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Wstęp

Procesy globalizacji i internacjonalizacji działalności gospodarczej wielu
współczesnych przedsiębiorstw i ich zgrupowań prowadzą do umiędzynarodowienia zarządzania zasobami ludzkimi (international human resources management). Jest ono definiowane i interpretowane na wiele różnych sposobów,
m.in. jako: sposób zarządzania pracownikami, w sytuacji, w której przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą w skali międzynarodowej1;
„międzynarodowe zarządzanie kadrami”, oznaczające zbiór działań związanych
z ludźmi, zorientowanych na osiągnięcie celów przedsiębiorstw międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb pracowników tych przedsiębiorstw2, oraz jako wysoko kwalifikowana działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na
efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
działającym na rynku międzynarodowym3. W ostatnich dwóch dekadach
międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi jest przedmiotem szerokiego
zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Zainteresowanie to jest wynikiem rosnącego udziału międzynarodowych grup kapitałowych w globalnym biznesie, który stanowi skutek m.in. kolejnych fal fuzji
i przejęć przedsiębiorstw, dokonywanych w skali międzynarodowej. Wynika
również z występowania specyficznych, złożonych, interesujących poznawczo
i ważnych dla praktyki gospodarczej społecznych oraz kulturowych problemów,
towarzyszących funkcjonowaniu tego rodzaju zgrupowań przedsiębiorstw.
Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, funkcjonujących zarówno w wymiarze ponadnarodowym, jak i wymiarze krajowym,
wymaga kompleksowego i wielowymiarowego podejścia. Postulat ten znajduje
odzwierciedlenie w warstwie programowej oraz zawartości merytorycznej
III edycji ogólnokrajowej konferencji naukowej Zarządzanie zasobami ludzkimi
w teorii i praktyce, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
1

I. Beardwell, L. Holden, HRM: A Contemporary Approach, UK 2001, s. 634.
T. Listwan, Funkcja personalna w odniesieniu do menedżerów: porównanie międzynarodowe, w: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały na międzynarodową konferencję naukową 16-17 XI 1994 r., Kraków 1995.
3
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Kraków 2002, s. 20.
2
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W skład Rady Naukowo-Programowej Konferencji we Wrocławiu wchodzą:
przewodniczący prof. nadzw. dr hab. Czesław Zając, prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, prof. zw. dr hab. Ber Haus dr h.c., prof. zw. dr hab. Wanda
Kopertyńska, prof. zw. dr hab. Jan Lichtarski, prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan,
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski, prof. nadzw. dr hab. inż. Grażyna
Osbert-Pociecha.
Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
• systemy okresowych ocen pracowniczych,
• motywowanie płacowe i pozapłacowe pracowników i menedżerów,
• rozwój pracowników i menedżerów,
• nowoczesne metody techniki i instrumenty stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
• elastyczne formy kształtowania zatrudnienia,
• zachowania ludzi w organizacji,
• wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wszystkie z wymienionych obszarów tematycznych są ważne dla teorii
i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Ostatni spośród nich nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie przewidywanych w trakcie konferencji dyskusji i polemik, także z udziałem zagranicznych uczestników; w tym roku
bowiem po raz pierwszy odbywa się ona w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Congress),
organizowanej dotychczas przez Clark University w Worcester (USA), Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Instytut
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wszystkie referaty znajdujące się w niniejszym opracowaniu wypełniają
przestrzeń wyznaczoną przez bloki tematyczne ujęte w zakresie programowym
konferencji. Rozważania teoretyczne oraz postulaty dla praktyki zarządzania,
sformułowane przez autorów tych referatów, stanowią zdaniem organizatorów
konferencji zachętę do konstruktywnej wymiany poglądów i owocnych dyskusji
w jej trakcie. Powinny one również stanowić inspirację do dalszych, pogłębionych badań prezentowanych zagadnień oraz wspierać praktyków gospodarczych
w rozwiązywaniu złożonych i trudnych problemów personalnych.
prof. nadzw. dr hab. Czesław Zając
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Identyfikacja systemów wynagradzania
w przedsiębiorstwach

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono strukturę systemów wynagradzania stosowanych w przedsiębiorstwie. Kształt struktury systemu wynagradzania oparto na szerokim rozumienia pojęcia „wynagrodzenie”, którym objęto, oprócz wynagrodzenia pieniężnego, także wynagrodzenie długoterminowe oraz składniki rzeczowe. Druga część opracowania zawiera prezentację
metody identyfikacji systemów wynagradzania opartą na tzw. wymiarach systemu organizacyjnego. Przyjęto wymiary: konfiguracji, centralizacji, formalizacji i specjalizacji. Omówiono sześć
podstawowych typów systemów wynagradzania wyodrębnionych według prezentowanej metody.
Słowa kluczowe: motywowanie, wynagrodzenie, system wynagradzania, struktura wynagrodzeń, wymiary systemu wynagradzania

Wstęp
Pomimo rozwoju niefinansowych metod i narzędzi motywowania nadal kluczową rolę odgrywa motywowanie pracowników przedsiębiorstw przez wynagrodzenie. Podstawowe znaczenie w tym procesie ma system wynagradzania,
gdyż obejmuje on zarówno narzędzia, jak i procedury wykorzystania wynagrodzeń w motywowaniu pracowników.
W przedsiębiorstwach stosowane są różne systemy wynagradzania, dostosowane do ich szeroko rozumianej specyfiki, celów i warunków działania. Podlegają one również ewolucji.
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Dla opracowania nowych systemów wynagradzania oraz usprawniania istniejących istotne znaczenie ma ustalenie kryteriów identyfikacji systemów wynagradzania; pozwoli to bowiem na usytuowanie nowego lub usprawnionego
systemu wynagradzania na tle możliwych do wprowadzenia rozwiązań. Powyższe
zagadnienie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Celem głównym tekstu
jest przedstawienie metody identyfikacji systemów wynagradzania w przedsiębiorstwie, wykorzystującej punktową ocenę tzw. wymiarów systemu.
Wykorzystano w nim obserwacje poczynione w praktyce gospodarczej podczas wieloletniej współpracy autora z różnymi jednostkami praktyki gospodarczej. Dotyczyła ona usprawnienia dotychczasowych systemów wynagrodzeń
i opracowania nowych modeli.

1. Istota i struktura systemu wynagradzania
w przedsiębiorstwie
Dla zdefiniowania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie podstawowe
znaczenie ma interpretacja pojęcia „wynagrodzenia”, albowiem w literaturze
przedmiotu oraz w praktyce używa się również takich określeń jak „płaca”
i „dochody z pracy”. Przyjęcie określonego stanowiska w zakresie terminologii
wpływa zarówno na definicję systemu wynagradzania, jak i jego strukturę.
Za reprezentatywne w tym względzie należy uznać stanowisko S. Borkowskiej1. Wyodrębnia ona wynagrodzenia w wąskim i szerokim rozumieniu.
Pierwsze są określane inaczej jako „płaca” lub „dochody płacowe” albo „wynagrodzenia krótkoterminowe”. Takie wynagrodzenie ma charakter wyłącznie
pieniężny i obejmuje klasyczne składniki wynagrodzenia określone przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce w sprawozdaniach z zatrudnienia i wynagrodzeń.
W szerokim ujęciu do wynagrodzenia zalicza się – obok dochodów płacowych – także rozbudowaną gamę dochodów pozapłacowych. Obejmują one
dwie grupy składników, a mianowicie: świadczenia dodatkowe oraz wynagrodzenia (dochody) długoterminowe. Świadczenia dodatkowe mają w większości
charakter rzeczowy. Obejmują świadczenia na rzecz pracowników dotyczące
potrzeb socjalnych, rozwoju osób zatrudnionych, ochrony zdrowia i innych.
Wynagrodzenia (lub inaczej „dochody”, „bodźce”) długoterminowe obejmują korzyści materialne uzyskiwane przez pracowników w dłuższej perspektywie z tytułu współwłasności, długoterminowych efektów finansowych przed1

S. Borkowska, Strategia wynagrodzeń, s. 11-14.
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siębiorstwa, udziału w programach emerytalnych i inne. Wynagrodzenia długoterminowe określane są także jako „dochody odroczone”.
Interesującą klasyfikację dochodów pozapłacowych materialnych przedstawiła M.W. Kopertyńska2. Wyróżnia ona pięć grup motywatorów związanych z:
– powiązaniem pracowników z przedsiębiorstwem, zapewnieniem ich wierności i lojalności,
– dbałością o kondycję i zdrowie pracowników,
– potrzebą zaspokojenia bezpieczeństwa socjalnego pracowników,
– docenieniem pracowników przez zabezpieczenie wysokich standardów
nie tylko w pracy,
– zabezpieczeniem poczucia wartości pracowników.
Suma dochodów płacowych i pozapłacowych stanowi wynagrodzenie całkowite pracownika.
Definiując system wynagradzania w przedsiębiorstwie, trzeba uwzględnić
powyższe rozumienie wynagrodzenia, pomimo że zakres stosowania poszczególnych grup jego składników jest zróżnicowany. Większość zatrudnionych
w Polsce osób korzysta bowiem wyłącznie z wynagrodzeń krótkoterminowych
oraz nielicznych świadczeń dodatkowych. Jak pisze S. Borkowska, „w Polsce
udział beneficjów w pakiecie wynagrodzeń całkowitych jest wyraźnie mniejszy
niż w krajach zachodnioeuropejskich, przy czym różnica ta maleje w miarę
przechodzenia na wyższe stanowiska”3.
Jak uprzednio zaznaczono, dla wykorzystania wynagrodzeń w motywowaniu do pracy niezbędne jest utworzenie w przedsiębiorstwie odpowiedniego
systemu wynagradzania. Według definicji Z. Moreckiej „ogół zasad, narzędzi
i rozwiązań instytucjonalnych oraz mechanizmów regulujących wynagrodzenia
całkowite stanowi system wynagrodzeń”4.
A. Melich sformułował definicję systemu płac, a więc systemu odnoszącego
się do jednego z elementów wynagrodzenia w obecnym rozumieniu. Według
niego system płac „składa się z obowiązujących w dziedzinie płac, zasad, norm,
normatywów, przepisów, jak też metod i środków potrzebnych do osiągnięcia
celów tego systemu”5. Wydaje się, iż ta definicja dobrze oddaje istotę systemu,
w którym użyto by określenia „wynagrodzenia” w obecnym rozumieniu.
Na podstawie swojego doświadczenia z obserwacji funkcjonowania systemów wynagradzania w praktyce autor niniejszego opracowania przyjmuje, że
2

M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 205-209.
S. Borkowska, op. cit., s. 364.
4
Z. Morecka, Społeczne aspekty gospodarowania, Warszawa 1981 (podaję za: S. Borkowska,
Wynagrodzenie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król i A. Ludwiczyński, Warszawa
2008, s. 356.
5
A. Melich, Organizacja i technika płac w przedsiębiorstwie, 1987, s. 71.
3
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system wynagradzania w przedsiębiorstwach jest to zestaw środków prawnych,
ekonomicznych, organizacyjnych i psychologicznych, wraz ze sprzężoną z nimi
techniką wynagradzania, za pomocą których kształtowane są wynagrodzenia
pracowników. Wydaje się, że ta definicja może stanowić dobrą podstawę do
zaprezentowania struktury systemów wynagradzania w sposób przydatny dla
praktyki tworzenia tych systemów.
Na środki prawne, o których mowa w powyższej definicji, składają się rozwiązania przyjęte w państwowym i tzw. zakładowym systemie prawnym wynagradzania pracowników, rzadziej w systemie branżowym (głównie sfera
budżetowa). Na podstawowy system prawny wynagradzania pracowników składają się ustalenia zawarte w obowiązującym kodeksie pracy oraz w ustawach
okołokodeksowych. System zakładowy tworzą regulaminy wynagradzania pracowników. Ranga środków prawnych w kształtowaniu systemów wynagradzania
znajduje swoje odzwierciedlenie choćby w tym, że jednym z podstawowych
wymogów stawianych tym systemom jest ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Środki ekonomiczne zawarte w systemach wynagradzania obejmują różne
wielkości liczbowe, takie jak: stawki wynagrodzeń, współczynniki premiowania,
kwoty dodatków i inne. Wielkości te decydują bezpośrednio o natężeniu motywowania danym rodzajem bodźca, uruchamianego w systemie motywowania.
Środki organizacyjne zawarte w systemie wynagradzania to przede wszystkim podział kompetencji w zakresie kształtowania wynagrodzeń oraz samego
systemu między poszczególne szczeble kierowania. Ponadto do środków organizacyjnych zalicza się sformalizowane procedury decyzyjne oraz dokumentację
dotyczącą wynagradzania, czyli tzw. instrumentalizację wynagradzania.
Szczególną rolę w systemie wynagradzania odgrywają psychologiczne środki wykorzystywane przez przełożonych w procesie motywowania przez wynagrodzenia. Ogólnie można przyjąć, że chodzi tutaj o rozmaite formy wyrażania
uznania dla podwładnych przez przełożonego, w których jednocześnie uruchamiane jest motywowanie materialne. Zasadnicze znaczenie może mieć tutaj
osobowość przełożonego, jego doświadczenie, autorytet czy styl kierowania.
Autor niniejszego opracowania przyjmuje, że system wynagradzania jest
kształtowany na dwóch poziomach organizacyjnych, a mianowicie:
– poziomie pierwszym – szczeblu zarządu przedsiębiorstwa,
– poziomie drugim – szczeblu bezpośredniego przełożonego.
Na szczeblu zarządu przedsiębiorstwa opracowywane są rozwiązania systemu wynagradzania wspólne dla wszystkich pracowników, takie jak: zestaw
składników rodzajowych wynagrodzenia, regulaminy premiowania, tabele wynagrodzeń zasadniczych, taryfikatory kwalifikacyjne i inne. Są to elementy systemu wynagradzania mające z reguły charakter sformalizowany. Ustalenie tych
rozwiązań jest względnie łatwe.
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Na szczeblu bezpośrednich przełożonych również ma miejsce proces motywowania przez wynagradzanie. Ma ono charakter zindywidualizowany, to znaczy
zależny od preferencji przełożonego i możliwości wynikających z ustalonych dla
niego kompetencji w zakresie kształtowania wynagrodzeń podwładnych. Stosowane przez przełożonych rozwiązania z zasady nie mają charakteru sformalizowanego.
Wyodrębnienie omówionych wyżej poziomów kształtowania systemu wynagradzania ma istotne znaczenie w diagnozie jakości motywowania przez wynagrodzenia oraz dla ustalenia przyczyn niezadowolenia pracowników z tym
faktem związanych.
Ostatnim z wymienionych w definicji składników systemów wynagradzania
jest technika wynagradzania. Pojęcie to, a ściślej określenie „technika płac”,
wprowadził A. Melich, Przyjął on, że: „System płac posługuje się więc techniką,
czyli całym zespołem metod, aby urzeczywistnić cele i założenia systemu płac,
aby najwłaściwiej stosować zasadę podziału według pracy”6. Tak określona
technika wynagradzania obejmuje formę wynagradzania i premiowania oraz
konkretne techniki ustalania poszczególnych składników szeroko rozumianego
wynagrodzenia.
Na rys. 1 przedstawiono strukturę systemu wynagradzania opartą na sformułowanej definicji tego systemu. Wyodrębniono w nim cztery podsystemy,
które obejmują:
– strukturę wewnętrzną wynagrodzeń,
– technikę wynagradzania,
– normy regulacji wynagrodzeń,
– zarządzanie wynagrodzeniami.
Kształtowanie struktury wewnętrznej wynagrodzeń jest zazwyczaj początkiem procesu opracowywania systemu wynagradzania. Przedsiębiorstwa mają
w tej sferze niemal całkowitą swobodę, gdyż tylko kilka składników jest prawnie chronionych kodeksem pracy.
W ramach techniki wynagradzania wyodrębniono trzy następujące elementy:
– formy wynagradzania indywidualnego (włączając w to premiowanie indywidualne),
– metody wynagradzania zespołowego (w ramach tego elementu szczególne
miejsce mają metody premiowania zespołowego związane zwłaszcza z tzw.
centrami gospodarowania),
– metody kształtowania wynagrodzeń długoterminowych oraz świadczeń
dodatkowych.
6

A. Melich, op. cit., s. 72-73.

według udziału
składników

metody wynagradzania
zespołowego

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejny element, określony jako „normy regulacji wynagrodzeń”, obejmuje:
– normy prawne wynikające z systemu prawnego wynagrodzenia za pracę,
– normy ekonomiczne, czyli wspomniane wcześniej wielkości liczbowe
(w ich skład wchodzą także tabele i siatki płac zasadniczych),
– taryfikatory kwalifikacyjne (gdyż to przy ich pomocy reguluje się kwestie
zaliczenia pracowników do jednej z kategorii zaszeregowania).
Ostatnim wymienionym podsystemem jest zarządzanie wynagrodzeniami7.
Wyodrębniono w nim następujące elementy:
– podział kompetencji w zakresie wynagrodzenia, który obejmuje kompetencje dotyczące wszystkich funkcji zarządzania odniesionych do wynagrodzenia; co oznacza ustalenia podziału kompetencji w zakresie planowania środków
na wynagrodzenia, decydowanie o kształcie systemu wynagrodzenia, ustalania
wynagrodzeń indywidualnych itd.,
– procedury decyzyjne dotyczące wynagradzania,
– instrumentalizację działań płacowych, a więc system informacyjny i informatyczny dotyczący wynagrodzeń.

2. Identyfikacja systemów wynagradzania
w przedsiębiorstwie
W praktyce gospodarczej występuje ogromna różnorodność szczegółowych
rozwiązań systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach. Ogranicza to możliwość bardziej syntetycznego spojrzenia na stosowane w przedsiębiorstwach
systemy wynagradzania oraz ich ewolucję w przekroju czasowym, dlatego też
przydatne może być ustalenie w miarę czytelnych kryteriów identyfikacji systemów wynagradzania.
Wydaje się, iż dla identyfikacji systemów wynagradzania można wykorzystać podejście stosowane w strukturalizacji systemów organizacyjnych, oparte
na tzw. wymiarach tych systemów8. System wynagradzania jest niewątpliwie
systemem organizacyjnym. Zestaw tych parametrów, szczególnie przydatnych
w identyfikacji systemów wynagradzania, obejmuje wymiary:
7

Według S. Borkowskiej „Zarządzanie (administrowanie) wynagrodzeniami obejmuje przede
wszystkim:
– analizy i usprawnienia systemu,
– kontrolę budżetową (tzw. budżetowanie),
– przekazywanie informacji pracownikom, konsultacje i negocjacje z pracownikami lub reprezentującymi ich organizacjami związkowymi” (S. Borkowska, op. cit., s. 514).
8
Zob. M. Przybyła, Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1992, nr 630, s. 70; a także J. Koziński, T. Listwan,
Podstawy zarządzania organizacją, Poznań 2005, s. 67-68.
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– konfiguracji,
– centralizacji,
– formalizacji,
– specjalizacji.
Wymiary te są jednocześnie kryteriami, według których są charakteryzowane, a następnie oceniane systemy wynagradzania.
Na rys. 2 przedstawiono zmienne szczegółowe charakteryzujące poszczególne wymiary systemów wynagradzania oraz typy tych systemów, wyodrębnione z punktu widzenia poszczególnych wymiarów.
Wymiar konfiguracji charakteryzuje system wynagradzania z punktu widzenia liczby szczebli kierowania, które biorą udział w procesie motywowania wynagrodzeniami, układu grupowych i zespołowych obiektów motywowania oraz
różnorodności zastosowanych motywatorów materialnych w postaci składników
wynagrodzenia. Grupowe obiekty motywowania wynagrodzeniami są wyodrębniane w trakcie dezagregacji funduszu środków na wynagrodzenia. Kryterium
identyfikacji grupowego obiektu motywowania jest funkcja pracowników tworzących grupę. Może to być przykładowo grupa pracowników administracji
przedsiębiorstwa, dla której określony przełożony wyodrębnia fundusz premiowy. Natomiast w przypadku zespołowego obiektu motywowania wynagrodzeniami kryterium identyfikacji jest cel działania zespołowego, od którego realizacji zależy poziom środków na wynagrodzenia do dyspozycji lidera zespołu.
Z punktu widzenia wymiaru konfiguracji wyodrębnia się systemy wynagradzania o prostej lub złożonej strukturze.
Wymiar centralizacji charakteryzuje system wynagradzania z punktu widzenia
lokalizacji uprawnień decyzyjnych na szczeblach kierowania w przedsiębiorstwie.
Uwzględniono w tym wymiarze także przyjęty w przedsiębiorstwie poziom
autonomii (swobody) zespołowych obiektów motywowania w zakresie kształtowania wynagrodzeń na szczeblu zespołu oraz członków zespołu.
Wydaje się, że jest to istotna zmienna charakteryzująca podział kompetencji
decyzyjnych w dziedzinie wynagradzania, jeśli weźmie się pod uwagę szczególną postać zespołów, jaką stanowią centra gospodarowania.
Z punktu widzenia wymiaru centralizacji wyodrębnić można system wynagradzania o scentralizowanym lub zdecentralizowanym kształtowaniu wynagrodzeń oraz stosowanych rozwiązań systemu wynagradzania.
Wymiar formalizacji umożliwia charakterystykę systemów wynagradzania ze
względu na stopień swobody podmiotów motywowania przez wynagrodzenia.
Wyodrębnia się z tego punktu widzenia systemy wynagradzania oparte na uznaniowości przełożonych lub wykorzystujące narzucone przełożonym zasady
i procedury postępowania w zakresie motywowania podwładnych przez wynagrodzenia. Zmienne szczegółowe uwzględniane przy wymiarze formalizacji dotyczą
zakresu i szczegółowości dokumentacji regulującej działanie przełożonych.

Identyfikacja systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach
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Rys. 2. Wymiary systemu motywowania wynagrodzeniami
Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na ostatni z wymiarów, którym jest specjalizacja rozwiązań
systemowych w zakresie wynagradzania, wyodrębnia się systemy wynagradzania
o przewadze rozwiązań ujednoliconych, dotyczących wszystkich pracowników
przedsiębiorstw, lub wyspecjalizowanych ze względu na cele ich zastosowania
albo grupy pracowników, do których są adresowane.
Procedura postępowania w celu identyfikacji systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie według omówionych wyżej wymiarów systemu obejmuje następujące działania:
– ocenę poszczególnych zmiennych dla każdego wymiaru w skali 1-5, a następnie ustalenia średniej oceny każdego z wymiarów dla badanego systemu,
– naniesienie średnich ocen wymiarów na układ współrzędnych oraz interpretację wyników.
Przy ocenianiu zmiennych poszczególnych wymiarów należy kierować się
następującymi zasadami postępowania, zawartymi w tab. 1.
Tabela 1. Zasady oceniania wymiarów systemu wynagradzania
Wymiar
konfiguracja
centralizacja
formalizacja
specjalizacja

Ocena wymiaru
1

5

prosty
wysoka
wysoka
niska

złożony
niska
niska
wysoka

Źródło: opracowanie własne.

Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono sześć typów systemów wynagrodzeń, wyodrębnionych według wyżej omówionych zasad postępowania.
Na rys. 3 wyodrębniono dwa typy podstawowe, określone jako typy I i II,
gdyż opierają się na najwyższych lub najniższych, a więc skrajnych ocenach
poszczególnych wymiarów.
Charakterystyki poszczególnych typów systemów wynagradzania są następujące:
– typ I – duża uznaniowość decyzji dotyczących wynagrodzenia, wysoka
specjalizacja narzędzi motywowania, wysoka decentralizacja uprawnień decyzyjnych dotyczących wynagrodzenia, system o złożonej konfiguracji,
– typ II – wysoka formalizacja posługiwania się instrumentami motywowania przez wynagrodzenia, przewaga rozwiązań ujednoliconych o szerokim zakresie motywacyjnego działania, wysoka centralizacja uprawnień decyzyjnych
oraz prosta konfiguracja,
– typ III: duża uznaniowość, rozwiązania ujednolicone, decentralizacja
uprawnień, system o prostej konfiguracji,

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
nr 24/2011

Agnieszka Jagoda
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rys. 2. Wymiary systemu motywowania wynagrodzeniami.
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Wymiary I i II typu systemu wynagradzania
Źródło: opracowanie własne.

Wstęp
Formalizacja
Pojęcie kompetencji jest akcentowane w szczególny 5sposób
w literaturze
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III
3
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2

1

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy nr N N115 327238, pt. Organizacja pracy we współczesnym przedsiębiorstwie
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Rys. 4. Wymiary III i IV typu systemów wynagradzania oraz ich charakterystyka
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 5. Wymiary V i VI typu systemów wynagradzania oraz ich charakterystyka
Źródło: opracowanie własne.

– typ IV: wysoka formalizacja, rozwiązania wyspecjalizowane, duża centralizacja uprawnień, złożona konfiguracja.
Aby bliżej scharakteryzować wyodrębnione typy systemów wynagradzania,
przedstawiono w tabeli 2 ich ocenę w świetle sześciu istotnych kryteriów.
Tabela 2. Ocena I i II typu systemu wynagradzania
Kryterium oceny

Poziom spełnienia kryterium
Typ I

Typ II

Elastyczność zastosowania

duża

mała

Wrażliwość na jakość bazy normatywnej

mała

duża

Kontrola wynagrodzeń

obniżona

duża

wysoka

obniżona

Zależność wynagrodzeń od efektów pracy
i zachowań

niejednoznacznie
określona

duża

Motywacyjne oddziaływanie wynagrodzeń

jednoznacznie
określona

niejednoznacznie
określona

Pozycja przełożonego w procesie motywowania

Źródło: opracowanie własne
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Na rys. 4 przedstawiono ocenę wymiarów oraz charakterystykę III i IV typu
systemów wynagradzania, natomiast na rys. 5 zilustrowano powyższe ustalenia
dla typu V i VI.
Każdy spośród wyodrębnionych systemów wynagradzania jest stosowany
w przedsiębiorstwach (tak samo jak rozwiązania systemowe pośrednie). Przykładowo typ II jest często spotykany w małych przedsiębiorstwach, a typ I
w dużych, w dobrej sytuacji finansowej, działających w warunkach dużej konkurencji itd.
Właściwości typów systemów wynagradzania V i VI:
– typ V: duża uznaniowość, rozwiązania ujednolicone, system scentralizowany, złożona konfiguracja,
– typ VI: wysoka formalizacja, wysoka specjalizacja rozwiązań, decentralizacja decyzji płacowych, system o prostej konfiguracji.
Przedstawiona typologia systemów nie zawiera ich oceny, gdyż każdy z nich
może być źródłem bardzo sprawnego motywowania, zależnie od sytuacji przedsiębiorstwa, które je wykorzystuje.

Zakończenie
Ze względu na wymogi stawiane prezentowanemu opracowaniu autor skupił
się na przedstawieniu metody identyfikacji systemów wynagradzania. Autor ma
nadzieję, że jego metoda oraz wnioski z niej wynikające mogą być podstawą do
szczegółowych badań w przedsiębiorstwach.
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Uczestnictwo pracobiorców
w kształtowaniu sfery personalnej

Streszczenie. W opracowaniu przyjęto, iż szczególnie ważne pole dla realizacji założeń partycypacji stanowi sfera personalna, a zwłaszcza realizacja klasycznie rozumianej funkcji personalnej oraz kształtowanie warunków pracy. Celem opracowania stało się zatem rozpoznanie
zainteresowania pracobiorców uczestnictwem w realizacji wskazanej wyżej funkcji personalnej
oraz kształtowaniu warunków pracy, ujawniających się w polskiej praktyce gospodarczej.
Słowa kluczowe: partycypacja pracobiorców, sfera personalna, funkcja personalna, warunki
pracy

Wstęp
Turbulentność warunków otoczenia, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, powodują, iż charakterystyczną cechą współczesnych realiów gospodarowania są zmiany. Mają one bezpośredni wpływ na działania podejmowane
w różnych sferach przedsiębiorstwa, w tym i w sferze personalnej.
Sfera personalna dotyczy ludzi i pracy, którą wykonują oni na rzecz przedsiębiorstwa. Realizowane w związku z jej kształtowaniem działania wpływają
przy tym bezpośrednio na pracobiorców1, a zatem mają podstawowe znaczenie
1

W niniejszym opracowaniu przyjęto, iż mianem „pracobiorców” określać się będzie osoby
świadczące pracę na stanowiskach niekierowniczych, a ponadto kierowników najniższego oraz
średniego szczebla. Uznano bowiem, że interesy tak ujętej grupy pracobiorców są do siebie zbliżone, w przeciwieństwie do interesów pracodawców, za których uznaje się tutaj kierownictwo
najwyższego szczebla i/lub właścicieli.
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dla ich postaw i zachowań w procesie pracy – stąd też coraz częściej podkreśla
się, że podejmowanie decyzji, a w konsekwencji dokonywanie zmian w obrębie
tej sfery, nie powinno odbywać się „z dala” od tych, których skutki owych
zmian bezpośrednio dotyczą. Gdy traktuje się pracobiorców jako szczególną
grupę klientów wewnętrznych przedsiębiorstwa, zasadnym jest uwzględnianie
w tym procesie zmian w obrębie oczekiwań (interesów). Istotne znaczenie wśród
tych interesów przypisuje się współcześnie m.in. wprowadzaniu zasad zwiększonej autonomii pracowników w miejscu pracy, a w szczególności poszerzaniu
uprawnień zatrudnionych, dotyczących ich udziału w procesach decyzyjnych.
Znajduje to wyraz przede wszystkim w urzeczywistnianiu idei partycypacji pracobiorców.
Partycypacja pracobiorców to w istocie zestaw środków (odmian i form
działania), którymi dysponują pracobiorcy dla celów wpływania na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie i/lub możliwość korzystania z „wypracowanych” nadwyżek finansowych (partycypacja finansowa bądź własnościowo-finansowa)2.
Na tym tle w opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania oczekiwań (interesów) pracobiorców, dotyczących urealniania idei partycypacji pracowniczej
w obrębie sfery personalnej, a w szczególności takich jej składowych jak realizacja klasycznie rozumianej funkcji personalnej oraz kształtowanie warunków
pracy. Jednocześnie owe oczekiwania skonfrontowano z opiniami wyrażanymi
odnośnie do omawianej partycypacji przez kierownictwo naczelne i/lub właścicieli.
Za podstawę rozważań przyjęto studia literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przy wykorzystaniu kwestionariusza
pytań skategoryzowanych oraz uzupełnionych wywiadem luźnym w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska i województw ościennych.

1. Partycypacja pracobiorców – jej przedmiot oraz przejawy
Uczestnictwo zatrudnionych (partycypacja) w procesach decyzyjnych
w przedsiębiorstwie nie jest zjawiskiem nowym. Już w latach 20. minionego
stulecia wskazywano, iż osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach powinny dążyć do tego, aby pracownicy odznaczali się nie tylko pracowitością, oddaniem realizacji celów przedsiębiorstwa, ale również inicjatywą
czy kreatywnością. Zwłaszcza tym ostatnim cechom, jak podkreślano, powinno
2

Por. D. Weiss, La démocratie industrielle: cogestion ou contrôle ouvriere?, Paris 1978, s. 12.
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sprzyjać wyposażanie zatrudnionych w możliwie najszersze uprawnienia do
uczestnictwa w procesie decyzyjnym w określonych sprawach dotyczących
przedsiębiorstwa3.
Na przestrzeni zwłaszcza minionego wieku rola partycypacji w usprawnianiu zarządzania przedsiębiorstwem była obiektem żywego zainteresowania, ale
jej rolę również negowano. Po odnotowanej w Polsce – szczególnie w latach 90.
– stagnacji w rozwoju idei partycypacji w ostatnim czasie obserwuje się wzrost
zainteresowania tą problematyką. Ma to swoje źródła zarówno w praktyce jak
i w teorii. Należy przy tym podkreślić, iż ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost
aktywności zwłaszcza krajów zachodnich – a przede wszystkim państw Unii
Europejskiej – w obszarze propagowania rozwiązań partycypacyjnych.
Mając na uwadze przedmiotowe ujęcie partycypacji, można stwierdzić, że
w publikacjach z zakresu zarządzania dość sporadycznie podejmowane są rozważania dotyczące rodzaju i zakresu spraw, których kształtowanie musi lub powinno z określonych powodów następować z uwzględnieniem idei partycypacji
pracowniczej. Wskazując więc na znaczenie jasnego określania przedmiotu
partycypacji dla jej urzeczywistniania w praktyce gospodarczej, warto zwrócić
uwagę przede wszystkim na klasyfikacje tego przedmiotu sformułowane na
gruncie przepisów prawa. Określoną rangę nadaje się tutaj zwłaszcza klasyfikacji zaproponowanej przez Międzynarodowe Biuro Pracy (MBP), w której jako
przedmiot partycypacji wyróżniono4:
• problemy techniczno-produkcyjne, np. organizacja, wyposażenie i metody
pracy,
• kwestie określone ogólnie jako „problemy dotyczące zatrudnienia” (dobór
pracowników, kształtowanie warunków zatrudnienia) oraz „problemy pracownicze dotyczące spraw powstających w pracy lub poza pracą” (BHP, czas pracy,
urlopy wypoczynkowe, zaspokajanie potrzeb bytowych, w tym mieszkaniowych
osób zatrudnionych),
• politykę gospodarczą oraz finansową przedsiębiorstwa (inwestycje, zbyt),
• podstawowe kwestie dotyczące bytu oraz struktury przedsiębiorstwa
(likwidacja, fuzje, restrukturyzacja), w tym także decyzje dotyczące obsady
kluczowych stanowisk).
Dokonując pewnych uproszczeń, wskazuje się niekiedy także na dwie –
w przeciwieństwie do ujętych wyżej czterech – podstawowe grupy zagadnień
będących przedmiotem partycypacji. Do pierwszej zalicza się zagadnienia znajdujące wyraz w polityce gospodarczej oraz finansowej przedsiębiorstw, jak również kwestie dotyczące ich bytu oraz struktury, w tym likwidacji, restrukturyzacji
a także ujęte wyżej decyzje dotyczące obsady kluczowych stanowisk. Grupę tę
3
4

Por. np. J. Mączyński, Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Warszawa 1996, s. 7 i n.
Zob. La participation des travailleurs aux décisions dans l’entreprise, Genève 1981, s. 24-26.
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określa się jako „sprawy natury gospodarczej” lub „sprawy gospodarcze”. Druga
grupa omawianych zagadnień określana jest w literaturze z zakresu prawa jako
„sprawy dotyczące pracowników” czy „sprawy pracownicze”5. Jak widać, w tak
zaprezentowanym ujęciu przedmiotu partycypacji ekspozycji podlega potrzeba jej
urzeczywistniania w kształtowaniu interesującej nas tutaj sfery personalnej.
Zagadnienie określania udziału pracowników w kształtowaniu sfery personalnej jest podejmowane już od końca lat 60. w regulacjach prawa międzynarodowego, a od lat 80. w prawie europejskim, w tym także wspólnotowym.
Stwierdzenie to staje się istotne, jeśli wziąć pod uwagę art. 91 pkt 2. Konstytucji
RP, w którym Polska przyjmuje obowiązek dostosowywania własnego ustawodawstwa lub uznania wyższości ustawodawstwa międzynarodowego w chwili
ratyfikowania umów międzynarodowych.
Nadawanie – na gruncie prawa międzynarodowego – szczególnego znaczenia interesującym nas tu kwestiom uwidacznia się najlepiej w zaleceniu Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 129 z 1967 r. W myśl tego zalecenia informacje przekazywane pracownikom powinny obejmować m.in. zagadnienia
dotyczące ogólnych warunków zatrudnienia, przemieszczania pracowników, ich
zwalniania, określania zadań podejmowanych w obrębie stanowiska pracy oraz
możliwości i perspektyw szkoleń, jak i awansu, a także kształtowania szeroko
rozumianych warunków pracy oraz BHP6.
Mając na uwadze powyższe, w niniejszym opracowaniu przyjęto, iż podejmując się identyfikacji oczekiwań pracobiorców związanych z ich uczestnictwem w kształtowaniu sfery personalnej, zasadnym jest odnoszenie się głównie
do takich obszarów omawianej sfery jak funkcja personalna oraz warunki pracy
(ich składowych materialnych oraz niematerialnych7). Za wyznaczniki funkcji
personalnej uznano przy tym następujące jej aspekty:
• ustalanie zapotrzebowania na pracę, podział i koordynację pracy,
• dobór zatrudnionych (ustalanie profilu osobowościowego, ustalanie warunków zatrudnienia, rekrutacja, selekcja),
• ocenianie (udział pracobiorców w doborze rodzajów, form oraz sposobów
przeprowadzania ocen, uczestnictwo w ustalaniu kryteriów oceniania),
• szkolenia (udział pracobiorców w doborze rodzajów, form oraz sposobów
przeprowadzania szkoleń, wyznaczanie kandydatów do odbycia szkoleń),
• kształtowanie poziomu oraz struktury wynagrodzeń,
5
Takie poglądy ujęto m.in. w opracowaniu J. Wratnego, Partycypacja pracownicza. Studium
zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 2002, s. 23-24.
6
Zob. M. Gładoch, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce.
Problemy teorii i praktyki na tle praw wspólnotowego, Toruń 2005, s. 87.
7
Szerzej na temat składowych warunków pracy zob. np. Potencjał pracy przedsiębiorstwa,
red. M. Gableta, Wrocław 2006, s. 117-120.
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• przemieszanie (uczestnictwo w ustalaniu warunków, sposobów, kierunków przemieszczania zatrudnionych, w tym również przemieszczeń związanych
z ich zwalnianiem).
Przy rozpatrywaniu zagadnienia udziału pracobiorców w kształtowaniu sfery
personalnej niezbędne jest ponadto zwrócenie uwagi na możliwe do zastosowania odmiany omawianej partycypacji (pośrednia, bezpośrednia, własnościowo-kapitałowa). Siła oddziaływania pracobiorców w ramach wskazanych wyżej
odmian partycypacji może być różnicowana. W praktyce wpływają na to przede
wszystkim decyzje dotyczące wyboru określonej formy partycypacji8. Formy
partycypacji odzwierciedlają poziom (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie, uprawomocnienie) udziału pracobiorców w rozwiązywaniu problemów ujawniających się określonej sferze, w interesującym nas tutaj przypadku –
w sferze personalnej przedsiębiorstwa.

2. Warunki pracy oraz funkcja personalna jako przedmiot
partycypacji pracobiorców – prezentacja wyników
badań empirycznych
Badania dotyczące oczekiwań pracobiorców związanych z partycypacją
w kształtowaniu warunków pracy oraz funkcji personalnej przeprowadzono
w 52 przedsiębiorstwach. Objęto nimi jednostki branży piwowarskiej (3), piekarsko-ciastkarskiej (12), mleczarskiej (4) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się
produkcją makaronów (3), jak też przetwórstwem owoców oraz warzyw (3).
Ponadto badania przeprowadzono w 12 przedsiębiorstwach zajmujących się
produkcją odzieży, w 6 należących do branży motoryzacyjnej, w 5 z obszaru
bankowości, w 2 zajmujących się produkcją sprzętu AGD oraz 2 świadczących
usługi remontowe. Analizowane jednostki zlokalizowane były na terenie Dolnego Śląska oraz województw ościennych, odznaczały się zróżnicowaniem formy
prawno-organizacyjnej, jak również liczbą zatrudnionych – od 12 do 1700.
W przypadku 20 przedsiębiorstw w strukturze ich kapitału występował wyłącznie kapitał polski, 8 przedsiębiorstw charakteryzowało się 100-procentowym
udziałem w strukturze swego budżetu kapitału zagranicznego. Chodzi o kapitał
japoński, koreański, francuski oraz niemiecki.

8

Szerzej na ten temat zob. np. J. Wratny, M. Bednarski, Wpływ partycypacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2005.
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Badania prowadzono w latach 2006–2009, objęto nimi łącznie 258 respondentów9, w tym 169 pracobiorców zajmujących stanowiska o charakterze wykonawczym, 41 pracobiorców pełniących funkcje kierowników najniższego szczebla zarządzania, 48 pracobiorców będących kierownikami średniego szczebla
zarządzania. W każdym przedsiębiorstwie badaniem objęto ponadto właściciela
i/lub przedstawiciela kierownictwa najwyższego szczebla zarządzania.
Wyniki omawianych badań empirycznych ujawniły, że w odniesieniu do
oczekiwań pracobiorców dotyczących uczestnictwa w kształtowaniu elementów
rodzajowych materialnych warunków pracy zaobserwowano dużą zgodność
wskazań poszczególnych grup pracobiorców. Dla wszystkich trzech grup respondentów podstawowe znaczenie (największy odsetek wskazań wśród respondentów) uzyskały:
• możliwość uczestnictwa w ocenie stanu materialnych warunków pracy
(97% wskazań wśród pracobiorców na stanowiskach wykonawczych, 98%
wśród kierownictwa najniższego szczebla, 98% wśród kierownictwa średniego
szczebla),
• dostęp do informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy
(95% wskazań wśród pracobiorców na stanowiskach wykonawczych, 96%
wśród kierownictwa najniższego szczebla, 98% wśród kierownictwa średniego
szczebla).
Z kolei możliwość uczestnictwa w decyzjach dotyczących kierunków oraz
sposobów zmian w obrębie materialnych składowych warunków pracy została
zakwalifikowana na trzecim miejscu przez pracowników wykonawczych (84%
wskazań). Z kolei dla kierowników zarówno najniższego, jak i średniego szczebla zagadnieniem ważnym, ujętym na trzecim miejscu, stał się udział w doborze
osób przeprowadzających szkolenia z zakresu BHP (odpowiednio: 74% oraz
72% wskazań).
Zainteresowanie pracobiorców wzbudziła także kwestia uczestnictwa w doborze systemów oraz form organizacji czasu pracy (66% wskazań wśród pracobiorców zajmujących stanowiska wykonawcze, 67% wśród kierowników
najniższego szczebla, 69% wśród kierowników szczebla średniego). Potrzeby
takiej upatrywano zwłaszcza w ujawnionych w trakcie przeprowadzanych badań
sytuacjach łamania praw pracowniczych m.in. co do sposobów urealniania konkretnych form organizacji czasu pracy na poziomie przedsiębiorstwa. Chodzi

9

Badaniem objęto pracobiorców, do których zalicza się tutaj pracowników wykonawczych
zajmujących stanowiska niekierownicze, kierowników najniższego oraz średniego szczebla zarządzania. Do grupy pracodawców zaliczono natomiast właścicieli i/lub kierowników najwyższego
szczebla zarządzania.
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m.in. o nieprzestrzeganie ujętych w Kodeksie pracy założeń wprowadzania takich rozwiązań jak system skróconego tygodnia pracy10.
Analizując z kolei elementy rodzajowe funkcji personalnej, warto stwierdzić, iż w polu szczególnego zainteresowania pracobiorców zajmujących stanowiska niekierownicze znalazły się zagadnienia takie jak uczestnictwo w:
• ustalaniu warunków zatrudnienia oraz w decyzjach dotyczących kształtowania profilu osobowościowego kandydatów do pracy (po 78% wskazań),
• kryteriów i sposobów przeprowadzania ocen pracowniczych oraz zakresu
przedmiotowego, kryteriów wyboru kandydatów, a także sposobów przeprowadzania szkoleń (po 59% wskazań),
• kształtowaniu struktury wynagrodzeń (58% wskazań).
Oczekiwania omawianej grupy pracowników koncentrują się zatem głównie
na zagadnieniach kluczowych dla bytu zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jak
wynika przy tym z wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród respondentów, stwierdzali oni, że wskazane elementy rodzajowe funkcji personalnej
uznają za najbardziej zaniedbane, tj. takie, co do których w zasadzie kierownictwo – w ich opinii – w niewystarczający sposób rozpoznaje oczekiwania pracobiorców.
Jeśli chodzi np. o zagadnienie ustalania warunków zatrudnienia, wysoka pozycja, jaką w rankingu zajmuje ta kwestia, wiąże się z obawą przed zaoferowaniem pracobiorcom niekorzystnych dla nich warunków zatrudnienia, a w szerszym ujęciu także z niepewnością co do utrzymania miejsca pracy w dłuższym
okresie. Stąd też partycypację traktują tutaj nie tylko jako narzędzie sprzyjające
realizacji ich oczekiwań, ale także jako narzędzie pozwalające uświadomić kierownictwu naczelnemu rodzaj oraz zakres tych oczekiwań.
Odnosząc wskazania pracobiorców zajmujących stanowiska niekierownicze
do wskazań kierowników najniższego oraz średniego szczebla, warto podkreślić,
iż wśród pracobiorców będących kierownikami mniejsze zainteresowanie wzbudzają kwestie partycypacji w ustalaniu poziomu oraz struktury wynagrodzeń,
a także kwestie takie jak szkolenie i ocenianie pracobiorców. W pewnym zakresie ta problematyka, z racji pełnionej przez takich pracowników funkcji, pozostaje w zakresie realizowanych przez nich zadań. Tym niemniej w oczekiwaniach tej grupy pracobiorców zarysowuje się też kierownicza perspektywa
spojrzenia na zagadnienie urzeczywistnia partycypacji, a w konsekwencji rozpatrywanie owej partycypacji w kontekście realizacji zwłaszcza celów przedsiębiorstwa.
Zaprezentowane wyniki badań dotyczące interesów pracobiorców związane
z uczestnictwem w kształtowaniu omawianych obszarów skonfrontowano z opi10

Szerzej na temat założeń wprowadzania systemu skróconego tygodnia pracy zob. np.
Potencjał pracy…, s. 121 i n.
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niami wyrażanymi przez kierownictwo naczelne i/lub właścicieli. W tab. 1 zaprezentowano po trzy – z każdego z analizowanych obszarów – elementy
rodzajowe, którym pracodawcy nadali najwyższą rangę, rozpatrując je w kategoriach potencjalnego przedmiotu partycypacji.
Tabela 1. Wskazania kierownictwa najwyższego szczebla i/lub właścicieli dotyczące
partycypacji pracobiorców w kształtowaniu sfery personalnej
Obszar sfery
personalnej

Przedmiot partycypacji

Liczba wskazań w %

Warunki pracy Dostęp do informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy

96

Uczestnictwo w ustalaniu zakresu oraz sposobów przyznawania pomocy socjalnej

74

Dobór form organizacji czasu pracy

68

Uczestnictwo w ustalaniu warunków zatrudnienia, w tym
przede wszystkim określanie miejsca wykonywania pracy

54

Uczestnictwo w ustalaniu programu szkoleń, kryteriów wyboru kandydatów oraz sposobów przeprowadzania szkoleń

46

Uczestnictwo w doborze zatrudnionych

37

Funkcja
personalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Z informacji ujętych w tab. 1 wynika, iż w odniesieniu do elementów rodzajowych warunków pracy kierownictwo naczelne i/lub właściciele preferują
uczestnictwo pracobiorców w tworzeniu tych aspektów owych warunków, których kształtowanie w istocie wymaga partycypacji pracobiorców. Z taką sytuacją mamy do czynienia przede wszystkim w odniesieniu do zagadnienia informowania zatrudnionych o zagrożeniach na stanowisku pracy, jak i w przypadku
ustalania zakresu i sposobów przyznawania pomocy socjalnej. Obowiązki związane z uczestnictwem pracobiorców w kształtowaniu kwestii, o których mowa,
ujęto w zapisach Kodeksu pracy, jak i ustawy z dn. 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.Urz. z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.).
W zdecydowanie mniejszym zakresie, jeśli wziąć pod uwagę odsetek wskazań, pracodawcy wykazują zainteresowanie partycypacją pracobiorców dotyczącą funkcji personalnej. Jeśli chodzi o partycypację w ustalaniu warunków
zatrudnienia, to wskazują oni tutaj przede wszystkim na zagadnienie informowania pracobiorców o miejscu wykonywania pracy, obowiązującym systemie
czasu pracy itp. Ponadto zwracano uwagę na możliwość włączania pracobiorców
w problematykę i ustalania programów szkoleń, jak i sposobów ich przeprowadzania, zastrzegając, że również tutaj można „myśleć” co najwyżej o zbieraniu
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opinii pracobiorców na temat wskazanych zagadnień – a więc chodzi bardziej
o uzyskanie informacji niż o przeprowadzanie konsultacji z pracobiorcami. W tych
okolicznościach można przypuszczać, że poprzez partycypację kierownictwo
najwyższego szczebla i/lub właściciele – jak się wydaje – próbuje realizować
głównie swoje interesy, stwarzając przy tym jedynie pozory uczestnictwa.
Biorąc za podstawę zidentyfikowane realia, stwierdzono ponadto, że udział
zatrudnionych w kształtowaniu tak ujętej sfery personalnej postrzegany jest
przez pracodawców w kategoriach zagrożeń, a nie szansy na wzmocnienie motywacji pracobiorców do podejmowania działań na rzecz realizacji celów przedsiębiorstw. Za jedną z barier dla rozwoju partycypacji w omawianym obszarze
można tutaj uznać swego rodzaju obawę pracodawców przed utratą – wynikającej z „autorytetu władzy” – ich dominującej pozycji w przedsiębiorstwie. Tymczasem pracobiorcy – jak wynika z ich wypowiedzi – z urzeczywistnianiem
partycypacji łączą możliwość uzyskania korzyści w postaci doskonalenia relacji
interpersonalnych czy wzrostu poziomu bezpieczeństwa wykonywanej pracy.
Jak się wydaje, możliwości osiągnięcia tego rodzaju korzyści w dalszym ciągu
nie dostrzega część spośród objętych badaniami pracodawców.
Przedstawiciele pracodawców nie zauważają, że w warunkach zwiększonej
turbulencji otoczenia, niestabilności rynku pracy, ale i wzmożonej konkurencji
większego znaczenia powinna nabierać kwestia aktywizowania do współpracy
poprzez dzielenie się wiedzą, zwłaszcza tą tzw. niejawną. Nie można przy tym
zapominać o konieczności obdarzania wszystkich pracobiorców zaufaniem.
Brak zaufania lub jego ograniczanie może znacząco spowalniać procesy decyzyjne, a jednocześnie negatywnie wpływać na sprawność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Sfera personalna postrzegana w niniejszym tekście przez pryzmat takich jej
składowych jak warunki pracy oraz funkcja personalna nie jest autonomiczną,
wyizolowaną sferą przedsiębiorstwa. Charakter materii, którą stanowi omawiana
sfera, a zwłaszcza „bliskość oddziaływania” na sytuację pojedynczego pracownika w środowisku pracy, skłania do stwierdzenia, iż uczestnictwo osób zatrudnionych w procesie kształtowania sfery personalnej powinno stanowić niejako
zaczyn urzeczywistniania idei partycypacji pracobiorców w innych sferach
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Jak wykazano, uczestnictwo pracowników w kształtowaniu sfery personalnej rozpatrywanej w kontekście budowania, w tym i doskonalenia warunków

30

Anna Cierniak-Emerych

pracy oraz realizacji klasycznie rozumianej funkcji personalnej, można uznać za
stanowiące przedmiot zainteresowania pracobiorców, którzy upatrują w nim
korzyści, takich jak: poprawa stanu bezpieczeństwa pracy, dostosowanie rozwiązań w obszarze warunków pracy, ale i osiągnięć dotyczących szkolenia, oceniania pracobiorców do indywidualnych możliwości i potrzeb zatrudnionych.
Pracobiorcy wskazują przy tym, że w ich opinii urzeczywistnianie partycypacji
w omawianym obszarze przyczyni się także do wzrostu ich angażowania w realizację celów przedsiębiorstwa, m.in. poprzez wzrost efektywności ich pracy.
Jednocześnie wśród pracodawców – części objętych badaniami przedsiębiorstw – brakuje przekonania co do zasadności wykorzystywania idei partycypacji jako narzędzia sprzyjającego dokonywaniu zmian w obrębie sfery personalnej.
Na tym tle rośnie potrzeba współdziałania kierownictwa pracobiorców
w celu budowania układu współzależności, opartego na wzajemnym partnerstwie w rozwiązywaniu problemów ujawniających się w sferze personalnej.
W kontekście myślenia kategoriami przyszłości niezbędne wydaje się więc
„stawianie” w szerszym zakresie na samodzielność pracobiorców w podejmowaniu decyzji o charakterze personalnym, przy zachowaniu zasady umiejętnego
koordynowania ich działań w procesie kierowania.
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Kultura organizacyjna przedsiębiorstw
uzdrowiskowych a funkcja personalna

Streszczenie. Relacja pomiędzy kulturą organizacyjną a realizacją funkcji personalnej jest
dwustronna. Kultura nadaje kierunek działaniom w obszarze zarządzania ludźmi, a równocześnie
instrumenty wykorzystywane w tym obszarze pozwalają na kształtowanie kultury organizacyjnej
w kierunku pożądanym przez organizację. Na podstawie bezpośrednich badań empirycznych
przeprowadzonych w jedenastu dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych scharakteryzowano kierunki i rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie obu wspomnianych elementów,
uwzględniając specyfikę funkcjonowania tych podmiotów. Wynika ona z jednej strony z przedmiotu działalności, sytuującego omawiane przedsiębiorstwa w sferze ochrony zdrowia oraz turystyki uzdrowiskowej, z drugiej strony natomiast – z długoletniej tradycji funkcjonowania i faktu
ulokowania tych placówek w niewielkich miejscowościach, co ma znaczenie dla dominującej
w nich kultury organizacyjnej.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, funkcja personalna, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

Wstęp
Kulturę organizacyjną porównuje się do osobowości organizacji1. Idąc z duchem czasu, można ją także uznać za „system operacyjny” danej jednostki.
W procesie zarządzania organizacją kierujący mogą „wgrywać” nowe programy
1

O relacji kultura organizacyjna – osobowość organizacji zob. więcej: A. Barabasz, Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, Wrocław 2008, s. 110-111.
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i aplikacje, tzn. wprowadzać np. system zarządzania jakością serii ISO, zintegrowane bazy danych, nowe technologie, systemy ocen pracowniczych albo
instrukcje dotyczące zasad obsługi klienta, żeby wzbogacić możliwości i doskonalić rezultaty działania organizacji. Część z tych programów i aplikacji będzie
kompatybilna z systemem, część jednak nie, co uniemożliwi wykorzystanie ich
możliwości. Równocześnie możliwa jest stopniowa aktualizacja systemu, która
może uczynić go bardziej podatnym na przyjmowanie nowych rozwiązań – jest
ona jednak procesem długotrwałym.
Instrumentem, który dobrze nadaje się do „aktualizacji” kultury organizacyjnej, jest funkcja personalna. Działania podejmowane w obszarze określania
zapotrzebowania na personel, doboru pracowników, ich rozwoju i doskonalenia,
oceny, wynagradzania i przemieszczeń w określony sposób kształtują normy
i utrwalają wartości charakterystyczne dla organizacji2. Nawiązując do analogii
z systemem operacyjnym, można jednakże powiedzieć, że nie każde z rozwiązań
w ramach funkcji personalnej uda się z powodzeniem wdrożyć – dzieje się tak
z uwagi na możliwości systemu. Jest to teza szczególnie uprawniona w odniesieniu do podmiotów, których kultura organizacyjna kształtowała się latami
w odmiennych od współczesnych warunkach funkcjonowania3. Do takich organizacji należy zaliczyć przedsiębiorstwa uzdrowiskowe.
Podmioty, o których mowa, to jednostki zarządzające szpitalami uzdrowiskowymi i sanatoriami, świadczące m.in. usługi w ramach kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania przeprowadzone w jedenastu
dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych w latach 2007–2009, obejmujące wykorzystanie obserwacji, analizę dokumentacji organizacyjnej oraz
98 wywiadów z przedstawicielami kierownictwa i pracownikami wykonawczymi, pozwoliły na identyfikację charakteru relacji pomiędzy funkcją personalną
a kulturą organizacyjną tych podmiotów. Celem artykułu jest ukazanie rodzaju
i kierunków tych relacji, ich uwarunkowań i wyzwań w świetle dokonywanej
obecnie na masową skalę prywatyzacji omawianych przedsiębiorstw uzdrowiskowych.

2

Por. np. M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa 2003, s. 105-123; J. Oczki, Możliwości wykorzystania narzędzi ZZL do kształtowania optymalnej kultury organizacyjnej w zmieniającym się otoczeniu, w: Kulturoweu warunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. nauk. M. Juchnowicz, Kraków 2009, s. 228-237.
3
Por. np. wyniki badań dotyczących kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych: J. Stachowicz, J. Machulik, Dylematy procesu koniecznych zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Przypadek transformacji przedsiębiorstw przemysłów
tradycyjnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 59-70; zob. także L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa 2005, s. 127-128.
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1. Dolnośląskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
jako obiekt badań
Badania, których rezultaty omawiane są w artykule, zostały przeprowadzone
we wszystkich dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, które funkcjonowały, niezależnie od formuły prawnej, w roku 1989 i prowadziły działalność oraz wyraziły zgodę na przeprowadzenie badań w okresie owej działalności. Skoncentrowanie uwagi na przedsiębiorstwach dolnośląskich wynikało
z takich czynników jak istotna rola turystyki uzdrowiskowej w gospodarce Dolnego Śląska4 oraz swoista reprezentatywność, wynikająca z faktu, iż leży w tym
regionie 11 spośród 44 polskich miejscowości uzdrowiskowych. Cezura 1989 r.
miała z kolei znaczenie z uwagi na wspólnotę historycznych uwarunkowań
funkcjonowania w okresie pełnego finansowania polskiej służby zdrowia z budżetu i pewności stałego napływu klientów przed transformacją gospodarczą
oraz gwałtownej zmiany (pogorszenia) warunków działania po tej transformacji
i późniejszej reformie służby zdrowia.
Specyfika funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych
wynika z kilku kluczowych elementów. Tymi czynnikami są:
• dziedzictwo (majątkowe, zasobowe, kulturowe) przedsiębiorstw państwowych – poprzedników prawnych obecnych przedsiębiorstw uzdrowiskowych,
będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa lub samorządów, a obecnie – po częściowej prywatyzacji – także podmiotów (spółek) prywatnych lub
też przedsiębiorstw będących samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej,
• konsekwencje finansowe (bolesne) komercjalizacji części przedsiębiorstw
oraz reformy służby zdrowia z 1999 r.,
• funkcjonowanie na dwóch odrębnych rynkach, rządzących się zupełnie
odmiennymi zasadami – rynku usług lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji
leczniczej w ramach kontraktów z NFZ i ZUS, tzn. publicznego systemu opieki
zdrowotnej, oraz rynku turystyki uzdrowiskowej, SPA i pokrewnych, którego
klientami są kuracjusze komercyjni, samodzielnie opłacający pobyt,
• lokalizacja w niewielkich miejscowościach (od kilkuset do 11 tys.
mieszkańców), co ogranicza podaż siły roboczej i równocześnie nadaje badanym
podmiotom status największych pracodawców w tych miejscowościach.
Warto zaznaczyć, że choć w badaniach wykorzystano procedurę studium
przypadku, traktując każde przedsiębiorstwo jako odrębny obiekt badań, to po4

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r. – załącznik do uchwały
nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, s. 46.
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dobieństwo uzyskanych wyników w każdym z przedsiębiorstw pozwoliło na
uogólnienie większości wniosków5. Jak się wydaje, zasadnicze znaczenie ma
tutaj wspomniana wspólnota doświadczeń i uwarunkowań funkcjonowania,
a zatem pewna homogeniczność otoczenia6.

2. Funkcja personalna dolnośląskich przedsiębiorstw
uzdrowiskowych
Funkcja personalna, jako jedna z funkcji rodzajowych (rzeczowych) przedsiębiorstwa7, bywa coraz częściej utożsamiana z zarządzaniem zasobami ludzkimi8. Choć ten ostatni termin odnosił się pierwotnie do sformułowanej w latach
80. XX w. nowej koncepcji podejścia do ludzi w organizacji, uwypuklającej
przede wszystkim strategiczne znaczenie zasobów ludzkich dla sukcesu tej organizacji, współcześnie „zarządzanie zasobami ludzkimi” odnosi się powszechnie
do ogółu działań podejmowanych w organizacji w obszarze dotyczącym ludzi9.
Tak rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje swym zakresem
także – a w zasadzie głównie – realizację funkcji personalnej. Tradycyjnie ujmowana funkcja personalna jako funkcja rzeczowa przedsiębiorstwa zawiera pewien określony zestaw elementów, składających się na tzw. proces zarządzania
personelem10. W prezentowanych badaniach analizowano:
• określanie zapotrzebowania na personel,
• rekrutację, selekcję i wdrażanie do pracy (dobór personelu),
5

Ewentualne różnice wynikały głównie z rozmiarów przedsiębiorstw i ich lokalizacji.
Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. nauk. G. Aniszewska, Warszawa 2007, s. 22.
7
Zob. J. Lichtarski, Funkcja personalna a zarządzanie personelem, w: Zarządzanie kadrami.
Perspektywy badawcze i praktyka, red. nauk. T. Listwan, Wrocław 2000, s. 239.
8
Zob. np. Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005, s. 44. Stwierdza się tam, że
„współcześnie [funkcja personalna] traktowana jest jako funkcja, obszar zarządzania i nazywana
jest zarządzaniem kadrami (personelem), zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem zasobami pracy itp.”. Równocześnie część autorów, jak np. Aleksy Pocztowski czy Zbigniew Antczak,
dostrzegając różnicę między obydwoma pojęciami, zdaje się rozumieć i akceptować dość powszechne jej zacieranie – zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007,
s. 15 oraz Z. Antczak, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, Wrocław 2005, s. 19. Należy
zauważyć, że owo zacieranie różnicy prowadzi także do abstrahowania od podziału na funkcje
rzeczowe i zarządcze – por. J. Lichtarski, op. cit., s. 237-242.
9
Wskazuje na to struktura treści wielu pozycji dotyczących sfery personalnej w przedsiębiorstwie – zob. np. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007; A. Pocztowski,
op. cit.; Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. nauk.
H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.
10
Zob. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. nauk. M. Gableta, Wrocław 2006, s. 63-64.
6
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rozwój i doskonalenie,
• oceny pracownicze,
• wynagradzanie,
• przemieszczanie (awanse, zwolnienia, przesunięcia).
Charakterystyczne, dominujące cechy polityki i rozwiązań stosowanych w badanych przedsiębiorstwach w powyższych obszarach zaprezentowano w tab. 1.
Z informacji zawartych w tabeli wyłania się obraz przedsiębiorstw, które po
okresie grupowych zwolnień w latach 1999-200211 dążą do zachowania obecnego stanu zatrudnienia, unikając przyjęć oraz redukcji, a w sezonie wspomagając
się pracownikami zatrudnianymi na czas określony. W przedsiębiorstwach tych,
w wyniku istnienia systemu rekomendacji oraz w związku z funkcjonowaniem
w niewielkich miejscowościach o ograniczonej podaży pracowników, od lat
pracują te same osoby i członkowie rodzin oraz znajomi. Istotnie ograniczone
środki na wynagrodzenia, niepowiązane wyraźnie z oceną wkładu pracy,
a zależne głównie od stażu pracy i profesji (lekarze zarabiają wyraźnie więcej),
nie stanowią zachęty dla wykwalifikowanych kandydatów do pracy ani do wyjątkowego zaangażowania obecnych pracowników. Dostrzegając wynikającą
z oczekiwań kuracjuszy potrzebę doskonalenia personelu, zarządzający przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi finansują coraz większą liczbę szkoleń (języki
obce, obsługa klienta, komunikacja). Równocześnie nie planują ani nie inwestują długofalowo w rozwój pracowników, tzn. przygotowanie przyszłych kadr,
choć umożliwiając godzenie pracy ze studiami, ułatwiają pracownikom podnoszenie kwalifikacji. Osoby pełniące przez lata funkcję kierowników średniego
szczebla nie kształcą się w zakresie kompetencji miękkich (kierowania ludźmi),
choć równocześnie są dobrymi specjalistami we własnej dziedzinie.
Podobnie jak tradycyjna jest większość instrumentów wykorzystywanych
w ramach realizacji funkcji personalnej (rekomendacje, wdrażanie do pracy zależne od przełożonego i zespołu, oceny tylko bieżące, dominacja tradycyjnych
form doskonalenia, czyli szkoleń, ograniczone wykorzystanie outsourcingu,
struktura wynagrodzeń), tak też tradycyjny jest podmiotowy podział zadań
w obszarze realizacji tej funkcji. Podstawową rolę odgrywają tutaj działy personalne (określane jako Działy Kadr, Działy Spraw Osobowych itp.) oraz rachuby
płac. Kierownicy liniowi, niezwykle zajęci bieżącą pracą, nie mają czasu na
większe zaangażowanie się w realizację funkcji personalnej, nie dysponują też
odpowiednimi narzędziami (mają ograniczony wpływ na rozwój własnych podwładnych, stosowną obsadę liczebną stanowisk, poziom wynagrodzeń podwładnych) ani najnowszą wiedzą z zakresu zarządzania ludźmi. Takie tradycyjne
•

11

Udostępnione podczas badań dane historyczne wskazały na dużą liczbę zwolnień w latach
bezpośrednio po komercjalizacji i reformie służby zdrowia (1999 r.).
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podejście do kwestii personalnych w badanych przedsiębiorstwach jest jednym
z przejawów charakterystycznej dla nich kultury organizacyjnej.

Tabela 1. Funkcja personalna w dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
Element funkcji
personalnej
Określanie zapotrzebowania
na personel

Dobór personelu

Rozwój i doskonalenie

Oceny pracownicze

Wynagradzanie

Przemieszczanie

Charakterystyka
• uwzględnianie sezonowości (umowy czasowe)
• ograniczanie poziomu zatrudnienia poprzez wzrost obciążeń
na stanowiskach pracy
• brak długofalowego planowania, uwzględniającego odejścia
na emeryturę doświadczonego i wykwalifikowanego personelu
• ograniczone korzystanie z outsourcingu
• rekrutacja i selekcja oparta głównie na rekomendacjach,
znaczenie postaw i zachowań
• trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników
• brak jednolitych zasad wdrażania do pracy
• wzrost inwestycji w doskonalenie pracowników w ostatnich
latach (głównie w ramach wdrażania ISO)
• ograniczone inwestowanie w rozwój pracowników
• przychylność dla podnoszenia przez pracowników
kwalifikacji i wykształcenia we własnym zakresie
• brak inwestycji w kompetencje „miękkie” kadry
kierowniczej
• brak formalnych systemów ocen pracowniczych*
• ocena bieżąca w większości przedsiębiorstw niepowiązana
istotnie z systemem wynagradzania
• przeciętnie niski poziom wynagrodzeń
• znaczące rozpiętości płac pomiędzy lekarzami i pozostałymi
grupami zawodowymi, a w grupach innych niż lekarze duży
egalitaryzm wynagrodzeń
• znikomy udział ruchomych elementów wynagrodzenia
zależnych od oceny pracy (płaca czasowa, dodatek stażowy,
dodatek funkcyjny, bardzo niska i na ogół jednakowa dla
wszystkich premia)
• bardzo rzadkie awanse (długoletnie zatrudnienie średniego
personelu kierowniczego)
• stosunkowo częste przesunięcia na inne stanowiska
w większych przedsiębiorstwach
• ograniczanie zwolnień (po zakończeniu restrukturyzacji)

* z wyjątkiem jednego przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.
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3. Cechy i profil kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
uzdrowiskowych
W procesie identyfikacji cech oraz określania profilu kultury organizacyjnej
badanych podmiotów wykorzystano metodę obserwacji (w odniesieniu do artefaktów i niektórych norm) oraz metodę wywiadu (w odniesieniu do artefaktów,
a także norm i wartości)12. Z uwagi na to, że poziom założeń leżących u podstaw
określonej kultury jest niedostępny badaczowi, nie podejmowano się ich analizy.
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw uzdrowiskowych, ów „system operacyjny”, jest w każdym z nich nieco odmienny. Mają na to wpływ określone,
wskazywane w literaturze czynniki, kształtujące kulturę organizacyjną13, a w przypadku badanych firm zwłaszcza:
• wielkość przedsiębiorstwa,
• osobowość i zachowania zarządzających (kierownictwa naczelnego),
• poziom stabilności stanowisk wyższego szczebla (poziom rotacji na stanowiskach kierowniczych),
• osobowość i zachowania kierowników średniego szczebla.
Odmienności pewnych cech kultury organizacyjnej poszczególnych badanych podmiotów wiążą się głównie z wielkością przedsiębiorstwa. W mniejszych wartościami podzielanymi powszechnie są lojalność wobec pracodawcy
i życzliwość wobec współpracowników. Bardziej przyjazne są w nich stosunki
pomiędzy pracownikami, mniejszy dystans władzy i ograniczony zasięg występowania subkultur i konfliktów międzygrupowych; trwalsze są także mity i rytuały.
W większych przedsiębiorstwach istotna jest rola kierowników średniego
szczebla, którzy w określony sposób kształtują reguły zachowań w podległych
sobie jednostkach, prowadząc do wykształcania się odrębnych subkultur. Z kolei
zmienność na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla powodowała
wzrost nieufności i napięć w relacjach pomiędzy jednostkami oraz niejednoznaczność interpretacji wartości ważnych z punktu widzenia interesu organizacji.
Nie negując zatem istnienia charakterystycznych dla poszczególnych przedsiębiorstw indywidualnych różnic w cechach kultury organizacyjnej, można na
podstawie badań z przekonaniem stwierdzić, że pewne cechy kultur tych przedsiębiorstw są istotnie zbieżne (podobne) i pozwalają na ich łączne zaklasyfikowanie do określonych typów czy też profili kultur organizacyjnych formułowanych w literaturze. Profil kultury charakterystycznej dla grupy badanych
12
Wykorzystano tutaj koncepcję poziomów kultury organizacyjnej w ujęciu Edgara Scheina:
E. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco 2004, s. 25-26.
13
Zob. np. M. Czerska, op., cit., s. 35.
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przedsiębiorstw, określony w oparciu o typologie wyodrębnione przez wybranych autorów, zawarto w tab. 2. Zamieszczona tam charakterystyka odnosi się
do cech charakterystycznych badanych przedsiębiorstw, nawiązujących do opisu
danego typu kultury prezentowanego w literaturze.
Tabela 2. Profil kultury organizacyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych według typologii
wybranych autorów (cechy wspólne)
Autor

Dominujący profil
kultury

Charakterystyka

T.B. Dale,
H.A. Kennedy

Pomiędzy kulturą spokojnego działania oraz
kulturą trwania
i stabilności

Unikanie niepewności, działanie według
procedur, wysoki stopień formalizacji
i skoncentrowanie na dokładnym wykonywaniu bieżących zadań

Ch. Handy

Kultura roli

Podporządkowanie regułom i procedurom
w zamian za poczucie bezpieczeństwa, ograniczona samodzielność i kreatywność

G. Hofstede

Raczej duży dystans
władzy, kolektywizm,
kobiecość i wysoki
stopień unikania
niepewności

Hierarchiczność, w części przedsiębiorstw
rywalizacja, silne więzi z najbliższymi
współpracownikami i grupą zawodową,
dbałość o dobre relacje interpersonalne,
stosunkowo silny opór wobec zmian i duże
znaczenie formalnych reguł

V. Sathe (za
Cz. Sikorskim)

Silna

Wyrazistość, stopień upowszechnienia
i głębokość zakorzenienia niektórych tradycyjnych norm i wartości, równocześnie
wyrazistość i wysoki stopień upowszechnienia nowych norm (jak znaczenie zadowolenia klienta)

F. Trompenaars,
P. Wooliams

Kultura wieży Eiffla

Zorientowana na role, o wysokim poziomie
formalizacji i centralizacji, biurokracja,
reguły i procedury, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu zadań, mała elastyczność

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań, przy wykorzystaniu: M. Czerska, Zmiana
kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa 2003, s. 26-32; Cz. Sikorski,
O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 39-48 oraz
A. Balcerek, Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. nauk. M. Juchnowicz, Kraków 2009, s. 88-91.

Jak nietrudno dostrzec, niezależnie od rodzaju klasyfikacji (typologii) kultur
charakterystyczne elementy występujące w badanych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych to hierarchiczność, centralizacja i zorientowanie na role, duża rola
procedur i formalizacji, a także napięcia pomiędzy grupami (zawodowymi, wydziałowymi), przy równoczesnym dużym znaczeniu dobrych relacji między-
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ludzkich. Są to elementy silnie utrwalone we wszystkich analizowanych podmiotach. Co interesujące, nową, ale już silną (choć jeszcze nie głęboko zakorzenioną) wartością jest zadowolenie kuracjusza – znajduje to wyraz w artefaktach
fizycznych (wystrój, tablice informacyjne, identyfikatory pracowników itp.), ale
także behawioralnych i językowych (sposób obsługi). Warto podkreślić, że nowość tej wartości dotyczy jej upowszechnienia w całych przedsiębiorstwach (we
wszystkich działach) oraz takiego podejścia do sposobu zapewniania zadowolenia kuracjusza, by odpowiadać na aktualne wyzwania (nauka języków obcych,
komunikacji z klientem, radzenia sobie z trudnymi klientami). Trzeba bowiem
podkreślić, że gotowość służenia kuracjuszom pomocą jest od dawna głęboko
zakorzeniona szczególnie wśród personelu zabiegowego, mającego bezpośredni,
fizyczny kontakt z klientem i doświadczającego jego wdzięczności w bezpośredniej relacji. Należy przypuszczać, że w tej grupie zatrudnionych wpływ na stosunek do kuracjusza mają głównie cechy indywidualne fizjoterapeutów, wybierających zawód z przekonania, a także charakter samej pracy, zapewniającej
szybką, z reguły pozytywną informację zwrotną. W pozostałych grupach zawodowych, w innych działach, postawienie kuracjusza na pierwszym miejscu i zapewnienie obsługi na właściwym poziomie wymagało (i wymaga nadal) celowych działań w ramach kształtowania kultury organizacyjnej.

4. Charakter i kierunki relacji: funkcja personalna
– kultura organizacyjna
Wspomniane wykorzystanie szkoleń dotyczących nowoczesnego podejścia
do obsługi klienta jest przykładem zastosowania narzędzi z obszaru funkcji personalnej do upowszechniania pewnych zachowań, norm i wartości, czyli modelowania kultury organizacyjnej. Jest to jeden z przejawów bądź typów interakcji
funkcja personalna – kultura organizacyjna w badanych przedsiębiorstwach.
Charakter i kierunki tych interakcji zaprezentowano na rys. 1.
Jak można dostrzec, w relacjach pomiędzy funkcją personalną a kulturą
organizacyjną badanych przedsiębiorstw rysuje się sześć charakterystycznych
obszarów:
• celowe działania podejmowane w ramach realizacji funkcji personalnej,
mające w określony sposób kształtować kulturę organizacyjną (wpływ intencjonalny od strony funkcji organizacyjnej),
• działania realizowane w ramach funkcji personalnej, kształtujące (utrwalające) w określony sposób kulturę organizacyjną, o charakterze tradycyjnym
(wpływ nieintencjonalny od strony funkcji personalnej),
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Funkcja
personalna

Wpływ intencjonalny

Kultura
organizacyjna

Wpływ nieintencjonalny

Przepisy prawa
Warunki pracy Struktura
Strategia
organizacyjna Cechy uczestników
Kształtowanie miejsc
organizacji
pracy

Przedmiot działalności
Rynek

Rys. 1. Relacje pomiędzy funkcją personalną a kulturą organizacyjną
Źródło: opracowanie własne.
• celowe kształtowanie elementów funkcji personalnej pod wpływem norm
lub wartości cechujących kulturę organizacyjną (wpływ intencjonalny od strony
kultury organizacyjnej),
• cechy kultury organizacyjnej, które determinują określony sposób realizacji funkcji personalnej (wpływ nieintencjonalny od strony kultury organizacyjnej),
• obszar wspólny funkcji personalnej i kultury organizacyjnej,
• elementy otoczenia i cechy organizacji, które wpływają zarówno na realizację funkcji personalnej, jak i na kulturę organizacyjną, nadając im określony
kształt.
Pierwszy z wymienionych obszarów to klasyczny, prezentowany w literaturze proces wykorzystania funkcji personalnej dla nadawania kulturze organizacyjnej określonych cech – nie wymaga on, jak się wydaje, uzasadnienia14.
Obszar drugi wiąże się z wpływem na kulturę organizacyjną tych elementów
funkcji personalnej, które są charakterystyczne dla badanych przedsiębiorstw –
takich, których nie analizuje się i nie zmienia od lat. Część z tych tradycyjnych
elementów można uznać za należące do grupy pierwszej, tzn. niezmienianych
celowo (jak np. unikanie zwolnień), część natomiast – jak wynika z badań – nie
była dotąd przedmiotem szczególnej uwagi zarządzających i „siłą przyzwyczajenia” realizowana jest w określony sposób. Za przykład może posłużyć podejście do awansów dokonywanych rzadko, nie oparte na systemie ocen okresowych, co z jednej strony utrwala (czyni silną) istniejącą kulturę organizacyjną,
14

Zob. np. J. Oczki, op. cit.
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a z drugiej wskazuje, że wartością jest długoletnie zatrudnienie i normą stabilność stanowisk15.
Wyodrębnienie obszaru trzeciego wynika z dostrzeżenia obecności niektórych norm i wartości w procesie realizacji funkcji personalnej. Dobrym przykładem jest uczynienie z postaw i zachowań kandydatów do pracy, ocenianych
w oparciu o rekomendacje i rozmowy kwalifikacyjne, ważnego kryterium selekcji. Chodzi tutaj o dopasowanie nowego pracownika do zespołu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Obszar czwarty obejmuje wpływ kultury organizacyjnej na wybór rozwiązań
wykorzystywanych w ramach realizacji funkcji personalnej, który ma charakter
wyłącznie nieintencjonalny, a nawet może hamować wdrażanie pożądanych
rozwiązań (jest to wspomniana we wstępie tzw. niekompatybilność systemu
z programem). Przykładem jest tutaj głęboko zakorzeniony egalitaryzm, który
istotnie utrudnia wprowadzenie motywującej struktury płac, prowadzącej do ich
większego zróżnicowania w zależności od postaw i efektów pracy.
Bywa i tak, że określone rozwiązanie typowe dla funkcji personalnej można
uznać za artefakt behawioralny, stanowiący cechę kultury organizacyjnej (obszar
piąty). Jest to obszar wspólny dla obu rozważanych elementów, a przykładem
może być wykorzystanie rekomendacji w rekrutacji i selekcji (artefakt behawioralny i pewna norma, wskazująca na znaczenie dobrych relacji międzyludzkich).
Wreszcie zarówno podejście do realizacji funkcji personalnej, jak i cechy
kultury organizacyjnej są rezultatem oddziaływania podobnych czynników otoczenia organizacji oraz pozostałych elementów czy cech tej organizacji. Na
omawianym rys. 1 wskazano na te czynniki, które w badanych przedsiębiorstwach kształtują obie sfery – funkcji personalnej i kultury organizacyjnej. Dla
przykładu, przepisy prawa określają w pewnym zakresie poziom wynagrodzeń
w badanych przedsiębiorstwach, a równocześnie wyodrębniają lekarzy jako
odmiennie traktowaną i postrzeganą (cecha kultury) grupę pracowników, zatrudnianą z reguły na kontraktach, za stosunkowo wysokim wynagrodzeniem
(funkcja personalna)16.
Przytoczone w tym miejscu, a także inne przykłady scharakteryzowanych
tutaj interakcji pomiędzy kulturą organizacyjną a funkcją personalną w badanych przedsiębiorstwach w wymienionych sześciu obszarach zebrano w tab. 3.
15

We wszystkich przedsiębiorstwach akurat długoletnie zatrudnienie było charakteryzowane
jako wartość pożądana (a zatem kształtowana celowo), przy czym w jednym z przedsiębiorstw
przedstawiciel zarządu podkreślił, że warto od tego modelu odstępować w celu kształtowania
potencjału ludzkiego o pożądanych cechach.
16
Jest to rezultat zmiany przepisów o czasie pracy lekarzy, które wymusiły reorganizację
pracy personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej – zob. M. Dunikowska, Gospodarowanie potencjałem pracy w dolnośląskich przedsiębiorstwach uzdrowiskowych [niepublikowana
praca doktorska], Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych,
Wrocław 2010 [wydruk komputerowy], s. 80-82.
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Tabela 3. Przykłady relacji funkcja personalna – kultura organizacyjna przedsiębiorstw
uzdrowiskowych w 6 obszarach

Obszar

Opis

1.

Wpływ intencjonalny
funkcji personalnej

Przykłady
• szkolenia z obsługi klienta (wartość: zadowolenie klienta)
• ograniczanie zwolnień (wartość: długoletnie zatrudnienie)
• wykorzystanie rekomendacji (wartość: dobre relacje

międzyludzkie)
2.

Wpływ nieintencjo• ograniczone awanse – w konsekwencji: silna kultura oraz
nalny funkcji organi- duży dystans władzy (hierarchiczność)
• struktura wynagrodzeń premiująca głównie staż prac
zacyjnej
– w konsekwencji: brak bodźców dla innowacyjności,
zachowawczość

3.

Wpływ intencjonalny • wartość – dobre relacje – w konsekwencji: życzliwość
kultury organiza(i inne postawy oraz zachowania) jako kryterium selekcji
cyjnej
• wartość – profesjonalizm – w konsekwencji: wzrastająca
rola szkoleń

4.

Wpływ nieintencjo• egalitaryzm – w konsekwencji: trudności w różnicowaniu
nalny kultury organi- wynagrodzeń
zacyjnej
• zachowawczość – w konsekwencji: dominacja
tradycyjnych narzędzi realizacji funkcji personalnej

5.

Obszar wspólny

• niektóre artefakty fizyczne (wykorzystanie rekomendacji
w rekrutacji, niesformalizowane wprowadzanie do pracy)

6.

Wspólne determinanty

• strategia (pozyskiwanie klienta komercyjnego)
– w konsekwencji: wartość zadowolenia klienta (kultura
organizacyjna) i szkolenia (funkcja personalna)
• kształtowanie miejsc pracy (niewykorzystywanie pracy
zespołowej) – w konsekwencji: utrwalanie indywidualizmu
i podziałów (kultura organizacyjna), a także
i wynagrodzenia bez udziału premii zespołowej (funkcja
personalna)

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, relacje pomiędzy funkcją personalną a kulturą organizacyjną
są złożone i wieloznaczne. Oba elementy wzajemnie się warunkują – celowo
(intencjonalnie) lub nie, pozostając równocześnie pod wpływem tych samych
determinant, a zarazem przenikając się. Tym samym prezentowane w artykule
wnioski z badań dotyczących dolnośląskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych
potwierdzają tezę sformułowaną przez Łukasza Sułkowskiego, że badawcze
rozpoznanie kultury organizacyjnej utrudniają kłopoty z jej wyodrębnieniem
spośród innych elementów organizacji, takich jak np. struktura czy właśnie
obszar zarządzania ludźmi (ograniczony w artykule do funkcji personalnej)17.
17

Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 14-15.
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Nawiązując natomiast do opisanych przez Zbigniewa Antczaka trzech rodzajów
relacji pomiędzy pojęciami kultury organizacyjnej18, należy stwierdzić, że
w omawianym przypadku nie mamy do czynienia ani z nadrzędnością funkcji
personalnej wobec kultury, ani też z jej podrzędnością. Najbliżej omówionym
relacjom do „równorzędności”, przy czym trudno się zgodzić, że oba elementy
funkcjonują „w miarę niezależnie od siebie”19. Ich „wspólny mianownik”,
o którym pisze Z. Antczak, jest tutaj bardzo szeroki.
Fakt istotnego powiązania kultury organizacyjnej z funkcją personalną można, i z pewnością należy wykorzystać dla „aktualizowania” kultury organizacyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych, tak aby w większym stopniu, niż miało to
miejsce w okresie badań, sprzyjała ona radzeniu sobie tych podmiotów z nowymi wyzwaniami. Wyzwania te to przede wszystkim, jak wynika z badań, uatrakcyjnienie oferty dla kuracjuszy komercyjnych i zwiększanie udziału przychodów
z działalności na rynku turystyki uzdrowiskowej w ogólnej sumie przychodów.
Szanse na osiągnięcie tego celu ma zwiększyć realizowana właśnie prywatyzacja spółek uzdrowiskowych, czyli jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
zajmujących się działalnością uzdrowiskową – są to największe spośród badanych przedsiębiorstw. Od czasu realizacji omawianych w artykule badań sprzedano inwestorom prywatnym pakiety akcji lub udziałów dwóch spośród sześciu
dolnośląskich spółek uzdrowiskowych, a postępowanie wobec dwóch kolejnych
jest w toku. Oprócz przychodów z prywatyzacji, od inwestorów oczekuje się
głównie inwestycji w rozwój uzdrowisk. Dzięki temu możliwa ma być kontynuacja dokonywanych od czasu transformacji gospodarczej inwestycji w majątek
trwały. Przekształcanie prywatyzowanych (ale nie tylko tych) podmiotów
w nowoczesne centra turystyki uzdrowiskowej wymaga jednak równocześnie
zapewnienia odpowiedniej obsługi. W rezultacie, jak się wydaje, na znaczeniu
powinny zyskiwać takie wartości, jak – poza upowszechnionym już zadowoleniem klienta – także innowacyjność, kreatywność, ścisła współpraca międzywydziałowa, elastyczność, stały rozwój i doskonalenie.
Upowszechnianiu tych norm niewątpliwie będzie sprzyjać przedstawione
w artykule przenikanie się funkcji personalnej i kultury organizacyjnej. Kryteria
selekcji, podejście do awansów i ocen pracowniczych można kształtować tak,
aby nadawać określony kierunek kulturze organizacyjnej. Utrwalony egalitaryzm będzie utrudniał zmiany systemów wynagradzania w kierunku doceniania
rozwoju kompetencji, a także zaangażowania w pracę zespołową i udoskonalanie usług – i to stanowi wyzwanie. Można próbować radzić sobie z tym proble18

Z. Antczak, Relacja kultura organizacyjna a funkcja personalna. Rozważania systemowe,
w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. nauk. M. Juchnowicz, Kraków
2009, s. 27.
19
Ibidem.
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mem poprzez oddziaływanie z poziomu czynników wpływających na oba elementy, takich jak np. zasady i zakres komunikacji będącej elementem warunków
pracy (odpowiedni przekaz dotyczący oczekiwań i uznania, który w konsekwencji powinien zostać uwzględniony w kryteriach ocen i wynagradzania). Oddziaływanie przez strukturę organizacyjną może przybrać charakter wymuszonych
procedurami zachowań (artefaktów), które z czasem przyjmą postać norm
i wzmocnią wartość, jaką jest zadowolenie klienta i elastyczne reagowanie na
jego potrzeby.

Zakończenie
Kultura organizacyjna jest fenomenem, który trudno poddaje się badaniu.
Z tego powodu zawsze warto formułować wnioski z pewną ostrożnością. Prawdą jest, że ile osób, tyle światów wartości, wewnętrznych norm i zachowań. Stąd
stwierdzenia o istnieniu określonej kultury organizacji będącej zbiorowością
różnych ludzi mogą spotykać się ze sceptycyzmem. Z drugiej jednak strony
doświadczenie funkcjonowania w różnych organizacjach uczy, że te zbiorowości
mają jednak pewne bardziej lub mniej widoczne zasady, prawa, które regulują
współpracę jej członków. Zasady te wykształcają się przez długi czas, stanowią
element „pamięci organizacyjnej” i nie jest łatwo je zmienić. Jednak tak jak
proces krystalizowania się tych zasad jest rezultatem oddziaływania różnych
czynników, z których część pozostaje pod kontrolą zarządzających, tak też na
ich zmianę można wpływać poprzez odpowiedni dobór narzędzi zarządzania.
Wiele z nich wykorzystywanych jest w procesie realizacji funkcji personalnej,
a ta właśnie funkcja nadaje się najlepiej do modelowania kultury organizacyjnej.
Przez zatrudnianie określonych osób, przez organizowanie określonych szkoleń,
przez system ocen, wynagradzania i awansów można bardzo wyraźnie promować określone normy i wartości, a równocześnie zmniejszać siłę innych. Ważna
jest tutaj jednoznaczność i spójność, konsekwencja i wiarygodność działań.
Trudność polega na tym, że wykonawcy i adresaci tych działań pozostają pod
wpływem istniejącej kultury organizacyjnej, bowiem i kultura oddziałuje na
funkcję personalną. Równocześnie mają one, jak wskazano, pewne elementy
wspólne, a także pozostają pod wpływem podobnych czynników, które współcześnie, zwłaszcza w transformującej się ciągle gospodarce polskiej, ulegają
istotnym zmianom.
Podsumowując, można stwierdzić, że nowi właściciele części dolnośląskich
przedsiębiorstw uzdrowiskowych, a także osoby zarządzające pozostałymi podmiotami o charakterze publicznym, bez wątpienia stają wobec wyzwań rynko-
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wych wymuszających „aktualizację” pewnych dominujących elementów kultury
organizacyjnej tych przedsiębiorstw. Podejmując działania dotyczące struktury
organizacyjnej, zasad komunikacji, dokumentacji organizacyjnej, kształtowania
miejsc pracy (np. zwiększenia zakresu outsourcingu) czy zmiany strategii, muszą mieć świadomość współzależności pomiędzy tymi elementami i funkcją
personalną oraz kulturą organizacyjną. Te „miękkie” elementy w przedsiębiorstwach usługowych są szczególnie ważne, i na pewno warto podjąć wysiłek
w kierunku ich kształtowania w duchu zgodnym z wizją każdego przedsiębiorstwa. Spójne i konsekwentne oddziaływanie na funkcję personalną i kulturę
organizacyjną, bezpośrednio oraz poprzez omówione w artykule czynniki je
warunkujące, powinno sprzyjać przekształcaniu kultury organizacyjnej w pożądanym kierunku.
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Sposoby reagowania menedżerów
na informacje zwrotne w procesie upward feedback

Streszczenie. Artykuł porusza problematykę reagowania menedżerów na informacje zwrotne,
udzielane im w procesie upward feedback. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu dotychczasowych rezultatów badawczych dotyczących występowania i uwarunkowań zmian zachowań
feedbackowanych w efekcie otrzymywanych informacji zwrotnych. Przedstawia również najczęstsze
style reagowania menedżerów, w tym: obronę, dominację, manipulowanie, usprawnianie. Druga
część opracowania przybliża bardzo ważne zagadnienia dyspozycyjnych wyznaczników skutecznego przyjmowania i wykorzystywania informacji przez menedżerów. W podsumowaniu zwrócono uwagę na troskę o konstruktywne przekazywanie informacji, personalizowanie feedbacków
oraz stosowanie przez organizacje narzędzi wdrażania zmian jako kluczowe warunki zwiększające
szanse występowania zachowań menedżerów zorientowanych na usprawnianie.
Słowa kluczowe: upward feedback, rozwój menedżera, feedback w organizacji

Wstęp
Zagadnienie efektywności zachowań organizacyjnych jest podejmowane przez wielu badaczy i praktyków zarządzania, którzy stoją na różnych stanowiskach co do uwarunkowań i szans korekty postępowania. Dyskusje specjalistów toczą się zazwyczaj nie tyle o to, czy zmiany występują, ale w jakim
stopniu i przy udziale jakich czynników się dokonują. Zwolennicy przekonań
dotyczących zmienności natury ludzkiej, jak Hellervik, Hazucha, Schneider1,
1
L.W. Hellervik, J.F. Hazucha, R.J. Schneider, Behavior Change Models, Methods and
a Review of Evidence, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, red. M.D. Dunette, L.M Houhg, Palo Alto 1992.

48

Agnieszka Fornalczyk

Bandura2, odwołujący się do mechanizmów rozwojowych i osiągnięć psychologii wychowania, dostarczają wielu dowodów empirycznych potwierdzających
możliwość zmian zachowań. Przeciwne stanowisko reprezentują autorzy skupieni na koncepcjach biologicznych, w tym mechanizmach naturalnej selekcji.
Niezależnie od toczących się dyskusji organizacje, realizując różnorodne programy szkoleniowe czy procesy udzielania informacji zwrotnych (m.in. multisource feedback, upward feedback), są żywo zainteresowane wymiernymi efektami, czyli istotnymi zmianami zachowań ich pracowników przyczyniającymi
się do wyższej efektywności działania i wzrostu rynkowej konkurencyjności3.
Wieloźródłowe feedbacki, w tym usystematyzowane informacje zwrotne dla
menedżerów, dostarczane przez ich podwładnych (upward feedback), będąc
działaniami rozwojowymi, są coraz powszechniej stosowane w wielu instytucjach. Ich nadrzędnym celem jest stymulowanie zmian w działaniu kadry kierowniczej wszystkich szczebli, doskonalenie jej kompetencji, podnoszenie
efektywności współpracy w zespołach4.
Realizacja procesu upward feedback może dostarczać wielu korzyści organizacjom oraz ich pracownikom. Rezultaty prac empirycznych prowadzonych
przez Coates5 ujawniły prawie dwudziestoprocentowy wzrost sprawności funkcjonowania kierowników już po kilku miesiącach od zastosowania metody
udzielania informacji zwrotnych. Upward feedback pozwala utrzymać właściwy
kierunek zachowań zorientowanych na realizację organizacyjnych celów. Umożliwia precyzyjne wskazanie obszarów wysokiej, przeciętnej i niskiej skuteczności menedżerów, szczególnie ich indywidualnych zachowań wymagających
korekty, a także pozwala na zaprojektowanie odpowiedniego wsparcia – konsultacji, mentoringu, treningów będących odpowiedzią na ujawnione potrzeby
rozwojowe6. Regularny feedback może podnosić poczucie kontroli, wpływu,
własnej skuteczności jednostki, zwiększa jej poziom motywacji wewnętrznej,
sprawność dostrzegania błędów czy wzmacnia wiedzę dotyczącą stawianych
sobie celów i spodziewanych efektów7.
2

A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007.
M.A. Dalton, G.P. Hollenbeck, After Feedback: How to Facilitate Change in Behavior,
w: The Handbook of Multisource Feedback, red. D.W. Bracken, C.W. Tommerck, A.H., Church,
San Francisco 2001.
4
G.P. Latham, K.N. Wexley, Increasing Productivity through Performance Appraisal,
Reading MA: Addison-Wesley 1994.
5
D.E. Coates, The ultimate use for 360-degree feedback – validating individual performance
improvement, Newport 2006.
6
K. Ludeman, Upward Feedback Helps Managers Walk to Talk, „HR Magazine” 1993, nr 4;
G.P. Latham, P.A. Heslin, The Effect of Upward Feedback on Managerial Behavior, „Applied
Psychology: An International Review” 2004, nr 53(1), s. 23-37.
7
J.R. Jr. Larson, The Performance Feedback Process: A Preliminary Model, „Organizational
Behavior and Human Performance” 1984, nr 33, p. 42-76; M. London, Change Agents: New Roles
and Innovation Strategies for Human Resource Proffesionals, San Francisco 1988.
3
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Osiąganie wspomnianych korzyści związanych z zastosowaniem upward
feedback może być poważnie zagrożone występowaniem negatywnych czynników organizacyjno-sytuacyjnych i dyspozycyjnych. Wśród tych ostatnich wymienia się indywidualne cechy, postawy czy niewystarczające kompetencje
członków organizacji do udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, mogące stanowić podstawowe ograniczenie we wdrażaniu oczekiwanych działań
usprawniających8. Szczególnie interesujące i ważne okazuje się zagadnienie
skutecznego reagowania menedżerów na informacje zwrotne pochodzące od
podwładnych, w tym zjawisko trwałego modyfikowania ich zachowań. Problem
poprawy efektywności kierowania w odpowiedzi na otrzymywany przez menedżerów feedback stanowi niezmiennie wyzwanie dla organizacji, trenerów,
coachów oraz praktyków zarządzania. Jest on także przedmiotem zainteresowań
i rozważań autorki niniejszego artykułu.

1. Reakcje menedżerów na informacje zwrotne
udzielane przez podwładnych
Udzielanie regularnych feedbacków jest bardzo ważnym etapem procesu
uczenia się uczestników organizacji, daje informację ich o wydajności, jakości
pracy, osiągnięciach oraz oczekiwaniach dotyczących przyszłej pracy, konieczności zmiany postępowania, by osiągać lepsze wyniki. Bracken i Timmerck9
określają zmianę zachowań pracownika jako korygowanie jego postępowania
poprzez rozwijanie umiejętności zgodnie z zalecanym przez przedsiębiorstwo
kierunkiem. Właściwie prowadzone procesy upward feedback dostarczają pracownikom wiedzy niezbędnej do podejmowania działań korygujących, a ich
organizatorzy oczekują wymiernych efektów. Formułowane przez organizacje
oczekiwania nie zawsze są zaspakajane. Konsultantom czy badaczom zadawane
są liczne pytania dotyczące prawdopodobieństwa występowania pozytywnych
zmian zachowań feedbackowanych oraz czynników je stymulujących. Pytania te
wydają się oczywiste w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo decyduje się na uruchomienie pracochłonnych i kosztownych procesów, by osiągnąć wyższą efektyw8

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005; M. Young, J. Post,
How leading companies communicate with employees, „Organizational Dynamics” 1993, s. 31-43;
N. Philips, J. Brown, Analyzing Communications in and Around Organizations: A Critical Hermeneutic Approach, „Academy of Management Journal” 1993, nr 36(6), s. 1547-1576; P. Makin,
C. Cooper, C. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Warszawa 2000.
9
The handbook of multisource feedback, red. D.W. Bracken, C.W. Timmerck, A.H. Church,
San Francisco 2001.
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ność, m.in. poprzez sprawniejsze realizowanie funkcji kierowniczych, poprawę
parametrów współpracy.
Dostępne wyniki prac empirycznych pozwalają częściowo odpowiedzieć na
nurtujące pytania, niemniej jednak problem pomiaru zmian, wykorzystywania
predyktorów i interpretacji wyników pozostaje przedmiotem licznych dyskusji10.
Baird i Bolton11 w badaniach nad zmianami zachowań jednostek będących
efektem działań coachingowo-feedbackowych odnotowali w 90% przypadków
wzrost samoświadomości poddanych temu procesowi, u 70% badanych zauważono próby wprowadzania nowych zachowań w okresie, gdy byli poddawani
obserwacji, u 20% menedżerów obserwowano gruntowne zmiany w repertuarze
zachowań. Prace badawcze Conger12 dotyczące stosowania programów rozwojowych w organizacji, w tym feedbacków, ujawniły podobne prawidłowości.
Otóż 10% kierowników przejawiało istotne pozytywne zmiany zachowań, natomiast w grupie między 25% a 30% badanych wprowadzano drobne korekty
w swoim postępowaniu. Świadomość potrzeby zmian w niewielkim stopniu
wzmocniło 10% do 20% osób, w stopniu większym 30% do 40% badanych, lecz
żadna z tych grup nie podjęła działań naprawczych. Zdaniem Conger13 nie można oczekiwać zmian zachowań w rezultacie tylko dobrego wyboru i zastosowania narzędzi rozwojowych – feedbacków organizacyjnych. Zmiany wymagają
istnienia wielu innych czynników, m.in. motywacji menedżerów, ich zdolności
rozumienia i analizy sytuacji, umiejętności uczenia się w oparciu o wcześniejsze
doświadczenia czy konsekwentnego, wytrwałego działania. Podobne wnioski
formułują McCauley i Hughes-James14 w oparciu o dane wskazujące na istotne
zmiany zachowań u 58% osób zajmujących nowe pozycje w organizacji, u których zastosowano wieloźródłowy feedback, oraz roczne indywidualne programy
rozwojowe, obejmujące wsparcie, coaching, a także bieżące informacje zwrotne.
Badania autorów ujawniły również, że 29% doświadczonych menedżerów,
funkcjonujących w przyjaznym i stabilnym środowisku, dokonało niewielkich
zmian w swoich zachowaniach oraz że 13% osób nie skorygowało swojego postępowania. Ostatnią wymienioną grupą okazali się menedżerowie z niedostatecznymi umiejętnościami zarządzania zespołem.
10

J.R. Edwards, Alternatives to Difference Scores as Dependent Variables in Study of Congruence in Organizational Research, „Organizational Behavior and Human Decision Process”
1995, nr 64, s. 307-324; J.W. Smith, A.G. Walker, Measuring the Impact of Multisource
Feedback, w: The Handbook of Multisource Feedback, red. D.W. Bracken, C.W. Tommerck,
A.H. Church, San Francisco 2001.
11
J.A. Baird, M. Bolton, Coaching for breakthrougs, New York 1999.
12
J.A. Conger, Learning to Lead: The Art of Transforming Managers into Leaders, San Francisco 1992.
13
Ibidem.
14
C.D. McCauley, M. Hughes-James, An Evaluation of Outcomes of a Leadership Development Program, New York 1994.
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Analiza dostępnych danych pozwala wnioskować, iż efektywne zmiany
w zachowaniach menedżerów poddawanych feedbackom obejmują przedział
między 10 a 20% przypadków. Wynik ten może być różnie postrzegany w zależności od sytuacji organizacji, czasami jako niezadowalający, w odniesieniu
do wysokich kosztów realizacji procesów upward feedback; w innych zaś jako
obiecujący, wart wysiłku, gdyż przekładający się na istotne korzyści, rozwiązujący kluczowe problemy firmy, jej personelu. Zmiany zachowań jednostek są
zagadnieniem złożonym, uwarunkowanym licznymi zmiennymi sytuacyjnymi
i dyspozycyjnymi, w znacznym stopniu zależą od sposobu udzielania informacji
zwrotnych, postępowania stron dostarczających feedbacku czy go otrzymujących15.
Feedback udzielany przez podwładnych na różnych etapach rozwoju zawodowego menedżerów może mieć różne funkcje oraz wywoływać różnorodne
reakcje jego adresatów. Niedoświadczonym liderom umożliwia uczenie się niezbędnych podstaw zachowań kierowniczych, osobom ze średnim poziomem
doświadczeń dostarcza wiedzy o dalszych możliwościach rozwoju, czynnikach
poprawiających wydajność, natomiast dojrzałym kierownikom pozwala na
otrzymanie istotnych wskazówek dotyczących sposobów utrzymywania już
wypracowanych poziomów produktywności16. Poziom wiedzy i doświadczeń
menedżerów może znacznie zwiększać lub obniżać ich zapotrzebowanie na
informacje zwrotne, zatem różnicować motywację do uczestniczenia w procesach feedbacku oraz modyfikowania zachowań. Niezależnie od stanu doświadczeń, umiejętności czy wiedzy osób poddanych temu działaniu zazwyczaj towarzyszy im niepokój, poczucie niepewności i zagrożenia związanego z byciem
ocenianym, nawet jeśli przewidują, że ocena będzie pozytywna17. Prawidłowość
tę potwierdzają liczne rezultaty badawcze – co więcej, pokazują one, iż osoby
badane w większości przypadków wolą nie posiadać wiedzy o sposobie postrzegania ich efektywności przez innych, niż otrzymywać nawet bardzo pomocne
dla usprawniania działania uwagi krytyczne18. Warto wspomnieć, że negatywne
15
M.E.P. Seligman, What You Can Change and What You Can’t: The Complete Guide to
Successful Self-improvement, New York 1994; L.E. Atwater, D.A. Waldman, J.F. Brett, Understanding and Optimizing Multisource Feedback, „Human Resource Management Journal” 2002,
nr 41(2), s. 193-208; M. London, Job Feedback: Giving, Seeking and Using Feedback for Performance Improvement, New Jersey 2007.
16
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emocje są odczuwane również w sytuacji udzielania feedbacku, którego niezależnie od znaku próbuje się unikać, odraczać lub realizować pospiesznie19. Kadra kierownicza, przekazując pozytywne informacje zwrotne, może odczuwać
zawstydzenie i obawę, że zostanie posądzona o ingracjację, albo o to, że rozbudzi nadmierne oczekiwania podwładnych związane z nagrodą20.
Wykorzystywanie feedbacku w celu uczenia się czy usprawniania zachowań
mogą utrudniać liczne bariery, np. poznawcze – przejawiające się w tendencjach
do racjonalizowania, ignorowania, unikania informacji zwrotnych lub ich przeszacowywania. Efektywne reagowanie na opinie podwładnych może być w znacznym stopniu uzależnione od orientacji menedżerów m.in. na wprowadzanie
zmian lub na ich unikanie, czyli dążenie do posiadania kontroli i zachowania
istniejącego stanu21. Istotna może być również orientacja na siebie w opozycji do
orientacji na innych ludzi, przejawiająca się z jednej strony w poszukiwaniu
informacji o oczekiwaniach współpracowników i ich uwzględniania w codziennej współpracy, z drugiej – w unikaniu, ignorowaniu czy wręcz deprecjonowaniu potrzeb i sugestii podwładnych.
Przegląd i analiza wielu koncepcji oraz osiągnięć badawczych w zakresie
przyjmowania i wykorzystywania przez menedżerów informacji zwrotnych
skłaniają do próby uporządkowania dotychczasowej wiedzy i zaproponowania
praktycznego modelu czterech reakcji: obrony, dominacji, manipulowania,
usprawniania (zob. rys. 1). Przedstawiane w modelu typy reagowania kierowników zostały wyróżnione na bazie dwóch wymiarów ich orientacji: na siebie
versus innych ludzi oraz na wprowadzaniu zmian versus ich unikaniu – zachowaniu istniejącego stanu. Należy wspomnieć, iż uwzględnione reakcje mogą być
w dużym stopniu zdeterminowane charakterem dotychczasowych relacji między
menedżerami a ich podwładnymi.
Silna orientacja na siebie, realizacja swoich potrzeb i celów, wyrażająca się
m.in., w trosce o ochronę własnych interesów czy bezkompromisowym „wyrażaniu siebie”, w powiązaniu z tendencją do unikania zmian własnych zachowań,
może skutkować obronnym sposobem reagowania menedżerów. Cechami
szczególnymi obrony w sytuacji udzielania feedbacku jest traktowanie krytycznych uwag czy wyrażanych przez podwładnych sugestii dotyczących usprawniania współpracy jako zagrożenia, formy ataku; zaś propozycji zmiany jako
niekorzystnej dla realizacji osobistych interesów22. Tego rodzaju podejście może
wzbudzać niepewność, reakcję negowania lub deprecjonowania otrzymywanych
informacji oraz jej źródeł, powątpiewania w prawdziwość danych, rzetelność
19
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Usprawnianie

Manipulowanie

Dominacja

Obrona

Orientacja na utrzymanie
aktualnego stanu

Orientacja na zmiany

Orientacja na innych

Orientacja na siebie
Rys. 1. Typy reakcji menedżerów na informacje zwrotne w procesie upward feedback
Źródło: opracowanie własne.

i celowość procesu upward feedback. Nierzadkie jest również występowanie
u menedżerów skłonności do nadmiernego usprawiedliwiania się, wyjaśniania
własnych słabości czynnikami sytuacyjnymi (brakiem narzędzi, czasu, itp.) oraz
obwiniania innych za skutki własnych działań. W niektórych przypadkach obrona przyjmuje postać unikania, wycofywania się z aktywności, braku zainteresowania, rezygnacji czy biernego przyjmowania informacji lub jej ignorowania.
Zachowania obronne, zwłaszcza u osób skoncentrowanych na sobie, mają na
celu ochronę ego, w tym blokowanie przyjmowania danych, które mogłyby
wzbudzać nieprzyjemny dysonans, wywołany rozbieżnością pomiędzy własnymi
przekonaniami o sobie a przekonaniami innych. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż poddawani feedbackowi, zorientowani na obronę, posiadający
niski poziom aprobaty społecznej, będą przejawiali motywację do korygowania
swoich działań, natomiast dyscyplinowani przez organizację mogą podejmować
nieefektywne, obarczone wysokimi kosztami zmiany.
Kolejnym typem reakcji menedżerów na informacje pochodzące od podwładnych jest dominacja, przejawiająca się m.in. w „twardym” wprowadzaniu
zmian w swoich zachowaniach. Menedżerowie, otrzymując informacje o konieczności korekt, będąc skupionymi na sobie, dokonują tych zmian zgodnie ze
swoimi potrzebami i przekonaniami, nie uwzględniając oczekiwań oraz sugestii
współpracowników bądź znacznie je redukując i upraszczając. Częstym podłożem takiego działania jest proceduralne traktowanie przez kierowników sytuacji
feedbacku, sprowadzające go do wypełniania formalnych wymagań stawianych
przez organizację. Czasami ich sposób działania bywa bliski autokratycznemu,
co ujawnia się w stereotypowym myśleniu, narzucaniu swoich rozwiązań bez
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jakichkolwiek uzgodnień, stosowaniu przymusu i oczekiwaniu od podwładnych
akceptacji zmian zachowań, bezwzględnego podporządkowania. Wspomniane
zachowania mogą wywoływać u współpracowników poczucie bycia niezrozumianym, wzbudzać frustrację i obniżać ich motywację do pracy z menedżerami.
Ci ostatni, odczytując sygnały niechęci podwładnych do współdziałania jako
wskaźniki spadku dyscypliny czy deficytu kontroli, mogą dążyć do silniejszej
dominacji, która w efekcie spowoduje dysfunkcję relacji interpersonalnych,
frustrację wszystkich stron czy też wywoła trudne do rozwiązania konflikty
(London23). Obserwacje grupy kierowników źle znoszących sytuację krytyki
pozwalają stwierdzić, iż niektórzy z nich mogą ujawniać skłonność do poszukiwania informacji o negatywnie opiniujących osobach, by zastosować wobec
nich strategie odwetu. Nierzadko menedżerowie prezentują przekonania, zgodnie z którymi podwładni, nie posiadając formalnej władzy, nie mają prawa wypowiadać się na temat zachowań kierowniczych. Realizowanie feedbacków dla
wspomnianych osób staje się wówczas bardzo trudnym zadaniem, gdyż zamiast
podejmowania konstruktywnych działań koncentrują się one na zadawaniu pytań
identyfikujących autorów feedbacku, nakładaniu kar czy wdrażaniu rozwiązań
ograniczających przyszły wpływ podwładnych.
Manipulowanie pojawiające się w odpowiedzi na dostarczane w upward
feedback dane rozumiane jest jako stosowanie technik pozwalających unikać
niewygodnych dla kierowników zmian przy pozostawieniu otoczenia w przekonaniu, że będą one realizowane w sposób, który zapewni wszystkim satysfakcję.
Menedżerowie zorientowani na manipulację przejawiają zainteresowanie zaspakajaniem własnych potrzeb przy możliwie najniższych kosztach i jak największych korzyściach, pamiętając, że współpracownicy są bardzo ważnym elementem organizacyjnej gry. Zamiast rzeczywistego zainteresowania modyfikacjami
i usprawnieniami służącymi efektywnej współpracy mogą uruchamiać reakcje
przypominające polityczną grę. Nawiązując do koncepcji Bolmana i Deala24
menedżerowie funkcjonujący w ten sposób będą podejmowali decyzje o zmianach w oparciu o to, jak według nich zostaną one przyjęte przez istotne osoby
w otoczeniu. Celem reakcji jest bowiem walka o wpływy i osobiste korzyści.
Repertuar zachowań manipulacyjnych w sytuacji przyjmowania informacji
zwrotnych może obejmować wiele sposobów postępowania – od słuchania, zadawania pytań o własną pozycję w organizacji, potrzeby i reakcje dokonujących
feedbacku do odgrywania zainteresowania, dyskutowania na temat planów
naprawczych, składania obietnic poprawy czy ingracjowania. Niestety bardzo
często reakcje manipulacji, gdy nie są korygowane, zwiastują markowanie przez
23

M. London, op. cit.
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menedżera procesu zmian – i w rezultacie zdemaskowanie jego rzeczywistych
intencji oraz utratę zaufania podwładnych.
Najbardziej pożądanym sposobem reagowania menedżerów w procesie
upward feedback jest usprawnianie dotychczasowego działania, manifestowane
jako rzeczywiste, zorientowane na zrównoważone zaspakajanie potrzeb własnych, organizacji oraz zespołu. Orientacja na zmiany, otwartość na informacje
zwrotne pochodzące od współpracowników, nastawienie na wymianę wiedzy,
doświadczeń oraz świadomość potrzeby rozwoju, doskonalenia swoich kompetencji sprzyjają efektywnemu korygowaniu zachowań. Kadra kierownicza zainteresowana usprawnianiem przyjmuje dostarczane informacje zwrotne, dopytuje
o szczegóły dotyczące potrzeb i oczekiwań współpracowników, analizuje swoje
zachowania, konsultuje, aktywnie współuczestniczy w procesie planowania
i realizacji zmian, eksperymentuje oraz zaprasza swoich podwładnych do częstszego dzielenia się spostrzeżeniami i opiniami. Przytaczane wcześniej statystyki
informują, iż gotowość menedżerów do usprawniania, konsekwentnego korygowania zachowań nie występuje często (około 10% przypadków), mimo że pozytywne zmiany mogą być bardzo korzystne dla samego feedbackowanego.
Reakcje menedżerów otrzymujących informacje zwrotne są w dużym stopniu
zdeterminowane przez ich sytuacje oraz indywidualne cechy, które wydają się
czynnikiem kluczowym dla powodzenia przyszłych zmian.

3. Dyspozycyjne uwarunkowania reakcji menedżerów
w procesie upward feedback
Zdaniem badaczy psychologii społecznej jednym z ważniejszych dyspozycyjnych uwarunkowań reakcji menedżerów w sytuacji upward feedback jest ich
zdolność percepcji. Proces ten, jako zjawisko bardzo złożone, obejmuje wielowymiarowe analizy dokonywane przez jednostkę, dotyczące percepcji sytuacji,
jej samej, osób udzielających feedbacku oraz relacji między nimi. Owo postrzeganie jest uwarunkowane m.in. celami postrzegającego menedżera, jego potrzebami, motywacją czy zdolnościami poznawczymi25. Prawdopodobieństwo
zmiany zachowań jednostki wskutek otrzymanego feedbacku wzrasta, gdy postrzega ona zgodność pomiędzy negatywną oceną innych dotyczącą własnej
osoby oraz opinią własną. Potrzeba zmiany zachowań u feedbackowanego maleje, gdy pojawia się rozbieżność – czyli on sam postrzega się pozytywnie, natomiast inni postrzegają go negatywnie. Paradoksalnie tego rodzaju sytuacja
wymaga największych zmian zachowań, działań rozwojowych menedżera, na25

R.J. Klimowski, L.M. Donahue, Person Perception in Organizations: An Overview of the
Field, w: How people evaluate others in organizations, red. M. London, New York 2001.
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tomiast uruchamia bardzo silne mechanizmy obronne, jak unikanie, rezygnacja,
autopromocja itd. Wyniki wielu badań wskazują, iż kierownicy, którzy oceniają
swoje zachowanie bardziej pozytywnie lub negatywnie niż ich podwładni,
z trudem dokonują zmian i mogą osiągać słabe wyniki. Zazwyczaj mają oni
słaby wgląd w swoje mocne i słabe strony oraz częściej przejawiają trudność
w rozumieniu oczekiwań innych26.
Poszukiwanie przez menedżerów informacji zwrotnych oraz ich wykorzystywanie jest uzależnione od wielu zmiennych osobowościowych. Osobowość
może określać sposób, w jaki podmiot przyjmuje, ocenia, wykorzystuje otrzymane informacje27. Na efektywność korygowania zachowań istotnie wpływają
takie zmienne osobowościowe jak adekwatny do rzeczywistości obraz samego
siebie czy wysoki poziom samoświadomości. Pracownicy, otrzymując feedback,
interpretują go zgodnie z posiadanym obrazem swojej osoby. Przykładowo, kierownicy mający nierealistycznie pozytywny obraz siebie wykazują skłonność do
stawiania sobie zbyt ambitnych celów, postrzegania siebie jako podmiotów nie
wymagających doskonalenia czy usprawniania własnych zachowań, co zwiększa
szansę porażki. Niepewni swoich możliwości menedżerowie, oceniający się
gorzej, niż postrzegają ich inni, stawiają sobie zaniżone w stosunku do swoich
możliwości oczekiwania – zatem nie podejmując nowych wyzwań, nie stwarzają
szansy na poprawę swojej samooceny London28.
Samoocena podmiotu jest bardzo istotnym filtrem uruchamianym w sytuacji
przyjmowania feedbacku od współpracowników. Menedżerowie próbują chronić
swoje ego chociażby poprzez selektywny odbiór i interpretację docierających
informacji, pozwalające zachować pozytywną samoocenę. Ich poziom samooceny może istotnie wyznaczać sposób postępowania – niska może wywoływać
omawiane wcześniej reakcje obrony, nieadekwatnie wysoką dominację. Warto
dodać, że realistyczny, wysoki poziom samooceny zwiększa adaptacyjność
i elastyczność jednostki w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, natomiast niski
czyni ją bardziej wrażliwą, reagującą emocjonalnie oraz mniej skuteczną29.
Ważną zmienną okazuje się również poziom samokontroli menedżera (self-monitoring). Osoby z wysokim poziomem samooceny i samokontroli będą
z większym prawdopodobieństwem reagować na feedback konstruktywnie, co
oznacza, że pozytywne informacje wzmocnią ich samoocenę, natomiast negatywne skłonią do zmian zachowań stosownie do oczekiwań udzielających
feedbacku. Wysoki poziom samokontroli i niski samooceny może wzbudzać lęk
przed krytyką i uruchamiać mechanizmy obronne jednostki, m.in. jej tendencję
26
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M. London, op. cit.
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D.B. Fedor, R.B. Rensvold, S.M. Adams, An Investigation of Factors Expected to Affect
Feedback Seeking: A Longitudinal Field Study, „Personnel Psychology” 1992, nr 45, s. 779-805.
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do unikania informacji zwrotnych, nawet tych pozytywnych30. Podobnie będą
reagowały osoby z brakiem poczucia pewności siebie (self-confidence). Niski
poziom samokontroli i samooceny zdecydowanie obniża wrażliwość na
feedback, niezależnie od jego charakteru31. Wysoki poziom samokontroli kierowników, jak dowodzą wyniki wielu badań, przyczynia się do uwzględniania
w sytuacji planowania działań istniejących warunków, potrzeb i oczekiwań
współpracowników32. Osoby o niskim poziomie samokontroli, powiązane ze
światem własnych wartości, postaw, stosunkowo mało wrażliwe na grupowe
normy czy role, nie będą zainteresowane wprowadzaniem zmian w swoich zachowaniach.
Rezultaty badawcze wskazują również na umiejscowienie kontroli (locus
of control) czy nastawienie na siebie (self-serving bias) jako znacząco kształtujące atrybucje i reakcje ludzi33. Zorientowani samolubnie menedżerowie mają
skłonność do uzasadniania własnych słabości i błędów czynnikami sytuacyjnymi34, natomiast przejawiający silne poczucie wewnętrznej kontroli potrafią
trafnie wnioskować o wpływie swojej osoby na zdarzenia. Niskie poczucie
wewnętrznej kontroli predestynuje jednostki do łagodnego oceniania siebie i podejmowania działań mających na celu ochronę ego, unikania krytyki, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo występowania reakcji obrony35.
Konstruktywne sposoby reagowania kadry kierowniczej na feedback mogą
być także uwarunkowane poziomem jej poczucia własnej skuteczności36. Osoby
o silnym poczuciu własnej skuteczności (self-efficacy) mogą prezentować niższy
poziom lęku i negatywnego myślenia, mieć silniejszą motywację oraz orientację
na realizację celów, przejawiać gotowość do podejmowania wyzwań, korygowania zachowań oraz cechować się wytrwałością w pokonywaniu trudności37.
Poczucie własnej skuteczności ułatwia zaangażowanie poznawcze, generowanie

30

R. Forbes, Upward Feedback: a New Power for the Learning Organization, „HR Monthly”
1996, nr 11, s. 6-8; M. London, op. cit.
31
Ibidem.
32
M. Snyder, Public Appearances, Private Realities: The Psychology of Self-monitoring,
New York 1987; L.R. Anderson, Toward a Two-track Model of Leadership Training: Suggestions
from Self-monitoring Theory, „Small Group Research” 1991, nr 21(2), s. 147-167.
33
P.E. Levy, op. cit.; M. London, op. cit.
34
P.E. Levy, op. cit.
35
S.J. Ashword, A.S. Tsui, Self-regulation Form Managerial Effectiveness: The Role of
Active Feedback Seeking, „Academy of Management Journal” 1991, nr 34(2), s. 251-280.
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S.P. Brown, S. Ganesan, G. Challagall, Self-efficacy as a Moderator of Information-seeking
Effectiveness, „Journal of Applied Psychology” 2001, nr 86(5), s. 1043-1051.
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idei38, poszukiwanie informacji39, myślenie analityczne40. Przeciwnie do jednostek o niskim poczuciu własnej skuteczności osoby postrzegające się jako skuteczne osiągają efektywne zmiany w zachowaniach, aktywnie poszukując
informacji, w tym stosując bardzo skuteczne mieszane strategie pozyskiwania
danych: monitoringu i zadawania pytań41.
Sumienność, ugodowość, elastyczność oraz stabilność emocjonalna okazują
się kolejnymi predyktorami skutecznego funkcjonowania menedżerów w sytuacji feedbacku, który jest okolicznością wymagającą taktu, dyplomacji i kompetencji interpersonalnych42. Rezultaty badań Conway i Huffcutt43 ujawniły, że
menedżerowie charakteryzujący się niskim poziomem sumienności, stabilności
emocjonalnej, otwartości na nowe sytuacje, ugodowości oraz cechujący się
introwertyzmem mogą reagować obronnie, mniej efektywnie na informacje
udzielane przez podwładnych, wymagać więcej czasu i uwagi. Wysoki poziom
sumienności jednostki sprzyja poszukiwaniu przez nią informacji, dobrej organizacji i wytrwałości w działaniu, a w konsekwencji także i usprawnianiu zachowań. Należy podkreślić, iż menedżerowie charakteryzujący się dużą sumiennością są gotowi realizować nawet trudne czy mniej atrakcyjne zadania, niejednokrotnie bardzo istotne dla organizacji.
Orientacja menedżerów na uczenie się w celu osiągania wyników (learning
goal orientation) może stanowić jeszcze jedną ważną dyspozycję dla konstruktywnego reagowania na feedback44. Zmienna ta w powiązaniu z umiejętnością
ustalania celów, planowania oraz gotowością ponoszenia wysiłku zwiększa
szanse na skuteczne korygowanie zachowań przez kierowników45. Botwood46
38
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odnotował związek pomiędzy orientacją menedżerów na cel a ich percepcją
własnej wydajności i postrzeganiem ich osiągnięć przez innych. Zdaniem autora
silna orientacja podmiotu na uczenie się, by osiągać zamierzone cele, w powiązaniu z pozytywną oceną swojej osoby sprzyja występowaniu poczucia kompetencji i podejmowania działań usprawniających zarządzanie czy współpracę
z innymi.
Zagadnienie dyspozycyjnych uwarunkowań reagowania ludzi na upward
feedback jest dość obszerne i złożone. Lista zmiennych może obejmować wiele
indywidualnych cech i umiejętności dotyczących sfery psychofizycznej, poznawczej, osobowościowej, motywacyjnej, temperamentu czy społecznego funkcjonowania podmiotów. Warto dodać, że zmienne te niejednokrotnie współoddziałują, tworząc złożone konstelacje warunkujące ludzkie zachowania. Niniejszy
artykuł prezentuje jedynie wybrane zmienne, które będąc kluczowymi, powinny
być brane pod uwagę w sytuacji planowania procesu przekazywania informacji
zwrotnych menedżerom.

Podsumowanie
Właściwie wykorzystywany przez organizację proces upward feedback może być sposobem na doskonalenie wymiany informacji i usprawnianie zachowań
kadry kierowniczej, pod warunkiem posiadania przez nią gotowości do konstruktywnego przyjmowania i wykorzystywania informacji. Dotychczasowe
rozważania pozwalają sformułować ogólny wniosek, iż przekazywany menedżerom feedback może mieć różne cele i może spotykać się z różnymi reakcjami,
w zależności od występujących czynników sytuacyjnych oraz dyspozycyjnych.
Indywidualne cechy i predyspozycje menedżerów w zakresie poszukiwania
informacji, ich percepcji, analizy, internalizacji i wprowadzania w oparciu o nie
działań naprawczych są równie ważne dla efektywnego postępowania jak okoliczności towarzyszące feedbackowi czy sposób jego przekazywania. Dążąc do
zwiększenia szans występowania w organizacji pozytywnych, zorientowanych
na usprawnianie, korygowanie zachowań menedżerów, warto rozważyć kilka
dodatkowych kwestii.
Pierwszą z nich jest troska o konstruktywne przekazywanie feedbacków.
Efektywne dostarczanie informacji zwrotnych oferuje klarowne, zrozumiałe,
konkretne, użyteczne i wyważone ilościowo dane pozwalające podjąć jego odbiorcom działania korygujące, zgodne z oczekiwanym kierunkiem. Wspomniany
46

L. Botwood, Feeling about Feedback: Predicting Affective Reactions from Work Goal
Orientation, Ontario 2002.

60

Agnieszka Fornalczyk

feedback, gdy jest realizowany poprawnie, skupia się na zachowaniach, nie zaś
cechach feedbackowanego; angażuje go, nie zawiera ocen oraz wyklucza obwinianie czy komentarze zagrażające jego samoocenie (London47). Oprócz spełniania warunków konstruktywnego feedbacku szczególnie ważne wydaje się zwrócenie uwagi na podstawową, aczkolwiek rzadko realizowaną w przedsiębiorstwach, zasadę regularnego dostarczania informacji zwrotnych. Wieloźródłowe
feedbacki, w tym upward feedback, nie mogą być niezwykłym, jednostkowym
zdarzeniem, od którego zaistnienia oczekuje się natychmiastowych implikacji
i zmian. Należy podkreślić, że profesjonalnie prowadzone upward feedbacks
prowadzą ostatecznie do formułowania przez menedżerów precyzyjnych planów
naprawczych, których wdrożenie jest wymagane, monitorowane i oceniane. Kierownicy, którym stawiane są konkretne cele naprawczo-rozwojowe, a ich realizacja jest egzekwowana efektywniej, wykorzystują upward feedback 48.
Drugą ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na – niezależnie od organizacyjnego procesu i związanych z nim standardów komunikacyjnych – personalizowanie informacji zwrotnych: działanie istotnie zwiększające szanse dotarcia do
odbiorcy, zaangażowania go i uruchomienia pozytywnych zmian w zachowaniach. Dostarczany menedżerom feedback w zależności od sposobu przekazywania może ich ukierunkowywać, motywować, nagradzać lub wręcz przeciwnie
– dezorientować, zniechęcać do działania czy karać. Efektywny proces przekazywania informacji zwrotnych powinien uwzględniać indywidualne cechy
feedbackowanych, ich postawy, nawyki, poziom wiedzy i umiejętności, jak również sytuację oraz rodzaj relacji interpersonalnych między stronami. Komunikacja zwrotna powinna być zróżnicowana ze względu na umiejscowienie kontroli,
wgląd w siebie, poziom wrażliwości, lęku, motywacji, samooceny, sumienności,
poczucia własnej skuteczności, elastyczności i wiele innych cech menedżerów.
Unikalna sylwetka psychologiczna odbiorcy feedbacku wymaga także unikalnego przekazu, informującego menedżera o jego indywidualnej sytuacji, korzyściach wynikających z feedbacku czy celach, jakie przed nim stoją, i sposobach
ich realizacji49. Trudno sobie wyobrazić uniwersalny plan działań korygujących,
stosowany u wszystkich menedżerów w organizacji, podobnie jak niemożliwa
jest próba skutecznego oddziaływania na ludzi bez posiadania rzetelnej wiedzy
i umiejętności psychologicznych. Podsumowując ten wątek, warto raz jeszcze
podkreślić, że dostosowywanie feedbacku do indywidualnych cech ich odbiorców warunkuje skuteczność całego procesu50.
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Ostatnim i zarazem niezwykle istotnym zagadnieniem dla występowania
pożądanych zmian w zachowaniach menedżerów jest podejmowanie przez organizacje odpowiednich działań procesowych oraz stosowanie metod i narzędzi
stymulujących zmiany oraz rozwój. Wyniki badań potwierdzają, iż efektywnym
może być stosowanie modelu zmian zachowań, proponowanego przez Dalton,
Hollenbeck51, którzy wyróżniają cztery etapy działań, wymienione poniżej.
1. Uświadomienie potrzeby zmian.
2. Przygotowanie do zmian i planowanie rozwoju.
3. Podejmowanie działań.
4. Utrzymanie wypracowanych zmian.
Każdy z wymienionych powyżej etapów jest istotny i wymagany. Ominięcie
realizacji któregokolwiek kroku lub zastosowanie właściwych narzędzi, lecz
w niewłaściwym czasie, może skutkować porażką. Zdaniem badaczy zmiany
rozpoczynają się z chwilą uświadomienia sobie przez podmiot potrzeby ich
wprowadzania – w związku z tym celem pierwszego etapu jest rozwinięcie
u menedżerów potrzeby modyfikowania zachowań. Wspomniany cel zazwyczaj
osiąga się, zachęcając menedżerów do udzielenia odpowiedzi na pytania, „gdzie
jestem” i „gdzie chciałbym być”. Etap drugi procesu wdrażania zmian to przemyślana decyzja o ich wprowadzaniu, postawienie sobie przez feedbackowanych
konkretnych i realnych celów oraz opracowanie planu działania. Cele powinny
być ustalane przez osobę, która je realizuje, stosowne do jej możliwości, niezbyt
liczne, klarowne, mierzalne oraz rozwojowe, raczej dotyczące uczenia się, opanowania danej umiejętności niż uzyskania oceny52. Dobrze postawione cele
stanowią podstawę do opracowania dobrego planu działań, który jest wykorzystywany w etapie trzecim – wprowadzaniu nowych zachowań i eliminowaniu
starych, nieefektywnych aktywności. Początkowym wdrożeniom oraz modyfikacjom towarzyszy zapał i entuzjazm menedżerów. Te odczucia w miarę upływu
czasu ustępują miejsca znużeniu i powodują niekonsekwencję w działaniu, stąd
największą trudnością jest utrzymanie aktywności na właściwym poziomie.
Podtrzymywanie wspomnianych czynności rozwojowych jest możliwe przy
wsparciu organizacji, przełożonych oraz coachów. Praca nad utrzymaniem wypracowanych efektów i ich stabilizacją stanowi ostatni – równie ważny, co poprzednie – etap wprowadzania zmian. Powodzenie tego kroku jest w dużym
stopniu uzależnione od indywidualnych uwarunkowań menedżerów, ale także od
organizacyjnego wsparcia oraz egzekwowania i nagradzania efektywnych zachowań. Trwałej zmianie zachowań menedżerów sprzyja stosowanie rozwiązań
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systemowych, jak bieżące feedbacki i sprzężone z nimi systemy ocen, obejmujące obszary, w obrębie których dokonywane są zmiany.
Podsumowując, warto zwrócić uwagę, iż modyfikowanie organizacyjnych
zachowań przy zastosowaniu upward feedback może przynosić wymierne efekty
pod warunkiem przestrzegania zasad profesjonalnej realizacji procesu, zapewnienia przez organizację wsparcia oraz posiadania przez menedżerów odpowiednich cech i kompetencji umożliwiających właściwe wykorzystanie informacji.
Zagadnienia rozwijania indywidualnych dyspozycji warunkujących skuteczne
posługiwanie się informacjami zwrotnymi, jak również personalizowania
feedbacku wymagają szczególnej uwagi oraz dalszych badań. Uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do konstruowania kolejnych metod i pozyskiwania
narzędzi podnoszących efektywność wprowadzanych zmian zachowań w sytuacji stosowania wieloźródłowych feedbacków.
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Elastyczne formy zatrudnienia
a motywowanie pracowników
– charakterystyka i stosowane rozwiązania

Streszczenie. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku stosują różne formy zatrudnienia pracowników, w tym elastyczne formy zatrudnienia. Celem artykułu jest opis stosowania
instrumentów motywowania w stosunku do pracowników pozostających w przedsiębiorstwie
w ramach elastycznych form zatrudnienia. Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny i zawiera
opis przypadku firmy doradczo-szkoleniowej Absolute. W opracowaniu powołano się również na
badania autorki, opisujące chęć stosowania przez przedsiębiorstwa elastycznych form zatrudnienia.
Słowa kluczowe: elastyczne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne, umowa-zlecenie,
umowa o dzieło, motywowanie pracowników, instrumenty motywowania, elastyczny czas pracy,
zarządzanie przez zaangażowanie, partycypacja w zarządzaniu

Wstęp
W wyniku zmian zachodzących w polskiej gospodarce oraz pogorszenia się
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa muszą redukować koszty wynikające ze
swojej działalności. Jednym z elementów redukcji kosztów są zwolnienia pracownicze. Alternatywą dla tego rodzaju praktyk jest korzystanie z elastycznych
form zatrudnienia, co pomaga zmniejszyć wysokość środków przeznaczonych
na zatrudnienie pracowników. Z biegiem czasu zmieniają się formy zatrudnienia. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się leasing oraz outsourcing
pracowniczy, w wyniku zastosowania którego zostają wyeliminowane niektóre
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działy firmy. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę opisu praktycznego zastosowania umów cywilnoprawnych, które były i są stosowane przez wiele firm,
w tym szczególnie przez małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa.
Stosowanie elastycznych form zatrudnienia implikuje konieczność dostosowania odpowiednich instrumentów motywowania do potrzeb danego pracownika. Jest to proces bardziej skomplikowany niż w przypadku zatrudniania na
podstawie umowy o pracę, ponieważ inne przesłanki motywują te osoby do
podjęcia pracy w niepełnym wymiarze czasu, i często jest stosowane tutaj niższe
wynagrodzenie. Motywacja osób zawierających przykładowo umowy-zlecenia
powinna być poparta stosowaniem odpowiednich instrumentów motywowania.
Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki efektywnie tylko wtedy, kiedy
jego potrzeby i oczekiwania zostaną zaspokojone.
Celem artykułu jest opis stosowania instrumentów motywowania w stosunku do pracowników pozostających w przedsiębiorstwie w ramach elastycznych
form zatrudnienia. W opracowaniu wskazano na korzyści stosowania bodźców
motywujących pracowników, którzy zostają zatrudnieni do realizacji wytyczonych zadań, celów. Stwierdzono również, iż dzięki zarządzaniu przez zaangażowanie pracownicy są bardziej zmobilizowani do pracy, a powierzone im
zadania realizowane są precyzyjnie i starannie. Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Powstał na podstawie studiów literaturowych, obserwacji
uczestniczącej, wywiadów nieskategoryzowanych z kadrą kierowniczą i pracownikami. W opracowaniu powołano się również na zrealizowane przez autorkę badania ankietowe w małych przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku
województwa dolnośląskiego. W artykule przedstawiono studium przypadku
firmy szkoleniowo-doradczej Absolute, która swoją działalność w dużej mierze
opiera na stosowaniu elastycznych form zatrudnienia. Badanie zostało przeprowadzone na początku bieżącego roku.

1. Elastyczne formy zatrudnienia
Rozwijająca się gospodarka determinuje rozwój przedsiębiorstw. Nasilająca
się konkurencja i globalizacja gospodarki wpływają na konieczność szybkiego
dopasowania się do zmieniających się warunków. Rezultatem tego jest stosowanie przez przedsiębiorstwa m.in. elastycznych form zatrudnienia.
„Elastyczne formy zatrudnienia” to pojęcie bardzo obszerne. Samo pojęcie
może być interpretowane w dwojaki sposób. „Pierwszy z nich dotyczy zatrudnienia na innej niż stosunek pracy podstawie, nazywanego niekiedy zatrudnieniem niepracowniczym. Zasadniczą granicą jest charakter jej świadczenia.
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Tabela 1. Zestawienie elastycznych form zatrudnienia
Forma
zatrudnienia

Definicja

Umowy
terminowe

Umowa terminowa zawierana jest w celu wykonania zadań ograniczonych w czasie.
Wyróżniajmy następujące rodzaje umów terminowych:
– na czas określony,
– na czas wykonania określonej pracy,
– na okres próbny (która może poprzedzać każdą z umów wymienionych powyżej).

Zatrudnienie
w niepełnym
wymiarze
czasu pracy

Zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy jest pracownik, którego normalny czas
pracy, skalkulowany np. na podstawie tygodniowego okresu rozliczeniowego, jest mniejszy niż normalny czas pracy porównywalnego pracownika zatrudnionego w pełnym
wymierze czasu pracy.

Leasing
pracowniczy

Leasing pracowniczy oparty jest o działalność agencji pracy tymczasowej, będącej prywatnym biurem pośrednictwa pracy. Zapewnia ona określone usługi rynku pracy, w tym
usługę polegającą na zatrudnianiu pracowników w celu ich udostępniania stronie trzeciej.

Umowy
Kodeks pracy uznaje za niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnocywilnoprawne prawną, jeżeli zachowane zostały warunki stosunku pracy. Zasada swobody umów pozwala na zawieranie stosunku prawnego na podstawie którego ma być wykonywana praca,
z zastrzeżeniem powyższego.
Wyróżniamy trzy rodzaje umów cywilnoprawnych:
– umowa-zlecenie,
– umowa o dzieło,
– umowa agencyjna.
Samozatrudnienie

Samozatrudnienie polega na przechodzeniu przez pracownika z wykonywania pracy na
podstawie umowy o pracę na świadczenie usług w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej.

Praca
nakładcza

Praca nakładcza, potocznie nazywana chałupnictwem, jest niejako formą pośrednią pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnieniem na podstawie prawa cywilnego. Ma
ona charakter zatrudnienia niepracowniczego, jednakże z wieloma elementami charakterystycznymi dla prawa pracy.

Telepraca

Telepraca to każdy rodzaj pracy umysłowej, wykonywanej przez pracownika poza tradycyjnym miejscem pracy, w efekcie której następuje przesłanie efektów tej pracy za pomocą współczesnych technologii i narzędzi teleinformatycznych.

Praca
na wezwanie

Praca na wezwanie jest formą zatrudnienia, w której pracodawca określa jej zakres
i warunki, a także czas jej trwania, dostosowując te elementy do własnych potrzeb produkcyjnych. Istotą tej formy pracy jest pozostawanie pracownika w gotowości do podjęcia
pracy na każde wezwanie pracodawcy.

Job sharing

Job sharing, czyli dzielenie pracy, zwany jest też inaczej systemem pracy dzielonej.
Można go uznać za pewną modyfikację pracy wykonywanej w niepełnym wymiarze
godzin. Najprostszą i najczęściej występująca formą job sharing jest podział miejsca pracy
w pełnym wymiarze godzin pomiędzy dwóch pracowników. Zachodzi to w momencie,
gdy liczba pracowników jest większa niż liczba miejsc pracy.

Work sharing

Work sharing polega na okresowej redukcji czasu pracy pracowników, najczęściej za
zgodą ich samych, w celu uniknięcia masowych zwolnień.

Job rotation

Job rotation jest to systematyczne przechodzenie pracowników przez różne stanowiska
pracy w przedsiębiorstwie w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń.

Źródło: opracowanie własne na podstawie – E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006.
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W szczególności praca ta nie może być wykonywana pod kierunkiem podmiotu
zatrudniającego, a jej wykonawca nie może podlegać poleceniom tego podmiotu
w zakresie czasu czy miejsca pracy. Drugi sposób rozumienia tego terminu dotyczy uelastyczniania zatrudnienia wykonywanego w ramach stosunku pracy.
Dotyczy to zwłaszcza pracy w niepełnym wymiarze”1.
Istnieje wiele form elastycznego zatrudnienia pracowników. Wraz z upływem czasu formy te są modyfikowane, i powstają nowe, ulepszone systemy
zatrudnienia. Zmiany elastycznych form zatrudnienia są w głównej mierze zdeterminowane przez zmiany zachodzące w gospodarce. Najpopularniejsze elastyczne formy zatrudnienia przedstawiono w tab. 1.
Jak już wcześniej wspomniano, zmiany zachodzące w gospodarce i otoczeniu przedsiębiorstwa implikują transformacje wewnątrz przedsiębiorstwa –
w tym także sposób zatrudniania pracowników. Przeobrażeniom i ulepszeniom
podlegają nie tylko elastyczne formy zatrudnienia, ale także sposób ich wykorzystania.
Dla potrzeb dalszych rozważań szczególną uwagę poświęci się w tym tekście umowom cywilnoprawnym, a dokładniej umowom o dzieło i umowom-zleceniom. Art. 734 § 1 kc stanowi, iż „przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie
zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenia”2. W umowie-zleceniu podaje się najczęściej termin jej ustania, rozumiany
jako termin zakończenia czynności będącej przedmiotem umowy. Natomiast
„zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”3.

2. Motywowanie pracowników
Natura człowieka powoduje, że nie jest on zdolny do pracy bez wynagrodzenia. Dzieje ludzkie potwierdzają, iż człowiek zawsze pracował dla korzyści
odnoszonych z tego tytułu. Wyjątkiem była praca niewolnicza, która siłą rzeczy
nie przynosiła dochodu. Już w średniowieczu stosowano wynagrodzenie, mimo
iż nie miało ono charakteru pieniężnego. Za wykonaną pracę oddawano dobra
lub produkty – dałoby się zatem mówić w tym przypadku o istnieniu wymiany
barterowej. Można stwierdzić, że większość ludzi pracuje dla profitów pienięż1

L. Florek, Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia, w: Elastyczne formy zatrudnienia
sposobem na efektywność firm, red. L. Machol-Zajda, Warszawa 2001, s. 27.
2
E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa 2006, s. 33.
3
Ibidem, s. 36.
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nych. To one są głównym bodźcem przyczyniającym się do podejmowania pracy przez ludzi. Wynagrodzenie finansowe skłania ludzi do podejmowania zatrudnienia lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to
warunek konieczny do zaspokojenia podstawowych potrzeb, tj. potrzeb fizjologicznych czy potrzeby bezpieczeństwa. Wynagrodzenie więc możemy traktować
jako bodziec motywacyjny i podstawowe narzędzie motywowania. Motywacja
jest więc wewnętrzną siłą człowieka, która reguluje jego zachowanie. Oprócz
tego istnieje szeroki wachlarz narzędzi służących motywowaniu, które zostaną
omówione w dalszej części pracy.
Odnosząc się do literatury przedmiotu, należy stwierdzić, iż „motywowanie
w sensie ogólnym to zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób”4. Motywowanie może być również określane jako „świadome
i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, przy wykorzystaniu wiedzy na temat determinujących je czynników”5. Teza innego autora
głosi, że „motywowanie jest procesem docierania do motywacji zatrudnionych.
Wywołaniem gotowości do określonej postawy i działania”6. Realizując proces
motywowania w przedsiębiorstwie, możemy więc w określony sposób oddziaływać na pracowników i sprawiać, że ich praca stanie się efektywniejsza i że
będzie przynosiła większe korzyści dla przedsiębiorstwa.
Narzędzia motywacji, służące realizacji funkcji motywowania, powinny być
także ściśle powiązane ze strategią firmy. W nowoczesnych przedsiębiorstwach
powszechnie stosowaną regułą stało się formułowanie strategii funkcjonalnych,
takich jak np. strategia finansowa, produkcyjna czy marketingowa. Rzadko natomiast podejmowane są starania zmierzające do określenia w sposób formalny
strategii personalnych7. Strategie personalne powinny być jednak ściśle formułowane i podawane do wiadomości wszystkim pracownikom. Pomaga to precyzyjnie określić zasady funkcjonowania m.in. systemu motywowania pracowników,
w tym ich nagradzania. Działania takie sprzyjają lepszemu motywowaniu pracowników i oddziaływaniu na zatrudnionych ludzi.
Istnieje wiele sposobów motywowania pracowników. Mogą się one odnosić
do uczuć i cech poszczególnych jednostek. Za pomocą różnych bodźców pracownicy są stymulowani do osiągnięcia zamierzonych przez organizację celów.
Można wyróżnić wiele podejść do sposobów motywowania pracowników –
4

R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2001, s. 458.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2008, s. 203.
6
T. Kawka, T. Listwan, Motywowanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2010, s. 169.
7
A. Pietroń- Pyszczek, Obszary i środki motywowania w kontekście celów przedsiębiorstwa,
w: Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie, red. M. Gableta, Wrocław 2001,
s. 100.
5
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instrumenty motywowania

przymusu
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!
!
!
!

konsultacje
negocjacje
stawianie celów
partycypacja w
zarządzaniu
! styl kierowania
! propaganda firmy

!
!
!
!
!

nakazy
zakazy
polecenia
zalecenia
regulaminy
! normy pracy

ekonomiczne

płacowe

! formy
wynagrodzeń
! składniki
wynagrodzeń
! struktura
wynagrodzeń
! taryfy płacowe
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pieniężne,
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! świadczenia
socjalne
! akcje i
obligacje
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organizacyjnym

! elastyczny
czas pracy
! formy
organizacji
pracy
! awanse
! rozwój
zawodowy

w zakresie
psychologicznym

w zakresie
technicznym

! pochwały
! wyróżnienia
! wyzwania
! ambitne
zadania
! samorealizacja

! nowoczesna
technologia
! praca na
nowym
sprzęcie

Rys. 1. Podział instrumentów motywowania
Źródło: Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007, s. 138.

teorii motywacji przybywało w miarę upływu lat8. Motywowanie pracowników
do podjęcia pracy w organizacji, pozostawania w niej, do pomnażania i rozwoju
efektów pracy stanowi subfunkcję funkcji motywacyjnej9; stąd też narzędzia
motywowania powinny być odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb
poszczególnych pracowników.
8

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2002, s. 110.
S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie
kapitału ludzkiego, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006, s. 333.
9
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Motywować pracowników można w różnych okolicznościach i w różny sposób. Funkcja motywacyjna ma bogatą bazę narzędzi, służących do kierowania
ludźmi i zachęcania ich do efektywniejszej pracy. Podstawowym narzędziem
motywowania jest zagrożenie utratą pracy. Każdy pracownik przyjęty do pracy
automatycznie podlega karze utraty stanowiska. Innymi narzędziami stosowanymi w przedsiębiorstwach jest bogaty wachlarz nagradzania. Podstawowymi
nagrodami są świadczenia pieniężne, takie jak zwiększenie wynagrodzenia,
premie oraz możliwość awansu, co bezpośrednio wiąże się także z osiąganiem
wyższych dochodów przez pracownika. Coraz popularniejszym narzędziem staje
się finansowanie zagranicznych wyjazdów dla najlepszego pracownika, osiągającego najwyższe wyniki w pracy, oraz dla jego rodziny. Istnieje jeszcze wiele
narzędzi motywowania, o których tutaj nie wspomniano. Etap motywowania
stanowi ważne stadium, w którym pracodawca może użyć wielu metod i uzyskać oczekiwany rezultat w postaci dobrze zmotywowanych pracowników oraz
wykreowania większego zysku przez personel firmy. Dla lepszego zrozumienia
funkcji motywowania należałoby zestawić środki i sposoby motywowania pracowników. Podział instrumentów motywowania zaprezentowano na rys. 1.
W procesie motywowania pracowników istnieje szeroki wachlarz narzędzi
służących oddziaływaniu na motywację pracowników, a tym samym zwiększaniu
ich efektywności pracy. Pracodawca ma możliwość wielowymiarowego oddziaływania na pracę wykonywaną przez zatrudnione osoby. Podstawowym środkiem
jest stosowanie wynagrodzenia, w tym również dodatkowych honorariów za wykonaną pracę. F.W. Taylor uważał, że najlepiej motywują pieniądze. W swoich
koncepcjach odwoływał się do idei człowieka homo economicus. Pracownik
będzie wykonywał takie zadania, których efektem będzie wyższe wynagrodzenie10. Pracodawca posiada więc władzę wynagradzania, która polega na tym, że
przełożony może nagradzać pracownika, na którego pragnie wpływać, przy czym
nagradzanie to powinno ściśle łączyć się z poziomem wykonania zadań przez
osobę nagradzaną11. W każdym podziale wynagrodzeń istnieje niepewność co do
decyzji płacowych – to wahanie może w pewnych sytuacjach rodzić podejrzliwość
pracowników wobec pracodawców12. Dlatego też istotną kwestią jest tworzenie
zaufania i lojalności pomiędzy pracownikami a kadrą menedżerską. Jednym z rozwiązań jest stosowanie partycypacyjnego modelu zarządzania, zakładającego, że
podstawą wynagrodzeń grupowych – a ściślej premii i innych form wynagrodzeń
ruchomych – są zarówno kompetencje pracowników, jak i wyniki ich pracy13.
10

A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wrocław 2003, s. 21.
A. Szałkowski, Motywowanie i przywództwo, w: Rozwój pracowników. Przesłanki, cele,
instrumenty, red. A. Szałkowski, Warszawa 2002, s. 109.
12
A. Polańska, Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom, Gdańsk 1999, s. 79.
13
E. Beck, Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą, nowy sposób wynagradzania
i motywowania, Kraków 2008, s. 15.
11
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Istnieje również szereg bodźców motywujących należących do czynników
niepieniężnych, które mogą służyć podniesieniu wydajności pracy. W zależności
od rentowności pracy oraz systemu zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca
może bezpośrednio lub pośrednio wpływać na pracę wykonywaną przez zatrudnione osoby.

3. Wpływ instrumentów motywowania na pracowników
zatrudnionych w ramach elastycznych form zatrudnienia
na przykładzie firmy szkoleniowo-doradczej Absolute
Wiele firm stosuje umowy cywilnoprawne jako sposób zatrudniania pracowników. Z badań przeprowadzonych przez autorkę w drugiej połowie 2010 r.
wynika, że ponad połowa firm stosuje tego rodzaju umowy. Badane firmy to
grupa dziesięciu małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. Badanie opierało się o ankietę adresowaną do reprezentantów kierownictwa badanych organizacji. W głównej mierze dotyczyło ono polityki szkoleniowej, ale poruszało także problem strategii polityki personalnej stosowanej
przez firmy oraz rodzaje form zatrudnienia pracowników. Według respondentów
głównymi przyczynami stosowania tego typu form zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach są: niższe koszty zatrudnienia, zatrudnienie na krótki okres w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa (z uwagi na sezonowość produkcji lub usług),
konieczność pozyskania pracownika do realizacji zadania wykraczającego poza
obszar działalności przedsiębiorstwa, brak fizycznych możliwości powiększenia
biura, konieczność stosowania elastycznego czasu pracy. Respondenci stwierdzili, iż są zadowoleni z tego rodzaju form zatrudnienia, a pracownicy zatrudnieni w trybie tego rodzaju umów sprostali ich wymaganiom. Tylko jedno
z badanych przedsiębiorstw zmieniło status pracownika i zaoferowało umowę
o pracę na czas nieokreślony. Pracodawcy stwierdzili, że wobec osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne stosuje się inne instrumenty motywowania.
Wśród wad korzystania z omawianych form zatrudnienia respondenci wskazali:
brak przywiązania do przedsiębiorstwa, wykonywanie pracy przy minimalnym
nakładzie wysiłku, brak integracji pomiędzy zespołem pracowników, brak inicjatywy i kreatywności. Tak więc przedsiębiorstwa stosują umowy cywilnoprawne typu umowa-zlecenie i umowa o dzieło, natomiast podchodzą do nich
z dystansem i rezerwą. Nasuwa się więc wniosek, iż chcąc redukować koszty,
zwłaszcza w przedsiębiorstwach małych, które rozpoczynają swoją działalność,
oraz chcąc pozyskać wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin, można stosować umowy cywilnoprawne jako sposób pozyskania lojalnych pracowników
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tylko w połączeniu z odpowiednio dobranymi instrumentami motywowania.
Instrumenty te powinny być dobierane pod kątem motywacji pracownika chcącego podjąć zatrudnienie. Jest to ukazane w przeprowadzonym badaniu, w którym jedna z firm, chcąc utrzymać zatrudnionego pracownika, zaoferowała mu
umowę o pracę na czas nieokreślony. Przykładem dobierania odpowiednich
bodźców motywacyjnych oraz dobrze realizowanej polityki personalnej jest
biuro turystyczno-usługowe Voyager w Legnicy. W ciągu roku zatrudnia ono
ok. 60 osób w ramach umów-zleceń. Są to w większości wychowawcy i kierownicy na obozach oraz koloniach, piloci i kierownicy wycieczek. Sprawdzeni
pracownicy, którzy dobrze wykonywali swoją pracę, są zatrudniani w kolejnym
sezonie. Tak więc wzmiankowana firma dysponuje sprawdzonym zespołem,
który towarzyszy im co roku w wyjazdach turystycznych. Należy nadmienić, że
pracownicy chętnie co roku składają aplikacje o pracę. Jest to rezultatem stosowanych instrumentów motywacyjnych oraz wynikiem motywacji, która kieruje
pracowników do podjęcia tego rodzaju pracy (m.in. wyjazdy zagraniczne dla
nauczycieli są bardzo atrakcyjne, jako sposób spędzenia części z wolnych dwóch
miesięcy w trakcie wakacji).

Studium przypadku firmy szkoleniowo-doradczej Absolute
Opracowanie studium przypadku firmy szkoleniowo-doradczej Absolute
przeprowadzono na podstawie obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu skategoryzowanego na początku bieżącego roku. Filozofią firmy Absolute jest dążenie
do piękna i harmonii poprzez naukę. Ideą prowadzonych szkoleń jest uporządkowanie pracy oraz zwiększenie efektywności odbiorców dzięki usługom i narzędziom szkoleniowym, które ta firma chce oferować na rynku. Firma Absolute
ma krótki staż na rynku pod względem świadczenia usług szkoleniowych, ponieważ tą działalnością zajmuje się od około roku. Firma jest na etapie rozwoju
i pozyskiwania nowych klientów oraz tworzenia poszczególnych ofert szkoleniowych, a zwłaszcza przygotowania produktu, który będzie sprzedawany bezpośrednio poszczególnym szkoleniowcom. Założeniem organizacji jest stworzenie gotowego narzędzia szkoleniowego dla innych firm szkoleniowych.
Obecnie ze względu na krótki staż działalności na rynku firma bazuje na elastycznych formach zatrudnienia. Firma z racji działalności w sektorze usług
szkoleniowych jest zdeterminowana koniecznością działalności na rynku krajowym. Wobec dużej konkurencji na rynku polskim większość firm szkoleniowych swoją działalność opiera na zasięgu krajowym. Podstawowe funkcjonowanie Absolute bazuje na:
" prowadzeniu szkoleń z zakresu „zarządzania sobą w czasie”,
" prowadzeniu szkoleń e-learningu dla sektora usług kosmetycznych,

74

Katarzyna Huk

" szkoleniach z zakresu motywacji, komunikacji, perswazji, sztuki prezentacji, mowy werbalnej i niewerbalnej,
" coachingach,
" doradztwie z zakresu zarządzania,
" obsłudze szkoleniowców (opracowywanie narzędzi dla szkoleniowców).
W związku z silną konkurencją w sektorze firm szkoleniowych firma
Absolute wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, i swoją ofertę dostosowuje
do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowanie na
szkolenia. Większość firm szkoleniowych tworzy swoje oferty w oparciu o potrzeby przedsiębiorstw. W praktyce przedsiębiorstwo zgłasza chęć udziału
w szkoleniu i podaje tematykę będącą w orbicie zainteresowań. Na tej podstawie
firma szkoleniowa opracowuje program szkolenia i proponuje kadrę trenerów.
Przedsiębiorstwo, które zgłaszało zapotrzebowanie na szkolenie, może tę ofertę
zaakceptować lub odrzucić – wówczas poszukuje innej firmy szkoleniowej.
Partycypacja w procesie szkolenia, którą proponuje firma Absolute, jest bardziej
złożona i polega na udziale w poszczególnych etapach procesu szkoleniowego.
Kadra kierownicza tej instytucji zauważyła konieczność szczegółowego partycypowania w tworzeniu oferty, a mianowicie m.in. kilkukrotnego konsultowania
poszczególnych wersji, aż do momentu uzyskania ostatecznej formy tejże oferty.
Ważnym elementem odróżniającym firmę Absolute od innych przedsiębiorstw
z tej branży jest tworzenie oferty na podstawie wywiadów z kadrą kierowniczą
przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowanie na szkolenia, a nie opieranie się
tylko na temacie, którego dotyczyć ma usługa.
W tworzeniu oferty oraz narzędzi dla szkoleniowców uczestniczy wiele
osób. Są to jednak osoby zatrudniane do realizacji wyznaczonych zadań, z których są potem bezpośrednio rozliczane. Dzięki takiej strategii firma korzysta
z usług osób, które specjalizują się w danej dziedzinie, co sprzyja uzyskiwaniu
wyselekcjonowanej, specjalistycznej wiedzy. Firma korzysta także z usług konsultingowych, pozyskiwania informacji od potencjalnych klientów, a także konkurencyjnych firm, które są potencjalnymi partnerami tego przedsiębiorstwa.
Firma Absolute zatrudnia dwie osoby na umowę o pracę na czas nieokreślony: asystentkę i koordynatora szkoleń. Ponadto w firmie zatrudnionych na zasadzie umów cywilnoprawnych jest ok. 20 osób. Liczba ta stale ulega zmianie
z uwagi na zakres prac, jaki jest obecnie realizowany. Przykładowo pracownicy
są zatrudniani do prowadzenia poszczególnych szkoleń, wedle popytu zgłaszanego przez klientów. Ich kwalifikacje i kompetencje są indywidualnie dobierane
do zakresu szkolenia. W tab. 2 zaprezentowano wybrane stanowiska osób, które
zostały zatrudnione w ramach elastycznych form zatrudnienia w firmie Absolute. Opisana w tab. 2 wyselekcjonowana z całego zespołu grupa osób została
wybrana na podstawie charakterystycznych cech wyodrębniających się na pole
pozostałych pracowników.
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Tabela 2. Stosowane instrumenty motywowania wybranych osób zatrudnionych
w firmie Absolute w ramach umów cywilnoprawnych
Stanowisko

Zakres obowiązków

Grafik
komputerowy

Zachęty
ekonomiczne płacowe
– wynagrodzenie
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
organizacyjnym
– elastyczny czas pracy
– rozwój zawodowy
Perswazja
– chęć zdobycia
– opracowanie
– stawianie celów
doświadczenia (jest
pakietu szkolenia
to osoba na ostatnim – propaganda firmy
dot. zarządzania
Zachęty
roku studiów, toteż
sobą
ekonomiczne płacowe
doświadczenie
w czasie
– wynagrodzenie
w praktyce jest dla
– pomoc przy twoZachęty
rzeniu planu szkoleń niej bardzo cenne)
ekonomiczne pozapłacowe
– perspektywa za– współpraca w
trudnienia na umowę – wspólne wyjścia wraz
tworzeniu narzędzi
do szkoleń z zakresu o pracę po ukończe- z kierownictwem na koszt
firmy
niu studiów
zarządzania sobą
Zachęty
w czasie
pozaekonomiczne w zakresie
organizacyjnym
– elastyczny czas pracy
– formy organizacji pracy
– rozwój zawodowy
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
psychologicznym
– pochwały
– wyzwania i ambitne zadania
– samorealizacja
– możliwość rozwoju Perswazja
– stworzenie elek– jest to dodatkowe
– stawianie celów
tronicznej wersji
Zachęty
narzędzia do szkoleń zatrudnienie
ekonomiczne płacowe
z zakresu zarządza– wynagrodzenie
nia sobą w czasie
Zachęty
– konsultacje
ekonomiczne pozapłacowe
z zakresu nowych
– wspólne wyjścia wraz
technologii
z kierownictwem na koszt
firmy
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
organizacyjnym
– elastyczny czas pracy
– formy organizacji pracy
– rozwój zawodowy
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
psychologicznym
– pochwały
– wyzwania i ambitne zadania
– samorealizacja

Szkoleniowiec/
student

Informatyk

– odpowiedzialny
za stworzenie
graficznej oprawy
narzędzia do szkoleń
z zakresu zarządzania sobą w czasie

Motywacja
– chęć podjęcia
dodatkowego zatrudnienia (jest to osoba
zatrudniona na umowę o pracę w innej
firmie)

Instrumenty motywowania

Forma
zatrudnienia
– umowa
cywilnoprawna
– umowa
o dzieło
z przekazaniem praw
autorskich
– umowa
cywilnoprawna
– umowa
o dzieło
z przekazaniem praw
autorskich

– umowa
cywilnoprawna
– umowa
o dzieło
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cd. tab. 2
Stanowisko

Zakres obowiązków

Osoba
odpowiedzialna
za kontakt
z kontrahentami

– kontakt z kontrahentami
– wyszukiwanie
najkorzystniejszych
ofert
– rekrutacja osób do
realizacji kolejnych
zadań
– koordynowanie
zamówień i ich
realizacji
– koordynowanie
realizacji narzędzi
do szkoleń
z zakresu zarządzania sobą w czasie

Osoba
odpowiedzialna za
reklamę
i promocję

– formułowanie
strategii marketingowej
– obserwacja rynku
konkurencji i formułowanie wniosków dla
kierownictwa

Motywacja
– perspektywa rozwoju i zdobycia
doświadczenia

Instrumenty motywowania

Perswazja
– stawianie celów
– partycypacja w zarządzaniu
– propaganda firmy
Zachęty
ekonomiczne płacowe
– wynagrodzenie
Zachęty
ekonomiczne pozapłacowe
– wspólne wyjścia wraz z
kierownictwem na koszt firmy
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
organizacyjnym
– elastyczny czas pracy
– formy organizacji pracy
– rozwój zawodowy
Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
psychologicznym
– pochwały
– wyzwania i ambitne zadania
– samorealizacja
– perspektywa dalszej Zachęty
ekonomiczne płacowe
współpracy, a także
– wynagrodzenie
zatrudnienia w ramach umowy o pracę Zachęty
pozaekonomiczne w zakresie
organizacyjnym
– formy organizacji pracy
– awans

Forma
zatrudnienia
– umowa
cywilnoprawna
– umowa-zlecenie

– umowa
cywilnoprawna
– umowa-zlecenie

Źródło: opracowanie własne.

Z powyższej tabeli wynika, że wszystkie osoby współpracujące z firmą
Absolute są motywowane poprzez wynagrodzenie. Jest to więc niezbędny bodziec stymulujący do podejmowania zatrudnienia, a dla prawie połowy tej grupy
osób – główny czynnik podjęcia pracy, ponieważ są to osoby posiadające stałą
umowę o pracę w innej firmie, a ich motywacją jest chęć zdobycia dodatkowych
środków pieniężnych.
Należy zaznaczyć, iż w firmie Absolute panuje specyficzny styl kierowania.
Pracownicy firmy są zachęcani do aktywnej i efektywnej pracy, która – jak wypowiada się kierownictwo – ma im przynieść korzyści wraz z rozwojem firmy,
w którym będą mieli swój udział. Przed tymi osobami stawia się też wysokie
cele oraz wtajemnicza się je w strategię firmy i zachęca do partycypacji w jej
tworzeniu. Wynikają stąd wyzwania i ambitne zadania. Każdy z pracowników
dostaje przydzielone zadanie do realizacji całościowej. Jest to sposób zarządza-
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nia przez zaangażowanie. Poprzez realizację wyznaczonego celu pracownik ma
poczucie partycypacji w zarządzaniu, a także zaspokaja chęć wykazania się
i osiągnięcia celu w najefektywniejszy sposób.
Interesującym aspektem jest fakt, że osoby pozyskiwane i zatrzymywane
w przedsiębiorstwie dzięki elastycznym formom zatrudnienia są polecane przez
osoby już tam pracujące, i to one wykazują wysoką efektywność i zaangażowanie. Przykładowo, jeżeli osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie poleci kolejną
osobę, która zostanie zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej (czyli ma
już jedno miejsce zatrudnienia), i postawi się przed tą osobą wysoki cel do realizacji, będzie ona chciała go wykonać w najlepszy z możliwych sposobów, aby
wykazać się przed osobą, która ją poleciła i przed jej kierownictwem. Jest to
bardzo specyficzne zjawisko, występujące przy dodatkowym zatrudnieniu, polegającym na realizacji konkretnego, zleconego zadania.
Istotnym elementem jest także kultura organizacyjna występująca w firmie.
Absolute zadbało o możliwość integracji pracowników, szczególnie tych zatrudnionych na umowy-zlecenia i umowy o dzieło, stanowiących zespół. Pracownicy
ci mają poczucie współistnienia i współtworzenia przyszłości firmy. Ponadto
panuje życzliwa atmosfera wymiany pomysłów i wzajemnych konsultacji. Jednym z aspektów są wyjścia integracyjne i szkolenia. Kierownictwo firmy przygotowało dla zespołu zestaw szkoleń, a także spotkanie z zaproszonym gościem
– wybitnym szkoleniowcem. Spotkania te są bodźcem motywującym, a także
elementem wspierającym rozwój pracowników. Po szkoleniu zespół pracowników bierze udział w drugiej części spotkania, polegającej na integracji oraz wymianie spostrzeżeń w mniej oficjalnej atmosferze.
Umowy cywilnoprawne cechują się pewnymi atrybutami. Jednym z nim są
niższe koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę, zarówno z uwagi na
uniknięcie opłat z tytułu zatrudnienia, jak i zapewnienia miejsca pracy dla danej
osoby. Przekłada się to na mniejsze pomieszczenia biurowe i niższe koszty
utrzymania przedsiębiorstwa. Jest to jednak sprawa dyskusyjna, ponieważ do
negatywnych aspektów należy utrudnienie kontaktów z taką osobą. Pracodawca
musi umawiać się z daną osobą na spotkania, a w chwilach kryzysowych, kiedy
konieczne jest podjęcie szybkiej decyzji, nie może bezpośrednio zwrócić się do
pracownika, a taką możliwość miałby w przypadku zatrudnienia go na stałe. Jest
to jednak dobre rozwiązanie dla małych firm chcących zmniejszyć koszty
utrzymania – zwłaszcza dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność
na rynku. Pozwala to na zaangażowanie pracowników z różnych branż o różnych umiejętnościach, których w przypadku umów o pracę nie mogliby pozyskać. Dla pracowników elastyczne formy zatrudnienia też mają swoje zalety,
ponieważ nie muszą oni otwierać własnego przedsiębiorstwa, aby świadczyć
usługi innym firmom.
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Kolejnym atutem wykorzystania elastycznych form zatrudnienia jest luźny
czas pracy oraz sama forma organizacji pracy. Firma Absolute przyjęła specyficzny sposób zlecania zadań, zwłaszcza w odniesieniu do umowy o dzieło.
W momencie rekrutacji pracownika i omawiania z nim zakresu obowiązków
oraz wysokości wynagrodzenia pracodawca stawia warunek, że wynagrodzenie
zostanie wypłacone po skończeniu zadania (projektu). Pracodawca ma pewność,
iż zadanie zostanie należycie wykonane, ponieważ jest to uwarunkowane wypłaceniem wynagrodzenia. Dodatkowo zna on wysokość kosztów zatrudnienia,
nawet gdyby czas wykonania zadania się przedłużył.
Kolejnym instrumentem motywowania, jaki wykorzystuje firma Absolute,
jest możliwość rozwoju i awansu. Kierownictwo zapewnia pracowników, że
wraz z rozwojem firmy umowy o pracę będą kierowane do nich – mają więc oni
pierwszeństwo w zatrudnieniu. Możliwość rozwoju odnosi się także do zdobywania cennego doświadczenia poprzez obserwację innych, bardziej doświadczonych osób, a także opiera się na panelu wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy poszczególnymi osobami. Można więc stwierdzić, iż osoby które zostały
zatrudnione na warunkach elastycznych form zatrudnienia, pozyskują z tego
przedsiębiorstwa wiedzę, jakże ważną w dalszym rozwoju zawodowym.
Najważniejszym jednak instrumentem motywowania w tym przedsiębiorstwie jest możliwość samorealizacji i otrzymania pochwał od kierownictwa.
Pracownicy dzięki temu czują się docenieni, a ich praca pozostaje zauważona.
Jest to bodziec do dalszego zaangażowania w realizację zadań i partycypację
w rozwój firmy.
Należy jednak zaznaczyć, że elastyczne formy zatrudnienia mają także
swoje wady. Jedną z nich jest brak formalnego przywiązania do miejsca pracy.
Pracownik pomimo motywowania go do pracy na rzecz danego przedsiębiorstwa
może bez żadnych formalności opuścić miejsce pracy wraz z wygaśnięciem
umowy, a należy zauważyć, iż omawiane typy umów – umowy-zlecenia
i o dzieło – są zawierane na krótki okres.
Do przygotowania opisu przypadku na przykładzie firmy Absolute celowo
wybrano powyższą grupę pracowników, jako reprezentatywną dla całego zespołu pracowników. W niniejszym zestawieniu widać, że nie wszyscy pracownicy są motywowani tymi samymi instrumentami, a także, iż każdy z tych
pracowników ma inną motywację do pracy w przedsiębiorstwie. Przykładowo
motywacją grafika jest tylko zdobycie dodatkowego źródła dochodu. Nie jest on
także zachęcany do współpracy i partycypacji w rozwoju firmy, a jego działania
są traktowane jako dodatkowe i nie mające związku z przyszłą działalnością
organizacji. W większości przypadków dopasowanie wyżej opisanych instrumentów, adekwatnie do motywacji pracowników wpływającej na podjęcie tego
rodzaju zatrudnienia, sprawdza się i przynosi oczekiwane rezultaty. Jest to jed-
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nak rozwiązanie odpowiednie dla firmy rozwijającej się i chcącej pozyskać pracowników o zróżnicowanej wiedzy, niezbędnej w danym momencie dla przedsiębiorstwa.
W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż motywowanie jest
istotną funkcją w procesie zarządzania pracownikami pozyskanymi w ramach
elastycznych form zatrudnienia. Z przeprowadzonego badania w firmie szkoleniowo-doradczej Absolute można wysnuć następujące wnioski:
– pracownik zatrudniony w ramach elastycznych form zatrudnienia musi
być motywowany, aby jego praca była efektywnie wykonywana,
– kultura organizacyjna wpływa na sposób motywowania i zaangażowania
pracowników,
– partycypacja pracowników w realizowanych przez firmę zadaniach oraz
możliwość samorealizacji motywują pracowników do efektywnego ich wykonania,
– polecane osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych pracują
efektywnie i bardzo dobrze realizują powierzone im zadania,
– szkolenia pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne są istotne i wpływają na zaangażowanie pracowników,
– integracja wszystkich pracowników w postaci m.in. spotkań po pracy
sprzyja współpracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony i umowy cywilnoprawnej oraz poprawia komunikację w zespole,
– zapewnienia pracowników o możliwości partycypacji pracownika w rozwoju firmy motywują go do aktywnej pracy,
– koszty zatrudnienia na zasadzie umowy cywilnoprawnej są niższe niż
w przypadku stałych umów o pracę,
– pracownik jest wynagradzany za wykonane zadanie, co powoduje szybsze
wywiązywanie się z powierzonego obowiązku,
– niższe koszty utrzymania pomieszczenia biurowego – pracownik w ramach umów cywilnoprawnych pracuje poza biurem,
– występuje spowolniona i niekiedy ograniczona komunikacja z pracownikami zatrudnionymi na umowy cywilnoprawne,
– kadra menedżerska, stosując umowy cywilnoprawne, korzysta ze zróżnicowanej wiedzy, którą posiadają poszczególni pracownicy, dobierani odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa,
– na etapie rozpoczynania działalności małego przedsiębiorstwa umowy
cywilnoprawne i odpowiednie motywowanie pracowników pozwalają utrzymać
się firmie na rynku,
– konkurencja działająca na rynku jest bardzo silna i wymusza pozyskiwanie specjalistycznej i zróżnicowanej wiedzy, a tym samym ograniczanie kosztów
funkcjonowania,
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– bodźcem motywacyjnym w ramach umów cywilnoprawnych jest elastyczny czas pracy i forma organizacji pracy,
– należy zróżnicować instrumenty motywowania w zależności od motywacji kierującej poszczególnymi pracownikami do omawianej pracy,
– umowy cywilnoprawne są rozwiązaniem dla osób, które chcą pracować
dorywczo i dają im możliwość rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy,
– istnieje możliwość awansu w formie zatrudnienia na umowę o pracę na
czas nieokreślony,
– pochwały bardzo motywują pracowników do dalszej pracy,
– w ramach umów cywilnoprawnych brak jest formalnego przywiązania do
miejsca pracy, co powoduje konieczność korzystania z instrumentów motywowania,
– w zarządzaniu pracownikami zatrudnionymi w ramach umów cywilnoprawnych dobre efekty przynosi zarządzanie przez zaangażowanie,
– zmienia się organizacja pracy w przedsiębiorstwach,
– coraz powszechniejsze staje się zatrudnienie w kilku miejscach pracy
przez młodych ludzi.
Zmieniające się warunki gospodarcze oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstw wymusza na pracodawcach m.in. pozyskiwanie nowej, specjalistycznej
wiedzy, redukowanie kosztów funkcjonowania, a pracownikom pozwala na
zatrudnienie w kilku przedsiębiorstwach. Spełnienie tych warunków jest możliwe, jak przedstawiono w powyższym studium przypadku, dzięki stosowaniu
elastycznych form zatrudnienia. Efektywność pracy tych pracowników zależy
jednak od stosowania odpowiednich narzędzi motywowania.

Zakończenie
W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw coraz częściej możemy spotkać
się ze stosowaniem elastycznych form zatrudnienia. Jest to rozwiązanie zapewniające przetrwanie przedsiębiorstwa w trudnych warunkach gospodarczych oraz
nasilonej konkurencji. Kontrowersyjnym aspektem natomiast staje się wytyczanie granicy, gdzie wykorzystywani zostają pracownicy, którzy tę samą pracę
mogliby wykonywać w oparciu o umowę o pracę. Drugim dyskusyjnym aspektem jest rozwój i utrzymanie pracowników, których traktuje się jako potencjał
i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, a który powinien być traktowany jako
najwyższa wartość przedsiębiorstwa.
W artykule zaprezentowano alternatywną formę wykorzystania elastycznych
form zatrudnienia, stanowiących klucz do wykorzystania „bazy wiedzy”, jaką
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tworzą w ten sposób pozyskani pracownicy. Umowy cywilnoprawne, które były
głównym przedmiotem rozważań, mogą stanowić sposób zatrudnienia wykwalifikowanych i pożądanych przez firmę osób, pod warunkiem rozważnego ich
doboru oraz dopasowania instrumentów motywowania do motywacji poszczególnych jednostek, która kierowała je do podjęcia pracy w ten właśnie określony
sposób.
Umowy cywilnoprawne należy stosować rozważnie, zwłaszcza z punktu
widzenia zachowania stosunków pracy, kiedy to realizowana praca powinna
w myśl przepisów zostać objęta umową o pracę. W tym aspekcie należy także
pamiętać o konieczności zabiegania o utrzymanie w przedsiębiorstwie pracownika, który stanowi dla niego bardzo cenny zasób, poprzez stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi motywowania.
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Rola zespołowych form organizacji pracy
w procesie doskonalenia
kompetencji pracowniczych1

Streszczenie. W artykule zaprezentowano przegląd definicji pojęcia „kompetencje”, co stanowiło podstawę do podjęcia rozważań z zakresu rozwoju wzmiankowanych. Wśród możliwych
metod prowadzących do doskonalenia kompetencji pracowniczych szczególną uwagę poświęcono
zespołowym formom organizacji pracy, stwarzającym możliwość procesu zespołowego uczenia
się – i co za tym idzie – zdobywania wiedzy, ujawniania uzdolnień, odnajdywania się pracowników w nowych rolach organizacyjnych, kształtowania ich osobowości i wyznawanych zasad oraz
innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy, prowadzą do osiągania rezultatów
zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: organizacja pracy, praca zespołowa, kompetencje, zarządzanie zasobami
ludzkimi

Wstęp
Pojęcie kompetencji jest akcentowane w szczególny sposób w literaturze
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Współcześnie to właśnie kompetencjom i ich rozwojowi (wzmacnianiu) przypisuje się szczególne znaczenie
w kontekście poszukiwania przewagi konkurencyjnej organizacji. Samo pojęcie
1
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy nr N N115 327238, pt. Organizacja pracy we współczesnym przedsiębiorstwie – implikacje
i uwarunkowania.
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„kompetencji” ma wielowymiarowy charakter, co powoduje trudności w odnalezieniu jednolitej jego definicji. Stanowi to specyficzny problem dla nauk o zarządzaniu, charakteryzujących się poszukiwaniem paradygmatów.
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji dotyczącej roli zespołowej organizacji
pracy w procesie wzmacniania kompetencji pracowników. Rozważania podjęte
w artykule mają charakter teoretyczny – zostały sformułowane na podstawie
studiów literatury przedmiotu.

1. Pojęcie kompetencji
T. Listwan w Słowniku zarządzania kadrami definiuje kompetencje jako
zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności przypisanych pracownikowi
w związku z umiejscowieniem jego stanowiska w strukturze hierarchicznej
organizacji, a także z wykonywaniem przez niego pracy w określonym rodzajowym obszarze funkcjonowania organizacji lub pełnionych przezeń doraźnie
funkcji. Kompetencje mają względem pracownika charakter zewnętrzny – są
one wyposażeniem nadawanym pracownikowi na określony czas. Jeśli po podjęciu pracy pracownik nabywa wiedzę i doświadczenie, prowadzi to do poszerzenia i/lub pogłębienia posiadanych przez niego kwalifikacji2.
Celowo na wstępie rozważań dotyczących terminologii pojęcia „kompetencje” przytoczono powyższą definicję. Należy je bowiem rozpocząć od rozróżnienia dwóch często utożsamianych w literaturze pojęć, tj. „kwalifikacji”
i „kompetencji”. Kompetencje według Słownika języka polskiego stanowią „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia”3. Kwalifikacje zaś zdobywa
się zazwyczaj w procesie edukacji lub różnego rodzaju kursach, co zostaje potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem (świadectwem lub dyplomem). Słownik języka polskiego określa je jako „wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do
pełnienia jakiejś funkcji lub wykonywania jakiegoś zawodu”4. Stanowią one
zatem jeden z elementów kompetencji. Okazuje się, ze obie wskazane na wstępie słownikowe definicje są ze sobą sprzeczne – w pierwszej z nich (Słownik
zarządzania kadrami) kompetencje wchodzą w skład kwalifikacji, w drugiej
(Słownik języka polskiego) mamy do czynienia z odwrotną konfiguracją. Okazuje się zatem, że ujęcie pojęcia „kompetencji” w świetle mnogości i wielowymiarowości definicji wymaga dokonania głębszego przeglądu literatury.
2

Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2005, s. 131.
Słownik języka polskiego PWN [wydanie internetowe], http://sjp.pwn.pl/slownik/2564077/
kompetencja (20.05.2011).
4
Ibidem, http://sjp.pwn.pl/slownik/2476894/kwalifikacje (20.05.2011).
3
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W zagranicznej literaturze przedmiotu pojęciu „kompetencje” przypisuje się
zazwyczaj dwa znaczenia, które pozwalają rozumieć je jako5:
• zdolność skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub
osiągania pożądanych, wymiernych wyników,
• zdolność realizacji konkretnych wzorców zachowań.
Przyglądając się bliżej dwóm wskazanym nurtom terminologicznym, można
zauważyć, że w ramach pierwszego z nich kompetencja oznacza wiedzę lub
umiejętności, natomiast według drugiego pojęcie „kompetencji” obejmuje każdą
cechę, która umożliwia danej osobie osiąganie określonych wyników. Zatem
pierwszy ze wskazanych nurtów akcentuje pracę wykonywaną przez dane osoby, natomiast drugi mówi, iż nacisk należy położyć na osoby, które tę pracę
wykonują6.
Według T. Oleksyna kompetencje można z kolei utożsamiać z pojęciem
„kapitału ludzkiego” – obejmują one wewnętrzną motywację pracownika,
uzdolnienia i predyspozycje, wiedzę, doświadczenie oraz praktyczne umiejętności, zdrowie i kondycję, inne cechy psychofizyczne ważne z punktu widzenia
procesów pracy, postawy i zachowania pożądane w miejscu zatrudnienia, a także formalne uprawnienia do działania7.
Gdy wziąć pod uwagę cel założony we wstępie niniejszego artykułu, na
szczególną uwagę zasługuje, jak się wydaje, definicja A. Sajkiewicz, która mówi, że „kompetencje to zbiór wiedzy, uzdolnień, stylów działania, osobowości,
wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane
w procesie pracy, prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi
zamierzeniami przedsiębiorstwa”8. Definicja ta obok wyróżnienia cech elementów składowych kompetencji podkreśla ich strategiczny charakter oraz aspekt
ich rozwijania w procesie pracy. Koresponduje ona z definicją Y. Lichtenbergera, który postrzega kompetencje w aspekcie kombinacji zasobów przedsiębiorstwa, jako „optymalne skrzyżowanie zdolności zatrudnionych ze środkami
będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa”, identyfikując te ostatnie z dostępem
pracowników do informacji, do źródeł ekspertyz użytecznych dla zatrudnionych
w kontekście wykonywania pracy, do wszelkich czynników mogących mieć
pozytywny wpływ na samorozwój pracowników i dających im przekonanie
o istotności ich pracy w kontekście funkcjonowania całej organizacji9.
5

S. Widdett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
Kraków 2003, s. 15.
6
D.D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,
Gliwice 2008, s. 35.
7
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 25.
8
A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy, Warszawa 2002, s. 90.
9
Y. Lichtenberger, Compétence, organisation du travail et confrontation sociale, „Formation
Emploi” 1999, nr 67, s. 100.
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2. Rozwój kompetencji pracowniczych
Organizacje funkcjonujące na konkurencyjnym rynku starają się rozwijać
takie kompetencje, które mogą zapewnić im osiąganie przewagi konkurencyjnej.
Warto zauważyć, że rozwój kompetencji to proces ciągły, który można podzielić
na etapy – co zostało zaprezentowane w tab. 1.
Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych poziomów kompetencji pracowniczych
Poziom

Charakterystyka

A

Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących na jej opanowanie i wykorzystanie w podejmowanych działaniach.

B

Kompetencja przyswojona w stopniu podstawowym. Jest wykorzystywana w sposób
nieregularny. Wymagane są aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób.

C

Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym, pozwalającym na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych.

D

Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą
realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie innym własnych doświadczeń.

E

Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu
działań.

Źródło: G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004, s. 28.

Rozwój kompetencji pracowniczych stanowi wyzwanie dla każdej organizacji. Niewątpliwie pierwszym etapem powinna być diagnoza ich poziomu u każdego pracownika oraz zbudowanie programu rozwijania wzmiankowanych10.
Większość pozycji literaturowych odnoszących się do problematyki kompetencji
pracowniczych bazuje na opisywaniu i wyjaśnianiu pojęcia bez podejmowania
zagadnień dotyczących kompleksowego ich rozwoju. W tym kontekście wskazuje się wyłącznie na narzędzia wykorzystywane przez współczesne organizacje
do rozwijania kompetencji, tj. na wymianę doświadczeń, konferencje i wykłady,
książki, kursy, szkolenia, treningi, studia, coaching i/lub mentoring, a zatem na
narzędzia doskonalenia pracowników. Warto jednak zauważyć, że podstawowym narzędziem rozwijania kompetencji pracowniczych jest odpowiednia organizacja pracy w przedsiębiorstwie.
10
Istnieje wiele uniwersalnych modeli i/lub technik służących do oceny kompetencji dla stanowisk pracy, np. metoda JCMM (job competence assessment method), BEI (behavior event interview), Tat (Thematic Apperception Test) i in., które mogą w sposób skuteczny zostać
zaimplementowane na gruncie każdej organizacji, przy uwzględnieniu warunków jej funkcjonowania.
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Organizacja pracy koncentruje się na działalności ludzkiej. Rozpatruje ją
jako ciąg czynności jednostki lub grupy osób, współdziałających ze sobą i równolegle współprzyczyniających się do osiągnięcia określonego celu. Właściwa
organizacja pracy, rozumiana jako ustalenie kolejności wykonywania czynności
oraz ich rozmieszczenie w czasie i przestrzeni, dobór i rozmieszczenie ludzi,
podział pracy między nimi i zespolenia ich działań, stanowi ważny czynnik
w osiąganiu celu organizacji11. Na rozumianą w taki sposób organizację pracy
składa się zatem forma organizacji pracy oraz forma organizacji czasu pracy, co
oznacza, że z punktu widzenia osiągania celów w określonej jednostce niezwykle istotny jest wybór stopnia i rodzaju powiązań miedzy jej pracownikami
(sposobu wykonania pracy) oraz czasu, w którym ma ona zostać wykonana.
Odnośnie do form organizacji pracy wskazuje się na dwa podstawowe jej
warianty: pracę indywidualna i zespołową.
Praca indywidualna polega na wyodrębnieniu pewnych czynności lub
operacji z zespołu prac i powierzeniu ich wykonania poszczególnym osobom,
które nie wchodzą ze sobą w bezpośrednie związki produkcyjne. Każda osoba
spełnia wówczas samodzielne zadania, które zostały jej przydzielone, i w procesie wykonywania pracy dąży do realizacji swego indywidualnego celu. Z kolei
praca zespołowa występuje wtedy, gdy wykonanie pewnych uporządkowanych
zbiorów czynności i operacji powierza się określonej grupie osób. Między
osobami pracującymi zespołowo występują bezpośrednie związki produkcyjne,
a zatem każdy z członków grupy współprzyczynia się do realizacji celu12.
Kiedy dana osoba lub grupa uczy się czegoś nowego, rozwija swoje kompetencje, które może następnie wykorzystywać w procesie działania: realizacji
celów organizacji, które odnoszą się do bieżącej efektywności organizacji;
rozwija także zdolności uczenia się do adaptacji i zmian. Wskazane cele nie zostają jednak osiągnięte wyłącznie dzięki uczeniu się, ale również dzięki samemu
działaniu. Uczenie się zapewnia wysoką jakość działania indywidualnego i grupowego, jego spójność i kompleksowość. Działanie jest zatem przejawem kompetencji, których poszerzenie umożliwia proces uczenia się13. Pytanie, które
należy sobie w tym momencie zadać, brzmi następująco: jaka forma organizacji
pracy wspierać będzie proces uczenia się pracownika i prowadzić do doskonalenia jego kompetencji?
Rozpatrując wpływ zespołowych form organizacji pracy na rozwój kompetencji, warto rozpatrzyć przykładową sytuację: zmieniając formę organizacji
pracy z indywidualnej na zespołową, spowodujemy poprawienie stosunków
11

Organizacja produkcji i pracy w przemyśle spożywczym, red. B. Haus, Wrocław 1982, s. 6.
B. Haus, Formy organizacji pracy w przemyśle, Warszawa 1964, s. 30-31.
13
D. Dunphy, D. Turner, M. Crafword, Organizational learning as the creation of corporate
competencies, „Journal of Management Development” 1997, Vol. 16, nr 4, s. 236.
12
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Tabela 2. Podstawowe sposoby realizacji zespołowego uczenia się
Poziom tradycyjny

Poziom empiryczny

• trening zespołu pracowni• zdobywanie doświadczeczego ukierunkowany na
nia przez zespołowe działanie
wzrost umiejętności działania
• ćwiczenie dialogu
zespołowego
• uczenie się z doświadczeń
• szkolenia prowadzone
innych: benchmarking weprzez przełożonych i specjali- wnętrzny, kontakty z klientastów zewnętrznych
mi, dostawcami, pracownikami
• zespołowe uczenie się –
innych organizacji, omawianie
między innymi przez przekabłędów i nieprawidłowości
zywanie sobie wzajemnie
• uczenie się na błędach
wiedzy
– zespołowe porównywanie

i omawianie działań skutecznych i nieskutecznych, formułowanie wniosków
• wprowadzanie zmian

Poziom cybernetyczny
• przegląd sytuacji kryzysowych i niebezpiecznych
• kwestionowanie założeń
dotyczących funkcjonowania
zespołu i jego współpracy
z innymi zespołami
• modyfikacja wewnętrznych założeń członków zespołu poprzez poddawanie ich
zespołowej ocenie
• wyjaśnianie, tworzenie
i pogłębianie wizji przyszłości
• tworzenie nadmiaru pomysłów poprzez stosowanie
technik twórczego rozwiązywania problemów
• zespołowa praca nad nowymi rozwiązaniami

Źródło: B. Mikuła, W kierunku organizacji inteligentnych, Kraków 2001, s. 23.

pracy, doprowadzimy do polepszenia współpracy, damy możliwość wzajemnego
uczenia się pracownikom, a zatem sprawimy, że ich kompetencje się poszerzą
i/lub pogłębią oraz zapewnią wysoką jakość działania14. Wskazana argumentacja
wzmocniona może zostać tezami z zakresu psychologii i mechanizmami
zachodzącymi w grupach: zjawiskiem facylitacji społecznej, konformizmem czy
syndromem myślenia grupowego.
Jest to przykład procesu zespołowego uczenia się, polegającego na współpracy i współdziałaniu, wytwarzaniu pozytywnych interakcji pomiędzy członkami zespołu, wykorzystaniu „zbiorowej mądrości” i innych zalet działania
zespołowego, pozwalającego osiągać więcej, lepiej i szybciej, zwłaszcza przy
wykorzystaniu praktyki dialogu i dyskusji w korzystnych warunkach poziomych
układów społecznych15. Sposoby realizacji uczenia się zespołowego zostały
zaprezentowane w tab. 2. Wydaje się, że prowadzą one do rozwoju kompetencji
pracowniczych, takich jak umiejętność pracy w zespole, zdobywanie doświadczenia i wiedzy, bazujących na uczeniu się od innych członków zespołu;
14
S. Fernagu Oudet, Organisation du travail et developpement des competénces. Construire
la professionalisation, Paris 2006, s. 63.
15
P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa 1998, s. 25.
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twórczego rozwiązywania problemów, komunikacji, odgrywania ról organizacyjnych.
W literaturze przedmiotu podkreśla się przewagę procesu zespołowego
uczenia się nad indywidualnym, wskazując na dynamikę interakcji społecznych
oraz tworzenie nieformalnych kanałów komunikacji między uczestnikami zespołu, umożliwiające dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, a nawet odczuciami
i postawami16. Brakuje tu wprawdzie odniesienia do rozwoju kompetencji pracowników, jednak w kontekście przeprowadzonych rozważań wydaje się
to faktem. Nie tylko wiedza stanowi efekt procesu zespołowego uczenia się –
stają się nim również pozostałe składowe kompetencji pracowniczych. Idąc dalej
w kierunku przemyśleń dotyczących zespołowego procesu uczenia się, można,
jak się wydaje, dojść do wniosku, że właściwie zarządzany zespół pracowniczy,
ukierunkowany na proces uczenia się, może stać się inkubatorem profesjonalizacji.
Jak widać, zespołowe formy organizacji pracy sprzyjają budowaniu kompetencji pracowniczych. Wydawać się może, że ich implementacja na grunt organizacji może być trudna, jednak należy pamiętać, że istnieje wiele możliwych
inicjatyw organizacyjnych: począwszy od budowania małych dwuosobowych
zespołów (tandem-job), przez większe grupy wzorowane na kołach jakości, po
zespoły o charakterze problemowym.

Zakończenie
Rozwój kompetencji pracowniczych możliwy jest dzięki wykorzystaniu
różnych źródeł i narzędzi. Ich dobór następuje stosownie do posiadanych przez
organizację możliwości i wyznaczonych przez nią celów. Wydaje się, że zaprezentowane w artykule podejście prowadzące do rozwoju kompetencji w oparciu
o zespołowe formy organizacji pracy może przynieść korzyści każdej organizacji. Wskazane w artykule zagadnienia staną się zapewne, w miarę upływu czasu,
przedmiotem dogłębnej eksploracji empirycznej – autorce nie udało się bowiem
dotąd odnaleźć żadnych kompleksowych wyników badań empirycznych potwierdzających znaczącą rolę pracy zespołowej w procesie rozwijania kompetencji pracowniczych.

16

S. Fisser, M.J. Browaeys, Team learning on the edge of chaos, „The Learning Organization”, Vol. 17, nr 1, s. 62.
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Rozmowa oceniająca
w świetle wyników badań

Streszczenie. Artykuł porusza zagadnienie rozmowy oceniającej, jest kompilacją badań własnych i analizy literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Badania własne ankietowe
prezentowane w artykule dotyczą grupy średnich i dużych organizacji, identyfikacji stanu wiedzy
i znaczenia rozmów oceniających w przebadanych organizacjach, ujawniają ogólne błędy i nastawienie kadry zarządzającej do badanego zagadnienia.
Słowa kluczowe: rozmowa oceniająca

Wstęp
Oceny pracownicze to zagadnienie trudne, aczkolwiek konieczne do
uwzględnienia w kontekście zarządzania organizacją. Ocenianie pracowników
daje podstawy do podejmowania wielu decyzji w obszarze polityki personalnej,
ta zaś w znaczący sposób przekłada się na efektywność całych organizacji i ma
na nią wpływ. Zasadniczą częścią oceny pracowniczej jest rozmowa oceniająca,
która może przybierać postać codziennej praktyki, być elementem oceny bieżącej, może również nabrać charakteru sformalizowanej procedury i stać się częścią
oceny okresowej. Literatura przedmiotu dostarcza znacznej wiedzy dotyczącej
rozmów oceniających wiedzę, mogącej stanowić bogate źródło rozwiązań praktycznych oraz być dla zarządzających lekcją w zakresie jej przeprowadzenia.
Czy jednak rzeczywiście w polskich organizacjach korzysta się z dostępnej wiedzy? Jaki jest poziom przeprowadzanych rozmów oceniających? Jakie są błędy
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popełniane podczas rozmów? Postawione pytania stały się podstawą do przeprowadzenia przez autorkę badań empirycznych na grupie polskich przedsiębiorstw. W artykule autorka dokonuje analizy i oceny badań własnych.

1. Metodyka badań i charakterystyka grupy badawczej
Głównym celem podjętych badań była próba identyfikacji poziomu i znaczenia rozmowy oceniającej w przebadanych organizacjach – w badaniu
w szczególności zwraca się uwagę na identyfikację faz rozmowy oceniającej:
fazy przygotowania, fazy właściwej (tutaj – struktury rozmowy) i błędów podczas rozmowy. Podmiot badań stanowiła grupa 47 organizacji z Dolnego Śląska1. Grupę badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy średnie (50–250, 43%)
i duże (powyżej 250, 57%). 40% instytucji reprezentowały organizacje z udziałem kapitału zagranicznego. Mediana z wieku przedsiębiorstwa wynosiła 15 lat,
co oznacza, że badane przedsiębiorstwa są ustabilizowane na rynku. Respondenci to grupa przedstawicieli z badanych organizacji, którzy podlegają rozmowom
oceniającym; większość respondentów to osoby z wyższym wykształceniem.
Badanie zostało zrealizowane w maju i czerwcu 2011 r. Podczas gromadzenia
materiału badawczego podstawowe znaczenie miał kwestionariusz.

2. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
Przygotowanie do rozmowy oceniającej jest kluczowym warunkiem jej sukcesu. Przygotowanie rozmowy oceniającej można rozpatrywać w kilku aspektach: zarówno oceniany, jak i oceniający powinni być do niej odpowiednio
przygotowani; powinno być też zapewnione specjalne miejsce do prowadzenia
rozmów oceniających i przewidziany czas do przygotowania się. Przyuczenie
kadry kierowniczej do roli oceniających to proces składający się z etapów. Należy zapewnić fachowe szkolenia z zakresu ocen pracowniczych, obejmujące
wiele zagadnień dotyczących celów oceniania, komunikacji, motywacji itp.,
następnie przed każdą rozmową oceniający powinien zebrać informacje o każdym pracowniku, z którym będzie przeprowadzał rozmowę. Do rozmowy oceniającej powinien też przygotować się oceniany: przeanalizować okres, za który
będzie oceniany, swoje mocne i słabe strony. Czas na przygotowanie powinien
1

Kwestionariusz był dostarczany osobom, z którymi wcześniej ustalono w wywiadzie, że
w ich organizacjach jednym z elementów ocen pracowniczej jest rozmowa oceniająca.
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wynosić minimalnie jeden tydzień2. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że
odpowiedzialność za przygotowanie w dużej mierze spoczywa na dziale personalnym, który powinien sformalizować proces przygotowania do ocen czy rozmowy oceniającej przez sporządzenie regulaminu oceniania, broszur ułatwiających przygotowanie się do oceny dla oceniającego i ocenianego itd., ale również regularnie dbać o szkolenie personelu i czuwać nad sprawnym jego przebiegiem, a po dokonaniu oceny wymiernie wykorzystać zebrane dane. Ważnym
aspektem efektywnych ocen pracowniczych jest wytworzenie w całej organizacji pozytywnej atmosfery wokół ocen pracowniczych, czego podstawą jest przeprowadzenie akcji komunikacyjno-edukacyjnej, wykorzystującej wszelkie kanały komunikacyjne w firmie. Powyższe stwierdzenia są oparte na wzorcach3
i literaturze przedmiotu. Jak wyglada praktyka w przebadanych organizacjach?
W ankiecie skierowanej do respondentów jedno z pytań dotyczących identyfikacji etapu przygotowania poruszało zagadnienie informowania pracowników
z wyprzedzeniem o planowanej rozmowie oceniającej; dotyczyło także czasu,
jaki mija od poinformowania pracownika o rozmowie do samej rozmowy oceniającej. Analiza wyników przyniosła następujące wnioski: 30% respondentów
nie zostało poinformowanych o planowanej rozmowie oceniającej, a tym samym
nie miało możliwości się do niej przygotować. 45% przebadanych firm informuje ocenianych co najmniej tydzień przed rozmową, co jest pozytywnym
wnioskiem z badań i zbiega się z wiedzą fachową. Kolejnym zagadnieniem
poruszanym w badaniach były materiały informacyjne (broszury, dokumenty,
strona internetowa) pozwalające przygotować się zarówno ocenianym, jak i oceniającym do rozmowy. 60% przebadanych organizacji nie dysponuje żadnymi
materiałami informacyjnymi dla pracowników. Sytuacja jest odwrotna, jeśli
chodzi o materiały dla kierowników (oceniających): w 57% przebadanych organizacji istnieją materiały przygotowujące kierowników do rozmów oceniających. Przeprowadzone badania ujawiły również, że większość organizacji (60%)
szkoli kadrę kierowniczą na potrzeby przeprowadzania rozmów oceniających.
Ankieta niestety nie ujawnia, jakiego rodzaju oraz jakiej jakości są to szkolenia
i materiały informacyjne, i czy kadra korzysta z nich w procesie przygotowawczym do rozmów, czy też stanowią jedynie element dekoracyjny półek gabinetów. Interesujące wyniki przynosi analiza porównawcza organizacji, gdy wziąć
pod uwagę pochodzenie kapitału. Analizie poddano organizacje rodzime (polski
kapitał) i z udziałem kapitału zagranicznego. Interpretacja wyników pokazanych
na wykresie 1 pozwala stwierdzić, że organizacje z kapitałem zagranicznym
2

Por. M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych,
Kraków 2006, s. 133.
3
Por. A. Pocztowski, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, red.
A. Pocztowski, Kraków 2006, s. 152-200.

94

Katarzyna Kulig-Moskwa

Wykres 1. Porównanie odpowiedzi respondentów z firm z kapitałem polskim i zagranicznym
na pytania dotyczące etapu przygotowawczego do rozmowy oceniającej
Czy rozmowa oceniająca jest prowadzona na podstawie arkusza ocen?

Czy kadra kierownicza (bezpośredni przełożeni) została przeszkolona
na potrzeby przeprowadzania rozmowy oceniającej?
Czy przed oceną pracowniczą w firmie prowadzi się kampanię
komunikacyjną na rzecz ocen pracowniczych?
Czy w Państwa firmie znajdują się materiały dla kierowników
przygotowujące do przeprowadzenia rozmów oceniających?
Czy w Państwa firmie są materiały (broszury, informacje na stronie
itp.), które pomagają pracownikom przygotować się do rozmowy?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

przywiązują zdecydowanie większą wagę do etapu przygotowania ocen pracowniczych. Największe różnice w odpowiedziach respondentów dotyczą materiałów informacyjnych służących pracownikom do przygotowywania się do rozmowy oceniającej oraz odpowiedzi dotyczących przeprowadzania kampanii
informacyjno-edukacyjnej na rzecz ocen pracowniczych. Na podstawie powyższych wniosków można domniemywać, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego bardziej doceniają etap przygotowawczy do ocen pracowniczych, prawdopodobnie przenosząc swoje dobre praktyki stosowane w oddziałach za granicą
Polski. Pozwala to wysnuć wiosek, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego
są na wyższym poziomie rozwoju, jeśli chodzi o wykorzystywanie ocen pracowniczych jako narzędzi zarządzania.

3. Rozmowa oceniająca – etap właściwy
Rozmowa oceniająca może przybierać różne formuły i służyć wielorakim
celom. Jednak coraz większą uwagę przypisuje się rozmowie, która nawiązuje
do formuły problem solving4 i nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój
poprzez uzyskanie efektu synergii z rozmowy podwładnego z przełożonym.
4
Por. M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych,
Kraków 2006, s.130; J. Litwin, Okresowe oceny pracownicze, w: W. Golnau, M. Klinowski,
J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2008, s. 326-327.
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Z tez zgromadzonych w literaturze przedmiotu dotyczącej ocen pracowniczych
wynika, że efektywna rozmowa oceniająca w nowoczesnych systemach ocen
powinna być dialogiem z przewagą na rzecz ocenianego, opartym na wzajemnym zrozumieniu, argumentacji, prowadzić do stworzenia lepszych relacji między przełożonym a podwładnym, obowiązkowo dotyczyć kwestii rozwoju
zawodowego podwładnego i trwać około godziny.
Ważnym zagadnieniem związanym z ocenami pracowniczymi – w tym rozmową oceniającą – jest niewątpliwie dobrze rozwinięty system komunikacji
wewnętrznej, nastawiony na otwartość. Tymczasem badania przeprowadzone
w 2010 r. w polskich przedsiębiorstwach5 dowiodły, że występuje wiele zakłóceń w komunikacji wewnętrznej. Problemów nastręcza komunikacja kierownicza – powodem jest zarówno niska jakość zdolności komunikacji menedżerów,
jak i blokowanie przez nich informacji. Te czynniki zostały wskazane przez
prawie połowę badanych jako istotny problem6. Ograniczona otwartość oraz
istnienie dodatkowych barier w postaci braku przepływu informacji od podwładnych do przełożonych mogą negatywnie wpływać na pozyskiwanie informacji zwrotnej podczas rozmowy oceniającej.
Analiza wyników badań autorki zdaje się nie potwierdzać wyżej wymienionych wniosków i obaw. Z analizy wykresu 2 i odpowiedzi respondentów wyłania się pozytywny obraz rozmów oceniających. Większość ankietowanych
uważa, że przełożony w czasie rozmowy wytworzył otwarty klimat rozmowy,
posługiwał się przykładami konkretnych sytuacji z okresu oceniania, okazywał
zrozumienie dla problemowych sytuacji, a nawet potrafił zmienić zdanie oceny
pod wpływem osoby temu ocenianiu poddawanej. W większości respondenci
uważają, że rozmowa jest potrzebna, doceniają więc jej znaczenie w pracy
– można zatem domniemywać, że nie mają do niej złego nastawienia. Większość
respondentów również uważa, że rozmowa oceniająca poprawia relacje między
przełożonym a podwładnym. W nowoczesnych systemach ocen zwraca się uwagę, że obowiązkową częścią rozmowy jest wymiana informacji prowadząca do
określenia rozwojowych aspektów podwładnego. W badaniach większość
respondentów odpowiedziała, że część rozwojowa jest elementem rozmowy,
jednak wśród odpowiedzi na to pytanie był największy odsetek reakcji negatywnych, co może ujawniać fakt braku prowadzenia i niedocenianie tego celu
rozmów.
5
W badaniach wzięło udział 119 firm, zróżnicowanych pod względem liczby zatrudnionych
pracowników, sektora oraz branży, w: Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010 [raport z badań
GFMP Management Consultants], listopad 2010.
6
Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010 [raport z badań GFMP Management Consultants],
listopad 2010, s. 11.
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Wykres 2. Odpowiedzi respondentów dotyczące przebiegu rozmowy oceniającej
Czy przełożony wytworzył otwarty i akceptowalny klimat?
Czy w czasie rozmowy przełożony posługiwał się
przykładami konkretnych sytuacji z okresu oceniania?

Czy podczas rozmowy miał Pan/Pani wrażenie, że przełożony próbował rzeczywiście zrozumieć przedstawiane przez Pana/Panią kwestie?
Czy podczas rozmowy poruszane były kwestie
dotyczące Pana/Pani rozwoju zawodowego?
Czy ma Pan/Pani poczucie, że rozmowa jest potrzebna?

Czy rozmowa zakończyła się wzajemnym zrozumieniem
co do problemów i koncepcji poprawy?
Czy podczas rozmowy zdarzyło się kiedykolwiek, że przełożony
zmieniał swoją ocenę pod wpływem argumentacji pracownika?
Czy ma Pan/Pani wrażenie, że wymiana zdań w czasie
rozmowy oceniającej doprowadziła do lepszych relacji?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jak wspomniano, do przeprowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej należy zapewnić spokojne miejsce i zarezerwować na nią około godziny. Zdecydowana większość respondentów (70%) wskazała, że rozmowa trwa do pół
godziny, przy czym należy zaznaczyć, że pojawiły się też skrajne odpowiedzi,
które dowodziły, że rozmowa oceniająca trwała 5 minut. Najdłuższy czas wskazany przez respondentów (2 osoby) podawał dwugodzinny czas rozmowy. Według znawców tematu rozmowa oceniająca powinna trwać minimum godzinę,
i choć trudno jednoznacznie ocenić efektywność rozmów w przebadanych organizacjach, to w oparciu o opinie autorytetów należy stwierdzić, że pół godziny to
za mało7. Jeśli chodzi o miejsce przeprowadzania rozmowy oceniającej, to wyniki są niemalże wzorcowe: w przebadanych przedsiębiorstwach rozmowa oceniająca odbywa się najczęściej w miejscu pracy – w 90% respondenci uznali, że
miejsce to zapewnia warunki do przeprowadzenia spokojnej rozmowy.

7

Por. M. Dąbrowska, Oceniani nagradzani, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 9/234, s. 72.
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Wykres 3. Błędy popełniane podczas rozmów oceniających w firmach z kapitałem
zagranicznym i w firmach z kapitałem polskim
Porównywanie do innych
Moralizowanie
Grożenie
Rozkazywanie
Orzekanie
Obrażanie
Krytykowane osoby
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Literatura wskazuje na szereg błędów, które mogą się pojawić w trakcie
rozmowy i są związane z nieefektywną komunikacją interpersonalną. Najczęściej wymieniane błędy to: krytykowanie osoby, moralizowanie, orzekanie, porównywanie z innymi, rozkazywanie, grożenie. Najczęstszym ujawnionym błędem podczas badań własnych autorki okazało się porównywanie ocenianych do
innych pracowników: w 47% oceniany był porównywany do innych. Przykłady
innych, kolegów z pracy, zwłaszcza kiedy przełożony musi odwołać się do słabszych momentów aktywności zawodowej, nie jest motywujące i zazwyczaj negatywnie wpływa na relacje między ocenianym a osobą, do której jest porównywany. Tak duży odsetek odpowiedzi może wskazywać na problem w tym
zakresie i konieczność zwrócenia uwagi kierowników na ten aspekt rozmów
oceniających w trakcie szkoleń czy w materiałach przygotowujących do roli
oceniającego. Warto zwrócić uwagę także na inne problemy wkazane przez
respondentów: 34% z nich stwierdziło, że podczas rozmowy oceniający moralizował; około 25% respondentów wskazało, że byli krytykowani i że przełożony
używał tonu o charakterze orzekającym.
Kolejny raz interesujące są wyniki analizy porównawczej organizacji wyłącznie z kapitałem polskim, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Z badań
wynika, że zdecydowanie częściej negatywne zachowania podczas rozmowy
wskazywali respondenci pracujący w firmach rodzimych. Wyraźne różnice
w zachowaniach osób oceniających zaznaczają się w takich negatywnych zachowaniach, jak: krytykowanie ocenianego, porównywanie do innych, rozkazy-
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wanie i orzekanie (wykres 3). Konfrontując analizę zachowań negatywnych
z fazą przygotowawczą, widać zbieżność pokazującą, że rodzime firmy, które
nie przywiązują wagi do przygotowań ocen, popełniają więcej błędów podczas
rozmowy oceniającej.

Zakończenie
Rozmowa oceniająca i dialog miedzy przełożonym a podwładnym to jeden
z najistotniejszych elementów procesu oceniania pracowników. Jak podkreśla
M. Sidor-Rządkowska, w ocenianiu pracowników najlepiej nawet skonstruowane formularze oceny mogą pełnić rolę pomocniczą w stosunku do efektywnie
przeprowadzonej rozmowy oceniającej8. Wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu ukazały ogólny obraz rozmów oceniających w przebadanych
średnich i dużych przedsiębiorstwach. Okazało się, że słabą stroną firm, zwłaszcza rodzimych, jest proces przygotowawczy do dokonywania ocen pracowniczych. 30% firm w ogóle nie informuje swoich pracowników o planowanych
rozmowach, dodatkowo w większości przedsiębiorstw nie przeprowadza się
kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ocen pracowniczych, ich celów,
korzyści itp.; nie udostępnia się także materiałów, które byłyby pomocne pracownikom w przygotowaniu się do tak ważnej dla każdego rozmowy. Brak
przygotowania ze strony ocenianego może negatywnie wpływać na przebieg
rozmowy, nastawienie pracownika, argumentację, pozyskanie informacji zwrotnej czy kwestii rozwojowych. W dużych firmach zazwyczaj taką rozmowę przeprowadza się raz na rok, więc dla pracownika często jest ona kluczowa dla
dalszego jego rozwoju i ewentualnego awansu – brak przygotowania może być
jednoznaczny z utratą szansy na lepszą przyszłość. Wyniki badań ujawniły również zależność między przygotowaniem do rozmowy oceniającej a błędami popełnianymi przez oceniających. Większą liczbę błędów i wyższą częstość ich
popełniania w rozmowach wskazywali respondenci z przedsiębiorstw, gdzie
proces przygotowawczy stał na niskim poziomie. Etap właściwy rozmów oceniających w przebadanych organizacjach można uznać za zadowalający, bowiem
w większości respondenci odnosili się pozytywnie do zadawanych pytań (wykres 2). To, co może budzić wątpliwość, to czas, jaki poświęca się na rozmowę –
według badań w większości jest to do pół godziny, co w literatury fachowej
uznaje się za zbyt krótki czas na efektywną rozmowę. Zdecydowanie gorzej
w porównaniu z przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym w badaniach
8

M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, Kraków 2006, s. 130.
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wypadły przedsiębiorstwa wyłącznie z polskim kapitałem. Świadczy to o tym,
że nasze rodzime firmy powinny zwiększyć potencjał wiedzy dotyczący ocen
pracowniczych i lepiej wykorzystywać rozmowę oceniającą w zarządzaniu.
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Działania nieetyczne i nadużycia w organizacji
1

Problematyka oszustw w świetle badań

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę dysfunkcji w organizacji na linii pracownik – pracodawca i zaprezentowano wyniki badań dotyczących tego obszaru. Wskazano też,
kto jest najczęściej oszukiwany w organizacjach oraz kto pada ofiarą oszustw. Analizuje się tutaj
skale zjawisk tego typu w organizacjach różnej wielkości. Przedstawiono także tezę, iż osoby
doświadczające mobbingu i dyskryminacji w organizacji także częściej dopuszczają się działań
nieetycznych. Zanalizowano konsekwencje nieprawidłowości i dysfunkcji, wskazując na kluczową
rolę w tym zakresie działań kadry zarządzającej i funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur
personalnych.
Słowa kluczowe: zachowania nieetyczne w organizacji, patologie, oszustwa, wielkość przedsiębiorstwa, przyczyny oszustw, zapobieganie oszustwom

Wprowadzenie
Z występowaniem oszustw i nadużyć spotykamy się praktycznie w każdej
dziedzinie życia – zarówno społecznego, jak i prywatnego. W rzeczywistości
organizacyjnej ma także miejsce wiele zachowań dysfunkcyjnych i nieetycznych. Zachodzą one pomiędzy pracownikami a organizacją bądź też odwrotnie.
Są one świadomą i celową próbą dezintegracji organizacji, niezgodną z jej wzorami społeczno-kulturowymi. Zachowania nieetyczne, z jakimi najczęściej się
1

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy
nr N N115 046535, 18.200.209: Identyfikacja dysfunkcji w organizacji. Poszukiwanie dobrych praktyk.
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spotykamy na płaszczyźnie pracownicy – organizacja2, to oszukiwanie, kradzież,
sabotaż, kłamstwo czy wywoływanie konfliktów. Do najważniejszych czynników, które mogą spowodować zachowania nieetyczne, zaliczana jest przede
wszystkim kultura danej zbiorowości. Widać też, że zmiana mentalności naszego społeczeństwa w tej dziedzinie nie będzie sprawą łatwą. Wydaje się, że
istnieje przyzwolenie na oszustwa – zarówno na przykład na ściąganie w szkole,
jak i na uniwersytetach, ale także na popełnianie plagiatów. Co z tego jednak, że
w społeczeństwie amerykańskim za ściąganie można zostać usuniętym z uniwersytetu, kiedy rzeczywistość gospodarcza dostarcza licznych przykładów oszustw
i afer. Można tu przytoczyć przykład Bernarda Madoffa. Stworzył on w ramach
swojego Bernard L. Madoff Investment Securities piramidę, która doprowadziła
inwestorów do bankructwa. Kolejny przykład to nielegalne praktyki stosowane
przez kierownictwo amerykańskiego giganta energetycznego – firmę Enron.
Upublicznione nieprawidłowości obejmowały całe spektrum oszustw i nadużyć.
Dotyczyły m.in. fałszowania sprawozdawczości finansowej, składania fałszywych oświadczeń, obrotu papierami wartościowymi. Skutkiem działalności kierownictwa Enronu był upadek firmy w 2001 r. i związana z tym utrata oszczędności zgromadzonych przez pracowników na funduszu emerytalnym. Wielkie
afery i oszustwa nie są oczywiście tylko amerykańską specjalnością – głośno
było także o włoskim mleczarskim koncernie Parmalat, którego kierownictwo
starało się zamaskować 4-miliardową (w euro) dziurę w swym budżecie fałszywymi gwarancjami Bank of America w 2003 r.3.
Inną ważną determinantą występowania zachowań nieetycznych są uregulowania prawne. W tej materii zmiany dokonują się stosunkowo szybko ze
względu na konieczność dostosowania prawa do standardów Unii Europejskiej.
Do kolejnych czynników sprzyjających dysfunkcjom w organizacji należy kultura
organizacji, a raczej brak zaufania i poszanowania wartości oraz funkcjonujące
w organizacji procedury zarządzania zasobami ludzkimi – niewłaściwy system
motywacji pracowników czy niewłaściwie realizowane inne elementy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ponadto skłonność do działań nieetycznych,
wbrew określonym moralnie i prawnie wzorcom, wydaje się niestety wpisana
w naturę ludzką.
Oszustwo to próba uzyskania korzyści (wzbogacenia się) drogą świadomego
nadużywania bądź niewłaściwego wykorzystania zasobów lub majątku firmy
zatrudniającej. Jedna z czołowych międzynarodowych organizacji zajmujących
się problematyką wykrywania oszustw, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), odnotowuje zjawiska, które mogą
2
3

M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Warszawa 2006.
G. Uraziński, Madoff i inni naśladowcy Ponziego, „Forbes” 2009, nr 2.
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przyjmować najróżniejsze formy – od klasycznych oszustw, jak wyłudzenia,
fałszowanie dokumentów, poprzez kradzież, zabór mienia, defraudację, nawet
po korupcję4.
Bugdol5 wskazuje na następujące formy oszustw w organizacji:
• brak dbałości o jakość,
• ukrywanie wypadków,
• nadużywanie zwolnień lekarskich i posługiwanie się kłamstwem,
• oszukiwanie klientów,
• niedotrzymywanie przez pracodawców podpisanych umów (częściej ustnych zobowiązań).
Oszukiwanie współpracowników może polegać na:
• celowym pomniejszeniu własnego zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie,
• zatajeniu wiedzy i informacji istotnej dla współpracowników,
• posługiwaniu się kłamstwem,
• posługiwaniu się grami społecznymi, których celem jest działanie na niekorzyść współpracowników.
Do bardzo poważnych konsekwencji mogą doprowadzić takie działania, jak:
korupcja, sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie informacji finansowych i niefinansowych. Niepokojąca jest skala prezentowanego zjawiska. Straty, jakie ponoszą pracodawcy w wyniku oszustw popełnianych przez pracowników, wynoszą
więcej niż 600 mld dolarów (w 2003 r.) i są z roku na rok coraz większe6. Jak
wskazują publikacje Association of Certified Fraud Examiners, roczne straty
związane z nadużyciami wynoszą 5% przychodu firmy (http://www.acfe.com/
rttn/2010-highlights.asp.) Oszustwa popełniane przez właścicieli i menedżerów
wyższego szczebla, mają wartość 3 razy większą niż oszustwa popełniane przez
menedżerów średniego szczebla i 9 razy większą niż oszustwa popełniane przez
pracowników szeregowych.

1. Cel badań
Badania przeprowadzone w Katedrze Zarządzania Organizacjami, Kadrami
i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania AGH dotyczyły następujących
obszarów: mobbingu, dyskryminacji oraz innych zjawisk dysfunkcyjnych i nieetycznych w organizacji. Kwestionariusz ankiety został przeprowadzony w ra4

The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Austin 1996.
M. Bugdol, op. cit.
6
I.S. Wolfe, Cheating, Lies, and other Workplace Ethics, „Business 2 Business”, www.supersoiution,corn/Employee Fraud and Workplace Ethic, asp (lipiec 2004).
5
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mach badań grantowych w Katedrze Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania AGH. W badaniu wzięło udział 737 osób. Kwestionariusz zamieszczony w Internecie wypełniali studenci studiów zaocznych
Wydziału Zarządzania AGH oraz osoby przypadkowe lub skierowane tam przez
zespół realizujący projekt oraz współpracujących studentów. Grupa ta została
celowo w taki sposób dobrana, ze względu na specjalistyczny charakter zadawanych pytań oraz wymaganą umiejętność obiektywnej oceny sytuacji. Badanie
odbywało się w okresie 14 miesięcy – od marca 2009 r. do maja 2010 r.
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki dotyczące działań
dysfunkcyjnych i nieetycznych, a w szczególności oszustw w organizacji.

2. Opis badanej grupy
W badaniu wzięło udział 66% kobiet i 34% mężczyzn. Najliczniej reprezentowana była grupa osób w wieku od 25 do 34 lat (44%). Nieco mniejszy
odsetek stanowiły osoby poniżej 24 lat (32%). Najczęściej wśród badanych
spotkać można było osoby ze stażem pracy nieprzekraczającym dwóch lat
(37%). Około 30% miało za sobą staż od 3 do 5 lat. Najniższy odsetek stanowiły
osoby pracujące od 16 do 21 lat i ponad 21 lat (po 5%).Około jedna trzecia
ankietowanych (37%) pochodziła ze wsi, podobny odsetek pochodził z mniejszych miast – do 50 tys. mieszkańców. Pozostali ankietowani pochodzili z większych miast. Osoby biorące udział w ankiecie w większości miały wykształcenie
średnie (42%) i wyższe (55%), będąc w przewadze pracownikami szeregowymi
lub pracującymi na stanowisku samodzielnym. 17% badanych zajmowało stanowiska kierownicze różnych szczebli.
Najliczniej reprezentowaną branżą była sprzedaż – zajmował się nią co piąty
respondent. Nieco mniej osób (16%) pracowała w produkcji przemysłowej,
a 14% w administracji. Połowa ankietowanych osób pracowała w firmie prywatnej (spółce) z przeważającym kapitałem polskim. Co czwarty ankietowany
zatrudniony był w administracji państwowej lub samorządowej, a co piąty
w firmie prywatnej z kapitałem zagranicznym. Najmniejszy odsetek ankietowanych to osoby pracujące w organizacjach pozarządowych (2%). Rozkład procentowy ankietowanych był podobny dla każdej wielkości firmy i nie przekraczał 27% badanych, aczkolwiek największy odsetek stanowiły osoby pracujące w małych firmach (27%).
Najwięcej firm, w jakich pracowali respondenci, miało siedzibę w mieście
do 50 tys. mieszkańców, a co czwarta firma w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. Najmniejszy odsetek firm miał swoją siedzibę miał na wsi – 12% –
a tylko 9% w mieście od 101 tys. do 500 tys. mieszkańców. Największy odsetek
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badanych osób miał umowę na czas nieokreślony (61%). Co piąty z badanych
pracowników był związany umową na czas określony. Pozostałe formy zatrudnienia nie przekraczały progu 3%. W innych formach zatrudnienia respondenci
wskazywali: umowę na czas próbny, na zastępstwo, kontrakt, zatrudnienie
w funkcji pracownika tymczasowego, pracę bez umowy, na ½ etatu, na ¼ etatu,
na czarno, 7/8 etatu, umowę agencyjną, umowę cywilnoprawną o świadczenie
usług przez przedstawiciela.
Dla połowy respondentów obecne zajęcie to druga lub trzecia praca. Dla
37% osób obecne zajęcie to pierwsza praca. 1% osób zmieniało pracę od 6 do
8 razy i 1% powyżej 8 razy. Tylko 38% badanych pracuje w firmach, gdzie istnieją związki zawodowe.

3. Prezentacja wyników badań – oszustwa na tle
innych działań nieetycznych
W pierwszej kolejności zbadano częstotliwość różnego typu zachowań nieetycznych w organizacjach, w których zatrudnieni byli respondenci. Badani byli
pytani o to, czy stosowali określone działania bądź też, czy zdarzało się, że byli
ich świadkami.
Uzyskane rezultaty wskazują, że oszukiwanie w pracy jest praktyką dość
częstą.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy takie praktyki zdarzają się sporadycznie, czy też jest to zjawisko występujące regularnie. Jako działania stosowane
najczęściej badani wymienili korzystanie z komunikatorów (54%), przypisywanie sobie osiągnięć zespołu (42%), bierną postawę (37%), przywłaszczanie dóbr
kontrahentów (36%), symulowanie choroby (30%).
Najbardziej szkodliwym czynnikiem zdaniem ankietowanych było przypisywanie sobie osiągnięć zespołu (średnia 4,2) oraz zawłaszczanie sobie cudzych
pomysłów (średnia 4,0). Najmniej szkodliwym czynnikiem zdaniem ankietowanych było korzystanie z komunikatorów internetowych (średnia 2,5) oraz przywłaszczenie drobnych przedmiotów (średnia 2,7). Co ciekawe, ponad połowa
respondentów (54%) przyznała się do regularnego korzystania z komunikatorów. Była to kategoria najczęściej wskazywana przez respondentów jako stale/regularnie wykonywana.
Szkodliwość oszustwa w organizacji uzyskała średnią 3,2, natomiast szkodliwość oszustw księgowych została oceniona nieco wyżej, uzyskując średnią
3,8. Badani dosyć wysoko oceniają szkodliwość działań mogących godzić bezpośrednio w ich pozycje zawodową oraz interesy, takie jak działanie na nie-
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oszukiwanie w pracy
marnotrawstwo surowców

celowe zniszczenie komuś zasobów lub danych
bierna postawa
celowe przedłużanie czynności
symulowanie choroby
opuszczanie pracy
działanie na niekorzyść pracowników
defraudacja mienia
przywłaszczenie sobie dóbr pracowników
przywłaszczenie dóbr kontrahentów
zgłaszanie cudzych pomysłów jako swoich
przypisywanie sobie osiągnięć zespołowych
podrabianie ewidencji czasu pracy
akceptacja pracy poniżej standardów
fałszowanie raportów
korzystanie z komunikatorów i innych
odsprzedanie informacji konkurencji
przywłaszczenie drobnych przedmiotów
przywłaszczenie firmowych wytworów pracy
oszustwa księgowe (przywłaszczenie)
przywłaszczenie częściowo zużytych narzędzi
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Rys. 1. Lista określonych działań i ich charakter
Źródło: opracowanie własne.

korzyść innych pracowników (3,9), przywłaszczanie dóbr innych pracowników
(3,9), donosy (3,9) i wspomniane już przypisywane cudzych osiągnięć (zob. rys. 1).

Kogo najczęściej oszukujemy
W tym badaniu ankietowani mieli za zadanie, tworząc ranking, odpowiedzieć na pytanie, kogo najczęściej oszukujemy (zob. tab. 1 i rys. 2).
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Tabela 1. Osoby najczęściej oszukiwane – według respondentów
Szefowie
Liczba
%
218
53
77
19
114
28
328

Ranga
1
2
3
Braki

Współpracownicy
Liczba
%
67
16
157
38
185
45
328

Podwładni
Liczba
%
124
30
175
43
110
27
328

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Osoby najczęściej oszukiwane – według respondentów
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki wskazują, że oszukiwani są najczęściej szefowie i podwładni. Badani stwierdzają, że „najczęściej oszukuje się osoby, które są mało związane
z nami w pracy”, że „podwładnych mamy gdzieś, szefów się boimy, z współpracownikami działamy” oraz że „podwładni nie powinni wiedzieć wszystkiego,
jak i szefostwo”. A także „szef z reguły nie ma interesu w oszukiwaniu pracownika, może postąpić niewłaściwie, brutalnie, ale nie będzie tego ukrywał, nie
musi czaić się z oszustwem”. Widać więc, że zdania na ten temat sa podzielone.
Wyjaśnieniem uzyskanego wyniku, który wskazuje najniższy odsetek
oszustw w stosunku do współpracowników, są przytaczane poniżej wypowiedzi:
„najrzadziej współpracowników, bo mamy z nimi kontakt i mogą nam pomóc”,
„ze współpracownikami mamy bliższe więzi niż z szefami i podwładnymi, do
nich ma się najwięcej zaufania, licząc na wsparcie”; ale i „ oszukujemy najczęściej współpracowników, gdyż im ufać nie wolno i są gorsi niż szef”.
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Jako powody oszukiwania szefa respondenci wskazują: „przed szefem chcemy jak najlepiej wypaść, „bo nie chcemy np., żeby szefowie zauważyli, że czegoś nie wiemy”, „ponieważ stawiają wysokie wymagania”, „oszukujemy szefów, bo boimy się złej oceny, nagany z ich strony”, „aby trzeba było jak najmniej tłumaczyć”, ponieważ „szef sam nas oszukuje”, „ze strachu przed utratą
pracy lub złością przełożonego”, „by uniknąć nieporozumień”, „gdyż szef bezpośrednio spogląda nam na ręce”, „szef nie patrzy obiektywnie, bardzo emocjonalnie podchodzi do spraw”; ale i „szef zawsze się dowie, że jest oszukiwany, ze
względu na miejsce zajmowane w hierarchii”, „szefów oszukujemy najrzadziej,
bo oni mają wpływ na dalsze zatrudnienie nas w firmie”, „z powodu respektu”.
Podwładnych oszukujemy, ponieważ „najłatwiej jest oszukać podwładnego,
a trudniej szefa”, „nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak zaobserwowałem”, „podwładnych mamy gdzieś, najłatwiej oszukać słabszego”, „oszukujemy osoby, nad
którymi mamy przewagę, władzę, nawet jak się dowiedzą o tym, nie mogą wyciągnąć zbyt dużych konsekwencji”, „nie możemy mówić wszystkiego podwładnym, bo można stracić reputację, czasami dostajemy odgórne nakazy
o nieinformowaniu podwładnych o wszystkim, co ma miejsce w firmie”, „łatwiej manipulować”, „podwładni nie będą się skarżyć z obawy utraty pracy”,
„podwładny nie ma władzy”; ale i „sądzę, że podwładnych nie oszukujemy, bo
oni są w jakiś sposób od nas zależni”.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, kto najczęściej oszukuje. I w tym przypadku
badani proszeni byli o sporządzenie rankingu (zob. tab. 2 i rys. 3).
Tabela 2. Oszustwa w rozbiciu na osoby oszukujące
Ranga

Szefowie

Współpracownicy

Liczba

%

1

196

2

92

3

115

29

Braki

334

Podwładni

Liczba

%

Liczba

%

49

79

20

128

32

23

156

39

155

38

168

42

120

30

334

334

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem respondentów najczęściej oszukują szefowie, w drugiej kolejności
podwładni, a najrzadziej współpracownicy. Interesujących danych dostarcza
także odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn oszustw.
Przyczyny oszustw podane przez respondentów można podzielić na stosunkowo jednorodne grupy:
• mające na celu podniesienie samooceny – gdy chcemy wypaść jak najlepiej; może dlatego, żeby przedstawić się w dobrym świetle; żeby wyjść z twarzą
z kłopotliwych sytuacji,
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Rys. 3. Oszustwa w rozbiciu na osoby oszukujące
Źródło: opracowanie własne.
• mające na celu wzięcie odwetu za złe traktowanie – niewłaściwe, złe
traktowanie pracowników; szefowie mają więcej praw niż podwładni, zazwyczaj
myślą, że są lepsi, dowartościowują się poniżaniem podwładnych,
• wynikające z braku zaufania do szefa – z szefem nie można otwarcie porozmawiać; szef obiecuje, a nie zawsze dotrzymuje słowa, boimy się stracić
pracę, wiec zatajamy pewne fakty, szefowie nie chcą słyszeć o problemach,
• wynikające z zaburzonych relacji z szefem – podwładnych łatwiej oszukać; żeby utrzymać zespół w ryzach i w nieświadomości; żeby mieć dobre stosunki z szefem,
• mające na celu obniżenie ryzyka – sprawy, które są zatajone przed innymi
i do pewnego czasu pozostają w tajemnicy, tj. ciąża, zamiar odejścia z pracy;
boimy się reakcji na złe wykonanie jakiejś pracy,
• dla korzyści – oszukiwanie szefów dla własnych korzyści; chęć zysku,
zrobienia kariery; zużywanie powierzonego pracownikowi sprzętu według swoich potrzeb, nieszanowanie własności firmy; dbanie o swoje interesy, bo tak jest
wygodnie; celem nadrzędnym jest odniesienie korzyści różnego rodzaju; tworzy
się układ my – oni; dbanie tylko o własne dobro,
• brak nadzoru – ponieważ jest taka możliwość; chęć zmniejszenia ilości
pracy,
• strach, obawa – przed poniżeniem, porażką, przed ośmieszeniem się.
Badani wskazują, że ich zdaniem szefowie często nie podają prawdziwych
powodów zmian, oszukują w sprawach nadgodzin, podwyżek, dają obietnice,
a następnie się z nich nie wywiązują. Wskazują także, iż oszustwa wynikają
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z osobowości człowieka, jego doświadczenia i specyfiki organizacji. Ponadto
wymieniają następujące przyczyny oszustw:
• sytuację rynkową, duże bezrobocie, a przez to brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności w pracy,
• chęć wykorzystywania innej osoby pod względem finansowym; więcej
pracy, natomiast płaca na tym samym poziomie; chęć zysku, uzyskanie taniej
siły roboczej, chęć zatajenia zysków, chęć maksymalizacji zysków oraz umocnienie własnej pozycji w przedsiębiorstwie,
• możliwość łatwego zarobku, możliwość szybkiego dorobienia się,
• myślenie, że to nie oszukiwanie, ale mówienie półprawd, by uniknąć problemów,
• mechanizm projekcji – wszyscy wychodzą z założenia, że są oszukiwani,
więc każdy oszukuje,
• brak równego traktowania, niesprawiedliwe traktowanie, wywyższanie
osób związanych z przełożonymi (koligacje rodzinne),
• zyskanie większych zasobów czasu dla siebie (papieros, kawa, pogawędki), lenistwo,
• przyczyny oszustw związane z nieprawidłowym zarządzaniem – słaba
komunikacja między szefem a pracownikami, brak motywacji do wydajnej pracy, fałszywa motywacja, manipulacja ludźmi w celu osiągnięcia korzyści (uzyskanie wydajniejszej pracy), zbyt mała kontrola, zły przepływ informacji oraz
zastraszanie w pracy,
• rywalizacja – chęć osiągnięcia określonego celu, np. zniszczenia współpracowników, chęć osiągnięcia awansu, wyścig szczurów, ukrywanie swoich
wad; każdy chce pokazać, że jest lepszy od drugiego,
• zazdrość, mentalność ludzka, niedowartościowanie, zemsta,
• oszukujemy po to, aby nie martwić niepotrzebnie innych, niektóre informacje mogą demotywować pracowników,
• pozostałości z czasów PRL, brak moralności, rozluźnienie obyczajów,
• niewłaściwy stosunek starszych współpracowników do osób młodszych,
• za mało dni wolnych, stresująca praca, niemiła atmosfera,
• strach przed poniesieniem odpowiedzialności, strach przed konsekwencjami działania,
• brak lojalności,
• strach przed powiedzeniem komuś czegoś prosto w oczy,
• brak formalizacji przepisów.
Jak widać z powyższego zestawienia, badani upatrują przyczyn oszukiwania
w różnych obszarach, co pokazuje, jak zróżnicowana może być motywacja poszczególnych osób. Wydaje się jednak, że dość istotną kwestią jest chęć odwetu
– co zostało wyraźnie podkreślone w prezentowanych wypowiedziach, a także
potwierdzone w przeprowadzonych badaniach.
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Doświadczanie mobbingu i dyskryminacji
a zachowania nieetyczne
Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy, którzy doświadczają
mobbingu lub dyskryminacji, znacznie częściej dopuszczają się zachowań nieetycznych.
We wszystkich przypadkach badanych zachowań poziom istotności p był
mniejszy niż przyjęty do badań poziom α = 0,05. Wyjątkiem są: zniszczenie
komuś czegoś celowo, przywłaszczenie sobie dóbr należących do kontrahentów,
przywłaszczenie sobie wytworów pracy należących do firmy, oszukiwanie przy
wykorzystaniu systemu finansowo-księgowego oraz donoszenie na kogoś.
Jak wynika z przedstawionego rysunku, w większości przypadków, gdzie
zależności są istotne statystycznie, największy procent udziału w działaniach
dysfunkcyjnych i patologicznych mają osoby, które są poddane mobbingowi
i dyskryminacji. Te działania to: przywłaszczanie sobie drobnych przedmiotów
(p = 0,00000), korzystanie z komunikatorów i przeglądanie prywatnej poczty
w czasie pracy (p = 0,00000), oszukiwanie w pracy (p = 0,00000) czy przedłużanie wykonywania czynności celowo (p = 0,00000), wykazywanie biernej postawy i braku zaangażowania (p = 0,00002). Wyjątkiem jest: branie nieuzasadnionych zwolnień (p = 0,00000) oraz odsprzedanie lub przekazanie wiedzy
firmy konkurencji (p = 0,04761), gdzie większość to osoby nie dyskryminowane, ale poddane mobbingowi. Warto zaznaczyć że branie nieuzasadnionych
zwolnień jest bardzo charakterystyczną formą obrony osób poddawanych mobbingowi. Można więc odnieść wrażenie, że podejmowane przez pracowników
działania są swego rodzaju odwetem za złe traktowanie w pracy.

Kogo najczęściej oszukujemy, kto najczęściej oszukuje
w zależności od metryczki
Zjawisko oszustwa w podziale na osobę dopuszczającą się procederu i będącą ofiarą tego typu zachowań sprawdzono za pomocą testu chi kwadrat (w zależności od cech metryczki). Badania przeprowadzono na poziomie istotności
α = 0,05. Ze względu na układ pytań, w których danej kategorii przypisano odpowiednie rangi (1, 2 i 3), dla każdej osoby określono kolejną zmienną, mówiącą o tym, kto przypisany był do rangi „1”. Przypadki, w których zaobserwowano
zależność statystyczną (czyli te, w których poziom p był mniejszy od α = 0,05),
zaznaczono pogrubieniem – zob. tab. 3.
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Tabela 3. Osoby oszukujące i oszukiwane w zależności od cech metryczki

Cechy metryczki
Płeć
Wiek
Staż pracy w firmie
Miejsce zamieszkania
Wykształcenie
Stanowisko
Typ pracodawcy
Typ zatrudnienia
Pierwsza praca
Związki zawodowe w firmie

Kogo oszukujemy
0,57550
0,00632
0,00826
0,89099
0,14536
0,31473
0,06743
0,01878
0,98684
0,52304

Kto oszukuje
0,81912
0,78637
0,20491
0,14454
0,19333
0,42372
0,07359
0,42876
0,31269
0,19640

Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej szefowie byli oszukiwani przez osoby młodsze (poniżej 24. roku
życia). Odwrotnie było w przypadku podwładnych i współpracowników, którzy
najczęściej oszukiwani byli przez osoby najstarsze (powyżej 44. roku życia) –
zob. rys. 4.
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Rys. 4. Zależności między wiekiem oszukujących a typem pozycji w firmie osób oszukiwanych
Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej szefowie byli oszukiwani przez osoby z krótkim stażem (do
5 lat). Odwrotnie było w przypadku współpracowników, którzy najczęściej
oszukiwani byli przez osoby starsze stażem (powyżej 10 lat). Podwładni najczęściej byli oszukiwani przez osoby ze stażem przekraczającym 15 lat (zob. rys. 5).
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Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej szefowie byli oszukiwani przez osoby zatrudnione na okres
próbny bądź przez stażystów. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku
podwładnych, którzy najczęściej oszukiwani byli przez osoby z umową na czas
nieokreślony, prawdopodobnie szefów (zob. rys. 6).
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Źródło: opracowanie własne.
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Wielkość przedsiębiorstwa a działania dysfunkcyjne i nieetyczne
W kolejnej części badania sprawdzono, na ile wielkość przedsiębiorstwa ma
wpływ na skalę działań dysfunkcyjnych i nieetycznych. Okazało się, że istnieją
statystycznie istotne różnice związane z rodzajem podmiotu w zakresie działań
takich jak: marnowanie surowców lub innych zasobów p = 0,00405, wykazywanie biernej postawy, braku zaangażowania p = 0,01381, branie nieuzasadnionych
zwolnień (symulowanie choroby) p = 0,00042, działanie na niekorzyść innych
pracowników p = 0,00078, zgłaszanie cudzych idei pomysłów jako własnych
p = 0,00111, przypisywanie sobie osiągnięć zespołowych p = 0,01481, akceptowanie pracy poniżej standardów jakości (podwładnych lub współpracowników)
p = 0,01845, korzystanie z komunikatorów i przeglądanie Internetu w pracy dla
przyjemności p = 0,00448, przywłaszczanie drobnych przedmiotów p = 0,02280,
donosy p = 0,02946.
We wszystkich przypadkach brania nieuzasadnionych zwolnień (symulowanie choroby), działania na niekorzyść innych pracowników, zgłaszania cudzych
idei pomysłów jako własnych, przypisywania sobie osiągnięć zespołowych,
akceptowania pracy poniżej standardów jakości (podwładnych lub współpracowników), przywłaszczania drobnych przedmiotów czy marnowania surowców
można zaobserwować tendencję, że im większe przedsiębiorstwo, tym zjawiska
te występują częściej.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wykazywania biernej postawy.
Istnieje statystycznie istotna różnica pomiędzy podmiotami sektora MSP a dużymi firmami w zakresie częstotliwości jej występowania. Donosy występują
znacznie rzadziej w mikroprzedsiębiorstwach niż w pozostałych podmiotach;
natomiast jeśli chodzi o korzystanie z komunikatorów, także istnieje istotna różnica pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami a pozostałymi podmiotami, ale w tym
przypadku podmioty małe i średnie uzyskały nieco wyższy wynik niż firmy
duże. W ogólnej konkluzji dotyczącej tego obszaru można stwierdzić, że badane
zjawiska dysfunkcyjne występują w podmiotach sektora MSP z mniejszą częstotliwością niż w dużych firmach.

W jaki sposób można ograniczyć oszukiwanie
w przedsiębiorstwie
Badani zostali także zapytani o ich opinie na temat możliwości ograniczenia
oszustw w przedsiębiorstwach.
Zaproponowane pomysły przedstawiono poniżej.
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Jawność – omawianie aktualnej sytuacji, szczere rozmowy, jasne stawianie
spraw; kłamstwo zostanie ograniczone, gdy wszystkie działania będą przedstawiane pracownikom, a nie ukrywane; nieukrywanie faktów, otwarte powiedzenie, co komu przeszkadza i od kogo rozwiązanie problemu zależy; jasne i klarowne zasady działania.
Zmiana relacji – wzajemny szacunek, dostrzeżenie potrzeb drugiego człowieka, zbudowanie wysokiego poziomu zaufania, większy szacunek do pracownika, mniej formalna atmosfera.
Budowanie kultury zaufania – zwiększenie zaufania, unikanie plotek,
wprowadzenie zasady wzajemnego zaufania przez wzajemne wspieranie się.
Kary pieniężne dla pracodawców – staranne sprawdzanie zgłoszeń o oszustwach i poufność tych zgłoszeń poprzez kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy
i urzędów skarbowych.
Poprawa komunikacji – wzajemny dialog, przepływ informacji między
zwierzchnikami a podwładnymi, otwarte kierownictwo, regularne spotkania
z pracownikami, otwarta rozmowa o problemach, dobry wewnętrzny PR, takie
same informacje dla każdego pracownika, szczera rozmowa, informowanie pracowników o posunięciach, jakie firma podejmuje; rozmowy o atmosferze
w pracy, stosowanie ankiet zadowolenia.
Jasne kryteria oceny – sprawiedliwość i równe traktowanie, stosowanie
ocen w przedsiębiorstwie.
Kontrola podwładnych – karanie, zwolnienia pracowników dopuszczających się nadużyć, montowanie kamer, inwentaryzacje, szczelny system komputerowy, większa kontrola jakości, czasu pracy, nabytych umiejętności; kary
finansowe, więcej kontroli szefostwa, lepsza kontrola i większy dostęp do faktów, możliwość zastosowania wykrywacza kłamstw.
Zmiany w obszarze relacji przełożony – podwładny – współpraca z szefem, bycie w dobrych stosunkach, partnerskie relacje podwładny – przełożony,
odpowiednia komunikacja na linii pracodawca – pracownik.
Integracja pracowników – częste wyjazdy integracyjne pracowników i szefów, integracyjne spotkania.
Ograniczenie presji środowiska – podniesienie komfortu pracy, życzliwe
relacje, zmniejszenie presji wyników.
Adekwatne wynagrodzenie – wynagrodzenie powinno mieć uzasadnienie
w zaangażowaniu i w zakresie obowiązków pracowników, poprzez wprowadzenie przemyślanego sytemu gratyfikacji.
Dawanie dobrego przykładu – kwestia wychowania i przykładu pracodawcy, próby tworzenia wspólnoty od góry: dobry szef, to dobrzy pracownicy;
prawda, a nie obietnice bez pokrycia.
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Staranna selekcja – zatrudnianie osób kompetentnych, lepszy dobór kadry
kierowniczej i pracowniczej, zatrudnianie na stanowiska ludzi umiejących rządzić firmą.
Wyszkolona kadra – zlikwidowanie niekompetencji kadry kierowniczej,
szkolenie ludzi.
Różnorodność – mieszana kadra (damsko-męska), wyrównanie szans.
Godzenie życia osobistego z zawodowym – pozwolenie na to, aby czasami
pracownik mógł wyjść w czasie pracy i załatwić swoje ważne sprawy.
Budowanie kultury tolerującej błędy – przyznawanie się do błędów bez
ponoszenia konsekwencji, pracodawcy okazują współpracownikom zrozumienie
i zarazem pomagają w naprawieniu błędów; niekarcenie za błędy.
Budowanie standardów etycznych – trzymanie się jasno określonych zasad, likwidacja możliwości zdobywania wysokich stanowisk dzieki znajomościom, przejrzyste zasady funkcjonowania przez określenie istotnych reguł
w pracy, piętnowanie kłamstwa i brak przyzwolenia na nie.
Zapobieganie patologii – walka z korupcją, wyzyskiem i lobbingiem poprzez niefaworyzowanie znajomych.
Zmiany w zakresie organizacji pracy – odpowiedni plan, podział obowiązków, zadania i cele firmy powinny być dostosowane do możliwości i czasu
pracy pracownika, poprzez zmianę organizacji: dokładniejszy zakres obowiązków (odpowiedzialności); jasne określenie, co kto ma robić, aby nie być karanym za nie swoje błędy; sprawiedliwy podział pracy.
Zrozumienie pracowników – zrozumienie ich położenia w konkretnych
sytuacjach, zwalnianie wyłącznie za rażące niedbalstwo, zapewnienie pracownikowi poczucia szacunku, poznanie pracowników.
Pojawiły się też głosy, że nie jest możliwe ograniczenie tego typu zjawisk i że
problem zawsze będzie istniał: nie da sie kogoś ciągle obserwować, a owe patologie są ciężkie do wyeliminowania; drobnego oszukiwania nie da się ograniczyć.
Na podstawie zaprezentowanych pomysłów badanych można stwierdzić, że
większość z nich widzi możliwość poprawy sytuacji poprzez budowanie kultury
opartej na zaufaniu i wysokich standardach etycznych, zmianę relacji przez budowanie integracji. Część badanych wskazuje, że konieczne jest zwiększenie
kontroli nad bądź to pracownikami, bądź osobami zarządzającymi. Podobne
wnioski wynikają także z raportu firmy Ernst & Young, która ostrzega, że 85%
nadużyć powodowanych jest przez ludzi z wewnątrz firmy, a przedsiębiorstwa,
które nie poprawią funkcjonowania mechanizmów w obszarach, w jakich doszło
do nadużyć, z dużym prawdopodobieństwem mogą się spodziewać takich samych działań w przyszłości. Jako czynniki warunkujące istnienie nadużyć raport
wskazuje:
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• motyw/presję – finansową, osobistą, nierealne cele stawiane przez firmę;
jako sposób niwelowania wskazuje ograniczanie presji, jasne zasady wynagradzania, ścieżki rozwoju dla pracownika itp.,
• faktyczne lub potencjalne możliwości – słabe kontrole, nieuczciwi pracownicy w miejscach wrażliwych; jako sposób niwelowania wskazuje silne mechanizmy kontrolne oraz podział obowiązków,
• racjonalizację lub usprawiedliwienie – przekonanie, że taka działalność
nie jest zabroniona, że wszyscy tak robią; jako sposób niwelowania wskazuje
ograniczenie racjonalizacji poprzez odpowiednie działania działu HR (wysokość
płac, mierzenie jakości pracy, coaching), silną kulturę organizacyjną (przykład
z góry, promowanie etyki zawodowej).
Pojawiają się także głosy sceptyczne, podkreślające, że nie ma możliwości
wyeliminowania tego typu zachowań z organizacji. Jednak z cytowanego raportu wynika, że firmy, które mają wdrożone mechanizmy zabezpieczające
przed oszustwami, ponoszą straty do 50% mniejsze niż firmy, które takich działań nie podejmują.

Uwagi końcowe
Na podstawie przedstawionych rezultatów nasuwają się wnioski, wymienione poniżej.
1. Badania wskazują, że zjawiska nieetyczne stanowią niepokojący odsetek
zachowań organizacyjnych.
2. Okazuje się, że najczęściej badani oszukują szefów i podwładnych. Także
najczęściej oni sami oszukiwani byli przez szefów i podwładnych, co może
sugerować zależność wzajemności. Najrzadziej oszustwa występują między
współpracownikami.
3. Analiza zjawisk dysfunkcyjnych i patologicznych wskazuje na istotne
statystycznie różnice w zakresie ich występowania w mikroprzedsiębiorstwach
oraz przedsiębiorstwach małych i średnich. Dotyczy to brania nieuzasadnionych
zwolnień (symulowanie choroby), działania na niekorzyść innych pracowników,
zgłaszania cudzych idei pomysłów jako własnych, przypisywania sobie osiągnięć
zespołowych, akceptowania pracy poniżej standardów jakości (podwładnych lub
współpracowników), przywłaszczania drobnych przedmiotów, marnowania surowców – można tu zaobserwować prawidłowość, że im większe przedsiębiorstwo, tym zjawiska te występują częściej.
4. Doświadczanie mobbingu lub dyskryminacji przez pracowników zwiększa prawdopodobieństwo dopuszczania się przez nich zachowań nieetycznych,
także oszustw – co można traktować jak pewną formę odwetu.
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5. W związku z powyższym zdaniem autorki za zjawiska dysfunkcji w organizacji odpowiedzialne są jednak głównie osoby zarządzające. Argumentami
przemawiającymi za tą tezą jest fakt, że to właśnie osoby zarządzające w głównej mierze ustalają standardy działania, tworzą procedury, stanowią wzór do
naśladowania, inicjują zmiany.
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Upowszechnianie etycznej kultury
organizacyjnej w przedsiębiorstwie
za pomocą programu etycznego

Streszczenie. Budowanie przewagi konkurencyjnej wyłącznie w oparciu o zasoby materialne
firmy jest strategią tyleż ryzykowną, co nie zawsze skuteczną. Stąd rosnące zainteresowanie
praktyków i teoretyków zarządzania niematerialnymi czynnikami sukcesu. Należy do nich niewątpliwie etyczna kultura organizacyjna, zawierająca jasne i wyraziste zasady etyczne, wyznaczające
ramy uczciwego, odpowiedzialnego i przyzwoitego postępowania członków organizacji. W artykule zaprezentowano wartości i normy charakterystyczne dla etycznej kultury organizacyjnej oraz
ukazano, jak za pomocą programu etycznego można wspomóc proces jej upowszechniania wśród
pracowników.
Słowa kluczowe: etyka, etyczna kultura organizacyjna, program etyczny

Wprowadzenie
We współczesnych realiach gospodarczych przedsiębiorstwa mają niemal
nieograniczony dostęp do zasobów materialnych (m.in. techniki, technologii czy
kapitału). Dlatego budowanie przewagi konkurencyjnej wyłącznie na ich podstawie jest strategią tyleż ryzykowną, co nie zawsze skuteczną. Dostrzegli to
zarówno teoretycy zarządzania, jak i praktycy prowadzący działalność biznesową. Spowodowało to wzrost ich zainteresowania niematerialnymi czynnikami
sukcesu. Należy do nich niewątpliwie kultura organizacji, decydująca o unikalności przedsiębiorstwa i o powstaniu jego specyficznej „osobowości”. Kultura
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determinuje bowiem wewnętrzne życie firmy: sposób myślenia personelu oraz
jego działanie. Wpływa na preferencje i postawy pracowników, a także współokreśla ich styl pracy poprzez aspiracje i wizje świata1; wyznacza stosunek członków organizacji do podejmowania ryzyka w działalności gospodarczej, pracy,
sukcesu czy porażki oraz determinuje nastawienie do osób związanych z przedsiębiorstwem (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych). Kultura organizacji
wiąże się z procedurami podejmowania decyzji, z regułami nagradzania i karania pracowników. Obejmuje także procesy komunikowania się, zakres tolerowania opozycji, nastawienie do gromadzenia rzeczy będących symbolem statusu
społecznego, stosunek do płci przeciwnej czy sposób organizowania wypoczynku2. Kultura organizacyjna widoczna jest również na zewnątrz przedsiębiorstwa
– jej elementy znajdują wyraz w produktach i usługach, ale przede wszystkim
w wizerunku firmy, stanowiącym jej odbicie w świadomości klientów i kontrahentów3.
Aby kultura organizacyjna stała się czynnikiem przewagi konkurencyjnej,
nie wystarczy jedynie jej dostosowanie do kontekstu oraz typu działań
prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Konieczne jest także wprowadzenie do
kultury firmy jasnych i wyrazistych zasad etycznych4. Jednym z warunków
rozwoju i sukcesu przedsięwzięcia biznesowego jest bowiem uczciwe, odpowiedzialne i przyzwoite postępowanie zaangażowanych w nie osób, które
zarówno bezpośredni interesariusze, jak i dalsze otoczenie, uznają za zgodne
z zasadami etycznymi. Przejawianie przez pracodawców i pracobiorców odpowiedzialności etycznej może uzewnętrznić się w usprawnieniu działalności
organizacji, wzroście jakości jej funkcjonowania i zmniejszeniu kosztów
ewentualnych konfliktów, wynikających z nieznajomości obowiązujących
w świecie biznesu reguł moralnych5. Z tej perspektywy kształtowanie kultury
organizacji, w którą na stałe są wpisane etyczne wartości i normy, winno stać się
dla zarządzających priorytetem. Konkluzja ta prowadzi do dwóch pytań: jakie
konkretnie wartości i normy winny być wpisane w kulturę organizacyjną, by
mogła być ona określana mianem „etycznej kultury”, oraz jak można wspomóc
proces jej upowszechniania wśród pracowników poprzez program etyczny.
Celem niniejszego artykułu było udzielenie odpowiedzi na te pytania.

1
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5
G. Szulczewski, http://www.cebi.pl/texty/wyklady1.doc (1.04.2008), s. 2.
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1. Etyczna kultura organizacyjna – czyli jaka?
Etyczna kultura organizacyjna winna zawierać takie wartości i normy, które
będą umacniać poczucie lojalności członków organizacji we wzajemnych
relacjach i w stosunku do przedsiębiorstwa. Może to być rozumiane, zgodnie
z definicją M. Ossowskiej6, dwojako: jako wierność obowiązkom wynikającym
z przynależności do grupy oraz posłuszeństwo wobec jej reguł (sprowadzająca
się do rzetelnego wypełniania obowiązków pracowniczych, wykonywania poleceń zwierzchników, dbałości o podstawowe interesy przedsiębiorstwa, wierności
wobec obowiązków wynikających z przynależności do grupy oraz posłuszeństwa wobec jej reguł7); jako działanie, które nie jest nacechowane dwuznacznym
stosunkiem do drugiej osoby. Przejawia się ono w jednolitej postawie i czynach
wobec danej osoby, bez względu na to, czy odbywa się przy niej, czy pod jej
nieobecność. Lojalność w tym znaczeniu oznacza również wierność własnym
wyborom, przejawiającą się w jednoznacznym ich artykułowaniu8. Ważne jest
jej uzupełnienie o otwartość w wyrażaniu niezgody na nieetyczne postępowanie
współpracowników, przełożonych lub podwładnych oraz natychmiastowe
reagowanie po dostrzeżeniu symptomów ostrzegających o tym, że może mieć
ono miejsce9.
Etyczna kultura organizacyjna powinna również zawierać wartości wskazujące na potrzebę angażowania się pracowników w realizację celów, zachęcające
ich do wykorzystywania swoich zdolności i umiejętności, mobilizujące do prób
osiągania perfekcji. Omawiana kultura ma zawierać normy związane z koniecznością unikania przez członków organizacji oszustw oraz działań podstępnych
i niegodnych, a także nieulegania pokusie osobistej korzyści czy zysku (np. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, niewykorzystywanie informacji, do których pracownicy mają dostęp w związku z wykonywaną
pracą, a których użycie mogłoby narazić pracodawcę na straty)10.
Etyczna kultura organizacyjna winna cechować się takimi wartościami
i normami, które sprzyjałyby braniu odpowiedzialności przez pracowników za
skutki swoich decyzji i działań zarówno dla środowiska, otoczenia rynkowego
czy społeczeństwa, jak i dla pozostałych interesariuszy firmy (udziałowców,
innych pracowników, klientów, kontrahentów, dostawców itd.). Powinny także
6

M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1985, s. 86.
Por. B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wrocław 1996, s. 81.
8
M. Ossowska, op. cit., s. 86.
9
H. Gardner, Etyczny umysł, „Harvard Business Review” 2007, nr 55, skrót artykułu:
http://praca.gazeta.pl/gazetapraca (2.04.2008).
10
Por. Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków – Kluczbork
2000, s. 47-67; P. Pratley, Etyka w biznesie, Warszawa 1998, s. 139.
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skłaniać ich do unikania takich zachowań, które przyczyniają się do zakłócenia
sprawnego działania konkurencyjnych mechanizmów wolnego rynku11.
Konkretyzując powyższe uwagi, etyczna kultura organizacyjna, oprócz uniwersalnych wartości (solidność, uczciwość, terminowość, rzetelność, zaangażowanie, pasja, radość z pracy, kooperacja pozytywna – fair play, współuczestniczenie, prawdomówność, dotrzymywanie zobowiązań, odpowiedzialność, lojalność,
sprawiedliwość, szacunek wobec zwierzchników, współpracowników i interesariuszy, kultura osobista, subsydiarność, społeczna odpowiedzialność, dbałość
o wspólne dobro itp.), winna zawierać również takie, które są specyficzne dla
etyki branży, w jakiej firma działa – jej otoczenia rynkowego czy kulturowego.
Należą do nich zarówno wartości dotyczące sfery zawodowej, jak i wartości obowiązujące w danym środowisku pracowniczym, np. wysoka jakość produktów/
usług, satysfakcja klientów, wiedza i profesjonalizm, innowacyjność, nowoczesność, know-how, praca zespołowa, wzajemna pomoc, społeczna odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność dopasowania się do zmian rynkowych, uczciwa
konkurencja, uczciwe zwyciężanie na rynku. Ujęte w etycznej kulturze wartości
uniwersalne i związane z branżą, w której działa dane przedsiębiorstwo, powinny
stanowić podwalinę pod normy i standardy postępowania wyznaczające ramy
etycznego zachowania się pracowników w organizacji (zarówno w kontekście
reguł gwarantujących utrzymanie ładu społecznego, jak i zasad współpracy czy
wykonywania zadań związanych z funkcją pełnioną w organizacji).

2. Kształtowanie się i upowszechnianie etycznej
kultury organizacyjnej
Etyczna kultura organizacyjna powstaje w efekcie oddziaływania wielu
czynników (zob. rys. 1). Do najważniejszych zalicza się otoczenie firmy, z którego czerpie ona nie tylko kapitał (w tym również ludzki), materiały, energię
i informacje, ale także powstałą na gruncie ewolucji środowiska gospodarczego,
politycznego i społecznego kulturę kraju czy społeczności lokalnej w postaci
wartości, norm społecznych, rozumianych jako względnie trwały, przyjęty
w danej grupie społecznej sposób zachowania, przekonań, stereotypów czy
symboli12. W wyniku absorbcji elementów kultur zewnętrznych (które są wno11

Por. Cz. Porębski, op. cit., s. 47-67; P. Pratley, op. cit., s. 139.
Por. L. Smircich, Concept of Cultures and Organizational Analysis, „Administrative
Science Quarterly” 1983, Vol. 28; G. Hofstede, Culture's Consequences. International Differences
in Work Related Values, London 1980; G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie
umysłu, Warszawa 2000; J. Solarz, Narodowe style zarządzania: mity czy fakty?, Wrocław 1984;
B. Cichomski, W. Morawski, Zróżnicowanie interesów pracowniczych i jego konsekwencje. Anali12
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szone do organizacji przez pracowników, kierujących się wzorcami kulturowymi
internalizowanymi w procesie wychowania w rodzinie i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz społeczności lokalnej) i systematycznego dostosowywania
ich do specyfiki firmy powstaje kultura o unikalnym i niepowtarzalnym splocie
wartości oraz norm, standardów i artefaktów.

Kultura narodowa

Forma własności
przedsiębiorstwa

System wartości
społeczeństwa

ETYCZNA KULTURA
ORGANIZACYJNA
System wartości
społeczności lokalnej

Wartości uniwersalne
Wartości branżowe
Normy moralne
Normy formalne
Normy społeczno-grupowe

Uczestnicy organizacji
Preferowane wartości
Normy
Doświadczenia życiowe
i zawodowe
Cechy demograficzne

Technika
i technologia

Tradycja organizacji
Tożsamość organizacji
Style kierowania
przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami
ludzkimi
Stereotypy

Rys. 1. Uwarunkowania etycznej kultury organizacyjnej
Źródło: opracowanie własne.

Etyczna kultura organizacyjna jest uzależniona także od czynników wewnętrznych, np. historii firmy, jej celów, strategii i misji, wielkości, dziedziny
i obszaru działalności, praw własności, działań zarządzających i liderów, skierowanych na kreowanie pożądanych postaw pracowników czy stosowanych
za porównawcza, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 2; G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa
1997; F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997;
Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem Kultur Kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Warszawa 1998; B. Berger, Kultura przedsiębiorczości,
Warszawa 1994.
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procedur13. Zależy ona również od cech indywidualnych zatrudnionych w niej
ludzi – ich osobistych przekonań, wartości, norm, postaw, doświadczeń wyniesionych z poprzednich miejsc pracy itp.
Wielość czynników warunkujących etyczną kulturę organizacyjną sprawia,
że w każdej firmie kształtuje się i rozwija specyficzna kultura, manifestująca się
podzielanymi zbiorowo przez pracowników systemami wartości i norm, związanymi z nimi wspólnymi regułami działania, a także wewnętrzną symboliczną
sferą funkcjonowania organizacji (językiem organizacyjnym, ideologiami, mitami, przekonaniami, systemami wiedzy, rytuałami itp.)14. Ponieważ etyczna
kultura organizacyjna stanowi ważny element przewagi konkurencyjnej firmy,
istotne jest, by pracownicy utożsamiali się z nią. Nie jest to jednak działanie
automatyczne – muszą oni bowiem powiązać własny system wartości z sygnałami płynącymi z organizacji, by wkomponować się w jej spójny obraz. Proces
ten zachodzi poprzez mechanizmy identyfikacji, introspekcji i internalizacji15.
Pierwszy z wzmiankowanych mechanizmów wiąże się z akceptacją przez pracownika wartości, norm i wzorów zachowania innych członków organizacji,
drugi działa na zasadzie samoobserwacji i analizy własnych stanów psychicznych, myśli i refleksji z nimi związanych, natomiast trzeci łączy się z ich uwewnętrznieniem, czyli przyjęciem za własne. Internalizacja etycznej kultury nie jest
dla pracowników procesem łatwym ze względu na ich indywidualne doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc pracy i ich cechy osobowe (przede
wszystkim osobiste systemy wartości, postawy i schematy myślenia). Z tych
względów proces ten wymaga systematycznego uczenia się poprzez obserwację,
przyjmowania pożądanych norm i wzorców zachowań oraz ich utrwalania
i wzmacniania poprzez procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
i stosowanymi stylami kierowania.
Proces internalizacji charakterystycznych dla etycznej kultury wartości
i norm rozpoczyna się od selekcji kandydatów do pracy, która winna umożliwiać
nie tylko weryfikację kompetencji zawodowych potencjalnych pracowników, ale
również pozwalać na porównanie ich osobistych systemów wartości i norm
z promowanymi w przedsiębiorstwie. Dzięki temu łatwiej będzie przyjętym do
pracy osobom identyfikować się z nimi. Również proces adaptacji społeczno-zawodowej powinien być zorientowany zarówno na przystosowanie się nowo
zatrudnionych do technicznych wymogów pracy (np. zapoznanie z używanymi
13

Por. L. Smircich, op. cit.; G. Jones, Transaction costs. Property Rights and Organizational
Culture: An Exchange Perspective, „Administrative Science Quarterly” 1983, Vol. 28; A. Wilkins,
W. Ouchi, Efficient Cultures. Exploring the Relationship between Cultures and Organizational
Performance, „Administrative Science Quarterly” 1983, Vol. 28.
14
Por. Szkice z socjologii…
15
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa
2004.
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urządzeniami, organizacją pracy, normami technologicznymi), fizycznego środowiska pracy (temperatury, oświetlenia, hałasu itp.) czy społecznych warunków pracy (m.in. relacji międzyludzkich i zależności hierarchicznych), jak
również ułatwiać im poznanie istotnych elementów kultury organizacyjnej. Proces ten kontynuowany jest podczas pełnienia przez członków organizacji obowiązków zawodowych, w trakcie których następuje swoisty trening zachowań
organizacyjnych, dodatkowo pogłębiany i wzmacniany poprzez system kontroli
i oceny. Dzięki temu pracownicy mają możliwość poznania preferowanego
w przedsiębiorstwie systemu etycznych wartości, norm i wzorców postępowania, a w dalszej kolejności – dostosowania do nich swojej tożsamości. Jeśli
uwzględnić model poziomów kultury, zaproponowany przez E.H. Scheina16,
najłatwiejsze do zaprezentowania członkom organizacji, ze względu na ich „widoczność”, wydają się artefakty – fizyczne, językowe i behawioralne. Wymagają
one jednak interpretacji, a ich zrozumienie, i co się z tym wiąże – akceptacja, są
możliwe jedynie pod warunkiem poznania przez pracowników mniej widocznych, tylko częściowo uświadamianych poziomów kultury (wartości i norm
zdeterminowanych treścią założeń podstawowych). Jak można im w tym pomóc? Bliżej – jak można upowszechniać etyczną kulturę wśród członków organizacji? Jedną z możliwości jest wsparcie tego procesu poprzez celowo
tworzony bądź modyfikowany program etyczny przedsiębiorstwa.

3. Program etyczny jako instrument upowszechniania
wśród pracowników etycznej kultury organizacyjnej
Organizacje, szczególnie te o dłuższej tradycji, dążą w coraz większym
stopniu do ujęcia elementów ich kultury organizacyjnej w postaci zwartych
opracowań, stanowiących część główną programu etycznego17, który wyraża
i formalizuje etyczne wartości, normy i wzorce postępowania w postaci dokumentów. Program etyczny firmy określa na ogół standardy podejmowania decyzji przez menedżerów, zachowań członków organizacji, funkcjonowania
przedsiębiorstwa na rynku oraz w otoczeniu społecznym, w którym funkcjonuje.
Tworzenie i stosowanie programu etycznego wiąże się z podjęciem określonych
działań18. Wśród nich fundamentalne znaczenie ma sformułowanie jednoznacznej wizji i misji firmy, wraz ze wskazaniem wspólnych dla wszystkich członków
16

E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco 1992.
D. Murray, Ethics in Organizations, London 1997, s. 118.
18
W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Rola i znaczenie programów
i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy,
kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Warszawa 2002, s. 26.
17
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organizacji wartości. Dalsze działanie to opracowanie etycznych i zawodowych
standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie (sformalizowanych w kodeksie
etycznym firmy i podręczniku obowiązujących w niej standardów zawodowych)
oraz zaprojektowanie i wdrożenie programu kształcenia etycznego. Ponadto
wdrożenie programów etycznych wiąże się z utworzeniem stanowiska (komórki)
ds. etyki, monitorowaniem przestrzegania norm etycznych oraz standardów zawodowych, promowaniem wśród członków organizacji zachowania etycznego,
utworzeniem etycznej infolinii, a także okresowym przeprowadzaniem audytu
zachowań. Wymienione działania mogą stanowić całościowy program etyczny
przedsiębiorstwa, co jednak nie oznacza, że wszystkie one muszą być realizowane w każdym programie19. Podobnie nie wszystkie działania w równym stopniu będą pomocne w procesie upowszechniania etycznej kultury organizacji
wśród pracowników. Zasadnicze znaczenie mają w tym przypadku cztery z nich:
sformułowanie wizji i misji firmy, ustalenie i wskazanie pracownikom wspólnych wartości, określenie etycznych i zawodowych standardów obowiązujących
w organizacji (wraz z opracowaniem w oparciu o nie kodeksu etycznego firmy
i podręcznika standardów zawodowych) oraz utworzenie i realizacja programu
kształcenia etycznego.
Aby program etyczny umożliwiał pracownikom zapoznanie się z istotnymi
elementami promowanej kultury organizacji, konieczne jest uwzględnienie i mocne zaakcentowanie w opracowaniu wizji i misji firmy wymiaru etycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasadne jest, by stworzone na ich podstawie dewizy
(zawarte w programie) odwoływały się do uniwersalnych etycznych zasad i norm
obowiązujących w społeczeństwie. Dzięki temu ukazane we wzmiankowanych
dewizach propagowane wartości, również branżowe, staną się dla pracowników
bardziej zrozumiałe, zatem łatwiej będzie im się z nimi utożsamiać.
Identyfikację pracowników z wartościami, normami i wzorcami postępowania
zawartymi w etycznej kulturze organizacyjnej ułatwia również odpowiednie określenie moralnych i zawodowych standardów oraz opracowanie kodeksu etycznego
firmy i podręcznika standardów zawodowych. Warto zadbać o to, by zasady
w nich zawarte wyraźnie akcentowały istotne elementy tejże kultury. Przede
wszystkim powinny zatem dotyczyć np. takich kwestii jak unikanie konfliktu interesów czy nierzetelnych praktyk gospodarczych, dbanie o poufność czy uczciwość
w każdym obszarze działania w organizacji, etyczne zachowanie menedżerów
wobec akcjonariuszy, kontrahentów czy związków zawodowych, zachowanie
pracowników wobec innych członków firmy, klientów, przełożonych itd.
Wdrożenie kodeksu etycznego i podręcznika standardów zawodowych do
praktyki warto wesprzeć systematycznym organizowaniem szkoleń, w których
program kształcenia pracowników z zakresu etyki umożliwiłby im nie tylko
19

W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok i G. Szulczewski, op. cit., s. 26.
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zapoznanie się z elementami promowanej kultury, ale także stwarzał szanse na
doskonalenie umiejętności odpowiedzialnego postępowania, w tym zgodnego
z prawem i zarazem etycznego podejmowania decyzji (etyczna autonomia). Służą
temu treningi etycznej akceptacji i podejmowania sądu moralnego20 oraz treningi wrażliwości etycznej21. Wymienione metody sprzyjają rozwijaniu świadomości etycznej pracowników, kształtują wyczulenie na kwestie etyczne, z którymi
mogą zetknąć się w przyszłości, uczą podejmowania etycznych decyzji22.
Szkolenia ukierunkowane na rozwijanie u członków organizacji wrażliwości
etycznej warto uzupełnić takimi, w których uczestnicy będą uczyć się etycznych
zachowań, zgodnych z upowszechnianą kulturą. Na tego rodzaju szkoleniach
pracownicy powinni być zapoznawani z celami firmy i akceptowalnymi sposobami ich osiągania. W ich trakcie poszczególne standardy zachowań mogą
zostać poddane wspólnej analizie, wyjaśnianiu i interpretacji w odniesieniu do
konkretnych sytuacji, z jakimi zatrudnieni mogą mieć do czynienia w pracy.
Szczególnie skuteczne mogą w tym przypadku okazać się warsztaty i treningi
wykorzystujące, tzw. zasadę kuli śniegowej (na początku w roli trenera występują członkowie zarządu, później menedżerowie z wyższego szczebla, a zarząd
i pozostali są uczestnikami; następnie szkolącymi zostają kierownicy z niższego
szczebla itd.). Po każdym z wymienionych etapów uczestnicy powinni przeanalizować zmiany we własnych wzorcach zachowań, normach i wartościach oraz
na tej podstawie ustalić, które są już zinternalizowane, a które wymagają dalszego rozwoju. Takie wspólne uczenie się członków organizacji nowych wzorców
i norm zachowań oraz modyfikowanie dotychczasowych nie może być jednorazowym przedsięwzięciem. Winno trwać permanentnie celem utrwalania pożądanych zachowań. Konieczne jest zatem stałe monitorowanie i ocena postępowania
pracowników z perspektywy jego zgodności z promowaną etyczną kulturą organizacyjną. Wszelkie odstępstwa we wspomnianym obszarze winny skłonić kadrę
zarządzającą do działań korygujących w postaci np. kolejnego cyklu szkoleń.

Podsumowanie
O tym, czy działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z wymogami
etyki, decyduje nie tylko przestrzeganie przez członków organizacji prawa
i formalnych kodeksów pracy. Konieczne jest również przejawianie przez nich
zachowań, które określić można by było jako „etyczne”. Podkreśla to, m.in.
20

W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja..., s. 265.
L. Zbiegeń-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl,
W. Gasparski, Warszawa 2002, s. 225.
22
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R.T. de George, twierdząc: „Musimy mieć moralne osoby, jeśli chcemy mieć
moralny biznes”23. Dodaje jednak: „Ale to tylko jedna strona prawdy. Musimy
mieć także rozwiązania instytucjonalne, które wspierają, a nie utrudniają moralne postępowanie”24. Jednym z nich może być tworzenie etycznej kultury organizacyjnej, które wiąże się z wprowadzeniem jasnych i wyrazistych etycznych
wartości, norm i wzorców postępowania. Proces upowszechniania ich wśród
pracowników celem kształtowania zgodnych z nimi postaw można wspomóc
ujęciem istotnych elementów etycznej kultury organizacyjnej w programie
etycznym firmy. Z tej perspektywy najważniejszymi działaniami związanymi
z jego wprowadzeniem i codziennym stosowaniem są: sformułowanie etycznej
wizji i misji firmy, wraz z ustaleniem i wskazaniem pracownikom wartości
wspólnych; określenie etycznych i zawodowych standardów obowiązujących
w organizacji oraz opracowanie na ich podstawie kodeksu etycznego firmy
i podręcznika standardów zawodowych, a także utworzenie i wdrożenie programu kształcenia etycznego. Realizacja wskazanych działań pozwoli uczynić
z etyki niepodważalny, uwarunkowany kulturowo, element rzeczywistości organizacyjnej.
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Dobór pracowników w warunkach kultury klanu
na przykładzie Domu Maklerskiego WDM S.A.

Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem
Stanisław Jerzy Lec
Streszczenie. W artykule omówiono wpływ kultury klanu na dobór personelu, w szczególności
na rekrutację, selekcję i adaptację zawodową. W tym kontekście przedstawiono charakterystykę
kultury klanu, uwzględniając oczekiwania wobec nowo zatrudnionych pracowników, które są
przedmiotem jej afirmacji. Na podstawie studium przypadku poddano analizie proces doboru
personelu w firmie inwestycyjnej, uwzględniając jego specyfikę, determinowaną warunkami
kulturowymi tego przedsiębiorstwa, i zwracając uwagę na takie jego elementy, jak: źródła rekrutacji, rola intuicji w dokonywaniu wyboru i kontrakt psychologiczny.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, klan, rekrutacja i selekcja, kontrakt psychologiczny

Wprowadzenie
Każda organizacja ma pewną niewidoczną właściwość, styl, charakter, specyfikę funkcjonowania, która w bardzo dużym stopniu, silniej niż pojedyncze
autorytety czy rozwiązania formalne, wpływa na to, co dzieje się wewnątrz niej,
i na jej kontakty z otoczeniem. Kultura organizacyjna, bo o niej mowa, jest potężnym czynnikiem, który może kształtować efektywność i długofalowe powodzenie organizacji, determinując zachowania, wartości i priorytety jej uczestników
według preferowanego przez siebie wzoru.
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Z drugiej strony kultura organizacyjna również jest przedmiotem oddziaływania, nie istnieje w próżni, wciąż kształtuje ją wiele czynników zewnętrznych
i wewnętrznych. Wśród nich znajdujemy – oprócz typu otoczenia, typu organizacji i jej cech – także cechy uczestników organizacji, tj. wartości, postawy,
wykształcenie, płeć, wiek, doświadczenie i emocjonalność. „Każdy uczestnik
organizacji posiada własne doświadczenia i poglądy, własne, osobiste normy
i wartości. Każdy wnosi pewien indywidualny wkład do kultury organizacji,
odciska na niej swe piętno”1.
Konstatując wpływ indywidualnych cech uczestników organizacji na kulturę
organizacyjną, a z drugiej strony wpływ jej samej na określenie wzorca osobowego pracownika pożądanego przez organizację, należy stwierdzić, że kultura
organizacyjna stwarza wymagania, które kształtują procesy rekrutacji, selekcji
i adaptacji pracowników w organizacji.
W tym kontekście kryteria doboru pracowników okazują się kluczowe do
tego, by zapewnić „kompatybilność” personelu i kultury organizacyjnej. Nie
ulega wątpliwości, że trafny dobór ludzi pod względem cech osobowości,
psychiki, emocjonalności, dostosowanych do rodzaju stanowiska i spójnych
z charakterem wykonywanej pracy, jest ważnym narzędziem w zmaganiu się
z problemami i wyzwaniami, które stają przed organizacją.
Każda organizacja cechuje się kulturą organizacyjną właściwą tylko sobie,
skomponowaną według oryginalnego wzoru, będącą odzwierciedleniem koncepcji
prowadzenia biznesu przez jego właścicieli. Można jednak każdą kulturę standaryzować, wyodrębniając jej cechy dominujące i przyrównując je do teoretycznych modeli. W tej kwestii w niniejszym artykule posłużono się modelem wartości konkurujących, opracowanym przez Camerona i Quinna, a wyróżniającym
kulturę klanu, rynku, hierarchii i adhokracji2. Polem badawczym jest zdiagnozowana w firmie inwestycyjnej kultura klanu i jej wpływ na proces doboru pracowników. W tym kontekście celem tego artykułu jest określenie rodzaju i zakresu
wpływu specyficznej kultury klanu na procesy rekrutacji, selekcji i adaptacji
pracowników w organizacji, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i pragmatycznym, przy odniesieniu tego wpływu do warunków funkcjonowania, typu kultury
organizacyjnej oraz związanych z tym potrzeb kadrowych konkretnej organizacji, tj. Domu Maklerskiego WDM S.A.
Do zdiagnozowania właściwości kultury organizacyjnej użyto kwestionariusza opracowanego na kanwie koncepcji wartości konkurujących Camerona
i Quinna. Pozostałe wnioski są rezultatem obserwacji uczestniczącej oraz roz1

Wpływ kultury organizacji na sposoby doboru, selekcji, motywacji i oceny pracowników,
http://www.elstudento.org/articles.php (4.10.2010).
2
K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiany, Kraków 2006,
s. 36-49.
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mów i wywiadów z pracownikami i zarządem badanej firmy (autor artykułu jest
pracownikiem Domu Maklerskiego WDM S.A.), a także wynikają z badań ankietowych dotyczących problematyki kontraktu psychologicznego.

1. Kultura klanu jako determinanta procesu doboru
pracowników – aspekt teoretyczny
Jeżeli zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło jej
konkurencyjności oraz dąży się do integracji spraw personalnych ze sprawami
biznesowymi, oczywistym narzędziem osiągania celów przez organizację staje
się dobór personelu zgodny z wymaganiami kultury organizacyjnej.
Kultura organizacyjna nadaje każdej organizacji określoną „osobowość”,
która nie toleruje antagonistów, natomiast sprzyja tym, którzy ją nie tylko akceptują, ale traktują jak własną. W doborze pracowników nabierają więc coraz
większego znaczenia kryteria psychologiczne, a wśród nich zdolności i kompetencje umysłowe, profil osobowościowy, typ temperamentu, styl myślenia
i działania. Oczywiście w organizacjach pozbawionych wyrazistej osobowości
dobiera się pracowników bez przemyślanego planu lub pod kątem bezwarunkowej lojalności, ale i w tych przypadkach stosowane są przecież jakieś kryteria
psychologiczne.
W tym kontekście „nie ulega wątpliwości, że trafny dobór ludzi pod względem cech osobowości dostosowanych do rodzaju stanowiska i spójnych z charakterem wykonywanej pracy jest bardzo ważnym narzędziem w zmaganiu się
z rzeczywistymi (obiektywnymi) problemami, które stają przed każdą organizacją. Dlatego też w wielu sferach działania ludzi w organizacji powstaje konieczność stawiania pytań o kompetencje, o cechy charakteru, szukania coraz lepszych rozwiązań kadrowych, korzystnych ze względu na główne cele organizacji
i jej kulturę”3.
Zatrudniając pracowników dostosowanych do danej kultury organizacyjnej,
unika się problemów z motywacją, ogranicza „nieprzewidywalność” zasobów
ludzkich i obniża poziom niepewności, ogranicza się także koszty działalności
kadrowej, bowiem poprzez właściwy dobór zmniejsza się płynność kadr, unika
się również kosztów odroczonych, będących skutkiem zatrudniania nieodpowiednich pracowników na określonych stanowiskach. Jak widać, respekt dla
wymagań kultury organizacyjnej gwarantuje liczne korzyści.
3

Wpływ kultury organizacji na sposoby doboru, selekcji, motywacji i oceny pracowników,
http://www.elstudento.org/articles.php (4.10.2010).
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Trzeba jednak zaznaczyć, że różne typy kultury formułują odmienne wymagania.
Kultura klanu przyciąga do organizacji kandydatów o dość specyficznym
profilu kwalifikacyjnym, szczególnie w zakresie cech osobowości, weryfikując
ich pod tym względem i wydając werdykt dotyczący stopnia dopasowania. Klan
utożsamiany jest z rodziną, a wejście do rodziny zawsze obwarowane jest koniecznością spełnienia wymagających warunków.
Kultura ta nazywana jest „klanem” przede wszystkim ze względu na swe
podobieństwo do organizacji typu rodzinnego. W takiej organizacji żyje się
i funkcjonuje jak w zgodnej rodzinie. Liczą się bowiem głównie więzy emocjonalne i przyjazna atmosfera działania. Dominują tutaj wspólnie wyznawane
wartości i cele, obserwuje się spójność, wysoki stopień uczestnictwa i duże
poczucie wspólnoty. Zamiast sztywnych przepisów i procedur, jak w modelu
hierarchicznym, czy agresywnej walki z konkurencją i pogoni za zyskiem, jak
w modelu rynkowym, kulturę klanu charakteryzują takie cechy jak praca
zespołowa, dążenie do zwiększenia zaangażowania oraz poczucie odpowiedzialności pracowników za losy przedsiębiorstwa i firmy za pracowników. Świadczą
o tym między innymi takie zjawiska, jak: częściowo niezależne zespoły robocze
nagradzane na podstawie osiągnięć zespołu, a nie indywidualnych sukcesów,
zachęcanie pracowników do wysuwania propozycji dotyczących doskonalenia
własnej pracy i funkcjonowania całej organizacji czy delegowanie uprawnień.
Do fundamentalnych założeń kultury klanu należy między innymi wiara
w zarządzanie poprzez pracę zespołową, rozwój pracowników, traktowanie
klientów jako partnerów. Głównym zadaniem kierownictwa jest przyznawanie
uprawnień pracownikom, zachęcanie ich do postawy uczestnictwa, zaangażowania i lojalności, stwarzanie przyjaznej atmosfery pracy, integracja całego personelu – słowem, zachowanie przypisywane zazwyczaj głowie rodziny. Przywódcy odgrywają zatem rolę doradców, opiekunów i mentorów, zorientowanych na
ludzi i procesy, skłaniających do uczestnictwa, zażegnujących konflikty, popierających otwartość, okazujących szacunek i stwarzających atmosferę zaufania,
dbających o wysokie morale i troszczących się o potrzeby poszczególnych pracowników.
Spójność całej organizacji zapewnia lojalność, przywiązanie do tradycji,
szacunek dla drugiego człowieka i silne więzi łączące członków załogi.
Bezwzględna dominacja tego typu kultury organizacyjnej we wszystkich obszarach aktywności danej firmy może jednak doprowadzić do porażki, wyklucza
bowiem ambiwalencję etyczną, agresywność, konstruktywne wykorzystanie
konfliktów, dywersję, presję psychologiczną, manipulowanie otoczeniem –
a więc taktyki bądź zachowania często niezbędne do tego, aby zachować czy
poprawić swoją pozycję i wyniki. Totalna wygrana – w grze konkurencyjnej,
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którą funduje nam model wartości konkurujących – jednego tylko typu kultury
zawsze będzie się wiązać z przegraną firmy, bo utraci się pewne pozytywy,
szanse, które gwarantują pozostałe typy kultur organizacyjnych.
Tak więc konkurencja, w modelu wartości konkurujących, powinna być
wciąż podtrzymywana i stymulowana stanem teraźniejszości i wyzwaniami
przyszłości4.
Kiedy kultura funkcjonuje już w danej instytucji, sposoby postępowania
w organizacji decydują o jej podtrzymywaniu, poddając wszystkich pracowników podobnym doświadczeniom5.
W umacnianiu kultury szczególnie dużą rolę odgrywają sposoby doboru
pracowników, działania naczelnego kierownictwa organizacji i metody socjalizacji6.
Oczywistym celem procesu doboru jest wyszukanie i przyjęcie do pracy
kandydata, który będzie spełniał kryteria kompetencyjne w zakresie wiedzy,
umiejętności i zdolności potrzebnych do skutecznej realizacji zadań w organizacji. Często jednak zdarza się, że te wymagania spełnia więcej niż jeden kandydat. Wówczas na ostateczną decyzję o tym, kto zostanie przyjęty do pracy, ma
wpływ stopień dopasowania do organizacji poszczególnych kandydatów, fakt
wyznawania przez nich wartości, z którymi utożsamia się firma. „W taki sposób
proces doboru podtrzymuje kulturę organizacji, eliminując tych spośród kandydatów, którzy mogliby atakować albo podważać jej podstawowe wartości”7.
Na kulturę wpływa również postępowanie naczelnego kierownictwa. Jego
przedstawiciele często poprzez swoje słowa i zachowania tworzą pewne wzory
osobowe, które dla członków organizacji powinny stanowić przedmiot aspiracji.
„Istotną cechą wzoru osobowego jest to, że przemawia on swą konkretnością do
wyobraźni «odbiorców», wywołując chęć działalności naśladowczej”8. Przez
prezentację cech wzorcowych kierownictwo preferuje i zachęca do naśladowania przymiotów zgodnych z kulturą organizacyjną. Oczywiście wzory osobowe
nie mogą być zbyt wyidealizowane – powinny raczej odpowiadać wartościom
możliwym do kultywowania. W przeciwnym wypadku wzory stają się dysfunkcjonalne9.
4

L. Miklaszewski, Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących na przykładzie Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., „Zeszyty Naukowe WSB we
Wrocławiu” 2009, nr 13, s. 38-39.
5
J.R. Harrison, G.R. Carroll, Keeping the Faith: A Model of Curtural Transmission in Formal Organizations, „Administrative Science Quarterly”, grudzień 1991, s. 552-582.
6
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, wyd. II zm., Warszawa 2004, s. 435.
7
Ibidem, s. 436.
8
M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2003, s. 100-101.
9
Ibidem, s. 105.
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„Niezależnie od tego, jak skutecznie organizacja przeprowadza rekrutację
i dobiera nowych pracowników, nie są oni w pełni indoktrynowani w kulturze
organizacji”10. Konieczna jest adaptacja nowego pracownika w warunkach, które
serwuje dana organizacja. Ten proces dostosowania nosi nazwę socjalizacji.
„Celem adaptacji do pracy jest możliwie bezkonfliktowe włączenie pracownika
do organizacji. Firmy wypracowują różne programy socjalizacji”11. W im większym stopniu stosuje się programy formalne, zbiorowe, seryjne i takie, w których kładzie się nacisk na pozbawienie nowo przyjętych pracowników niektórych cech, tym większe jest prawdopodobieństwo, że usunie się ich różnice
i odrębności oraz że zostaną one zastąpione standardowymi, przewidywalnymi
zachowaniami. Stosowanie opcji nieformalnych, indywidualnych, losowych oraz
polegających na potwierdzeniu i podtrzymywaniu cech nowych pracowników
doprowadzi natomiast do stworzenia personelu składającego się z indywidualistów, nonkonformistów, którzy będą kontestowali kulturę organizacji12.
Można więc stwierdzić, że kultura organizacyjna jest bardzo istotnym czynnikiem, ponieważ przyczynia się do określenia kształtu środowiska, w jakim
funkcjonuje pracownik. Należy więc mieć świadomość wpływu strategii i metod
doboru personelu na budowanie potencjału kulturowego przedsiębiorstwa jako
jednego z najważniejszych warunków osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej
z jednej strony, z drugiej zaś – wpływu typu kultury organizacyjnej na instrumenty, procedury i kryteria doboru pracowników13.

2. Dobór pracowników w środowisku kultury klanu
– studium przypadku
3.1. Diagnoza kultury organizacyjnej
Badanie kultury organizacyjnej oraz procesu doboru pracowników przeprowadzono w Domu Maklerskim WDM S.A.
DM WDM S.A. powstał cztery lata temu, rozpoczynając działalność
maklerską na bardzo konkurencyjnym rynku. Jego działalność zaprojektowano
tak, by mogła się ona wpisać w aktualne potrzeby rynku bez podejmowania
niszczącej walki konkurencyjnej, a jednocześnie kreowano te potrzeby (dzięki
10

S.P. Robbins, Zachowania…, s. 437.
Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. nauk. G. Aniszewska, Warszawa 2007, s. 71.
12
S.P. Robbins, Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, Warszawa 2003, s. 37.
13
Ł. Sienkiewicz, Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego, w: Kulturowe
uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. nauk. M. Juchnowicz, Kraków 2009, s. 56.
11
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DM WDM S.A. powstał pomysł i nastąpiła jego realizacja – wraz z GPW
w Warszawie – uruchomienia alternatywnego rynku giełdowego NewConnect).
W rezultacie DM WDM S.A. – po dokonaniu pewnych modyfikacji swojej
oferty, spowodowanych kryzysem – świadczy usługę oferowania maklerskich
instrumentów finansowych. W tej dziedzinie osiągnął on spektakularne sukcesy,
gromadząc wierną rzeszę klientów i budując trwałą pozycję na rynku tych usług.
Do znaczących osiągnięć należy również zaliczyć stworzenie biznesowej grupy
kapitałowej, debiut na giełdzie (NewConnect) i zgromadzenie kapitału z emisji
akcji na tym rynku (kapitał przekroczył dwudziestokrotność kapitału akcyjnego)
oraz rentowność działalności, którą odzwierciedlają imponujące wyniki finansowe. W rezultacie stało się to podstawą podjęcia formalnych kroków zmierzających do przeniesienia notowań tej spółki na parkiet główny GPW w Warszawie.
Spółka odniosła sukces w dużej mierze dzięki kulturze organizacyjnej.
Kultura w tym ujęciu była czynnikiem wyjaśniającym lub też szerokim
układem odniesienia dla określonych elementów procesu zarządzania, w tym
postaw i zachowań pracowniczych, menedżerskich oraz działań o charakterze
przedsiębiorczym14.
Kulturowa recepta na sukces okazała się szczególnie skuteczna w warunkach kryzysu. Podyktowała ją kultura organizacyjna, która została uruchomiona
jako ukryta, ale jednocząca siła, która pozwala nadawać sens, kierunek działań
i wpływać na mobilizację15. Kultura w tej roli jest nie do przecenienia, szczególnie w warunkach permanentnego kryzysu, który niestety nabiera cech standardowych i dotyka większość uczestników szerokiego rynku.
W tym kontekście najważniejsze wartości, którymi kierowała i kieruje się
spółka, to16:
• innowacyjność – potrzeby klientów są dla spółki najważniejsze – i właśnie dla nich spółka kreuje pionierskie i nowatorskie rozwiązania,
• elastyczność – spółka reaguje na zmieniające się potrzeby rynku finansowego w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników,
• orientacja na wynik – spółka dba o najwyższą rentowność biznesu własnego oraz swoich klientów,
• bezpieczeństwo – spółka robi wszystko, by być postrzegana jako partner
godny zaufania, profesjonalny i gwarantujący bezpieczeństwo w najlepszym
wydaniu.
Wytyczono również cele, do których realizacji zmierza spółka17. Są to:

14

S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wrocław 2008, s. 12.
Kultura organizacyjna w zarządzaniu…, s. 22.
16
Materiały wewnętrzne DM WDM S.A.
17
Ibidem.
15
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budowa silnej grupy kapitałowej oferującej zdywersyfikowaną działalność
finansową,
• osiągnięcie jednej z czołowych pozycji wśród domów maklerskich
w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych,
• utrzymanie pozycji lidera wśród podmiotów wprowadzających spółki na
NewConnect (w liczbie i wartości ofert prywatnych),
• osiągnięcie statusu najbardziej rozpoznawalnej marki, jeśli chodzi o profesjonalne inwestycje w Polsce,
• budowa i rozbudowa portfela inwestycji portfelowych typu Pre-IPO.
Jeśli kulturę organizacyjną można określić jako pewien przekaz – formułujący, jak należy się zachowywać i jakie wartości respektować – to niewątpliwie
autorami i adresatami tego przesłania są ludzie. W tym kontekście zarówno
zarząd, jak i personel spółki należy traktować jako oczywisty czynnik kulturotwórczy.
W przypadku DM WDM S.A. rola ludzi, ich wiedza, umiejętności i kreatywność mają dodatkowe znaczenie, bowiem prowadzenie działalności maklerskiej z mocy prawa wymaga od spółki zatrudniania osób posiadających licencje
doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.
W związku z tym kierownictwu spółki bardzo zależy na wzroście satysfakcji
zawodowej i społecznej pracowników oraz na silnym związaniu ich z firmą.
Stąd wynikają dynamiczne działania kierownictwa mające na celu stworzenie
przyjaznych warunków pracy oraz możliwości do zdobywania wiedzy i nowych
umiejętności dla zatrudnionej kadry.
Drugim czynnikiem charakterystycznym dla tej organizacji jest młody wiek
zatrudnionych. Średnia wieku personelu w spółce wynosi 30 lat. Stąd wniosek,
że jej kultura organizacyjna wyznaczana jest przez cechy czy systemy wartości
poszczególnych osób, ale również przez skromne doświadczenia z poprzednich
miejsc pracy (dla większości pracowników jest to pierwsze miejsce pracy), charakterystyczne zarówno dla kreatorów kultury, jak i jej odbiorców.
Trzeci czynnik ma chyba najbardziej istotne znaczenie. Otóż DM WDM S.A
jest firmą rodzinną sensu stricto. Na 20 zatrudnionych pracowników aż 5 to
członkowie dwóch rodzin. Obie rodziny mają swoich przedstawicieli w zarządzie spółki oraz na wyższych stanowiskach menedżerskich. Ponadto przedstawiciele tych rodzin pełnią funkcje kierownicze w pozostałych spółkach grupy
kapitałowej. Osoby te są również pomysłodawcami, organizatorami i właścicielami biznesu, ale także głównymi kreatorami autorskiej kultury organizacyjnej.
Wszystkie wymienione uwarunkowania powstania i funkcjonowania DM
WDM S.A. zdecydowanie uzasadniały potrzebę przeprowadzenia badań kultury
organizacyjnej w tej właśnie firmie.
•
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Mimo krótkiego czasu jej funkcjonowania, dzięki konsekwencji i determinacji kadry zarządzającej oraz dużej podatności pracowników na akceptację
preferowanych przez kierownictwo norm i wartości, można mówić o powstaniu
solidnych zrębów kultury organizacyjnej18 (zob. wykres 1).
Wykres 1. Diagnoza aktualnego i pożądanego stanu kultury organizacyjnej w DM WDM S.A.

KLAN
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HIERARCHIA

RYNEK

--------------------------- stan obecny - - - - - - - - - - - - stan pożądany
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Typy kultury organizacyjnej

34,3

33,7

B
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21,9

24,7
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27,0

25,7

D

HIERARCHIA

16,7

15,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Jak można zauważyć, dominującym typem kultury w DM WDM S.A. jest
kultura klanu. Jest to dominacja na tyle potężna, że przezwycięża ona zachowania rynkowe. Wzbogaca również kulturę adhokracji, wprowadzając pierwiastek
rodzinny do pracy zespołowej. Wydawałoby się, że kultura klanu to dobra for18

L. Miklaszewski, Diagnoza kultury organizacyjnej…, s. 43-45.
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muła, ale na czasy spokojne, bez wyzwań. Nic bardziej błędnego. Okazuje się,
że gdy firma powstaje i debiutuje w ryzykownym i turbulentnym środowisku,
ostoją takiego podmiotu stają się wartości i zachowania, które zwiększają zwartość personelu, utwierdzają pracowników w słuszności obranego sposobu postępowania, wzmagają wzajemne zaufanie, nie wykluczają za popełnione błędy.
Wszystko to gwarantuje specyfika kultury klanu, która jest swoistym panaceum
na wyzwania rynku. Wystarczy inaczej pojmować sukces – notabene jego definicja również determinowana jest przez typ kultury organizacyjnej – aby stał się
on faktem. DM WDM S.A. za sukces przyjmował konsolidację społeczną,
ochronę najcenniejszych wartości i ludzi, przetrwanie w sensie ekonomicznym
i rynkowym. W burzliwych czasach recepta ta sprawdziła się w zadziwiającym
stopniu.
Kultura rynku okazała się drugą w kolejności orientacją kulturową, równoważąc dość beztroską kulturę klanu. Oczywiście rynek usług finansowych jest
obszarem ostrej konkurencji i rywalizacji, a debiut na takim rynku wymaga
podjęcia wyzwań stawianych przez gospodarkę, zmierzenia się z silną i drapieżną konkurencją. Taka sytuacja wręcz wymusza rangę, którą pracownicy spółki
nadają rynkowym kanonom zachowań. Pojawia się jednak również krytyczne
spojrzenie na utylitarność kultury rynku i potrzeba weryfikacji jej przydatności
po czterech latach funkcjonowania spółki – okazuje się bowiem, że pracownicy
deprecjonują wagę tej kultury w przyszłości. Przewidywana utrata jej znaczenia
w firmie jest największa wśród wszystkich pozostałych typów kultur. Dlaczego
tak się dzieje? Należy przypuszczać, że jest to wynikiem dryfu spółki poza obszar rzeczywistej konkurencji.
Wzmiankowana instytucja stworzyła sobie niszę rynkową (wprowadzanie
spółek na NewConnect), gdzie konkurencja jest znikoma i łatwa do pokonania.
Wcześniejsze obawy dotyczące podjęcia walki konkurencyjnej nie sprawdziły
się, choć znalazły odbicie w asekuracyjnym traktowaniu kultury rynku jako
istotnej dla powodzenia firmy. Obecnie spółka mierzy się – i to z sukcesem –
raczej z wyzwaniami koncepcyjnymi i kapitałowymi, niż zmaga się z konkurencją. Wynika stąd mniejsze znaczenie tej kultury w przyszłości, ponieważ pracownicy – bogatsi o dotychczasowe doświadczenia – sądzą, że zagrożenia
płynące z rynku potrafią już sami neutralizować. Pogląd taki może jednak nie
znaleźć uzasadnienia, szczególnie w kontekście istotnej roli kultury rynku w budowie firmy dojrzałej i efektywnej.
Na szczycie wartości organizacyjnych pojawia się szybkość i adekwatność
reakcji na zmiany w otoczeniu, która wypiera stabilizację jako warunek sprawności organizacyjnej. W czasach, kiedy jedynym pewnym faktem jest zmiana,
istnieje konieczność kształtowania kultury inicjującej modyfikacje w organizacji, kultury elastycznej organizacji, kultury adhokracji.
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Jest to remedium, które znakomicie sprawdziło się w DM WDM S.A.
Oczywiście założyciele firmy mieli konkretny i oryginalny pomysł na działalność, ale jego wdrożenie i weryfikacja odbywały się w przyjaznym środowisku,
które tworzy klan z całą paletą zachowań integrujących zespół – pozbawionych
represji, emanujących zaufaniem i udzielających wsparcia. W ten sposób kultura
adhokracji została naznaczona inklinacją rodzinną, zapewniając jej zwycięstwo
w konkurencji z kulturą hierarchii19.
W rezultacie w tym miksie kulturowym stosunkowo najmniejsze znaczenie
przypisuje się kulturze hierarchii. W nawiązaniu do sekwencji zmian kultur,
przedstawionej przez Quinna i Camerona20, można stwierdzić, że kultura hierarchii z reguły pojawia się jako antidotum na kryzys w firmie. Skoro nie ma zbyt
dotkliwych znamion takiego kryzysu, pracownicy traktują strukturę, reguły
i procedury jako czynniki krępujące przedsiębiorczość oraz inicjatywę i tolerują
je, ale w postaci ograniczonej do niezbędnego minimum. W przyszłości również
nie przewidują dla hierarchii znaczącej roli, choć rzeczywistość gospodarcza
może ten ogląd sytuacji zweryfikować. Może się okazać, że dość niefrasobliwy
klan stanie przed koniecznością wprowadzenia wnikliwej kontroli, standardowych procedur i rozbudowanej administracji, co doprowadzi do tego, że imperatyw dojrzewania spowoduje przejście do kultury hierarchicznej. Takiej
transformacji towarzyszą zazwyczaj obawy oraz lęk, związane z rezygnacją
z podstawowych wartości i zastąpieniem atmosfery rodzinnej regulaminami czy
zasadami. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że rozwój firmy prawdopodobnie narzuci nową orientację kulturową21.

3.2. Dobór pracowników
Na wstępie trzeba stwierdzić, że kultura klanu determinuje również model
polityki personalnej prowadzonej wobec przyszłych i obecnych pracowników.
Jej atrybuty, z założenia, eliminują model sita oparty na ostrej rywalizacji i bezwzględnej selekcji, faworyzują natomiast model kapitału ludzkiego, który
współgra z kulturą organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Tak sformułowana zależność sprawdza się również w DM WDM S.A.
„pracownicy są przyjmowani do pracy z myślą o długookresowym ich zatrudnieniu. Organizacja jest miejscem, w którym mają spędzić sporą część swojego
życia, tworzyć i rozwijać się. Przyjmuje się więc do pracy osoby niekoniecznie
19
L. Miklaszewski, Kulturowe recepty na sukces w warunkach kryzysu na przykładzie firm
inwestycyjnych, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. nauk. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wrocław 2010, s. 261-262.
20
K.S.Cameron, R.E.Quinn, Kultura organizacyjna…, s. 56-59.
21
L. Miklaszewski, Kulturowe recepty na sukces…, s. 261-262.
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z najlepszymi dyplomami, lecz takie, które mają harmonijną osobowość, są
skłonne do samodoskonalenia i współpracy”22. Jeśli przy okazji mają one wysokie kwalifikacje i doświadczenie – tym lepiej; jednak priorytety są precyzyjne –
decyduje osobowość. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej narzędziem selekcji
jest intuicja, natomiast ostateczny wybór następuje w fazie adaptacji zawodowej
i społecznej.
W efekcie proces doboru personelu w DM WDM S.A. nie odbiega diametralnie od ogólnie przyjętych reguł w tym względzie, ma jednak swoją specyfikę,
determinowaną przez klanowy charakter środowiska kulturowego. Wspomnianą
specyfikę tworzą takie elementy jak źródła rekrutacji, intuicja wykorzystywana
w procesie selekcji oraz fakt zawierania kontraktu psychologicznego z pracownikami i jego treść.
Podstawowym źródłem personalnym rekrutacji w DM WDM S.A. są członkowie rodziny oraz sprawdzeni przyjaciele rodziny. Jest to źródło naturalne
z dwóch względów. Pierwszym z nich jest fakt, że DM WDM S.A. jest firmą
rodzinną i tzw. krąg wewnętrzny tworzą reprezentanci i pełnomocnicy rodzin –
biznes został założony przez dwie rodziny, i do tej pory one właśnie oraz ich
otoczenie stanowią obszar eksploracji w dziedzinie pozyskania personelu. Druga
przesłanka to specjalizacja członków rodzin w przedmiocie działalności firmy
inwestycyjnej. Zarówno młodsi, jak i starsi reprezentanci rodzin dysponują kierunkowym wykształceniem oraz znaczącym doświadczeniem w pracy w instytucjach finansowych. Tak więc podstawowym kryterium przyjęcia do pracy nie są
wyłącznie więzi rodzinne – byłby to zwykły nepotyzm – oprócz nich decyduje
wysoki stopień fachowości. Przedstawiciele rodzin to bez wyjątku kluczowi
pracownicy, tworzący zarząd i zajmujący stanowiska kierownicze. Architektura
społeczna firmy nie stwarza jednak dystansu i nie izoluje od siebie kręgu wewnętrznego i zewnętrznego, wręcz przeciwnie – polityka personalna zmierza do
zacierania różnic i budowania obopólnego zaufania.
Kolejne źródło, mimo stanu jego wyczerpania w chwili obecnej, było intensywnie wykorzystywane w początkowym okresie funkcjonowania firmy, a przesłanki dla korzystania z niego były podobne jak w przypadku kręgu rodzinnego.
Mowa tutaj o członkach koła naukowego zajmującego się problematyką rynku
kapitałowego, a funkcjonującego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Charakteryzowała ich nie tylko pasja i wspólne zainteresowania, notabene
zbieżne z przedmiotem działalności DM WDM S.A., ale również pewna więź
i poczucie przynależności do elitarnej grupy, co w części można utożsamiać
z więzią rodzinną.
22

Wpływ kultury organizacji na sposoby doboru, selekcji, motywacji i oceny pracowników,
http://www.elstudento.org/articles.php (4.10.2010).
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Oczywiście obecnie firma dynamicznie rozwija się, a zapotrzebowanie na
nowych pracowników równie intensywnie wzrasta. Firma została więc zmuszona
do zintensyfikowania działalności rekrutacyjnej, choć wciąż kryteria osobowościowe i psychologiczne, kwalifikujące do „rodziny”, stanowią ważną przesłankę
dla dokonywanych wyborów.
Kolejny atrybut „klanu” to wyjątkowa rola intuicji w doborze personelu.
Intuicja jest pojęciem, które określa proces natychmiastowego zrozumienia
lub percepcji faktu, bytu albo relacji pomiędzy dwoma zjawiskami lub rezultatami. W tym kontekście intuicja jest sposobem pozyskiwania wiedzy, wspartym
doświadczeniem danej jednostki. Oczywiście intuicja może nas zawieść, gdy
w proces poznawczy włączymy elementy racjonalne, ale wówczas gdy jesteśmy
otwarci na nowe myśli, gdy rozum wzbogaca i uzupełnia wybór, a nie go wypacza, intuicja staje się pożytecznym narzędziem w procesie wydawania opinii.
„Przeciwieństwem otwartości jest dogmatyzm, rozumiany jako skłonność do
przedwczesnego udzielenia «jedynie słusznej» odpowiedzi i upodobanie do zdecydowanych, radykalnych sądów. Bardzo bliska dogmatyzmowi jest cecha, którą można nazwać brakiem tolerancji na informacje wzajemnie sprzeczne,
niejasne, wieloznaczne lub niepełne. Osoba, której brak tego rodzaju tolerancji,
wykazuje skłonność do poszukiwania za wszelką cenę jakiejkolwiek definicji
sytuacji problemowej, ponieważ nie lubi sytuacji otwartych i problemów nierozwiązanych. Postawa nietolerancji wobec dwuznaczności nie sprzyja aktywności twórczej, prowadzi bowiem do impulsywnego „gaszenia pożaru” zamiast
do przemyślanego i wytrwałego poszukiwania najlepszej odpowiedzi”23.
Intuicja jest tak samo naturalna jak instynkt u zwierząt, a różnica polega
jedynie na tym, że zwierzę nie ma wyboru – musi podążać za popędem natury.
Z człowiekiem jest inaczej – może on decydować, czy podążyć za swoim rozumem, za intuicją, a może za ich kombinacją24.
Jeżeli da się wyróżnić instynkt rodzinny, to uprawniona jest również intuicja
rodzinna, która w DM WDM S.A. stanowi jedno z kryteriów selekcji kandydatów na pracowników. Intuicyjnie dokonuje się wyboru tych, którzy przejawiają
cechy rodzinne zgodne z kulturą klanu, a więc takie jak: zaangażowanie, lojalność, skłonność do uczestnictwa, konsensusu. Na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, opartej na racjonalnej wymianie informacji, intuicja bywa przezorną
przepowiednią, twórczą siłą, kreatywną energią, wewnętrznym ostrzeżeniem,
przeczuciem, kluczowym elementem przy odkryciach i decyzjach. To wszystko
stanowi jedynie opis uczuć osób posługujących się intuicją. Czy tymi, którzy
23

A. Fazlagić, Intuicja w zarządzaniu, http://cio.cxo.pl/artykuly/49452/Intuicja.w.zarzadzaniu.
html (9.03.2011).
24
K. Teperwein, Superintuicja, http://zenforest.wordpress.com/2007/11/25/czym-jest-intuicja/
(9.03.2011).
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dokonywali wyboru, pokierowała prawdziwa intuicja, i na ile była ona trafiona,
okazuje się dopiero po pewnym czasie, np. w trakcie procesu adaptacji zawodowej i społecznej.
Posługiwanie się intuicją nie jest czymś wyjątkowym, przypisanym wyłącznie do jednego typu kultury organizacyjnej, choć niepomiernie częściej występuje ono w kulturze klanu, traktowanej jako środowisko kulturowe najbardziej
humanistyczne. W opozycji pozostają tutaj:
– kultura rynku, oparta na rywalizacji prowadzonej w formule zwycięzca –
przegrany,
– kultura hierarchii, podporządkowana przepisom i procedurom, które często wykluczają pierwiastek humanistyczny,
– kultura adhokracji, w której praca zespołowa, podporządkowana efektywności, pomija element integracji społecznej.
Kolejny atrybut procesu doboru pracowników to kontrakt psychologiczny,
traktowany jako podstawa wzajemnego bilansowania nieformalnych oczekiwań
pracowników i pracodawcy, a tym samym jako istotne narzędzie selekcji.
Pojęcie „kontraktu psychologicznego” „opiera się na założeniu, że każdy
pracownik i kandydat do pracy ma pewne oczekiwania wobec swojego miejsca
zatrudnienia – organizacji – i że sama organizacja oczekuje czegoś od pracownika. Nie chodzi tu tylko o to, ile pracy trzeba wykonać za jaką sumę pieniędzy, co
określa formalna umowa między pracodawcą i pracobiorcą, ale także o dodatkowe prawa, przywileje, obowiązki – zarówno ze strony pracownika, jak i organizacji”25. Ale kontrakt psychologiczny to nie tylko płaszczyzna, na której
dochodzi do uzgadniania oczekiwań pracowników i pracodawców – to również
dynamizm. „Dynamizm kontraktu psychologicznego polega na ciągłym, wzajemnym wpływaniu stron na siebie. Wysokie wymagania ze strony organizacji
skłaniają nowo zatrudnionego pracownika do bardziej zaangażowanego działania, a w konsekwencji stwarzają szanse na większe «beneficja»”26. Kontrakt
psychologiczny można zatem traktować jako pewien sposób interpretowania
stosunku pracy, determinujący jednocześnie jego elementy27.
Z punktu widzenia pracowników elementy te najczęściej obejmują28:
• uczciwe i godne traktowanie,
• przydział zadań zgodnych z możliwościami,
• nagradzanie adekwatne do wysiłku,
• możliwość wykazania się kompetencjami,
• tworzenie szans rozwoju zawodowego,
25

B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2007, s. 40.
G. Bartkowiak, Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Poznań 2010, s. 60.
27
Cz. Zając, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007, s. 91.
28
M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Poznań 2007, s. 39-40.
26
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bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia,
• orientację w oczekiwaniach pracowników,
• udzielanie informacji zwrotnych.
Oczekiwania pracodawców są natomiast następujące29:
• akceptacja organizacji i jej wartości,
• poświęcenie i oddanie pracy,
• lojalność i rezygnacja z osobistych interesów,
• posłuszeństwo,
• kompetencje,
• udział w budowie pozytywnego obrazu organizacji.
Wymienione elementy to treść kontraktu psychologicznego. Oczywiście
ulegają one modyfikacji bądź nadawane są im różne priorytety, w zależności od
dominującego w organizacji typu kultury organizacyjnej. W tym kontekście
warto wskazać na związki pomiędzy kontraktem psychologicznym a kulturą
organizacyjną.
Pierwsza interpretacja tych związków ma charakter totalny, dotyczy bowiem
postrzegania kultury organizacyjnej jako dominującej formy kontraktu psychologicznego.
W tradycyjnych ujęciach kultury organizacyjnej często pojawia się stwierdzenie o wyuczonych i wspólnych dla całej organizacji milczących założeniach,
na których opiera się nasze codzienne zachowanie. Jeśli jednak zastąpić „milczące założenia” słowami „oczekiwania i umowy osobiste”, jak proponuje
M. Wellin, otrzymamy oryginalną definicję kultury organizacyjnej, właściwie
tożsamą z pojęciem „kontraktu psychologicznego”:
„Kultura organizacyjna to wyuczone, wspólne oczekiwania i umowy osobiste zawierane między pracownikami organizacji, dotyczące tego, co mają sobie
wzajemnie dawać, i wpływające na ich zachowanie na co dzień”30.
Jest to bardzo dynamiczne ujęcie, zmienia ono bowiem sposób postrzegania
kultury organizacyjnej, uzupełniając ją o sposób oddziaływania kultury na pracownika, a także o działania pracownika na rzecz wzmiankowanej. Taka dwukierunkowa definicja jest znacznie pojemniejsza niż ujęcie tradycyjne.
Drugi sposób interpretacji związku kontraktu psychologicznego z kulturą
organizacyjną jest prostszy i bardziej klarowny. Kontrakt psychologiczny w tym
ujęciu traktowany jest jako element kultury organizacyjnej, jej składowa. Tak
więc, jak każdy element czegoś złożonego, może występować bądź nie. Stąd
wniosek, że bywają kultury organizacyjne pozbawione tego elementu. Jeżeli
jednak jest on obecny, to kultura organizacyjna, jako kategoria nadrzędna, determinuje jego kształt i treść.
•

29
30

Ibidem, s. 40.
M. Wellin, Zarządzanie kontraktem psychologicznym, Warszawa 2010, s. 183.
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Tabela 1. Treść kontraktu psychologicznego w DM WDM S.A.
Treść
kontraktu psychologicznego

Sposób traktowania przez pracodawcę w kategorii sprawiedliwości,
równości, konsekwencji
Stabilność zatrudnienia
Możliwość wykazania się umiejętnościami
Oczekiwania związane z karierą i
możliwość rozwijania umiejętności
Zaangażowanie i wpływ
Zaufanie do kierownictwa, przekonanie, że dotrzymuje ono obietnic
Konsensus
Dobra atmosfera i troska o pracowników
Treść
kontraktu psychologicznego
Kompetencje
Wysiłek
Zgodność
Przestrzeganie zasad
Zaangażowanie
Lojalność
Uczestnictwo
Konsensus

Punkt widzenia
pracowników
Oczekiwania
wobec pracodawcy

Punkt widzenia
pracodawcy
Postrzegane
przez pracodawców
oczekiwania pracowników

28

13

30

14

21

10

25

9

21

7

31

13

22

11

28

13

Postrzegane
przez pracowników
oczekiwania pracodawcy
28
22
22
25
30
30
23
21

Oczekiwania
wobec pracowników
9
7
10
10
14
15
12
10

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

W tym kontekście można stwierdzić, że kultura klanu jest szczególnie predestynowana do zawierania z pracownikami kontraktu psychologicznego – jest
on naturalnym elementem kulturowym wpisującym się w zbiór wartości propagowanych przez ten typ kultury.
Powyższą tezę pozytywnie weryfikują badania przeprowadzone w DM
WDM S.A.
Badaniom poddano 11 pracowników na stanowiskach niekierowniczych
i 5 kierowników reprezentujących pogląd pracodawcy.
Chcąc stwierdzić, czy kontrakt psychologiczny jest w firmie umową realną,
uświadamianą sobie przez obie strony, a tym samym zobowiązującą, zadano
pytanie dotyczące intensywności postrzegania tego porozumienia. W grupie
kierowników wszyscy badani potwierdzili, że są w pełni świadomi zawarcia
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takiego porozumienia, natomiast w grupie pracowników tożsamą opinię wyraziły 3 osoby; pozostali stwierdzili, że częściowo uświadamiają sobie zawarcie
takiego porozumienia. Nikt nie zakwestionował istnienia takiej umowy bądź
braku percepcji. Można więc skonstatować, że kontrakt psychologiczny jest
trwałym elementem nawiązywania stosunku pracy, ale i szerzej – stosunków
międzyludzkich.
Kolejnym obszarem indagacji była treść kontraktu psychologicznego oraz
stopień zbilansowania oczekiwań pracowników i pracodawcy. W tym celu zadano
pytania dotyczące poszczególnych składników tego kontraktu, prosząc o przypisanie im odpowiedniej liczby punktów: 0 – nieważny, 1 – pojawia się, ale nie
jest zbyt istotny, 2 – ważny, 3 – bardzo ważny (zob. tab. 1).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że punkty przypisane poszczególnym składnikom kontraktu psychologicznego, umieszczone na zacieniowanym tle, odpowiadają podstawowym cechom kultury klanu, możemy stwierdzić ich dominację we
wszystkich przedstawionych układach. Potwierdza to ścisłe związki kontraktu
psychologicznego i kultury organizacyjnej. Najwyraźniej jest to widoczne
w obszarze kluczowych składników obu kategorii. W przedmiocie oczekiwań
pracowników wobec pracodawcy w tej roli występuje zaufanie, natomiast
w przedmiocie oczekiwań pracodawcy wobec pracowników – lojalność.
Zauważalna jest także znaczna zgodność wzajemnych oczekiwań obu stron.
Kontrakt psychologiczny bilansuje się. „Zbilansowany kontrakt psychologiczny
jest niezbędny dla trwałych, harmonijnych relacji pomiędzy pracownikiem
a organizacją. Jego zerwanie może być dla obu stron sygnałem, że nie mają one
lub nigdy nie miały wspólnego zbioru wartości i celów”31.
Znamienne jest również odżegnywanie się wszystkich respondentów od odczuwania kontraktu psychologicznego jako dysonansu poznawczego w ramach
wymagań kultury organizacyjnej. Wręcz przeciwnie, wszyscy traktują to porozumienie jako element kultury organizacyjnej, a samą kulturę jako jego rozszerzenie.

Zakończenie
Współczesne organizacje starają się stosować różne strategie uzyskiwania
pozycji konkurencyjnej, jak też budowania najkorzystniejszego wizerunku. Bez
względu jednak na strategię to ludzie stanowią o sukcesie – odpowiedni ludzie.
31
R.R. Sims, Human Resorce Management’s Role in Clarifying the New Psychological Contract, „Human Resource Management” 1994, nr 3/33, s. 373-382, za: Cz. Zając, Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Poznań 2007, s. 92.
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W tym kontekście dobór personelu, szczególnie ten zgodny z preferencjami
kultury organizacyjnej, stanowi klucz do zespolenia osobowości pracowników
i osobowości organizacji w dążeniu do realizacji celu. Wówczas mogą oni działać jak jedność, wówczas też powodzenie staje się ich udziałem.
Kultura klanu stawia w tym względzie największe wymagania. Jest ona parafrazą rodziny, a każda rodzina stawia surowe warunki akceptacji nowych
członków. Rodzina stosuje również ostracyzm, gdy jej oczekiwania zostaną
zawiedzione. „Na ostateczną decyzję o tym, kto zostanie przyjęty do pracy, poważny wpływ wywiera opinia decydenta o tym, w jakim stopniu poszczególni
kandydaci pasują do organizacji. Byłoby naiwnością lekceważenie tego subiektywnego aspektu decyzji o przyjęciu do pracy. To dążenie do zapewnienia
odpowiedniego dostosowania, czy to celowe, czy nieświadome, prowadzi do
zatrudnienia ludzi wyznających podobne wartości (zasadniczo zgodne z wartościami organizacji) albo wyznających większość takich wartości”32. Scenariusz
doboru pracowników pisze kontrakt psychologiczny. Jego treść nakłada na obie
strony określone zobowiązania dyktowane przez kulturę organizacyjną.
Biorąc pod uwagę, że w DM WDM S.A. uzgodnienie oczekiwań obu stron
odbywa się w warunkach pełnej świadomości co do ich treści, kontrakt psychologiczny zawierany w tej firmie można uznać za dosłowną afirmację wartości
i zachowań preferowanych przez kulturę organizacyjną. Można powiedzieć, że
szczególną cechą tego kontraktu jest jego pozytywne oddziaływanie na firmę,
klientów i pracowników. Stanowi on doskonały przykład umowy wzbogacającej
obie strony – zarówno pracowników, jak i pracodawcę. Nie można jednak pominąć faktu, że osoby, z którymi zawiera się to porozumienie, zostały zrekrutowane
i wyselekcjonowane z wykorzystaniem narzędzi i źródeł również determinowanych przez kulturę organizacyjną. Wszechobecna kultura organizacyjna działa
jak demiurg, kształtując ludzi, organizację i realizowane w niej procesy.
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Wybrane aspekty rozwoju
przedsiębiorczości pracowniczej

Streszczenie. Turbulentne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw zmuszają je do ciągłego
poszukiwania nowych metod zarządzania, umożliwiających polepszenie ich pozycji konkurencyjnej na rynku. W obecnych warunkach kluczowym źródłem rozwoju i postępu organizacji stali się
jej pracownicy. Budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz stosowanie partycypacyjnych form pracy może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej w firmie. Rozwój przedsiębiorczości organizacyjnej może stać się bowiem kluczem do
przetrwania i rozwoju organizacji na rynku.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość pracownicza, kreatywność, kultura
organizacyjna, partycypacja pracownicza, grupowe formy pracy

Wstęp
Stwierdzenie „jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana”1 nigdy jeszcze nie
było tak aktualne. Podmioty życia gospodarczego borykają się na co dzień
z kolejnymi wyzwaniami, stawiając czoła zagrożeniom i wykorzystując nadarzające się okazje. Umiejętność obserwacji bliższego i dalszego otoczenia organizacyjnego oraz zdolność reakcji na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce w przedsiębiorstwie są warunkiem przetrwania i rozwoju firm. Rosnąca konkurencja
międzynarodowa – zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek – wymusza poszukiwanie nowych sposobów organizacji i zarządzania,
1

Heraklit z Efezu, VI-V w. p.n.e.
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umożliwiających uzyskanie przewagi konkurencyjnej w ciągle zmieniającym się
środowisku.
Organizacje dotąd funkcjonujące na rynku zmuszone zostały do dokonania
rewizji swoich strategii i systemów zarządzania. Młode firmy budowane są na
nowych – często niepewnych – podstawach, a ich przetrwanie uzależnione jest
od elastyczności, sprawności i szybkości działania. Nowe technologie, wstrząsy
ekonomiczne i polityczne, zmienne trendy społeczno-kulturowe tworzą nową
rzeczywistość, w której każde przedsiębiorstwo musi znaleźć miejsce dla siebie.
Podstawowe pytanie, jakie rodzi się w tych warunkach, brzmi: jak to zrobić?
Czy istnieje taki sposób zarządzania, który zapewni przedsiębiorstwu sukces lub
chociaż możliwość ciągłego funkcjonowania? Odpowiedź najprawdopodobniej
brzmi: nie. Nie istnieją bowiem uniwersalne zasady gwarantujące organizacji
utrzymanie się na rynku, nie mówiąc już o osiągnięciu spektakularnych wyników. Można jednak podejmować takie działania, które w pewnym stopniu
zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu.
Od kilkunastu lat coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Te trzy czynniki – zresztą wzajemnie
ze sobą powiązane – uznawane są za najważniejsze źródło poprawy efektywności2 i konkurencyjności firmy.
Celem opracowania jest zaprezentowanie dwóch kluczowych narzędzi zarządzania sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości pracowniczej, którymi są:
kultura organizacyjna oraz partycypacyjne formy pracy.

1. Istota przedsiębiorczości pracowniczej
Rozważania dotyczące przedsiębiorczości zajmują obecnie wiele miejsca
w literaturze nauk społecznych. Wzmiankowana przedsiębiorczość jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych, w tym ekonomii, demografii,
socjologii, psychologii, organizacji i zarządzania. Termin „przedsiębiorca”
w literaturze ekonomicznej pojawił się na przełomie XVII i XVIII w. W języku
francuskim odpowiada mu słowo entrepreneur, określające osobę, która podejmuje się czegoś (pewnej działalności lub projektu), dostawcę, pośrednika bądź
wykonawcę, natomiast termin entreprendre oznacza ‘przedsiębrać, podejmo2
Efektywność może być pojmowana na wiele sposobów. W wielu opracowaniach pojęcie to
nie jest precyzowane, a autorzy uznają je za intuicyjnie zrozumiałe. Efektywność zdaniem autorki
przejawia się m.in. we wzroście sprzedaży i zysku, wzroście liczby innowacyjnych pomysłów
wdrażanych przez firmę, usprawnieniu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, poprawie
jakości produktów, polepszeniu pozycji konkurencyjnej, wypełnieniu niszy rynkowej itp.
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wać’ (ang. to undertake)3. W języku francuskim występuje także określenie
entreprenant, opisujące osobę śmiałą, zuchwałą, pewną siebie. Może ono być
kojarzone z przedsiębiorcą, który z założenia powinien być osobą odważną,
podejmującą ryzyko.
Przedsiębiorczość rozpatrywać można w dwojaki sposób – jako postawę
ludzką lub jako pewien proces4.
1. Przedsiębiorczość jako postawa – w tym ujęciu przedsiębiorczość jest
zespołem cech ludzkich i polega na skłonności do podejmowania nowych działań, ulepszaniu istniejących elementów środowiska oraz na twórczo-aktywnej
postawie wobec otaczającej jednostkę rzeczywistości. Może być określana także
jako potencjał zdolności ludzkiego mózgu, umysłu i świadomości5. Przedsiębiorczość w tym przypadku traktuje się jako pewne postępowanie człowieka,
który powinien wyróżniać się swoistymi cechami, takimi jak6:
• skłonność do podejmowania ryzyka,
• gotowość do przyswajania nowej wiedzy,
• posiadanie „niespokojnego”, poszukiwawczego umysłu,
• zdolność obserwacji środowiska i zauważania rzeczy wymagających
zmiany,
• umiejętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem,
• zdecydowanie, odpowiedzialność i rzeczowość w postępowaniu z innymi
ludźmi,
• umiejętność wykorzystania każdej okazji do twórczego działania.
Opis powyższego podejścia uzupełnić można rozważaniami A. Żur, która
określa przedsiębiorczość jako zaradność życiową. Jej zdaniem na umiejętność
bycia przedsiębiorczym składają się zarówno cechy twórcze, takie jak: pomysłowość, kreatywność oraz spostrzegawczość, jak i cechy praktyczne (pracowitość, umiejętności kierownicze i organizatorskie). Ponadto osoby przedsiębiorcze charakteryzują się wysokim stopniem determinacji i wiarą we własne
siły7. P. McGowan również traktuje przedsiębiorczość jako rodzaj działalności,
który charakteryzuje się twórczym myśleniem, umiejętnościami organizacyjnymi i planistycznymi. Autor ten działaniem przedsiębiorczym nazywa zastosowanie nowego pomysłu w pewnej sytuacji lub warunkach, a zastosowanie to

3

J.G. Dees, The Meaning of Social Entrepreneurship, www.redalmarza.com/ing/pdf/The
MeaningofSocialEntrepreneurship.pdf (31.10.1998), s. 2.
4
F. Kapusta, Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Poznań – Wrocław 2006, s. 19-20.
5
S. Lipski, Definiowanie przedsiębiorczości, www.ipis.pl (26.03.2005).
6
F. Kapusta, Przedsiębiorczość..., s. 19.
7
A. Żur, Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, w: Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, red. A. Stabryła, Kraków 2006, s. 134.
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doprowadzić ma do nagłej lub radykalnej zmiany, wywołując skutki trudne do
dokładnego przewidzenia8.
2. Przedsiębiorczość jako proces9 – w tym ujęciu przedsiębiorczość rozumiana jest jako tworzenie i rozwój jednostek działalności gospodarczej. Istotą tej
działalności jest angażowanie obecnego aparatu wytwórczego w spełnienie
przyszłych oczekiwań, co ma konsekwencje w postaci poczucia ryzyka i niepewności, ale pozwala także wyzwolić inicjatywę i stworzyć nowe atrybuty
przedsiębiorczości. Sposobem urzeczywistnienia przedsiębiorczości jest innowacja, dzięki której można uzyskać nowe zastosowania dla istniejących zasobów
i w ten sposób tworzyć nowe zasoby. Tworzenie nowych zasobów ma odbywać
się poprzez10:
• dążenie do zmian i aktywną postawę wobec nadarzających sie okazji,
• bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów,
• zmianę struktury i wielkości produkcji,
• wprowadzenie i zastosowanie nowych środków produkcji,
• podjęcie nowej działalności,
• zmianę sposobu zorganizowania firmy i zarządzania nią,
• przystosowanie się do reguł i wymogów gospodarowania (również tych
stwarzanych przez otoczenie).
W rzeczywistości przedsiębiorczość ujmowaną z jednej strony jako proces,
z drugiej zaś jako postawę uznać można za podejścia komplementarne. Wyraża
się to w dążeniu ludzi do poszukiwania nowych rozwiązań, twórczym spojrzeniu
na otaczającą ich rzeczywistość i chęci jej przeobrażania.
Wyżej wymienione podejścia przełożyć można także na grunt organizacji.
Mówić można wtedy o tzw. intraprzedsiębiorczości (zwanej także przedsiębiorczością wewnętrzną bądź korporacyjną). Problematyką intraprzedsiębiorczości
jako pierwszy zajął się Gifford Pinchot III. Koncepcję przedsiębiorczości wewnętrznej wprowadził on na grunt literatury w 1985 r. za sprawą książki Intrapreneuring: Why You Don’t Have to Leave the Corporation to Become an
Entrepreneur (dosłowne tłumaczenie: Intraprzedsiębiorczość: dlaczego nie musisz opuszczać korporacji, aby stać się przedsiębiorcą). Zakłada ona możliwość
wykorzystania przedsiębiorczych zachowań w już istniejących firmach (najczęściej średnich i dużych), o skomplikowanej strukturze organizacyjnej.

8
P. McGowan, Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: Praktyka kierowania, red.
D. Stewart, Warszawa 1994, s. 580-581.
9
F. Kapusta, Przedsiębiorczość..., s. 19-20.
10
A.P. Wiatrak, Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2003, s. 27.
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P.F. Drucker także uważa, że „przedsiębiorczość opiera się na tych samych
zasadach, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jest dużą istniejącą instytucją,
czy osobą zaczynającą w pojedynkę swoje nowe przedsięwzięcie”11.
M. Bratnicki określił przedsiębiorczość wewnętrzną jako zespół działań
mających na celu współewoluowanie organizacji i jej otoczenia, polegające na
wykorzystaniu szans, służące tworzeniu bogactwa12. Jego zdaniem w przedsiębiorczości organizacyjnej chodzi przede wszystkim o możliwie jak najgłębsze,
autentyczne uczestnictwo pracowników w procesie tworzenia bogactwa: „Jeżeli
tworzenie i wykorzystanie szans ma stać się sposobem działania, to niezbędne
jest totalne zaangażowanie wszystkich interesariuszy (także wewnętrznych)”13.
Zdaniem wspomnianego autora konieczne jest stworzenie odpowiedniej kultury
organizacyjnej, sprzyjającej przedsiębiorczości, która tkwi – jego zdaniem –
w sposób naturalny w każdym człowieku14.
Według L. Mierzwińskiej intraprzedsiębiorczość jest efektem łączenia działań przedsiębiorczych uczestników organizacji, zwanych intraprzedsiębiorcami15. Jest ona rozumiana także jako forma efektywnego zarządzania, której
można się nauczyć.
Przedsiębiorczość organizacyjna jest zatem silnie uzależniona od przedsiębiorczych zachowań jej pracowników. Z tego względu określić ją można także
jako przedsiębiorczość pracowniczą. Za zachowania przedsiębiorcze uznać
można w tym przypadku „celowe, właściwe jedynie człowiekowi, zachowania
odnoszące się do przedsiębiorstw, jako obszaru działania, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego skutku, tj. uzyskania w danych warunkach najlepszego
wyniku finansowego i podniesienia przedsiębiorstwa na wyższy poziom techniczno-organizacyjno-ekonomiczny w przyjętym przedziale czasu”16.
Przedsiębiorczość pracownicza nie rozwija się jednak w organizacyjnej
próżni. Do jej pobudzenia i rozwoju konieczne jest stworzenie odpowiednich
warunków, w których wyzwolenie potencjału twórczego pracowników będzie
możliwe. Na uwagę zasługuje fakt, że kreatywność nie jest jedynie cechą osób
w pewien sposób „obdarzonych”. Dawniej uważano, że umiejętności twórcze są
11

s. 167.

P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 2004,

12
M. Bratnicki, Przedsiębiorczość organizacyjna: imperatyw, dialektyka, mity i dynamika
deformacji, w: Przedsiębiorczość a zarządzanie organizacjami, red. J. Rokita, W. Grudzewski,
Katowice 2004, s. 28.
13
Ibidem, s. 33.
14
Ibidem.
15
L. Mierzwińska, Organizacyjne determinanty rozwoju intraprzedsiębiorczości, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2006, s. 339.
16
J. Olko, Przedsiębiorczość i jej istota, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości –
szanse i zagrożenia red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2003, s. 109.
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uwarunkowane genetycznie i że stanowią one domenę ludzi inteligentnych, jednak dziś wiadomo, że kreatywności można się nauczyć i może być ona wykorzystywana do rozwiązywania problemów na wszystkich płaszczyznach życia17.

2. Przedsiębiorcza kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna jest jednym z ważniejszych czynników stymulujących bądź ograniczających funkcjonowanie i rozwój organizacji. Dzieje się tak
dlatego, że stanowi ona zespół norm i zasad, na których opiera się funkcjonowanie całej firmy. G. Pinchot słusznie uznał, że przedsiębiorcza organizacja to taka,
która „czyni użytek z inteligencji wszystkich pracowników”18. Kultura organizacyjna budowana według tej zasady może okazać się kluczem do rozwoju kreatywności i innowacji w przedsiębiorstwie.
Budowanie odpowiedniej kultury i atmosfery w przedsiębiorstwie jest procesem, który bez wątpienia wymaga zaangażowania wszystkich osób w firmie,
poczynając od najwyższego kierownictwa, a kończąc na pracownikach wykonawczych. Ważne jest, aby ludzi postrzegać jako potencjał, który – w odpowiednich warunkach – może zostać uwolniony i wykorzystany do osiągnięcia
celów przedsiębiorstwa.
A. Sajkiewicz określa istotę potencjału pracy jako „zasób możliwości, zdolności, sprawności i motywacji, tkwiący w ludziach, a tym samym w organizacji
(przedsiębiorstwie, instytucji itp.)”19. Dla A. Pocztowskiego potencjał pracy
stanowi „ogół cech i właściwości20 poszczególnych osób tworzących zasoby
ludzkie, decydujących o ich aktualnej i przyszłej zdolności i gotowości do realizacji zadań przedsiębiorstwa”21.
B. Jamka wymienia cztery zasady, które musi spełnić organizacja, ażeby
móc wykorzystać potencjał możliwości tkwiący w pracownikach22:

17
A. Mikołajewska, B. Dworakowska, Kreatywność – czy można się jej nauczyć?,
http://www.nf.pl/Artykul/5689/Kreatywnosc-czy-mozna-sie-jej-nauczyc/ (31.01.2005).
18
B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku.
Wybrane koncepcje i metody, Warszawa 2002, s. 20.
19
A. Sajkiewicz, Potencjał pracy w organizacji, w: Zarządzanie potencjałem pracy, red.
A. Sajkiewicz, wyd. III, Warszawa 1998, s. 7.
20
Do głównych właściwości autor zalicza: wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne,
zdolności, zdrowie i motywację do pracy.
21
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998,
s. 96-97.
22
B. Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa 2011, s. 229.
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– w firmie musi panować przekonanie, że w każdym człowieku kryje się
potencjał możliwości,
– potencjał poszczególnych osób jest zróżnicowany, gdyż każdy człowiek
jest inny,
– uaktywnienie potencjału możliwości następuje w sprzyjających warunkach23,
– od przedsiębiorstwa zależy, czy i w jakim stopniu stworzy sprzyjające warunki.
Trudno nie zgodzić się z powyższymi zasadami. Organizacja jest bowiem
zbudowana z indywidualnych jednostek, z których każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna.
Do budowania przedsiębiorczej kultury organizacyjnej niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków jej rozwoju. Według Z. Jasińskiego rozwojowi
przedsiębiorczości sprzyjają warunki organizacyjne, w których24:
• w firmie docenia się wszelkie nowości, ulepszenia, pomysłowość, ludzi
z wyobraźnią oraz wykorzystanie każdej okazji do wprowadzenia nowatorskiego
rozwiązania,
• kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania manifestuje słowem i czynem postawę przychylności dla twórczych pracowników i ich pomysłów, tolerując zarazem w określonych granicach niepowodzenia,
• firma jest otwarta na innowacje, rozumie proces twórczy, ma świadomość
jego uwarunkowań, zna i toleruje niedogodności wynikające z przebiegu procesu twórczego,
• tolerancja dla innego sposobu widzenia spraw jest zjawiskiem powszechnym,
• firma pozwala rozwiązywać problemy bez pośpiechu, z możliwością elastycznego traktowania terminów, w ramach nakreślonych granic czasowych,
• istnieją możliwości wymiany informacji pomiędzy osobami funkcjonującymi w firmie na różnych szczeblach zarządzania.
Wyżej wymienione warunki organizacyjne są pewnym uniwersalnym zbiorem zasad, który może zostać zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie
czy instytucji. Warunkiem koniecznym do jego wdrożenia jest zrozumienie znaczenia kreatywnego i innowacyjnego działania dla rozwoju społeczno-ekonomicznego firmy.
Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej organizacja
powinna cechować się przede wszystkim otwartością na zmiany i ryzyko, promować ideę kreatywności i innowacyjności, a także opierać się na wzajemnym
23

Autorka nie wskazuje, jakie są to warunki.
Z. Jasiński, Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych, w: Kapitał ludzki
a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2004, s. 75-76.
24
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szacunku i wsparciu pracowników. Równie ważna jest ciągła komunikacja
i wymiana myśli pomiędzy pracownikami, ponieważ klimat otwartości i swobodnego przepływu poglądów i informacji jest katalizatorem procesu innowacyjności i uczenia się25.
Choć kultura organizacyjna tworzy ramy dla przedsiębiorczego środowiska,
jednak to właśnie odpowiednie metody i narzędzia zarządzania oddziałują na
postawy przedsiębiorcze pracowników. Jednym ze sposobów pobudzenia i wykorzystania kreatywności pracowniczej mogą stać się partycypacyjne formy
organizacji pracy. Powyższemu zagadnieniu poświęcona została dalsza część
opracowania.

3. Partycypacyjne formy pracy
jako źródło przedsiębiorczości pracowniczej
Problemy, z którymi borykają się współczesne firmy, stają się coraz bardziej
złożone i wielowymiarowe. W celu ich rozwiązania organizacje coraz częściej
decydują się na włączanie pracowników w procesy rozwiązywania problemów
w firmie. Badania wykazały, że wykorzystanie potencjału twórczego pracowników poprzez ich bezpośrednią partycypację w zarządzaniu przedsiębiorstwem
może przynieść wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników.
Z punktu widzenia organizacji partycypacja pracownicza może przyczynić
się do zmian na lepsze26: wzrostu wydajności i efektywności firmy dzięki silniejszej motywacji pracowników do pracy, ograniczenia absencji i fluktuacji
kadr, wzrostu trafności podejmowanych decyzji i lepszej ich realizacji, integracji
interesów osobistych, społecznych i zespołowych, zmniejszenia niechęci pracowników do nowych przedsięwzięć organizacyjnych, wzrostu wzajemnego
zaufania i zainteresowania pracowników losami firmy.
Partycypacja pracownicza przyczynić się może do znacznego wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, gdyż „pozwala na łatwiejszą realizację podjętych
wspólnie decyzji i zwiększa identyfikację pracowników z celami organizacji.
Dodatkowo poprawia elastyczność firmy i stabilizuje stosunki społeczne”27.
Udział pracowników w zarządzaniu niesie za sobą także pewne wartości, do
których zaliczyć można m.in. korzyści wymienione poniżej28.
25

P. Nesterowicz, Organizacja na krawędzi chaosu, Katowice 2002, s. 24.
W. Dyduch, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Katowice 2008, s. 33.
27
Ibidem, s. 32.
28
T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań 2001, s. 33-37.
26
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1. Wspólne wywieranie wpływu – jest to naczelna wartość partycypacji,
dzięki której możliwe jest oddziaływanie na rozwój organizacji. Najbardziej
zaawansowaną formą wywierania wpływu w organizacji jest możliwość podejmowania decyzji przez grupę pracowniczą.
2. Zróżnicowanie ról – dzięki zastosowaniu takich technik jak rotacja stanowisk, wzbogacanie czy poszerzanie pracy możliwe jest zwiększenie elastyczności organizacji poprzez ułatwienie jej przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia.
3. Wielostronne stosunki informacyjne zachodzące między uczestnikami organizacji – informacja jest podstawą podejmowania decyzji. Jej optymalna wymiana pomiędzy uczestnikami organizacji jest warunkiem wykorzystania twórczych możliwości człowieka.
4. Negocjacje – dzięki umiejętności rozwiązywania konfliktów za pomocą
negocjacji możliwe jest pełniejsze zrozumienie racji każdej ze stron, pogłębienie
przepływu informacji oraz wzmocnienie interakcji.
5. Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, zarówno podwładnych, jak
i przełożonych – partycypacyjne formy pracy przyczynić się mogą do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Należą do nich m.in. poczucie samorealizacji
i spełnienia zawodowego, osobista i społeczna identyfikacja, poczucie autonomii, podwyższenie własnej wartości.
6. Orientacja organizacji na wydajność – włączanie pracowników w proces decyzyjny organizacji skutkuje zwiększeniem zadowolenia z pracy, co następnie przekłada się na wzrost wydajności pracy.
7. Eksponowanie zaufania i tolerancji – zaufanie i tolerancja są z jednej
strony warunkiem, a z drugiej efektem zarządzania partycypacyjnego.
8. Zmiana orientacji kierownictwa z indywiduum na grupę – grupowe
podejmowanie decyzji ma liczne zalety. Należą do nich: zaangażowanie znacznego potencjału umysłowego w rozwiązywanie problemu, szerokie spojrzenie na
zagadnienie, stymulowanie indywidualnych skojarzeń, oryginalność prezentowanych rozwiązań, tendencje do obiektywizacji rozwiązań.
Wdrożenie odpowiednich form pracy grupowej może okazać się najbardziej
efektywnym sposobem wykorzystania kreatywności pracowniczej w firmie.
Dzięki wdrożeniu grupowych form pracy możliwe jest wykorzystanie potencjału
twórczego wielu osób za sprawą efektu synergii. Oznacza to, że efekt działania
zespołu może być większy niż suma efektów działań pojedynczych osób.
Problem wykorzystania zespołów pracowniczych nie jest zagadnieniem nowym.
B. Kożusznik słusznie stwierdziła, że obecnie nie chodzi o to, by wymyślać nowe
narzędzia zarządzania, ale o to, by właściwe wykorzystano te, które już posiadamy29.
29

B. Kożusznik, Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Katowice 1996, s. 13.
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Do jednych z najpopularniejszych rodzajów grup pracowniczych zalicza się zespoły
wymienione poniżej30.
1. Zespoły zadaniowe – powoływane są z celu rozwiązania określonego
problemu (wykonania określonego zadania). Członkowie zespołu dobierani są
z różnych działów przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe jest spojrzenie na
rozwiązywany problem z wielu punków widzenia. Zwykle celem zespołu jest
realizacja cyklu działań od pomysłu do jego realizacji31.
2. Grupy tworzone w ramach działów – charakterem zbliżone są do ww.
zespołów zadaniowych, składają się jednak z osób pracujących w tym samym
dziale firmy.
3. Zespoły doskonalenia – w skład zespołu również wchodzą pracownicy
jednego działu. Decydują oni jednak samodzielnie o zakresie prac grupy. Są to
zespoły stałe, których zadaniem jest ciągła poprawa pracy w danej komórce
przedsiębiorstwa.
4. Zespoły zajmujące się wybranymi zagadnieniami – tworzone są na
zasadzie dobrowolnego członkostwa, a ich zadaniem jest rozwiązanie konkretnego problemu. W ich skład wchodzić mogą pracownicy różnych działów
przedsiębiorstwa.
5. Koła jakości32 – celem pracy kół jakości jest rozwiązywanie problemów
dotyczących pracy wykonywanej przez jej członków. W pracy kół wykorzystywane jest doświadczenie i wiedza wszystkich jej członków. Składają się one
zatem z doświadczonych pracowników oraz fachowców, którzy dobrze znają
problemy związane z wykonywaną przez nich pracą. Uczestnictwo w grupie jest
dobrowolne.
6. Grupy autonomiczne33 (zwane także samozarządzającymi zespołami
roboczymi) – celem grupy jest wykonywanie ściśle określonej pracy, na podstawie umowy z pracodawcą. Grupy te cechują się dużą autonomią – wszelkie
funkcje zarządcze wykonywane są wewnątrz grupy niezależnie od menedżera.
Ważną cechą grup autonomicznych jest wspólne wynagrodzenie jej członków za
wyniki pracy grupy.
Aby grupa zadaniowa działała efektywnie, muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki – obejmują one czynniki wyliczone poniżej34.
30
R. Mazurek, Praca w zespole jako źródło kreatywności, w: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, t. II, red. E. Skrzypek, Lublin 2009, s. 19-20.
31
Z. Chrościcki, Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi, Warszawa 2001, s. 2.
32
T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu..., s. 81; W. Dyduch, Pomiar przedsiębiorczości...,
s. 35; K. Skorupińska, Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach
europejskich, Łódź 2009, s. 47-48.
33
W. Dyduch, Pomiar przedsiębiorczości..., s. 38.
34
P. Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania kreatywności człowieka w procesie gospodarowania, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2006, s. 141-142.
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1. Atmosfera w grupie – jednym z najważniejszych czynników sprzyjających kreatywnemu myśleniu jest przyjazna, sprzyjająca otwartości atmosfera,
przejawiająca się w akceptacji pracy członków.
2. Poczucie bezpieczeństwa – poczucie bezpieczeństwa silnie oddziałuje
na zdolności twórcze członków grupy. Zgłaszane pomysły nie powinny być
oceniane z punktu widzenia poprawności politycznej, a członkowie grupy nie
mogą czuć zagrożenia ze strony kierownictwa, członków zarządu czy pozostałych członków zespołu.
3. Wspólna wizja i cel – grupa będzie pracowała efektywniej, gdy jasno
określony zostanie cel jej działania. Osoby nieidentyfikujące się z celem prac
grupy stanowiły będą czynnik oporu, blokujący twórcze myślenie.
4. Osoba lidera – prace grupy powinny być koordynowane przez osobę
lidera, akceptowanego przez wszystkich członków grupy.
5. Znajomość zasad kreatywnego myślenia – członkowie grupy (a przede
wszystkim jej lider) powinni znać techniki twórczego myślenia.
6. Demokracja – członkowie grupy powinni mieć równe prawo decydowania w kwestii podejmowanych prac. Demokracja przejawiać się powinna
także w dostępie do wszystkich informacji związanych z pracą zespołu. Dzięki
temu grupa będzie mogła generować pomysły odpowiadające oczekiwaniom
firmy.
7. Reżim czasowy – grupa nie powinna pracować pod presją czasu. Powinna mieć ona wystarczająco dużo czasu na refleksje, przetestowanie proponowanych rozwiązań oraz konsultacje merytoryczne.
8. Różnorodność członków grupy – obecność członków grupy o różnych
poglądach, doświadczeniach zawodowych i odmiennych cechach osobowościowych sprzyjać może ścieraniu opinii, dzięki czemu wzrosnąć może prawdopodobieństwo powstania kreatywnego rozwiązania.
9. Krytyczny stosunek do firmy – włączenie w prace grupy osób mających krytyczne spojrzenie na prace firmy umożliwić może przełamywanie
schematów myślenia i utartych reguł.
Wyżej wymienione warunki funkcjonowania grupy powinny być zapewnione łącznie. Dopiero wtedy będzie można mówić o jej prawidłowym funkcjonowaniu, które skutkować może twórczymi pomysłami członków zespołu.

Zakończenie
Useem i Borden twierdzą, że przedsiębiorczość staje się swoistą architekturą
organizacji, która swój złoty wiek ma dopiero przed sobą35. Przedsiębiorczość
35

J. Useem, M. Borden, Entrepreneurship, „Business 2.0” 2001, nr 2, s. 80-87.
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wewnętrzna stała się bowiem sposobem na przezwyciężenie korporacyjnej biurokracji, zwiększenie elastyczności i innowacyjności przedsiębiorstw.
Aktualne stało się także stwierdzenie M. Bratnickiego, który sądzi, że „kluczowym wyzwaniem współczesnego zarządzania jest wykorzystywanie kompetencji i zaangażowania pracowników, a w szczególności dopuszczanie ich do
uczestnictwa w kształtowaniu ukierunkowania strategicznego całej organizacji”36.
Firmy, które chcą stać się organizacjami przedsiębiorczymi, powinny zadbać
o rozwój przedsiębiorczości już na etapie planowania i pozyskiwania zasobów
ludzkich. Przedsiębiorstwa określić powinny profil poszukiwanego pracownika
w taki sposób, aby wyróżniał się on cechami typowymi dla osób przedsiębiorczych lub posiadał potencjał do rozwoju owych cech. W procesie zarządzania
ważne jest stworzenie ludziom odpowiednich warunków do działania poprzez
budowanie sprzyjającej kultury organizacyjnej oraz stosowanie metod pracy,
dających pracownikom pewien zakres swobody i autonomii w podejmowaniu
decyzji. Wszelkie działania podparte powinny jednak zostać odpowiednim systemem motywacyjnym, wynagradzającym aktywne postawy pracowników.
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Streszczenie. Głównym celem artykułu jest podjęcie próby analizy problemu dotyczącego
zarządzania pracownikami (zasobami ludzkimi) organizacji non profit, jakimi są wolontariusze.
Analizie zostaną poddane etapy realizacji działań personalnych1 (planowanie zaangażowania,
rekrutacja i selekcja potencjalnych wolontariuszy, ich ocena, motywowanie przez wynagrodzenie
– w sensie niematerialnym, rozwój oraz odejścia) w odniesieniu do tej grupy pracowniczej (określanej również mianem współpracowniczej).
Słowa kluczowe: wolontariat, wolontariusz, zarządzanie zasobami ludzkimi, etapy zarządzania zasobami ludzkimi, organizacje NGO

Wstęp
W polskiej rzeczywistości społecznej pojawiło się wiele organizacji, które
można nazwać pozarządowymi, a więc powstającymi z woli obywateli, a nie
z inicjatywy organów państwa. Aktualnie oprócz terminu „organizacja pozarządowa” funkcjonuje kilka określeń dotyczących tego typu podmiotów, a mianowicie:
1
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele określeń na oznaczenie działań personalnych,
por. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. IV, zm., Warszawa 2010, s. 15-19. Tutaj celowo
z powodu ograniczeń edycyjnych nie podjęto się takiej analizy.
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organizacje non profit, czyli niedziałające dla zysku,
• organizacje wolontarystyczne, czyli zatrudniające wolontariuszy,
• organizacje pożytku publicznego, a więc prowadzące działalność użyteczną społecznie.
Ze wszystkich wyżej wymienionych jedynie ostatnia nazwa znalazła swoje
odzwierciedlenie w unormowaniach prawnych2, pozostałe zaś stosowane są zamiennie – skutkiem jest brak precyzji terminologicznej3. Wspólną cechą organizacji non profit jest przedkładanie motywacji społecznej nad ekonomiczną.
Organizacje non profit, choć nie bazują na zasadach bezpośrednio związanych z rachunkiem ekonomicznym, muszą uwzględniać zasady racjonalnego
gospodarowania, powinny być odpowiednio zarządzane oraz posiadać w swoich
szeregach ludzi, którzy w oczekiwany przez społeczeństwo i te organizacje sposób będą realizować cele statutowe. Jednakże wykonywanie zadań publicznych
i społecznych napotyka różnorodne problemy, w tym o charakterze finansowym.
Problemy te z kolei wymuszają na organizacjach non profit konieczność korzystania z dobrowolnej, nieodpłatnej (jednak nie bezinteresownej, choć bez wynagrodzenia materialnego), świadomej pracy ochotników, chcących świadczyć
prace na rzecz innych lub całego społeczeństwa.
•

1. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
– charakterystyka organizacji
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) znajduje się w Jeleniej Górze. Jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego założenie datuje się na 27.03.2001 r. Sejmik ma osobowość prawną, reprezentowany
jest przez prezesa KSON. Sejmik samodzielnie określa swoje cele, programy
działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące
jego działalności, opartej na społecznej pracy członków i świadczeniach wolontariuszy. Organizacja ta dla realizacji zadań prowadzi biuro i może zatrudniać
pracowników (jednakże w chwili obecnej żaden współpracownik nie jest związany umową o pracę czy inną umową cywilnoprawną, ale tylko i wyłącznie
umowami wolontarystycznymi). KSON tworzy 15 organizacji pozarządowych
ziemi jeleniogórskiej i 5 zakładów pracy, w tym 4 pracy chronionej, działając na
2

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 28, poz. 146.
3
Por. J. Hernik, Typologia polskich organizacji pozarządowych, „Przegląd Organizacji”
2006, nr 12, s. 26.
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rzecz wielu tysięcy członków, a także niezrzeszonych osób niepełnosprawnych
i stając się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w
ich imieniu i na ich rzecz funkcjonuje jako organizacja parasolowa. Od 8 marca
2004 r. KSON ma status organizacji pożytku publicznego. W grudniu 2005 r.
KSON został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego
dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska.
Misją KSON jest:
• reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych,
• koordynacja działań organizacji członkowskich oraz tworzenie warunków
dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
• wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
• działalność wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
Statutowym zadaniem KSON jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych, a także podejmowanie próby kompleksowego rozwiązywania problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań, przy współpracy
z samorządem miasta Jelenia Góra, samorządami gmin powiatu jeleniogórskiego
oraz z samorządem powiatowym i wojewódzkim.
Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze
zdań publicznych, do których należą czynności na rzecz osób niepełnosprawnych – zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej.
KSON tworzą członkowie, którzy dzielą się na:
• zwyczajnych,
• wspierających,
• honorowych.
Władzami Sejmiku są:
• Walne Zebranie KSON,
• Prezes KSON,
• Zarząd KSON (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków),
• Komisja Rewizyjna w składzie od 3 do 5 członków.
Kadencja władz trwa cztery lata. Członkowie władz pełnią swe funkcje do
czasu wyboru nowych władz. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Sejmiku.
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy.
Bieżącą i statutową działalność Sejmiku zabezpieczają:
• Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.
• Biuro KSON.
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Podstawowy kierunek działania Sejmiku to zapewnienie stabilności finansowej. Bez stałego zasilania finansowego, pochodzącego z różnych źródeł, Sejmik nie ma szans na prowadzenie swojej misji wśród mieszkańców subregionu
jeleniogórskiego, a szczególnie na realizację takich zadań, jak:
• działalność badawcza,
• rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność informacyjna,
• rehabilitacja społeczna i zawodowa, a w tym prowadzenie biura pracy,
• obniżenie kosztów eksploatacyjnych Sejmiku.
Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się poprzez:
• identyfikowanie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań informacyjnych (wydawanie biuletynu „Tu i Teraz”, prowadzenie strony internetowej, uruchomienie radia internetowego NTiT oraz funkcjonowanie Telefonicznego Punktu Informacyjnego),
• prowadzenie usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób
niepełnosprawnych, w tym na otwartym rynku pracy, poprzez uruchomienie
i zapewnienie funkcjonowania Społecznej Agencji Pośrednictwa Pracy,
• organizowanie szkoleń dla pracodawców oraz udzielanie pomocy jednostkom zatrudniającym lub planującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych
w ramach funkcjonującej Społecznej Agencji Pośrednictwa Pracy,
• organizowanie i prowadzenie działalności integracyjnej, aktywizującej,
terapeutycznej oraz poradnictwa prawnego i działań samopomocowych poprzez
organizację imprez turystycznych, sportowych i integracyjnych oraz zabezpieczenie bezpłatnej pomocy prawnej,
• pozyskiwanie wolontariuszy i organizowanie ich świadczeń,
• wspieranie działań na rzecz ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji tych osób. W KSON funkcjonuje: Biuro Społecznego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej, Biuro KSON, Społeczna Agencja
Pośrednictwa Pracy, Świetlica Integracyjna, Redakcja Biuletynu Informacyjnego
„Tu i Teraz”, witryna internetowa i radio internetowe. Z innych działań podejmowanych przez biuro KSON należy wymienić prace na rzecz zabezpieczenia
organizacji imprez turystycznych i organizacji turnusów rehabilitacyjnych4.
Do zabezpieczenia ciągłości konieczne jest pozyskanie odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych i chętnych do pracy wolontariuszy.

4

Tekst oparto na informacjach zawartych na oficjalnej stronie KSON – www.kson.pl – oraz
obserwacjach własnych, jako aktywnego członka stowarzyszenia.
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2. Zarządzanie wolontariuszami jako zasobem ludzkim
w KSON
Życie organizacji jest silnie związane z fazami procesu zatrudniania5 (pozyskiwania współpracowników). Proces ten dostarcza odpowiednich ludzi z umiejętnościami i cechami, potrzebnymi do tego, by wypełniać misję i realizować
zamierzenia każdej organizacji – nie tylko gospodarczej, ale również pożytku
społecznego. Nie bez powodu więc proces ten uznawany jest za kluczowy
w zarządzaniu6, natomiast bieżące decyzje personalne są ważnym „przekrojem”
organizacji jako całości7.
Zasoby ludzkie w organizacjach non profit są kapitałem nie tylko cennym,
ale i specyficznym, gdy wziąć pod uwagę kryterium spełniania ideologicznych
celów tych organizacji. Formuła funkcjonowania organizacji non profit umożliwia w większości przypadków zachowanie dużej niezależności i swobody działania, a także wiąże się ze specyficznymi warunkami funkcjonowania i pracy.
Zarówno ze względu na ich elastyczność, jak i częste występowanie nieformalnych, często przyjacielskich stosunków między pracownikami czy innymi osobami zaangażowanymi w jej działalność. Szczególną cechą personelu jest to,
że zwykle jego większość stanowią ludzie świadczący nieodpłatną pracę,
co zwykle pozwala na znaczne obniżenie kosztów prowadzonej działalności,
a także wpływa na proces zarządzania zasobami ludzkimi8.
Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie9 wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie (ochotniczo) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia
na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w tejże
ustawie. Działalność ta interpretowana jest w różnych kontekstach – jako praca,
forma spędzania wolnego czasu czy też etap kariery zawodowej, traktowany
jako swoista inwestycja w rozwój.
W tradycyjnym podejściu do działań personalnych poszczególne procesy
realizuje się według następujących etapów: planowanie, rekrutacja, selekcja,
adaptacja, motywowanie, wynagradzanie, szkolenia i rozwój, ocena (zarządzanie

5

L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, Warszawa 1996, s. 129.
Por. B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Warszawa 1999, s. 153.
7
C.S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Kraków 1999, s. 16.
8
Por. S. Rose-Ackerman, Altruism. Ideological Enterpreuners and the non-profit firm,
„Voluntes”,1997, Vol. 8, nr 2, s. 120-134; J. Schmidt, Zasoby ludzkie w rozwoju organizacji
w Polsce, Poznań 2010 [rozprawa doktorska], s. 7-8.
9
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
6
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wynikami pracy), odejścia, zwalnianie10. Podobne, nieco zmodyfikowane podejście można zastosować również w organizacjach non profit.
Planowanie personelu oznacza przewidywanie niezbędnej w określonym
czasie i miejscu liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, zmian
w stanie i strukturze zatrudnienia oraz przyporządkowania zatrudnionych pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy. Jest
ono więc punktem wyjścia do działań w ramach procesów pozyskiwania i zwalniania pracowników. Swoim zakresem obejmuje planowanie potrzeb personalnych, planowanie wyposażenia personalnego, planowanie obsad personalnych11.
W KSON ten etap nie jest postrzegany jako istotny dla poprawy stanu zasobów
ludzkich. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż każdy, kto jest chętny do podjęcią współpracy z KSON, przyjmowany jest z „otwartymi rękoma”. Należy jednocześnie dodać, że w Sejmiku nikt nie jest zatrudniony na stałe, a podstawowy
i wyłączny zasób ludzki (kadrowy) stanowią wolontariusze. Trudno więc podejmować się planowania czegoś, co jest nieprzewidywalne. Nawet w momencie
pisania wniosków projektowych i konkursowych wykorzystuje się istniejącą
bazę kadrową (wolontarystyczną), tym bardziej że tego typu działania inicjowane są prawie wyłącznie przez wolontariuszy.
Rekrutacja pracowników w organizacjach stanowi ważny obszar realizowania funkcji personalnej, ponieważ w bezpośredni sposób przyczynia się do
kształtowania zasobów ludzkich, mających dla organizacji zasadnicze znaczenie
i strategiczny charakter12. Rekrutacja jest określana jako sposób komunikowania
się organizacji z rynkiem pracy w celu pozyskania odpowiedniej grupy kandydatów na wakujące stanowisko13.
Czy jest ona również tak istotna dla organizacji non profit? Należy stwierdzić, że pod pewnym względem tak, jednakże w rzeczywistości finansowej,
w jakiej funkcjonują te organizacje, trudno jest podejmować działania rekrutacyjne w takim wymiarze, w jakim się to odbywa w przedsiębiorstwach.
Selekcja, traktowana również jako końcowy etap rekrutacji, ma na celu,
dzięki zastosowaniu odpowiednich technik selekcyjnych, zapewnienie podjęcia
bezstronnej i obiektywnej decyzji o wyborze kandydata na dane stanowisko14.
Selekcja jest procesem zbierania informacji o kandydatach na pracowników,
dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego na dane stanowisko. Selekcji
dokonuje się wśród kandydatów wybranych w procesie rekrutacji. Istotą selekcji
10

Por. M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław 2003, s. 49.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, s. 57. Por.
także: B.R. Kuc, op. cit., s. 158.
12
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Kraków 2002, s. 81.
13
T. Kawka, T. Listwan, Pozyskiwanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red.
T. Listwan, Warszawa 2002, s. 84.
14
Por. E. McKeena, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1997, s. 130-131.
11
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jest to, aby w trakcie jej przeprowadzania zebrać jak najwięcej informacji
o kandydacie. Poddaje się go różnorodnym działaniom, które pozwalają na
określenie, jak dany kandydat zachowa się w takiej lub innej sytuacji. Pewne
zdarzenia prowadzą do pozytywnych lub negatywnych zachowań. Proces
selekcji ułatwia zidentyfikowanie możliwych typów zachowań w określonych
sytuacjach, które będą spotykały przyszłego pracownika podczas pełnienia jego
obowiązków zawodowych. Osoba, która nie lubi zbyt częstych kontaktów
z ludźmi, prawdopodobnie nigdy nie będzie dobrym sprzedawcą; człowiek
o zdolnościach humanistycznych może nie sprawdzić się w księgowości itp.15
W opisywanej organizacji selekcja występuje, przybierając jednakże trochę inne
wymiary i formy; nie jest ona także zwieńczeniem procesu rekrutacyjnego, którego praktycznie w tej instytucji nie ma. Kolejną odmiennością jest to, że to kandydaci na wolontariuszy przeprowadzają samoselekcję, wskazując, co chcieliby
robić w tej organizacji. Dopiero gdy podejmą współpracę i będą realizować
określone działania, nastąpi weryfikacja ich deklaracji o możliwościach i predyspozycjach, czyli zachodzi coś na kształt postselekcji, następnie dopiero zamieniającej się w ocenę.
W stworzeniu skutecznego zestawu narzędzi zatrzymywania pracowników
w organizacji pomocne jest określenie form, metod oraz przeprowadzanie
regularnych ocen pracowników (wolontariuszy). Ocenie poddawani są wszyscy
wolontariusze, niezależnie od tego, jaką pozycję zajmują w organizacji. Od
wyników tej oceny zależy zakres ich odpowiedzialności i swobody działania,
przebieg kariery, jak również wysokość uposażenia (co w przypadku wolontariatu nie istnieje). Sprawny system ocen pracowników organizacji umożliwia
określenie wyników pracy i stopnia, w jakim wykonują oni powierzone im
zadania pod kątem realizacji ustalonych celów16.
Kryteria oceniania pracowników, dobrane tak, aby oceny pracownicze mogły być skutecznym narzędziem oddziaływania, muszą być wyjaśnione i rozpowszechnione przed rozpoczęciem tego procesu. Kryteria ocen dostosowane są
do rodzaju działalności organizacji. Z uwagi na rodzaj działalności organizacje
dobierają kryteria ocen w taki sposób, aby mogły być one w pełni efektywnym
narzędziem. Kryteria ocen można pogrupować na17:
• kryteria behawioralne, określające zachowania pracowników, zawierające
15

Por. R. Jurkowski, Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty,
Warszawa 2001, s. 82-83.
16
Por. M. Prudzienica-Grunt, Uwarunkowania organizacji i funkcjonowania PTE, Wrocław
2006 [rozprawa doktorska], s. 177.
17
Por. T. Listwan, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1993, s. 75-78; oraz
A. Kozińska, D. Wieczorek, Styl kierowania nastawiony na motywowanie (refleksje wokół budowy
systemu wynagradzania związanego z wartością dodaną), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
2005, nr 1, s. 52.
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takie cechy, jak: lojalność, koleżeńskość, umiejętność nawiązywania kontaktów
itp.,
• kryteria będące cechami kwalifikującymi, określane również jako „kompetencyjne”, czyli pewne pożądane cechy fizyczne i psychiczne, wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe (kryterium to może być użyteczne dla kadry
administracyjnej),
• kryteria efektywnościowe, czyli wyniki pracy, traktowane jako wkład
pracownika w osiągnięcie sukcesu całej organizacji.
Podstawowym systemem oceny przydatności wolontariusza dla KSON jest
jego aktywność, umiejetność dostrzeżenia problemów innych oraz wiara
w to, że realizacja celów statutowych jest słuszna społecznie.
Płaca traktowana jest jako podstawowa forma wynagrodzenia za pracę,
niezależnie od charakteru jej wykonywania i rodzaju (umowa o pracę, umowa-zlecenie, współpraca na zasadach samozatrudnienia, czyli współpracy z jednoosobowymi przedsiębiorstwami itp.). Pracownik otrzymuje pewną, ściśle określoną liczbę pieniędzy za poświęcony czas i wysiłek, potrzebny do wykonania
określonej pracy. W większości przypadków do ustalania wielkości płacy służą
działania mające na celu określenie i ocenę wartości pracy na każdym stanowisku, z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa. Ocenia się nakłady pracy, energii, posiadane umiejętności i kwalifikacje, niezbędne do wykonania określonych
zadań. Jednakże w przypadku wolontariatu, o czym wyżej wspomniano, praca
świadczona na rzecz organizacji jest bezpłatna.
Należy jednak podkreślić, że określenie „bezpłatne”, używane w ustawie
i wielu opracowaniach, oznacza „bez wynagrodzenia pieniężnego”, ale nie stanowi, że ma ono charakter bezinteresowny. W rzeczywistości wolontariusz
uzyskuje wiele korzyści niematerialnych, takich jak: satysfakcja, spełnienie swoich motywacji, marzeń itp., zyskanie nowych przyjaciół i znajomych, zdobywanie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności, które na dalszym etapie jego
kariery mogą pomóc mu zdobyć lepszą pozycję na rynku pracy.
Inwestowanie w kapitał ludzki to konieczność każdej organizacji, która chce
nie tylko trwać, ale jest zainteresowana rozwojem i dążeniem do ciągłego poprawiania własnej pozycji na rynku18. Przez rozwój pracowników (wolontariuszy) rozumie się działania mające na celu przygotowanie ich do wykonywania
pracy i zajmowania stanowisk wymagających większej odpowiedzialności
i kwalifikacji19. W kontekście realizacji funkcji personalnej dynamika i kierunek
rozwoju są determinowane z jednej strony celami organizacji, z drugiej zaś po18

Z. Nieckarz, J. Smolarek, Cel: załoga ambitna i zmotywowana. Zasady inwestowania
w kapitał ludzki – na przykładzie programu rozwojowo-szkoleniowego Grupy Generali, „Personel”
2005, nr 2, s. 14.
19
T. Listwan, op. cit., s. 73.
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trzebami i aspiracjami wolontariuszy. Dlatego też proces ten musi być bardzo
zindywidualizowany i powinien uwzględniać zaangażowanie pracowników20.
Zasadniczym celem wszelkich programów rozwojowych, w tym szkolenia
i doskonalenia pracowników, jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw
pracowników w takim wymiarze, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie organizacji21. Szkolenie i doskonalenie pracowników rozumie się jako
proces uzupełniania wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań
na aktualnych stanowiskach pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego
rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub
zmiany organizacyjnej. Programy szkolenia i doskonalenia pracowników sprzyjają poszerzaniu horyzontów pracowników, rozwijaniu cech ich osobowości,
takich jak: innowacyjność i przedsiębiorczość, a także zaspokajaniu potrzeby
samorealizacji pracownika22.
Proces zmniejszania liczby współpracowników w organizacjach może być
spowodowany działaniem szeregu czynników o charakterze ekonomicznym,
technicznym, organizacyjnym i społecznym. Ostateczna inicjatywa zmiany pracy może wychodzić zarówno od kierownictwa, jak i od współpracownika,
a przyczyny leżące u jej podstaw dają się sprowadzić do trzech zasadniczych
punktów23:
• nieosiągania przez pracowników oczekiwanych przez kierownictwo
wyników pracy i – co się z tym wiąże – małą przydatnością tych osób dla
organizacji, co jednak rzadko w organizacjach non profit się zdarza,
• dążenia pracowników do znalezienia pracy bardziej odpowiadającej ich
oczekiwaniom, ze względu na takie aspekty jak np. wynagrodzenie, warunki
pracy czy możliwości rozwoju zawodowego – co niestety można bardzo często
zaobserwować w KSON,
• stwierdzoną nadwyżką współpracowników w wymiarze liczby chętnych
do pracy, ich kwalifikacji, czasu pracy i przestrzeni.
W pierwszej i drugiej z wymienionych sytuacji należy każdy przypadek
zmiany pracy traktować indywidualnie, starając się wyjaśnić jego uwarunkowania i ewentualnie, o ile jest to jeszcze możliwe, podjąć działania naprawcze.
Jeżeli jednak pracownik opuszcza organizację, warto uzyskać od niego informacje, które mogą być w przyszłości przydatne do usprawniania realizacji
funkcji personalnej24. Należy się zastanowić w tym momencie nad związkami
między sposobami doboru kadry a odejściami pracowników. Zbyt pośpieszne
20

A. Suchodolski, Rozwój pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2002, s. 145.
21
Por. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004, s. 136.
22
B.R. Kuc, , op. cit., s. 167.
23
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi…, s. 87.
24
Ibidem, s. 87-88.
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i niedbałe pozyskiwanie kadry na ogół ma wiele negatywnych konsekwencji dla
organizacji25.
Powyższe rozważania pokazują, jak bardzo istotne jest docenianie wolontariatu i traktowanie występowania tego zjawiska jako dobra organizacyjnego,
które daje możliwości korzystania z zasobów ludzkich w sposób niemal nieograniczony. Dostrzeżenie tego zjawiska może przynieść niewymierne korzyści
każdej organizacji. Dlatego też prawidłowe zarządzanie nim jest takie istotne dla
każdej organizacji non profit.

Podsumowanie
Analiza funkcjonowania KSON pozwala również stwierdzić, że wolontariat
jest także formą rehabilitacji i aktywizacji zawodowej jej członków oraz współpracowników. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych współpracuje
z 40-osobową grupą wolontariuszy, z czego 33 osoby działają na zasadzie podpisanego porozumienia. Większość wolontariuszy to właśnie osoby niepełnosprawne. Dla niektórych wolontariat jest tylko „formą przejściową” do uzyskania zatrudnienia, dla innych zaś stanowi możliwość samorealizacji, powrotu do
jakiejkolwiek aktywności życiowej po przebytych wypadkach i chorobach.
Wszyscy jednak poświęcają swój czas, umiejętności i wiedzę, aby służyć innym.
Z drugiej strony sami mogą nabyć nowych umiejętności, korzystając ze wszystkich możliwości, jakie daje współpraca z organizacją pozarządową (bezpłatne
szkolenia i konferencje, udział w projektach itp.).
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Koncepcja społecznej odpowiedzialności
a zachowania ludzi w organizacji
– identyfikacja relacji

Streszczenie. Celem artykułu jest identyfikacja relacji między koncepcją społecznej odpowiedzialności a zachowaniami ludzi w organizacji. Przedstawiono w nim istotę obu kategorii,
wspólne obszary, a także ukazano zależności z perspektywy osoby, grupy/zespołu i organizacji.
Rozważania mają charakter teoretyczny.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacji, zachowania organizacyjne, relacje

Wstęp
Współcześnie zasady odpowiedzialnego działania i współistnienia w miejscu pracy stały się istotne z powodu rosnących oczekiwań społecznych dotyczących odpowiedzialności organizacji. Oczekiwania te są następstwem pojawienia
się globalnych problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych. Sposób, w jaki wdrażana i realizowana jest koncepcja społecznej odpowiedzialności
w organizacjach – niezależnie od wielkości czy przedmiotu działalności –
w dużym stopniu zależy od jakości stosunków międzyludzkich, a także świadomości i kompetencji właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników, którzy
potrafią przełożyć skomplikowany język burzliwego otoczenia na praktyczne
działania, oparte na uniwersalnych wartościach, takich jak uczciwość, rzetelność
i odpowiedzialność. Zmiany otoczenia powodują, że organizacje (zwłaszcza
gospodarcze) wchodzą w sieć relacji społecznych, a ukształtowanie prawidło-
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wych stosunków wewnątrz i na zewnątrz organizacji pozwala zagwarantować
przychylność grup zainteresowanych ich działalnością.
Niedostatek opracowań dotyczących zależności między kształtowaniem
społecznie odpowiedzialnych postaw i działań a zachowaniem ludzi w organizacji skłania do podjęcia dyskusji na ten temat. Stąd właśnie celem niniejszego
artykułu jest identyfikacja wybranych relacji między koncepcją społecznej odpowiedzialności a zachowaniami organizacyjnymi. Na podstawie analizy literatury przedmiotu autorka przedstawia istotę obu kategorii, a także rozpatruje ich
wspólne obszary i zależności na poziomie osoby, grupy/zespołu i organizacji.

1. Społeczna odpowiedzialność organizacji
Burzliwość zmian w otoczeniu współczesnych organizacji stawia przed nimi
nowe wyzwania. Organizacje, przede wszystkim gospodarcze, coraz częściej
obarcza się odpowiedzialnością za masową redukcję zatrudnienia, konflikty
społeczne, zachwianie bezpieczeństwa w pracy, zanieczyszczenie środowiska –
często bez głębszej refleksji na temat kondycji ekonomicznego i politycznego
systemu poszczególnych krajów i regionów oraz w skali globalnej. Wszechobecny kryzys gospodarczy ma swoje źródło w kryzysie społecznym, a ściślej
mówiąc – erozji podstawowych wartości etycznych. Świat jest pełen niepokojów
i cechuje się brakiem równowagi. Społeczeństwo oczekuje od przedsiębiorstw
już nie tylko dostarczania towarów i usług najwyższej jakości, ale także udziału
czy nawet ingerowania w złożone problemy społeczne. Siła i zakres owych
oczekiwań uzależnione są od typu i wielkości organizacji. Procesy integracji
i konsolidacji w biznesie spowodowały tworzenie wielkich „organizmów globalnych” o rozbudowanych strukturach, ponadnarodowej działalności oraz
dużych wpływach gospodarczych i politycznych. Przedsiębiorstwa globalne
dopuszczają się wielu nadużyć, stąd podlegają one coraz ostrzejszej i bardziej
wnikliwej ocenie społecznej. Także w obszarze działalności średnich i małych
firm pojawiają się niedoskonałości funkcjonowania i dysfunkcje zarządzania,
które świadczą o braku odpowiedzialności. Funkcjonowanie przedsiębiorstw
wymaga akceptacji sposobów i efektów ich działalności. Społeczna odpowiedzialność organizacji1 oznacza konieczność ponoszenia konsekwencji ich działalności oraz odpowiadania na potrzeby określonych grup społecznych. Wśród
wielu propozycji rozumienia tej złożonej kategorii można przyjąć tę, że oznacza
ona ekonomiczne, prawne, etyczne lub filantropijne zobowiązanie organiza1

Społeczna odpowiedzialność organizacji powszechnie (lub zamiennie) nazywana jest też
„społeczną odpowiedzialnością biznesu” (CSR – Corporate Social Responsibility).
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cji/przedsiębiorstwa wobec wewnętrznych (pracowników, kadry zarządzającej,
udziałowców, akcjonariuszy) i zewnętrznych (klientów, dostawców, konkurentów, społeczności lokalnych itd.) grup społecznych2. Społeczna odpowiedzialność może stać się przedmiotem celowego i zinstytucjonalizowanego działania,
a nawet może być źródłem przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw
w umiejętny sposób wykorzystujących potencjał tworzony jako efekt odpowiedzialnego funkcjonowania. Rosnące znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności3 zaowocowało z jednej strony tworzeniem poważnych podstaw
teoretycznych4 dla tej problematyki, z drugiej zaś stworzyło specyficzną modę
na społecznie odpowiedzialne działania, często przejawiające się w sposób incydentalny i powierzchowny, traktowane bardziej jako narzędzie marketingowe
służące kształtowaniu pożądanego wizerunku niż jako uporządkowany, celowy
system działań, przenikający wszystkie wymiary funkcjonowania organizacji.
Społeczeństwa są jednak coraz bardziej świadome istnienia tego dualizmu działań przedsiębiorstw, które deklarują społeczną odpowiedzialność tylko w wybranych, wygodnych wymiarach (np. działalność charytatywna czy sponsoringowa),
a w istocie łamią prawo pracy, konsumenta czy nie wywiązują się ze zobowiązań podatkowych. Koncepcja społecznej odpowiedzialności – aby spełniać
swoje zadanie związane z korzyściami w postaci tworzenia pozytywnego wizerunku, zdobywaniu zaufania pracowników, klientów, dostawców, równoważenia
relacji społecznych, podnoszenia wartości niematerialnych, możliwości uzyskiwania przewagi konkurencyjnej itd. – musi zyskać akceptację właścicieli i zarządzających, którzy na poziomie indywidualnym, zespołowym i całej organizacji
podejmą trud kierowania zachowaniami ludzi skupionych wokół wspólnych
deklarowanych i przestrzeganych wartości.
2

Społeczna odpowiedzialność najczęściej rozpatrywana jest w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym jako społeczna odpowiedzialność wewnętrzna i społeczna odpowiedzialność zewnętrzna albo odpowiedzialność względem grup społecznych/interesariuszy (pracowników, udziałowców, klientów itd.).
3
Literatura przedmiotu nie rozstrzyga jednoznacznie o przyporządkowaniu problematyki społecznej odpowiedzialności do podejścia, teorii, koncepcji czy metody zarządzania. Autorka przyjmuje, iż ze względu na określone założenia oraz instrumentarium, a więc wyłaniające się warstwy
ideowe i narzędziowe problematyki, może być ona zaliczana do zbioru koncepcji zarządzania.
4
Mowa tu o modelach opartych na stopniowaniu odpowiedzialności oraz jej relacji z zyskownością przedsiębiorstwa (modele: After Profit Obligation A.B. Carolla i Before Profit Obligation Y.Ch. Kanga, D.J. Wood), o modelach określających zakres działań społecznie odpowiedzialnych (modele społecznego obowiązku, społecznego wkładu, społecznego reagowania,
społecznego zarządzania – S.L Wartick, P.L. Cochran, D.J. Wood, R.W. Griffin, G. Johnson,
K. Scholes), a także o modelach wspartych na aspektach strategicznych (modele strategii odpowiedzialności społecznej); zob. m.in. M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa, Warszawa 2004, s. 29-42; J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 104-139; A.B. Caroll, Business and Society: Ethics
and Stakeholder Management, Ohio 1993, s. 35.
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2. Zachowania ludzi w organizacji
Zachowania ludzi w organizacji przyjmują miano „nauki o zachowaniach
w organizacji”5 (Organizational Behaviour) albo są nazywane skrótowo „zachowaniami organizacyjnymi”. Nauka o zachowaniach w organizacji obejmuje analizy zachowań jednostek i grup w miejscu pracy: dostarcza ona wyjaśnień dla tych
zachowań oraz rozwiązań, które mogą wpłynąć na ich zmianę. Głównym przedmiotem zainteresowania naukowców zajmujących się zachowaniami organizacyjnymi jest pomoc menedżerom w kierowaniu ludźmi, którzy często sprawniej są
w stanie osiągnąć cele organizacji. Od czasów swojego powstania w latach 60.
dziedzina ta charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego przypadku
i otwartością na różne możliwości. Badacze zamiast przyjmować, że jest tylko
jeden sposób na kierowanie ludźmi w organizacji, są zgodni, że zachowania zmieniają się w zależności od osób i okoliczności6.
Zachowania ludzi w organizacji mają wpływ na jej działania w wielu wymiarach. Należą do tzw. czynników miękkich (obok czynników twardych: materialnych, finansowych, technicznych) w zarządzaniu. Są bardzo istotnym
elementem warunkującym rozwój organizacji – można tu mówić o efektywnym
wykorzystaniu kompetencji ludzi oraz relacji społecznych między nimi. Całe
bogactwo ludzkich sylwetek wraz z mozaiką ich zależności stanowi wartościowy niematerialny potencjał każdej organizacji. Zachowania ludzi są podstawą
albo wsparciem dla realizacji tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji w obszarze funkcji personalnej (mowa tu o administrowaniu ludźmi, zarządzaniu kadrami i personelem, zarządzaniu zasobami ludzkimi), na bazie których powstają
warunki dla ogniskowania działalności na wykorzystaniu zasobów niematerialnych, między innymi za pomocą takich koncepcji, jak zarządzanie kapitałem
intelektualnym i zarządzanie wiedzą. Efektywne kierowanie zachowaniami
organizacyjnymi jest wyzwaniem dla zarządzających, którzy są zmuszeni, by
przeorientować organizacje nie tylko pod względem strukturalnym czy instrumentalnym, ale przede wszystkim społecznym. Korzyścią takiego stanu rzeczy
może być nie tylko osiąganie przez organizacje/przedsiębiorstwa pożądanej
efektywności ekonomicznej czy organizacyjnej, ale możliwość osiągnięcia efektywności społecznej czy nawet psychologicznej, związanej z nieocenioną kreatywnością, twórczą aktywnością, lojalnością i zaangażowaniem pracowników.
Zachowania ludzi w organizacji najczęściej rozpatrywane są na poziomie poszczególnych osób, na poziomie grupy i na poziomie całej organizacji. Pierwszy
poziom koncentruje się na indywidualnych kompetencjach, osobowości, percepcji
5
6

Takie podejście reprezentują m.in. W. French, C. Rayner, G. Rees, S. Rumbles.
N.G. Smith, G. Lenssen, op. cit., s. 466.
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pojedynczego członka organizacji. W tym przypadku dokonuje się oceny możliwości poszczególnych osób w zakresie pełnionych obowiązków zawodowych i ról
organizacyjnych, a także podejmuje się próbę wypracowania porozumienia między członkami organizacji (również na różnych szczeblach organizacyjnych).
Owo porozumienie nie dotyczy tylko merytorycznej czy semantycznej strony
komunikacji, ale także wyznawanych i przestrzeganych wartości. Drugi poziom
dotyczy grupy członków organizacji. Tutaj badana jest dynamika i efektywność
grupy, mechanizm i konsekwencje budowania zespołu, warunki i przebieg współpracy oraz koordynacji w grupie i zespole. Poziom trzeci skupia się na całej organizacji – analizowana jest kultura organizacyjna, przywództwo, kwestie dotyczące
władzy i konfliktów w organizacji. Zachowania ludzi w organizacji na tym poziomie dotyczą osiągania spójności i sprawności działania we wszystkich wymiarach, a także efektywności relacji organizacji z otoczeniem.

3. Społeczna odpowiedzialność i zachowania organizacyjne
– wspólne obszary
W literaturze przedmiotu, zwłaszcza anglojęzycznej, pojawiają się nieliczne
opracowania łączące tematykę społecznej odpowiedzialności z nauką o zachowaniach organizacyjnych. De Wit, Wade, Schouten oraz Morsing i Oswald
przedstawiają opisy dwóch studiów przypadków, w jaki sposób w firmach Shell
i Novo Nordisk są koordynowane struktury organizacyjne i normy kulturowe,
tak aby społecznie odpowiedzialne działania w przedsiębiorstwie zostały zakorzenione wśród pracowników i kadry zarządzającej7. Inne artykuły (m.in. Aguilera,
Krupp, Williams, Ganapathi) wysuwają teorie dotyczące sposobu, w jaki procesy wewnętrzne i motywy kierujące członkami organizacji wpływają na działania
organizacji i kształtowanie jej relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Podnosi
się w nich kwestie sprawiedliwości organizacyjnej8. Terlaak w swoim artykule
analizuje, w jaki sposób certyfikowane standardy zarządzania wpływają na pożądane przez społeczeństwo zachowania przedsiębiorstw, opierając swoje roz-

7

M. de Wit, M. Wade, E. Schouten, Hardwiring and Softwiring Corporate Responsibility:
Vital Combination, „Corporate Governance” 2004, nr 6 (4), s. 491-505; M. Morsing, D. Oswald,
Sustainable Leadership: Management Control Systems and Organizational Culture in Novo Nordisk, „Corporate Governance” 2009, Vol. 9; N.G. Smith, G. Lenssen, Odpowiedzialność biznesu.
Teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 467.
8
R.V. Aguilera, D.E. Krupp, C.A. Williams, J. Ganapathi, Putting the S Back in Corporate
Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations, „Academy of Management Review” 2007, nr 32 (3), s. 836-863.
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ważania na teorii instytucjonalnej9. A Brickson skupia się nad przedstawieniem
istoty teorii tożsamości społecznej10. Jednakże opracowania te dość szczątkowo
analizują relacje między koncepcją społecznej odpowiedzialności a zachowaniami organizacyjnymi. Według Smitha i Lenssena jedną z widocznych konsekwencji braku szerszego pola analiz z zakresu wymienionych powyżej relacji
jest to, że literatura przedmiotu poświęcona społecznej odpowiedzialności
przyjmuje, iż wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności przebiega bezproblemowo. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w problemy społeczne czy ekologiczne, takie jak prawa człowieka i zmiany klimatyczne, zapewne postrzegane
są jako motywacja sama w sobie. Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności jest zakładane przez wiele firm, ale w praktyce muszą one ciężko pracować,
aby ich przestrzegać11.
Uporządkowane rozpatrywanie zachowań ludzi w organizacji oraz koncepcja
społecznej odpowiedzialności są komplementarne. Istnieje wiele punktów wspólnych dla tych obszarów, co przedstawiono poniżej.
1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i zachowania ludzi w organizacji
czerpią z dorobku wielu nauk. Społeczna odpowiedzialność jest kategorią interdyscyplinarną, łączącą punkt widzenia ekonomii i zarządzania z perspektywą socjologii, psychologii, a także filozofii, zwłaszcza etyki. Zachowania ludzi w organizacji w literaturze przedmiotu omawiane są z perspektywy psychologii12 i socjologii
organizacji13, antropologii, politologii14, a także ekonomii i zarządzania.
9

A. Terlaak, Order without the Law? The Role of Certified Management Standards in
Shaping Socially Desired Firm Behaviours, „Academy of Management Review” 2007, nr 32 (3),
s. 968-985.
10
S. Brickson, Organizational Identity Orientation: The Genesis the Role of the Firm and
Distinct Forms of Social Value, „Academy of Management Review” 2007, nr 32 (3), s. 836-863.
11
N.G. Smith, G. Lenssen, op. cit., s. 468.
12
Psychologia organizacji podejmuje kwestie związane z zachowaniem człowieka w organizacji, skupiając się na wzajemnych oddziaływaniach członków organizacji, a także mechanizmach
regulujących zachowanie się człowieka oraz indywidualnych mechanizmach zaangażowania organizacyjnego, zaspakajania potrzeb, sposobach zachowania się w małych grupach wynikających ze
specyficznych cech i właściwości psychologicznych itd.; zob. m.in. E.Schein, Organizational
Psychology, New York 1988 oraz Z. Ratajczak, Psychologia organizacji, Katowice 1979.
13
Socjologia organizacji zajmuje się zachowaniami organizacyjnymi, badając społeczną
strukturę i funkcjonowanie organizacji, interakcje oraz skład grup społecznych. Bada także system
społeczny i role społeczne, skupiając się na związkach między ludźmi w organizacji (przedstawiciele nurtu to m.in. W. Morawski, M. Crozier); zob. B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2011.
14
Antropologia prowadzi porównawcze badania postaw i wartości, kultury organizacji i jej
otoczenia w celu poznawania ludzi i ich zachowań w kontekście całych społeczeństw oraz dla
zrozumienia różnic między ich wartościami, postawami i działaniami w różnych kulturach
(A. Kennedy, E. Schein, Ch. Handy, G. Hofstede). Politologia w nurcie zachowań organizacyjnych zajmuje się przede wszystkim grą sił w organizacji, problemami władzy i wpływu, manipulacją władzy oraz konfliktem interesów (H. Mintzberg, D. Kipnis); zob. B. Kożusznik, op. cit., s. 12.
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2. Zarówno kwestie dotyczące problematyki społecznej odpowiedzialności,
jak i zachowania ludzi w organizacji opierają się na założeniach szkoły stosunków międzyludzkich, wedle której ludzie pracują wydajniej, jeśli są odpowiednio zmotywowani, zaangażowani i identyfikują się z organizacją; w tym nurcie
także łatwiej jest kreować pożądane wartości etyczne oraz relacje między ludźmi.
3. Obie kategorie dotyczą społecznego podsystemu organizacji15, są wsparciem dla realizacji funkcji organicznych w przedsiębiorstwie, w tym szczególnie
realizacji funkcji personalnej.
4. Zarówno koncepcja społecznej odpowiedzialności, jak i zachowania
organizacyjne wspomagają tworzenie intelektualnego potencjału organizacji,
ułatwiają utrzymanie równowagi i dialogu społecznego.
5. Nauka o zachowaniach organizacyjnych może dostarczać rozwiązań dla
wyzwań związanych z odpowiedzialnością społeczną i na odwrót – założenia
i instrumentarium koncepcji społecznej odpowiedzialności mogą wspierać,
a nawet tłumaczyć zachowania ludzi w organizacji i poza nią.
6. Obie kategorie uczestniczą w tworzeniu kapitału społecznego – skuteczność działania w systemach społecznych oparta jest na współzależności, na relacjach oraz wspólnym tworzeniu wartości. Tworzenie kapitału społecznego
następuje powoli i stopniowo, poprzez budowanie zaufania w społeczeństwie
oraz dzięki zdolności do długookresowej współpracy.
7. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i zachowania organizacyjne
należą do tzw. miękkich czynników zarządzania – tym samym ich niematerialność, niejednoznaczność oraz specyficzna nieuchwytność powoduje trudności
z ich oceną i pomiarem.
8. Trudność w pomiarze obu kategorii dość powszechnie skutkuje problemami z wykazaniem relacji przyczynowo-skutkowej między realizacją koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz określonymi zachowaniami organizacyjnymi a efektywnością ekonomiczną czy organizacyjną, i dalej – uzyskiwaniem
na tych podstawach przewagi konkurencyjnej itd.
Przedstawione wybrane wspólne obszary koncepcji społecznej odpowiedzialności i zachowań organizacyjnych są niewielkim wycinkiem problematyki
zasługującej na szerszą i głębszą eksplorację. Ciekawe poznawczo może być
np. rozpoznanie uwarunkowań wskazanych relacji czy wspólnych obszarów
w związku z typami organizacji, ich wielkością, przedmiotem i zakresem działalności, etapami rozwoju, świadomością właścicieli i kadry zarządzającej, przygotowaniem ekonomicznym, organizacyjnym oraz społecznym itd.
15
Autorka nie podejmuje w niniejszym artykule rozważań nad hierarchią i umiejscowieniem
obu kategorii w systemie organizacji, w tym w podsystemie społecznym. Jednakże istnieje potrzeba dyskusji nad kwestią nadrzędności, podrzędności, zakresu komplementarności itd.
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4. Poziomy zachowań organizacyjnych
a elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności
Jak już wspomniano, rozpatrywanie zachowań ludzi w organizacji opiera się
na triadzie: osoba – grupa/zespół – organizacja. Poziom poszczególnych osób
dotyczy indywidualnych mechanizmów zaangażowania jednostki w organizacji
w aspekcie psychologicznym, racjonalno-ekonomicznym i społecznym. Nauka
o zachowaniach organizacyjnych podejmuje też problematykę kontraktu psychologicznego jako szczególnej formy umowy między pracownikiem a organizacją. Pojęcie to opiera się na założeniu, że każdy potencjalny i obecny
pracownik ma pewne oczekiwania wobec swojego miejsca zatrudnienia i że
sama organizacja ma również oczekiwania wobec pracownika. Pojęcie „kontraktu” najlepiej oddaje relację psychologiczną między pracownikiem a organizacją. Relacje te są złożone, a umowa psychologiczna odzwierciedla zbiór
niepisanych wzajemnych oczekiwań tych dwóch podmiotów. Wiele z tych oczekiwań dotyczy poczucia godności i wartości. W tym miejscu mają istotne znaczenie zasady społecznej odpowiedzialności. Pracownicy oczekują, że będą
traktowani z szacunkiem, a organizacja dostarczy im niezbędnych środków pracy, wynagrodzi ich pracę oraz stworzy warunki dla rozwoju. Organizacja oczekuje, że pracownicy swoim zachowaniem będą podtrzymywać dobry wizerunek,
działać na jej korzyść, że będą lojalni i skłonni do poświęceń. Treści umów psychologicznych są różne w zależności od indywidualnej perspektywy rozwojowej
pracownika i od momentu jego zatrudnienia. Istotnym elementem takiej umowy
jest psychologiczny kontrakt dotyczący sposobu kierowania, jakiego pracownik
oczekuje od organizacji. Kluczowy czynnik powodzenia realizacji kontraktu
zasadza się na relacji przełożony–podwładny, która ma swoje odzwierciedlenie
w późniejszym zaangażowaniu i odpowiedzialnym działaniu pracownika16. Zachowania organizacyjne dotyczą także celów i oczekiwań pracowników. Koncepcja społecznej odpowiedzialności, opierając się w swej ideowej warstwie na
teorii interesariuszy, podejmuje problem kształtowania relacji z grupami społecznymi zainteresowanymi działalnością organizacji. Jednymi z kluczowych
interesariuszy są pracownicy. Rozpoznanie ich celów jest pierwszym elementem
procesu efektywnego kierowania zachowaniami organizacyjnymi, ale i też odpowiedzialnego działania względem tej grupy społecznej. Działanie to może
wyrażać się m.in. przestrzeganiem powszechnych praw człowieka, respektowaniem praw pracowniczych (kodeks pracy, kodeks cywilny), prowadzeniem polityki równych szans, unikaniem dyskryminacji, zapewnieniem pracownikom
godziwego, terminowego wynagrodzenia i możliwości podnoszenia kwalifikacji,
16

Zob. B. Kożusznik, op. cit., s. 43.
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przestrzeganiem zasad kontraktu psychologicznego, zapewnieniem dostępu do
świadczeń socjalnych, zapewnieniem dostępu do informacji, zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy itd. Identyfikacja celów i oczekiwań pracowników
ma także swoje znaczenie dla formułowania zasad planowania zatrudnienia,
pozyskania pracownika (rekrutacji i selekcji), wprowadzenia pracownika do
pracy i jego adaptacji, oceny i rozwoju pracownika. Wśród problematyki zachowań organizacyjnych szczególne miejsce zajmują również czynniki motywujące człowieka do pracy. Pomocny jest tu cały dorobek teoretyczny dotyczący
modeli motywacji (behawioralnego, psychodynamicznego i poznawczego, tradycyjnego, modelu współdziałania i stosunków międzyludzkich), który dostarcza badaczom zachowań organizacyjnych wiedzy z zakresu relacji między
uczestnictwem w organizacji a zaspokajaniem potrzeb człowieka albo relacji
psychologicznej wartości pracy do wymiarów pracy, a także możliwości uzyskania przez pracowników poczucia podmiotowości w pracy. Ta wiedza niezbędna
jest także do kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw w organizacji
oraz doboru metod i narzędzi do motywowania pracowników, by takie postawy
chętnie i bez przymusu w sposób naturalny przyjmowali.
Drugi poziom zachowań ludzi w organizacji dotyczy ich wzajemnych relacji
w grupie i w zespole. Jak powszechnie wiadomo, w grupie jest siła, a równowaga w organizacji zależy od zaplanowanego i koordynowanego współistnienia
i ścierania się tych sił. Dlatego zachowania organizacyjne rozstrzygają problemy
wielkości i spójności grupy, określając także fazy jej rozwoju. Nie mniej ważna
jest identyfikacja problemów międzygrupowych w organizacji oraz zalecenia dla
redukowania negatywnych konsekwencji rywalizacji międzygrupowej. Umiejętność dostrzegania korzyści czerpanych z kierowania zachowaniami ludzi w grupie ma swoje znaczenie z punktu widzenia możliwości tworzenia zespołów,
realizacji procesu organizacyjnego uczenia się, a także rozpowszechniania
i utrwalania norm i wartości. Troska o społeczny dialog oraz odpowiedzialność
ma swoje odzwierciedlenie w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności,
która w istotny sposób przyczynia się do wzbogacenia współpracy w ramach
grupy lub zespołu; dbałość o ów dialog ma także szersze znaczenie dla poziomej
i pionowej koordynacji między grupami. Przestrzeganie uniwersalnych zasad
opartych na wartościach moralnych niewątpliwie zespoli grupę i ułatwi współdziałanie. Zachowania ludzi w organizacji dotyczą także tworzenia zespołów.
Ważne są tu główne elementy zespołu pracowniczego, istota jego podmiotowości, cele i zadania, wreszcie efektywność. Koncepcja społecznej odpowiedzialności wspiera pracę zespołową i możliwość uzyskania dzięki niej efektu
synergii, tak ważnego z punktu widzenia kreatywnej pracy, a także sprzyja szerzeniu i przestrzeganiu zasad współtworzenia, otwartej komunikacji i rzetelności
w działaniu.
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Na trzecim poziomie – poziomie organizacji – zachowania organizacyjne
rozpatrywane są głównie z perspektywy źródeł władzy, stylów kierowania,
przywództwa, sposobów komunikowania się i kultury organizacyjnej. Sposób
oddziaływania kierowników na swoich podwładnych przyjmuje różne odsłony.
Kierownik w zespole odgrywa rolę reprezentanta interesów organizacji. Efektywny kierownik sprawia, że podwładni czują się odpowiedzialni za swoje zachowania. Dobry kierownik wykorzystuje swoją władzę dla wzbudzenia
zaufania podwładnych do własnej osoby, a tym samym do organizacji. W tym
miejscu należy podkreślić, iż najbardziej wyrafinowane metody i techniki kierowania ludźmi nie są w stanie do końca przesłonić prawdziwych przesłanek
postępowania osoby kierującej. Dlatego dobry kierownik to kierownik autentyczny. Kierowanie ludźmi powinno być zadaniem polegającym na stwarzaniu
pracownikom optymalnych warunków, sprzyjających rozwojowi zdolności
efektywnego i odpowiedzialnego odgrywania ról organizacyjnych. Organizacje
potrzebują ludzi twórczych, o szerokich horyzontach myślowych i solidnej podstawie etycznej.
Refleksja teoretyczna nad efektywnym kierowaniem rozwijała się od poszukiwania cech kierowniczych aż do sytuacyjnych koncepcji kierowania, w których uwzględnia się nie tylko osobowość kierownika, lecz także znaczenie
różnych elementów sytuacji organizacyjnej. Wśród stylów kierowania (w zależności od przyjętej klasyfikacji) występują m.in. style skrajnie liberalne (styl
nieingerujący), liberalne (styl demokratyczny i styl konsultatywny) oraz style
autorytarne (styl autokratyczny i styl paternalistyczny), skrajnie autorytarne (styl
despotyczno-autorytarny), a także style sytuacyjne (m.in. teoria dopasowanego
przywódcy Fiedlera, teoria sytuacyjnego kierowania Tannenbauma i Schmidta,
koncepcja sytuacyjna Vrooma, sytuacyjna teoria przywództwa Herseya i Blancharda)17. Style kierowania i różne sposoby oddziaływania na podwładnych
związane są z wieloma źródłami władzy, począwszy od tych najbardziej tradycyjnych wyznaczających formalne relacje służbowe, poprzez oparte na dysponowaniu odpowiednimi zasobami materialnymi i niematerialnymi (w tym wiedzy),
po źródła emocjonalne, uczuciowe. W zachowaniach organizacyjnych ważne
jest zaufanie, budowane przy współudziale kierowników będących autorytetami.
Również w kontekście budowania społecznie odpowiedzialnej organizacji muszą znaleźć się osoby, które zachęcą do uczciwych działań, wskazując korzyści
takiego postępowania. Stąd nauka o zachowaniach organizacyjnych kładzie także duży nacisk na problematykę przywództwa w organizacji, identyfikując cechy przywódcze, określając warunki dla ujawniania postaw przywódczych.
Rozstrzyga ona także zależności między menedżerem a przywódcą, między
relacją wpływu a relacją władzy. Wdrażanie i realizacja koncepcji społecznej
17

Zob. B. Kożusznik, op. cit., s. 122-139.
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odpowiedzialności wymaga pełnego zaangażowania właściciela i kadry zarządzającej18 w przekonywaniu swoich współpracowników do uczciwego postępowania poprzez dawanie przykładu w codziennych czynnościach i obowiązkach
oraz w zinstytucjonalizowanej formie w postaci zapisanych norm i procedur.
Podstawowe wartości, jakie przyświecają funkcjonowaniu organizacji, zakodowane są w elementach kultury organizacyjnej, która zaliczana jest do kluczowych czynników wpływających na zachowania ludzi w organizacji. Z drugiej
strony zachowania ludzi tworzą określoną kulturę organizacyjną. Kultura organizacyjna jest budulcem pożądanych zachowań organizacyjnych, tożsamości
wewnętrznej firmy i jej wizerunku zewnętrznego – to ludzkie sposoby życia
w organizacji, całość stosunków międzyludzkich, postaw, wartości, przekonań,
norm, sposobów postrzegania świata. Kultura organizacyjna nazywana jest duszą organizacji, którą przenika i ożywia. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują silnych kultur opartych na etycznych wartościach, takich jak uczciwość,
prawdomówność, odpowiedzialność czy niezawodność. Kultura organizacyjna
przenika przez wszystkie obszary działalności organizacji. Składa się z podstawowych założeń, norm, wartości i artefaktów, które przyjęte i utrwalone przez
pracowników, stają się podstawą zachowań jednostek i grup. Koncepcja społecznej odpowiedzialności oparta jest na fundamencie wartości etycznych, które
mogą przenikać organizację i stanowić podwaliny dla budowy kulturowych
wartości organizacyjnych. Ważnym elementem kształtowania zarówno kultury
organizacyjnej, jak i społecznej odpowiedzialności jest tworzenie i przestrzeganie kodeksów etycznych, stanowiących zbiór uniwersalnych wartości.
Dla podnoszenia sprawności i efektywności organizacyjnej, również w aspekcie zachowań ludzkich, niezbędne jest klarowne komunikowanie się w organizacji. Sprawna komunikacja pozwala na rozpowszechnianie informacji (we wszystkich kierunkach i na wszystkich poziomach organizacji), dzielenie się wiedzą,
przekazywanie wizji i sposobu widzenia świata w kontekście globalnym i organizacyjnym, łagodzenie sytuacji konfliktowych, tworzenie określonego obrazu
organizacji wewnątrz i na zewnątrz, ułatwiając kontakt z pracownikami, ale
i akcjonariuszami, udziałowcami, klientami, dostawcami, konkurentami, przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnej. Przekazywanie interesariuszom
istotnych dla nich informacji jest podstawą wiarygodności organizacji. Taki stan
rzeczy wpisuje się w nurt zasad społecznej odpowiedzialności – owe zasady
zakładają komunikację z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi celem

18

W zależności od wielkości i formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa relacja właściciela i zarządzającego jest odmienna – w przypadku małych przedsiębiorstw (zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw) funkcja właścicielska i menedżerska skupione są w osobie przedsiębiorcy, w przypadku
np. spółek kapitałowych owe funkcje są rozdzielone, a właścicielstwo często rozproszone.
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rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań oraz kształtowania relacji gospodarczych
i społecznych.
Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności może być ułatwiona
dzięki bogactwu zachowań ludzi w organizacji – ludzi, którzy są niepowtarzalni
i wyjątkowi. Umiejętność dostrzegania ich potencjału oraz jego efektywne wykorzystanie i rozwój jest podstawową kompetencją mądrych zarządzających.

Zakończenie
Rosnące znaczenie zasobów ludzkich i niematerialnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami wymaga nowego spojrzenia na zachowania ludzi oraz
relacje międzyludzkie w organizacji i poza nią. Tradycyjna relacja pracodawca–
–pracownik oparta na wyraźnej asymetrii korzyści oraz stopnia zaspokojenia
potrzeb, z wyraźną dominacją pracodawcy, powoli ustępuje miejsca nowemu
kontraktowi między pracodawcą a pracownikiem19. Taki kontrakt może nosić
miano „społecznie odpowiedzialnego”. Jest on nastawiony na zapewnienie satysfakcji z wykonywania obowiązków poprzez położenie nacisku na to, żeby
praca była atrakcyjna, godziwie opłacana, a wykorzystywane sposoby motywowania i rozwoju pracowników efektywne, także dzięki przydatności pracowników do wykonywania obowiązków i ich gotowości do podjęcia nowych
wyzwań. Organizacja winna stwarzać warunki dla dobrej i uczciwej pracy. Od
pracowników oczekuje się pozytywnej postawy, otwartości, uczciwości, koleżeństwa, lojalności, zaangażowania w pracę indywidualną i zespołową, gotowości
do uczenia się, skłonności do dzielenia się informacjami i wiedzą. Ponadto oczekuje się, że organizacja weźmie odpowiedzialność za wartość i bezpieczeństwo
pracy zatrudnionych, oni zaś będą współodpowiedzialni za sukces organizacji.
Przy takim stanie rzeczy obserwacja i kierowanie zachowaniami organizacyjnymi
może mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia sprawnego i spójnego systemu społecznego. Społeczna odpowiedzialność oraz zachowania ludzi w organizacji wymagają integracji nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale i praktycznym, tym
bardziej że wyraźnie ze sobą współistnieją, tworzą wspólną przestrzeń oraz przyczyniają się do realizacji celów społecznych i ekonomicznych. Zidentyfikowane
w artykule relacje między obydwoma pojęciami nie wyczerpują tematu i są zaczynem do szerszych analiz na tym polu badawczym.
19

Zob. M. Rybak, op. cit., s.181.
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Postrzeganie rynku pracy, zachowania kierownika
oraz wsparcie społeczne jako wyznaczniki
kształtowania postaw pracowniczych

Streszczenie. Artykuł poświęcony został tematyce kształtowania się postaw pracowniczych,
których kluczowym elementem jest komponent emocjonalny, czyli satysfakcja pracownika. Wśród
pracowników dominuje raczej optymistyczne postrzeganie poszczególnych aspektów rynku pracy
(z wyjątkiem sytuacji kobiet powracających po urlopach macierzyńskich), co sprzyjać może budowaniu pozytywnego nastawienia do pracy w ogóle. Satysfakcji i przejawom proorganizacyjnych
zachowań sprzyja szacunek w relacjach przełożony–podwładny oraz przekazywanie uprawnień
i powierzanie odpowiedzialności szczególnie pracownikom zorientowanym na rozwój. W procesie
kształtowania się postaw nie można pominąć roli wsparcia społecznego, którego jednym z ważniejszych zadań powinno być wspieranie synergii pomiędzy realizacją roli zawodowej i rodzinnej.
Słowa kluczowe: postawy, zachowanie pracownika, rynek pracy, satysfakcja, kierowanie,
wsparcie społeczne

Wstęp
Zachowania pracownika w organizacji wynikają przede wszystkim z reprezentowanych przez niego postaw, w tym postawy wobec pracy. Emocje oraz
sądy i opinie osoby pracującej wpływają na jej zachowania w trakcie wykonywania pracy. Choć związek pomiędzy postawami a zachowaniem nie jest do
końca jednoznaczny, to jednak większość organizacji ma świadomość, że bez
dbałości o satysfakcję pracownika (kluczowy komponent postawy) trudno pod-
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nosić efektywność pracy. Proces kształtowania się postaw jest zjawiskiem
złożonym i zmieniającym się w czasie, albowiem trwałość owych postaw jest
zróżnicowana, co w dużej mierze wiąże się z dynamicznymi zmianami w środowisku, w którym funkcjonuje pracownik. Na kształtowanie się postaw pracowników będą zatem miały wpływ czynniki związane z aktualnymi, jak i przeszłymi doświadczeniami w miejscu pracy, czynniki indywidualne, w tym zasoby
własne (np. posiadane kompetencje), oraz zmienne osobowościowe, a także
czynniki tkwiące w otoczeniu społecznym – od zmiennych kulturowych po
wsparcie osób najbliższych. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli trzech
zmiennych środowiskowych w kształtowaniu się postaw pracowniczych. Pierwszą analizowaną zmienną jest postrzeganie środowiska – w tym przypadku rynku pracy – jako sprzyjającego lub zagrażającego jednostce. Czynnik ten wskazuje na rodzaj doświadczeń (pozytywnych lub negatywnych), na jakie narażona
jest grupa pracowników, co bez wątpienia skutkuje kształtowaniem się zarówno
poznawczego, jak i emocjonalnego komponentu postawy. Drugą z wybranych
zmiennych jest postrzeganie zachowań kierownika – owa zmienna w sposób
bezpośredni decyduje o charakterze aktualnych doświadczeń związanych z miejscem pracy. Szczególna rola powyższej wielkości związana jest z bezpośrednim
jej wpływem na behawioralny aspekt postawy, przejawiający się w zaangażowaniu i lojalności pracownika. Trzecia z prezentowanych w artykule zmiennych
zdefiniowana została jako wsparcie społeczne, które poddano analizie z punku
widzenia roli, jakie może ono odegrać w procesie kształtowania się postaw pracowniczych. Wybrane czynniki obejmują elementy tkwiące w bliższym i dalszym otoczeniu miejsca pracy. Choć nie stanowią one pełnego zbioru determinant kształtujących postawy wobec pracy, to jednak są szczególnie istotne dla
pracownika. Jednocześnie analiza aktualnej literatury przedmiotu wskazuje na
potrzebę uporządkowania dotychczasowej wiedzy z punktu widzenia ich roli
w procesie kształtowania się postaw.
Postawiony w artykule cel zrealizowano poprzez analizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz pierwotne badania własne. Badania te przeprowadzone zostały na próbie 480 osób. Populację badaną stanowiły osoby
w wieku produkcyjnym, zamieszkałe w powiecie poznańskim. Jako metodę
selekcji do próby wykorzystano dobór kwotowy (zachowując rozkład cech
zgodnych z populacją badaną), biorąc pod uwagę wiek, płeć oraz charakter aktywności zawodowej jednostki. Wśród osób aktywnych zawodowo wyróżniono
dodatkowo sektor zatrudnienia. Zakres przedmiotowy badania obejmował pytania związane z satysfakcją, postrzeganiem miejsca pracy (w tym zachowania
kierownika), opiniami na temat rynku pracy oraz kompetencjami. Po odrzuceniu
ankiet z dużą liczbą braków odpowiedzi do ostatecznej analizy przyjęto 468
ankiet. Choć regionalny charakter badań pozwala wnioskować jedynie o badanej
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populacji (mieszkańcach powiatu poznańskiego), to jednak można przypuszczać,
że sam mechanizm kształtowania się postaw i rola, jaką w tym procesie odgrywają
analizowane zmienne, będą niezależne od miejsca zamieszkania pracownika.

1. Postawy a przewidywanie zachowania pracowników
Charakteryzowanie postaw stwarza konieczność przywołania definicji „postawy społecznej” – pojmowana jest ona najczęściej jako względnie trwałe nastawienie jednostki względem obiektu postawy (kogoś, czegoś, jakiegoś zjawiska czy grupy społecznej), obejmujące trzy komponenty: poznawczy, afektywny
i behawioralny1. Postawa może się wykształcić w oparciu o każdy z wyróżnionych komponentów, jednak w większości to aspekt emocjonalny ma największe
znaczenie. W miejscu pracy mamy zatem do czynienia z wiedzą pracownika
o organizacji i wykonywanym zawodzie, pozytywnym lub negatywnym nastawieniu wobec swojej pracy oraz skłonnościami do przejawiania określonych
zachowań. Pracownik już w samej organizacji może przejawiać różne postawy
wobec organizacji, współpracowników czy kierownictwa, które nie zawsze są ze
sobą spójne. Może występować rozbieżność nie tylko pomiędzy postawami, ale
również między poszczególnymi jej komponentami, np. pracownik może uznawać swoją pracę za ważną i pożyteczną, ale wcale nie musi lubić jej wykonywać. Z tego względu, choć postawy są istotnym predykatorem zachowań, może
jednak wystąpić rozbieżność między przejawianą postawą a prezentowanym
zachowaniem. I tak, pracownik może cechować się negatywną postawą wobec
pracy, ale sumiennie wykonywać swoje obowiązki, z uwagi na konieczność
zapewnienia bytu sobie i najbliższym.
Zgodnie z koncepcją racjonalnych zachowań w modelu Fishbeina i Ajzena
to świadoma intencja działania wynikająca z postrzeganej normy zachowania
(którą pracownik chce respektować) oraz postrzeganie możliwości sprawowania
kontroli nad sytuacją decydować będą, czy w konkretnej sytuacji pracownik
ujawni swoje postawy2. Jednocześnie im bardziej ugruntowana i ważna jest dana
postawa dla jednostki (silniej związana z obrazem własnej osoby), tym częściej
osoba ta przejawiać będzie daną postawę w zachowaniu. Przy odniesieniu powyższego modelu do sytuacji pracownika w organizacji nie bez znaczenia wydaje się postrzeganie przez jednostkę wartości samej pracy. Im bardziej pracownik
będzie cenił sobie pracę, tym silniejsza będzie jego skłonność do przejawiania
postawy zgodnej z posiadaną wartością. Jak wynika z międzynarodowych ba1
2

G. Lindzey, E. Aronson, Handbook of social psychology, New York 1985, s. 233.
D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000, s. 183-205.
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dań, prowadzonych na próbie ponad 14 tys. pracowników przez Petera Warra,
ludzie różnią się między sobą co do wartości przypisywanej pracy. Prowadzone
badania wykazały, że wyższą wagę do aktywności zawodowej przywiązują
mężczyźni, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Wartość ta
wzrasta wraz z wiekiem, natomiast – co ciekawe – nie zależy od poziomu wykształcenia3. Zachowanie nie zawsze zatem będzie w sposób bezpośredni związane z postawą. Chcąc, aby pozytywna postawa wobec pracy przejawiała się
w zachowaniu pracownika, zadbać należy, aby lojalność i zaangażowanie postrzegane były jako pożądana norma społeczna, a sama praca stanowiła dla jednostki istotną wartość.
Mając świadomość złożoności relacji pomiędzy poszczególnymi postawami
i ich komponentami, a także wpływu szeregu czynników pośredniczących pomiędzy postawą a zachowaniem, nie należy się dziwić zróżnicowanym wynikom
analiz współzależności pomiędzy satysfakcją (głównym składnikiem postawy)
a prezentowanymi zachowaniami. W literaturze z zakresu psychologii zarządzania często krytycznej analizie poddawany zostaje niski związek (korelacja jedynie 0,17) pomiędzy satysfakcją a efektywnością pracownika, na który wskazują
Iaffaldano i Munchinsky4. Przykładem negatywnej weryfikacji tak słabej zależności mogą być badania M.S. Rehman i A. Waheed przeprowadzone wśród pracowników sektora publicznego. Obliczyli oni, że współczynnik korelacji
pomiędzy satysfakcją a efektywnością w tej grupie pracowników wyniósł aż
0,525. Z kolei inni badacze wskazują, że o ile na efektywność wpływać może
szereg innych czynników, nawet spoza organizacji, o tyle z emocjonalnym komponentem postawy powinny być związane prospołeczne zachowania członków
organizacji (Organizational Citizenship Behaviors – OCB), które przejawiają się
w sumienności, wzajemnej pomocy, altruizmie czy uprzejmości6.
O ile wzrost satysfakcji w mniejszym lub większym stopniu przyczynia się
do poprawy zaangażowania i wydajności pracownika, o tyle jej spadek zwiększać będzie ryzyko pojawiania się zjawisk niekorzystnych, takich jak wzrost
rotacji i absencji pracowników oraz częstsze wypadki w pracy. Podobnie jak
w odniesieniu do efektywności, również i w tym przypadku wyniki badań nie są
3
P. Warr, Work values: Some demographic and cultural correlates, „Journal of Occupational
and Organizational Psychology” 2008, nr 81, s. 760.
4
Za: N. Chmiel, Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk 2002, s. 348.
5
M.S. Redhman, A. Waheed, An Empirical Study of Impact of Job Satisfaction on Job Performance in the Public Sector Organizations, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research
in Business” 2011, Vol. 2, nr 9, s. 167.
6
Zob. m.in.: J. Zhang, W. Zheng, How Does Satisfaction Translate into Performance? An
Examination of Commitment and Cultural Values, „Human Resource Development Quarterly”
2009, Vol. 20, nr 3 Fall, s. 335; L.M. Saari, T.A. Judge, Employee Attitudes and Job Satisfaction,
„Human Research Management” 2004, Vol. 43, nr 4, s. 398.
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ze sobą spójne. Z tego względu słuszny wydaje się pogląd, aby nie traktować
poszczególnych typów negatywnych konsekwencji jako oddzielnych zmiennych,
lecz ujmować je jak jedną zmienną (niepożądane zachowania pracownika)7.
Na gruncie literatury z zakresu psychologii zarządzania analizowany jest
przede wszystkim wpływ emocjonalnego komponentu postawy (satysfakcji) na
przejawianie zachowań, albowiem najczęściej to właśnie na nim opiera się cała
postawa. Jednocześnie jest to komponent, który zmienić jest znacznie trudniej
niż komponent poznawczy. Komponent behawioralny jest natomiast bardzo
często pomijany w badaniach nad postawami z uwagi na trudności w jego zdiagnozowaniu, jak i niejednoznaczność definicji (część autorów ignoruje w ogóle
ten element postaw).

2. Determinanty postaw pracowniczych
Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi zdecydowanie zmierza
w kierunku upodmiotowienia pracownika. Choć wymagania rynku pracy i samych pracodawców względem osób zatrudnianych są coraz większe – co prowadzi nieraz do ingerencji w sferę życia prywatnego – to równocześnie wskazuje się na odpowiedzialność organizacji za proces kształtowania postaw pracowniczych. Dla coraz lepiej wykształconej kadry zarządzającej praktycznego
znaczenia nabierają wnioski płynące z teoretycznych założeń szeregu koncepcji
zarządzania. Wśród autorów zwracających uwagę na zależność pomiędzy środowiskiem pracy a pozytywną lub negatywną postawą pracownika wymienić
można m.in. Vrooma, Locke’a, Hackmana i Oldhama, Hertzberga czy Katza8.
Faktem jest, że czynniki charakteryzujące miejsce pracy pracownika – uzyskiwane wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia przez możliwość rozwoju, sposób
stawiania celów, komunikacja z podwładnymi, delegowanie uprawnień i odpowiedzialność – są kluczowym czynnikiem wpływającym na postawy i oczekiwania pracownicze9.
7

N. Chmiel, op cit., s. 348, L.M. Saari, T.A Judge, op. cit., s. 399.
Zob. m.in.: J.R. Hackman, G. Oldham, R. Janson, K. Purdy, A New Strategy for Job
Enrichment, „California Management Review” 1975, Vol. XVII, nr 4, s. 58; D.S. Sachau, Resurrecting the Motivation-Hygiene Theory: Herzberg and Positive Psychology Movement, „Human
Resource Development Review” 2007, Vol. 6, nr 4, s. 382; N. Chmiel, op. cit., s. 342-345.
9
Zob. m.in.: A.M. Mołek, Systemy motywacyjne przedsiębiorstwa w ocenie młodszych i starszych pracowników, w: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji
i zarządzania, red. S Banaszak, K. Doktór, Poznań 2009, s. 456-458; M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej – doświadczenia badawcze, „Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi” 2007, nr 3-4, s. 28.
8
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Jednocześnie wielu badaczy podnosiło również drugi aspekt kształtowania
się postaw – jednostkowe predyspozycje pracownika. Osoby pracujące w jednakowym środowisku wykształcić mogą zupełnie różne postawy wobec swojej
pracy. Wśród zmiennych indywidualnych badania empiryczne potwierdziły znaczący wpływ takich czynników, jak: nastawienie emocjonalne (pesymizm/optymizm), neurotyzm (zależność odwrotnie proporcjonalna), sumienność i ekstrawersja (zależność wprost proporcjonalna), umiejscowienie kontroli, poczucie
własnej wartości czy samoocena skuteczności własnych działań10. Tak więc
efekt działań organizacji i bezpośredniego otoczenia pracownika zależeć będzie
od cech osobowościowych i innych zmiennych psychologicznych. Warto zatem
pamiętać, że choć istnieje możliwość zmiany postawy pracowników (zarówno
w pożądanym, jak i mniej oczekiwanym przez pracodawcę kierunku), to jednak
zmiana ta nie zawsze jest łatwa do przeprowadzenia i wymaga uświadomienia
sobie związku postawy z cechami indywidualnymi pracownika.

3. Postrzeganie rynku pracy jako czynnik wpływający
na postawy pracownicze
O ile problematyka wpływu środowiska pracy na kształtowanie się postaw
pracowniczych podejmowana jest w dość licznych publikacjach, o tyle trudniej
znaleźć opracowania wskazujące na związek pomiędzy tym, co pracownicy dostrzegają na szeroko rozumianym rynku pracy, a ich postawami – czy wężej:
satysfakcją z pracy. Uwzględnienie szerszego kontekstu pozwala zrozumieć
zarówno sposób interpretacji czynników tkwiących w najbliższym otoczeniu, jak
i przekładania postaw na konkretne zachowania. Postrzeganie sytuacji na rynku
pracy może być podstawą do ukształtowania bardziej optymistycznego lub bardziej pesymistycznego nastawienia. Im więcej przeszkód, z którymi borykać się
muszą pracownicy i im mniejszy wpływ jednostki na niekorzystną dla niego
sytuację, tym większe prawdopodobieństwo, że otoczenie negatywnie wpływać
będzie na postawy pracowników. Chcąc uzyskać informację, jak pracownicy
10

Zob. m.in.: V. Bruk-Lee, H.A. Khoury, A.E. Nixon, A. Goh, P.E. Spector, Replicating and
Extending Past Personality/Job Satisfaction Meta-Analyses, „Human Performance” 2009, nr 22,
s. 156-189; A. Srivastava, E.A. Locke, Dispositional Causes of Job Satisfaction: Seeking Complexity in Job as a Mediator, „Academy of Management Best Conference Paper” 2006; R. Piccolo,
T.A. Judge., K. Takahashi, N. Watanabe, E.A. Locke, Core Self-Evaluations in Japan: Relative
Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, „Journal of Organizational Behavior”
2005, nr 26, s. 965-984; D. Heller, T.A. Judge, D. Watson, The Confounding Role of Personality
and Trait Affectivity in the Relationship Between Job and Life Satisfaction, „Journal of Organizational Behavior” 2002, Vol. 23, Iss. 7, s. 815-818.
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postrzegają rynek pracy, wykorzystano 5-stopniową skalę Likerta, za pomocą
której respondenci zgadzali się lub nie z twierdzeniami dotyczącymi pracowników, pracodawców czy sposobów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach.
Wszystkie twierdzenia w analizowanym pytaniu zostały sformułowane w taki
sposób, aby odnosiły się do sytuacji w ogóle, a nie do swojego własnego miejsca
pracy. Choć oczywiście nie można wykluczyć działania mechanizmu projekcji,
to w przeprowadzanej analizie wspomniane deklaracje traktowane są jak opinie
o innych, a nie o sobie (zob. wykres 1).
Wykres 1. Dostrzeganie zagrożeń na rynku pracy
pracownicy nie chcą się rozwijać

17,9

trudno znaleźć dobrego pracownika

17,9
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pracownicy nielojalni
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absolwenci nieprzygotowani
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pracodawcy wolą karać
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W odniesieniu do większości analizowanych obszarów funkcjonowania rynku pracy wśród pracowników dominowały postawy optymistyczne, a jedynie co
trzeci, zaś w odniesieniu do niektórych twierdzeń jedynie co piąty-szósty pracownik dostrzegał w swoim otoczeniu wskazywane zagrożenia. Jedynie co do
sytuacji kobiet na rynku pracy dominują negatywne opinie. Aż dwie trzecie osób
sądzi, że kobiety boją się zachodzić w ciążę ze względu na możliwość utraty
pracy. Powyższa sytuacja wynikać może nie tyko ze stereotypowej, ale również
rzeczywistej roli kobiet, gdzie to kobieta silniej jest związana z domem i wychowywaniem dziecka. Dla przykładu – średnio kobieta poświęca na wszelkiego
rodzaju prace domowe 5,36 godzin dziennie, a mężczyzna jedynie 2,4011. Ważne
jest, aby podkreślić, że prezentowane opinie zwykłych pracowników są potwier11

Na podstawie Men and Gender Equality, za: www.gazetaprawna.pl/wiadomości (10.02.2011).
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dzane przez ekspertów, którzy dostrzegają, że aktualnie funkcjonujący system
prawny nie w pełni zabezpiecza interesy kobiet chcących powrócić do pracy po
urlopach macierzyńskim i wychowawczym12.
Tabela 1. Wpływ czynników segmentacyjnych na zróżnicowanie postrzegania sytuacji na rynku
pracy – poziom istotności różnic
Postrzeganie rynku pracy

Płeć

Wykształcenie

Wiek

Branża

Sytuacja
rynkowa
firmy

Stanowisko

Wynagrodzenie

Niechęć pracowników do pracy

0,91

0,29

0,80

0,35

0,01

0,72

0,63

Obawa kobiet przed ciążą z uwagi
na możliwość utraty pracy

0,05

0,41

0,76

0,41

0,22

0,16

0,04

Lojalność pracowników wobec
pracodawcy

0,05

0,97

0,68

0,80

0,54

0,80

0,54

Przygotowanie absolwentów do
pracy

0,00

0,72

0,03

0,99

0,96

0,88

0,81

Częstsze karanie niż nagradzanie
pracowników

0,22

0,01

0,04

0,22

0,01

0,01

0,01

Trudność znalezienia odpowiedniego pracownika

0,27

0,00

0,44

0,21

0,02

0,77

0,12

Zadowolenie ludzi ze swojej pracy

0,52

0,45

0,34

0,86

0,39

0,23

0,14

Oszczędzanie na bezpieczeństwie

0,61

0,27

0,29

0,15

0,31

0,06

0,01

Niechęć pracowników do podnoszenia kwalifikacji

0,00

0,25

0,01

0,01

0,01

0,40

0,41

Niechęć pracodawców do pracowników kreatywnych

0,61

0,14

0,38

0,02

0,00

0,03

0,11

W tabeli zaznaczono różnice istotnie statystycznie dla p ≥ 0,05.
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Spośród ocenianych opinii warto wyróżnić twierdzenie, w którym jedna
trzecia osób zgadza się, że pracodawcy wolą karać, niż nagradzać pracownika.
I choć wydawać by się mogło, że „taylorowskie” podejście do pracownika już
jest przeszłością, to jednak w wielu przypadkach obraz kierownika nie wpływa
pozytywnie na kształtowanie się postaw i zachowań pracownika. Jak wykazały
badania empiryczne, stosowanie pochwał ma istotny wpływ na posłuszeństwo
i satysfakcję pracownika, podczas gdy stosowanie kar – co oczywiste – nie podnosi satysfakcji z pracy i jednocześnie – co również ważne – nie przekłada się na
wzrost posłuszeństwa13.
12

Matki kończące urlop macierzyński są źle chronione, „Gazeta Prawna” 21 kwietnia 2011 r.
Ph.M. Podsakoff, W.D. Todor, R. Skov, Effects of Leader Contingent and Noncontingent
Reward and Punishment Behaviors on Subordinate Performance and Satisfaction, „Academy of
Management Journal” 1982, Vol. 25, nr 4, s. 817-818.
13
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Analizując wpływ zmiennych segmentacyjnych na postrzeganie rynku pracy, dostrzec można, że z wyjątkiem oceny sytuacji kobiet powracających do
pracy, to jednak mężczyźni dostrzegali nieco więcej zagrożeń. Wykształcenie
miało znaczenie jedynie w odniesieniu do dwóch obszarów (karania/nagradzania
oraz poszukiwania pracowników), w których to pracownicy z wykształceniem
wyższym okazali się bardzie optymistyczni. W odniesieniu do wieku trudno
wyróżnić bardziej lub mniej optymistyczną grupę pracowników, albowiem ocena sytuacji zależała od wskazanego obszaru. Spośród zmiennych różnicujących
odpowiedzi pracownika wymienić należy sytuację rynkową firmy, w której pracowała dana osoba. Zmienna ta okazała się istotnie różnicująca w odniesieniu do
połowy (5 z 10) analizowanych obszarów. Im sytuacja firmy lepsza, tym pracownik lepiej oceniał to, co dzieje się na rynku pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że
analizowane dane pochodziły z rynku pracy o w miarę jednorodnym charakterze
(analiza ograniczała się do powiatu poznańskiego), można przypuszczać, że
w większym stopniu charakterystyka pracy przekładać się będzie na postrzeganie otoczenia, a nie na odwrót. Co ciekawe, większy wpływ na postrzeganie
otoczenia okazało się mieć postrzeganie całej organizacji niż własnego stanowiska pracy. Zob. tab. 1.

4. Rola kierownika w kształtowaniu postaw pracowniczych
W trakcie kształtowania postaw pracowników nie do przecenienia jest sposób zachowania się kierownika w relacjach z podwładnymi. Tak jak w odniesieniu do postrzegania rynku pracy, również w odniesieniu do diagnozy zachowań
kierowników wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta. Oceniane zachowania obejmowały zarówno nastawienie kierownika na zadania, jak i nastawienie
kierownika na ludzi. Na podstawie złożonych deklaracji wnioskować można, że
wśród poznańskich kierowników nieco częściej występuje zorientowanie na
pracownika niż na zadania, choć niepokojący jest fakt, że jedynie co trzeci pracownik przyznaje, że jego kierownik jest otwarty na opinie swoich podwładnych, a niespełna połowa dostrzega, że pozostawia on pracownikom swobodę
w sposobie realizacji zadań. Choć powyższa sytuacja nie jest zgodna z dominującym trendem, zmierzającym do wzrostu autonomii pracownika oraz delegowania zadań i uprawnień, to warto w ocenie powyższej sytuacji uwzględnić
wyniki badań nad postawami i zachowaniami pracownika. Jak wykazują badania
empiryczne, mniej lub bardziej dyrektywne zachowania kierowników będą
miały różnorodny wpływ na postawy w zależności od drugiej strony interakcji,
czyli od samego pracownika. Janssen i Yperen skonstatowali, że rodzaj orien-
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Wykres 2. Sposoby zachowania się kierowników w opinii podwładnych
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

tacji zawodowej jest kluczową zmienną, która decydować będzie o wpływie
sposobu kierowania na satysfakcję i zachowania pracownika. Mniej dyrektywny
sposób kierowania przyczyniać się będzie do wzrostu satysfakcji i zaangażowania u osób zorientowanych na rozwój (orientacja wewnętrzna), w odróżnieniu do
osób zorientowanych na rywalizację (orientacja zewnętrzna), u których powyższa zależność nie występuje14. Orientacja pracownika to zmienna, która również
ma istotne znaczenie w kwestii stawiania pracownikowi wysokich wymagań.
W przeprowadzonym badaniu za przejaw stawianych wysokich wymagań uznać
można wyciąganie konsekwencji, wywieranie presji czasu czy wynagradzanie za
rezultaty – są to dość powszechne zachowania kierowników (ok. połowy pracowników uważa, że ich kierownicy zachowują się właśnie w ten sposób – zob.
wykres 2). Jak wykazali Janssene i Yperen, wymagania stawiane w pracy silnie
wpływają na odczuwany poziom zmęczenia (wsp. korelacji 0,48), niezależnie od
orientacji pracownika, jednak owo zmęczenie nie zawsze wiązać się musi z obniżeniem satysfakcji z pracy15. W świetle prac powyższych autorów również
14

O. Janssen, N. van Yperen, Employees’ goal orientations, the quality of leader-member
exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction, „Academy of Management
Journal” 2004, Vol. 47, nr 3, s. 376.
15
O. Janssen, N. van Yperen, Fatigued and dissatisfied or fatigued but satisfied? Goal orientations and responses to high job demands, „Academy of Management Journal” 2002, Vol. 45,
nr 6, s. 1164.
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i w tym przypadku orientacja pracownika decydować będzie o kształtowaniu się
i przejawianiu postaw pracowniczych.
Obok wprowadzania pracownika do pracy, które stało się niemal standardem
we współczesnych organizacjach, na uwagę zasługuje również stosunkowo częste traktowanie podwładnych z szacunkiem (choć ciągle jeszcze jedna trzecia
pracowników jest odmiennego zdania). Okazywanie szacunku innym ludziom
wynikać może z przyjmowanych standardów etycznych, a to z kolei – jak się
okazało – jest powiązane z cechami osobowości kierownika. Spośród czynników
kształtujących cechy osobowości, według koncepcji „Wielkiej Piątki”, ugodowość i stabilność emocjonalna pozytywnie wpływają na zachowania etyczne
lidera16.
Konfrontując zebrane informacje z wiedzą na temat kształtowania się postaw pracowniczych, zauważyć można, że trudno wyraźnie mówić o jednoznacznie złym lub dobrym wzorcu zachowań kierowników, albowiem rezultat
podejmowanych przez nich działań zależeć będzie od gruntu, na jaki trafi, czyli
od samego pracownika.

5. Rola wsparcia społecznego
Miejsce pracy nie jest jedynym obszarem funkcjonowania społecznego
człowieka, a jego ważność jest różna w zależności od wyznawanego sytemu
wartości i priorytetów życiowych jednostki. W dziedzinie wpływu satysfakcji
z pracy na satysfakcję z życia funkcjonują dwie koncepcje – jedna, która wskazuje, że z uwagi na rolę pracy w życiu satysfakcja z pełnienia roli zawodowej
podnosi satysfakcję z życia; i druga, która podkreśla wcześniej wspominane
uwarunkowania jednostkowe, wpływające zarówno na odczuwanie satysfakcji
z pracy, jak i satysfakcji z życia17. Niezależnie od przyjętej koncepcji szczególnie trudnymi momentami są sytuacje przeciążenia pracą i nadmiernego stresu,
które istotnie przyczyniają się do kształtowania się negatywnych postaw i zachowań, obniżając satysfakcję i jakość z życia. Choć w większości przypadków
osoby potrafią poradzić sobie ze stresem, to jednak w trudniejszych sytuacjach
nie do przecenienia jest rola wsparcia społecznego, które jednostka otrzymać
może nie tylko od powołanych do tego instytucji (placówek służby zdrowia

16
K. Kalshoven, D.N. den Hartog A.H.B. de Hoogh, Ethical Leader Behavior and Big Five
Factors of Personality, „Journal of Business Ethics” 2011, s. 100.
17
D. Heller, T.A Judge, D. Watson, The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship Between Job and Life Satisfaction, „Journal of Organizational Behavior”
2002, Vol. 23, Iss. 7, s. 816.
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i pomocy społecznej), ale również od osób bliskich18. Szczególnie ważna dla
wielu osób jest możliwość uzyskania wsparcia ze strony rodziny. Jak wykazują
przeprowadzone badania, po poproszeniu o uszeregowanie wymienionych czterech wartości od najmniej do najbardziej ważnych w życiu najczęściej za najważniejszy obszar uznawano właśnie rodzinę. Wśród osób, które najczęściej na
pierwszym miejscu wymieniały rodzinę, znalazły się kobiety, osoby mające
małe dzieci oraz ludzie w wieku 35–45 lat. Na drugim miejscu pojawiała się
praca, a zatem nie można bagatelizować wsparcia społecznego, jakie może dać
człowiekowi organizacja, w której pracuje. Praca jest nieco ważniejszym obszarem dla mężczyzn, kadry wyższego szczebla oraz osób nie mających dzieci.
Tabela 2. Struktura hierarchii wartości wśród poznańskich pracowników (w proc.)
Waga wartości

Rodzina

Religia

Zainteresowania

Praca

12,74

47,95

28,94

10,37

5,62

20,52

36,29

37,15

Ważne

10,15

20,73

25,49

44,06

Najważniejsze

71,49

10,80

9,29

8,42

3,40

1,94

2,15

2,51

Najmniej ważne
Mało ważne

Średnia

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Trudno wyobrazić sobie pracę jako zupełnie oddzielny fragment życia –
ważna jest umiejętność godzenia życia zawodowego i prywatnego. Na problem
relacji praca–rodzina i jego wpływu na satysfakcję pracowników wskazują badania prowadzone między innymi przez Beutella. Z przeprowadzonych przez
powyższego autora analiz wynika, że synergia pomiędzy pracą a rodziną istotnie
wpływa na satysfakcję z pracy (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) i również na
satysfakcję z życia mężczyzn (dla pracujących matek zależności takiej nie wykazano)19.
Z uwagi na fakt, że praca jest drugim co do ważności obszarem funkcjonowania człowieka, konieczne jest budowanie systemu wzajemnego wsparcia
umożliwiającego jednostce godzenie obu ról społecznych. Z jednej strony
członkowie rodziny częstokroć stanowią oparcie w trudnych dla pracownika
sytuacjach zawodowych, a z drugiej organizacja stanowić może istotne źródło
wsparcia, szczególnie w kontekście ułatwienia pracownikowi godzenia ze sobą
ról rodzinnych i zawodowych.
18

G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa 2009,
s. 37-39.
19
N.J. Beutell, The Causes and Consequences of Work-Family Synergy: An Empirical Study
in the United States, „International Journal of Management” 2010, Vol. 27, nr 3, s. 658.
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Podsumowanie
Postawy pracownicze – w tym ich najważniejszy komponent, którym jest
satysfakcja – stały się przedmiotem zainteresowań kierowników ze względu na
duży związek z zachowaniami pracowników. Bazując na szeregu koncepcji charakterystyki pracy, które wskazują na zależność pomiędzy środowiskiem pracy
a postawami pracowników, przypuszczać można, że analizowane środowisko
można potraktować nieco szerzej, włączając do tego postrzeganie rynku pracy.
Przeprowadzona wstępna analiza zebranych informacji wskazuje na sytuację,
w której ocena rynku pracy zależy od sytuacji rynkowej firmy – a zatem pracownicy nakładają na percepcję „filtr” w postaci własnych doświadczeń zawodowych. Warto również podkreślić, że kobiety w większości okazywały się
bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o postrzeganie rynku pracy, na którym pracują, co potwierdza wpływ cech indywidualnych na kształtowanie się postaw.
Większy optymizm kobiet może być zaskakujący w kontekście głównego zagrożenia, jakie pojawiło się wśród pracowników, a mianowicie możliwości utraty
pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Cechy indywidualne pracowników
powinny być również uwzględniane przez kierownictwo organizacji. Badanie
wykazało, że dbałość o wprowadzenie do pracy, szacunek względem podwładnych, a także często dostrzegana wiedza specjalistyczna, stanowią silne strony
kierowników. Nieco słabiej przełożeni sprawdzali się natomiast pod względem
otwierania się na opinie innych i pozostawiania swobody w realizacji zadań.
Wpływ sposobu kierowania na postawy pracownicze zależeć będzie od wielu
czynników indywidualnych, w tym od orientacji zawodowej podwładnego.
Jedynie w grupie pracowników zorientowanych na rozwój stawianie wymagań
i wzrost autonomii przyczyniać się będą do budowania pozytywnej postawy
wobec pracy. Jednakże szczególnie w momentach przeciążenia pracą i w innych
sytuacjach stresowych pracodawca nie powinien zapomnieć o możliwości, jaką
dysponuje, jeśli chodzi o dostarczanie wsparcia społecznego. Należy przy tym
stwierdzić, że na gruncie przeprowadzonych badań własnych i na podstawie
wniosków innych badaczy ujawnia się kluczowa rola wsparcia w zakresie
kształtowania balansu między życiem rodzinnym i zawodowym.
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Pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną

Streszczenie. Artykuł stanowi próbę oceny możliwości zastosowania teorii tożsamości w naukach o zarządzaniu. Rozważone zostały: paradygmaty tożsamości, definicje tożsamości oraz
relacje pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną. W drugiej części poddano analizie najbardziej rozpowszechniony w dyskursie organizacyjnym model tożsamości organizacyjnej oraz opisano możliwości jego aplikacji do zarządzania.
Słowa kluczowe: tożsamość, tożsamość organizacyjna, kultura organizacyjna

Wstęp
Problematyczność pojęcia „kultura organizacyjna” oraz rozwój podejść interpretatywnych, krytycznych i postmodernistycznych w zarządzaniu doprowadziły do wzrostu zainteresowania koncepcją tożsamości organizacyjnej. Tożsamość organizacyjna jest traktowana w literaturze przedmiotu dwojako. Niektórzy autorzy uważają, że mieści się ona w nurcie kulturowym i stanowi wartościowe poznawczo pojęcie, które można wykorzystywać obok kultury organizacyjnej. Inni badacze wskazują, że tożsamość organizacyjna mogłaby stać się
rdzeniem dyskursu kulturowego, zastępując nawet mgliste pojęcie kultury organizacyjnej. Artykuł stanowi próbę oceny możliwości zastosowań koncepcji tożsamości organizacyjnej w nurcie kulturowym w zarządzaniu1.

1. Tożsamość w różnych paradygmatach nauk społecznych
1

M.J. Hatch, M. Schultz, Living with Multiple Paradigms. The Case of Paradigm Interplay in
Organizational Culture Studies, „Academy of Management Review” 1996.
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Zagadnienia tożsamości indywidualnej i zbiorowej należą do ważniejszych
koncepcji wykorzystywanych we współczesnych naukach społecznych i humanistycznych. Sama koncepcja tożsamości jest głęboko zakorzeniona w paradygmacie interpretatywno-symbolicznym, ponieważ wykorzystywali ją szeroko
twórcy tego nurtu współczesnej myśli, tacy jak: G.H. Mead oraz H. Blumer2.
Twórcy interakcjonizmu symbolicznego określali tożsamość jako „koncepcję
siebie”3, „symboliczną interpretację jednostki, odnoszącą się do tego, czym się
jest we własnym przekonaniu i czym chciałoby się być”4, „całość konstruktów
podmiotu odnoszonych wobec siebie, która nie jest prostą sumą elementów, lecz
ich syntezą”5. „Tożsamość” jest w naukach społecznych pojęciem znaczącym,
choć niejednoznacznym i tworzącym „rodzinę wyrazów”6. Informując o olbrzymiej liczbie publikacji dotyczących tożsamości, trzeba wspomnieć o klasykach,
takich jak: G.H. Mead, H. Tajfel i J. Turner7 oraz E. Goffman8. Interakcjonistyczne rozumienie tożsamości wyrastało zatem z socjologii, z czasem jednak
rozpowszechniło się w psychologii społecznej, antropologii kulturowej oraz
naukach o zarządzaniu. W obrębie każdej z tych nauk skupiono się na poziomach swoistych dla ich problematyki badawczej: psychologia zajmuje się raczej
tożsamością indywidualną, socjologia i antropologia tożsamościami zbiorowymi, zaś nauki o zarządzaniu tożsamością organizacyjną.
Podejście postmodernistyczne i krytyczne do problematyki tożsamości rozwinęło się wraz z poststrukturalizmem za sprawą M. Foucault, J.F. Lyotarda,
J. Derridy9. Najważniejsze aspekty postmodernistycznego rozumienia tożsamości są związane z jej defragmentacją, dekonstrukcją, wewnętrzną sprzecznością
i paradoksalnością. Z kolei rozumienie krytyczne, ściśle związane z postmodernizmem, kładzie akcent na rozumienie tożsamości jako swoistego „więzienia”
dla ego, które dyscyplinuje i sankcjonuje formy ekspresji. Tożsamość w znaczeniu krytycznym – choć również zdezintegrowana – może jednak podlegać roż2

G.H. Mead, Umysł, osobowość, społeczeństwo, Warszawa 1975.
A. Brittan, The Privatized World, London 1977, s. 102, za: Z. Bokszański, Tożsamość,
interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 12-13.
4
H. Rodriguez-Tomé, F. Bariaud, La structure de l’identité à l’adolescence, w: Identités
collectives et changements sociaux, red. P. Tap, Toulouse 1980, s. 61, za: Z. Bokszański, op. cit.
s. 12.
5
H. Bausinger, Sensless Identity, w: Identity: Personal and Socio-Cultural. A Symposium,
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1983, s. 337, za: Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja,
grupa, Łódź 1989, s. 12.
6
F. François, Identité et hétérogénite de l’espase discursif, w: Identités collectives et
changements sociaux, red. P. Tap, Toulouse 1980, s. 345, za: Z. Bokszański, Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989, s. 13.
7
H. Tajfel, J. Turner, An Integrative Theory of Intergroup Conflict, w: The Social Psychology
of Intergroup Relations, red. W.G. Austin, S. Worchel, Oxford 1979.
8
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. J. Szacki, Warszawa 1981.
9
M. Foucault, Power Knowledge Selected Interviews & Other Writings, New York 2000.
3
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nym formom manipulacji, pod którymi kryje się dążenie do dominacji i sprawowania władzy10.

2. Od tożsamości indywidualnej
do tożsamości organizacyjnej
W naukach o zarządzaniu pojęcie „tożsamości organizacyjnej” jest stosunkowo nowe, ponieważ pojawiło się dopiero w latach 80., a zaczęło się rozpowszechniać na przełomie XX i XXI w. Być może z tego powodu jednocześnie
rozwijają się interpretatywne, postmodernistyczne oraz krytyczne interpretacje
tożsamości organizacyjnej.
Badania tożsamości prowadzone na gruncie psychologii społecznej i socjologii dotyczyły tworzenia się i rozwoju „ja społecznego” przez jednostki. Czy
należy zatem odnosić je do poziomu aktora zbiorowego, jakim niewątpliwie jest
organizacja?
Wielu badaczy optuje za przeniesieniem pojęcia „tożsamości” na grunt zbiorowości, w tym i organizacji. R. Jenkins posługuje się określeniem „kolektywnie
podzielanych tożsamości”11. M.J. Hatch i M. Schultz, nawiązując do koncepcji
G.H. Meada, wskazują, że organizacja dysponuje tożsamością („ja przedmiotowe” i „ja podmiotowe”)12. J. Dutton i J. Dukerich opisują proces odzwierciedlania się tożsamości organizacji w jej wizerunku13. Można zatem dostrzec proces
zakorzeniania się koncepcji tożsamości w teorii nauk o zarządzaniu.
Tożsamość organizacyjna to odpowiedź członków organizacji na pytania
„kim jesteśmy jako organizacja” oraz „kim chcielibyśmy być”. Jeżeli wychodzimy z założenia, że organizacja jest czymś więcej niż tylko zbiorem działań
jednostek, to sensowne wydaje się poszukiwanie społecznych przejawów organizowania, takich jak: kultura, zarządzanie, strategia czy struktura. Określenie
tożsamości jako „symbolicznej, zbiorowej interpretacji ludzi tworzących organizację, odnoszącej się do tego, czym organizacja jest i jaka chciałaby być”, jest
klarowne. Jednak aby pojęcie to mogło być użyteczne, niezbędne jest zróżnicowanie tożsamości od kultury, wizerunku oraz misji i wizji organizacyjnej.
10

Casting the Other: the Production and Maintenance of Inequalities in Work Organizations,
red. B. Czarniawska, H. Höpfl, London 2002.
11
R. Jenkins, Social Identity, London 1996.
12
M.J. Hatch, M. Schultz, The Dynamics of Organisational Identity, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004, s. 380.
13
J. Dutton, J. Dukerich, Keeping Eye on the Mirror: Image and Identity in Organisational
Adaptation, „Academy of Management Journal” 1991, nr 34, s. 517-554.
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Tożsamość pozostaje w warunkach stabilnych w organizacji przedmiotem
zbiorowego, często domyślnego konsensu. Explicite problem pojawia się dopiero w sytuacji napięć i zmian, kiedy uporczywie powracają pytania o kluczowe
wartości oraz zderzają się sprzeczne wizje rozwoju organizacji. S. Albert i D.A.
Whetten zaproponowali, by efekt tych poszukiwań – stanowiący owoc zbiorowego konsensusu dotyczącego wartości, kultury organizacyjnej, filozofii działania, orientacji, pozycji rynkowej, domeny działalności, misji i wizji oraz członkostwa organizacyjnego – uznać za przejawy tożsamości organizacyjnej14. Tożsamość organizacyjna powinna zatem spełniać trzy kluczowe kryteria. Pierwszym z nich jest kryterium stwierdzania kluczowych cech organizacji.
Tożsamość organizacji powinna odzwierciedlać jej esencję, podstawowe kwestie
„egzystencjalne”, wokół których powstał konsens członków organizacji. Drugim
z czynników jest kryterium stanowienia zróżnicowania. Tożsamość organizacyjna tworzona jest przez poczucie odrębności członków organizacji. Identyfikują
się oni z organizacją, definiując jej granice, kryteria przynależności i wykluczania. Trzecie kryterium dotyczy ciągłości czasowej. Tożsamość jest efektem poczucia kontynuacji temporalnej. Organizacja jest zintegrowana poprzez konwencje prawne i zarządcze, a te z kolei są podtrzymywane dzięki przekonaniu
członków organizacji i innych w otoczeniu o kontynuowaniu istnienia samej
organizacji pomimo dokonujących się zmian15. Do tych trzech kryteriów zaproponowanych przez S. Alberta i D.A. Whettena można dodać czwarte. „Tożsamość organizacji” jest fenomenem ponadjednostkowym i społecznym. Różnicujący i podtrzymywany przez członków organizacji w czasie sens istnienia
(esprit du corps) jest przejawem funkcjonowania grupy społecznej, a nie tylko
wybranych jednostek (np. właścicieli, zarządzających czy innych interesariuszy).
Czy bez pojęcia „tożsamości”, analizując społeczne aspekty organizowania,
można się obyć? B.E. Ashforth i F. Mael wskazują, że proces uzyskiwania społecznej tożsamości jest podstawowym warunkiem podejmowania jakichkolwiek
działań grupowych. „Grupa psychologiczna” definiuje w kategoriach członkostwa. Utożsamianie się z grupą jest również najważniejszym mechanizmem
partycypacji. Wśród przejawów manifestowania się społecznej tożsamości
wskazać można poczucie odrębności grupy, dążenie do jej utrzymania oraz prestiż grupy16. Pojęcie „tożsamości” jest ściśle związane z określeniem identyfikacji, czyli utożsamiania się z grupą (identification). Teorie społecznej
identyfikacji wzbogacają rozumienie tożsamości organizacyjnej. Jednak w więk14
S. Albert, D.A. Whetten, Organizational Identity, w: Organisational Identity. A Reader,
red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004, s. 90.
15
Ibidem, s. 90-91.
16
B.E. Ashforth, F. Mael, Social Identification Theory and the Organisation, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004, s. 134-142.
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szości badań nad kulturą organizacyjną i przywództwem zjawisko identyfikacji z
organizacją było mieszane z internalizacją jej wartości oraz z zaangażowaniem.
Identyfikacja z grupą oznacza utożsamianie się z nią, zaś internalizacja to
przyjmowanie i asymilowanie wartości wyznawanych przez grupę. Identyfikacja
z organizacją nie musi skutkować internalizacją wartości organizacyjnych,
a utożsamianie się z całą organizacją nie warunkuje utożsamiania się z jej członkami. Zaangażowanie z kolei odnosi się do podejmowania względnie dużego
wysiłku w pracy na rzecz organizacji – jego źródłem może, ale nie musi być
identyfikacja z grupą. Rozróżnienie tych trzech pojęć pozwala wskazać na
identyfikację jako źródło tożsamości organizacyjnej, zaś na internalizację jako
mechanizm jej wzmacniania i rozpowszechniania wśród adeptów. Powstawanie
tożsamości organizacyjnej dokonuje się w procesach komunikacji i negocjacji
znaczeń, co sugeruje, że jest ona silnie osadzona na poziomie grupy i zespołu,
podczas gdy jej występowanie w skali całości dużych organizacji rodzi według
wielu autorów problemy teoretyczne17. Zatem wydaje się, że rozważań na temat
tożsamości nie powinno się pomijać, analizując funkcjonowanie organizacji.
Pozostaje do rozstrzygnięcia problem, czy celowe jest tworzenie teorii „tożsamości organizacji” rozumianej jako całość oraz badanie procesów tworzenia się,
utrzymywania i zmian tożsamości grupowej.

3. Tożsamość a kultura organizacyjna
Swierdzono, że kwestia rozróżnienia pomiędzy tożsamością a kulturą
organizacyjną nastręcza pewnych problemów. Określenia kultury organizacyjnej
są na tyle szerokie, że obejmują zazwyczaj przynajmniej częściowo tożsamość
organizacyjną. Szczególnie odnosi się to do definicji kultury organizacyjnej
tworzonych na gruncie paradygmatu interpretatywno-symbolicznego (zob. tab. 1).
Porównując określenia kultury organizacyjnej do kryteriów definiowania
tożsamości organizacyjnej, można dostrzec podobieństwa, ale i pewne różnice.
Wszystkie trzy przytoczone sformułowania uwzględniają ciągłość czasową
i społeczną konstytucję kultury organizacyjnej, która stanowi również charakterystykę tożsamości organizacyjnej. Dwie nowsze definicje spełniają również
pierwsze kryterium, określając kulturę podobnie do tożsamości, jako kluczowe
wartości („esencję”). Różnicę stanowi brak kryterium wyróżniania organizacji
Tabela 1. Definicje kultury organizacyjnej a kryteria definiowania tożsamości organizacyjnej
17

Ibidem, s. 150.
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Autor

Definicja kultury organizacyjnej

Porównanie do
tożsamości
organizacyjnej

R. Likert
i J. Likert

Dominujący wzorzec wartości, mitów, wierzeń, założeń, norm,
ich uosobienia w języku, symbolach, artefaktach, jak również
w technologii, celach i praktykach zarządzania, uczuciach,
postawach, działaniach i interakcjacha).

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji
i ciągłości czasowej.

E. Schein

Wzór podzielanych, fundamentalnych założeń, które dana grupa
stworzyła, rozwiązując problemy adaptacji do otoczenia
i integracji wewnętrznej. Wzór można uznać za obowiązujący.
Jest on wpajany nowym członkom organizacji jako prawidłowy
sposób rozwiązywania problemówb).

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji,
ciągłości czasowej i
konstytucji społecznej.

G. Hofstede

„Zaprogramowanie umysłów” członków organizacji, a więc
zespół skutecznie wpajanych przez grupę wartości, norm i reguł
organizacyjnychc).

Spełnione kryteria
zróżnicowania, ciągłości
czasowej.

C. Siehl
i J. Martin

Kultura organizacyjna może być traktowana jako spoiwo, które
integruje organizację przez współdzielenie wzorów znaczeń.
Kultura skupia się wokół wartości, przekonań i oczekiwań, które
są podzielane przez członków organizacjid).

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji,
ciągłości czasowej
i konstytucji społecznej.

P.M. Blau

Swoiste, niepisane „reguły gry” społecznej w organizacji, które
pozwalają uczestnikom życia społecznego rozumieć organizację
i identyfikować się z niąe).

Spełnione kryteria
zróżnicowania,
konstytucji społecznej.

A. Pettigrew

Kultura jest systemem publicznie i wspólnie akceptowanych
znaczeń dla danej grupy w danym czasie. Ten system pojęć,
form, kategorii i obrazów pozwala interpretować ludziom ich
własną sytuacjęf).

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji,
ciągłości czasowej
i konstytucji społecznej.

J. van Maanen

Kultura odnosi się do wiedzy, która jest przekazywana członkom
grupy, aby się nią dzielić; wiedza takiego rodzaju służy
informowaniu, osadzaniu w organizacji, kształtowaniu postaw
i odpowiadaniu za rutynowe i nierutynowe działania członków
danej kultury. Kultura jest wyrażana (lub konstytuowana)
jedynie przez działania lub słowa swoich członków i musi być
interpretowana przez pracowników organizacji. Kultura jako
taka nie jest widzialna, zaczyna być widzialna jedynie poprzez
jej reprezentacjęg).

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji,
zróżnicowania, ciągłości
czasowej i konstytucji
społecznej.

L. Smircich

Sieci znaczeń utkane przez ludzi w procesie organizowaniah).

Spełnione kryteria
konstytucji społecznej.

G. Morgani)

Kultura organizacyjna zazwyczaj odnosi się do wzorca rozwoju
odzwierciedlonego przez społeczne systemy wiedzy, ideologię,
wartości, prawa i codzienne rytuały.

Spełnione kryteria
konstytucji społecznej.

D. Denisonj)

Kultura odnosi się do głębokich struktur organizacji, które są
zakorzenione w wartościach, przekonaniach i założeniach bliskich członkom organizacji. Znaczenie ustanawiane jest poprzez
socjalizację z różnymi grupami, skupionymi w miejscu pracy.
Interakcja odtwarza świat symboliczny, który daje kulturom
zarówno dużą stabilność, jak i naznacza do pewnego stopnia
niepewnością i kruchością – te właściwości wynikają z zależności systemu od poszczególnych działań.

Spełnione kryteria
„esencji” organizacji,
ciągłości czasowej
i konstytucji społecznej.

R. Deshapand,
R. Parasurman

Niepisane, postrzegane często podświadomie zasady, które
wypełniają lukę pomiędzy tym, co niepisane, a tym, co się
rzeczywiście w organizacji dziejek).

Spełnione kryteria:
konstytucji społecznej.

a)

R. Likert, J. Likert, New Ways of Managing Conflict, New York 1976.
E. Schein, Organisational Culture and Leadership, San Francisco 1982, s. 12.
G. Hofstede, Kultury i organizacje, Warszawa 2000, s. 38-41.
d)
C. Siehl, J. Martin, The role of symbolic management: How can managers effectively transmit organizational culture? w: Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial Behaviour and Leadership, red. J. Hunt, D. Hosking, C. Schriesheim, R. Stewart, Elmsford – New York, 1984, s. 227-239.
e)
P.M. Blau, R. Scott, Formal organizations: A comparative approach, Stanford 2003, s. 298.
b)
c)
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f)
A.M. Pettigrew, On studying Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly, „Qualitative
Methodology” 1979, Vol. 24, nr 4, s. 570-581.
g)
J. van Maanen, Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago Guides to Writing, Editing, and
Publishing, Chicago 1988.
h)
L. Smircich, Studing Organisations as Cultures, w: G. Morgan, Beyond Method: Strategies for Social
Research, Beverly Hills – London – New Delhi 1983, C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York
1973, s. 39.
i)
G. Morgan, Images of Organization, Thousand Oaks 1997.
j)
D. Denison, What is the Difference Between Organizational Culture and Organizational Climate?
A Native’s Point of View on a Decade of Paradigm Wars, „Academy of Management Review” 1996, nr 21(3),
s. 1-36.
k)
R. Deshapande, R. Parasurman , Linking Corporate Culture to Strategic Planning „Organizacja i Kierowanie” 1987, nr 6.

Źródło: opracowanie własne.

przez unikalną konfigurację wartości, która jest cechą tożsamości. Mimo bliskości
określeń kultury i tożsamości organizacyjnej wydaje się jednak, że celowe jest
wyraźne rozdzielenie tych pojęć. Strategor odróżnia kulturę od tożsamości, lokując
kulturę na poziomie przestrzeni symbolicznej (idee, wartości, normy, wierzenia,
mity), natomiast tożsamość organizacji na poziomie interpretacji indywidualnej tej
przestrzeni – wizerunku wewnętrznego (fantazja, namiętność, kompleksy)18. Jest to
określenie nawiązujące do psychospołecznego rozumienia tożsamości.

4. Model tożsamości organizacyjnej
Rozważania na temat względnie trwałych i kluczowych wartości wyróżniających organizację odwołują się nie tylko do pojęcia „tożsamości organizacyjnej” (identity), ale również „misji” (mission), „wizji” (vision), „kultury organizacyjnej” (corporate culture) i „wizerunku” (image). Niezbędne jest rozróżnienie
tych pojęć i wskazanie punktów wspólnych.
„Misja organizacji” i „wizja organizacji” to sformułowania zaczerpnięte
z zarządzania strategicznego. Są one definiowane w różny sposób. L.W. Rue
i P.G. Holland zauważają, że misja określa istotę i sens istnienia organizacji
poprzez sformułowanie najogólniejszych celów i domen działalności19. J. Brilman określa wizję jako krótką formułę, precyzującą główne powołanie i cele
organizacji20. Misja organizacji powinna opierać się na kulturze i tożsamości
organizacji, choć musi zawierać jedynie takie wartości, które zostały uznane za
warte upowszechniania, tworzące pozytywny wizerunek organizacji. Wizja kreowana jest zwykle przez zarządzających, nie musi być upowszechniana; spełnia
18
Strategor (Zespół autorów z Wydziału Strategii i Polityki Przedsiębiorstwa Centrum HEC –
ISA), Zarządzanie firm: Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa 1997, s. 503.
19
L.W. Rue, P.G. Holland, Strategic Management. Concepts and Experiences, New York
1989, s. 7-8.
20
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002, s. 79.
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Tożsamość wyraża
zrozumienie kultury

Kultura

Tożsamość odzwierciedla
obraz innych

Tożsamość
Tożsamość zakorzenia się
w kulturze organizacyjnej

Wizerunek
Wyrażona tożsamość wywiera
wrażenie na innych

Rys. 1. Dynamika tożsamości organizacyjnej
Źródło: M.J. Hatch, M. Schultz, The Dynamics of Organisational Identity, w: Organisational Identity.
A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004, s. 379.

ona rolę projekcji rozwoju organizacji opierającej się o założone cele oraz wartości. Oba te określenia są zatem bliskoznaczne, odnoszą się do uświadamianych, prospektywnych i wyrażanych celów oraz kluczowych wartości. Misja
i wizja są rozmyślnie tworzone, uświadamiane i zazwyczaj upowszechniane
z myślą o realizacji w przyszłości. Misja różni się zatem od tożsamości organizacji, choć często spełnia znaczącą rolę w jej formowaniu21.
Można dostrzec sprzężenie zwrotne pomiędzy misją organizacji a jej tożsamością i kulturą. Kultura organizacyjna i tożsamość bazują na kluczowych wartościach i powstają dzięki współzależności spontanicznych i intencjonalnych
działań zbiorowych.
M.J. Hatch i M. Schultz wyraźnie różnicują kulturę, tożsamość i wizerunek
organizacji, wskazując jednocześnie na ich wzajemną zależność. „Tożsamość
organizacyjna nie jest ani całkowicie uwarunkowana kulturowo, ani w pełni
wynikająca z wizerunku organizacji; jest raczej tworzona przez współzależność
tych dwóch sfer”22 (zob. rys. 1).
Współzależność pomiędzy kulturą organizacyjną, tożsamością i wizerunkiem
znajduje odzwierciedlenie w czterech procesach interpretatywnych, dokonujących
się pomiędzy tymi sferami. Po pierwsze, chodzi o odzwierciedlanie (mirroring)
obrazów samej organizacji tworzonych przez innych w jej tożsamości. Odzwierciedlanie wiąże wizerunek organizacji (jej obraz w oczach innych – otoczenia)
z jej tożsamością. Po drugie, mamy do czynienia z procesem zakorzeniania się
(reflecting) tożsamości w kulturze organizacyjnej. Tożsamość odciska piętno na
kształcie wartości, norm i wzorów kulturowych organizacji, musi zostać osadzona
21

L. Leuthesser, C. Kohli, Corporate Identity: the Role of Mission Statements, „Business Horizons” 1997, May-June, s. 59.
22
M.J. Hatch, M.S. Schultz, Scaling the Tower of Babel: Relational Differences Between
Identity, Image and Culture in Organizations, w: The Expressive Organisation: Linking Identity,
Reputation and the Corporate Brand, red. M. Schulz, M.J. Hatch, M.H. Larsen, Oxford – New
York, 2000, s. 24-25.
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w kulturze. Prowadzi to do wyrażania (expressing) kultury organizacyjnej przez
tożsamość. Kultura organizacyjna jest znana i upowszechniana przez wyrażone
sformułowania tożsamości oparte na kulturze. Z kolei tożsamość wywiera wrażenie (impressing) na innych poprzez wizerunek. Cały model ma charakter sprzężenia zwrotnego23. Wydaje się, że celowe byłoby dodanie kryteriów misji i wizji,
które również stanowią rodzaj wyidealizowanego obrazu organizacji i jej przyszłości, tyle że częściej tworzonego na użytek wewnętrzny. Zatem obok wizerunku organizacji do zarządzania wrażeniami służą również misja lub wizja – zatem
powinny się one znaleźć w proponowanym schemacie obok image’u.

5. Zastosowania koncepcji tożsamości organizacyjnej
Tożsamość organizacyjna stanowi wyraz dążenia wspólnoty organizacyjnej
do poszerzania swojego wpływu, a zarazem jest odbiciem gry wewnętrznych
interesów – dlatego pozostaje niestabilna, zmienna i w różny sposób wyrażana
w zależności od kontekstu. Znajduje to wyraz w postaci koncepcji wielości
i elastyczności tożsamości organizacyjnych24. M.G. Pratt i A. Rafaeli proponują
wielowarstwową koncepcję tożsamości organizacyjnej, której przejawem są
badania symboli i artefaktów organizacyjnych, np. ubrań i strojów25. D.A. Gioia,
M. Schultz i K. Corley opisują „adaptacyjną niestabilność” sposobów definiowania tożsamości organizacyjnej, pozwalającą z jednej strony podtrzymywać
ciągłość poczucia przynależności do tej samej organizacji, a z drugiej przystosowywać się do zmian w otoczeniu26. „Praca nad tożsamością” (identity work)
występuje w każdej interakcji organizacyjnej, mającej zarówno charakter rutynowego podtrzymywania istniejących wzorców działań i interpretacji, jak i ich
radykalnych zmian27. Badania N. Monin oraz B. Czarniawskiej-Joerges eksplo-

23

M.J. Hatch, M. Schultz, The Dynamics of Organisational Identity, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford–New York 2004, s. 379.
24
Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004,
s. 4-5.
25
M.G. Pratt, A. Rafaeli, Organizational Dress as a Symbol of Multilayered Social Identities,
w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004,
s. 275-312.
26
D.A. Gioia, M. Schultz i K. Corley, Organisational Identity, Image and Adaptive Instability, w: Organisational Identity. A Reader, ed. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004,
s. 349-376.
27
R.P. McDermott, J. Church, Making Sense and Feeling Good: The Etnography of Communication and Identity Work, w: Communication and Identity, red. L. Thyayer, „Communication”,
Vol. 2, nr 2.
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atują koncepcję narracyjnego tworzenia tożsamości organizacyjnej28. Obiecująca
wydaje się również sfera analiz związków pomiędzy kreowaniem władzy i kontroli organizacyjnej a tożsamością29, a także komunikacją i tożsamością30.
Bardzo interesujący obszar badań stanowi poszukiwanie dysfunkcji w procesach rozwoju tożsamości organizacyjnej. M.J. Hatch i M. Schultz piszą
o dwóch zasadniczych możliwościach: organizacyjnym narcyzmie i organizacyjnej hiperadaptacji. Autorki definiują za A.D. Brownem organizacyjny narcyzm jako brak woli lub zdolności organizacji do odpowiedzi na jej własny
wizerunek krążący w otoczeniu31. Wiąże się to z utratą zainteresowania opiniami
zewnętrznych interesariuszy, koncentracją na podtrzymywaniu własnego poczucia wartości, snuciem fantazji na temat swej wielkości oraz zaburzeniem percepcji i interpretacji informacji z otoczenia. M.J. Hatch i M. Schulz diagnozują
narcyzm jako przejaw zaburzeń tożsamości organizacyjnej, odznaczający się jej
zdominowaniem przez odniesienie do kultury organizacyjnej. W relacji kultura–
tożsamość–wizerunek ten ostatni element traci na znaczeniu. Koncentracja na
tworzeniu silnej kultury, osadzeniu tożsamości w kulturze (reflecting) oraz wyrażanie kultury przez tożsamość (expressing) bez troski o wizerunek są mechanizmami narcyzmu organizacyjnego32. Narcyzm zagraża organizacji. Autorki
przytaczają przykład Royal Dutch Schell, który ignorował protesty ekologów
sprzeciwiających się zatopieniu wyeksploatowanej platformy naftowej w Morzu
Północnym. Inżynierska kultura i tożsamość Schella doprowadziły do narcystycznego sprzężenia, całkowicie odrzucającego informacje o gwałtownie pogarszającym się wizerunku firmy. Dopiero seria kolejnych kryzysów w firmie
doprowadziła do głębokiej refleksji, otwarcia się na kontakty z interesariuszami
i odrzucenia narcyzmu. Przeciwieństwem narcyzmu jest organizacyjna hiperadaptacja, która oznacza ścisłe sprzężenie tożsamości z wizerunkiem organizacji.
Organizacja skoncentrowana na wizerunku zewnętrznym, opiniach interesariuszy i wynikach badań rynkowych może zatracić sens własnego istnienia.
28

N. Monin, Management Theory. A Critical and Reflective Reading, Routledge – London –
– New York 2004, s. 167, 190-191; B. Czarniawska-Joerges, Narratives of Individual and Organisational Identities, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford –
– New York 2004, s. 407-435.
29
M. Alvesson, H. Willmott, Identity Regulations as Organisational Control Producing
the Appropriate Individual, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz,
Oxford – New York 2004, s. 436-465.
30
G. Cheney, L.T. Christensen, Organisational Identity: Linkages Between Internal and
External Communication, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz,
Oxford – New York 2004, s. 510-557.
31
A.D. Brown, Narcissism, Identity and Legitymacy, „Academy of Management Review”
1997, nr 22, s. 643-686.
32
M.J. Hatch, M. Schultz, The Dynamics of Organisational Identity, w: Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford – New York 2004, s. 392-395.
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Konieczność ciągłego adaptowania się do zmian zewnętrznych przyczynia się do
oderwania od dziedzictwa kulturowego. M.J. Hatch i M. Schultz wskazują na
niebezpieczeństwa hiperadaptacji, polegające na utracie ciągłości, sterowności
zewnętrznej i osłabieniu kultury organizacyjnej. Jako przykłady działań hiperadaptacyjnych przytaczane są próby wprowadzenia New Coke w miejsce klasycznej Coca-Coli oraz przejściowe zerwanie z dziedzictwem kulturowym firm
Gucci i Yves Saint Laurent33. Opinie na temat „utraty kultury organizacyjnej” są
jednakże zróżnicowane. M. Alvesson sugeruje, że zastąpienie kultury organizacyjnej przez zmieniający się szybko wizerunek, zależny od percepcji klientów,
jest normalnym warunkiem współczesnej elastyczności organizacji i nie ma
znaczących cech dysfunkcjonalnych34. Niezależnie od opinii na ten temat badanie zależności między kulturą, tożsamością i wizerunkiem organizacji wydaje
się ciekawym i niewyeksploatowanym obszarem.
Niektórzy autorzy posługują się określeniami zbliżonymi do „tożsamości
organizacyjnej”, np. „organizacyjny charakter”35. Wydaje się jednak, że są to
niezbyt udane próby. Określenie „tożsamość” mimo całej wieloznaczności jest
zakorzenione w dyskursie interpretatywnych nauk społecznych i z tej racji może
być przenoszone na grunt zarządzania. Dostępnych jest wiele badań i analiz
organizacji czerpiących z nurtu antropologii organizacyjnej oraz socjologii
organizacji. Dlatego na obecnym etapie mnożenie kolejnych określeń mających
w sposób syntetyczny opisywać istotę organizacji wydaje się zbędne; chyba że
przyjmiemy założenie, iż jest to rodzaj metafory, której podstawowym celem
jest pobudzanie do myślenia, a nie wyjaśnienie lub zrozumienie.
Podsumowując, można zauważyć, że tożsamość organizacyjna jest nową
koncepcją w zarządzaniu, która jednak szybko zyskuje popularność. Badacze
posiłkują się przede wszystkim paradygmatami alternatywnymi w stosunku do
dominującego w naukach o zarządzaniu podejścia neopozytywistyczno-funkcjonalistycznego. Najwięcej jest koncepcji bazujących na interakcjonizmie symbolicznym, można również znaleźć postmodernistyczne i krytyczne odniesienia do
tożsamości organizacyjnej. W Polsce nie jest to rozpowszechnione podejście,
ponieważ problematyką tożsamości organizacyjnej zajmuje się zaledwie kilku
badaczy organizacji, m.in. A. Zarębska, M. Kostera i Ł. Sułkowski36. Sensowne
33

Ibidem, s. 398-399.
M. Alvesson, Organisation: From Substance to Image, „Organization Studies” 1990, nr 11,
s. 373-394.
35
V. Srinivasan, Organisational character: the key to transforming organisations of the
future, „Human Resources Development and Management” 2003, Vol. 3, nr 1.
36
A. Zarębska, Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
2009; Ł. Sułkowski, Tożsamość organizacyjna a kultura organizacyjna – problemy metodologiczne, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych,
red. T. Listwan, Wrocław 2006.
34
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wydaje się więc szersze zaadaptowanie tej problematyki również do polskiego
dyskursu zarządzania. Szczególnie obiecujące wydają się aplikacje dotyczące
kultury organizacyjnej, przywództwa oraz tworzenia i podtrzymywania wizerunku organizacji.
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Pomiar elastyczności zatrudnienia
w małych i średnich przedsiębiorstwach
– wyniki badań empirycznych1

Streszczenie. Opracowanie ma na celu rozpoznanie stopnia elastyczności zatrudnienia
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki ustalono na podstawie zidentyfikowanych w tych
organizacjach rodzajów form zatrudnienia. Aby zrealizować przyjęty cel, opracowano narzędzie
pomiaru wybranych form świadczenia pracy. Przeprowadzono badania ilościowe w grupie małych
i średnich przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są: przetwórstwo przemysłowe,
handel i usługi, budownictwo, usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz transport.
Słowa kluczowe: elastyczność zatrudnienia, formy zatrudnienia

Wstęp
Jednym z istotnych problemów przedsiębiorstw jest optymalizacja wielkości
i struktury zatrudnienia2. Rozwiązaniem tych trudności jest uelastycznienie zatrudnienia, wiążące się z odchodzeniem od tradycyjnego modelu zatrudnienia,
u podstaw którego leży paradygmat pracy podporządkowanej3, związany ze
1

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy NN115213537.
2
Cz. Zając, Outplacement jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi, w: Człowiek i praca
w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wrocław 2009, s. 446.
3
A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997,
s. 130.
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stabilizacją zatrudnienia podyktowaną pełnoetatowością i zatrudnieniem na czas
nieokreślony. Model ten ewoluuje w kierunku preferowania zatrudnienia pracowników na podstawie umów na czas określony, a także umów-zleceń oraz
umów o dzieło. Sprzyja to dostosowaniu liczby pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa, nawet tych krótkookresowych4.
Problem ten jest o tyle ważny, że to właśnie ludzie zatrudnieni w organizacji
stanowią ogniwo łączące jej zasoby materialne i niematerialne, a zarazem są siłą
sprawczą przekształcającą te zasoby w potencjał strategiczny5.
Głównym celem opracowania jest próba rozpoznania stopnia elastyczności
zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, ustalonego na podstawie
rodzajów form zatrudnienia zidentyfikowanych w tych organizacjach. Celem
dodatkowym jest rozpoznanie korzystania z usług osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Aby zrealizować przyjęty cel, opracowano narzędzie pomiaru wybranych
form świadczenia pracy. Przeprowadzono badania ilościowe w grupie małych
i średnich przedsiębiorstw. Badania nakierowane były na znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie w jakich branżach preferuje się uelastycznienie
prowadzenia działalności gospodarczej przez stosowanie elastycznych form
zatrudnienia.
Podjęta problematyka wpisuje się w zasobowe podejście (ang. resource-based view – RBV) do zarządzania strategicznego, skłaniające do myślenia
o funkcjach i działaniach, które są związane z zasobami organizacji możliwymi
do wykorzystania jedynie w określonych konfiguracjach i zbiorach. Rolą zarządzających jest przy tym tworzenie tych konfiguracji zgodnie z ich wyobrażeniami sukcesu6.
W myśl założeń teorii RBV samo posiadanie zasobów o postulowanych
cechach jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do osiągnięcia,
a zwłaszcza utrzymania przewagi konkurencyjnej. Przyjęto zatem, że przedsiębiorstwo musi być zorganizowane w sposób, który umożliwi wykorzystanie
dostępnego potencjału zasobowego.

4

A. Cierniak-Emeryk, A. Pietroń-Pyszczek, Elastyczność przedsiębiorstwa i jej konsekwencje
dla systemu społecznego, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2008, s. 43.
5
Cz. Zając, Zasoby ludzkie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw w świetle współczesnych
koncepcji kierowania ludźmi, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Katowice 2010, s. 387.
6
J. Strużyna, Sukces organizacji na tle koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich,
w: Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Sopot 2007,
s. 97.
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1. Istota elastyczności zatrudnienia
Rozwój stosunków przemysłowych doprowadził na płaszczyźnie społecznej
i prawnej do traktowania świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony jako standardu zatrudniania. Za cechy charakteryzujące ten
standard uznawane są: pełny wymiar czasu pracy oraz jej wykonywanie w siedzibie pracodawcy w określonych godzinach za wynagrodzenie, ubezpieczenie
społeczne, prawo do urlopu i inne świadczenia socjalne.
Na przeciwległym biegunie znajdują się formy zatrudnienia, określane dotychczas w literaturze jako „zatrudnienie nietypowe” (ang. atypical employment,
non-standard forms of employment), „szczególne” czy „alternatywne”. Dotyczą
one sytuacji, gdy jedna lub kilka z wymienionych cech nie występuje7. Wydaje
się, że tego rodzaju określenia nie mają obecnie uzasadnienia ze względu na
dynamiczny rozwój tych właśnie form świadczenia pracy i ich adekwatność do
specyfiki współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w warunkach dynamicznych zmian. W związku z tym właściwe jest określenie tych form mianem
„elastycznych”, co niewątpliwie odpowiada istocie zagadnienia8. Jak jednak
zauważono, tego rodzaju stosunki pracy nie mieszczą się w ramach paradygmatu
pracy podporządkowanej, który obecnie jest wypierany przez paradygmat oparty
na idei elastycznego funkcjonowania9.
Elastyczność zatrudnienia można rozumieć dwojako10. Po pierwsze – elastyczne formy zatrudnienia obejmują uelastycznione zatrudnienie wykonywane
w ramach stosunku pracy, takie jak praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
praca na czas określony, praca w atypowych warunkach lub formach organizacyjnych. Są to tzw. pracownicze formy elastycznego zatrudnienia. Po drugie –
takie formy zatrudnienia obejmują zatrudnienie na podstawie innej niż stosunek
pracy. Nie podlegają one rygorom prawa pracy. Jest to tzw. zatrudnienie niepracownicze, oznaczające zatrudnienie osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami na podstawie cywilnoprawnych umów o świadczenie usług. Są to takie
umowy jak umowa o dzieło czy umowa-zlecenie. Odrębną kategorię stanowi
samozatrudnienie jako przykład outsourcingu.
7

M. Juchnowicz, Możliwości elastycznego zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy i ich
skutki, w: Kierunki działań na rzecz równowagi praca – życie – rodzina, red. C. Sadowska-Snarska, Białystok 2008, s. 122.
8
T. Rostkowski, Elastyczne pozyskiwanie kapitału ludzkiego, w: Elastyczne zarządzanie
kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2007, s. 166.
9
M. Juchnowicz, Możliwości elastycznego…, s. 122.
10
L. Florek, Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia, w: Elastyczne formy zatrudnienia
sposobem na efektywność firm, red. I. Machol-Zajda, Warszawa 2001, s. 27-28.
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Zastosowanie elastycznych form zatrudnienia jest dającym się zaobserwować wyrazem działań zarządzających w wymiarze operacyjnym na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnej organizacji do zmieniających się warunków
otoczenia. Przy zachowaniu wytycznych strategii dążą oni do osiągnięcia określonych celów przez uelastycznienie działalności, a więc wprowadzenie elastyczności w odniesieniu do poszczególnych zasobów, procesów czy obszarów funkcjonalnych11. Wraz z uelastycznianiem przedsiębiorstwa przeobrażeniom ulega
model zatrudnienia, który ewoluuje w kierunku preferowania świadczenia pracy
na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowy-zlecenia, umowy
o dzieło12. Nasila się także zjawisko zlecania zadań i usług na zewnątrz13.
Tak więc elastyczność zatrudnienia stanowi odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu przedsiębiorstwa. Rzeczy, sytuacje, zadania ulegają zmianie, lecz ludzie podążają za tymi innowacjami14. W tym sensie urzeczywistnienie elastyczności zatrudnienia i pokonanie wielu związanych z nią ograniczeń
może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa i jego dalszego
rozwoju w warunkach burzliwych zmian otoczenia.
Elastycznego zatrudnienia dotyczą następujące wymiary15:
1) wymiar ilościowy – oznacza zgodne z prawem, szybkie zwiększenie lub
zmniejszenie liczby pracowników, wychodzące naprzeciw krótkoterminowym
zmianom zapotrzebowania,
2) wymiar finansowy – zapewnia szybkie zmiany w poziomie płac, odzwierciedlające poziom podaży i popytu na rynku zewnętrznym,
3) wymiar funkcjonalny – uwidacznia się w swobodnym przerzucaniu pracowników od jednych zadań i czynności do drugich,
4) wymiar czasowy – oznacza dużą dyspozycyjność pracowników do wykonywania tych zadań.
W dalszej części opracowania rozważania obejmą ilościowy wymiar elastyczności zatrudnienia.

11

G. Osbert-Pociecha, Elastyczność strategiczna – jej konceptualizacja i sposoby osiągania
w praktyce, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta,
K. Moszkowicz, Wrocław 2008, s. 278.
12
A. Cierniak-Emeryk, A. Pietroń-Pyszczek, Elastyczność…, s. 111.
13
A. Ludwiczyński, Praca tymczasowa jako wyraz elastyczności zatrudnienia, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Warszawa 2006, s. 78.
14
G. Filipowicz, Zarządzanie pracownikami w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu, w: Zarządzanie…, s. 94.
15
D. Bąk-Grabowska, Zmiany modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2008, s. 98; M. Armstrong,
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2004, s. 168.
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2. Atrybuty rodzajów elastycznych form zatrudnienia
Specyficzne atrybuty wskazanych rodzajów zatrudnienia pozwalają traktować je przez zarządzających jako środek na uelastycznienie zatrudnienia.
Tabela 1. Atrybuty rodzajów elastycznych form zatrudnienia
Rodzaje
elastycznego
zatrudnienia
Umowa
o pracę
na czas
określony

Atrybuty rodzajów zatrudnienia pozwalające traktować je jako środki
uelastyczniania przedsiębiorstwa w obszarze zasobów ludzkich
Sięgając po tego rodzaju umowy, pracodawcy wychodzą z założenia, że pracownik zatrudniony na ustalony czas będzie pracował efektywniej. Okres wypowiedzenia tej umowy w pierwszych sześciu miesiącach pracy wynosi dwa tygodnie,
od sześciu miesięcy pracy – jeden miesiąc, po trzech latach pracy – trzy miesiące.
Ważne dla pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas
określony jest to, że nie musi on ujawniać powodów, które go do tego skłoniły.
Jedynie w razie sporu przed sądem pracodawca będzie zobowiązany uzasadnić
swoją decyzję.

Umowa-zlecenie

W omawianym rozwiązaniu istnieje możliwość zastosowania postanowień odmiennych niż w umowie o pracę. Znaczy to, że zleceniobiorca może samodzielnie wykonywać pracę w ustalonym przez siebie czasie i miejscu; istnieje również
możliwość zastąpienia przyjmującego zlecenie przez osobę trzecią. Zlecenie
można przekazać do wykonania osobie trzeciej pod warunkiem, że w umowie ze
zleceniodawcą zamieszczony zostanie zapis o możliwości takiego przekazania
albo wystąpią okoliczności zmuszające do znalezienia podwykonawcy (wyjazd,
choroba).
Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia w przypadku braku dodatkowych zapisów w umowie w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia.
Istnieje także możliwość rozwiązania umowy w każdym momencie, przy czym
zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy poniesione wydatki albo wypłacić część ustalonego wynagrodzenia. Dzięki zastosowaniu umowy-zlecenia
pracodawca może częściowo ograniczyć swoje obowiązki wynikające ze stosowania zwykłej umowy o pracę. Zleceniobiorcy nie płaci się bowiem za urlop czy
też inne przerwy w pracy. Zatrudnianie na umowę-zlecenie skutkuje zmniejszeniem kosztów po stronie pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że jeżeli praca
świadczona przez zleceniobiorcę nosi wszystkie znamiona stosunku pracy (tj.
podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, odpłatność, osobiste
wykonywanie, powtarzanie pracy w codziennych lub dłuższych odstępach czasu,
wykonywanie jej na ryzyko pracodawcy i wyznaczenie przez pracodawcę miejsca i czasu jej świadczenia), umowa cywilnoprawna (umowa-zlecenie/umowa
o dzieło) powinna zostać zastąpiona umową o pracę.
Każda ze stron umowy bez konsekwencji prawnych może wypowiedzieć umowę
w razie ogłoszenia upadłości przyjmującego zlecenie. Ogłoszenie upadłości
zleceniodawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania – zleceniobiorca może
wówczas dochodzić odszkodowania w postępowaniu upadłościowym.
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cd. tabeli 1

Rodzaje
elastycznego
zatrudnienia
Umowa
o dzieło

Atrybuty rodzajów zatrudnienia pozwalające traktować je jako środki
uelastyczniania przedsiębiorstwa w obszarze zasobów ludzkich
Jako umowa rezultatu oznacza, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Strona, która zamówiła wykonanie dzieła, ma pełne prawo do tego, by kontrolować
prawidłowość i terminowość wykonania prac.
Wypowiedzenie umowy w przypadku braku dodatkowych zapisów w umowie
jest możliwe w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia, jednak zamawiający
musi zapłacić za część już wykonanego dzieła.
Zamawiający wcale nie musi oczekiwać na ukończenie dzieła, by odstąpić od
umowy. Uprawnienie takie przysługuje mu, jeżeli zaistnieje sytuacja, w której
przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dzieła, tak
że nie jest możliwe ukończenie go przed uzgodnionym terminem. Ponadto, gdy
przyjmujący zamówienie wykonana dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny
z umową, zamawiający może wezwać przyjmującego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu nowy termin. Jeżeli sytuacja nie ulega poprawie, zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła
osobie trzeciej.
Zastosowanie umowy o dzieło pozwala znacznie zmniejszyć koszty zatrudniania
pracowników. Chęć osiągnięcia korzyści ekonomicznych powoduje, że pracodawcy często decydują się na jej zastosowanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, red. E. Lisowska,
R. Kasprzak, Warszawa 2008, s. 58-60; www.bankier.pl (20.05.2011); W. Markowski, ABC small businessu,
Łódź 2011, s. 310-311; P. Michewicz, Nie można zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, www.rp.pl (4.02.2011); P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić
działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 174-181.

Wśród rodzajów elastycznego zatrudnienia wymienionych w tab. 1 występuje terminowa umowa o pracę. Jest ona zawierana na czas oznaczony i może
dotyczyć zatrudnienia pracownika na okres próbny, na czas wykonania pracy lub
zadania oraz na czas nauki zawodu. Świadomość terminu zakończenia umowy
o pracę i brak pewności, że pracodawca zechce podpisać kolejną umowę, mogą
prowadzić do przyjmowania zgoła odmiennych postaw przez pracowników, co
układa się w kontinuum rozpięte między zauważalnym wzrostem zaangażowania w wykonywaną pracę a spadkiem tego zaangażowania. Dopóki jednak pracownicy nie będą przekonani o tym, że forma ich zatrudnienia jest sprawiedliwa,
trudno będzie oczekiwać od nich zwiększenia wysiłków w pracy.
Poza zatrudnieniem pracowniczym usługi pracy mogą być również świadczone na podstawie regulacji Kodeksu cywilnego, które ze względu na swoje atrybuty
uchodzą za bardziej elastyczne. Są to umowy-zlecenia i umowy o dzieło16.
16

M. Juchnowicz, Możliwości elastycznego…, s. 123.
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Elastyczność zatrudnienia realizowana jest zatem przez dobór odpowiednich
form wykorzystania potencjału kompetencyjnego w organizacji. Formy te różnią
się z punktu widzenia podstaw prawnych świadczenia pracy i organizacji czasu
pracy17.
Stopień elastyczności zatrudnienia w odniesieniu do danej organizacji można
określić przez ustalenie udziału poszczególnych form zatrudnienia. Kształtowanie
stopnia elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie przedstawiono na rys. 1.
udział nieelastycznych
form zatrudnienia
Stopień elastyczności
zatrudnienia
w przedsiębiorstwie
udział elastycznych
form zatrudnienia

Rys. 1. Kształtowanie elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.

Problem jest o tyle istotny, że korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form świadczenia pracy skutkują uelastycznieniem modelu zatrudnienia.
Owe intencjonalne działania przedsiębiorców zmierzają do tego, by dysponowali
oni odpowiednią liczbą osób mających pożądane kompetencje, a więc zapewniającą optymalne dostosowanie potencjału pracy do potrzeb przedsiębiorstwa,
które pojawiają się w danym miejscu i czasie.
Udział elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia osób wyznacza
stopień elastyczności zatrudnienia. Charakterystykę stopni elastyczności zatrudnienia przedstawiono w tab. 2.
O stopniu elastyczności zatrudnienia decyduje udział dopuszczalnych prawem i wykorzystanych w przedsiębiorstwie form zatrudnienia osób.
Aby zatem uzyskać zgodny z oczekiwaniami poziom elastyczności zatrudnienia, menedżerowie mogą swobodnie, lecz nie dowolnie, stosować poszczególne
rodzaje form zatrudnienia. Przy wyborze określonej formy świadczenia pracy
muszą mieć na uwadze, że jest to problem znacznie poważniejszy w skutkach niż
tylko pod względem wpływu na poziom kosztów pracy. Dlatego też zastosowanie
konkretnej formy zatrudnienia zależy od możliwości finansowych przedsiębiorstwa, specyfiki działalności, a przede wszystkim regulacji prawnych.
17

T. Rostkowski, Elastyczne…, s. 166; Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2007, s. 219.
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Tabela 2. Skala elastyczności zatrudnienia

Zastosowana gradacja stopni
elastyczności zatrudnienia
5 – bardzo wysoki
4 – wysoki
3 – przeciętny
2 – niski
1 – bardzo niski

Charakterystyka stopnia elastyczności zatrudnienia
bardzo duży udział elastycznych form zatrudnienia i bardzo mały
udział form nieelastycznych
duży udział elastycznych form zatrudnienia i mały udział form
nieelastycznych
przeciętny udział elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia
mały udział elastycznych form zatrudnienia i duży udział form
nieelastycznych
bardzo mały udział elastycznych form zatrudnienia i bardzo duży
udział form nieelastycznych

Źródło: opracowanie własne.

Celowe jest zatem zwrócenie uwagi na to, jakimi poziomami elastyczności
charakteryzują się poszczególne rodzaje form zatrudnienia.
Za najbardziej elastyczne rodzaje form zatrudnienia uchodzą umowy-zlecenia i umowy o dzieło (umowy cywilnoprawne). Średnim poziomem elastyczności zatrudnienia charakteryzuje się umowa o pracę na czas określony,
natomiast za nieelastyczną formę zatrudnienia należy uznać umowę o pracę na
czas nieokreślony.
Decyzje menedżerów o zastosowaniu konkretnej formy zatrudnienia warunkowane są wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Obserwowane od jakiegoś czasu odchodzenie od zatrudnienia opartego na
stosunku pracy spowodowane jest przede wszystkim wysokimi kosztami tego
rodzaju świadczenia pracy, rozbudowanym gwarantowanym pakietem uprawnień pracowniczych i mało elastycznymi przepisami prawa pracy18.

3. Rodzaje form zatrudnienia – ujęcie empiryczne
Badaniem objęto małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2009 r., wylosowane według schematu losowania
warstwowego proporcjonalnego. Liczba przedsiębiorstw objętych badaniem
w poszczególnych sekcjach PKD przedstawia się następująco:
1) przetwórstwo przemysłowe – 100 przedsiębiorstw,
2) budownictwo – 52 przedsiębiorstwa,
18

D. Bąk-Grabowska, Zmiany…, s. 98.
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3) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego – 80 przedsiębiorstw,
4) hotele i restauracje – 10 przedsiębiorstw,
5) transport, gospodarka magazynowa i łączność – 14 przedsiębiorstw.
Rozpoznanie stopnia elastyczności zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych ustalono na podstawie zidentyfikowanych w tych
organizacjach form świadczenia pracy, co przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach produkcyjnych (w proc.)
Rodzaj formy
zatrudnienia
Nieelastyczne
Elastyczne

Skala wykorzystania
danego rodzaju
formy zatrudnienia
umowy o pracę na
czas nieokreślony
umowy o pracę na
czas określony
umowy-zlecenia
umowy o dzieło

Wcale
1

W bardzo W małym W dużym W bardzo
małym
dużym
stopniu
stopniu
stopniu
stopniu
7
14
43
35

9

17

25

38

12

39
66

39
24

15
6

4
1

4
3

Źródło: opracowanie własne.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych dominują nieelastyczne formy zatrudnienia, co znajduje wyraz w tym, że 35% tych organizacji stosuje umowę o pracę na czas nieokreślony w bardzo dużym stopniu, a 43% w stopniu dużym.
Tylko 1% spośród nich nie używa wcale tej formy zatrudnienia, a 7% wykorzystuje ją w bardzo małym stopniu. Ponadto zidentyfikowano sporadyczne zastosowanie umowy-zlecenia i umowy o dzieło, co wskazywać może na bardzo niski
stopień elastyczności zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Kolejną branżą, w której dokonano identyfikacji stopnia elastyczności zatrudnienia, jest budownictwo. Wyniki przedstawiono w tab. 4.
Pracownicy tzw. stali, zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach
budowlanych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, są to przede
wszystkim osoby o wysokich kompetencjach, mające duży lub bardzo duży
wpływ na działalność przedsiębiorstwa – stanowią oni rdzeń zatrudnienia. Jego
istnienie pozwala organizacjom zyskać stabilność niezbędną z punktu widzenia
realizacji celów, w wielu przypadkach ważniejszą niż wysokie koszty pracy
związane z tą formą zatrudnienia. Z uzyskanych danych wynika, że 4% małych
i średnich przedsiębiorstw budowlanych wcale nie wykorzystuje wzmiankowanej formy zatrudnienia, a 6% stosuje ją w małym stopniu. W dużym stopniu
wykorzystuje ją 35% przedsiębiorstw, a w bardzo dużym 31% podmiotów.
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Tabela 4. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach budowlanych (w proc.)
Rodzaj formy
zatrudnienia
Nieelastyczne
Elastyczne

Skala wykorzystania
danego rodzaju
formy zatrudnienia
umowy o pracę na
czas nieokreślony
umowy o pracę na
czas określony
umowy-zlecenia
umowy o dzieło

Wcale
4

W bardzo W małym W dużym W bardzo
małym
dużym
stopniu
stopniu
stopniu
stopniu
6
24
35
31

2

15

34

36

13

21
44

40
29

23
19

13
4

4
4

Źródło: opracowanie własne.

Inną formą stosunku pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych są umowy o pracę na czas określony. Tę grupę pracowników stanowią
osoby o kompetencjach względnie łatwo dostępnych na rynku, lecz niezbędnych
do wykonania konkretnych zadań w ściśle określonym czasie (np. prace sezonowe) czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Umowy na czas określony
w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych w ogóle nie stosuje tylko
2% spośród nich, a 15% wykorzystuje je w bardzo małym stopniu, natomiast
36% przedsiębiorstw z tego sektora wykorzystuje tę formę zatrudnienia w dużym stopniu, a 13% podmiotów w bardzo dużym stopniu.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych umowę-zlecenie wykorzystuje w małym stopniu 40% z nich, a 21% wcale nie korzysta z tej
formy świadczenia pracy. W dużym stopniu sięga po nią 13% badanych, a tylko
4% spośród nich wykorzystuje ją w bardzo dużym stopniu.
Z kolei umowa o dzieło, jako umowa rezultatu, w sektorze usług budowlanych może być zawarta ze zleceniodawcą np. na wykonanie kominka. Na podstawie wyników badań można zauważyć, że z tej formy zatrudnienia w stopniu
dużym i bardzo dużym korzysta po 4% małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 44% respondentów w ogóle jej nie stosuje, a 29% podmiotów wykorzystuje ją w bardzo małym stopniu.
Przestawione wyniki wskazują na niski stopień elastyczności zatrudnienia
w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych. Na istniejący w przedsiębiorstwach model zatrudnienia ma niewątpliwie wpływ outsourcing usług,
którego nie można utożsamiać ze świadczeniem pracy na zasadach samozatrudnienia.
Kolejną branżą, w której dokonano rozpoznania elastyczności zatrudnienia
w przynależących do niej małych i średnich przedsiębiorstwach, jest sektor handlu i usług (por. tab. 5).
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Tabela 5. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach handlowych oraz usługowych (w proc.)
Rodzaj formy
zatrudnienia
Nieelastyczne
Elastyczne

Skala wykorzystania
danego rodzaju
formy zatrudnienia
umowy o pracę na
czas nieokreślony
umowy o pracę na
czas określony
umowy-zlecenia
umowy o dzieło

Wcale
6

W bardzo W małym W dużym W bardzo
małym
dużym
stopniu
stopniu
stopniu
stopniu
6
22
35
31

10

17

32

28

12

48
69

34
22

11
5

5
1

1
2

Źródło: opracowanie własne.

Z uzyskanych danych wynika, że zaledwie 6% małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych wykorzystuje w bardzo małym stopniu umowy o pracę na czas nieokreślony, a kolejne 22% stosuje je w stopniu małym.
W dużym stopniu wykorzystuje je 35% przedsiębiorstw, a w bardzo dużym
31% podmiotów. Udział tego nieelastycznego rodzaju zatrudnienia dominuje
nad pozostałymi.
Umów na czas określony w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych oraz usługowych wcale nie stosuje 10% podmiotów, a 17% badanych firm
wykorzystuje je w bardzo małym stopniu. Natomiast 28% prowadzących ten
rodzaj działalności gospodarczej używauje tę tej formy zatrudnienia w dużym,
a 12% podmiotów w bardzo dużym stopniu.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych
w małym stopniu umowę-zlecenie wykorzystuje 34% z nich, a 48% podmiotów
wcale nie korzysta z tej formy zatrudnienia. W dużym stopniu sięga po nią 5%
badanych, a zaledwie 1% spośród nich wykorzystuje ją w bardzo dużym stopniu.
Z kolei umowa o dzieło, jako umowa rezultatu, w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych może zostać zawarta ze zleceniodawcą np. na wykonanie
projektu i aranżacji wystroju wnętrza, opracowanie materiałów reklamowych
czy zaprojektowanie i wykonanie stron internetowych. Z tej formy zatrudnienia
w stopniu dużym korzysta 1% podmiotów, a w bardzo dużym 2% małych
i średnich przedsiębiorstw, natomiast 69% respondentów wcale nie wykorzystuje tej formy, zaś pozostałych 22% stosuje ją w bardzo małym stopniu.
Można zatem stwierdzić, że w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych oraz usługowych występuje niski stopień elastyczności zatrudnienia,
charakteryzujący się dużym udziałem nieelastycznych form zatrudnienia i małym udziałem form elastycznych.
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Kolejną branżą poddaną badaniu są hotele i restauracje. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach tej branży przedstawiono w tab. 6.
Tabela 6. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach hotelowych i gastronomicznych (w proc.)
Rodzaj formy
zatrudnienia
Nieelastyczne
Elastyczne

Skala wykorzystania
danego rodzaju
formy zatrudnienia
umowy o pracę na
czas nieokreślony
umowy o pracę na
czas określony
umowy-zlecenia
umowy o dzieło

Wcale
13

W bardzo W małym W dużym W bardzo
małym
dużym
stopniu
stopniu
stopniu
stopniu
0
38
25
25

0

22

11

22

44

25
78

38
11

0
0

25
0

13
11

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane dane pokazują, że w badanych klasach wielkości przedsiębiorstw
taka sama liczba przedsiębiorstw (po 25%) w dużym i w bardzo dużym stopniu
wykorzystuje umowy o pracę na czas nieokreślony. Natomiast w małym stopniu
tę formę zatrudnienia wybiera 38% respondentów. Wcale nie korzysta z niej
13% hoteli i restauracji.
Umowy na czas określony w bardzo dużym stopniu stosuje 44% małych
i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych, z kolei 22% przedsiębiorstw wykorzystuje tę formę zatrudnienia w dużym stopniu i tyle samo
z nich korzysta z niej w bardzo małym stopniu. W małym zaś stopniu jest ona
stosowana przez 11% hoteli i restauracji.
Do elastycznych form zatrudnienia należą umowy-zlecenia. Znajdują one zastosowanie w sytuacji konieczności wykonania szczególnych zadań, gdy inni pracownicy przedsiębiorstwa nie mają odpowiednich kwalifikacji lub też zadania
wykraczają poza zakres ich obowiązków zawodowych. W badanej branży 25%
przedsiębiorstw wykorzystuje umowę-zlecenie w stopniu dużym, a 13% podmiotów w bardzo dużym. W bardzo małym stopniu z tej formy świadczenia pracy
korzysta 38% hoteli i restauracji. Z kolei 25% badanych nie używa jej wcale.
Aż 78% wcale nie stosuje zatrudniania pracowników na podstawie umowy
o dzieło, 11% podmiotów wykorzystuje ją w stopniu bardzo małym, a 11%
przedsiębiorstw korzysta z niej w bardzo dużym stopniu.
Można więc zauważyć, w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich
oraz gastronomicznych występuje przeciętny stopień elastyczności zatrudnienia,
który charakteryzuje się przeciętnym udziałem elastycznych i nieelastycznych
form zatrudnienia.
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Ostatnią z branż, w których dokonano pomiaru stopnia elastyczności zatrudnienia, jest transport (por. tab. 7).
Tabela 7. Wykorzystanie elastycznych i nieelastycznych form zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach transportowych (w proc.)
Rodzaj formy
zatrudnienia
Nieelastyczne
Elastyczne

Skala wykorzystania
danego rodzaju
formy zatrudnienia
umowy o pracę na
czas nieokreślony
umowy o pracę na
czas określony
umowy-zlecenia
umowy o dzieło

Wcale
0

W bardzo W małym W dużym W bardzo
małym
dużym
stopniu
stopniu
stopniu
stopniu
25
8
25
42

15

15

8

38

23

50
77

7
8

14
15

29
0

0
0

Źródło: opracowanie własne.

Preferowanym rodzajem zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach transportowych są umowy o pracę na czas nieokreślony. Duży i bardzo
duży udział tego rodzaju zatrudnienia wpływa znacząco na niski stopień elastyczności zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach.

4. Korzystanie z usług osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (outsourcing)
– ujęcie empiryczne
W praktyce korzysta się także z usług osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą – należą do nich również samozatrudnieni. Zjawisko to
należy uznać za istotne, ma ono bowiem bezpośredni wpływ na wielkość zatrudnienia – dlatego też w badaniu rozpoznano także zakres korzystania z usług
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Jest to jedna z metod powiększania liczebności personelu bez rzeczywistego
pomnażania stanu osobowego organizacji, a zarazem przykład outsourcingu,
który w istocie polega na wynajmowaniu kompetencji podmiotów zewnętrznych
w celu wykonania określonych zadań19.
Uelastycznianie zatrudnienia opiera się na zwiększaniu liczby osób świadczących pracę, wywodzących się spoza organizacji (podwykonawców), co zasadniczo zmienia ogólną zasadę zatrudniania wszystkich osób w pełnym wy19

L.R. Dominquez, Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Warszawa 2009, s. 27.
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miarze czasu pracy. Oznacza to odejście od klasycznego zatrudniania pracowników na rzecz świadczenia pracy przez współpracowników zewnętrznych.
Samozatrudnienie polega na uruchomieniu własnej działalności gospodarczej i osobistym wykonywaniu zleceń na rzecz innych przedsiębiorców bez zatrudniania pracowników20. Samozatrudnienia nie należy zaliczać do elastycznych form zatrudnienia, gdyż jest to forma świadczenia pracy na własny rachunek21, a nie zatrudnienia osób przez przedsiębiorstwo.
Wyniki badań dotyczących korzystania z usług osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przedstawiono w tab. 8.
Tabela 8. Korzystanie z usług osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
w tym samozatrudnionych, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w proc.)

Sekcja PKD

Produkcja
Budownictwo
Handel i usługi
Hotele i restauracje
Transport

Skala korzystania usług osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, w tym samozatrudnionych
w bardzo
w bardzo
w małym
w dużym
wcale
małym
dużym stopstopniu
stopniu
stopniu
niu
66
47
64
75
62

15
17
20
13
0

8
19
9
0
15

6
17
6
0
15

6
0
1
13
8

Źródło: opracowanie własne.

Z przedstawionych danych wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane korzystają z usług osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W małym stopniu stosuje ją 17% podmiotów i tyleż samo
respondentów wykorzystuje ją w stopniu dużym. Z kolei 47% firm wcale nie
zleca czynności lub funkcji do realizacji przez tego typu podmioty.
Usług osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wcale nie
wykorzystuje 64% małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych. W małym stopniu korzysta z tych usług 9% podmiotów, a 6% firm stosuje
je w dużym stopniu. Tylko 1% z badanych organizacji wspomaga się tymi usługami w bardzo dużym stopniu.
W przypadku badanych hoteli i restauracji z tego rodzaju usług w bardzo
dużym stopniu korzysta 12% firm, a w stopniu bardzo małym – 13% badanych.
Aż 75% spośród przedsiębiorstw tej branży nie korzysta z takich usług wcale.
Usługi zlecane na zewnątrz przez hotele wiążą się często ze specyfiką danego
hotelu, standardem, lokalizacją geograficzną, wielkością obiektu i terenu, na
20
21

W. Markowski, ABC small businessu, Łódź 2011, s. 52.
M. Juchnowicz, Możliwości…, s. 123.
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jakim jest on położony. Te czynniki przekładają się na sezonowość funkcjonowania, zakres i poziom świadczonych usług oraz liczbę personelu. Wymienione
aspekty determinują wybór czynności bądź funkcji, jakie ewentualnie hotele czy
restauracje przekazują do realizacji podmiotom zewnętrznym. Są to m.in. ochrona obiektu i dozór parkingu, sprzątanie powierzchni ogólnodostępnych i pokoi
hotelowych, transport, obsługa bankietowa i cateringowa, obsługa spa i basenu,
usługi pralnicze, obsługa księgowa, informatyka22.
Z usług podmiotów jednoosobowych korzystają także małe i średnie przedsiębiorstwa transportowe, z których 15% stosuje je w stopniu bardzo dużym,
a 8% w stopniu dużym.
Można zatem wnioskować, że małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie
świętokrzyskim w niewielkim stopniu korzystają z usług świadczonych przez
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podsumowanie
Podjęty problem jest istotny w kontekście zarządzania strategicznego, gdyż
jedną z jego podstaw jest uwzględnianie przez zarządzających znaczenia środowiska sektorowego przy podejmowaniu decyzji o wyborze form zatrudnienia
podejmowanych przez zarządzających.
Stopień elastyczności zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach
w przekroju branżowym, oszacowany na podstawie uzyskanych wyników badań
ilościowych, przedstawiono w tab. 9.
Tabela 9. Stopień elastyczności zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach
– ujęcie branżowe
Sekcja PKD
Produkcja
Budownictwo
Handel i usługi
Hotele i restauracje
Transport

Oszacowany stopień elastyczności zatrudnienia
bardzo niski
niski
niski
przeciętny
niski

Źródło: opracowanie własne.

Zróżnicowany stopień elastyczności zatrudnienia w poszczególnych branżach
może świadczyć o wpływie czynników sektorowych na dokonywane przez przed22
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234

Anna Wójcik-Karpacz

siębiorców wybory w tej materii. Ten fakt pokazuje kierunek dalszych badań – ich
przeprowadzenie może doprowadzić do identyfikacji tych czynników.
Nie mniej istotnym kierunkiem przyszłych badań wydaje się rozpoznanie
determinant wyboru elastycznych rodzajów zatrudnienia w małych i średnich
przedsiębiorstwach.
W podsumowaniu warto podkreślić, że stosowanie przez przedsiębiorstwa
elastycznych form zatrudnienia nie pozostaje bez wpływu na ich funkcjonowanie.
Jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem pewnych zmian wewnątrzorganizacyjnych. Prowadzi też do powstawania nowego kształtu relacji między organizacją
a pracobiorcą, coraz częściej opartych na elastycznych formach zatrudnienia.
Uzyskane wyniki badań empirycznych pozwalają sądzić, że organizacje dążą
do zwiększania elastyczności. Decyzja o zastosowaniu danej formy świadczenia
pracy wymaga uprzedniej analizy oraz oceny predyspozycji i umiejętności pracowników pod kątem ich zgodności ze specyfiką świadczenia pracy.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi
w międzynarodowych grupach kapitałowych

Streszczenie. Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych
jest procesem złożonym i przyjmuje również charakter międzynarodowy. W opracowaniu przedstawiono istotę tego typu zarządzania oraz jego najważniejsze cechy. Na tle wymiarów zarządzania zasobami ludzkimi oraz stopni internacjonalizacji organizacji gospodarczych wskazano
przyczyny i skutki zainteresowania badaczy międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Dokonano także analizy tzw. pozytywnej orientacji korporacyjnej, którą wykazywać się powinni
menedżerowie zatrudnieni w międzynarodowych grupach kapitałowych, by móc skutecznie diagnozować i rozwiązywać trudne problemy społeczne, kulturowe i organizacyjne, towarzyszące
funkcjonowaniu tego rodzaju zgrupowań przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: międzynarodowe grupy kapitałowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja, postawa korporacyjna

Wstęp
Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej wywiera silny wpływ na
zarządzanie przedsiębiorstwami i zgrupowaniami przedsiębiorstw (grupami kapitałowymi), w tym także i na zarządzanie ich zasobami ludzkimi. W literaturze
przedmiotu umiędzynarodowienie działalności gospodarczej kojarzone jest
z procesami internacjonalizacji i globalizacji. Internacjonalizacja definiowana
jest jako każdy rodzaj działalności gospodarczej, podejmowanej przez przedsiębiorstwo poza granicami kraju jego lokalizacji. Globalizacja z kolei uznawana
jest za wyższy poziom internacjonalizacji, który oznacza prowadzenie biznesu
przez podmioty gospodarcze na światowym, globalnym rynku, charakteryzują-

238

Czesław Zając

cym się wysoce rozwiniętą standaryzacją wyrobów i usług1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, prowadzących działalność biznesową
w wymiarze ponadnarodowym, przybiera charakter międzynarodowy. Powinno
być ono rozpatrywane w kontekście istnienia różnorodnych form organizacyjnych ponadnarodowych podmiotów gospodarczych, które obejmują zarówno
„pojedyncze przedsiębiorstwa”, jak i grupy kapitałowe, ukształtowanych w poszczególnych, historycznie występujących po sobie fazach procesu internacjonalizacji gospodarki światowej2.
Celem opracowania jest przedstawienie istoty zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych, identyfikacja oraz charakterystyka jego najważniejszych cech (atrybutów). Podstawę analizy stanowią
rezultaty przeprowadzonych przez autora studiów nad literaturą przedmiotu.

1. Obszar (zakres) badawczy zarządzania zasobami ludzkimi
Przed rozpoczęciem analizy istoty oraz atrybutów zarządzania zasobami
ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych warto dokonać syntetycznej charakterystyki stopnia internacjonalizacji organizacji gospodarczych oraz
wskazać na różne wymiary (przekroje) zarządzania ich zasobami ludzkimi.

1.1. Stopień internacjonalizacji (umiędzynarodowienia)
organizacji gospodarczych
Stopień internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności podmiotów
gospodarczych, a wśród nich także i grup kapitałowych, powinien być rozpatrywany w kilku wymiarach, obejmujących3:
1

A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy w kontekście globalizacji i konkurencyjności,
w: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Warszawa – Kraków 2005, s. 26.
2
Do tych form należy zaliczyć: przedsiębiorstwa wielonarodowe (multinational, domestic),
powstające w latach 1920-1950 jako korporacje złożone z dużej liczby małych przedsiębiorstw,
funkcjonujących w różnych krajach i wytwarzających produkty zaspakajające popyt na lokalnych
rynkach w kraju ich lokalizacji; przedsiębiorstwa międzynarodowe międzynarodowe i globalne
(international, global), rozwijające się w okresie 1950-1980, wytwarzające na skalę masową
standaryzowane produkty, oferowane na rynkach wielu krajów (zaspakajanie popytu na rynku
globalnym); przedsiębiorstwa transnarodowe (transnational), pojawiające się w gospodarce światowej od 1980 roku, zorientowane na zarządzanie wiedzą, gwarantujące zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb coraz bardziej wymagających klientów w różnych krajach. Zob. A. Pocztowski,
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim, w: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Kraków 2002, s. 11-12.
3
Zob. A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka,
red. nauk. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 2001, s. 541-543, 570-572.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych

239

obszar geograficzno-kulturowy, wyznaczony przez liczbę krajów, w których są zlokalizowane i w których funkcjonują podmioty tworzące grupę kapitałową, wielkość terytorialna i poziom zróżnicowania geograficznego rynków
obsługiwanych przez te podmioty – ów obszar wyznacza stopień umiędzynarodowienia działalności biznesowej określonej grupy kapitałowej,
• udział rynków zagranicznych w poszczególnych fazach tworzenia łańcucha wartości, takich jak zakupy, badania i rozwój, produkcja, logistyka, sprzedaż
– wielkość tego udziału wyznacza stopień umiędzynarodowienia działalności
gospodarczej danej grupy kapitałowej,
• poziom integracji wewnętrznej w układzie organizacyjnym grupy kapitałowej, wyznaczony przez stopień integracji społecznej i kulturowej wewnątrz
grupy, sprawność systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, warunkujących właściwy przepływ informacji pomiędzy podmiotami tworzącymi tę grupę, dopasowanie procesów produkcyjnych i logistycznych dotyczących tych
podmiotów, będące efektem standaryzacji tych procesów,
• czas funkcjonowania grupy kapitałowej w międzynarodowym otoczeniu
rynkowym, długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę
kapitałową w wymiarze ponadnarodowym oraz obecność na międzynarodowych
rynkach – owe czynniki wywierają także wpływ na poziom jej umiędzynarodowienia.
Wyżej wymienione wymiary (przekroje) wypełniają – jak się wydaje – przestrzeń umiędzynarodowienia podmiotów gospodarczych oraz umożliwiają określenie jego poziomu, co może być przydatne w osiągnięciu różnych celów
badawczych w analizie tego złożonego zagadnienia. Uzupełnieniem wzmiankowanych wymiarów, które w tym tekście traktowane są jako dopełnienie i zarazem uporządkowanie podstawy poznawczej potrzebnej do prowadzenia badań
omawianej problematyki, jest „macierz obszaru badawczego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych”.
•

1.2. Wymiary zarządzania zasobami ludzkimi
w organizacjach gospodarczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych oraz „pojedynczych” przedsiębiorstwach często analizowane jest w przekrojach: koncepcyjno-epistemologicznym, strategicznym i operacyjnym. Można je także rozpatrywać
w wymiarach: krajowym oraz międzynarodowym. Zestawienie rodzaju rozpatrywanego podmiotu gospodarczego z zakresem prowadzonej przez niego działalności biznesowej prowadzi do powstania prostej, dwuwymiarowej macierzy,
odzwierciedlającej „obszar” badawczy (poznawczy) zarządzania zasobami ludzkimi (zob. rys. 1).
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Rys. 1. Obszar badawczy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych
(„pojedynczych przedsiębiorstwach” i grupach kapitałowych)
Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionej macierzy można wyodrębnić cztery „pola wewnętrzne”
obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych, tj. zarządzanie zasobami ludzkimi w „pojedynczych” przedsiębiorstwach (o zasięgu
krajowym i międzynarodowym) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach
kapitałowych (o zasięgu krajowym i międzynarodowym). Z uwagi na tematykę
opracowania oraz sformułowany w nim cel przedmiotem moich dalszych rozważań będzie zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych o zasięgu
międzynarodowym. Globalny wymiar tego rodzaju grup, jak również specyfika
występujących w nich problemów społecznych, kulturowych i organizacyjnych
nadają temu typowi zarządzania charakter międzynarodowy. Taką cechę należy
przypisać także kadrze menedżerskiej zatrudnionej w podobnych organizacjach
gospodarczych.

2. Istota i cechy międzynarodowego
zarządzania zasobami ludzkimi
Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz grup
kapitałowych doprowadziło do rozwoju międzynarodowego zarządzania ich
zasobami ludzkimi. Rezultaty badań dotyczących stanu i kierunków eksploracji
w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi, przeprowadzo-
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nych przez Ricksa, Toynee i Martineza na początku lat 90. XX w., wskazują na
zarządzanie zasobami ludzkimi, kulturę organizacyjną oraz zachowania organizacyjne jako najważniejsze obszary zainteresowań badawczych. Wyniki badań,
przeprowadzonych w tym samym okresie wśród menedżerów, badaczy i konsultantów, pochodzących z dwunastu krajów Europy, Ameryki i Azji, zwracają
uwagę na nasilającą się konkurencję na rynkach krajowych i międzynarodowych, silną orientację na klienta oraz jakość towarów i usług, zmianę systemów
wartości pracowników, globalizację, procesy integracji narodowych systemów
gospodarczych, zmiany na rynkach pracy, zmiany struktur zatrudnienia oraz
wzrost znaczenia ochrony środowiska naturalnego. W badaniach te czynniki
wyłaniają się jako najważniejsze zagadnienia, które powinny być brane pod
uwagę przy rozwiązywaniu problemów personalnych w przedsiębiorstwach
międzynarodowych4. Rosnące zainteresowanie teoretyków i praktyków zarządzania międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi wynika z wielu
przyczyn, których większość związana jest z funkcjonowaniem międzynarodowych grup kapitałowych i zarządzaniem tymi grupami. Zostały one przedstawione w tab. 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność biznesową w wymiarze ponadnarodowym przybiera, jak to już
zostało wcześniej podkreślone, charakter międzynarodowy. Międzynarodowe
zarządzanie zasobami ludzkimi jest definiowane, ujmowane i wyjaśniane na
wiele sposobów. Syntetyczną jego interpretację podaje R. Boxall, który zaznacza, że międzynarodowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi (international
human resources management) dotyczy sposobów zarządzania pracownikami
w sytuacji, w której przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność gospodarczą
w skali międzynarodowej5. W takim ujęciu ujawnia się duże znaczenie formy
organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz stopnia umiędzynarodowienia jego działalności dla procesu zarządzania.
T. Listwan używa określenia „międzynarodowe zarządzanie kadrami” i definiuje je jako zbiór działań związanych z ludźmi, zorientowanych na osiągnięcie
celów przedsiębiorstw międzynarodowych i zaspokojenie potrzeb pracowników
tych przedsiębiorstw6.
A. Pocztowski, nawiązując do bogactwa ujęć międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, występujących w zagranicznej i polskiej literaturze
przedmiotu oraz uniwersalnych zasad koncepcji HRM, definiuje je jako wysoko
4

Międzynarodowe zarządzanie…, s. 14 -15.
I. Beardwell, L. Holden, HRM: A Contemporary Approach, UK 2001, s. 634.
6
T. Listwan, Funkcja personalna w odniesieniu do menedżerów: porównanie międzynarodowe, w: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały na międzynarodową konferencję naukową 16-17 XI 1994 r., Kraków 1995.
5
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Tabela 1. Przyczyny i skutki wzrostu zainteresowania badaczy międzynarodowym zarządzaniem
zasobami ludzkimi
Przyczyna
Umiędzynarodowienie gospodarki
i wzrost konkurencji w skali globalnej
Uznawanie jakości zasobów ludzkich
za strategiczny czynnik sukcesu przedsiębiorstw narodowych i międzynarodowych
korporacji
Bardziej dotkliwe finansowe i społeczne skutki
niskiej efektywności pracowników delegowanych za granicę przez międzynarodowe korporacje (ekspatrianci) w porównaniu z krajowymi
przedsiębiorstwami
Niedobór kadry menedżerskiej posiadającej
międzynarodowe doświadczenie, w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji globalnych strategii
Wzrost biznesowego zaangażowania w skali
międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw

Skutki
Rosnąca mobilność pracowników na międzynarodowym rynku pracy
Docenienie znaczenia zarządzania zasobami
ludzkimi dla funkcjonowania międzynarodowych holdingów
Podjęcie działań na rzecz profesjonalnego
przygotowania menedżerów specjalistów do
pracy za granicą w międzynarodowych grupach kapitałowych

Wzrost znaczenia unii personalnej jako instrumentu doboru kluczowych menedżerów
w spółkach zależnych, zlokalizowanych za
granicą
Konieczność wypracowania nowych rozwiązań
z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
odmiennych od rozwiązań stosowanych
w dużych korporacjach, adekwatnych do
specyfiki tych przedsiębiorstw
Niepowodzenia wielu przedsiębiorstw wchoProfesjonalizacja działań w obszarze rekrutacji
dzących na rynki międzynarodowe, wynikające selekcji, adaptacji, okresowego oceniania,
z niskiej efektywności pracy swoich menedże- motywowania, szkoleń i rozwoju kadry kierów zatrudnianych w oddziałach zagranicznych rowniczej oraz specjalistów przedsiębiorstw
międzynarodowych
Przechodzenie od struktur hierarchicznych do
Rosnące znaczenie relacji międzyludzkich oraz
struktur sieciowych oraz rosnąca decentraliza- wielokierunkowego komunikowania, a także
cja zarządzania
wzrost roli zarządzania zasobami ludzkimi
jako czynnika kształtującego te relacje
Trudności we wdrażaniu strategii korporacji
Wzrost znaczenia (rangi) strategicznego zarząmiędzynarodowych w odmiennych warunkach dzania zasobami ludzkimi w wymiarze miękulturowych poszczególnych krajów i regiodzynarodowym
nów
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Sculion, International Human Resource Management,
w: Human Resource Management. A Critical Text, red. J. Storey, London 2001, s. 289.

kwalifikowaną działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowaną na
efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
działającym na rynku międzynarodowym7.
Tak definiowane międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, które
można odnieść zarówno do grup kapitałowych (oraz „pojedynczych” przedsię7

Międzynarodowe zarządzanie…, s. 20.
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biorstw), prowadzących działalność gospodarczą w skali międzynarodowej,
charakteryzują następujące cechy (atrybuty), odróżniające je od zarządzania
ludźmi w podmiotach gospodarczych, funkcjonujących w wymiarze krajowym
(narodowym)8:
• większa liczba przedsięwzięć i zadań kadrowych, obejmujących m.in.
przygotowanie menedżerów i pracowników delegowanych za granicę (ekspatrianci) do pracy w odmiennych warunkach kulturowych, budowanie relacji personalnych i instytucjonalnych w otoczeniu międzynarodowym, przygotowywanie specjalnych pakietów wynagrodzeń dla ekspatriantów, koordynowanie transferów (przemieszczeń) pracowników w wymiarze międzynarodowym, poznawanie
przepisów podatkowych krajów – miejsc lokalizacji podmiotów zależnych9,
• większa złożoność procesów i zadań, wynikająca z heterogeniczności zatrudnienia pracowników wywodzących się z różnych krajów i reprezentujących
różne narodowości,
• silniejsza ingerencja pracodawcy w życie pozazawodowe pracowników –
w szczególności dotyczy to ekspatriantów, którzy najczęściej przeprowadzają się
do pracy za granicę z całymi rodzinami,
• ważne znaczenie kontekstu kulturowego w rozstrzyganiu najważniejszych
problemów występujących we wszystkich fazach procesu zarządzania zasobami
ludzkimi – nakłada to na menedżerów personalnych obowiązek uwzględnienia
różnorodności kulturowej (zróżnicowania kulturowego) w misji, w systemach
wartości, przy formułowaniu zasad polityki personalnej, przy opracowywaniu
procedur korporacyjnych upowszechniających wielokulturowość, w budowaniu
programów szkoleniowych i w trakcie realizacji szkoleń, w procesach komunikacji wewnątrzorganizacyjnej oraz oferowania pomocy menedżerom i specjalistom, oddelegowywanym do pracy za granicą, w przezwyciężaniu szoku kulturowego,
• większa liczba i złożoność czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych,
wywierających wpływ na podejmowanie decyzji kadrowych – do najważniejszych czynników zewnętrznych należy zaliczyć m.in. postęp technologiczny
oraz wzrastającą w skali globalnej dyfuzję innowacji technicznych i organizacyjnych, swobodę przepływu kapitału, wyrobów, usług i osób, zmieniające się
regulacje prawne dotyczące rynków pracy i zatrudnienia, częste zmiany struktury akcjonariatu międzynarodowych korporacji, mające bezpośredni i pośredni
8

A. Pocztowski, Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim, w: Międzynarodowe zarządzanie…, s. 20-25.
9
Pojęcie „ekspatriant” używane jest do określania pracowników wysyłanych przez centrale
korporacji do pracy w jej zagranicznych spółkach zależnych, w praktyce najczęściej na kluczowe
stanowiska menedżerskie (członka zarządu); szerzej na ten temat piszą: J. Paauwe, Ch. Dewe,
Human resource management in multinational corporations: theories and models, w: International Resource Management, London 1995, s. 78.
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wpływ na decyzje personalne, ryzyko polityczne wynikające z zagrożenia działaniami wojennymi, terroryzmem czy wywłaszczeniami, ryzyko finansowe
związane ze zmianami kursów walut, ryzyko niepowodzenia ekspatriantów,
umiędzynarodowienie działalności związków zawodowych, firm konsultingowych oraz organizacji pracodawców; czynniki wewnętrzne natomiast obejmują
m.in. organizację procesów produkcji, logistyki i dystrybucji, poziom technologii wytwarzania, organizację pracy, systemy informacyjno-decyzyjne, zaawansowanie technologiczne infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
niezbędnej do sprawnego funkcjonowania tych systemów, poziom kwalifikacji
menedżerów i pracowników, przyjętą do realizacji przez decydentów politykę
i strategię personalną (kształt orientacji w zarządzaniu).
Zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, według A. Pocztowskiego, obejmuje uniwersalne problemy, podobne do tych, które występują
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w wymiarze krajowym. Zalicza się do niego także problemy
specyficzne, charakterystyczne dla międzynarodowego kontekstu biznesu10.
W tradycyjnym wąskim ujęciu zakres ten pokrywa się z obszarem specyficznych
problemów towarzyszących zatrudnianiu pracowników (ekspatriantów) przez
centrale międzynarodowych korporacji w ich zagranicznych filiach. W szerszym
ujęciu natomiast międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi ujmowane
jest jako zbór strategii personalnych i praktycznych rozwiązań problemów
kadrowych, wyłaniających się w procesie umiędzynarodowienia działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa11. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
w międzynarodowych grupach kapitałowych zależy w dużym stopniu od kompetencji, zachowań i postaw menedżerów, którzy wykonują swoją pracę w globalnym otoczeniu całej korporacji oraz wielokulturowym środowisku wewnętrznym, występującym w jej podmiotach zależnych.

3. Pozytywna postawa korporacyjna kadry menedżerskiej
jako kluczowy czynnik skutecznego zarządzania zasobami
ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych
Praca menedżerów zatrudnianych w międzynarodowych grupach kapitałowych charakteryzuje się specyfiką, kształtowaną przez wymagania kompetencyjne stawiane pracy kierowniczej, wykonywanej w środowisku zróżnicowania
10

Międzynarodowe zarządzanie zasobami…, s. 19-20.
H. Scullion, International Human Resource Management, w: Human Resource Management. A Critical Text, red. J. Story, s. 228.
11
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kulturowego (wielokulturowość), jakie często występuje w tego rodzaju organizacjach gospodarczych. Syntetyczną, a zarazem – jak się wydaje – trafną charakterystykę pracy menedżerów przedstawia M. Bratnicki, który wskazuje, że12:
• istotą pracy menedżerów jest oddziaływanie na pracowników za pomocą
szerokiego wachlarza twardych i miękkich, bezpośrednich i pośrednich, konkretnych i symbolicznych metod stosowanych dla potrzeb organizacyjnych,
które wynikają z konkretnych sytuacji, konieczności rozwiązywania problemów
personalnych, kulturowych i organizacyjnych, w warunkach konieczności podejmowania ryzyka,
• zasadniczą część struktury czasu pracy menedżera stanowią kontakty interpersonalne, bazujące na wymianie informacji, prowadzeniu negocjacji, perswadowaniu – kontakty te oraz siła przetargowa menedżerów bardziej niż
względy racjonalne wpływają na podejmowane przez nich decyzje, zaś w warunkach międzynarodowych grup kapitałowych (holdingów), charakter pracy
kadry kierowniczej, jej zachowania i postawy kształtuje również wspomniana
wcześniej wielokulturowość oraz zjawisko wielowładztwa13,
• w pracy kierowniczej występuje wiele wzajemnie sprzecznych i często
zmieniających się celów oraz priorytetów, nie zawsze zgodnych z celami przedsiębiorstwa – są one odzwierciedleniem gry interesów, toczącej się na wielu
poziomach hierarchicznych struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, co wymaga od menedżerów dużej elastyczności oraz zdolności adaptacyjnych,
• działalność zawodowa menedżerów w grupach kapitałowych wiąże się
również z licznymi kontaktami pozazawodowymi i niezaplanowanymi spotkaniami, co wymaga zdolności do budowania relacji międzyludzkich, otwartości
i umiejętności improwizowania; dla menedżerów zatrudnionych w międzynarodowych grupach kapitałowych (holdingach) oznacza to także konieczność wysokiej mobilności i dyspozycyjności, związanej z częstymi wyjazdami za granicę
oraz umiejętność budowania codziennych kontaktów z ekspatriantami.
Do wymienionych cech i elementów powinno się jeszcze dodać konieczność
wypełniania organizacyjnych ról: projektantów wielu rozwiązań operacyjnych,
menedżerów projektów i związaną z tym pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych, komitetach sterujących i innych ciałach kolegialnych, rozproszonych terytorialnie w układach organizacyjnych globalnych korporacji. Warto
wymienić również role inicjatorów, promotorów i agentów zmian, a także –
12

M. Bratnicki, Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Katowice 1993, s. 93-94.
13
Wielowładztwo (wielowładza) oznacza jednoczesne, wielokrotne podporządkowanie służbowe (funkcjonalne) menedżerów zatrudnionych w zagranicznych spółkach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych wielu przełożonym, ulokowanym na różnych poziomach organizacyjnych struktury korporacyjnej.
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coraz częściej – menedżerów wiedzy14. Ostatnia spośród wymienionych ról polega na kształtowaniu zasobów wiedzy zgrupowania przedsiębiorstw, budowaniu i koordynowaniu obszarów kompetencji pracowników, poszukiwaniu
możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i jego personelu oraz kontrolowaniu kierunków wzrostu wiedzy15. Te wszystkie aspekty wymagają nawiązywania kontaktów oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich wewnątrz grupy
kapitałowej i poza nią, innowacyjności, kreatywności, a także posiadania
wszystkich tych cech, jakie zapisywane są w katalogach atrybutów opisujących
profil nowoczesnego menedżera, uznawanego za pracownika wiedzy16.
Pojęcie „międzynarodowego menedżera” nie jest jednoznacznie zdefiniowane w literaturze przedmiotu. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje
się, że międzynarodowy menedżer to osoba o odpowiedniej wiedzy, umiejętnościach, predyspozycjach i doświadczeniu, umożliwiających mu pełnienie klasycznie pojmowanych funkcji i odgrywanie ról kierowniczych w przedsiębiorstwach lub zgrupowaniach przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym.
Treść i charakter tych funkcji i ról wynikają ze specyfiki stanowiska, na którym zatrudniony jest konkretny menedżer, oraz jego lokalizacji w układzie hierarchii władzy korporacyjnej. Dla przykładu przywołać można wielozadaniowy
model ról menedżera departamentu (działu) personalnego, opracowany przez
D. Ulricha, który opisuje tego menedżera jako partnera strategicznego, eksperta
administracji, rzecznika pracowników oraz agenta zmiany17.
Role kierownicze pełnione przez menedżera wskazują zarazem na poszczególne cechy, które wyznaczają jego profil kompetencyjny. Jakie są zatem najbardziej pożądane atrybuty menedżerów wykonujących pracę w strukturach
korporacyjnych współczesnych międzynarodowych grup kapitałowych?
Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam wyniki wielu badań empirycznych – w szczególności dotyczące zjawiska ekspatriacji – które odzwierciedlają
stan praktyki zarządzania międzynarodowymi korporacjami, oraz literatura poświęcona tej problematyce.
Zestawy takich cech, sformułowane przez polskich i zagranicznych autorów,
które precyzują wymagania stawiane międzynarodowym menedżerom, zaprezentowano w tab. 2.
14

Menedżerowie wiedzy określani są również mianem „menedżerów do spraw zarządzania
wiedzą”. W języku angielskim stosuje się wobec tych osób określenie Chief Knowledge Officer.
15
Zob. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków 2004,
s. 288-291; M. Morawski, Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wrocław
2006, s. 261-281.
16
M. Morawski, op. cit., s. 266, 276-277.
17
D. Urlich, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi: nowe wyzwania, nowe role, Kraków
2001, s. 40.
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Tabela 2. Cechy międzynarodowych menedżerów według różnych autorów
Autor

Cechy

Źródło

J. Schroeder

• świadomość współtworzenia i realizacji
strategii przedsiębiorstwa
• globalne spojrzenie
• kompetencje międzykulturowe
• zdolność do permanentnego uczenia się

P.S. Kirkbride

• posiadanie kompetencji w działaniu – osią- P.S. Kirkbride, HRM in
ganie mistrzostwa w strategii międzynarodowej, Europe: Perspectives for
koordynowanie pracowników z różnych krajów the 1990’, Routledge 1994.
• posiadanie kompetencji menedżera globalnego – poznawanie złożoności kulturowej,
nauka języków obcych, odporność emocjonalna,
dojrzałość psychologiczna

G. Ogger

•
•
•
•
•
•
•

entuzjazm
dodawanie otuchy innym
otwartość i kreatywność,
niezależność w sposobie myślenia
etyka
wysokie wykształcenie, kosmopolityzm
tolerancyjność wobec różnic kulturowych

R.J. House,
• uznanie i szacunek dla innych wartości, poP.J. Hanges,
glądów i praktyk
M. Javidan,
• umiejętności międzykulturowej współpracy
P.W. Dorf• zdolność do pracy zespołowej w strukturze
man, V. Gupta międzynarodowej korporacji

J. Schroeder, Zarządzanie
kadrą w przedsiębiorstwie
międzynarodowym, Poznań
2000, s. 176.

G. Ogger, Zera w garniturach: niemiecki menedżer
w podwójnym świetle, Kraków
1994, s. 252.

R.J. House, P.J. Hanges,
M. Javidan, P.W. Dorfman,
V. Gupta, Culture Leadership,
and Organizations, The
GLOBE Study of 62 Societies,
Thousand Oaks 2004.

M. Armstrong

• umiejętność budowania międzynarodowych M. Armstrong, Zarządzanie
zasobami ludzkimi, Kraków
zespołów pracowników i przewodzenia tym
zespołom
2000.
• wrażliwość kulturowa pozwalająca zrozumieć kulturę kraju, w którym się pracuje
• umiejętność zarządzania różnicami etycznymi i kulturowymi
• umiejętności językowe
• zdolności adaptacyjne, umożliwiające dostosowanie się do nowego otoczenia i ludzi
różnych narodowości i kultur
• odporność na stres
• osobista motywacja, powalająca skutecznie
stawiać czoła nowym wyzwaniom

C. Dessler

• umiejętność budowania międzynarodowych C. Dessler, Human Resource
zespołów pracowniczych
Management, Englewood
• rozumienie różnic kulturowych
Cliffs 2000, s. 216.
• otwartość kulturowa
• świadomość międzynarodowych strategii
• przywództwo globalne
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cd. tabeli 2
Autor

A. Pocztowski

M.K. Nowakowski

Cechy
•
•
•
•
•

Międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi, red.
A. Pocztowski, Kraków 2002,
s. 32-33.

• przywództwo
• osiąganie synergii kulturowej poprzez

M.K. Nowakowski, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Warszawa
1999.

duża wrażliwość na potrzeby kulturowe
kosmopolityzm
zdolność adaptacji i uczenia się od innych,
przedsiębiorczość
komunikatywność w warunkach różnorodności kulturowej
• przywództwo
• skuteczność negocjacyjna w środowisku
wielu kultur
• posiadanie umiejętności wykorzystywania
w praktyce różnych instrumentów HRM
(Human Resources Management)

identyfikację i łączenie najlepszych elementów
różnych kultur
• wprowadzanie nowej kultury pracy w wielonarodowych zespołach pracowników
• skuteczność negocjacyjna na skrzyżowaniu
wielu kultur
• wrażliwość na zmiany
T. Listwan

Źródło

• umiejętność radzenia sobie z różnorodnością
kulturową w podejmowaniu decyzji i działań
personalnych
• zdolność do wykorzystywania dywergencji/konwergencji kultur w praktyce gospodarczej

T. Listwan, Rozwój badań nad
zasobami ludzkimi w Polsce,
w: Osiągnięcia i perspektywy
nauk o zarządzaniu, red. nauk.
S. Lachiewicz, B. Nogalski,
Warszawa 2010, s. 240.

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Autorzy wymienieni w powyższym zestawieniu tabelarycznym oraz wielu
innych nie cytowanych przeze mnie teoretyków i praktyków zarządzania, charakteryzując profil zawodowo-osobowościowy międzynarodowego menedżera,
wyraźnie podkreśla konieczność posiadania przez niego umiejętności wypełniania obowiązków zawodowych w wielokulturowym środowisku organizacyjnym.
Posiadanie „kompetencji międzykulturowych” – czego przejawami są m.in.
zdolność do adaptacji w różnorodnych kulturowo warunkach pracy, otwartość
i wrażliwość na inne kultury, umiejętność prowadzenia negocjacji i stosowania
instrumentów zarządzania w warunkach wielu kultur, a ponadto umiejętność
budowania międzynarodowych zespołów i zarządzania nimi oraz globalne
przywództwo – coraz powszechniej uznawane są za kluczowe elementy pożądanych, a nawet wymaganych kompetencji współczesnego, międzynarodowego
menedżera. Te wspólne cechy, zdaniem F. Fukuyamy, stają się wyróżnikiem
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międzynarodowej kadry menedżerskiej18. Według S. Huntingtona mamy do
czynienia z syndromem korporacyjnym, który pojmuje on jako wspólny zespół
zachowań, postaw i wartości głoszonych przez pracowników wielkich firm19.
Menedżerowie zatrudnieni w międzynarodowych grupach kapitałowych
powinni także reprezentować pozytywną postawę korporacyjną, którą S. Lachiewicz, definiuje jako sumę pozytywnych nastawień i poglądów naczelnych
menedżerów, zorientowanych na interesy danej organizacji gospodarczej, ponad
partykularne cele poszczególnych grup zawodowych czy osób, np. zespołu kierowniczego, środowisk pracowniczych czy niezależnej grupy akcjonariuszy20.
Według wymienionego autora na pozytywną postawę korporacyjną skladają
się następujące cechy21:
• odpowiedzialność za interesy organizacji jako całości i interesy wszystkich grup interesariuszy (stakeholders) związanych z działalnością tej organizacji,
• dbałość o wzrost wartości spółki (spółki nadrzędnej i spółek zależnych)
oraz o majątek akcjonariuszy lub udziałowców,
• odchodzenie od formuły silnej centralizacji władzy na najwyższym szczeblu zarządzania na rzecz zarządzania otwartego, opartego na budowaniu właściwych relacji z właścicielami, klientami, opinią publiczną i innymi intresariuszami,
• odpowiedzialność za właściwą realizację strategii spółki, przestrzeganie
zasad racjonalnego gospodarowania, przepisów prawa, reguł etyki biznesu,
dążenie do transparentności działań.
Postawa (orientacja) korporacyjna ma zalety i wady. Na podstawie opracowań wyników badań empirycznych oraz obserwacji praktyki gospodarczej do
zalet korporacyjnej postawy kadry menedżerskiej należy zaliczyć22:
• integrację menedżerów i pracowników wokół problemów i strategii organizacji, wytworzenie się poczucia wspólnoty celów,
• kształtowanie się kultury organizacyjnej, traktowanej jako „duch” korporacji,
• powstanie pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu gospodarczym i społecznym,
• wywieranie korzystnego wpływu na sprawność zarządzania, klarowność
reguł współdziałania, racjonalny dobór menedżerów oraz podejmowanie decyzji
kierowniczych,
• pozytywne oddziaływanie atmosfery zaangażowania i oddania załogi na
efektywność funkcjonowania organizacji i jej długofalowy rozwój.
Wady korporacyjnej orientacji menedżerskiej obejmują natomiast:
18

F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa – Wrocław 1997.
A. Murdoch, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Warszawa 1999, s. 9.
20
S. Lachiewicz Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa
2007, s. 172.
21
Ibidem, s. 172-173.
22
Ibidem, s. 173.
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zanik krytycznego nastawienia menedżerów do niekorzystnych zjawisk
i działań,
• dążenie do monopolizacji rynków przez globalne korporacje,
• nieprzestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wymienione cechy pozytywnej orientacji korporacyjnej, którą powinni
przejawiać menedżerowie zatrudnieni w międzynarodowych grupach kapitałowych, sprzyjają niewątpliwie profesjonalizacji ich pracy zarządczej. To z kolei
stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi w tego rodzaju organizacjach gospodarczych.
•

Zakończenie
Wielokulturowy charakter wewnętrznego i zewnętrznego środowiska organizacyjnego międzynarodowych grup kapitałowych oraz ich architektura wywierają wpływ na powstawanie specyficznych problemów społecznych, kulturowych i organizacyjnych, które towarzyszą funkcjonowaniu tego rodzaju organizacji. Zarządzanie ich zasobami ludzkimi, które – jak to zostało wykazane w niniejszym opracowaniu – przybiera w tego rodzaju zgrupowaniach przedsiębiorstw charakter międzynarodowy, powinno być zorientowane na skuteczne
rozwiązywanie m.in. takich problemów, jak: amortyzacja społecznych skutków
redukcji zatrudnienia, wywoływanych poprzez restrukturyzacje, przeciwdziałanie „cynizmowi korporacyjnemu”, ograniczanie barier dla asymilacji ekspatriantów, zatrudnianych przez centrale korporacji w zagranicznych filiach, redukcję
dysonansu kulturowego oraz tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju
kompetencji pracowniczych i menedżerskich, związanych z pracą w środowisku
wielokulturowym. Trafność diagnozowania oraz stopień skuteczności rozwiązywania wymienionych wyżej problemów zależy w dużej mierze od przejawiania przez przedstawicieli kadr kierowniczych globalnych grup kapitałowych
pozytywnej orientacji korporacyjnej.
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Summaries
Jan Budka
Identification of Remuneration Systems in Companies
Despite the development of non-financial methods and tools to motivate, motivation
of business employees by means of remuneration still plays a key role. The remuneration
system is essential in motivating, since it covers both tools and procedures of remuneration in motivating employees.
Companies use various remuneration systems tailored to their broadly perceived
specificities, goals and operating conditions. They are subject to evolution, too.
Establishment of criteria for identifying remuneration systems is of key importance
for the development of new pay systems and for the improvement of existing ones. This
will help to place the new or improved system of remuneration against the background
of feasible solutions. This issue is the subject of this paper.
In it the author uses his observations made in business practice during the years
of cooperation with various units of economic practice. It concerns the improvement of
existing pay systems and the development of new ones.

Anna Cierniak-Emerych
Workers’ Participation in the Personal Sphere
It is proper to consider the question of achieving success through current enterprises
in the context of the realization of the idea of workers’ participation. It was assumed in
the paper that the personal sphere and especially the realization participation of the personal function in classic terms and structuring working conditions are of utmost importance. Therefore, the aim of the paper was exploration of employees’ involvement
(participation) in the realization of the aforementioned personal function, and in structuring working conditions prevalent in Polish business practice.

Magdalena Dunikowska
Organizational culture and the personnel function in health resort companies
The relation between organizational culture and the personnel function is a bidirectional one. The culture sets the trend for HR practices, and the HR instruments make
possible the shaping of the corporate culture according to the needs of the organization.
On the basis of empirical studies carried out in eleven health resort companies in Lower
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Silesia, the main directions and results of a mutual influence of organizational culture
and personnel function have been identified, considering the background and the specific
environment of these organizations. This specific character is rooted primarily in the
dual, public-private character of the services provided by the organizations and in their
long history and location in small Polish towns.

Agnieszka Fornalczyk
Managers’ Way of Reacting to Information from Upward Feedback Process
This article is about managers’ way of reacting to information received from the
upward feedback process. In the first part, the author reviews the existing research
results on frequency of occurrence and determinants of behavioral change as a result of
received feedback. It shows also the most common styles of managers’ response,
including defense, domination, manipulation, and improvement. The second part of the
paper introduces the very important issue of dispositional determinants for the successful
adoption and use of information by managers. In conclusion, the concern for constructive communication, personalization of feedbacks and tools for implementing changes
have been noted as the key conditions that increase the chances of managers’ improvement-oriented behavior.

Katarzyna Huk
Flexible Forms of Employment Vs Motivating the Employees
– Characteristics and Applied Solutions
Enterprises operating in the Polish market use different forms of employment, including
flexible forms of employment. The aim of this article is to describe the use of the motivational instruments in relation to the employees working in an enterprise in the flexible
forms of employment. The article is literary and empirical, and includes a description of
the consulting and training company Absolute. The study also cites the research of the
author, describing the willingness of the companies to use flexible forms of employment.

Agnieszka Jagoda
The Role of Team Forms of Work Organization in the Process
of Improving the Competence of Employees
The paper presents an overview of definitions of competence which constituted
the basis for discussion of the scope of their development. Among the possible methods
that lead to improving the competence of employees, particular attention was paid to
collaborative forms of work organization. They pose the possibility for employees of
a collaborative learning process and thus the acquisition of knowledge, abilities, finding
one’s place in the new organizational roles, shaping personality and professed principles,
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and other characteristics that, used and developed in the work process, lead to the
achievement of results consistent with the strategic intentions of the company.

Katarzyna Kulig-Moskwa
The Evaluation Interview in the Light of Own Research
The article raises the issue of the evaluation interview and is a compilation of personal research and study of the literature in the field of human resource management.
The author’s own research conducted with questionnaires, which are presented in the
article, relates to a group of medium-sized and large organizations. The research identifies the knowledge and importance of evaluation interviews carried out in the surveyed
organizations and also discloses general errors and the attitudes of top management to
this issue.

Dagmara Lewicka
Unethical and Abusive Action in the Organization.
The Phenomenon of Fraud in the Light of Empirical Research
The paper presents the problems of dysfunctions in an organization between employer and employee. It also presents the results of the research connected with this area
and indicates who is the most cheated in organizations and who falls victim to fraud. It
examines the phenomena of this type of actions in organizations of all sizes. The author
presents the thesis that people experiencing harassment and discrimination in the organization more often have unethical actions perpetrated against them. It analyzes the results
of dysfunctions, also stresses the key role of actions taken in this respect by managers,
and of functioning personnel procedures in the enterprise.

Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz
Promoting an Ethical Organizational Culture in the Company
by Using an Ethical Program
Building a competitive advantage strictly on the basis of material resources is
a risky strategy which is not always effective, hence the growing interest of practitioners
and theorists in the management of intangible success factors. One of them is certainly
an ethical organizational culture, containing clear and expressive ethical principles,
which define the framework of fair, responsible and decent behavior of organizational
members. The article presents the values and ethical standards which are characteristic
of the ethical organizational culture and shows how we can promote it among employees
with the aid of an ethical program.
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Lech Miklaszewski
The Selection of Employees in the Conditions of Clannish Organizational Culture
Based on the Example of Broker House WDM S.A.
The paper presents the influence of clannish organizational culture on recruitment,
selection and adaptation processes of employees. In this context, features of clannish
organizational influences on the framework of expectations towards new employees
have been presented. On the basis of case study, the selection process of personnel in
the investment company has been analyzed, taking into consideration the organizational
culture of this company, sources of recruitment, intuition as a key to choices, and
the psychological contract.

Dorota Pałubska
Employees’ Entrepreneurship Development – Selected Aspects
Turbulent market conditions force companies to seek new methods of management,
enabling them to improve their competitive position in the market. In such circumstances, employees become a key source of development and progress of a firm. Building a favorable organizational culture and application of participative forms of work,
may lead to development of intrapreneurship in a company. Intrapreneurship may play
namely, a key role in development process of a organization.

Maja Prudzienica
Human Volunteers as a Resource for the Non-Profit Organization
on the Example of KSON
The main objective of this article is to try to analyze the problem of managing specific employees in a non-profit organization, who are volunteers. The analysis will be
subject to selected stages of HRM in relation to this working group (also referred to as –
co-employees).

Agnieszka Sokołowska
Social Rersponsibility Conception Versus Behavior of People
in Organization – Identification of Relations
The aim of the paper is the identification of relations between the conception of
social responsibility versus behavior of people in an organization. In the paper is presented to essences of both categories, common area and relations in perspective of
person, group/team and organization. The discussion is of a theoretical nature.
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Agnieszka Springer
The perception of the labor market, behavior of the manager
and social support as determinants of employee attitudes
The article presents the role of external factors in forming the attitudes of employees. A key element of attitude is an emotional component that is employee satisfaction.
Among workers there dominates a rather optimistic perception of the various aspects of
the job market (with the exception of women returning after maternity leave.) This
situation may contribute to building a positive attitude towards work in general. Satisfaction and organizational behavior promote respect in relations between supervisor and
subordinate as does delegating rights and responsibilities particularly in relation to staff
with goal orientations. In the process of forming attitudes we cannot ignore the role of
social support. The environmental support must encourage building work – family balance.

Łukasz Sułkowski
Between Identity and Organizational Culture
The paper is n attempt to assess the possibilities of the application of identity theory
in management science. The reflection is about paradigms and definitions of identity and
relations between culture and organizational identity. In the second part the most common model of organizational identity, and the mode of its application in management
have been analyzed.

Anna Wójcik-Karpacz
Measuring Flexibility of Employment in Small and Medium Enterprises.
Results of Empirical Research
The aim of the study is to recognize the degree of flexibility of employment in small
and medium enterprises established on the basis of employment forms identified in these
organizations. To achieve this goal, a tool measuring selected employment forms has
been developed. Then, the quantitative research has been conducted in the group of
small and medium enterprises representing the following branches: manufacturing, trade
and services, construction, hotel and food services and transport.

Czesław Zając
Human Resource Management in International Capital Groups
Human resources management in international capital groups (holdings) has a complex and international character. This paper presents the essence of such management
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and its specific features. On the framework of the dimensions of human resources management and the levels of the internationalization process of organizations, the motives
and effects of researchers’ interests in international human resources exploration have
been portrayed. The analysis of so-called positive corporate orientation, which has to be
familiar with managers’ behavior within international holdings, in order to evaluate and
solve sophisticated social, cultural and organizational problems, has also been conducted
by the author of this paper.
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