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Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ostatnich latach wychodzi poza granice 
przestrzeni wyznaczonej przez klasyczne wymiary zarządzania organizacjami. 
Stara się rozwiązywać problemy personalne, kulturowe, psychospołeczne i orga-
nizacyjne, jakie towarzyszą funkcjonowaniu współczesnych organizacji i zatrud-
nionym w nich ludziom. W teorii zarządzania coraz powszechniej przyjmuje się, 
że mamy do czynienia z głębokimi przeobrażeniami funkcji personalnej, która 
przechodzi do kolejnej fazy swojego rozwoju – koncepcja zarządzania zasobami 
ludzkimi zmienia się w zarządzanie kapitałem ludzkim. W praktyce zarządzania 
zmieniają się natomiast funkcje i role odgrywane przez menedżerów i specjali-
stów personalnych, od tradycyjnych do nowoczesnych. Pierwsi z wymienionych 
coraz częściej, poza klasycznymi funkcjami zarządzania i rolami kierowniczymi, 
zaczynają pełnić w swoich organizacjach role negocjatorów, mediatorów, mento-
rów, coachów, HR biznes partnerów czy facylitatorów relacji członków zarządu 
z pozostałymi menedżerami. Zmiany w zakresie teorii i praktyki współczesnego 
zarządzania zasobami ludzkimi zostały także dostrzeżone przez autorów opraco-
wań przygotowanych na VI Ogólnokrajową konferencję naukową „Zarządzanie 
zasobami ludzkimi w teorii i praktyce”, organizowaną przez Wyższą Szkołę Ban-
kową we Wrocławiu. Poruszyli oni następujące zagadnienia:

– wypalenie zawodowe u pracowników o nietradycyjnych formach zatrud-
nienia postrzegane w świetle osiągnięć osobistych,

– style reagowania menedżerów na feedback podwładnych,
– bezpieczeństwo pracy w perspektywie intresariuszy wewnętrznych,
– wychodzenie polskich przedsiębiorstw naprzeciw potrzebom rozwojowym 

utalentowanych pracowników,
– możliwości wykorzystania opisów stanowisk organizacyjnych w rekrutacji 

pracowników,
– ocena pracowników 50+ przy wykorzystaniu metody 360o w sektorze usług 

medycznych,
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– oddziaływanie warunków organizacyjnych na zaangażowanie pracowni-
ków w miejscu pracy,

– motywacja służby publicznej jako czynnik efektywności funkcjonowania 
ośrodków pomocy społecznej,

– wykorzystanie systemów kafeteryjnych do wynagradzania menedżerów 
pokolenia y,

– doskonalenie procesów w organizacji z perspektywy zasobów ludzkich,
– deficyty warunków równowagi między pracą zawodową a życiem prywat-

nym oraz możliwości ich ograniczania lub likwidowania przez wykorzystanie 
programów WLB,

– kultura organizacyjna jako element employer brandingu,
– organizacja procesu doboru w grupach kapitałowych,
– bariery rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach z perspektywy 

przedsiębiorców i pracowników. 
Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że przygotowane opraco-

wania będą stanowić inspirację do rozległych dyskusji w czasie jej trwania. Po-
winny one także okazać się pomocne dla teoretyków i praktyków zarządzania 
zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach.

prof. dr hab. Czesław Zając
dr Katarzyna Kulig-Moskwa
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Organizacyjne aspekty  
procesu doboru pracowników  

w grupach kapitałowych – studium przypadku*

Streszczenie. W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcia lokalizacji funkcji personalnej 
w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru menedżerów i pracowników. 
Analiza ujęć teoretycznych pozwoliła na dokonanie kategoryzacji rozwiązań stosowanych w ba-
danej grupie kapitałowej, zwłaszcza stopnia centralizacji i koncentracji działań z zakresu doboru. 
W ramach studium przypadku zaobserwowano zjawisko wewnętrznego outsourcingu operacyjnych 
elementów doboru do specjalnie powołanych przez spółkę-matkę centrów usług wspólnych. Pro-
wadzone badanie pozwoliło też na identyfikację narzędzi uznawanych za specyficzne dla realizacji 
procesu doboru w grupach kapitałowych, takich jak unia personalna. 

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i selekcja, lo-
kalizacja funkcji personalnej, outsourcing wewnętrzny

Kody klasyfikacji JEL: J24, M51, M54

Wstęp

Architektura grup kapitałowych oraz sposoby zarządzania nimi tworzą uwa-
runkowania dla realizacji funkcji personalnej, a tym samym jej subprocesów. 

* Projekt „Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych” został sfinansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS4/ 
02348.
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uwarunkowania te implikują jednak problemy organizacyjne i społeczne, których 
rozwiązywanie może prowadzić do powstawania specyficznych narzędzi zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, takich jak unia personalna. W zgrupowaniu przedsię-
biorstw, jakim jest grupa kapitałowa, dużego znaczenia nabiera kwestia lokaliza-
cji funkcji personalnej, co wiąże się ze stopniem jej centralizacji i koncentracji. 

W ramach doboru menedżerów i pracowników w grupach kapitałowych istot-
ne są lokalizacja działań z zakresu rekrutacji i selekcji oraz identyfikacja instru-
mentarium tych subprocesów, ukierunkowana na poszukiwanie rozwiązań spe-
cyficznych dla grup kapitałowych. W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcia 
omawianej problematyki, co stało się podstawą analizy przykładu praktycznego, 
jakim jest proces doboru w firmie Bombardier Transportation. Przedstawione stu-
dium przypadku dostarcza wiedzy na temat praktycznych rozwiązań stosowanych 
w obszarze doboru w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów i możliwości ich ograniczania w sytuacji stosowania rozwiązań z za-
kresu outsourcingu wewnętrznego. 

1. Specyfika realizacji funkcji personalnej  
w grupach kapitałowych – aspekt organizacyjny

W grupie kapitałowej, będącej wielopodmiotowym zgrupowaniem niezależ-
nie prawnych podmiotów gospodarczych, istnieje wiele możliwości lokalizacji 
organicznych funkcji zarządzania i podejmowania decyzji. Wybór rozwiązania 
bez wątpienia wpływa na efektywność pracy całej grupy kapitałowej. Jest rów-
nież czynnikiem, który może przyczynić się do wzrostu wartości grupy poprzez 
uzyskanie efektu synergii (Frost, Morner 2010: 15). 

W zbiorze funkcji organicznych każdego przedsiębiorstwa jedną z najważ-
niejszych jest funkcja personalna. Jej prawidłowa realizacja w grupie kapitało-
wej jest szczególnie trudna, gdyż wymaga skoordynowania działań wielu, często 
zróżnicowanych branżowo i rozproszonych geograficznie, przedsiębiorstw. Po-
nadto w strukturach wielopodmiotowych jej zakres jest szerszy, gdyż obok typo-
wych zadań realizowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje 
również intensywne działania na rzecz integracji zgrupowanych spółek i efek-
tywnej komunikacji pomiędzy nimi, a więc pełni rolę swoistego regulatora pro-
cesów społecznych zachodzących w układzie organizacyjno-strukturalnym grupy 
kapitałowej (Zając 2012: 43). Przy projektowaniu struktur wielopodmiotowych 
jednym z głównych czynników wpływających na efektywność działania grupy 
jest jej prawidłowa lokalizacja. 

Wybór umiejscowienia funkcji personalnej w grupach kapitałowych powinien 
być dokonywany według następujących zasad: zasady trafności, zasady odpowie-
dzialności, zasady komplementarności zadań decyzyjnych, zasady kompleksowo-
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ści zadań decyzyjnych, zasady rozłączności, zasady spójności, zasady minimali-
zacji kosztów zarządzania oraz zasady mobilności (Kreft, Karwan 2003: 19-21). 
Innym ważnym kryterium wyboru lokalizacji jest operacyjna elastyczność, czyli 
nieograniczanie swobody działania, a co za tym idzie – skuteczności zarządzania 
w spółkach zależnych (Kreft 2005: 85). 

Decyzja o umiejscowieniu funkcji personalnej powinna być podejmowana 
kolegialnie przez wszystkie podmioty grupy. Takie demokratyczne podejście 
zwiększa bowiem szanse wyboru optymalnej lokalizacji i zaangażowania spółek 
zależnych w realizację zadań. W praktyce decyzje o umiejscowieniu funkcji per-
sonalnej najczęściej podejmowane są przez zarząd spółki nadrzędnej i przekazy-
wane spółkom zależnym do implementacji (Haus 2005). 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej, podobnie jak inne 
obszary zarządzania, może być scentralizowane (spółka dominująca podejmuje 
wszystkie decyzje personalne), zdecentralizowane (każda ze spółek podejmuje 
decyzje we własnym zakresie) bądź – co jest najczęściej spotykanym rozwiąza-
niem – może mieć postać mieszaną (decyzje strategiczne podejmowane są przez 
spółkę-matkę, a pozostałe przez podmioty zależne) (Jagoda, Jagoda-Lenartowicz 
2004: 356-357). Centralizacja i decentralizacja mogą dotyczyć zarówno lokali-
zacji funkcji personalnej w układzie strukturalno-organizacyjnym, jak i miejsca 
podejmowania decyzji (Zając 2012: 47).

W przypadku skupienia wszystkich decyzji z obszaru zarządzania zasobami 
ludzkimi w jednym miejscu można mówić o koncentracji funkcji personalnej. 
Przeciwieństwem koncentracji jest dekoncentracja (rozproszenie), która polega 
na równoległej realizacji tych samych zadań przez wszystkie spółki grupy. Jak 
słusznie zauważa Józef Koźmiński, rozproszenie funkcji personalnej w struktu-
rach wielopodmiotowych jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, gdyż powoduje 
dublowanie zadań z zakresu funkcji personalnej w grupie kapitałowej (Koźmiński 
1996: 44). 

Biorąc pod uwagę poziom centralizacji/decentralizacji i stopień koncentracji/
dekoncentracji funkcji personalnej, można stwierdzić, że w grupach kapitałowych 
istnieje sześć potencjalnych wariantów lokalizacyjnych:

– lokalizacja tylko w jednostce nadrzędnej (centralizacja oraz pełna koncen- 
tracja),

– lokalizacja tylko w jednostkach podporządkowanych (decentralizacja i peł-
na dekoncentracja),

– lokalizacja w jednostce nadrzędnej i jednostkach podporządkowanych 
(częściowa centralizacja/decentralizacja i koncentracja/dekoncentracja),

– lokalizacja w jednostce nadrzędnej i wyspecjalizowanej jednostce grupy 
(częściowa centralizacja/decentralizacja i wysoka dekoncentracja),

– lokalizacja w jednostce nadrzędnej i jednostce/jednostkach niewchodzą-
cych w skład grupy (koncentracja i outsourcing kontraktowy funkcji),
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– lokalizacja w jednostce/jednostkach niewchodzących w skład grupy (out-
sourcing kontraktowy funkcji) (Jagoda, Jagoda-Lenartowicz 2004: 357; Zając 
2012: 48).

Analizując możliwe warianty lokalizacyjne funkcji personalnej, należy za-
znaczyć, że ani pełna dekoncentracja, ani pełen outsourcing funkcji personal-
nej w grupie kapitałowej nie są możliwe, ponieważ istnieją pewne niezbywalne 
uprawnienia spółki nadrzędnej, które nie podlegają delegowaniu (np. tworzenie 
strategii personalnej, obsadzanie kluczowych stanowisk w spółkach zależnych) 
(Nogalski, Ronkowski 2000: 287-288). Wszystkie inne warianty są możliwe 
i spotykane w praktyce gospodarczej. 

Istnieje wiele czynników determinujących wybór lokalizacji funkcji perso-
nalnej w grupach kapitałowych. Największy wpływ na wybór konkretnego roz-
wiązania ma typ grupy, który jest swoistym wyznacznikiem stopnia centralizacji/
decentralizacji zarządzania (Trocki 2004: 279).

W grupach finansowych, które cechuje brak jakichkolwiek powiązań opera-
cyjnych między spółką-matką a spółkami-córkami, większość obszarów zarzą-
dzania personelem realizowanych jest przez jednostki podporządkowane. Spółka 
nadrzędna odpowiada jedynie za powoływanie naczelnego kierownictwa (zarzą-
dów) podmiotów podporządkowanych oraz ustala zasady wynagradzania tej gru-
py pracowników. W niektórych grupach w odniesieniu do naczelnego kierownic-
twa spółek-córek jednostka nadrzędna realizuje ponadto dodatkowe zadania, takie 
jak: szkolenie, ocenianie i planowanie rozwoju kadry menedżerskiej najwyższego 
szczebla. W grupach operacyjnych i zarządczych zaangażowanie spółki domi-
nującej w realizację funkcji personalnej jest dużo większe. Na poziomie spółki-
-matki formułowana jest strategia personalna w odniesieniu do grupy jako całości. 
Nadzoruje ona także proces jej realizacji w swoich spółkach zależnych (Trocki 
2004: 280). Poszczególne zadania z obszaru funkcji personalnej mogą być nato-
miast realizowane na poziomie centralnym lub w spółkach podporządkowanych. 

Oprócz podziału zadań realizowanych w ramach funkcji personalnej pomię-
dzy spółkę dominującą a spółki podporządkowane istnieje jeszcze jedna, coraz 
częściej wykorzystywana przez grupy, możliwość umiejscowienia niektórych 
elementów tej funkcji (np. naliczanie wynagrodzeń, rekrutacja i selekcja, szko-
lenia pracownicze). Jest nią outsourcing, czyli wyodrębnienie na zewnątrz grupy 
niektórych elementów funkcji. Zalety takiego rozwiązania to możliwość skoncen-
trowania się przez podmioty grupy na kluczowych obszarach działalności oraz 
zmniejszenie kosztów administracyjnej obsługi kadrowej (Cook 2003; Bąk-Gra-
bowska, Jagoda 2009: 29-32). 

W międzynarodowych grupach kapitałowych coraz częstszym zabiegiem jest 
outsourcing operacyjnych elementów funkcji personalnej do specjalnie powoła-
nych przez spółkę-matkę centrów usług wspólnych (Shared Service Centre). Roz-
wiązanie takie określane jest terminem Inhouse Outsourcing (Bangemann 2005: 
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54) lub Internal Outsouring (Bergeron 2003: 4). Pomimo podobnej nomenklatury 
istnieje znacząca różnica między pierwszym (outsourcing poza grupę) a drugim 
(outsourcing wewnętrzny) wariantem. W pierwszym przypadku centrala nie ma 
faktycznego wpływu na jakość usług świadczonych przez zewnętrznego zlece-
niobiorcę. W drugim spółka zależna, pomimo odrębności prawnej, pozostaje pod 
ciągłą kontrolą i nadzorem spółki-matki (Bergeron 2003: 4).

Specyfika realizacji funkcji personalnej w grupie kapitałowej polega zatem 
na możliwości dostosowania jej lokalizacji do potrzeb danego ugrupowania, co 
jest możliwe dzięki architekturze struktur wielopodmiotowych i relacjom zacho-
dzącym między podmiotami ugrupowania. Warto również podkreślić, że nie ma 
jednej, właściwej lokalizacji funkcji personalnej, która gwarantowałaby skutecz-
ność w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wszystkie omówione możliwości lokali-
zacyjne mają zarówno wady, jak i zalety, a wybór konkretnego rozwiązania uza-
leżniony jest od wielu, wzajemnie warunkujących się i zmieniających w czasie 
czynników.

2. Dobór menedżerów i pracowników  
w grupach kapitałowych 

W zakresie kształtowania zatrudnienia w grupach kapitałowych za specyficz-
ne zjawisko należy uznać unię personalną, polegającą na obsadzaniu stanowisk 
w radach nadzorczych bądź zarządach spółek podporządkowanych menedżerom 
wyższego szczebla spółki nadrzędnej. Fakt wykonywania pracy kierowniczej 
przez te same osoby w różnych (pod względem prawnym) podmiotach gospodar-
czych jest wyrazem dążenia kierownictwa spółki nadrzędnej do wzmocnienia jej 
wpływu i kontroli nad spółkami podporządkowanymi. uważa się, że unia perso-
nalna stanowi rozwiązanie organizacyjne, które poprawia komunikację i ułatwia 
osiągnięcie efektu synergii (Kreft 2003: 16-19). Obsadzanie kluczowych stano-
wisk menedżerskich w spółkach podporządkowanych na zasadzie unii personal-
nej jest częściej stosowaną praktyką w porównaniu z rozwiązaniami alternatyw-
nymi (Zając 2012: 103). 

Zakłada się, że pozostali menedżerowie (niebędący członkami rad nadzor-
czych ani zarządów spółek podporządkowanych), jak również inni pracownicy 
rekrutowani są w grupach kapitałowych za pomocą tych samych technik i metod, 
jakie wykorzystywane są w przedsiębiorstwach niebędących spółkami grup kapi-
tałowych. Można jednak zauważyć, że pewne rozwiązania stosowane są w gru-
pach kapitałowych częściej i chętniej niż w pojedynczych przedsiębiorstwach. 
Przyczyną tego są dużo większe możliwości organizacyjne i finansowe tych 
struktur. W grupach kapitałowych najczęściej stosowanym sposobem doboru, 
zarówno na stanowiska kierownicze, jak i pozostałe, jest rekrutacja wewnętrzna 
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(Przytuła 2008: 119-131). Grupa kapitałowa, składająca się często z kilkunastu 
lub kilkudziesięciu podmiotów i zatrudniająca nawet do kilkudziesięciu tysięcy 
pracowników, stwarza wiele możliwości w zakresie rekrutacji z własnych zaso-
bów, również w wymiarze transgranicznym. 

Często stosowaną w grupach kapitałowych metodą doboru kadr menedżer-
skich jest także Assesment Center. Jest to narzędzie bardzo kosztowne i wyma-
gające zaangażowania wielu osób, w związku z czym mogą sobie na nie pozwo-
lić tylko duże organizacje, dysponujące pokaźnym budżetem przeznaczonym na 
działania związane z doborem (Zając 2012: 105-106).

Poza fenomenem unii personalnej w procesie doboru pracowników w grupach 
kapitałowych zastosowanie mają zasadniczo te same metody i techniki co w po-
jedynczych przedsiębiorstwach, jednak ze względów organizacyjnych i finanso-
wych częściej sięga się po złożone i kosztowne rozwiązania. 

3. Metodyka badań

Podjęta w artykule tematyka wpisuje się cele projektu realizowanego przez 
zespół badaczy z uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. „Zarządzanie 
zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych”. Głównym celem tego projektu ba-
dawczego jest analiza i ocena zakresu przedmiotowego i podmiotowego funkcji 
personalnej w grupach kapitałowych, dokonywana przez pryzmat strategicznego 
i operacyjnego zarządzania ich zasobami ludzkimi, w kontekście specyfiki tych 
grup wyznaczonej przez ich architekturę, sposoby zarządzania i istniejącą w nich 
kulturę organizacyjną. Ma to służyć rozpoznaniu (a także wypełnieniu luki ba-
dawczej i literaturowej) zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. 
Główny cel badań uzupełniono o cele cząstkowe o poznawczym charakterze, 
wśród których znalazło się rozpoznanie obszaru doboru menedżerów i pracow-
ników spółek grup kapitałowych. Realizacja wskazanych celów przebiega dwu-
etapowo. W pierwszym etapie zastosowano podejście nomotetyczne, w drugim 
(trwającym obecnie) – badania empiryczne oparto na metodzie studium przypad-
ków (Bąk-Grabowska, Jagoda, Zając 2013: 246-250). 

Dobór spółek do drugiego etapu badań jest celowy. Próba nielosowa zosta-
ła oparta na doborze członków populacji o najwyższym potencjale dostarczenia 
wiarygodnych i użytecznych informacji z uwagi na cele badania (Kotler 2005: 
137). Wśród narzędzi badawczych wykorzystywanych podczas tego etapu badań 
znajdują się: pogłębione wywiady półstrukturyzowane, zawierające w większo-
ści otwarte pytania skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację procesu 
zarządzania zasobami ludzkimi w grupie, wywiady nieskategoryzowane, analiza 
dokumentacji organizacyjnej oraz obserwacja nieuczestnicząca. Taki dobór na-
rzędzi badawczych ma umożliwić triangulację uzyskanych danych. 
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4. Realizacja procesu doboru  
w Bombardier Transportation

Bombardier Incorporation jest jednym z czołowych producentów nowoczes- 
nych rozwiązań transportowych na świecie. Obecnie spółki grupy Bombardier 
znajdują się w niemal wszystkich regionach świata (Ameryka Północna i Połu-
dniowa, Europa, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód, Afryka). Koncern w swoich za-
kładach produkcyjnych i centrach usługowych zlokalizowanych w 39 państwach 
zatrudnia ponad 76 tys. pracowników (http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_
Inc).  

W Polsce Bombardier Transportation jest największym inwestorem między-
narodowym w branży transportu szynowego. Firma posiada zakłady w Katowi-
cach, łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W spółkach grupy na terenie Polski zatrud-
nionych jest łącznie około 1000 osób, a zakres działalności spółek obejmuje:

– produkcję nadwozi lokomotyw, ram wózków dla pociągów wielkich pręd-
kości, zespołów trakcyjnych ruchu regionalnego, tramwajów i wagonów metra,

– projektowanie oraz produkcję systemów sterowania i kontroli ruchu kole-
jowego,

– produkcję aparatury elektrycznej,
– serwis urządzeń sterowania ruchem kolejowym i taboru kolejowego (http://

pl.bombardier.com).
Wrocławski zakład Bombardier Transportation wywodzi się z Państwowej 

Fabryki Wagonów Pafawag, znanej przed wojną pod nazwą Linke-Hofmann-We-
rke. W 2001 r. zakład został przejęty i włączony w struktury międzynarodowej 
grupy kapitałowej Bombardier Incorporation i od tego czasu funkcjonuje po na-
zwą Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. (Rusak 2005). 

W ramach badania empirycznego prowadzonego w spółce zidentyfikowano 
proces doboru członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek podpo-
rządkowanych, sposób selekcji i rekrutacji kierownictwa najwyższego i średniego 
szczebla oraz specjalistów i pracowników podstawowej produkcji.

W firmie Bombardier w procesie doboru kandydatów na stanowiska członków 
rad nadzorczych oraz członków zarządów spółek podporządkowanych stosowana 
jest unia personalna, która polega na delegowaniu członków zarządu i dyrektorów 
zarządzających spółki nadrzędnej do jej jednostek zależnych. W radzie nadzor-
czej wrocławskiej spółki Bombardier zasiadają szefowie pionów funkcjonalnych 
(np. szef pionu finansowego) centrali, która znajduje się w Berlinie.

Jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, to Bombardier 
Transportation Polska w pierwszej kolejności poszukuje kandydatów we włas- 
nych zasobach, tj. prowadzi rekrutację wewnętrzną. Zgodnie z informacją uzys- 
kaną w trakcie wywiadu jest to bardzo skuteczny sposób rekrutacji i wiele sta-
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nowisk udaje się dzięki niemu obsadzić. Często kierownikami w drodze awansu 
zostają doświadczeni specjaliści. Zdarza się również, że w wyniku rekrutacji we-
wnętrznej pracownicy przechodzą z działu do działu (awans poziomy). Informa-
cja o wakacie pojawia się w wewnętrznej sieci firmy (intranet). Z punktu widzenia 
organizacji jest to rozwiązanie szybkie, skuteczne i tańsze w porównaniu z rekru-
tacją zewnętrzną, a dla pracowników ma znaczenie motywacyjne. 

Jeżeli w wewnętrznych zasobach firmy nie ma odpowiedniego kandydata na 
dane stanowisko, zostaje uruchomiona procedura rekrutacji zewnętrznej. Bom-
bardier Transportation Polska, w przeciwieństwie do innych spółek grupy, w pro-
cesie rekrutacji nie korzysta z usług zewnętrznych agencji rekrutacyjnych. Dzia-
łania z ramach rekrutacji zewnętrznej personelu nie są jednak prowadzone we 
Wrocławiu. Za obszar ten, podobnie jak za wiele innych działań operacyjnych, 
odpowiada środkowoeuropejskie centrum usług wspólnych grupy Bombardier 
(Shared Service Centre Central Europe) zlokalizowane w Rumunii. Kandyda-
ci do pracy wysyłają swoje aplikacje do Rumunii, gdzie na podstawie analizy 
dokumentów aplikacyjnych i wstępnej rozmowy telefonicznej (phone interview) 
następuje preselekcja ofert. Do wrocławskiej spółki Bombardier trafia lista 2-3 
wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów (short list), z których na miejscu wy-
bierana jest właściwa osoba. 

Centrum usług wspólnych jest jednostką wyodrębnioną w celu świadczenia 
usług z obszaru kadrowego na rzecz spółek grupy Bombardier (inhouse-out- 
sourcing) mających swoją siedzibę na terenie Europy Centralnej. Centrum usług 
wspólnych w Rumunii zatrudnia polskojęzycznego rekrutera, który prowadzi re-
krutację do spółek znajdujących się w Polsce. Pomimo tego wychodzącego na-
przeciw osobom polskojęzycznym rozwiązania istnieje wiele wad przerzucenia 
procesu doboru na spółkę rumuńską. W wywiadzie wskazywano na takie wyni-
kające z rekrutacji przez centrum usług wspólnych problemy, jak: niezrozumienie 
przez tamtejszych pracowników realnych potrzeb biznesu (w Rumunii nie ma 
zakładu produkcyjnego), zmienną w czasie jakość usług (w centrum usług wspól-
nych występuje wysoka fluktuacja, nowo zatrudnieni rekruterzy muszą uczyć się 
od nowa) oraz nieznajomość specyfiki i uwarunkowań polskiego rynku pracy. Te 
wszystkie elementy sprawiają, że z puli nadesłanych aplikacji pracownicy cen-
trum usług wspólnych wybierają nie tych kandydatów, którzy zostaliby wybrani 
przez lokalny dział kadr. udowodniono to poprzez przeprowadzenie eksperymen-
tu polegającego na porównaniu wyników wyborów kandydatów w obu jedno- 
stkach. 

Kolejnym problemem wynikającym z ulokowania procesu w Rumunii jest 
wydłużenie czasu oczekiwania na jego zamknięcie. Zgodnie z wytycznymi cen-
trali rumuńskie centrum usług wspólnych ma 10 tygodni na przeprowadzenie pro-
cesu rekrutacji. Lokalny HR jest w stanie zrealizować ten proces w 3-4 tygodnie 
(niektóre bardzo pilne nawet w tydzień), a więc w kilkakrotnie krótszym czasie.
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uwzględniając problemy związane z prowadzeniem procesu rekrutacji przez 
jednostkę rumuńską, w 2013 r. władze grupy Bombardier zgodziły się na uloko-
wanie jednego polskojęzycznego rekrutera w Polsce. Formalnie jest to pracow-
nik centrum usług wspólnych, który prowadzi wszystkie rekrutacje na potrzeby 
spółek znajdujących się na terytorium Polski. Miejscem jego pracy są Katowi-
ce, jednak odwiedza on często wszystkie polskie spółki Bombardiera, aby po-
znać specyfikę ich pracy i realne potrzeby kadrowe poszczególnych zakładów. 
Takie rozwiązanie cechuje – jak stwierdzono w wywiadzie – dużo większa sku-
teczność, gdyż rekruter będący Polakiem i mający wieloletnie doświadczenie  
w prowadzeniu rekrutacji na rynku polskim, znający ponadto specyfikę branży 
i każdorazowo badający oczekiwania przełożonego co do jego przyszłego pod-
władnego, potrafi lepiej zweryfikować kompetencje danego kandydata. Dlatego 
– jak dalej stwierdzono w wywiadzie – w przypadku krajów, w których uloko-
wanych jest kilka spółek Bombardiera i w których, tak jak w Polsce, zatrudnio-
nych jest wielu pracowników, centrum usług wspólnych powinno znajdować się 
na miejscu.

Takie rozwiązanie ma zastosowanie np. w Niemczech. Tamtejsze spółki Bom-
bardiera organizacyjnie należą wprawdzie do regionu Europy Centralnej, jednak 
nie są obsługiwane przez centrum usług w Rumunii, lecz przez specjalnie wyod-
rębnioną na potrzeby Niemiec jednostkę. Należy jednak zaznaczyć, że w niemiec-
kich spółkach Bombardiera zatrudnionych jest prawie 10 tys. osób. Analogiczne 
rozwiązanie wydaje się też zasadne w Polsce, gdzie liczba zatrudnionych wynosi 
około 1000 osób.

W ramach diagnozowania procesu doboru w badanej spółce zidentyfikowano 
wykorzystywane metody/narzędzia selekcji, uwzględniając rodzaj stanowiska, na 
które prowadzony jest nabór, oraz częstotliwość wykorzystywania poszczegól-
nych narzędzi (tab. 1). 

W przypadku rekrutacji na stanowiska dyrektorskie w kolejnych etapach pro-
cesu uczestniczą HR Manager i Dyrektor Naczelny (jeżeli stanowisko podlega 
mu bezpośrednio) lub szef danej funkcji i lokalny HR (jeżeli stanowisko podlega 
szefowi funkcji na Europę Centralną). Koniecznym elementem procesu rekrutacji 
jest rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci przechodzą sesję Assesment 
Centre, którą przeprowadza wyspecjalizowana firma zewnętrzna. W ramach sesji 
kompetencje kandydatów są sprawdzane za pomocą takich narzędzi, jak: testy 
psychologiczne, studium przypadku oraz wykonywanie zadań zespołowych. 

Selekcję na stanowiska specjalistyczne oraz stanowiska kierownicze niższe-
go szczebla (po etapie preselekcji przeprowadzonym przez centrum usług wspól-
nych) prowadzi szef danej funkcji (bezpośredni przełożony) oraz osoba z działu 
HR. Podstawowym narzędziem stosowanym w procesie selekcji na te stanowiska 
jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której najczęściej sprawdzana jest fachowa 
wiedza kandydata. Ponadto kandydat często proszony jest o rozwiązanie studium 
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przypadku. Narzędziami, które sporadycznie są stosowane w procesie doboru na 
te stanowiska, są Assesment Centre oraz prośba o referencje i rekomendacje. 

Dobór pracowników na stanowiska produkcyjne w pierwszym etapie doko-
nywany jest przez centrum usług wspólnych. Głównym kryterium selekcji jest 
doświadczenie w pokrewnej branży/przemyśle i posiadanie wszystkich niezbęd-
nych uprawnień. W kolejnym etapie wybrani pracownicy odbywają rozmowę 
kwalifikacyjną z kierownikiem liniowym. Podczas rozmowy wstępnej ma miej-
sce sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie spawania. Egzamin prze-
prowadzany jest w znajdującej się na terenie zakładu szkole spawania, w której 
również szkoleni są nowo przyjęci pracownicy firmy. W przypadku stanowisk 
produkcyjnych konieczną fazą procesu doboru jest wdrożenie do pracy polegają-
ce na przyuczeniu. Każdy spawacz obowiązkowo przechodzi kurs w szkole spa-
wania, gdyż wymagania firmy Bombardier są wysokie i specyficzne. Dopiero po 
ukończeniu kursu pracownicy podstawowej produkcji gotowi są do rozpoczęcia 
pracy w firmie Bombardier.

W przedstawionym opisie procesu doboru w Bombardier Transportation Pol-
ska uwzględniono te działania, które odnoszą się do zatrudniania pracowników na 
podstawie umów o pracę, czyli do doboru pracowników etatowych. W spółce wy-
korzystywane są również rozwiązania niestandardowe w obszarze zatrudnienia, 
takie jak: zatrudnienie niepracownicze (zatrudnienie na podstawie umów prawa 
cywilnego) oraz pozyskiwanie pracowników outsourcingowych. Jak wykazały 

Tabela 1. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji  
w Bombardier Transportation Polska

Lp.
Rodzaj metod/technik/in-

strumentów rekrutacji  
i selekcji

Stanowiska kierownicze 
wyższego szczebla

Pozostałe stanowiska  
kierownicze i specjalistyczne 

za
w

sz
e

cz
ęs

to

rz
ad

ko

ni
gd

y

za
w

sz
e

cz
ęs

to

rz
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ko

ni
gd

y

1. Analiza dokumentów 
(kwestionariusz osobowy, 
CV, list motywacyjny)

x x

2. Rozmowa kwalifikacyjna x x
3. Testy psychologiczne x x
4. Testy sprawdzające wiedzę x x
5. Assesment Center x x
6. Rozwiązywanie studiów 

przypadku
x x

7. Zadania zespołowe x x
8. Referencje i rekomendacje x x
9. Analiza grafologiczna x x

Źródło: opracowanie własne.
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prowadzone badania, realizacja funkcji personalnej, w tym proces doboru, jest 
specyficzna w przypadku zatrudnienia niestandardowego. Widać to szczególnie 
w sytuacjach, w których występuje podmiot pośredniczący – firma bezpośrednio 
zatrudniająca pracowników i użyczająca ich do pracy w spółce. 

Podsumowanie

Analizując rozwiązania w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników w gru-
pie Bombardier przez pryzmat lokalizacji procesu doboru pracowników, jako sub-
procesu funkcji personalnej, można stwierdzić, że mamy do czynienia z niskim 
stopniem jego centralizacji i relatywnie wysokim stopniem koncentracji. Działania 
prowadzone w ramach doboru pracowników do spółki wrocławskiej (prócz aspek-
tu strategicznego) leżą w zasadzie poza obszarem zainteresowania spółki domi-
nującej. Wysoki stopień koncentracji wynika zaś ze skupienia większości działań 
operacyjnych z zakresu doboru personelu w wyspecjalizowanej spółce rumuńskiej. 

W analizowanym przypadku zidentyfikowano zjawisko wewnętrznego outso-
urcingu (Inhouse lub Internal Outsouring) operacyjnych elementów funkcji per-
sonalnej do specjalnie powołanych przez spółkę-matkę centrów usług wspólnych 
(Shared Service Centre). Jak wykazały prowadzone badania, takie rozwiązanie 
może spowodować wystąpienie problemów związanych z częściowym oddzie-
leniem realizacji funkcji personalnej od miejsca realizacji funkcji operacyjnych 
biznesu, jak również problemów wynikających z różnic kulturowych i języko-
wych oraz z nieznajomości specyfiki regionalnych rynków pracy. Jednocześnie 
analizowany przypadek dostarcza wzorca rozwiązania wskazanych problemów. 

W procesie doboru w analizowanej spółce wykorzystywane jest narzędzie 
uznawane za specyficzne dla zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapita-
łowych, a mianowicie unia personalna. W pozostałym zakresie instrumentarium 
doboru pracowników nie wykazuje specyficznych cech, które można byłoby wią-
zać z funkcjonowaniem spółki w grupie kapitałowej. 
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Organizational Aspects of Personnel Selection  
in Capital Groups – Case Study

Summary. The article presents the theoretical aspects of locating the personnel function in 
Capital Groups with the focus on selection of managers as well as other employees. The theoretical 
analysis shows possible solutions that can be found in a particular Capital Group taking into con-
sideration the level of centralization and concentration of the selection process. The case study has 
identified the phenomenon of in-house-outsourcing. This type of outsourcing involves  operational 
activities of the employee selection process which are conducted in the Shared Service Centres 
created by the holding company. The study has also found the specific method used in the Capital 
Groups in the process of selection, which is a personal union.

Key words: capital group, human resources management, recruitment and selection, localiza-
tion of the personnel function, in-house (internal) outsourcing 
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Doskonalenie procesów w organizacji  
z perspektywy zasobów ludzkich 

Streszczenie. W artykule przedstawiono znaczenie zasobów ludzkich w doskonaleniu proce-
sów w organizacjach. Wskazano na konieczność oceny gotowości menedżerów oraz pracowników 
na stanowiskach wykonawczych do doskonalenia procesów, a także potrzebę jej identyfikowania 
i rozwijania. ukazano również formy wspierania pracowników w podejmowaniu działań uspraw-
niających procesy. Doskonalenie procesów przedstawiono z perspektywy pracowników oraz me-
nedżerów. Analizę oparto na studiach literatury przedmiotu i wynikach przeprowadzonych badań 
ankietowych.

Słowa kluczowe: proces, doskonalenie procesów, zasoby ludzkie, gotowość do doskonalenia 
procesów

Kody klasyfikacji JEL: L29

Wstęp

Zarządzający, stosując podejście procesowe w zarządzaniu, wiedzą, że funk-
cjonowanie współczesnych organizacji powinno mieć charakter dynamiczny. 
Z tego względu coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę ciągłego doskonale-
nia procesów, które pozwala poprawiać wyniki procesów operacyjnych zgodnie 
z przyjętymi założeniami strategicznego rozwoju. W związku z tym w organiza-
cjach wprowadza się różne koncepcje, metody i narzędzia doskonalenia proce-
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sów, takie jak: systemy zarządzania jakością oparte na normach ISO serii 9000, 
TQM, Lean Management, Six Sigma, kaizen czy wybrane elementy koncepcji 
Toyota Production System. 

Analizując potrzeby organizacji i przebieg działań doskonalących procesy, za-
uważono, że niewiele miejsca w rozważaniach na ten temat zajmuje ocena przy-
gotowania zasobów ludzkich do aktywnego wprowadzania zmian w procesach. 
Dotyczy to zarówno osób na stanowiskach menedżerskich, jak i pracowników na 
stanowiskach wykonawczych. 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie zasobów ludzkich w do-
skonaleniu procesów w organizacjach oraz wskazanie na potrzebę identyfikowa-
nia gotowości menedżerów i pracowników do dokonywania zmian, a zwłaszcza  
łączenia czterech elementów ciągłego doskonalenia procesów: świadomości po-
trzeb, zaangażowania, posiadanej wiedzy i umiejętności oraz możliwości aktyw-
nego działania. Dla realizacji wskazanego celu przeprowadzono studia literatury 
przedmiotu oraz badania empiryczne na grupie 70 podmiotów zlokalizowanych 
na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski.

1. Obraz ciągłego doskonalenia procesów  
w literaturze przedmiotu

W odpowiedzi na wciąż zmieniające się warunki i wymagania różnych uczest-
ników rynku procesy gospodarcze zachodzące w każdej organizacji powinny być 
ciągle doskonalone przez okresowe ustalanie celów oraz kontrolę ich realizacji 
z perspektywy wymagań i celów, jakie stawiają sobie organizacje. Według Stani-
sława Nowosielskiego podejście to cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, 
po pierwsze dlatego, że organizacje zajmują się usprawnianiem swoich procesów, 
po drugie, że procesy gospodarcze jako płaszczyzna łączenia różnych rozwiązań 
są zrozumiałe i akceptowalne przez wszystkich uczestników organizacji (Nowo-
sielski 2010: 219). Zdaniem Piotra Grajewskiego istota ciągłego doskonalenia 
(continuous improvement process) polega na ciągłym poszukiwaniu możliwości 
ulepszania realizowanych procesów, z zachowaniem określonej metodyki rozwią-
zywania problemów i wykorzystaniem doświadczeń wynikających z popełnia-
nych błędów (Grajewski 2007: 104). Tym samym pracownicy każdej organizacji 
codziennie odkrywają możliwości poprawy procesów, w których uczestniczą, 
znajdują i wdrażają rozwiązania służące osiągnięciu wzrostu produktywności 
oraz jakości działań i produktów (Lisiecka 2012: 67). 

Ciągłe doskonalenie procesów to praktyczne stosowanie metody „małych 
kroków” zarówno przez zespoły, jak i przez pojedynczych pracowników. Kore-
sponduje ono ze zorientowaną na proces japońską filozofią kaizen, która zakłada, 
że oczekując lepszych wyników, trzeba ciągle podejmować działania usprawnia-
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jące procesy (Folejewska 2013: 13). Tym bardziej że problemem dzisiejszych 
przedsiębiorstw nie jest jakość produktów czy usług, lecz jakość procesów, któ-
re owe produkty i usługi tworzą. Można zatem stwierdzić, że jakość produktów 
i usług jest pochodną jakości procesów (Skrzypek, Hofman 2010: 30). Interesują-
ca jest również propozycja, by łączyć wprowadzanie innowacji z kaizen. Istotne 
jest bowiem, by dzięki ciągłym poszukiwaniom i wprowadzaniu niewielkich na-
wet zmian zwiększał się poziom innowacyjności w przedsiębiorstwach, zwłasz-
cza w sytuacji trudno przewidywalnych zmian w otoczeniu, nieregularnych cykli 
gospodarczych i dużego wpływu dynamiki otoczenia na wyniki przedsiębiorstw 
(Kotler, Caslione 2009: 30). 

Ciągłe doskonalenie procesów ma charakter ewolucyjny i wiąże się z wyko-
rzystywaniem możliwości tkwiących w organizacji za pomocą różnych narzędzi, 
m.in. kaizen, Total Quality Management (TQM), Lean Management, Six Sigma, 
Continuous Improvement Management (CMI). Tak rozumiane doskonalenie pro-
cesów wpisuje się w koncepcję zarządzania dynamicznego (High Speed Mana-
gement) (Cushman, King 1995). Zarządzanie dynamiczne wychodzi naprzeciw 
potrzebom współczesnych przedsiębiorstw. Pozwala na szybkie odpowiadanie na 
przewidywalne i nieprzewidywalne zmiany otoczenia, satysfakcjonowanie klien-
tów w dynamicznych warunkach rynkowych i prowadzenie działalności w sposób 
szczupły (lean) i zwinny (agil). Jest ono realizowane przede wszystkim przez 
ciągłe doskonalenie procesów, usprawnianie działań integracyjnych, koordyna-
cyjnych i kontrolnych, stosowanie analizy wartości do usprawniania procesów, 
sprawne komunikowanie się z otoczeniem i ciągłą analizę danych pochodzących 
z otoczenia (Bednarek 2007: 161). Zatem przedsiębiorstwo, aby być konkurencyj-
nym i efektywnym, nie może tylko utrzymywać dotychczasowego sposobu dzia-
łania, ale musi realizować koncepcję „organizacji oburęcznej” (O’Reilly, Tush- 
man, 2004: 98), która potrafi zarazem wykorzystywać swoje obecne atuty, dające 
jej poczucie bezpieczeństwa i przynoszące dochody, oraz wprowadzać zmiany 
obarczone ryzykiem, ale będące kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej 
w przyszłości (Osbert-Pociecha 2010: 230). Wprowadzenie do praktyki zarządza-
nia przedsiębiorstwem ciągłego doskonalenia procesów oznacza tworzenie orga-
nizacji inteligentnej i samodoskonalącej się, w której przywództwo, wzorowanie 
się na najlepszych, organizowanie pracy zespołowej, motywacja i budowanie sie-
ci powiązań międzyorganizacyjnych stają się jej najważniejszymi komponentami 
(Grudzewski, Hejduk 2001: 265). Jak twierdzi Peter M. Senge, „na dłuższą metę 
jedynym pewnym źródłem konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa jest jego 
zdolność do uczenia się szybciej niż inni” (Senge 2003: 45). W przypadku dosko-
nalenia procesów jest to wiedza o tym, jak planować i organizować procesy oraz 
jak szybko dostosowywać je do zmiennych warunków otoczenia.
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2. Zasoby ludzkie w doskonaleniu procesów

Wiele przedsiębiorstw dostrzega, że doskonalenie procesów jest możliwe 
dzięki wysokiemu poziomowi świadomości pracowników, ich zaangażowaniu 
oraz poczuciu odpowiedzialności za przyszłość organizacji. Osiągnięcie takiego 
stanu wymaga jednak od nich rozwijania indywidualnej wiedzy, wykorzysty-
wania swego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów i umiejętności pracy 
zespołowej. Ich rola w doskonaleniu procesów nie ogranicza się tylko do wza-
jemnego przekazywania informacji, ale obejmuje także wzajemne zaspokajanie 
potrzeb, wzmacnianie motywacji i woli wspólnego działania oraz korygowanie 
pewnych postaw i zachowań. Przydatny w tym może być nowy model organiza-
cyjnego uczenia się (Örtenblad 2001). Zgodnie z nim w proces organizacyjnego 
uczenia się, również na potrzeby doskonalenia procesów, powinni włączyć się 
wszyscy uczestnicy organizacji (nie wystarczy obciążyć tym obowiązkiem tylko 
elit zarządzania). uczenie się powinno mieć bowiem charakter zespołowy, czy-
li być wzbogacone o interakcje pomiędzy członkami określonych grup/zespo-
łów, a także uwzględniać to, że pozyskiwana, tworzona i transferowana wiedza 
ma charakter efemeryczny, jest związana z określonym problemem, miejscem, 
kontekstem i nie daje się jej składować, dlatego trzeba wciąż na nowo ją odtwa-
rzać, kreować, konfigurować, dostosowując do sytuacji i okoliczności, w jakich 
znajduje się organizacja w danym czasie (Osbert-Pociecha 2011: 95). Od kie-
rownictwa z kolei wymaga się przekazywania pracownikom takich uprawnień, 
by mogli oni z pewną swobodą realizować i nadzorować wykonywane zadania 
oraz je doskonalić (urbaniak 2010: 31). Coraz częściej podkreśla się, że główną 
funkcją menedżerską jest dziś nie tyle zarządzanie firmą w sensie zapewnienia jej 
bieżącego funkcjonowania, ile jej zmienianie, czyli tworzenie takich uwarunko-
wań, mechanizmów i rozwiązań, które umożliwią jej trwanie w przyszłości (Abel 
2000: 9; Osbert-Pociecha 2010: 230). Zmiany są dziś jedynym ciągłym procesem 
występującym w każdej organizacji, dlatego menedżerowie muszą nią zarządzać 
z myślą o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu (Koźmiński 1998: 155). Sta-
rają się więc inicjować i koordynować doskonalenie procesów oraz zdobywać 
potwierdzenie ich wysokiej jakości, aby pozyskać zaufanie swoich partnerów biz-
nesowych (Kania 2013: 47). W szybko zmieniających się warunkach rynkowych 
menedżerowie stają przed koniecznością:

– szybkiego tworzenia zindywidualizowanych procesów dla konkretnego 
klienta,

– szybkiego sprawdzania możliwości realizacji konkretnego procesu w okre-
ślonych warunkach i/lub stworzenia środowiska, w którym realizacja danego pro-
cesu będzie możliwa,
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– optymalizacji kosztowej i czasowej oraz dokonania ich analizy ex ante i ex 
post,

– dopasowywania własnych procesów do procesów zachodzących w organi-
zacjach ich partnerów biznesowych (Kania 2013: 40).

Doskonalenie procesów musi być zatem dynamiczne, co potwierdza kon-
cepcja dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi (Dynamic Business 
Process Management – DBPM). Instytut Gartnera definiuje je jako zdolność 
wspierania zmian w procesie przez ich uczestników w dowolnym czasie i z nie-
wielkim opóźnieniem (Gartner Institute, 2012). DBPM jest zbiorem zasobów 
wiedzy połączonych z technologią, która zwiększa zdolność ludzi i systemów do 
odpowiedniej i szybkiej odpowiedzi na pojawiające się potrzeby doskonalenia 
procesu. Aby osiągnąć taki stan, wszyscy pracownicy muszą się włączyć i aktyw-
nie uczestniczyć w procesie tworzenia i wprowadzania zmian. Nowych wzorców 
myślenia i działania nie można jednak wprowadzić rozporządzeniami i nakazami 
(Penc 2007: 289). Nieinformowanie pracowników o tym, jakie cele zamierza się 
osiągnąć w wyniku doskonalenia procesów, brak przygotowania ich do działań 
doskonalących oraz brak efektywnych systemów komunikowania się w organiza-
cji (Blanchard 1997: 103) to częste problemy występujące w przedsiębiorstwach. 
Aby pomóc pracownikom, menedżerowie muszą wiedzieć, jak zarządzać ich po-
tencjałem i zmieniać ich nastawienie do doskonalenia procesów. Jak twierdzi Ken 
Blanchard, „określenie wizji rozwoju pozwala na koncentrację ludzkiej uwagi 
i zapewnia właściwy kierunek działania. Po rozbudzeniu zaangażowania wśród 
pracowników rolą menedżerów jest kierowanie swojej uwagi w stronę fizjologii 
organizacji, to jest na to, w jaki sposób ludzie działają i wykonują swoje zadania, 
oraz na dostrojeniu ich wysiłków do określonej wizji. Organizacja osiąga opty-
malną formę funkcjonowania wtedy, gdy ludzie nie tylko wiedzą, dokąd zmierza-
ją, ale również mają swobodę działania, aby dotrzeć do celu” (Blanchard 1997: 
105). Wdrażając praktyki doskonalenia procesów, trzeba jednak pamiętać, aby 
zmieniać i utrwalać zachowania ludzi związane z koordynacją działań, termino-
wością realizacji zadań, większą odpowiedzialnością, nowymi sposobami i ścież-
kami komunikacji oraz znajomością wymagań klientów wewnętrznych.

3. Zasoby ludzkie w doskonaleniu procesów w organizacjach  
w świetle badań ankietowych – wybrane problemy

Prezentowane wyniki stanowią część szerszych badań nad zdolnością organi-
zacji do ciągłego doskonalenia procesów, które metodą ankietową przeprowadziło 
czterech pracowników (w tym autorka artykułu) Katedry Zarządzania Procesami 
Gospodarczymi i jedna osoba z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębior-
stwa uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kwietniu i maju 2014 r. Ob-
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jęto nimi 70 podmiotów, głównie z terenu Dolnego Śląska, w mniejszym stopniu 
z Wielkopolski. W grupie badanych podmiotów znalazło się:

– 49 firm produkcyjnych, 6 handlowych, 7 usługowych, 2 świadczące usługi 
budowlane, 4 o formie mieszanej i 2 instytucje repezentujące sektor publiczny,

– 9 firm małych, 15 średnich, 46 dużych, w tym 19 zatrudniających ponad 
1000 osób,

– 4 firmy lokalne, 4 regionalne, 4 krajowe, 13 europejskich, 45 globalnych,
– 25 firm prywatnych, 2 publiczne, 2 mieszane, 2 spółdzielcze, 39 z kapita-

łem zagranicznym,
– 43 firmy na etapie wzrostu i rozwoju, 25 w fazie dojrzałości, 2 w fazie za-

wężania działalności,
– 35 firm o bardzo dobrej sytuacji finansowej, 30 o dobrej, 2 o przeciętnej 

i 3 o słabej.
W prawie wszystkich badanych podmiotach1 przedmiotem doskonalenia są 

procesy, a w 45 ich doskonalenie ma charakter ciągły. Szukając potwierdzenia 
aktywnego udziału pracowników w ciągłym doskonaleniu procesów, zadano im 
pytanie, kto najczęściej jest inicjatorem zmiany doskonalącej. W 17 przypadkach 
byli to sami pracownicy, natomiast dominowali kierownicy średnich szczebli. 
W 47 badanych organizacjach to oni sygnalizują, planują i organizują wprowa-
dzanie zmian w procesach. W niewielkim stopniu obserwuje się w tym obszarze 
inicjatywę menedżerów procesów (14 wskazań) i liderów ciągłego doskonalenia, 
tylko w 9 na 70 badanych organizacji zaznaczono aktywność osób na takich sta-
nowiskach. W badaniu próbowano także poznać ogólne przygotowanie zawodo-
we osób na różnych stanowiskach do wprowadzania udoskonaleń w procesach. 
Szczegółowe informacje zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Przygotowanie merytoryczne do wprowadzania udoskonaleń w procesach

Stanowisko
Przygotowanie

bardzo dobre dobre słabe brak 
Kierownicy 20 41 9 0
Menedżerowie procesów* 17 34 7 0
Pracownicy 9 39 19 3

* Odpowiedzi nie sumują się do 70 badanych podmiotów, ponieważ nie we wszystkich podmiotach takie stanowiska 
organizacyjne wyróżniono.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Zawartość tabeli w układzie pionowym, według zaznaczanych ocen, wska-
zuje, że największą wiedzę i umiejętności posiadają kierownicy średnich szcze-
bli, natomiast najsłabsze przygotowanie do doskonalenia procesów wykazują 

1 Tylko 7 na 70 badanych podmiotów zaznaczyło w odpowiedzi inną opcję, np. struktury, pro-
dukty.



 Doskonalenie procesów w organizacji z perspektywy zasobów ludzkich  29

pracownicy. W tej grupie znalazły się trzy odpowiedzi sugerujące zupełny brak 
przygotowania do doskonalenia procesów. Analizując natomiast uzyskane odpo-
wiedzi według stanowisk organizacyjnych, można zauważyć, że dominuje dobre 
przygotowanie do doskonalenia procesów.

Ponadto zapytano respondentów o to, czy w organizacjach dostrzega się po-
trzebę pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności ciągłego doskonalenia pro-
cesów wśród kierowników, menedżerów procesów i pracowników. Najwięcej, bo 
w 47 przypadkach, wskazano taką potrzebę w odniesieniu do pracowników ba-
danych podmiotów. Można zatem sądzić, że potrzeby zdobywania nowych umie-
jętności przez pracowników, zmiana ich przyzwyczajeń i sposobów pracy, pogłę-
bianie wiedzy o doskonaleniu procesów są w badanych podmiotach odczuwalne 
i zarządzający zdają sobie z sprawę z konieczności rozwijania w tym względzie 
zasobów ludzkich2.

Kwestionariusz ankiety umożliwił też ocenę postaw, jakie przyjmują człon-
kowie organizacji względem doskonalenia procesów. W tym obszarze zaobser-
wowano istotne różnice między szczeblami menedżerskimi a wykonawczymi. 
Kierownicy średnich szczebli i menedżerowie procesów oczekują zmian, inicjują 
je i są gotowi je wprowadzać, a pracownicy wyrażają swoje obawy i mają opory, 
które jednak – jak potwierdzają przeprowadzone badania – można zneutralizo-
wać. Wykresy 1-3 przedstawiają rozkład uzyskanych w tym obszarze odpowiedzi.

Wykres 1. Postawy kierowników wobec doskonalenia procesów (liczba wskazań)

kierownicy s¹ przeciwni
wprowadzaniu zmian

maj¹ silne opory
przed wprowadzaniem zmian

maj¹ opory,
ale mo¿na je zneutralizowaæ

wyra¿aj¹ obawy, ale s¹ gotowi
wprowadziæ proponowane zmiany

oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je
i s¹ gotowi je wprowadziæ

0 10 20 30 40
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26

35

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W większości badanych podmiotów oprócz kierowników funkcjonalnych 
wyodrębniono stanowiska menedżerów procesów. W badanej próbie podmiotów 

2 W większości przypadków (około 80%) kwestionariusz ankiety wypełniły osoby na stanowi-
skach menedżerskich.
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ich postawy względem doskonalenia procesów są bliskie tym, które reprezentuje 
średni szczebel zarządzania.

Bardzo ważne w rozwiewaniu obaw, łagodzeniu oporów oraz zwiększaniu za-
angażowania pracowników w doskonalenie procesów okazują się wszelkie formy 
ich wspierania. W badanych podmiotach przełożeni przede wszystkim pomagają 
pracownikom w identyfikowaniu problemów i ich rozwiązywaniu, udzielają rów-
nież wsparcia w trakcie doskonalenia procesów. Tylko w 9 badanych podmiotach 

Wykres 2. Postawy menedżerów procesów wobec doskonalenia procesów (liczba wskazań)

mened¿erowie s¹ przeciwni
wprowadzaniu zmian

maj¹ silne opory
przed wprowadzaniem zmian

maj¹ opory,
ale mo¿na je zneutralizowaæ

wyra¿aj¹ obawy, ale s¹ gotowi
wprowadziæ proponowane zmiany

oczekuj¹ zmian, inicjuj¹ je
i s¹ gotowi je wprowadziæ
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wykres 3. Postawy pracowników wobec doskonalenia procesów (liczba wskazań)

pracownicy s¹ przeciwni
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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odnotowano, że przełożeni pozorują udzielanie wsparcia. W żadnym natomiast 
nie było sytuacji braku zainteresowania udzielaniem pomocy pracownikom w do-
skonaleniu procesów. Szkoda tylko, że w badanych organizacjach tak mało uwagi 
poświęca się badaniu klimatu do wprowadzania zmian, czyli „miękkim” elemen-
tom zarządzania. Tylko w 15 badanych podmiotach w działaniach doskonalących 
procesy uwzględnia się stosunki międzyludzkie, a w 28 ocenia się możliwości 
czasowe pracowników, które pozwalają na analizowanie występujących w proce-
sach problemów, proponowanie i wprowadzanie zmian w procesach. Jest to o tyle 
istotne, że pracownicy zajęci wykonywaniem codziennych obowiązków często, 
mimo odczuwanych chęci, nie mają możliwości podejmowania inicjatyw dosko-
nalących procesy w obowiązujących godzinach pracy. W grupie badanych orga-
nizacji również składowe systemu motywacyjnego nie sprzyjają podejmowaniu 
wysiłku w kierunku doskonalenia procesów. Tylko w 24 podmiotach odnotowano 
dopasowanie narzędzi motywacyjnych do celu, jakim jest wprowadzanie zmian 
w procesach. 

Podsumowanie 

Obecnie coraz więcej organizacji odczuwa potrzebę wprowadzania zmian 
w realizowanych procesach. Jednak wysiłkom podejmowanym w tym kierunku 
towarzyszy wiele trudności. Przedstawione w artykule wybrane problemy doty-
czące znaczenia zasobów ludzkich w ciągłym doskonaleniu procesów potwier-
dzają, że jest w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia. Przeprowadzone badania 
ankietowe wskazują na zaniedbywanie przygotowania pracowników do aktyw-
nego udziału w doskonaleniu procesów. Dotyczy to zwłaszcza oceny klimatu do 
wprowadzania zmian, nastrojów pracowników, ich wiedzy na temat celu podej-
mowanych działań i związanych z tym oczekiwań zarządzających. Towarzyszą 
temu obawy pracowników i pełne rezerwy postawy. W większości badanych pod-
miotów za wymagające zmian należy również uznać słabe skorelowanie narzędzi 
motywacyjnych z celami i wynikami ciągłego doskonalenia procesów. Pracow-
nicy niedostrzegający związku między inicjatywami doskonalącymi a systemem 
premiowania nie są zazwyczaj zainteresowani podejmowaniem wysiłku w tym 
kierunku. Pozytywnie natomiast należy ocenić działania wspierające pracowni-
ków w ich przedsięwzięciach doskonalących, identyfikowaniu problemów i do-
borze sposobów ich eliminowania. 

Choć zawarte w artykule rozważania nie wyczerpują tematu, a ze względu na 
niewielką liczbę podmiotów włączonych do badań uzyskane wyniki nie dają pod-
staw do uogólnień, to na podstawie przeprowadzonych studiów literatury przed-
miotu i wyników badań empirycznych dokonano rozpoznania tendencji, które 
należy potwierdzić w badaniach na większej liczbie podmiotów.
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The Improvement of Processes in Organizations  
from the Human Resources Perspective

Summary. The paper presents the meaning of human resources in the improvement of pro-
cesses in organisations. It indicates the potential of an organisation for improving processes and the 
need for identifying and developing it. The improvement of processes is shown from the perspective 
of employees and managers. The analysis is based both on the literature study and the results of the 
firms’ survey.

Key words: process, improvement of processes, human resources, ability to processes impro-
vement
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Kultura organizacyjna jako czynnik  
przyciągający najzdolniejszych pracowników  

w świetle wyników badań

Streszczenie. Grupa badaczy i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, która potwierdza 
związek między marką pracodawcy a przyciąganiem i utrzymaniem najzdolniejszych i najwarto-
ściowszych pracowników stale rośnie. Dla wielu organizacji marka pracodawcy (employer bran-
ding) stanowi ważne narzędzie nowoczesnego zarządzania. Celem artykułu jest odpowiedź na pyta-
nie: Jak ważnym czynnikiem w rekrutacji najzdolniejszych pracowników jest kultura organizacyjna 
stanowiąca element marki pracodawcy? W artykule omówiono teoretyczne zagadnienia związane 
z kulturą organizacyjną i kształtowaniem wizerunku pracodawcy oraz przedstawiono wyniki badań 
empirycznych prowadzonych na próbie 117 polskich firm.

Słowa kluczowe: marka pracodawcy, rekrutacja talentów, kultura organizacyjna

Kod klasyfikacji JEL: M12

Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi niezwykle ważny aspekt działalności 
każdej firmy. Obecnie w związku z zachodzącymi przemianami gospodarczymi 
dziedzina ta odgrywa coraz większą rolę, a właściwie przeprowadzone procesy 
rekrutacji i selekcji gwarantują przedsiębiorstwu zdobycie najlepiej wykwalifiko-
wanych i doświadczonych pracowników. To właśnie prawidłowo wyselekcjono-
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wana kadra ma zapewnić organizacji jej dalszą egzystencję oraz przyczynić się do 
wzrostu jej efektywności i sukcesu.

Coraz więcej badaczy potwierdza związek między marką pracodawcy a przy-
ciąganiem i utrzymaniem najzdolniejszych pracowników (Cheese i in. 2007; Cro-
us 2007; Minchington 2010). Pracownik był, jest i będzie głównym zasobem orga-
nizacji i jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na sprawność jej 
działania. Jednostki zatrudnione w przedsiębiorstwie są kapitałem, który stanowi 
jej unikatowy podsystem, reprezentują firmę i kształtują jej wizerunek (Irzykow-
ski 2000). W dobie globalizacji, otwarcia międzynarodowego rynku pracy, a zara-
zem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, gdzie zarządzanie zasobami ludz-
kimi zmienia swój charakter, wykwalifikowany pracownik jest nieoceniony, zaś 
marka pracodawcy (employer branding) staje się krytycznie ważnym narzędziem 
zarządzania. Wiele korporacji, aby mieć pewność wyboru najlepszych z grupy 
aplikantów, sięga się po coraz nowsze sposoby i metody doboru. Aktywnie budu-
je wizerunek dobrego pracodawcy, by przyciągnąć do organizacji jak największą 
pulę talentów (Chmielecki 2013). W polskiej literaturze przedmiotu wciąż brakuje 
jednak analiz kultury organizacyjnej, jej związku z budowaniem wizerunku praco-
dawcy i wpływu na pozyskiwanie najzdolniejszych pracowników.

1. Zarządzanie i pozyskiwanie pracowników  
o wysokim potencjale

W latach 80. XX w. Amerykanie jako pierwsi zajęli się zagadnieniem zarzą-
dzania talentami w organizacjach. Literatura przedmiotu obfituje w definicje ta-
lentu i zarządzania talentami. Talentem można określić pracownika, który w spo-
sób szczególny wpływa na wzrost wartości firmy oraz wyróżnia się wyższym niż 
przeciętny potencjałem rozwoju i sprawowania w przyszłości wyższych funkcji 
kierowniczych. Definicja ta kładzie nacisk zarówno na obecne wyniki i osiągnię-
cia utalentowanego pracownika, jak również na jego potencjał (Woźniakowski 
2005). Inna definicja za „talent uważa sumę zdolności danej osoby – jej wrodzo-
nych darów, umiejętności, wiedzy, doświadczenia, inteligencji, osądów, postaw, 
charakteru i przedsiębiorczości. Zawiera ona także jej umiejętność uczenia się 
i doskonalenia” (Michaels i in. 2001). Konieczność zdobywania odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników, posiadających specjalistyczną wiedzę, doprowa-
dziła do zainteresowania się i szczególnego traktowania osób o dużym potencjale. 
Talenty miały dawać gwarancję, że organizacja będzie się rozwijać i nie straci 
konkurencyjnej pozycji wobec innych podmiotów gospodarczych działających na 
tym samym rynku. ukucie określenia War for Talent wynikało z tego, że w wielu 
organizacjach zdano sobie sprawę z ograniczonej liczby osób na rynku pracy cha-
rakteryzujących się pożądanymi zdolnościami (Pochopień 2011).
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Warto zwrócić uwagę, że procesy zarządzania talentami odnoszą się też do 
systemów, w których główne znaczenie przestały mieć tradycyjne funkcje przed-
siębiorstw. Na ich miejsce wchodzą natomiast nowe systemy, takie jak:

– zarządzanie twórczością,
– zarządzane wiedzą,
– zarządzanie zmianą,
– zarządzanie kompetencjami,
– zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne,
– zarządzanie jakością (Pochopień 2011).
Bogusz Mikuła uważa, że „ciągły pościg za talentami powinien być główną 

strategią organizacji” (Mikuła 2006: 122). Zwraca on także uwagę na główną ce-
chę zarządzania talentami, która w wyraźny sposób odróżnia je od zarządzania 
kompetencjami czy zasobami ludzkimi. Zarówno w jednym, jak i w drugim usta-
la się podstawowe kompetencje, których pracownikom brakuje, a następnie uzu-
pełnia je odpowiednimi szkoleniami. Natomiast zarządzanie talentami opiera się 
na wybitnych zdolnościach i specyficznych umiejętnościach, które posiada dany 
pracownik. Koncepcja zarządzania talentami odbiega od dwóch wymienionych 
powyżej. Często zresztą bywa tak, że jest ono traktowane jako główna funkcja 
strategiczna zarządzania zasobami ludzkimi (Jankowicz 2005: 17).

Celem zarządzania talentami jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oraz 
właściwego przepływu talentów w ramach organizacji. Owa konieczność zapew-
nienia odpowiedniej liczby talentów na odpowiednich stanowiskach i w odpo-
wiednim czasie wynika z założonych przez organizację celów strategicznych. 
Tradycyjne podejście do rekrutacji zakłada jego reaktywność. Zgodnie z nim po 
zidentyfikowaniu potrzeby personalnej publikuje się ogłoszenie w Internecie, 
uczestniczy w targach pracy i czeka na napływ aplikacji. Obecnie rekrutację po-
winny cechować bardziej proaktywne działania, np. budowanie startegii employer 
brandingu opartej na kulturze organizacyjnej. 

2. Budowanie wizerunku organizacji jako optymalnego  
miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników

Działania z zakresu employer brandingu polegają na budowaniu wizerunku 
organizacji jako optymalnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pra-
cowników (Glen 2007: 3-5; Tüzüner, yüksel 2009: 46-61). Pojęcie to zostało 
wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, a do Polski dotarło na fali panującego 
w ostatnich latach wzrostu gospodarczego i mocnego rynku pracownika. W przy-
padku marki pracodawcy wychodzi się z założenia, że w taki sam sposób jak mar-
ki skierowane do klientów można budować markę organizacji jako pracodawcy. 
Marka pracodawcy to pakiet funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych 
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korzyści wynikających z sytuacji zatrudnienia i powiązanych z daną organizacją/ 
pracodawcą (Chmielecki 2013).

„Employer branding to koncepcja zakładająca, że praca w konkretnej firmie 
jest szczególnym towarem, który – jak każdy inny – trzeba umiejętnie sprzedać. 
Sukces w rywalizacji o talenty można odnosić, budując silny wizerunek firmy 
jako atrakcyjnego pracodawcy, dzięki połączeniu mądrej strategii personalnej 
z zarządzaniem marką i komunikacją” (Juchimiuk 2008: 34). Inaczej mówiąc, 
„employer branding to świadome budowanie wizerunku organizacji jako dosko-
nałego miejsca pracy dla obecnych pracowników oraz wszystkich grup przyszłych 
interesariuszy” (Wojtaszczyk 2008: 7-12).

W Polsce jako pierwsze employer branding wprowadziły w życie korporacje, 
natomiast zarządzający mniejszymi organizacjami dopiero zyskują świadomość 
opłacalności inwestowania w budowanie wizerunku pracodawcy. Jak pokazują 
jednak badania (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 2008), 76% ba-
danych firm planuje opracować bądź zrewidować strategię employer brandingu. 

Wdrożenie przemyślanej i spójnej strategii komunikacji w obszarze employer 
brandingu, a tym samym budowa pozytywnej, silnej marki pracodawcy może 
nie tylko stanowić wyróżnik spośród konkurencji, ale również znacząco wspierać 
realizację celów biznesowych organizacji. Kampanie budowania wizerunku pra-
codawcy mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Jedną z nich jest efektywna 
kosztowo rekrutacja, dzięki której w krótszym czasie organizacja może pozyskać 
najbardziej odpowiadających jej potrzebom pracowników (Chmielecki 2013). 
Z badań przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie On Board PR Ecco Ne-
twork wynika, że co trzeci (35%) respondent nie uważa swojego pracodawcy za 
atrakcyjnego i nie byłby skłonny polecić pracy w swojej firmie innym osobom. 
Miano „pracodawcy z wyboru” otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni 
pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju własnej kariery. Jest 
to pracodawca z uznaną, silną marką, dla którego praca jest czymś wyjątkowym. 
Jest to zatem organizacja, której pracownicy mogą ufać i z której są dumni (Woj-
taszczyk 2009). 

W Polsce w dziedzinie employer brandingu prym wiodą przedsiębiorstwa 
z branży audytorskiej i controllingowej. Wyselekcjonowanie najlepszych z naj-
lepszych jest dla nich bowiem priorytetem. 

Działania employer brandingu można podzielić na dwa typy: zewnętrzny 
i wewnętrzny, w zależności od grupy, do której są adresowane. Employer bran-
ding zewnętrzny skierowany jest przede wszystkim do potencjalnych pracowni-
ków i obejmuje aktywnych zawodowo profesjonalistów i środowiska studenckie. 
Ma on postać uczestnictwa w targach pracy, aktywnej promocji firmy na uczel-
niach wyższych oraz dbania o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogło-
szenie rekrutacyjne. Employer branding wewnętrzny skierowany jest natomiast 
do aktualnych pracowników firmy i skupia się na tworzeniu przyjaznej atmosfery 
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pracy oraz możliwości rozwoju. Do działań z tego zakresu można zaliczyć: orga-
nizację wyjazdów integracyjnych, wydawanie gazetek firmowych oraz inwesty-
cje w kapitał ludzki, np. w postaci coachingu lub zajęć z języków obcych (Chmie-
lecki 2013).

3. Wpływ kultury organizacyjnej  
na employer branding

Każda organizacja funkcjonuje właściwie i realizuje zamierzone cele w za-
kresie tworzenia marki pracodawcy jedynie wówczas, gdy działania jej członków 
opierają się na wzorcach będących częścią kultury organizacyjnej. Kultura orga-
nizacyjna stanowi czynnik mający znaczący wpływ na budowanie marki praco-
dawcy oraz na efektywność przedsiębiorstwa. 

Kulturę organizacyjną można określić jako wyuczony produkt grupowego 
doświadczenia opartego na wartościach oraz normach i wynikających z nich wzo-
rach kulturowych (Sułkowski 2002: 58). W podstawowej klasyfikacji badawczej 
wymienia się następujące elementy kultury organizacyjnej: 1) wartości pierwot-
ne; 2) zewnętrzne wymiary kultury organizacyjnej, obejmujące artefakty i za-
chowania organizacyjne; 3) wewnętrzne wymiary kultury, na które składają się 
wartości autoteliczne (same w sobie) i instrumentalne (pośrednie); 4) wartości 
organizacji, na które składają się wzory, normy, reguły oraz rytuały, mity, symbole 
i tabu (Griffin 2013: 58-59).

Stanowi ona utrwalony wzorzec podzielanych przez członków danej orga-
nizacji założeń, wartości, norm i sposobów radzenia sobie z doświadczeniami, 
które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone w toku jej rozwoju i które 
mają odzwierciedlenie w określonych zachowaniach jej członków. Wiąże się ona 
z postawami pracowników wobec pracy i organizacji, ale także dotyczy relacji 
z otoczeniem: klientami, kooperantami, konkurencją oraz pozostałymi interesa-
riuszami. Jest zbiorem dominujących w przedsiębiorstwie wartości, norm, prze-
konań, postaw i założeń, które nie muszą być sformułowane, ale które kształtują 
zachowanie ludzi i realizację zadań (Armstrong 2000: 149). 

Według Czesława Sikorskiego istotą kultury organizacyjnej jest obecność na-
stępujących elementów:

– swoistego języka i sposobów komunikowania się, które są trudne do zrozu-
mienia dla osób z zewnątrz;

– niepisanych kodeksów moralnych, zawodowych i koleżeńskich;
– symboli wyrażonych w sposobach mówienia, ubierania się;
– swoistej atmosfery, która wynika z wzajemnych stosunków pracowników, 

z ich stosunku do kierownictwa i otoczenia zewnętrznego; atmosferę tę tworzą 
dominujące poglądy na temat tego, co jest dla przedsiębiorstwa istotne i warto-
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ściowe, a co nie ma znaczenia; co jest możliwe, a co nierealne; co jest skuteczne, 
a co nieskuteczne;

– rytuałów, które są widoczne np. podczas przyjmowania nowych pracowni-
ków, awansowania, stosowania nagród i kar, w sposobie witania się pracowników, 
spędzania przerw w pracy, przyjmowania interesantów; okresowe narady i zebra-
nia również mają cechy rytuału, o czym świadczy choćby sposób rozmieszczenia 
uczestników, kolejność i forma wypowiedzi;

– mitów, czyli opowieści odnoszących się do historii firmy, szczególnie waż-
nych wydarzeń i ludzi, którzy utrwalili się w pamięci; mają one głównie cel wy-
chowawczy, podkreślając to, co w danej kulturze jest uprawnione i akceptowane, 
a czego tolerować nie można;

– tabu, tj. spraw, którymi nie wypada się zajmować ani nawet o nich mówić, 
np. w pewnych organizacjach nie wypada mówić o potrzebie awansu, wzbogace-
nia się albo o własnych słabościach (Sikorski 1992: 12-13; Kostera, Śliwa 2010: 
82-85).

Właściwe komunikowanie tych elementów pozwala wpływać na produktyw-
ność i lojalność wobec organizacji oraz pozyskiwać najbardziej pasujących do 
organizacji pracowników (rys. 1). Badanie kultury organizacyjnej powinno stano-
wić punkt wyjścia do planowania działań z zakresu employer brandingu. Doce-
nienie aspektu kulturowego jest szczególnie ważne w warunkach ciągłych zmian, 
takich jak restrukturyzacja, fuzje, przejęcia oraz proces umiędzynarodowienia 
działalności przedsiębiorstwa.

Jak wynika z rysunku, kultura organizacji ma wpływ na postrzeganie firmy 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Oznacza to, że spójne komunikaty kierowane 
do aktualnych i potencjalnych pracowników są skutecznym narzędziem budowa-
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pracownika
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pracodawcy

Rysunek 1. Wpływ kultury organizacyjnej na employer branding

Źródło: opracowanie na podstawie: Backhaus, Tikoo 2004: 501-517.
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nia marki pracodawcy. Jednakże działania w obszarze employer brandingu nie są 
czymś statycznym i wymagają ciągłych korekt. Strategia ta powinna być weryfi-
kowana i uaktualniana. Oczekiwania wobec przyszłej pracy, postaw i priorytetów 
zawodowych nieustannie ewoluują. Prowadząc badania i analizując te trendy, na-
leży wprowadzać zmiany w realizowanej strategii i kampaniach rekrutacyjnych. 
Pozwala to zrozumieć, jakie są konkretne oczekiwania wobec pracodawców i ja-
kie opinie mają badane grupy o konkretnej firmie. 

4. Metodyka i wyniki badań 

Badanie objęło studia literaturowe, IDI (Individual In-Depth Interviews) oraz 
CAWI (Computer Assisted Web Interviews) (rys. 2). IDI były prowadzone od 7 lu-
tego do 10 marca 2014 r. Wyniki CAWI uzyskano w marcu 2014 r. Responden-
tami byli pracownicy działów HR (Human Resources) oraz właściciele polskich 
firm. Było to badanie pilotażowe, które wymaga uzupełnienia o badania jakościo-
we i ilościowe prowadzone na większej próbie badawczej.

CAWIIDIstudia literaturowe

Rysunek 2. Proces badawczy

Źródło: opracowanie własne.

Sformułowano następujące pytania badawcze: 
PB 1. Czy kultura organizacyjna może mieć większe znaczenie w rekrutacji 

talentów niż atrakcyjne wynagrodzenie?
PB 2. Czy kultura organizacyjna może mieć większe znaczenie w rekrutacji 

talentów niż odpowiednio dobrane narzędzia rekrutacyjne?

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wykorzystywanych w badaniu metod badawczych

Narzędzie badawcze Typ badania Wielkość próby
Studia literaturowe jakościowe –
IDI jakościowe 12
CAWI ilościowe 117

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1 przedstawia kategorie respondentów objętych badaniem.
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Wykres 1. Branża firm biorących udział w badaniu 
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Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów (42%) pracuje w firmach zatrudniających więcej niż 
250 pracowników. Najmniejsza grupa respondentów pochodziła z firm zatrudnia-
jących od 11 do 49 pracowników (wykres 2).

Wykres 2. Wielkość firm biorących udział w badaniu 
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Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów to specjaliści HR (31%) i menedżerowie HR (47%) 
(wykres 3).

Co decyduje o przyciąganiu nazdolniejszych pracowników? Wyniki badań 
sugerują (wykres 4), że poprzez działania kształtujące kulturę organizacyjną 
pracodawcy mogą tworzyć pozytywny wizerunek firmy i realizować swoje cele 
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w zarządzaniu zasobami ludzkimi, m.in. skutecznie pozyskiwać i zatrzymywać 
najzdolniejszych i najbardziej wartościowych pracowników. 

Wykres 4. Czynniki decydujące o przyciąganiu najzdolniejszych pracowników (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Jak twierdzi jeden z respondentów (R2): „Atrakcyjna kultura organizacyjna 
jest kluczowym kryterium decydującym o tym, czy dany pracownik przebierający 
w ofertach pracy zdecyduje się na daną organizację”. Kolejny (R5) dodaje: „To, 
że nasza firma może pozyskiwać najzdolniejszych pracowników na rynku, nie 
zależy przede wszystkim od wysokości wynagrodzeń, które oferujemy. Tu naj-
ważniejsza rzeczą jest kultura panująca w korporacji”.

Wykres 3. Stanowiska zajmowane przez respondentów 
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Źródło: opracowanie własne.
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Rozwój kultury organizacyjnej ma ogromny wpływ na markę pracodawcy. Im 
doskonalsza jest kultura organizacji, tym łatwiej o pozytywny wizerunek praco-
dawcy, a co za tym idzie – o lepszych pracowników. Świadczą o tym następują-
ce wypowiedzi respondentów: „Kultura organizacyjna bezpośrednio wpływa na 
markę pracodawcy” (R3); „Nie da się stworzyć silnej marki pracodawcy bez od-
powiedniej kultury organizacyjnej” (R9); „Kultura organizacyjna to fundament, 
na którym buduje się markę pracodawcy” (R7); „Działania employer brandingu 
bez odpowiedniej kultury organizacyjnej nie mają dla mnie żadnego sensu” (R12).

Mocna marka pracodawcy przyciąga talenty. Jeden z respondentów przytacza 
słowa rekrutowanych: „Często w procesie rekrutacji słyszę sformułowania typu: 
»To jest firma, którą chciałbym mieć w swoim CV« albo »chciałbym być dumny 
z tego, gdzie pracuję«” (R9).

Poprzez staranny wybór atrybutów marki pracodawcy i połączenie ich z kul-
turą organizacyjną firmy employer branding może stać się narzędziem, które pra-
codawca może wykorzystać, aby dopasować wewnętrzne i zewnętrzne postrze-
ganie wartości organizacji, spowodować wzrost lojalności bądź produktywności, 
a przede wszystkim pozyskiwać najzdolniejszych pracowników. 

Podsumowanie

W organizacjach, dla których employer branding jest istotny, dział HR ma 
duży wpływ na strategię biznesową, jest dobrze reprezentowany na najwyższych 
szczeblach menedżerskich i wpływa na kształtowanie kultury organizacyjnej, któ-
ra przekłada się na markę pracodawcy. Kultura organizacyjna dostarcza zatem 
rozwiązań, dzięki którym dana firma staje się atrakcyjnym miejscem pracy. 
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Organizational Culture as a Factor Responsible for Attracting  
the Best Employees – Research Results

Summary. A group of researchers and practitioners in human resources management that con-
firms the relationship between the employer brand and attracting and retention of the brightest and 
most valuable employees is steadily increasing. For many organizations employer branding is an 
extremely valuable tool of modern management. The purpose of this article is to answer the question 
concerning the importance of an organizational culture as an element of the employer brand in the 
recruitment of the best employees. In the first part, the paper discusses the theoretical issues related 
to an organizational culture and shaping the employer’s image and the next section discusses the 
results of empirical research conducted on a sample of 117 Polish companies.

Key words: employer brand, employer branding, talent recruitment, organizational culture
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Bezpieczeństwo pracy  
z perspektywy wewnętrznych interesariuszy  

przedsiębiorstwa

Streszczenie. Bezpieczeństwo pracy jest najczęściej kojarzone z bezpieczeństwem i higieną 
pracy w nawiązaniu do obowiązującego w tym zakresie prawa pracy. Przeobrażenia w sposobach 
świadczenia pracy ukazały zwiekszającą się rangę pewności zatrudnienia w obszarze bezpieczeń-
stwa pracy. Bezpieczeństwo to zostało rozpatrzone przez pryzmat oczekiwań wewnętrznych intere-
sariuszy, w tym głównie pracobiorców. Przeprowadzone badania empiryczne wskazały na potrzebę 
wyjścia poza tradycyjne granice bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadność wzbogacenia obszaru 
bezpieczeństwa pracy została potwierdzona wynikami badań własnych i obcych, ukazujących rangę 
tak ujętego bezpieczeństwa na tle innych interesów. Zwrócono przy tym uwagę na możliwości two-
rzenia bezpiecznych warunków pracy pozostające w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, interesariusze wewnętrzni, bezterminowe zatrudnie-
nie, warunki pracy

Kod klasyfikacji JEL: J24

Wstęp

Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw nie pozostają bez wpły-
wu na przebieg procesu zarządzania. Warto więc zwrócić uwagę na nurt business 
economics (Gruszecki 2002: 43-44), preferujący użyteczność teorii. Podkreśla się 
w nim zasadność tworzenia nowych, często wzbogaconych ujęć określonych zja-
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wisk czy procesów z wykorzystaniem doświadczeń różnych dyscyplin oraz eks-
ponuje przesłanki kompleksowego ich rozpatrywania, mając na uwadze wielość 
czynników oddziałujących na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, w tym 
na obszar: człowiek i praca. 

Osią zmian są ludzie i otoczenie, w którym działają. Zmiany w myśleniu 
o człowieku w przedsiębiorstwie są wyrazem przeobrażeń w systemach warto-
ści, potrzebach i oczekiwaniach oraz wrażliwości pracowników, co nie może być 
pomijane w sferze zarządzania. Wciąż jednak aktualne są słowa Tadeusza Kotar-
bińskiego, który nawiązując do celowo zorganizowanej działalności jako splotu, 
a jednocześnie ciągu czynów ludzkich, wskazywał, że owa działalność zmierza do 
uzyskania określonych rezultatów, aby czynić zadość czyimś istotnym interesom 
(Kotarbiński 1969: 88). Interesy te są przejawem oczekiwań ludzi (interesariuszy) 
względem danej organizacji, w różny sposób powiązanych z tą organizacją.

Wskazując na wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, zawęża się ich 
krąg do pracodawców, za których uznaje się, oprócz właścicieli/akcjonariuszy, 
także kierownictwo naczelne oraz pracobiorców, czyli osoby funkcjonujące na 
zasadach zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego. Przedsiębiorstwo jest 
systemem sprzecznych interesów, co ujawnia się głównie w relacjach między 
pracodawcą a pracobiorcami, szczególnie w zakresie elementów gospodarowa-
nia potencjałem ludzkim. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje podobszar 
bezpieczeństwa pracy. Okazuje się, że postrzeganie bezpieczeństwa przez pry-
zmat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp) jest niewystarczające. 
Rozpowszechnianie się praktyki uelastyczniania zatrudnienia ukazuje problemy 
związane z wykorzystywaniem różnych form świadczenia pracy, co bezpośred-
nio wpływa na poczucie bezpieczeństwa pracy. W tych warunkach ważne staje 
się rozpatrywanie bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem nie jednej, a dwóch 
składowych, tj. pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach oraz warunków 
i bezpieczeństwa zatrudnienia. Poszerzenie płaszczyzny bezpieczeństwa pracy 
ukazuje rysunek 1.

Tak rozumiane bezpieczeństwo pracy nie może uwzględniać jedynie punktu 
widzenia pracodawcy, zainteresowanego korzyściami, jakie wiążą się z przebie-
giem pracy bez niebezpiecznych zdarzeń. Trzeba bowiem i można gospodarować 
racjonalnie, nie uwłaczając godności człowieka. Chodzi o taki stan warunków 
zatrudnienia i pracy, w których możliwe jest bezpieczne i w miarę spokojne wy-
konywanie zadań, dające poczucie pewności ich utrzymania. Koncentrowanie się 
na dbałości o odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w nawiązaniu 
do obowiązującego w tym zakresie prawa pracy wydaje się niewystarczające.

Podejmowanie przez zarządzających inicjatyw ważnych dla zapewnienia 
w danych okolicznościach przebiegu pracy bez narażania zdrowia i życia praco-
biorców wraz z minimalizowaniem lęków, obaw i niepewności jest charaktery-
styczne dla organizacji sprzyjającej ludziom (OSL). Taka organizacja uwzględnia 
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w swoich działaniach interesy zatrudnionych, zaangażowanych w jej działalność, 
a odpowiednia realizacja ich dążeń wspomaga osiąganie interesów przedsiębior-
stwa związanych z jego finansami i rozwojem (Gableta 2010: 194). Na znaczeniu 
powinno zatem zyskać aktywne poznawanie oczekiwań pracobiorców dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy, identyfikowanie problemów z tym związanych oraz 
określanie działań na rzecz ich rozwiązań.

Celem artykułu jest ukazanie zasadności rozpatrywania bezpieczeństwa pracy 
jako obszaru obejmującego nie tylko bezpieczeństwo i higienę pracy, ale i sposo-
by świadczenia pracy. Składowe tak ujętego bezpieczeństwa pracy ukazano przez 
pryzmat interesów pracobiorców. Ich znaczenie przedstawiono na tle innych, 
wskazanych przez nich oczekiwań względem pracodawcy. Podjęto również próbę 
określenia możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy poprzez działania po-
zostające w gestii zarządzających.

Realizując cel artykułu, posiłkowano się studiami literatury przedmiotu, akta-
mi prawa, raportami dotyczącymi stanu warunków pracy w przedsiębiorstwach, 
wynikami badań obcych dotyczących rankingów pracodawców oraz badań włas- 
nych przeprowadzonych w jednostkach gospodarczych Dolnego Śląska z uży-
ciem kwestionariuszy ankiet z dwóch okresów: 2010-20111 i 2013-20142.

2. Bezpieczeństwo pracy  
jako ważne oczekiwanie osób świadczących pracę

Podjęcie rozważań nad rozpoznawaniem i respektowaniem interesów pra-
cowników dotyczących bezpieczeństwa pracy staje się szczególnie ważne w wa-
runkach uelastycznienia rynku pracy, w tym uelastycznienia sfery zatrudnienia 
przedsiębiorstw. Zmiany w modelu zatrudnienia, polegające na odchodzeniu od 
zatrudnienia tradycyjnego, pełnoetatowego i długoterminowego, mogą bowiem 
wpływać na postrzeganie przez interesariuszy wewnętrznych interesów związa-
nych z poczuciem bezpieczeństwa. Owo poczucie pozostaje w ścisłym związku z:

– warunkami i bezpieczeństwem zatrudnienia,
– podejściem do kształtowania bezpiecznych warunków pracy (por. rys. 1).
Coraz większa nieprzewidywalność warunków otoczenia, w których funkcjo-

nują współczesne przedsiębiorstwa, powoduje, że relacje pracodawców z osoba-
1 Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego MNiSW nr N N115 134434 

realizowanego przez zespół badawczy Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. M. Gableta pełniła funkcję kierownika projektu badawczego, zaś 
A. Cierniak-Emerych była członkiem zespołu badawczego. W prowadzeniu badań uczestniczyli 
także pracownicy Katedry wraz z firmą Pentor Research International Wrocław.

2 Badania te dotyczyły problematyki motywowania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usłu-
gowych. Ważnym zadaniem było w nich rozpoznanie oczekiwań pracobiorców dotyczących bez-
pieczeństwa pracy.
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mi świadczącymi pracę zmieniają się. Poszerza się autonomia przedsiębiorstw 
w zakresie kształtowania warunków świadczenia pracy, co przejawia się w możli-
wościach korzystania z szerokiej palety form zatrudnienia oraz w procesie dosto-
sowywania ilościowego i jakościowego wymiaru tego zatrudnienia do zmieniają-
cych się potrzeb i okoliczności funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zagadnienie form świadczenia pracy należy łączyć z dwiema kategoriami za-
trudnienia: zatrudnieniem pracowniczym (umowa o pracę na czas nieokreślony, 
mianowanie, powołanie na stanowisko, agencyjna umowa o pracę, ale także krót-
koterminowe umowy o pracę) oraz niepracowniczym. W przypadku zatrudnienia 
niepracowniczego najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia są: zawieranie 
umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub kontraktów (np. 
kontrakt menedżerski). Zawiera się także umowy nakładcze (Kryńska 2003: 13 
i nn.). Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiony podział na zatrudnienie pra-
cownicze i niepracownicze jest nieostry, gdyż np. kontrakty menedżerskie mogą 
mieć cechy obu tych form zatrudnienia.

Nawiązanie umowy cywilnoprawnej, w przeciwieństwie do umowy o pracę, 
w polskich realiach prawa nie daje zatrudnionym statusu pracowników, a jedynie 
zleceniobiorców lub wykonawców dzieła. Konsekwencją tego jest fakt, iż upraw-
nienia pracownicze, takie jak: prawo do urlopu, przerwy w trakcie realizacji za-
dań, płatne zwolnienie chorobowe, przysługują osobom zatrudnionym w ramach 
umów cywilnoprawnych jedynie wówczas, gdy dokonano odrębnych zapisów 
w trakcie zawierania umowy. Podobnie jest w sytuacji zawarcia kontraktu, w tym 
kontraktu menedżerskiego. 

Wykorzystywanie niepracowniczych form zatrudnienia pozwala pracodaw-
com na szybsze dostosowanie liczby zatrudnionych do zmieniających się warun-
ków działania organizacji, a także bardziej efektywne wykorzystanie pracowni-
ków (Cierniak-Emerych, Pietroń-Pyszczek 2006; 2008: 29-36).

Jak dowodzą wyniki badań prezentowanych w literaturze przedmiotu (La-
chiewicz, Jarczyński 2007: 52-55; Folfas 2009: 291-301; Skowron-Milenik 2012: 
109-144), w Polsce niepracownicze formy świadczenia pracy nie we wszystkich 
organizacjach są postrzegane jako narzędzie ograniczania problemu bezrobocia, 
w tym wejścia i utrzymania się na rynku pracy młodzieży, kobiet czy osób star-
szych. Znaczna część zatrudnionych utożsamia wykorzystywanie tych rozwiązań, 
zwłaszcza w dłuższym okresie, z utratą poczucia bezpieczeństwa posiadania pra-
cy. Towarzyszy temu często pogląd, że stosując niepracownicze formy zatrudnie-
nia, pracodawcy dążą głównie do obniżania kosztów pracy i ograniczania swojej 
odpowiedzialności za pracownika. Sprzyja to tworzeniu krótkookresowych miejsc 
pracy, dających podstawę ograniczenia liczby bezrobotnych oraz uzupełniania 
okresowych, np. miesięcznych bądź nieco dłuższych, wakatów w przedsiębior-
stwach. Taka sytuacja jest często podstawą do formowania się grupy pokrzyw-
dzonych na rynku pracy, którzy tylko na krótki czas przestają być bezrobotnymi 
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i to na warunkach mniej korzystnych niż pracownicy. Problemu tego nie można 
jednak uogólniać, gdyż w polskiej praktyce gospodarczej spotyka się także takie 
grupy zawodowe, jak: informatycy, lekarze czy prawnicy, w dużym stopniu za-
interesowane możliwością zatrudnienia na zasadach odmiennych niż nawiązanie 
stosunku pracy. 

Bezpieczeństwo zatrudnienia, w tym pewność posiadania pracy, jest – jak się 
okazuje – ważne także dla osób o statusie pracowników. Przywołując kategorie 
praw pracowniczych, mówi się więc o interesach chronionych prawem, wśród 
których szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo zatrudnienia. Przykłady tych 
interesów oraz rezultatów ich respektowania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Interesy pracobiorców w świetle polskiego ustawodawstwa

Prawa pracobiorców
podejmowane tematy oczekiwane korzyści 

– precyzowanie warunków zatrudnienia, w tym 
budowanie sprawiedliwych i przejrzystych sy- 
stemów wynagradzania 

– jednoznaczne określanie miejsca i czasu wy-
konywania pracy oraz zakresu obowiązków 
pracobiorców

– kształtowanie materialnych i niematerialnych 
elementów warunków pracy

– partycypacja w procesach decyzyjnych 

– poprawa bezpieczeństwa i jakości zatrudnie-
nia

– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy

– poprawa warunków pracy i płacy
– przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji 

w miejscu pracy
– usprawnianie przepływu informacji w przed-

siębiorstwie, a przez to i rozpoznawanie inte-
resów pracowniczych

– usprawnienie procesów decyzyjnych
– wzrost satysfakcji oraz zaangażowania praco-

biorców

Źródło: Cierniak-Emerych 2013: 43.

Respektowanie przedstawionych interesów – jak dowodzą wyniki badań em-
pirycznych zawarte w raportach Państwowej Inspekcji Pracy oraz w literaturze 
przedmiotu – napotyka w rzeczywistości gospodarczej na pewne trudności (PIP 
2011; Cierniak-Emerych 2011: 11-19). Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa zatrud-
nienia oraz bezpiecznych warunków pracy. uwagę zwraca kwestia nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy, w tym coraz częstsze przypadki odstępowania 
przez pracodawców od zawierania umów o pracę na czas nieokreślony w celu 
uniknięcia konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia. Ponadto propo-
nując zawarcie umowy na czas określony, pracodawca zostawia sobie możliwość 
rozwiązania stosunku pracy przed upływem terminu wygaśnięcia umowy. umo-
wa krótkoterminowa nie stanowi przy tym podstawy do roszczeń pracownika 
z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
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Dlatego też dla pracobiorców szczególnego znaczenia nabiera zatrudnienie bez-
terminowe.

Zarówno dla zatrudnionych na zasadach pracowniczych, jak i niepracowni-
czych newralgiczną kwestią wciąż pozostaje ochrona ich interesów związanych 
z kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zagadnienie 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje także wyraz w obszarze 
praw pracowniczych. Polski ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek 
zabezpieczenia wszystkim pracobiorcom, niezależnie od formy ich zatrudnie-
nia, bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy. Tym niemniej 
w praktyce pojawia się wiele trudności związanych z prawidłowym kształtowa-
niem warunków pracy, co dotyczy zarówno materialnych, jak i pozamaterialnych 
elementów tych warunków3. Zakres nieprawidłowości związanych z ich kształto-
waniem jest zróżnicowany, a oczekiwania zatrudnionych dotyczą przede wszyst-
kim spraw mających bezpośredni wpływ na stan ich zdrowia fizycznego i psy-
chicznego. 

Stwierdzenia te korespondują z raportem GuS pt. Warunki pracy w 2013 r. 
(GuS 2014). Badaniami objęto 78,5 tys. organizacji zatrudniających 5319,7 tys. 
osób. W tej grupie 497 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia (w 2012 r. 
506,7 tys.). Ponad połowa zagrożeń dotyczyła czynników bezpośrednio związa-
nych ze środowiskiem pracy. Jak stwierdzono, 28,9% osób objętych badaniami 
doświadcza różnych uciążliwości pracy (np. wymuszona pozycja ciała, duży wy- 
siłek fizyczny, słabe oświetlenie stanowiska pracy). Z kolei 13% osób wykonują-
cych pracę w warunkach zagrożenia pozostaje pod wpływem szkodliwych czyn-
ników mechanicznych, wynikających z właściwości maszyn (GuS 2014). Pro-
blemy związane z kształtowaniem bezpiecznych warunków pracy dotyczą także 
ich niematerialnych aspektów, zwłaszcza organizacji czasu pracy. Chodzi głównie 
o wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8, a nawet 12 godzin, jak 
również nierespektowanie obowiązkowych przerw w pracy.

Realia kształtowania warunków zatrudnienia i pracy tworzą podstawy do roz-
patrywania interesów pracowników dotyczących bezpieczeństwa pracy na tle in-
nych oczekiwań badanych interesariuszy wewnętrznych.

3 Warunki pracy rozumie się najczęściej jako ogół czynników występujących w przedsiębior-
stwie, związanych z charakterem pracy i otoczeniem, w którym jest ona wykonywana (Pocztowski 
1998: 261 i nn.). W ramach tych warunków rozpatruje się takie elementy materialne, jak: wyposa-
żenie stanowisk i pomieszczeń pracy, oświetlenie, mikroklimat, hałas, oraz niematerialne, takie jak: 
czas pracy, działalność socjalna oraz stosunki pracy, w tym relacje międzyludzkie. Swoistą klamrą 
spinającą wymienione elementy warunków pracy jest bezpieczeństwo i higiena pracy, rozumiane 
jako ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych, mających na 
celu stworzenie pracownikom takich warunków, aby mogli wykonywać pracę w sposób produktyw-
ny, bez narażania się na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne 
obciążenie fizyczne i psychiczne (Koradecka 2000: 21).
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3. Interesy związane z bezpieczeństwem pracy  
w przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych

W pierwszym okresie badań, tj. w latach 2010-2011, przebadano 479 respon-
dentów, z których około 40% pełniło funkcje kierownicze. Pozostali to pracow-
nicy wykonawczy, zatrudnieni bezpośrednio w produkcji bądź usługach. 60% 
ogółu respondentów zatrudnionych było na czas nieokreślony, a inni na umowę 
o pracę na czas określony lub na umowę zlecenie, umowę o dzieło i kontrakty. 
Jeśli wziąć pod uwagę kryterium wielkości zatrudnienia, to respondenci repre-
zentowali głównie przedsiębiorstwa małe (32%) i średnie (58%). Pod względem 
formy prawno-organizacyjnej dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Informacje zebrano za pomocą dwóch formularzy ankiet. Pierwszy skie-
rowano do kierowników niższych szczebli zarządzania, a drugi do pracobiorców 
niepełniących funkcji kierowniczych, zajmujących stanowiska wykonawcze. Re-
spondenci w ramach przedstawionej kafeterii odpowiedzi dotyczących interesów 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

W drugim okresie, tj. w latach 2013-2014 r., badaniami objęto 79 respon-
dentów zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. Respondenci świadczyli 
pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, 
ale nie krótszy niż rok. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach były to śred-
niej wielkości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Także w tym przypadku 
posłużono się kwestionariuszem ankiety z przygotowaną kafeterią odpowiedzi. 

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim okresie badań z częścią respondentów 
przeprowadzono dodatkowo wywiady pogłębione o charakterze wywiadu swo-
bodnego. O ich zakresie decydowała głównie zgoda respondentów na przeprowa-
dzenie wywiadów.

Wyniki badań ankietowych z pierwszego okresu, ukazujące oczekiwania ba-
danych zatrudnionych wobec pracodawcy, zamieszczono na wykresie 1.

Analizując rozkład odpowiedzi przedstawicieli obu grup respondentów, tj. 
osób zajmujących stanowiska wykonawcze i ich bezpośrednich przełożonych, 
stwierdzono, że zagadnienie bezpieczeństwa pracy zostało uznane za szczególnie 
istotne. Dotyczy to bezpieczeństwa rozpatrywanego w kategoriach pewności po-
siadania pracy (na bezterminowe zatrudnienie wskazało 48% pracowników wy-
konawczych i 57% pracowników pełniących funkcje kierownicze, natomiast na 
ochronę zatrudnienia wskazało odpowiednio 48% i 43% respondentów). Ochro-
na zatrudnienia oznaczała posiadanie statusu pracownika, a zatem również okre-
ślonych praw pracowniczych. Wśród zestawu rozpatrywanych interesów bardzo 
wysoko (na drugim miejscu) uplasowały się bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy (50% wskazań w grupie pracowników wykonawczych i 58% w grupie kie-
rowników).
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Z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wynika, że zainteresowa-
nie bezterminowym zatrudnieniem oraz jego ochroną podyktowane jest chęcią 
uzyskania stabilności związanej z pracą. Respondenci wskazują, że nawet pra-
cownicze, ale krótkoterminowe zatrudnienie utrudnia im realizację szeroko ro-
zumianych potrzeb życiowych. Chodzi np. o pozyskiwanie kredytów bankowych 

Wykres 1. Hierarchia interesów kierowników i pracobiorców  
zajmujących stanowiska wykonawcze (w %)
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na zakup mieszkania czy decyzje dotyczące założenia rodziny. ujawniające się 
zainteresowanie bezpieczeństwem i higieną pracy to w większości przypadków 
efekt nadmiernego obciążenia pracą, nieuzasadnionego wydłużania czasu pracy, 
nieprzestrzegania przerw w pracy, niedostosowania maszyn i urządzeń do wymo-
gów prawa w zakresie bhp.

Wyniki omawianych badań empirycznych, odnoszące się do respondentów 
zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych świadczących pracę na zasadach 
elastycznych, przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Interesy osób świadczących pracę na zasadach elastycznych  
(zatrudnieni na stanowiskach wykonawczych) (w %)

Wyodrębnione interesy Wskazania pracowników
Płace adekwatne do obowiązków 81
Dobra atmosfera pracy 62
Bezterminowe zatrudnienie 73
Odpowiedni przepływ informacji 62
Bezpieczne i higieniczne warunki pracy 54
Ochrona zatrudnienia 38
Jasne kryteria oceny realizacji zadań 58
Ochrona świadczeń socjalnych 54
Szkolenia na koszt pracodawcy 42
Przejrzyste reguły awansu 42
Świadczenia zdrowotne na koszt pracodawcy 46
Pomoc przełożonych i współpracowników 32
Wpływ na dobór współpracowników 38
Pomoc przy zwolnieniach 27
Wpływ na organizację czasu pracy 31
Formalne procedury wyrażania opinii 23
Tworzenie związków zawodowych 27
Tworzenie rad pracowników 27

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Jak widać, ważnym oczekiwaniem tych osób jest bezterminowe zatrudnienie 
(73% wskazań). Część z nich zainteresowana jest uelastycznianiem zatrudnienia. 
Może o tym świadczyć odsetek wskazań na ochronę zatrudnienia (38%). Ważne 
są także luźniejsze więzi z pracodawcą, pozwalające na większą swobodę wyboru 
miejsca i czasu świadczenia pracy. 

Nie wszyscy świadczący pracę na zasadach elastycznych czynią to jednak 
z uwagi na własne przekonania, interesy. Respondenci wskazują na swego ro-
dzaju wymuszanie na nich decyzji związanej z wyborem między zatrudnieniem 
na określonych warunkach a jego brakiem. Kwestia tego wyboru dotyczy także 
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zatrudnionych na zasadach elastycznych w związku z tworzeniem bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy, na co wskazuje 54% respondentów. 

Zaprezentowane wyniki badań pozostają w bliskim związku z wynikami ba-
dań przeprowadzonych w drugim okresie, tj. w latach 2013-2014. Objęci tymi ba-
daniami zwracali uwagę głównie na kwestię bezterminowości zatrudnienia (79% 
respondentów) oraz ochrony zatrudnienia (68%). W mniejszym stopniu akcento-
wali potrzebę tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (42%). 
Być może jedną z przyczyn takich wskazań jest ich funkcjonowanie w przedsię-
biorstwach branży motoryzacyjnej. Współpraca ze światowej klasy producentami 
samochodów niejako wymusza przestrzeganie wysokich standardów w zakresie 
bhp.

Na tym tle warto odnieść się do badań przeprowadzonych przez Agencję 
Randstad, dotyczących polskiego rynku pracy. Podjęto w nich próbę określenia 
wszystkich możliwych aspektów działania przedsiębiorstwa wpływających na 
wizerunek potencjalnego pracodawcy (RandstadAward 2013a; 2013b). Wyniki 
tych badań wykazują pewną zbieżność z zaprezentowanymi wyżej badaniami 
własnymi. Na pytanie o to, jakich pięć czynników ma największe znaczenie przy 
ocenie pracodawcy, respondenci wskazywali kolejno: stabilną sytuację finansową 
(72%), bezpieczeństwo zatrudnienia (70%), przyjazną atmosferę pracy (54%) in-
teresującą pracę (50%) (RandstadAward 2013a; 2013b). Zagadnienie bezpieczeń-
stwa zatrudnienia również tutaj zajmuje wysoką, drugą pozycję wśród interesów 
pracowników objętych badaniami. Warto także podkreślić, że respondenci nie ak-
centowali znaczenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów 
w 2014 r. przez firmę universum (Najlepsi pracodawcy 2014). Dowodzą one, że 
„kluczowe znaczenie dla młodych Polaków ma stabilność zatrudnienia, którą aż 
65% badanych wskazało jako najważniejszy czynnik brany pod uwagę przy oce-
nie pracodawców. Ich oczekiwania potwierdza także fakt, że aż 43% studentów 
deklaruje, iż w »pierwszej« firmie chciałoby pracować przynajmniej przez pięć lat 
po zakończeniu edukacji” (Najlepsi pracodawcy 2014). W badaniach tych odno-
towuje się także zmiany w myśleniu o bhp, w tym wzrost znaczenia tej problema-
tyki w efektywnym i satysfakcjonującym pracownika przebiegu pracy.

Wskazane zmiany w oczekiwaniach potencjalnych pracowników korespon-
dują z inicjatywą podjętą przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W programie 
PIP na 2014 r. przyjęto, iż należy rozwijać różne działania na rzecz podnoszenia 
poziomu kultury bhp. Ma to następować głównie przez kształtowanie świadomo-
ści wewnętrznych interesariuszy co do rangi bhp w miejscu pracy, jak i zachę-
canie pracowników do współudziału w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Zarządzanie to ma – w założeniach PIP, które skorelowano z wytycznymi 
wspólnotowymi – stanowić integralną część ogólnego zarządzania przedsiębior-
stwem (PIP 2014). 
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Podsumowanie

Zmieniające się warunki funkcjonowania jednostek gospodarczych mają od-
zwierciedlenie w obszarze bezpieczeństwa pracy. Wymaga to dostrzegania symp-
tomów tych zmian, analizowania zbieranych w ten sposób informacji oraz wery-
fikowania dotychczasowych rozwiązań. Znaczenie, jakie nadaje się w praktyce 
obszarowi bezpieczeństwa, nie może w pełni zadowalać. W procesie zarządzania 
wciąż dominuje „mentalność finansowa”. Obserwuje się lekceważące podejście do 
kwestii poprawy warunków pracy, pomijając ich doskonalenie w nawiązaniu do 
oczekiwań zatrudnionych. Dochodzi w związku z tym do ścierania się interesów 
pracobiorców i pracodawców, powiązanych przecież ze sobą wspólnymi korzy-
ściami. Bezpieczeństwo pracy stanowi istotne źródło konfliktów. Ich łagodzenie, 
a nawet eliminowanie, wymaga wsłuchiwania się w ludzi i reagowania na ich po-
trzeby nie tylko poprzez respektowanie obowiązującego prawa, ale i podejmowa-
nie dodatkowych działań, pozostających w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa.

Wychodzenie naprzeciw interesom pracobiorców związanym z bezpieczny-
mi i możliwie bezstresowymi warunkami zatrudnienia i pracy nawiązuje do idei 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (corporate social responsibility). 
Jednym z elementów tej odpowiedzialności jest odpowiedzialność związana z za-
trudnieniem (Gableta 2010: 66-73), w tym również z bezpieczeństwem pracy. 
Przedstawione ujęcie tego bezpieczeństwa stanowi wyraz dążenia do możliwie 
kompleksowego jego rozpatrywania. Świadczy o tym wyjście poza sferę bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Wzbogacanie tego obszaru o warunki i bezpieczeństwo 
zatrudnienia ukazuje także chęć wieloaspektowego spojrzenia na bezpieczeństwo 
pracy we współczesnym przedsiębiorstwie. Charakterystyczny dla dzisiejszej rze-
czywistości gospodarczej przymus bycia elastycznym rodzi wciąż nowe proble-
my – nie tylko natury fizycznej, ale i (a może nawet w większości) psychicznej, 
co wpływa na przebieg i rezultaty procesu pracy.

Elastyczność jest wielkim wyzwaniem dla człowieka, ale i dla jednostek go-
spodarczych. Wymaga bowiem weryfikacji dotychczasowych ujęć pewnych zja-
wisk, tak by ich właściwe rozpoznawanie sprzyjało podejmowaniu skutecznych 
działań w procesie zarządzania. Poprzez przedstawione podejście do bezpieczeń-
stwa pracy na miarę współczesnych wyzwań starano się podkreślić nie tylko 
znaczenie odpowiedniego poziomu bhp w przedsiębiorstwie, ale i rangę bezpie-
czeństwa zatrudnienia, w tym bezterminowego zatrudnienia oraz związanej z tym 
pewności, ważnej w zestawie interesów wyrażanych przez pracobiorców.
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Job Security  
from the Perspective of Company’s Internal Stakeholders 
Summary. Job security is generally associated with occupational safety and hygiene in terms 

of labour regulations. Transformations in the sphere of labour provision revealed increasing impor-
tance of job security in the field of occupational safety and hygiene. Job security was discussed in 
this paper in terms of expectations of internal stakeholders, especially business owners. The em-
pirical research that was carried out indicated the need to go beyond the traditional boundaries of 
occupational safety and hygiene. Inclusion of job security into that scope was validated by our own 
as well as other research demonstrating a high rank of job security among interests. Possibilities of 
creating safe and secure working conditions by managements of companies were also described.

Key words: job security, internal stakeholders, permanent job contract, working conditions
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Poczucie osiągnięć osobistych  
a wypalenie zawodowe u pracowników  

o nietradycyjnych formach zatrudnienia

Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych poświęconych wypaleniu za-
wodowemu pracowników o nietradycyjnych (elastycznych) formach zatrudnienia. Analizie podda-
no dziewięć nietradycyjnych form pracy: praca na zastępstwo, telepraca, praca tymczasowa, praca 
sezonowa, praca w ramach umów cywilno-prawnych, w niepełnym wymiarze godzin, na czas okre-
ślony, w ekonomii społecznej, samozatrudnienie. Poziom wypalenia zawodowego i jego kompo-
nentów mierzono narzędziem Maslach Burnout Inventory. Kwestionariusz został przetłumaczony 
i poddany wstępnej walidacji.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, elastyczne formy zatrudnienia, obniżone poczucie 
osiągnięć osobistych, psychologiczne koszty pracy zawodowej

Kody klasyfikacji JEL: J240

Wstęp

Problem wypalenia zawodowego stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
psychofizycznego pracowników. Ze względu na wciąż zmieniającą się rzeczy-
wistość oraz rosnące wymagania rynku pracy można przypuszczać, że wyzwań 
związanych z efektywnym funkcjonowaniem zawodowym będzie coraz więcej. 
Tym samym będą zwiększać się oczekiwania wobec pracowników, zakładające 
nierzadko pracę pod presją czasu, w niedookreślonych warunkach zawodowych, 

Praca, praca, praca... jest jedną przyjemnością,  
której nikt nikomu nie żałuje (Grzeszczyk 1985).



62 Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol

w środowiskach niegwarantujących zatrudnionym bezpieczeństwa ani pewności 
zatrudnienia. Badania koncentrujące się na psychologicznych kosztach pracy, ta-
kich jak wypalenie zawodowe, dotyczą głównie tradycyjnych form zatrudnienia. 
Być może wynika to z założenia, że tylko zatrudnienie stacjonarne, w 8-godzin-
nym trybie pracy, może być przyczyną zaburzeń związanych z pracą zawodową. 
Z pewnością badanie tradycyjnych form zatrudnienia jest łatwiejsze, jeśli chodzi 
o  dostęp do grup badanych. Tymczasem brakuje badań empirycznych obrazują-
cych zagrożenia zawodowe tysięcy polskich pracowników o nietypowych for-
mach pracy (Dobrowolska 2010). Elastyczne formy zatrudnienia stają się coraz 
bardziej powszechną formą zarobkowania, nie tylko dlatego, że zachodzą zmiany 
na rynku pracy. Ze względu na styl pracy elastyczne zatrudnienie może dla wielu 
osób stanowić wygodną alternatywę zawodową. Wymaga jednak pewnych umie-
jętności osobistych, związanych z koniecznością dostosowywania się do różnych 
zmian.

Zjawisko wypalenia zawodowego dotyka także pracowników o elastycznych 
formach zatrudnienia, dlatego podjęto badania w tym obszarze, a niniejszy arty-
kuł przedstawia ich wyniki oraz refleksje na temat poziomu wypalenia zawodo-
wego i jednego z jego komponentów – poczucia osiągnięć osobistych. 

1. Wypalenie zawodowe według organizacyjnego ujęcia  
Christiny Maslach i Michaela Leitera

Pojęcie „wypalenie zawodowe” pojawia się w literaturze psychologicznej od 
lat 70. XX w. (Freudenberger 1974). Pierwsze badania empiryczne w tym zakre-
sie były prowadzone przez Christinę Maslach oraz Susan Jackson i dotyczyły 
zawodów społecznych, a więc pracowników zajmujących się pomaganiem innym 
ludziom. Na podstawie wywiadów i badań kwestionariuszowych określono to 
zjawisko jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonali-
zacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób 
pracujących w kontakcie z ludźmi (Maslach i in. 1996). Za jego przyczynę uzna-
no wyczerpujący interpersonalnie charakter pracy oraz środowisko zawodowe 
ubogie w zasoby chroniące i wzmacniające pracownika. Wiele lat badań skłoniło 
badaczy zajmujących się tą problematyką do przeformułowania koncepcji, którą 
obecnie nazywa się organizacyjnym modelem wypalenia zawodowego (Maslach, 
Leiter 2010). Zasadnicza zmiana dotyczyła podmiotów ulegających syndromowi 
wypalenia, gdyż zjawisko to ma charakter uniwersalny. O specyfice wypalenia 
decyduje nie tyle profesjonalne udzielanie pomocy innym ludziom, ile zaburzenie 
równowagi w relacji ja-pracownik a praca zawodowa. Christina Maslach i Mi-
chael Leiter (2010) określają wypalenie zawodowe jako „psychologiczny zespół 
wyczerpania emocjonalnego, cynizmu oraz obniżonego poczucia osiągnięć, który 
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może wystąpić u osób pracujących w kontakcie z innymi ludźmi w określonym 
środowisku pracy”. Skorygowany model wypalenia zawodowego przedstawia 
rys. 1. 

pracownik praca zawodowa

niedopasowanie dopasowanie

wypalenie zawodowe
– wyczerpanie
– cynizm
– obni¿one poczucie osi¹gniêæ
– brak skutecznoœci

zaanga¿owanie
– energia ¿yciowa
– wspó³praca z innymi
– skutecznoœæ dzia³ania

Rysunek 1. Organizacyjny model wypalenia zawodowego Maslach i Leitera 

Źródło: Tucholska 2009: 30.

Doświadczenie wypalenia zawodowego wynika z nieodpasowania do stanowi-
ska pracy, co powoduje stopniowe zwiększanie się wyczerpania emocjonalnego, 
w dalszej kolejności cynizm oraz obniżone poczucie skuteczności. Przeciwień-
stwem opisywanego stanu jest zaangażowanie organizacyjne, które przejawia się 
poprzez energię pracownika, nastawienie na współpracę z innymi oraz poczucie 
skuteczności podejmowanych działań zawodowych. 

Wyczerpanie emocjonalne charakteryzuje się uczuciem przygnębienia, bez-
radności i beznadziejności, dysfunkcjami mechanizmów kontroli emocji, do-
świadczaniem rozczarowania oraz pustki emocjonalnej. To także zniechęcenie 
oraz brak chęci do działania. 

Cynizm (zwany dawniej depersonalizacją) określa specyficzny stosunek jed-
nostki do innych ludzi, który wyraża się poprzez negatywne i nadmierne dystan-
sowanie się w kontaktach interpersonalnych. Objawia się minimalizowaniem za-
angażowania w pracę oraz porzuceniem zawodowych ideałów. 

Obniżone poczucie osiągnięć wiąże się z kolei z negatywną oceną efektów 
własnej pracy oraz trudnościami w przystosowaniu się do trudnych warunków 
pracy. Pracownik staje się wówczas mniej skuteczny w działaniach, a także tra-
ci zdolność i chęć rozwiązywania pojawiających się problemów. Owe trudności 
w radzeniu sobie w środowisku pracy przyczyniają się do poczucia braku kompe-
tencji oraz depresyjności. Właściwe dopasowanie osoby do pracy zapewnia zaś 
harmonijność funkcjonowania, zaangażowanie oraz satysfakcję z pracy. Kiedy 



64 Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol

takiego dopasowania brak, pojawia się stres, który narastając, prowadzi do wy-
palenia zawodowego. Według Maslach i Leitera organizacje powinny poważnie 
traktować zagrożenie wypaleniem zawodowym, ponieważ wpływa ono na wyniki 
przedsiębiorstw oraz powoduje niepotrzebne koszty, które wynikają z absencji 
pracowników, zwolnień lekarskich, oszustw pracowniczych, obniżenia wydajno-
ści i jakości pracy, większej szkodowości i popełnianych błędów, nadużywania 
substancji psychoaktywnych oraz chorób psychicznych pracowników. 

2. Elastyczne formy zatrudnienia

uważa się, że wszystkie formy zarobkowania inne od zatrudnienia tradycyj-
nego (typowego) to te, których nie można zdefiniować jako pracy w pełnym wy-
miarze czasu, wykonywanej na podstawie umowy na czas nieokreślony, u jedne- 
go pracodawcy, na jedną zmianę, w jednym miejscu pracy (Dobrowolska 2011). 
Do nietradycyjnych form zatrudnienia, których przedstawiciele wzięli udział 
w badaniach, można zaliczyć (Dobrowolska 2012): 

– umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, wprowadzona do 
Kodeksu pracy w 2002 r. (Dobrowolska 2013), stanowi odmianę terminowej 
umowy o pracę, która pozwala na elastyczne zatrudnienie innej osoby na miejsce 
nieobecnego pracownika, będącego na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyń-
skim, wychowawczym lub bezpłatnym;

– wypożyczanie pracowników, zwane też leasingiem, to charakterystyczna 
cecha zatrudnienia tymczasowego. Pracownikiem tymczasowym jest osoba za-
trudniona przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonania pracy krótkotermi-
nowej i pod kierownictwem pracodawcy. Taka forma zatrudnienia ma trójstronny 
charakter, gdyż biorą w niej udział trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tym-
czasowej oraz pracodawca-użytkownik; 

– samozatrudnienie pracowników w miejsce zatrudnienia w ramach umowy 
o pracę polega na wydzieleniu części prac wykonywanych w przedsiębiorstwach 
do realizacji przez osoby (często wykonujące wcześniej te same zajęcia na zasa-
dzie pracy stałej) pracujące na własny rachunek. Samozatrudniony jest przedsię-
biorcą, a jego wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie wystawionych faktur, 
pozbawiony jest natomiast większości uprawnień pracowniczych;

– telepraca została zdefiniowana w Kodeksie pracy jako wykonywanie pra-
cy przy użyciu nowoczesnych technik teleinformatycznych poza zakładem pracy. 
Stosunek telepracy ma trzy podstawowe cechy: telepracownik świadczy pracę 
przy użyciu technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej, pra-
ca świadczona jest wyłącznie poza zakładem pracy pracodawcy oraz świadczenie 
pracy w wyżej określony sposób odbywa się regularnie; 
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– umowa o pracę na czas określony to stosunek pracy gwarantujący za-
trudnienie przez okres, który wyznaczają zainteresowane strony. umożliwia pra-
codawcy utrzymanie więzi prawnej z pracownikiem przez ściśle określony czas. 
Zapewnia zatem zatrudnienie do upływu wskazanego przez strony terminu przy 
pełnej swobodzie w uzgadnianiu maksymalnego czasu związania stron. Określe-
nie terminu wygaśnięcia umowy różni tę formę od zatrudnienia na czas nieokre-
ślony;

– praca w niepełnym wymiarze godzin dotyczy pracowników, których czas 
pracy w tygodniu lub średni czas w okresie rozliczeniowym wynosi mniej niż 
standardowy, obowiązujący według przepisów czas pracy. Istotne jest, że strony 
mogą określić wymiar etatu dowolnie (maksymalnie pełen etat), dostosowując ten 
element do potrzeb pracodawcy i pracownika. Jedną z podstawowych zasad obo-
wiązujących w polskim prawie cywilnym jest zasada swobody umów. Zgodnie 
z Kodeksem cywilnym strony zawierające umowę mogą ustalić stosunek prawny 
według swego uznania;

– umowa zlecenie to jedna z form zatrudnienia niepracowniczego. W ramach 
tej umowy przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czyn-
ności prawnej dla dającego zlecenie. Celem umowy zlecenia nie jest osiągnięcie 
określonego rezultatu, lecz podjęcie czynności zmierzających do osiągnięcia celu 
według najlepszych umiejętności wykonującego zlecenie. Jest to umowa staran-
nego działania; 

– umowa o dzieło stanowi kolejną formę zatrudnienia niepracowniczego. 
W rozumieniu prawa pracy osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o dzieło 
nie jest pracownikiem. umowa o dzieło zawierana jest między zobowiązującym 
się określone dzieło wykonać a zamawiającym je, który deklaruje, że wypłaci za 
nie odpowiednie wynagrodzenie; 

– umowa na czas wykonania określonej pracy (sezonowa) jest wykorzy-
stywana przy różnych pracach sezonowych lub dorywczych w celu realizacji 
zadań i projektów, których czasu trwania pracodawca nie może z góry ustalić. 
Cechuje ją uzależnienie od zdarzenia przyszłego (np. ukończenie dzieła) i ustaje 
w sposób automatyczny, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez 
zainteresowane strony. umowę na czas wykonania określonej pracy zawiera się, 
gdy okres zrealizowania ściśle określonego zadania jest niemożliwy do ustalenia 
(np. zebranie plonów). Czas trwania zatrudnienia musi upłyąć wraz z nadejściem 
umówionego zdarzenia;

– przedsiębiorstwa ekonomii społecznej aktywizują grupy społeczne, które 
najczęściej pomijane są na lokalnych rynkach pracy, udzielają pomocy bezrobot-
nym oraz umożliwiają osobom o najniższych kwalifikacjach zawodowych powrót 
do pracy, co zapobiega ich marginalizacji i nieuchronnemu wykluczeniu ze spo-
łeczeństwa. Spółdzielnie socjalne to wyjątkowa grupa spółdzielni, tworzonych 
przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnie-
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nia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecz-
nej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 
lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub poby-
tu. Drugim zadaniem spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków, czyli 
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodziel-
nego świadczenia pracy na rynku, a działania te nie są wykonywane w ramach 
prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej; 

– umowa o pracę nakładczą (chałupniczą) jest podstawą świadczenia pracy, 
która stanowi formę pośrednią między zatrudnieniem pracowniczym a zatrudnie-
niem na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę nakładczą nie powoduje, że osoba zatrudniona traktowana jest jak pra-
cownik. Jej istotą jest bowiem odpłatne wykonywanie określonej pracy przez oso-
bę, zwaną wykonawcą, na rzecz pracodawcy, zwanego nakładcą; 

– outsourcing to, obok pracy tymczasowej, główna forma zatrudnienia pra-
cowników za pośrednictwem innego podmiotu. Zjawisko to jest często określa-
ne jako przekazanie poza macierzystą firmę pewnych zadań lub funkcji. Dzięki 
outsourcingowi pracodawcy płacą niższe składki i nie muszą prowadzić pełnej 
dokumentacji kadrowo-finansowej zatrudnionych przez firmę zewnętrzną pra-
cowników. Podmiotem zatrudniającym pracowników jest bowiem podmiot, który 
podjął się wykonywania określonych zadań. On też, podobnie jak agencja pracy 
tymczasowej, ponosi ryzyko związane z osobą pracownika i na nim ciążą obo-
wiązki wynikające z prawa pracy.

Każde zatrudnienie ze względu na swą specyfikę może powodować różne 
koszty psychologiczne pracy: od doświadczenia stresu zawodowego związanego 
z nietypową formą pracy aż po symptomy wypalenia zawodowego wynikającego 
z niedopasowania pracownika do środowiska organizacyjnego i zaburzonej relacji 
między pracownikiem a pracą zawodową. W prowadzonym badaniu przeanalizo-
wano dziewięć elastycznych form zatrudnienia najczęściej spotykanych w Polsce.

3. Metodyka badania

Celem projektu badawczego była weryfikacja założenia o uniwersalności zja-
wiska wypalenia zawodowego wśród pracowników o elastycznych formach za-
trudnienia. Prezentowane badanie stanowi fragment szerzej zakrojonych działań 
empirycznych. W procesie badawczym postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Jaki jest poziom wypalenia zawodowego pracowników o elastycznych for-
mach zatrudnienia?

2. Jaki jest poziom poczucia osiągnięć osobistych badanych zatrudnionych 
w nietypowych formach?
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3. Czy poczucie osiągnięć osobistych, jako najmniej poznany komponent 
wypalenia zawodowego, różnicuje pracowników dziewięciu elastycznych form 
pracy?

Mimo iż wypalenie zawodowe składa się z trzech wymienionych wcześniej 
komponentów, w artykule przedstawiono wyniki dotyczące poziomu wypalenia, 
traktowanego jako suma składowych oraz poczucia osiągnięć osobistych, jako 
najbardziej kontrowersyjnego z symptomów badanego zjawiska (Ślazyk-Sobol 
2012). Zdaniem badaczy (Maslach i in. 1996) poczucie osiągnięć osobistych jest 
najsłabiej związane z wypaleniem całkowitym. Okazuje się, że stanowi najbardziej 
niezależny czynnik wypalenia (Schaufeli i in. 2008). W zagranicznej literaturze 
przedmiotu można znaleźć sugestie co do dwuskładnikowej natury omawiane-
go zjawiska (Green i in. 1991). Kontrowersje wokół trzeciego składnika dotyczą 
emocjonalnego charakteru oceny dwóch pierwszych komponentów i poznawcze-
go charakteru oceny własnej efektywności. W badaniach Anny Krawulskiej-Pta-
szyńskiej (1992) brak obniżonego poczucia osiągnięć zawodowych nie świadczył 
o całkowitym wypaleniu. Badani nauczyciele mimo doświadczenia wyczerpania 
i cynizmu mieli pozytywną opinię na temat własnych osiągnięć zawodowych. Po-
dobne rezultaty badań otrzymała Magdalena Ślazyk-Sobol (2012) w badaniu po-
dłużnym, obejmującym pięć głównych branż w Polsce (administracja państwowa, 
służba zdrowia, edukacja, handel i usługi oraz służby mundurowe). Za pomocą 
sieci neuronowych wykazała, że mimo zwiększającego się istotnie statystycznie 
poziomu cynizmu oraz wyczerpania badani nie doświadczają niższego poczucia 
osiągnięć osobistych, a jego poziom nie wpływa na stopień odczuwanego wypa-
lenia zawodowego (por. Dobrowolska, Ślazyk-Sobol 2014).

Badanie elastycznych form zatrudnienia przeprowadzono w 2013 r. Objęto 
nim 2118 osób, w tym 44% kobiet i 56% mężczyzn. Próba badawcza obejmowała 
respondentów z dziewięciu elastycznych form zatrudnienia: 

– praca na zastępstwo zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy; 
– zatrudnienie tymczasowe w znaczeniu ustawy o zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.u. nr 166, poz. 1608); 
– samozatrudnienie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zna-

czeniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.u. 
nr 173, poz. 1807);

– telepraca zgodnie z art. 675 i nn. Kodeksu pracy; 
– zatrudnienie na czas określony zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy; 
– zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 292 § 1 Ko-

deksu pracy; 
– praca na umowę cywilnoprawną na podstawie swobody umów; art. 3531 

§ 1 Kodeksu cywilnego; 
– prace sezonowe zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy; 
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– zatrudnienie w ekonomii społecznej, do której zaliczono: spółdzielnie so-
cjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje po-
zarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.u. nr 96, poz. 873).

Pracownicy byli zatrudnieni na terenie Górnego Śląska, dodatkowo pracow-
nicy sezonowi pracowali w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. 

W procedurze badawczej wykorzystano Kwestionariusz Wypalenia Zawodo-
wego – Maslach Burnout Inventory (wykorzystany za zgodą jego autorki). Pod-
czas analizy wyników badań posłużono się normalizacją stenową opracowaną 
przez Magdalenę Ślazyk-Sobol (2012). Przygotowano też ankiety socjodemogra-
ficzne – metryczki. 

4. Wyniki badania

Wynik ogólny na skali wypalenia zawodowego przedstawiają wykres 1 i ta-
bela 1.

Wykres 1. Wypalenie zawodowe – rozkład wyników surowych (suma punktów)
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Źródło: opracowanie własne. 

Średni wynik na skali wypalenia zawodowego w badanej grupie pracowni-
ków elastycznych wyniósł 43,65 przy zakresie zmiennej od 1 do 96 pkt. Mediana 
wynosi 43, co oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 43 pkt. Sko-



 Poczucie osiągnięć osobistych a wypalenie zawodowe...  69

śność przyjmuje wartość nieznacznie poniżej zera, co oznacza, że nie ma istotnej 
asymetrii rozkładu. Kurtoza jest dodatnia, a zatem rozkład jest wysmukły. 

Ostatnią podskalę w Kwestionariuszu Wypalenia Zawodowego stanowi skala 
osiągnięć osobistych. Badani pracownicy uzyskali następujące wyniki w zakresie 
omawianej zmiennej (wykres 2 i tab. 2).

Wykres 2. Poczucie osiągnięć osobistych – rozkład wyników surowych (suma punktów)
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Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2. Statystyki opisowe dla zmiennej:  
poczucie osiągnięć osobistych

Średnia Odch. std. Minimum Maksimum Mediana Skośność Kurtoza Alfa 
Cronbacha

24,69 7,912 1 36 26 –0,698 –0,005 0,85

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 1. Statystyki opisowe dla zmiennej wypalenie zawodowe –  
wynik całkowity

Średnia Odch. std. Minimum Maksimum Mediana Skośność Kurtoza Alfa 
Cronbacha

43,65 13,687 1 96 43 0,062 0,812 0,81

Źródło: opracowanie własne. 
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Średni wynik na skali osiągnięć osobistych w badanej grupie pracowników 
elastycznych wyniósł 24,69 przy zakresie zmiennej od 1 do 36 pkt. Mediana wy-
nosi 26, co oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 26 pkt. Skośność 
przyjmuje wartość ujemną – rozkład jest lewoskośny – wystąpiło dużo wyników 
wysokich. Kurtoza nie różni się znacząco od zera, zatem nie ma asymetrii rozkła-
du w tym zakresie, rozproszenie jest prawie takie, jak w rozkładzie normalnym.

Według norm stenowych przeciętne wyniki mieszczą się w przedziale od 23 
do 25 pkt. W większości grup badanych wartości mediany wpisują się w wyni-
ki średnie. Jednak wystąpiły też wyniki zaliczane do wysokich w następujących 

Tabela 3. Skala poczucia osiągnięć osobistych –  
wyniki z uwzględnieniem formy zatrudnienia: średnie rangi

Forma zatrudnienia N Średnia ranga
Praca na czas określony 256 1099,48
Praca w niepełnym wymiarze 278 1156,00
Praca na umowę zlecenie 221 930,12
Samozatrudnienie 215 1136,93
Telepraca 212 981,72
Praca na umowę o zastępstwo 218 1010,76
Praca tymczasowa 256 942,56
Praca sezonowa 206 948,01
Zatrudnienie w ramach ekonomii społecznej 212 1103,23
Ogółem 2074  

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 3. Skala poczucia osiągnięć osobistych –  
wyniki z uwzględnieniem formy zatrudnienia: mediana (suma punktów)
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Źródło: opracowanie własne. 
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formach zatrudnienia: praca na czas określony, samozatrudnienie, zatrudnienie 
w ramach ekonomii społecznej oraz praca w niepełnym wymiarze godzin (naj-
wyższa wartość mediany w porównaniu z innymi grupami). W dalszej części ana-
liz statystycznych zweryfikowano zależność między wynikami na skali poczucia 
osiągnięć osobistych a formą zatrudnienia. Wykorzystano test Kruskala-Wallisa, 
który potwierdził, że zachodzi istotna statystycznie zależność pomiędzy zmienny-
mi: chi-kwadrat (df 8) = 42,602; p < 0,001.

Wykazano istotną statystycznie zależność między formą zatrudnienia a poczu-
ciem osiągnięć osobistych. Najwyższy wskaźnik poczucia osiągnięć osobistych 
zaobserwowano w grupie pracujących w niepełnym wymiarze (mediana = 28 pkt). 
Nieco niższe rezultaty uzyskali pracujący na czas określony, samozatrudnieni oraz 
zatrudnieni w ramach ekonomii społecznej (mediana = 27 pkt). Najniższy wynik 
na omawianej skali cechuje pracujących na umowę zlecenie oraz telepracowni-
ków (mediana = 24 pkt). W pozostałych grupach odnotowano medianę = 25 pkt. 

Podsumowanie

Zaprezentowane wyniki stanowią element szerszego badania eksploracyjnego 
dotyczącego zagrożeń życia zawodowego pracowników o elastycznych formach 
zatrudnienia. Poziom wypalenia zawodowego mierzonego narzędziem Maslach 
Burnout Inventory jest średni. Nie jest to wynik świadczący o patologii związanej 
ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, należy go jednak uznać za sygnał alarmu-
jący o ewentualnych zagrożeniach dotyczących pracowników elastycznych form. 

W publikacji pokonferencyjnej pt. Sukces w zarządzaniu kadrami z 2014 r. 
autorzy szczegółowo omówili różnice pomiędzy elastycznymi formami zatrud-
nienia ze względu na tę zmienną. Okazało się, że najwyższą wartość mediany na 
skali wypalenia zawodowego uzyskano w grupie pracowników sezonowych (47), 
a najniższą – w grupach pracujących na umowę zlecenie oraz zatrudnionych w ra-
mach ekonomii społecznej (41). 

Jak chodzi o wyniki dotyczące poczucia osiągnięć osobistych, to są one na 
poziomie przeciętnym. Istnieją jednak istotne statystycznie różnice w tym zakre-
sie pomiędzy dziewięcioma formami pracy. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wymiarze godzin wykazują najwyższe poczucie osiągnięć osobistych. Wynik ten 
wydaje się zaskakujący, gdyż grupa ta przewyższyła wyniki osób pracujących 
na czas określony, samozatrudnionych oraz zatrudnionych w ramach ekonomii 
społecznej. Być może osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy 
mają zwyczajnie więcej czasu i możliwości, aby rozwijać pasje, zainteresowania 
i kompetencje, które mogą stanowić dla nich punkt odniesienia podczas ocenia-
nia własnych osiągnięć. Relatywnie krócej pracownicy tej grupy mają kontakt ze 
środowiskiem organizacyjnym i być może dlatego nie doświadczają wszystkich 



72 Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol

możliwych obciążeń zawodowych, które mogłyby wpłynąć na ich ocenę własnej 
skuteczności. 

Osoby pracujące na czas określony mogą mieć wyższe poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilizacji w porównaniu z przedstawicielami pozostałych grup. Ponad-
to pracują w pełnym wymiarze czasu pracy, w związku z czym uczestniczą we 
wszystkich działaniach organizacyjnych i mogą otrzymywać więcej informacji 
zwrotnych od przełożonych lub współpracowników na temat efektów własnych 
działań. Wysoki wskaźnik poczucia osiągnięć u samozatrudnionych oraz zatrud-
nionych w ramach ekonomii społecznej może wiązać się z większą swobodą po-
dejmowanych działań zawodowych oraz – podobnie jak w przypadku ekonomii 
społecznej – większym wsparciem społecznym w miejscu pracy, ukierunkowa-
nym na wzmacnianie poczucia własnej skuteczności. Najsłabiej ocenili własne 
osiągnięcia telepracownicy oraz zatrudnieni w ramach umów zleceń. Wynika to 
prawdopodobnie z dość niestabilnej formy zatrudnienia i braku informacji zwrot-
nych, a także motywacji do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju. 

Podsumowując, polscy pracownicy o elastycznych formach zatrudnienia mają 
średnie i wysokie poczucie osiągnięć osobistych, przy odczuwaniu wypalenia 
zawodowego na poziomie przeciętnym. Specyfiką polskiej populacji może być 
niezależność tego czynnika wypalenia od pozostałych symptomów: wyczerpania 
i cynizmu. Nie przeprowadzono jednak dotąd wystarczających analiz statystycz-
nych, aby hipotezę tę potwierdzić. Ponadto ze względu na dynamikę zjawiska 
wypalenia i narastanie symptomów należałoby zastanowić się nad uchwyceniem 
momentu wypalania się zawodowego. Pomimo alarmujących wskaźników wy-
czerpania i cynizmu badani mają zadowalające ich poczucie osiągnięć osobistych. 
Być może etap rozwoju zjawiska nie osiągnął jeszcze takiego stopnia patologii, 
by owo poczucie skuteczności osobistej obniżyć. Należy więc zastanowić się nad 
mechanizmem obronnym polskich pracowników, którzy pomimo doświadczania 
psychologicznych kosztów pracy pozytywnie oceniają własne osiągnięcia. Stano-
wi to inspirującą hipotezę na temat mentalności polskich pracowników, na którą 
składają się nie tylko doświadczenia zawodowe, ale lata tradycji i polskiej historii. 
Zagadnienie to wymaga jednak dalszych badań empirycznych. 
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The Sense of Personal Achievements and Experiencing  
a Burnout Syndrome among Employees Working  

in Flexible Forms

Summary. The article presents the results of empirical research referring to the problem of 
burnout among employees working in nine flexible forms of employment. Nine forms of non-tra-
ditional work environment were analysed namely substitute employment, teleworking, temporary 
work, seasonal work, within the framework of civil law contracts, part-time work, fixed time job, in 
the social economy and self-employed. The level of burnout was measured using the MBI-Maslach 
Burnout Inventory – General Survey. The licenses were bought for the study and authors obtained 
approval for using the MBI method. The questionnaire was translated and subjected to a preliminary 
validation by Magdalena Ślazyk-Sobol.

Key words: burnout, flexible forms of employment, reduced sense of personal achievements, 
psychological costs of work
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Orientacje menedżerów na ludzi vs. na zadania  
a ich style reagowania na feedback podwładnych – 

wyniki badań

Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów rea- 
gowania na feedback podwładnych przez menedżerów przejawiających różne orientacje w sytu-
acji kierowania (na ludzi vs. na zadania). W pierwszej części przedstawiono problematykę badań 
w świetle literatury. Omówiono orientacje menedżerów oraz ich zachowania skupione na uspraw-
nianiu, obronie, dominacji i manipulowaniu jako sposoby reagowania na feedback. W drugiej części 
zaprezentowano metodologię badań własnych oraz uzyskane rezultaty empiryczne wskazujące na 
istotnie częstsze występowanie niekonstruktywnych reakcji na feedback u menedżerów zoriento-
wanych na zadania. Kierownicy przejawiający orientację mieszaną (na zadania i ludzi), otrzymując 
informacje zwrotne od podwładnych, najczęściej reagują konstruktywnie, dokonują usprawnień, 
uwzględniając sygnalizowane uwagi. Analizie poddano również związki sposobów reagowania na 
feedback ze zmiennymi, takimi jak wiek i płeć, przedyskutowano wyniki i zaprezentowano wnioski 
aplikacyjne.

Słowa kluczowe: orientacje menedżera, reakcje na feedback, komunikacja menedżera

Kod klasyfikacji JEL: Z00

Wstęp

Efektywne zarządzanie zespołem wymaga od menedżerów wielu umiejętno-
ści: organizacyjnych, technicznych, koncepcyjnych, diagnostycznych, decyzyj-
nych, interpersonalnych czy komunikowania się (Griffin 2005; Drucker 2006). 
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Zdaniem badaczy problematyki przywództwa realizowanie zadań kierowni-
czych umożliwiają odpowiednio rozwinięte kompetencje społeczne, w tym zdol-
ności przekazywania innym pomysłów, informacji, jak również przyjmowania 
sygnałów od współpracowników, rozumienia ich oraz adekwatnego reagowania 
(London 2007; Blanchard 2010). Podstawowym narzędziem w pracy menedżera 
jest dwustronny feedback zapewniający pełną, zorientowaną na współpracę ko-
munikację. Efektywny feedback, polegający na symetrycznej wymianie informa-
cji, pozwala m.in. na zdobywanie ważnych dla właściwego wykonania zadań in-
formacji, motywowanie ludzi, wyjaśnianie sytuacji, korygowanie zachowań oraz 
eliminowanie błędów. Efektywne korzystanie z feedbacku daje szansę na kształ-
towanie postaw pracowników i grup, jak również na wzajemne budowanie relacji 
i tworzenie pozytywnego klimatu organizacyjnego (Ashword, Tsui 1991; Dalton, 
Hollenbec 2001; London 2007).

Pomimo bezsprzecznych korzyści wynikających ze stosowania dwukierunko-
wej komunikacji wyniki badań w organizacjach wskazują, że ten rodzaj zachowań 
występuje zaledwie w 16-20% przypadków (Hay Group 2004; Fornalczyk 2011). 
W większości badanych przedsiębiorstw dominuje komunikacja jednokierunko-
wa, asymetryczna, w której przełożeni przekazują feedback podwładnym, nato-
miast ci mają ograniczone możliwości dostarczania informacji zwrotnych. Nie-
rzadko zdarzają się sytuacje, w których podwładni mają wprawdzie dużą swobodę 
wyrażania swoich opinii, lecz ich wypowiedzi są ignorowane lub deprecjonowane 
przez szefów. Istniejące dane skłaniają do refleksji nad przyczynami wspomnia-
nych prawidłowości, zwłaszcza w kontekście tak dynamicznego rozwoju nauk 
o zarządzaniu, bogatej wiedzy i stosowania przez firmy praktyk kształcenia kadry 
kierowniczej. 

Efektywność wykorzystywania feedbacku przez menedżerów jest uwarunko-
wana wieloma czynnikami. Wśród nich znajdują się zmienne sytuacyjne, takie 
jak: kontekst kulturowy, miejsce, rodzaj relacji z drugą stroną, kolejność pre-
zentowanych informacji, czas przekazywania informacji zwrotnej czy jej treść 
(yammarino, Atwater 1997; London 2007; Fornalczyk 2011). Innymi ważnymi 
wyznacznikami okazują się być dyspozycje jednostek, np. cechy poznawcze, oso-
bowościowo-motywacyjne, temperamentalne czy umiejętności społeczne (yam-
marino, Atwater 1997; Botwood 2002; London 2007).

Jednym z czynników sprzyjających lub ograniczających efektywność przyj-
mowania informacji zwrotnych może być orientacja menedżerów na zadania 
i osiąganie rezultatów vs. na ludzi (London 2007; Judge i in. 2009). Prace empi-
ryczne w tym zakresie prowadzone od wielu lat w różnych ośrodkach badawczych 
dają niejednoznaczne wyniki. Problem efektywnego reagowania menedżerów na 
feedback podwładnych wydaje się być ważny nie tylko z perspektywy nauki, ale 
również praktyki zarządzania. 
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Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących związków mię-
dzy orientacją menedżerów a sposobami ich reagowania na informacje zwrotne 
od podwładnych.

1. Problematyka badań

Orientacje menedżerów w sytuacji zarządzania stanowią przedmiot wielu stu-
diów, w tym historycznych i współczesnych prac badawczych autorów różnych 
koncepcji przywództwa. Orientacje definiowane są jako subiektywny stosunek 
podmiotu do rzeczywistości, zawierający wyrażone przekonania, jak jest, jak po-
winno być i jak opłaca się w danych warunkach zachowywać (Nowak 1973). Two-
rzą się one na podstawie przyjmowanych przez menedżerów wartości, posiadanej 
wiedzy o rzeczywistości, ocen postrzeganych stanów rzeczy oraz predyspozycji 
do zachowań przywódczych i umiejętności ich programowania. Psychologowie 
traktują orientacje podmiotu jako styl działania w sytuacji podejmowania ról spo-
łecznych, w tym przywódczych, wymagający uruchomienia skryptów poznaw-
czych związanych z warunkami danej sytuacji, racjami, zobowiązaniami, oczeki-
waniami (Kelley 1997; Schopler 1997). W środowisku organizacyjnym orientacje 
menedżerów, rozpatrywane najczęściej na kontinuum: nastawienie na ludzi vs. na 
zadania i wyniki, przejawiają się w różnych stylach kierowania. Menedżerowie 
zorientowani na zadania i osiąganie wyników skupiają się głównie na:

– organizowaniu aktywności, 
– planowaniu i przydzielaniu zadań, a także ustalaniu standardów ich wyko-

nania,
– tworzeniu i przestrzeganiu procedur operacyjnych,
– wyjaśnianiu oczekiwanych rezultatów, 
– ukierunkowywaniu pracy, monitorowaniu stopnia jej wykonania oraz kon-

trolowaniu (Steinmann, Schreyogg 2005). 
Menedżerowie przejawiający orientację na ludzi, realizując role przywódcze, 

koncentrują się na budowaniu i podtrzymywaniu relacji, co wyraża się m.in. w:
– dostarczaniu wsparcia podwładnym i obdarzaniu ich zaufaniem,
– włączaniu ludzi w proces podejmowania decyzji oraz konsultowania pro-

blemów,
– pozwalaniu pracownikom na dokonywanie wyboru sposobu wykonania za-

dań, respektowaniu ich opinii, potrzeb, preferencji,
– delegowaniu uprawnień, przekazywaniu informacji dotyczących podwład-

nych, wyrażaniu uznania wobec ich wkładu pracy czy poziomu wykonania,
– dbaniu o pozytywny klimat pracy oraz o konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów. 
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Nierzadko menedżerowie wykazują orientację zarówno na zadania, jak i na 
ludzi, prezentując zachowania należące do obu opisywanych kategorii.

Badania nad stylami kierowania uwzględniającymi orientację na pracowni-
ków vs. na zadania prowadzili m.in. behawioryści, zwolennicy koncepcji cech, 
teorii dwuwymiarowych (Halpin, Winer 1957; Blake, Mouton 1978) czy sytuacyj-
nych teorii kierowania (Fiedler 1978; Reddin 1993; Vroom, yetton 1997). Proble-
matyka orientacji liderów na ludzi vs. na zadania ma odzwierciedlenie również 
we współczesnych teoriach organizacyjnego przywództwa (yukl 2002; Blanchard 
2010). Dotychczasowe studia skupiają się głównie na poszukiwaniu związków 
stylów kierowania z ich osobowościowymi, temperamentalnymi czy poznawczy-
mi uwarunkowaniami (Zhou i in. 1998; Ilies, Judge 2003), poziomem satysfakcji 
pracowników, klimatem i kulturą organizacyjną (Koźmiński, Piotrowski 2000) 
czy efektywnością (Soriano 2008; Judge i in. 2009). Mniej prac badawczych po-
święconych jest umiejętnościom komunikacyjnym jako wyznacznikom i zarazem 
przejawom określonych orientacji oraz stylów zachowania kadry kierowniczej. 
Ważnym i rzadziej badanym obszarem, pozostającym w związku ze stylami kie-
rowania, są umiejętności kierownicze w zakresie przyjmowania informacji zwrot-
nych. Zgodnie z teorią Gary’ego yukla (2002) głównym zadaniem przywódcy 
jest oddziaływanie na ludzi, budowanie relacji, przekazywanie i poszukiwanie 
informacji. Wszystkie wymienione działania wymagają od menedżera sprawnego 
komunikowania się, w tym operowania feedbackiem. David W. Bracken, Carol W. 
Timmreck i Allan H. Church (2001) umiejętność przyjmowania informacji zwrot-
nych przekazywanych przez podwładnych uważają za kluczową dla efektywności 
kierowania. James R. Larson (1984) i Manuel London (2007) dowodzą zaś empi-
rycznie, że odbieranie feedbacku przyczynia się do rozwijania przez menedżerów 
umiejętności dostrzegania błędów, wzmacnia samowiedzę w zakresie stawianych 
sobie celów oraz spodziewanych efektów. 

Kierownicy w zależności od typu orientacji (np. na siebie lub na innych, na 
zmianę postępowania lub zachowanie istniejącego stanu) mogą realizować różne 
schematy reagowania na feedback podwładnych (London 2007; Fornalczyk 2012; 
2014). Najbardziej pożądaną reakcją jest usprawnianie, wyrażające się w zainte-
resowaniu perspektywą współpracowników i wprowadzaniem zmian służących 
zrównoważonemu zaspokajaniu potrzeb własnych, zespołu oraz organizacji.

Niekorzystnymi formami reagowania kierowników na informacje dostarcza-
ne przez podwładnych są: dominacja, obrona lub manipulowanie. Głównym za-
łożeniem leżącym u podstaw zachowań manipulacyjnych menedżerów jest troska 
o zaspokojenie własnych potrzeb oraz traktowanie współpracowników jako ele-
mentu organizacyjnej gry. W istocie otrzymywany od podwładnych feedback nie 
prowadzi do rzeczywistego korygowania zachowań kierowników, lecz do pozoro-
wania przez nich zmian i uprawiania politycznych gier (Fornalczyk 2012; 2014). 
Brak konstruktywnych zmian zachowań pojawia się także w sytuacji obronnego 
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reagowania menedżerów na informacje dostarczane przez współpracowników. 
Zachowania te sprowadzają się najczęściej do unikania przyjmowania feedbacku, 
jego negacji, podważania prawdziwości otrzymywanych opinii, wycofywania się 
czy usprawiedliwiania swoich błędów.

Kierownicy wykorzystujący swoją pozycję zazwyczaj ignorują feedback ze 
strony pracowników lub krytykują, atakują bądź traktują ich protekcjonalnie. 
Nierzadko przejawiają tendencję do forsowania własnego stanowiska, stosowania 
strategii odwetu lub zmiany zachowań wyłącznie „na własnych warunkach”. Zda-
niem badaczy niekontruktywne reakcje menedżerów na informacje zwrotne od 
podwładnych występują znacznie częściej niż usprawnianie zachowań służących 
efektywnemu zarządzaniu (Conger 1992; London 2007). Statystyki wskazują, że 
pozytywne zmiany zachodzą jedynie u około 20% kierowników (Conger 1992; 
Baird, Bolton 1999). Wyniki badań Cynthii D. McCauley i Marthy W. Hughes-Ja-
mes (1994) wskazują na około 60% przypadków menedżerów pozytywnie reagu-
jących na feedback, lecz o niskim poziomie doświadczeń. Zainteresowani infor-
macjami zwrotnymi i usprawnianiem zachowań okazują się głównie kierownicy 
zorientowani na ludzi, w mniejszym stopniu na zadania. Rezultaty prac Susan 
H. Packard i Dwighta R. Kauppiego (1999) oraz Lavinii Cicero, Antonia Pierro 
i Daana van Knippenberga (2007) sugerują, że menedżerowie zorientowani na 
ludzi przejawiają zainteresowanie informacjami wyrażanymi przez pracowników, 
trafnie odpowiadają na ich potrzeby, udzielają wsparcia, co daje im poczucie sa-
tysfakcji ze współpracy. Wnioski te są podobne do formułowanych przez Roberta 
Heismanna, definiującego styl zarządzania oparty na bezpośrednich relacjach ka-
dry kierowniczej i wzajemnej komunikacji jako czynnik sukcesu przedsiębior-
stwa (za: Illies, Jugde 2003). Zdaniem badaczy styl komunikowania się menedże-
ra, w tym sposób reagowania na informacje od podwładnych, decyduje o stopniu 
ich zaangażowania w realizowanie celów organizacji. Związki między zorien-
towanym na ludzi stylem kierowania a dwustronną, motywującą pracowników 
formą komunikacji odnotowali także Robert R. Blake i Jane Mouton (1978) oraz 
Rob Foels, James E. Driskell, Brian Mullen i Eduardo Salas (2000). Rezultaty 
badań zespołu Foelsa ujawniły demokratyczny styl kierowania i zorientowaną na 
relacje komunikację menedżerów jako główne wyznaczniki poczucia satysfakcji 
pracowników (Foels i in. 2000). Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard i Dewey E. 
Johnson (2012) wskazują zaś na silne powiązania efektywnego kierowania i stop-
nia, w jakim liderzy zapewniają podwładnym społeczno-emocjonalne wsparcie, 
stosując m.in. dwukierunkową komunikację. Z kolei prace Wolfganga G. Webera, 
Christine unterrainer i Birgit E. Schmid (2009) informują o zależnościach między 
demokratycznym i partycypacyjnym stylem zarządzania, w którym funkcjonuje 
otwarta, dwukierunkowa komunikacja, a pozytywnym klimatem w organizacji. 
Ponadto służące partycypacji zachowania komunikacyjne kierowników sprzyjają 
występowaniu prospołecznych postaw podwładnych. 
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Wiedza na temat związków między stylami kierowania a sposobami reago-
wania kadry kierowniczej na informacje zwrotne od pracowników ma charakter 
ogólny. Większość prac badawczych skupia się na diagnozie zachowań komu-
nikacyjnych kierowników z perspektywy partycypacji decyzyjnej, efektywności 
zarządzania czy kształtowania klimatu organizacyjnego. Znacznie mniej studiów 
poświęconych jest badaniu psychologicznych mechanizmów feedbacku stosowa-
nego przez menedżerów oraz jego dyspozycyjnych uwarunkowań. 

2. Metodyka badań empirycznych

Własny projekt badawczy miał na celu sprawdzenie, w jaki sposób menedże-
rowie, przejawiający zdaniem podwładnych różne orientacje, reagują na feedback 
współpracowników. Jak często, będąc zorientowanymi na zadania i osiąganie re-
zultatów bądź też na ludzi i zaspokajanie ich potrzeb, reagują konstruktywnie: 
usprawnianiem (korygowaniem) własnego postępowania lub niekonstruktywnie:  
manipulowaniem, dominacją lub bierną obroną. 

Interesujące było również sprawdzenie, czy zmienne demograficzne, zwłasz-
cza wiek i płeć menedżerów, istotnie różnicują ich orientacje oraz reakcje na feed-
back. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej menedżerowie płci męskiej 
przejawiają silniejsze tendencje do orientacji zadaniowych niż kobiety pełniące 
funkcje kierownicze (Blanchard 2010). Natomiast wiek kadry kierowniczej może 
różnicować jej reakcje z uwagi na poziom doświadczenia, wiedzy, gotowości do 
współpracy z innymi, zmieniającymi się w różnych okresach rozwojowych jed-
nostek (Baltes, Smith 2011). 

Stosunkowo nowy i niedostatecznie znany obszar studiów nad uwarunko-
waniami reakcji menedżerów na feedback podwładnych, w tym deficyt danych 
empirycznych uprawniających do formułowania hipotez, skłania do postawienia 
następujących pytań badawczych:

1. Czy i jakiego rodzaju związki występują między orientacjami menedżerów 
w sytuacji kierowania a ich stylami reagowania na feedback podwładnych?

2. Czy zmienne demograficzne, takie jak wiek i płeć, różnicują orientacje me-
nedżerów oraz sposoby ich reagowania na feedback?

Warto dodać, że prezentowane badania stanowiły element szerszego projektu, 
mającego na celu weryfikację uwarunkowań efektywnego reagowania menedże-
rów na feedback podległych im pracowników. Z uwagi na to, że badana problema-
tyka jest obszerna i złożona, zaprezentowana zostanie wybrana część rezultatów 
empirycznych. 

W realizowanych badaniach uwzględniono następujące zmienne: sposoby re-
agowania menedżerów na feedback podwładnych oraz orientacje kierowników 
na zadania/rezultaty vs. na ludzi. Kontrolowano również zmienne pośredniczą-
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ce, takie jak: płeć, wiek, poziom i rodzaj wykształcenia, zajmowane stanowisko, 
wielkość organizacji, branża.

Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach w warunkach naturalnych – 
realizacji procesu Upward Feedback (uF). uF był standaryzowanym działaniem, 
służącym przekazaniu kadrze kierowniczej informacji zwrotnych od ich podwład-
nych (Farey 1993; Forbes 1996; Fornalczyk 2012). „Procedura uF obejmowała 
kilka etapów: 

1) anonimowy kwestionariusz wypełniany przez podwładnych udzielających 
informacji swojemu przełożonemu, 

2) spotkania grupowe, moderowane przez konsultanta, podczas których pod-
władni omawiali istotne informacje zwrotne, które chcieli przekazać swoim me-
nedżerom, 

3) opracowanie pisemnych raportów zawierających feedback dla menedżerów 
(raporty tworzono w oparciu o dane zebrane w badaniu kwestionariuszowym oraz 
podczas spotkań grupowych),

4) przekazanie przez konsultantów ustnego feedbacku menedżerom wraz z pi-
semnymi raportami oraz opracowanie planu działań naprawczych” (Fornalczyk 
2014).

Pierwszy etap badawczy służył zebraniu informacji zwrotnych dotyczących 
funkcjonowania menedżerów za pomocą standaryzowanego kwestionariusza 
uF oraz wywiadu grupowego uzupełniającego informacje zebrane w badaniach 
ankietowych. Podwładni wypełniali kwestionariusz uF zawierający 38 pozycji 
opisujących pięć obszarów działania swoich przełożonych: przywództwo, organi-
zacja pracy, zarządzanie projektami, budowanie relacji z ludźmi, praca grupowa. 
Każdy z zawartych w kwestionariuszu obszarów został opisany szczegółowymi 
wskaźnikami zachowań kierownika. Badani odnosili się do każdego ze wskaźni-
ków, określając na 5-stopniowej skali częstość występowania danego zachowania 
u menedżera. Wypełniali również ankietę diagnozującą postrzegane przez nich 
orientacje menedżerów na zadania vs. na ludzi. Podwładni zapoznawali się z opi-
sem trzech orientacji kierownika: na zadania, na ludzi i mieszanej, aby wskazać, 
która z nich najlepiej opisuje ich przełożonego. Wywiady grupowe realizowano 
zgodnie z metodologią procesu uF, z udziałem dwóch konsultantów będących 
jednocześnie obserwatorami, w zespołach liczących do 10 podwładnych (Farey 
1993; Forbes 1996). 

W drugim etapie procedury badawczej dokonywano pomiaru sposobu reago-
wania menedżerów na feedback, stosując metodę obserwacji ukierunkowanej, 
prowadzonej w warunkach otrzymywania informacji zwrotnej w procesie uF. 
Obserwacji dokonywali konsultanci podczas indywidualnych spotkań z mene-
dżerami służących omówieniu feedbacku podwładnych. Po spotkaniu dokonywali 
oni oceny sposobu reagowania kierowników, wybierając jeden z czterech typów 
zachowań: usprawnianie, dominację, manipulowanie, obronę. Gdy obserwowane 
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zachowania należały do różnych kategorii, konsultanci wskazywali dominującą 
tendencję. Reakcje na feedback określano na podstawie arkuszy obserwacyjnych 
oraz autorskiej ankiety zawierającej opis czterech typów reakcji menedżerów. 
uzyskane w rezultacie badań dane zostały poddane analizie ilościowej oraz ja-
kościowej.

Badania prowadzono w dużych organizacjach na terenie Polski w latach 2011- 
-2013. Przebadano 69 osób będących na stanowiskach kierowniczych wyższego 
(32%) i średniego szczebla (68%), którym udzielało feedbacku 539 podwładnych 
w trakcie 74 spotkań grupowych. Wśród badanej grupy menedżerów było 38% 
kobiet oraz 62% mężczyzn, wszyscy z wyższym wykształceniem. Badani byli 
w wieku od 26 do 48 lat, zatrudnieni w branżach: finansowej, administracyjnej 
oraz produkcyjno-technicznej.

3. Wyniki badań 

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze dotyczące 
związków zmiennych o charakterze jakościowym uzyskane dane poddano anali-
zie statystycznej, wykorzystując tabele kontyngencji oraz test χ2 Pearsona, speł-
niając założenie o N > 40.

Pierwszy etap analizy służył zebraniu informacji na temat specyfiki postrze-
ganych przez podwładnych orientacji menedżerów. uzyskane rezultaty pozwoliły 
stwierdzić, że kierownicy przejawiali równie często orientację mieszaną (na zada-
nia i na ludzi – 49%), jak orientację na zadania (48%). Orientacja na ludzi w sytu-
acji zarządzania występowała bardzo rzadko (3%) (tab. 1). 

Tabela 1. Postrzeganie przez podwładnych orientacji menedżerów (N = 69)

Orientacje menedżerów Wartość procentowa Liczba
Orientacja na zadania 48 33
Orientacja na ludzi 3 2
Orientacja mieszana (na zadania i ludzi) 49 34
Suma 100 69

Źródło: opracowanie własne.

Zmienna płeć nie różnicowała istotnie orientacji menedżerów w sytuacji kie-
rowania (χ2 Pearsona = 1,61, df = 2 i α = 0,001). Podobnie wiek badanych okazał 
się nie mieć związku z ich orientacjami (χ2 Pearsona = 2,45, df = 2 i α = 0,001). 
Odnotowano jednak prawidłowość, zgodnie z którą menedżerowie znajdujący się 
w okresie wczesnej dorosłości (do 35. roku życia) częściej przejawiali orientację 
na zadania (75,7%) niż kierownicy będący w okresie średniej dorosłości, czy-
li mający 36-50 lat (24,3%). Ci ostatni znacznie częściej byli charakteryzowani 



 Orientacje menedżerów na ludzi vs. na zadania a ich style reagowania... 83

przez podwładnych jako koncentrujący się zarówno na zadaniach, jak i na współ-
pracownikach (38%). Potwierdzenie prawdziwości owych trendów wymaga jed-
nak przeprowadzenia badań na liczniejszej próbie.

Analizując związek orientacji menedżerów ze sposobem ich reagowania na 
feedback podwładnych, otrzymane dane zliczono i zamieszczono w tabeli 2. 
uzyskane dane z uwagi na niewystarczającą liczebność próby w poszczególnych 
kategoriach nie mogły zostać poddane analizie istotności związku testem χ2 Pear-
sona. Jednak z obserwowanych częstotliwości występowania orientacji kierowni-
ków i ich sposobów reagowania na informacje zwrotne od podwładnych można 
wnioskować o pewnych prawidłowościach.

Tabela 2. Związek orientacji menedżerów z typem ich reakcji na feedback podwładnych  
(N = 69) (w %)

Orientacja menedżera
Typy reakcji menedżerów na feedback podwładnych

Suma
usprawnianie manipulacja obrona dominacja

Orientacja na zadania 10,14 8,70 7,25 21,74 47,83
Orientacja na ludzi 0,00 2,90 0,00 0,00 2,90
Orientacja mieszana 
(na zadania i na ludzi)

34,78 7,25 4,35 2,90 49,28

Suma 44,93 18,84 11,59 24,64 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Menedżerowie postrzegani jako zorientowani na zadania najczęściej reago-
wali na informacje zwrotne niekonstruktywnie (78,8%), w szczególności: domi-
nacją (45,4%), manipulacją (18,2%) i obroną (15,1%) (wykres 1). Znacznie rza-
dziej przejawiali zaś konstruktywne reakcje świadczące o usprawnianiu (21,2%). 

Wykres 1. Odsetek reakcji na feedback u menedżerów zorientowanych na zadania (N = 69) (w %)
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Źródło: opracowanie własne.
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Kierownicy postrzegani przez podwładnych jako zorientowani na ludzi (3%) 
odpowiadali na feedback manipulacją, przy czym w badanej próbie odnotowano 
zaledwie dwa takie przypadki, toteż uzyskany wynik nie uprawnia do interpre-
tacji. Kadra kierownicza przejawiająca orientację mieszaną, świadczącą o kon-
centracji zarówno na zadaniach, jak i na realizujących je ludziach, w sytuacji 
otrzymywania feedbacku od podwładnych reagowała najczęściej konstruktywnie, 
tj. zachowaniami służącymi usprawnianiu (70,6%). Osoby takie dużo rzadziej re-
agowały manipulacją (14,7%), obroną (8,8%) lub dominacją (5,9%) (wykres 2). 

Wykres 2. Odsetek reakcji na feedback u menedżerów przejawiających orientację mieszaną  
(N = 69) (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Dalsza analiza danych służyła odpowiedzi na drugie pytanie badawcze do-
tyczące związków płci i wieku menedżerów z ich orientacjami oraz sposobami 
reagowania na informacje zwrotne od podwładnych.

Reakcje na feedback okazały się być istotnie różne u charakteryzujących się 
odmiennymi orientacjami menedżerów mężczyzn. W grupie kierowników ko-
biet nie odnotowano takowych różnic. Zorientowani na zadania menedżerowie 
mężczyźni najczęściej reagowali na feedback dominacją (25,6%), rzadziej obroną 
(9,3%), manipulacją (4,6%) czy usprawnianiem (4,6%) (wykres 3). Gdy wykazy-
wali orientację mieszaną, najczęściej mieli tendencję do konstruktywnego przyj-
mowania informacji zwrotnych i usprawniania zachowań (34,9%).

Różna częstość reakcji na feedback była szczególnie widoczna u charaktery-
zujących się odmiennymi orientacjami młodych menedżerów będących w okresie 
wczesnej dorosłości (do 35. roku życia). Młoda kadra kierownicza zorientowana 
na zadania najczęściej reagowała na feedback dominacją (18,7%) oraz manipu-
lacją (13%), natomiast rzadziej stosowała konstruktywne usprawnianie (12,5%) 
(wykres 4). 



 Orientacje menedżerów na ludzi vs. na zadania a ich style reagowania... 85

W 7,5% omawianych przypadków występowały reakcje obrony. Będący 
w okresie wczesnej dorosłości menedżerowie przejawiający orientację mieszaną 
(na zadania i na ludzi) zdecydowanie częściej w odpowiedzi na feedback pod-
władnych usprawniali i korygowali zachowania (29,2%) niż manipulowali (8,3%) 
czy przejawiali obronę (6,2%). W omawianych przypadkach nie odnotowano za-
chowań dominujących. Menedżerowie o różnych orientacjach, będący w okresie 
średniej dorosłości (35-50 lat), nie przejawiali tendencji do różnych pod wzglę-
dem częstości sposobów reagowania na feedback podwładnych.

Wykres 3. Odsetek reakcji na feedback u menedżerów mężczyzn  
przejawiających różne orientacje w sytuacji zarządzania (N = 69) (w %)
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Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 4. Liczba reakcji na feedback u menedżerów w okresie wczesnej dorosłości  
(poniżej 35. roku życia) przejawiających różne orientacje w sytuacji zarządzania (N = 69) (w %)
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Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Analiza sposobów reagowania kadry kierowniczej na feedback podwładnych 
oraz ich związków z orientacjami w sytuacji zarządzania pozwoliła na wyciągnię-
cie kilku interesujących i ważnych wniosków.

ustalono, że menedżerowie, realizując role kierownicze, przejawiają zarówno 
skłonność do zrównoważonego koncentrowania się na zadaniach oraz współpra-
cownikach, jak i do silniejszego skupiania się na obszarze zadań i osiąganych 
rezultatów. Odnotowano pojedyncze przypadki kierowników zorientowanych 
wyłącznie na ludzi.

Silna koncentracja na zadaniach była obserwowana u połowy badanych me-
nedżerów. O ile jednak ten rodzaj orientacji jest pożądany w sytuacji wykonywa-
nia zadań dużej wagi, pod presją czasu czy konieczności osiągnięcia określonego 
wyniku, to w standardowych warunkach zarządzania może być nieefektywny. 
Brak lub niewystarczające zainteresowanie podwładnymi może skutkować m.in. 
deficytem informacji umożliwiających menedżerom trafne wnioskowanie, podej-
mowanie decyzji i korygowanie działań. Negatywną konsekwencją przeważają-
cej orientacji na zadania i wyniki może być także spadek motywacji do pracy 
u podwładnych, wzrost rywalizacji w zespole czy pogorszenie się parametrów 
współpracy (Packard, Kauppi 1999; Cicero i in. 2007). Interesującym rezultatem 
badawczym jest odnotowany trend, zgodnie z którym orientacja na zadania wy-
stępuje głównie u młodych menedżerów (do 35. roku życia) (75% próby). Fakt 
ten potwierdzałby prawdziwość twierdzeń koncepcji life-span psychology, zgod-
nie z którymi jednostki znajdujące się w okresie wczesnej dorosłości najczęściej 
przejawiają zachowania egocentryczne, są skupione na pozyskiwaniu wiedzy, 
zdobywaniu doświadczeń, zasobów, osiąganiu wyników, pozycji (Baltes, Smith 
2008). Orientacja na innych, umiejętność dostrzegania ich potrzeb, gotowość do 
dzielenia się z ludźmi, do współpracy pojawiają się dopiero około 40. roku życia, 
w okresie średniej dorosłości menedżerów. 

Wspominane prawidłowości mogą wyjaśniać również otrzymane wyniki ba-
dawcze potwierdzające związek orientacji menedżerów z ich sposobem reagowa-
nia na feedback podwładnych. Orientacja na zadania vs. na ludzi istotnie różnicuje 
reakcje kierowników na informacje zwrotne dostarczane przez podwładnych. Ka-
dra kierownicza zorientowana zarówno na realizowanie zadań, jak i na współ-
pracowników na feedback najczęściej reagowała pozytywnie, korygując swoje 
postępowanie. Pozytywne reakcje przejawiały się w specyficznych zachowaniach 
komunikacyjnych, wyrażających zainteresowanie innymi, ich sytuacją, opiniami, 
m.in. w uważnym słuchaniu, zadawaniu pytań, wyjaśnianiu. Kluczowe w oce-
nie pracowników było uwzględnianie przekazywanych uwag w przyszłych decy-
zjach i zachowaniach menedżerów. Tego rodzaju postawy kierowników zwięk-
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szają szansę na zaspokojenie ich oraz podwładnych potrzeb, a także prowadzą do 
usprawnienia współpracy i redukcji błędów. 

Wyniki badań ujawniły u kierowników skupionych na zadaniach i otrzymu-
jących feedback tendencję do niekonstruktywnego postępowania. Owa skłonność 
przejawiała się w zachowaniach świadczących o dominacji, manipulacji lub obro-
nie. Obserwowane prawidłowości były szczególnie widoczne w grupie wiekowej 
do 35 lat oraz wśród menedżerów mężczyzn. W grupie kobiet nie ujawniono ta-
kich różnic. 

Szefowie postrzegani jako zorientowani na zadania i osiągnięcia zazwyczaj 
byli określani jako skupieni na budowaniu własnej kariery, stawiający wymaga-
nia, wydający polecenia, niesłuchający, egzekwujący i nieuwzględniający per-
spektywy innych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w predyspo-
zycjach menedżerów, m.in. ich zdolnościach poznawczych, społecznych, cechach 
osobowości (Botwood 2002) oraz uwarunkowaniach sytuacyjnych. Wyznaczni-
kami sytuacyjnymi mogą być typy relacji, jakie wiążą przełożonych z podwład-
nymi, zajmowane pozycje czy specyfika organizacji (np. cechującej się klimatem 
rywalizacji, mającej duże oczekiwania co do tempa pracy, realizacji dużej liczby 
zadań czy osiągania wyników). Funkcjonowanie w warunkach dużej dynamiki 
pracy czy przeciążenia zadaniami może skutkować wzmacnianiem zachowań or-
ganizacyjnych zorientowanych na wytwarzanie kosztem redukowania aktywności 
służących budowaniu relacji społecznych, w tym komunikacji. Efektywnemu wy-
korzystywaniu feedbacku mogą zagrażać organizacyjne rozwiązania systemowe 
w zakresie komunikacji, motywowania czy oceniania, służące kontroli i rozli-
czaniu pracowników z wyników. Innym czynnikiem wyjaśniającym tendencję do 
koncentracji na zadaniach i negatywnego reagowania na feedback może być funk-
cjonowanie w kulturze męskiej, cechującej się dużym dystansem wobec władzy 
oraz formalnymi relacjami (Detert i in. 2010).

Niezależnie od powodów niekonstruktywny sposób reagowania na feedback 
przez menedżerów skupionych na zadaniach skutkował niskim poczuciem satys-
fakcji podwładnych. Pracownicy najczęściej sygnalizowali odczucie braku wpły-
wu na decyzje oraz działania podejmowane w organizacji. W skrajnych przypad-
kach, sfrustrowani brakiem dostatecznej komunikacji ze swoimi przełożonymi, 
rezygnowali z pracy. Obserwowane zjawisko może powodować wiele negatyw-
nych konsekwencji niebezpiecznych dla efektywności funkcjonowania całej or-
ganizacji.

Trzeba dodać, że prowadzone prace badawcze nie były wolne od ograniczeń 
związanych z przyjętymi założeniami teoretycznymi ani od wad metodologicz-
nych. Pomiar orientacji menedżerów oraz ich sposobów reagowania na feedback 
nie uwzględniał precyzyjnej kontroli zmiennych sytuacyjnych, np. kultury i spe-
cyfiki organizacji oraz stosowanych rozwiązań systemowych. W przyszłych ba-
daniach należałoby monitorować te zmienne. Konieczne wydaje się też uwzględ-
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nienie większej grupy badawczej, aby umozliwić przeprowadzenie pełnej analizy 
istotności związków dla interesujących zmiennych.

usprawnień wymagałaby operacjonalizacja zmiennej – sposobu reagowania 
na informacje zwrotne. Pomiaru reakcji na feedback podwładnych warto doko-
nywać podczas procesu Upward Feedback, jak również bieżącej współpracy me-
nedżerów z zespołem, wykorzystując odpowiednie metody kwestionariuszowe. 

Rozważania nad związkiem orientacji kierowników z ich sposobami reago-
wania na feedback w organizacji warto uzupełnić o kilka praktycznych wniosków. 
Dbając o efektywność stosowania informacji zwrotnych w organizacji pożądane 
byłoby:

– w przypadku doboru/promocji kandydatów na stanowiska kierownicze dia-
gnozowanie ich orientacji w sytuacji zarządzania oraz umiejętności posługiwania 
się komunikacją zwrotną, jak również zwracanie uwagi na ich wiek i stopień doj-
rzałości,

– rozwijanie u menedżerów elastycznego stylu funkcjonowania, zorientowa-
nego na realizację zadań i osiąganie wyników, jak również na ludzi i uwzględnia-
nie ich perspektywy; doskonalenie umiejętności komunikacyjnych kierowników 
w ramach szkoleń oraz procesu bieżącego counselingu,

– wprowadzanie rozwiązań systemowych sprzyjających wypracowywaniu 
dobrych praktyk komunikacyjnych i współpracy (np. procesu Upward Feedback, 
Multi Source Feedback).
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Managers’ Response Style to Subordinates Feedback  
in Relation to Their Task-oriented vs. People-oriented Attitude – 

Research Results

Summary. The purpose of this article is to present the results of research on how managers re-
spond to subordinates’ feedback in relation to managers expressing task-oriented or people-oriented 
attitude. In the first part the author presents the research topic in the light of the literature. Managers’ 
orientation in management situation and their behaviour focused on improvement, defence, domi-
nation or manipulation as the response to feedback is discussed. In following sections the author 
presents her research methodology and gathered empirical results that indicate significantly higher 
incidence of unconstructive responses to feedback from task-oriented managers. Managers exhibit-
ing mixed orientation (task-oriented mixed with people-oriented) when faced with subordinates’ 
feedback in most cases try to make improvements taking into account their comments. The author 
also discusses relationships between managers’ response manner and variables like age and gender. 
The last part of article is devoted to discussion of results, formulation of conclusions and their pos-
sible practical applications. 

Key words: manager’s attitude, responding to upward feedback, manager’s communication
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Streszczenie. Wysoki poziom zaangażowania pracowników w dużym stopniu decyduje o suk-
cesie rynkowym przedsiębiorstw. Organizacje stoją zatem przed wyzwaniem, polegającym na 
stworzeniu systemu czynników, który ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zaangażowania 
pracowników organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska. W artykule przedstawiono wy-
brane czynniki organizacyjne decydujące o poziomie zaangażowania pracowników w miejscu pra-
cy, a także wyniki badań własnych w tym zakresie. Badania przeprowadzono w formie wywiadów 
pogłębionych zarówno z przedstawicielami kierownictwa, jak i z przedstawicielami pracowników. 

Słowa kluczowe: zaangażowanie pracowników, engagement, involvement, determinanty zaan-
gażowania, efekty zaangażowania

Kody klasyfikacji JEL: M14, M12

Wstęp 

Podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników w miejscu pracy jest za-
gadnieniem o coraz większym znaczeniu. Entuzjazm i energia wkładane przez 
pracowników w wykonywaną pracę mogą stać się bowiem jednym z czynników 
decydujących o efektywności funkcjonowania organizacji. Jest to kwestia ważna 
nie tylko z uwagi na oczekiwania organizacji wobec pracowników, lecz także na 
oczekiwania pracownika wobec organizacji. 
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Przedsiębiorstwo przestało być jedynie miejscem zarabiania pieniędzy w celu 
zapewnienia bytu. Stanowi również (a może przede wszystkim) miejsce zaspo-
kajania potrzeb wyższego rzędu, takich jak: ambicja, chęć rozwoju czy potrzeba 
akceptacji. Można zatem postawić hipotezę, że potrzeba bycia zaangażowanym 
leży także po stronie pracowników, którzy chcą, aby miejsce pracy nie kojarzyło 
im się jedynie z przykrym obowiązkiem. Organizacje stoją zatem przed trudnym 
zadaniem, którym jest zaspokojenie zarówno potrzeb organizacji, jak i stale ro-
snących potrzeb pracowników.

W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane czynniki organizacyjne de-
cydujące o poziomie zaangażowania pracowników w miejscu pracy oraz dotych-
czasowe wyniki badań obrazujące poziom zaangażowania pracowników w orga-
nizacjach w skali międzynarodowej, jak również wyniki badań własnych, których 
celem było określenie, jakie działania podejmują przedsiębiorstwa, by zwiększyć 
zaangażowanie pracowników, oraz jakie są efekty tych działań.

1. Pojęcie i znaczenie zaangażowania pracowniczego

Pojęcie zaangażowania pracowniczego nie jest definiowane jednoznacznie. 
Kojarzone jest ono często z takimi terminami, jak: przywiązanie, entuzjazm, pasja 
czy zadowolenie z pracy. Jest to jednak pojęcie szersze, a trudność w jego definio-
waniu wynika m.in. z niejednorodnego tłumaczenia go z języka angielskiego na 
język polski. W języku angielskim termin „zaangażowanie” ma trzy odpowiedni-
ki: engagement, commitment oraz involvement. 

1.1. Zaangażowanie w rozumieniu commitment

Najbliższym znaczeniowo pojęciem opisującym zaangażowanie w ujęciu 
commitment jest „przywiązanie” lub „przynależność”. Howard Becker określa je 
jako indywidualną dyspozycję do angażowania się w spójny ciąg działań prowa-
dzących do określonego celu (Becker 1960: 32-40). Twierdzi on, że zaangażowa-
nie pracownicze uzależnione jest od oczekiwań pracowników co do przyszłych 
korzyści. Przeciwnego zdania jest Richard Mowday, który uważa, że zaangażo-
wanie pracowników wynika z przywiązania do organizacji, i określa je jako „in-
dywidualne zaabsorbowanie pracownika organizacją oraz identyfikację z nią” (za: 
Spik, Klincewicz 2008: 480-481).

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na trzy elementy, które składają 
się na commitment, choć naukowcy nie są w pełni zgodni co do ich charakteru. 
Richard Scholl (2014) uważa, że zaangażowanie składa się z: 

– identyfikacji pracownika z celami i misją firmy – pracownik przywiązany 
do firmy jest dumny z tego, że w niej pracuje oraz broni jej dobrego imienia, 
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– długookresowego związania z firmą, które przejawia się lojalnością i chę-
cią pozostania jej pracownikiem, 

– podejmowania działań wykraczających poza codzienne obowiązki, okre-
ślane także jako zachowanie prospołeczne (Scholl 2014). 

Michael Armstrong, podobnie jak Scholl, wymienia trzy elementy zaangażo-
wania, przy czym dwa z nich pokrywają się z podejściem Scholla:

– silne pragnienie przynależności do organizacji, 
– mocna wiara w słuszność wartości i celów organizacji,
– gotowość do podjęcia dłuższego wysiłku na rzecz organizacji (Armstrong 

2007: 223). 
Jedną z najbardziej popularnych i najpełniejszych teorii zaangażowania stwo-

rzyli Natalie Allen i John Meyer (1990: 1-18; Klincewicz 2008: 3). Do elementów 
zaangażowania zaliczyli oni:

– zaangażowanie afektywne (affective commitment) – emocjonalne przywią-
zanie pracownika do organizacji; odzwierciedla stopień, w jakim jednostka chce 
być częścią organizacji,

– zaangażowanie trwania (continuance commitment) – potrzeba kontynuowa-
nia pracy dla organizacji, wynikająca z obawy o koszty i straty związane z odej-
ściem z organizacji lub z braku alternatyw zatrudnienia; przejawia się w tym, jak 
bardzo człowiek potrzebuje być w organizacji,

– zaangażowanie normatywne (normative commitment) – zaangażowanie 
uwarunkowane przez normy społeczne określające poziom oddania organizacji 
oraz przez poczucie zobowiązania, lojalność i wierność pracownika wobec orga-
nizacji; przejawia się w tym, jak bardzo człowiek czuje, że powinien być w or- 
ganizacji.

Pracownik może być określony mianem zaangażowanego dopiero wtedy, gdy 
wyróżnia się trzema wymienionymi wyżej cechami, będącymi składnikami com-
mitmentu. 

1.2. Zaangażowanie w rozumieniu involvement

Zaangażowanie w rozumieniu involvement1 można najogólniej określić jako 
zespół procesów mających na celu zapewnienie pracownikom maksymalnego 
udziału w sprawach organizacji oraz zwiększenie ich osobistego przywiązania do 

1 Termin involvement pojawia się często w literaturze obok pojęcia partycypacji (participa-
tion), jednak zakres pojęciowy obu tych terminów jest różny. Pojęcie partycypacji jest szersze i za-
wiera w sobie pojęcie involvement. Partycypacja dotyczy zarówno informowania, konsultowania, 
jak i współdecydowania. Angażowanie w znaczeniu involvement nie dotyczy zazwyczaj uczestnic-
twa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które jest natomiast jednym z przejawów par-
tycypacji. Dodatkowo involvement ma częściej charakter indywidualny i bezpośredni, podczas gdy 
partycypacja obejmuje również formy zespołowe i pośrednie. W literaturze nie określa się jednak 
wyraźnych granic pomiędzy partycypacją i involvementem (Rose 2008: 341).
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organizacji i jej celów (McGunnigle 2014: 1). Zaangażowanie polega w tym przy-
padku na włączaniu pracowników w sprawy firmy, zarówno przez informowanie 
ich o kwestiach mających bezpośredni wpływ na ich stanowisko pracy lub płacę, 
jak również przez zbieranie opinii od pracowników i udzielanie im informacji 
zwrotnej o rezultatach wykonywanych przez nich zadań. Involvement polega tak-
że na zachęcaniu pracowników do wywierania wpływu na decyzje i sprawy zwią-
zane z ich środowiskiem pracy. 

Według Hugh Secorda pracownicy mogą być angażowani w sprawy organiza-
cji zarówno indywidualnie, jak i zespołowo poprzez:

– zwiększenie ich zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków 
na stanowisku pracy (np. poprzez ocenę jakości pracy),

– udział w spotkaniach zespołów oraz dyskusjach dotyczących wykonywanej 
przez nich pracy i możliwości jej usprawnienia,

– informowanie o czynnikach mających wpływ na ich pracę, tj. o sytuacji 
ekonomicznej, rynkowej oraz dotyczącej zatrudnienia,

– wpływ na decyzje operacyjne podejmowane przez kierownictwo, dotyczą-
ce np. produkcji, sprzedaży, dostaw,

– wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (Secord 2003: 231). 
Angażowanie pracowników odbywa się zatem w sposób bezpośredni, zaś po-

zytywnym efektem tych działań jest większe zadowolenie pracowników z wyko-
nywanej pracy oraz silniejsze przywiązanie do organizacji (commitment). 

Według Camerona Kaufmana angażowanie pracowników w problemy i spra-
wy organizacji jest niezwykle ważne dla sukcesu organizacji, gdyż daje możliwość 
wykorzystania ich potencjału intelektualnego (Kaufman 2010: 1). Postuluje się 
nawet tworzenie programów angażowania pracowników (employee involvement 
programs), za pomocą których menedżerowie przekazują pracownikom upraw-
nienia poprzez włączanie ich w różnego rodzaju inicjatywy na każdym szczeblu. 
Za pomocą programów pracownicy zachęcani są do zgłaszania pomysłów i two-
rzenia rozwiązań, które przyniosą organizacji korzyści. 

Tego typu programy opierają się najczęściej na koncepcji kaizen. Pracownicy 
(zwłaszcza szeregowi) mogą zgłaszać nowe pomysły i rozwiązania celem wdro-
żenia usprawnień bądź innowacji w firmie. Mogą one dotyczyć zarówno własne-
go stanowiska pracy lub codziennych obowiązków, jak również innych obsza-
rów funkcjonowania firmy (np. zmniejszenia marnotrawstwa materiałów, energii, 
usprawnienia produktów, usług czy procesów). Jest to zatem sposób na wykorzy-
stanie kreatywności, energii oraz pomysłowości pracowników (Smith 2014). 

1.3. Zaangażowanie w rozumieniu engagement

Pojęcie engagement odnosi się do emocjonalnego związku pracownika z or-
ganizacją, wyrażającego się w identyfikowaniu się z celami i wartościami firmy 
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na różnych jej poziomach (Vance 2006: 1-6; Kożuch, Jończyk 2011: 89-94; Mer-
riam-Webster 2014). Dilys Robinson, Sarah Perryman i Sue Hayday określają 
ten rodzaj zaangażowania jako pozytywną postawę pracownika wobec firmy, 
w której pracuje. Zaangażowany pracownik szanuje wartości prezentowane przez 
organizacje i działa na rzecz realizacji jej celów (Robinson i in. 2014). Podob-
ne podejście prezentuje Thomas Britt, uznając, że zaangażowanie to poczucie 
odpowiedzialności za swoją pracę i przywiązanie do niej (Britt 1999: 696-706). 
Zaangażowany pracownik czuje natomiast osobistą odpowiedzialność za wynik 
własnej pracy. 

Wilmar Shaufeli i in. definiują zaangażowanie w pracę jako pozytywny stan 
umysłu, charakteryzujący się wigorem (tj. wysokim poziomem energii i odpor-
ności psychicznej w pracy), poświęceniem i pochłonięciem przez wykonywane 
zadania oraz wrażeniem szybkiego upływu czasu (Shaufeli i in. 2002: 71-92). 
Ten rodzaj zaangażowania wiąże się zatem z entuzjastycznym podejściem do pra-
cy. Dla zaangażowanego pracownika praca jest czymś wartościowym, istotnym, 
sensownym i znaczącym w drodze do osiągnięcia celów. Taki pracownik w pełni 
koncentruje się na wykonywanej pracy i jest jej całkowicie oddany (Kulikowski, 
Madej 2013: 101). 

Badacze z uniwersytetu w utrechcie wykazali, że zaangażowani pracownicy 
charakteryzują się dużą energią, silnym poczuciem własnej skuteczności oraz en-
tuzjazmem, który przejawia się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywat-
nym (Schaufeli i in. 2002). Z badań przeprowadzonych w 2004 r. przez Institute 
for Employment Studies wynika natomiast, że czynnikami mającymi wpływ na 
poziom zaangażowania pracowników w miejscu pracy są:

– angażowanie (involvement) pracowników w podejmowanie decyzji,
– zakres, w jakim pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły, a kierownicy 

słuchać ich i oceniać wniesiony wkład,
– możliwość wpływu na wykonywaną pracę,
– stopień, w jakim organizacja dba o dobre warunki pracy i samopoczucie 

pracowników (Robinson i in. 2014). 
Warto podkreślić, że zaangażowanie w rozumieniu engagement jest obecnie 

jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności funkcjonowania 
organizacji. Zaangażowani pracownicy pracują bowiem wydajniej i z większym 
zapałem, co przynosi przedsiębiorstwu wymierne i niewymierne korzyści. Wiele 
organizacji coraz częściej mierzy poziom zaangażowania swoich pracowników, 
a także wdraża programy mające na celu utrzymanie jego wysokiego poziomu 
wśród zatrudnionych na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej. 

Istotą zaangażowania w rozumieniu commitment jest zatem lojalność wobec 
organizacji, chęć bycia pracownikiem danej organizacji oraz podejmowanie wy-
siłków na jej rzecz. Involvement polega natomiast na włączaniu pracowników 
w sprawy firmy w celu zwiększania ich zadowolenia z pracy i poprawy identyfi-
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kacji pracowników z jej celami. Zaangażowanie w rozumieniu engagement wyra-
ża się z kolei w pozytywnej postawie pracowników wobec wykonywanej pracy, 
objawiającej się zapałem i poświęceniem podczas wykonywania zadań. 

Należy zaznaczyć, że przedstawione podejścia do pojęcia zaangażowania są 
ze sobą powiązane i mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Zadowolenie z pra-
cy i zaangażowanie w rozumieniu engagement może zależeć zarówno od stopnia 
włączania pracowników w sprawy organizacji (involvement), jak i od lojalności 
oraz chęci działania na rzecz firmy (commitment). Powiązania te są wielokierun-
kowe i mogą powodować sprzężenia zwrotne. Zadaniem organizacji powinno być 
zatem podejmowanie kompleksowych działań, mających na celu zwiększanie 
stopnia zaangażowania pracowników na wielu poziomach. 

W dalszej części zaangażowanie będzie utożsamiane z pojęciem engagement. 
Istotna rola w zwiększaniu poziomu zaangażowania przypisana natomiast zosta-
nie włączaniu pracowników w sprawy organizacji, czyli involvementowi.

2. Zaangażowanie pracowników w organizacjach

Rola pracowników w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej organizacji jest 
obecnie bardzo duża. Z tego względu tak ważne jest zaangażowanie pracowni-
ków w wykonywaną pracę, stanowiące jeden z czynników wpływających na roz-
wój przedsiębiorstwa2. Rolę zaangażowania pracowniczego w funkcjonowaniu 
organizacji podkreśla Instytut Gallupa. Wyniki badań opublikowane w 2006 r. 
wykazały, że zaangażowanie pracowników jest jednym z najważniejszych czyn-
ników sukcesu organizacji (Harter i in. 2006: 31-32). Przedsiębiorstwa, w których 
większość pracowników wykazywała wysoki poziom zaangażowania, charakte-
ryzowały się o 12 p.p. wyższą rentownością i o 18 p.p. wyższą produktywnością 
niż te, w których przeważali pracownicy niezaangażowani. 

Co więcej, w firmach o wysokim stopniu zaangażowania pracowników zano-
towano spadek absencji o 27 p.p., zaś w firmach z niskim stopniem zaangażowa-
nia zatrudnionych – wzrost wypadków w pracy o 36 p.p. Ponadto badania Sabine 
Sonnentag wykazały, że pracownicy zaangażowani wykazują większą odporność 
psychiczną i rzadziej zniechęcają się pojawiającymi się problemami (Sonnentag 
2003: 518-528). Badania przeprowadzone przez firmę Insync wskazują natomiast, 
że efektem wysokiego poziomu zaangażowania jest poprawa rezultatów osiąga-
nych przez firmę, dzięki: 

– zmniejszeniu absencji i wzrostowi motywacji, która przekłada się na wzrost 
produktywności,

2 Instytut Gallupa od końca lat 90. prowadzi regularne badania poziomu zaangażowania pra-
cowników w przedsiębiorstwach na całym świecie. Objęto nimi dotąd 95 mln pracowników w 195 
krajach świata (Gallup Institute 2013: 18).
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– większemu skupieniu się pracowników na zadaniach, które prowadzi do 
mniejszej liczby błędów i przekłada się tym samym na większe bezpieczeństwo 
pracy,

– mniejszej rotacji pracowników,
– lepszej obsłudze klientów, która skutkuje wzrostem lojalności klientów 

w stosunku do firmy (White Papers 2014: 3-7).
Instytut Gallupa wskazuje także, że zaangażowani pracownicy napędzają in-

nowacje i pchają organizacje naprzód. Osoby niezaangażowane poświęcają wy-
konywanej pracy czas, ale nie wkładają w nią energii i pasji. Natomiast osoby 
o bardzo niskim poziomie zaangażowania są niezadowolone ze swojej pracy, 
a swoją postawą dezawuują osiągnięcia swoich zaangażowanych współpracowni-
ków (Gallup Institute 2013: 21). Badania przeprowadzone w 2013 r. wykazały, że 
aż 70% pracowników amerykańskich firm nie wykorzystuje swojego potencjału 
w pracy, co spowodowane jest niskim poziomem zaangażowania w wykonywaną 
pracę. 

Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Hewitt Associates również wykaza-
ły spadek zaangażowania pracowników, tym razem w skali światowej. Badaniami 
objęto 2,9 tys. organizacji oraz 6,7 mln pracowników w 90 krajach Europy, Azji, 
Ameryki Północnej i łacińskiej. Wykazano w nich, że w 2010 r. zaangażowa-
nych było 56% pracowników, co stanowiło spadek o 4 p.p. w stosunku do roku 
poprzedniego (AON Hewitt 2014: 4). Co więcej, pracownicy z krajów europej-
skich wykazywali najniższy poziom zaangażowania. Odsetek zaangażowanych 
pracowników Europy wyniósł około 50% w stosunku do 71% pracowników 
z Ameryki łacińskiej. W badaniach tych poziom zaangażowania pracowników 
w firmach północnoamerykańskich kształtował się lepiej niż w badaniach Insty-
tutu Gallupa. Zgodnie z ich wynikami zaangażowanie wykazywało około 64% 
amerykańskich pracowników. Do możliwych przyczyn niskiego poziomu zaanga-
żowania pracowników zalicza się: złe relacje z przełożonymi, brak szacunku dla 
pracy wykonywanej przez podwładnych, brak szkoleń i możliwości rozwoju oraz 
niezadowalający system motywacji. 

Literatura przedmiotu zawiera wiele poglądów i teorii dotyczących czynni-
ków wpływających na poziom zaangażowania pracowników w miejscu pracy. 
Anthony Carnevale podkreśla, że strategie organizacji nie powinny bazować tylko 
na niskich kosztach, płacach i korzyściach, lecz na źródłach przewagi konkuren-
cyjnej, takich jak: innowacje, elastyczność, jakość, szybkość działania oraz obsłu-
ga klienta (Carnevale 1991: 34-39). Autor ten zwraca także uwagę na rolę kultury 
organizacyjnej, będącej zbiorem zasad i wartości, która traktuje pracowników 
jako ważnych wewnętrznych interesariuszy, a nie jako tryby w machinie. Szcze-
gólną rolę w urzeczywistnianiu wspomnianych zasad przypisuje on menedżerom. 
To od nich i ich postaw zależą bowiem codzienne stosunki między podwładnymi 
a przełożonymi.
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We współczesnych organizacjach rola menedżera staje się coraz bardziej 
kompleksowa. Polega m.in. na promowaniu stylu pracy sprzyjającego rozwiązy-
waniu problemów, kształtowaniu wzajemnych stosunków między pracownikami, 
tworzeniu atmosfery współpracy i dialogu oraz otwartości (Lewicka 2010: 65; 
Jabłoński 2009: 125). Thomas Kochan i Lee Dyer za jeden z czynników decy-
dujących o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa uznają natomiast za-
pewnienie pracownikom możliwości wpływu na decyzje strategiczne zapadające 
w organizacji poprzez informowanie, konsultacje lub inne formy reprezentacji 
pracowniczej (Kochan, Dyer 1992: 7). 

Zwrócili oni także uwagę na konieczność podjęcia działań zwiększających 
zaangażowanie pracowników w organizacji. Działania te powinny być podejmo-
wane na trzech poziomach organizacji i obejmować następujące czynniki:

a) na poziomie strategicznym:
– wspieranie strategii przedsiębiorstwa,
– przestrzeganie wartości przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla,
– udział specjalistów ds. ZZL w tworzeniu strategii firmy i odpowiedzialno-

ści za nią;
b) na poziomie funkcjonalnym (tj. polityki zarządzania zasobami ludzkimi): 
– stabilność zatrudnienia,
– inwestowanie w szkolenia i rozwój,
– system wynagrodzeń motywujący do współpracy, uczestnictwa i wkładu;
c) na poziomie miejsca pracy:
– selekcja oparta na wysokich standardach,
– szeroko zakrojone projekty działań i praca zespołowa,
– włączenie pracowników w rozwiązywanie problemów,
– atmosfera współpracy i zaufania (Kochan, Dyer 1992: 6-9).
Na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane na poziomie miejsca 

pracy, gdyż dotyczą relacji pracowników z ich środowiskiem, przełożonymi i pra-
cą, które są istotne dla zwiększania zaangażowania pracowników w wykonywane 
zadania. Włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji oraz 
umożliwianie im wpływu na sprawy związane z wykonywaną przez nich pracą 
zwiększają zadowolenie i satysfakcję z pracy, co przekłada się na większe zaan-
gażowanie. 

Richard Walton zwraca także uwagę na konieczność zwiększenia samodziel-
ności pracowników w miejscu pracy poprzez involvement (Walton 1985: 76-84). 
Według niego strategia zaangażowania w zarządzanie jest korzystniejszym roz-
wiązaniem niż sprawowanie kontroli nad pracownikami. Prowadzi ona bowiem 
do poprawy zadowolenia zatrudnionych w miejscu pracy. Pracownicy powinni 
być zatem obarczani większą odpowiedzialnością oraz zachęcani do wysiłku. Ta-
kie działania przynoszą większą satysfakcję z pracy, co pozytywnie wpływa na 
działania twórcze pracowników (Walton 1985). Na motywacyjny charakter zaan-
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gażowania zwracają także uwagę przedstawiciele szkoły japońskiej, według któ-
rej najlepszy sposób motywowania ludzi to uzyskanie ich pełnego zaangażowania 
poprzez przywództwo i włączanie ich w życie organizacji (Armstrong 2007: 224). 

Jak pisze Gerald Salancik zaangażowanie można zwiększyć i wykorzystać do 
wspierania celów i interesów organizacji poprzez udział pracowników w podej-
mowaniu decyzji o pewnych działaniach (Salancik 1977: 1-54). Jakość stosun-
ków między pracownikami i przełożonymi jest natomiast znacząca z uwagi na 
powstawanie konfliktów. Niski poziom zaufania we wzajemnych stosunkach oraz 
mnożące się konflikty nie sprzyjają przywiązaniu pracowników do firmy, powo-
dując jednocześnie mniejszą efektywność podejmowanych działań. Rolę dobrych 
stosunków na linii przełożony – podwładny podkreśla także Dagmara Lewicka 
(2010). Przeprowadzone przez nią badania wykazały, że dobre relacje pracowni-
ków z przełożonymi są drugim, po procedurach motywowania, warunkiem zado-
wolenia z pracy3. 

Michael Armstrong przypisuje duże znaczenie wzajemnym relacjom pracow-
ników z przełożonymi (Armstrong 2007). uważa, że na zwiększenie zaangażo-
wania wpływa involvement. Działania podejmowane w tym celu powinny mieć 
charakter strategiczny i obejmować wiele obszarów funkcjonowania organizacji. 
Wymienia on pięć elementów składających się na strategię zaangażowania:

– poczucie współwłasności – koncepcja ta zakłada włączanie pracowników 
w podejmowanie decyzji, aby dać im możliwość kreowania (przynajmniej w pew-
nym stopniu) swojego miejsca pracy, powinni oni mieć poczucie, że ich pomysły 
zostały wysłuchane i uwzględnione w ostatecznych decyzjach. Zwiększa to bo-
wiem prawdopodobieństwo akceptacji wprowadzanych zmian bądź narzucanych 
zadań; 

– efektywna komunikacja – zaangażowanie pracowników jest większe, gdy 
zachodzi efektywna komunikacja między nimi a kierownictwem; pracownicy 
powinni dokładnie rozumieć to, czego się od nich oczekuje i w co powinni się 
zaangażować; 

– jakość przywództwa – zaangażowanie wzrasta, gdy menedżerowie potrafią 
zdobyć zaufanie i szacunek pracowników, z którymi pracują. Sami także powin- 
ni wykazywać wysoki stopień zaangażowania, aby dawać dobry przykład pod-
władnym;

– zadowolenie z pracy – zwiększanie zadowolenia z pracy, a tym samym za-
angażowanie można zwiększyć, koncentrując się na takich wewnętrznych czyn-
nikach motywacji, jak: odpowiedzialność, osiągnięcia czy uznanie. Zadowoleniu 
z pracy będzie sprzyjać m.in. poszerzanie przestrzeni pozwalającej pracownikom 

3 Innymi czynnikami mającymi wpływ na zadowolenie z pracy były kolejno: dzielenie się wie-
dzą, szkolenie i rozwój, ocena, podmiotowość, komunikowanie się, rekrutacja, zakres obowiązków, 
różnorodność, konflikt (Lewicka 2010: 65).
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na wykorzystanie swoich umiejętności i zdolności, np. przez delegowanie upraw-
nień;

– praktyki personalne zwiększające zaangażowanie – szkolenia, planowanie 
kariery, projektowanie stanowisk pracy, zarządzanie przez efekty, zachowanie 
równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (Armstrong 2007: 227-228).

W literaturze wymienia się też wiele innych czynników mających wpływ na 
stopień zaangażowania pracowników w organizacji. Należą do nich: adekwatne 
do zadań wynagrodzenie, możliwości ciągłego rozwoju, rozumienie sensu włas- 
nej roli w organizacji.

3. Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników –  
wyniki badań 

3.1. Cel i przedmiot badań

Badania były prowadzone od października 2013 do marca 2014 r. i miały na 
celu określenie:

– jakie działania podejmowane są w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia 
zaangażowania pracowników w miejscu pracy,

– jakie efekty osiągnęły organizacje dzięki podjęciu działań zwiększających 
zaangażowanie pracowników.

W badaniu uwzględniono następujące czynniki mające wpływ na poziom za-
angażowania:

– atmosfera pracy i relacje z kierownictwem, 
– motywacja finansowa i pozafinansowa,
– polityka informacyjna,
– programy angażowania pracowników (involvement), np. programy pomy-

słów i sugestii, możliwość wpływu na stanowisko pracy. 
Przedmiotem badania były działania podejmowane w organizacjach, mające 

na celu zwiększenie zaangażowania pracowników. Badaniu poddano duże i śred-
nie przedsiębiorstwa głównie z województwa łódzkiego, których działalność na-
stawiona jest na osiąganie zysku. 

Do badania wyselekcjonowano firmy, w których wdrożone zostały programy 
zgłaszania pomysłów i sugestii. Był to zabieg celowy. uznano bowiem, że po-
winny być w nich podejmowane także inne działania mające na celu zwiększenie 
zaangażowania pracowników. Co więcej, zainteresowanie pracowników progra-
mami zgłaszania pomysłów może być jednym z mierników ich zaangażowania 
w miejscu pracy. Można bowiem przypuszczać, że w tych przedsiębiorstwach, 
w których programy zgłaszania pomysłów cieszą się dużym zainteresowaniem, 
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a propozycje usprawnień są często zgłaszane, pracownicy cechują się wysokim 
poziomem zaangażowania. 

3.2. Metoda badawcza

Do badania wybrano 25 przedsiębiorstw. W każdym z nich założono prze-
prowadzenie dwóch wywiadów swobodnych: z przedstawicielem kierownictwa 
i z przedstawicielem pracowników. Jednak przedsiębiorcy niechętnie godzili się 
na przeprowadzanie rozmów z ich pracownikami, dlatego ostatecznie przeprowa-
dzono 25 wywiadów z przedstawicielami kierownictwa i 12 wywiadów z przedsta-
wicielami pracowników. Przedstawicielami pracodawców byli najczęściej człon-
kowie zarządu, menedżerowie działów jakości lub menedżerowie z działu HR  
(jeżeli nie istniał dział jakości). Przedstawicielami pracowników byli członkowie 
rad pracowniczych (jeżeli istniały), menedżerowie wybranych przez pracodawcę 
działów lub kierownicy projektu. Dla badań kluczowe były wywiady z przedsta-
wicielami pracodawców, którzy mieli najpełniejszy obraz sytuacji panującej w or-
ganizacji. Wywiady z przedstawicielami pracowników miały głównie charakter 
weryfikacji informacji udzielonych przez przedstawicieli pracodawców. 

Podczas wywiadów z przedstawicielami kierownictwa uzyskano informacje 
na temat: wdrożonych programów zgłaszania pomysłów, przedmiotu angażowa-
nia pracowników, systemu motywacyjnego, poziomu zainteresowania pracow-
ników programami zgłaszania pomysłów, efektów polityki zwiększania zaanga-
żowania pracowników. Wywiady z przedstawicielami pracowników dotyczyły 
przede wszystkim zainteresowania pracowników programami zgłaszania pomy-
słów, atmosfery pracy i otwartości kierownictwa na pomysły zgłaszane przez pra-
cowników, a także oceny systemu motywacyjnego.

3.3. Opis grupy badanej

W badaniu wzięły udział przedsiębiorstwa średnie i duże, w tym: 4 firmy za-
trudniające od 50 do 249 pracowników, 8 zatrudniających od 250 do 1000 pra-
cowników oraz 13 zatrudniających ponad 1000 pracowników. Struktura włas- 
ności kształtowała się następująco: 8 firm stanowiły przedsiębiorstwa z całkowi-
tym udziałem kapitału polskiego, a 17 z częściowym lub całkowitym udziałem 
kapitału zagranicznego. Wszystkie firmy były przedsiębiorstwami prywatnymi. 
Większość z nich działała w sektorze przetwórstwa przemysłowego (17 przedsię-
biorstw), jednak profile ich działalności były różne4. 

4 Pozostałe sektory kształtowały się następująco: budownictwo – 2, wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektryczną – 1, handel hurtowy i detaliczny – 1, informacja i komunikacja – 1, 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1, transport i gospodarka magazynowa – 1, pozostała 
działalność usługowa – 1.
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3.4. Wyniki badań empirycznych 

Różnorodność rynków, na których działają badane organizacje, nie pozwala 
formułować jednoznacznych wniosków. Każda organizacja jest bowiem inna, zaś 
profil działalności wymusza na nich wdrażanie różnych rozwiązań, które nieko-
niecznie sprawdziłyby się w przedsiębiorstwach z innej branży. Wyniki badań po-
zwalają jednak zaobserwować pewne prawidłowości niezależnie od przedmiotu 
prowadzonej działalności. Poniżej zaprezentowano ogólne wnioski z przeprowa-
dzonych badań w kilku obszarach. 

3.4.1. Metody angażowania pracowników  
i polityka informacyjna

W każdej z badanych firm wdrożone zostały programy zgłaszania pomysłów 
i usprawnień. Najczęściej były to programy oparte na koncepcji ciągłego dosko-
nalenia kaizen. Co ważne, w większości firm były one skierowane do pracow-
ników najniższych szczebli i nie obejmowały menedżerów wyższych szczebli. 
uznaje się bowiem, że pomysłowość i innowacyjność jest częścią ich codzien-
nych obowiązków. Takie podejście ma na celu wspieranie oddolnych inicjatyw 
pracowników, wykorzystanie ich potencjału kreatywnego, a także umożliwienie 
im wykazania się swoimi umiejętnościami. 

W większości firm (niezależnie od tego, czy były to firmy z całkowitym 
udziałem kapitału polskiego, czy filie firm zagranicznych) stosowane są zespo-
łowe formy pracy, takie jak: grupy projektowe czy zespoły rozwiązywania pro-
blemów. Dodatkowo we wszystkich badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych 
w działach produkcji funkcjonują zespoły o charakterze autonomicznym, dzięki 
którym pracownicy mogą sami rozwiązywać napotkane problemy, a także wdra-
żać usprawnienia. Za takim rozwiązaniem przemawia to, że pracownicy najlepiej 
znają własne miejsce pracy i jego potrzeby. 

We wszystkich badanych firmach pracownicy mają możliwość zgłaszania 
i wdrażania nie tylko drobnych usprawnień, lecz także bardziej zaawansowanych 
pomysłów, które często wymagają powołania zespołów projektowych. W każ-
dym przypadku, o ile kompetencje pracownika na to pozwalają, jest on włączany 
w skład takiego zespołu. W każdej z badanych firm prowadzone są również re-
gularne spotkania pracowników z bezpośrednimi przełożonymi w celu wymiany 
poglądów, uzyskania przez pracowników informacji zwrotnej bądź omówienia 
bieżących problemów. Rozwinięta jest także polityka informacyjna, która najczę-
ściej odbywa się za pomocą intranetu, gazetek firmowych bądź tablic ogłosze- 
niowych. 
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3.4.2. Motywowanie i wynagradzanie 

W większości firm motywowanie pracowników przez kierownictwo opiera 
się na dwóch filarach: finansowym i pozafinansowym. Finansowe systemy mo-
tywacyjne w badanych firmach są kilkuwymiarowe, ale w badaniu skupiono się 
tylko na tej części wynagrodzeń, która uzależniona jest od ilości i jakości zgła-
szanych pomysłów. Motywatorami finansowymi były nagrody miesięczne, kwar-
talne i roczne, mające na celu nagradzanie pracowników za najlepsze pomysły. 
W większości firm (23) nagrody uzależnione są od wartości korzyści, jakie dane 
rozwiązanie przyniosło przedsiębiorstwu. Nagrody za ilość zgłoszonych pomy-
słów stosowane są rzadko (w 5 firmach). W dwóch badanych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych motywacja pracowników do zgłaszania pomysłów była tak nie-
wielka, że zdecydowano się nagradzać ich również za ilość zgłoszonych pomy-
słów, niezależnie od tego, czy zostały one wdrożone. Miało to na celu pobudzenie 
aktywności pracowników oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zgłoszenia war-
tościowego usprawnienia. 

W większości firm nagrody mają formę pieniężną. W czterech firmach wrę-
czane są też nagrody niepieniężne, np. w postaci drobnego sprzętu AGD, wycie-
czek, szkoleń, kursów językowych. W dwóch z nich stworzono nawet specjalne 
katalogi, dzięki którym pracownicy mogą wymieniać punkty zdobyte za pomysły 
na wybrane nagrody. Motywowanie pozafinansowe polega przede wszystkim na 
codziennej pracy kierowników i menedżerów, którzy swoją postawą i entuzja-
zmem mają wspierać przedsiębiorcze zachowania pracowników. Okazuje się jed-
nak, że w wielu firmach motywacja pozafinansowa nie funkcjonuje poprawnie, 
a menedżerowie nie potrafią budować zaangażowania u swoich pracowników. 
Problem ten jest szczególnie widoczny w firmach z całkowitym kapitałem krajo-
wym bądź w tych, które niedawno zostały przejęte przez inwestora zagranicznego 
i nie nastąpiła adaptacja pracowników do kultury organizacyjnej narzuconej przez 
spółkę macierzystą. 

3.4.3. Atmosfera pracy i rola kierownictwa  
w budowaniu zaangażowania pracowniczego 

Badania wykazały, że atmosfera pracy i nastawienie kierownictwa jest klu-
czowe zarówno w procesie włączania pracowników w rozwiązywanie problemów 
(involvement), jak i budowania engagementu. W tych firmach, w których kie-
rownictwo cechuje duża otwartość na nowe pomysły pracowników, docenia ich 
wkład w usprawnianie firmy i samo angażuje się w jej rozwój, poziom satysfakcji 
i zadowolenia z pracy jest znacznie wyższy. Co więcej, pracownicy wykazują się 
większą lojalnością i przywiązaniem do organizacji, w której pracują. 
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Wywiady dowiodły, że w firmach będących filiami przedsiębiorstw zagra-
nicznych znacznie więcej uwagi poświęca się budowaniu otwartej i przyjaznej 
atmosfery pracy. Kadra menedżerska w bardziej aktywny sposób zachęca pra-
cowników do zgłaszania usprawnień i pomysłów, doceniając nawet te propozycje 
zmian, które nie zostały przyjęte do realizacji. Takie nastawienie buduje zaufanie 
i poprawia relacje na linii kierownictwo – pracownik. W przedsiębiorstwach z cał-
kowitym udziałem kapitału polskiego kierownictwo również wykazuje otwartość 
na nowe pomysły i stara się zachęcać pracowników do ich zgłaszania. Wywiady 
z przedstawicielami pracowników wykazują jednak, że atmosfera pracy i relacje 
z kierownictwem w rodzimych firmach są gorsze niż w filiach firm zagranicz-
nych. Warto jednak podkreślić, że sytuacja ta zaczyna się zmieniać i sami przed-
stawiciele pracowników zauważają jej stopniową poprawę. 

Bardzo dużą rolę w procesie poprawy atmosfery pracy oraz wzajemnej współ-
pracy (zarówno między pracownikami, jak i na linii kierownictwo – pracowni-
cy) odgrywają programy bezpośredniego angażowania pracowników. Dają one 
bowiem zatrudnionym większą autonomię i odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje, co przekłada się na ich zadowolenie i przywiązanie do firmy, w której 
pracują. 

Niemniej w firmach, w których metody angażowania pracowników (involve-
ment) zostały formalnie wdrożone, lecz kierownictwo nie przywiązuje do nich 
wagi, przedsiębiorcze postawy pracowników są mało widoczne. Pracownicy nie 
widzą bowiem sensu w zgłaszaniu pomysłów, które i tak nie zostaną rozpatrzone 
ani poważnie potraktowane. Lekceważąca postawa kierownictwa wobec pracow-
ników i samej firmy zabija motywację i ducha przedsiębiorczości wśród zatrud-
nionych. Znacząco przekłada się również na ich zadowolenie z pracy i zaangażo-
wanie w nią. 

3.4.4. Zainteresowanie pracowników  
programami zgłaszania pomysłów

W większości firm zainteresowanie pracowników programami zgłaszania po-
mysłów jest wysokie. Dużą rolę odgrywa tu motywacja finansowa, która doce-
niana jest szczególnie przez pracowników produkcyjnych. Nie mniej ważna jest 
motywacja wewnętrzna pracowników, którzy chcą mieć wpływ na firmę i swo-
je stanowisko pracy. Dzięki umożliwieniu pracownikom zgłaszania usprawnień 
i pomysłów czują się oni potrzebni i doceniani, mogą się wykazać. Mimo wszyst-
ko w każdej firmie, niezależnie od branży, istnieje grupa pracowników (10-30%), 
która nie jest zainteresowana zgłaszaniem pomysłów i tego nie robi. W firmach 
produkcyjnych dużym sukcesem okazały się natomiast zespoły autonomiczne, 
które znacznie zwiększyły wydajność i sprawność pracy działów produkcji. 
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3.4.5. Przedmiot zgłaszanych pomysłów i usprawnień 

Niezależnie od formy własności przedsiębiorstwa przedmiot udziału pra-
cowników był podobny. Najważniejsze obszary, w których zgłaszane są pomysły 
i usprawnienia to: poprawa jakości produktów i usług, usprawnienie miejsca pra-
cy (metoda 5S), obniżenie kosztów i eliminacja marnotrawstwa (w różnych ob-
szarach), wzrost efektywności i produktywności, skrócenie czasu wykonywania 
zadań, usprawnienie procesów, lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, zwiększe-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.4.6. Efekty dla organizacji i pracowników

 Wyniki uzyskane podczas wywiadów w zakresie efektów stosowania metod 
zwiększających zaangażowanie pracowników zasadniczo potwierdzają wyniki 
dotychczasowych badań. Do najważniejszych efektów angażowania pracowni-
ków w rozwiązywanie problemów organizacji zaliczono: wzrost wydajności pra-
cy i produktywności maszyn, wzrost jakości produktów i usług, redukcję kosztów, 
redukcję marnotrawstwa (m.in. w odniesieniu do czasu pracy, materiałów i ener-
gii, zbędnych czynności przy wykonywaniu zadań, zmniejszenia liczby usterek), 
wzrost zadowolenia pracowników i ich osobistego zaangażowania w sprawy fir-
my, poprawę komunikacji między pracownikami i kierownictwem oraz w zespo-
łach zadaniowych/projektowych, poprawę ergonomii stanowisk pracy, poprawę 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie rotacji pracowników, wzrost od-
powiedzialności pracowników. Należy podkreślić, że efekty te uzyskano dzięki 
kompleksowym działaniom podjętym przez organizacje w zakresie podnoszenia 
zaangażowania pracowników. umożliwiły to zarówno programy zgłaszania po-
mysłów, jak również działania motywujące i wspierające ze strony menedżerów 
i całych organizacji. 

Podsumowanie

Badania międzynarodowe dotyczące zaangażowania pracowników w miej-
scu pracy wykazują, że jego niski poziom w skali europejskiej i światowej jest 
obecnie dużym problemem. W czasach gdy pracownicy są głównym motorem na-
pędowym organizacji, przed przedsiębiorcami stoi poważne wyzwanie, nie tylko 
w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, ale także zarządzania całym przedsię-
biorstwem. Tworzenie środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu wymaga 
bowiem niejednokrotnie przeformułowania całej strategii i wizji firmy, na której 
oparte było dotąd jej funkcjonowanie. 
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Zarówno badania krajowe, jak i zagraniczne dają przedsiębiorcom wiele wska-
zówek na temat metod zwiększania zaangażowania pracowniczego. Podkreśla się 
jednak, że nie istnieje uniwersalna recepta na sukces i przedsiębiorcy sami muszą 
decydować, co dla ich organizacji będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem. Nie 
zmienia to faktu, że zaangażowanie pracowników przekłada się na ekonomiczne 
rezultaty w postaci zwiększenia jakości produktów i usług, lepszej obsługi klien-
tów, spadku kosztów czy wzrostu sprzedaży. 

Badania własne wykazały, że niezależnie od tego, jakie procedury, systemy 
czy zasady zostaną wdrożone w organizacji, najważniejszy jest czynnik ludzki. 
Mowa tu przede wszystkim o dobrych relacjach między pracownikami i kierow-
nictwem, wzajemnym szacunku i otwartości na różne poglądy i pomysły. Wyniki 
badań dowodzą, że w tych firmach, w których dobre relacje na linii pracownik 
– kierownictwo nie były zachowane, nie można mówić ani o kreatywności, ani 
o dobrej atmosferze pracy, a tym bardziej o zaangażowaniu. 

Wysoki poziom zaangażowania pracowników widoczny był natomiast tam, 
gdzie zaangażowani byli przede wszystkim menedżerowie, zaszczepiający swój 
entuzjazm podwładnym. Dobre relacje społeczne w organizacji nie są oczywiście 
warunkiem wystarczającym do utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania 
pracowników. Muszą za nim podążać rozwiązania systemowe dotyczące polityki 
informacyjnej, włączania pracowników w rozwiązywanie problemów, wynagro-
dzeń, szkoleń, ścieżek karier. Wydaje się jednak, że jest to warunek konieczny 
do tego, by pozostałe narzędzia funkcjonowały efektywnie, zgodnie z ich zało-
żeniami. 
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Organizational Conditions and Employee Engagement 

Summary. A high level of employee engagement seems to be a key factor determining a market 
success of a company. Therefore managers face the challenge of creating specific strategies in their 
companies that build a high level of engagement of all employees regardless of a job position. The 
paper presents selected drivers of employee engagement as well as the empirical research results 
conducted by the author. The study was based on interviews conducted with representatives of man-
agement and employees. 

Key words: employee engagement, employee involvement, drivers of employee engagement, 
effects of employee engagement and involvement  
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konieczność poszukiwania nowych sposobów zwiększania efektywności funkcjo-
nowania tych instytucji. Dążenie to leży również u podstaw reform planowanych 
w polskim systemie pomocy społecznej. Efektywność działania OPS zależy także 
od stopnia, w jakim pracownicy utożsamiają się z misją i celami organizacji. Dla 
ich realizacji ważne są silne zaangażowanie i motywacja pracowników. Jednak 
narastające problemy społeczne i ekonomiczne, przemiany demograficzne i czę-
ste niedobory w zatrudnieniu sprawiają, że wymagania stawiane pracownikom 
pomocy społecznej stale rosną. Ponadto dynamiczne zmiany i towarzyszący im 
nacisk na wyniki działania mogą negatywnie oddziaływać na motywację pracow-
ników OPS. Jednak bez silnie zmotywowanych i oddanych pracowników ośrodki 
pomocy społecznej nie będą w stanie sprostać stawianym przed nimi obecnie wy-
zwaniom. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na motywację pracowników 
pomocy społecznej. Wielu badaczy wskazuje na odmienność motywacji pracow-
ników organizacji publicznych od motywacji pracowników organizacji prywat-
nych, która określana jest mianem motywacji służby publicznej (Public Services 
Motivation – PSM). Koncepcja motywacji służby publicznej stanowi ważny ele-
ment nowego zarządzania publicznego i jest obecnie coraz częściej stosowana 
w celu wyjaśnienia zachowań pracowników organizacji publicznych.

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jaki jest poziom mo-
tywacji służby publicznej pracowników i efektywności działania ośrodków po-
mocy społecznej? Czy istnieje związek między motywacją służby publicznej pra-
cowników a efektywnością działania OPS? Cel ten zostanie zrealizowany przez 
zaprezentowanie wyników studiów literaturowych i badań empirycznych doty-
czących motywacji służby publicznej pracowników OPS, efektywności działania 
OPS oraz ich wzajemnych powiązań.

1. Motywacja służby publicznej –  
pojęcie i znaczenie

Wśród badaczy od dawna toczy się dyskusja dotycząca różnic w motywacji 
pracowników organizacji publicznych i prywatnych. Koncepcja motywacji służ-
by publicznej pojawiła się w literaturze przedmiotu w latach 80. XX w. w kon-
tekście różnic w preferencjach pracowników dotyczących nagradzania występu-
jących między menedżerami organizacji publicznych i prywatnych (Rainey 1982: 
288-302). Czołowi badacze tego zagadnienia, James Perry i Lois Wise, definiują 
motywację służby publicznej jako indywidualną predyspozycję pracownika do 
reagowania na motywatory występujące głównie lub jedynie w organizacjach 
publicznych (Perry, Wise 1990: 368). Z kolei Hal G. Rainey i Paula Steinbauer 
podkreślają aspekt indywidualnej bezinteresowności, przedstawiając motywację 
służby publicznej jako ogólną altruistyczną motywację do służenia społeczeństwu, 
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państwu czy narodowi (Rainey, Steinbauer 1999: 23). W tym rozumieniu jest ona 
specyficznym rodzajem motywacji wewnętrznej – siłą wewnętrzną, która skłania 
jednostki do działania na rzecz dobra publicznego. Nieco szersze ujęcie motywa-
cji służby publicznej prezentują Wouter Vandenabeele, Sarah Scheepers i Annie 
Hondeghem, według których obejmuje ona także przekonania, wartości i posta-
wy jednostki wykraczające poza interes własny lub organizacji, które poprzez 
interakcje społeczne wzbudzają ich motywację do działania (Vandenabeele i in. 
2006: 15). Twierdzą oni, że motywacja służby publicznej pojawia się wtedy, gdy 
występują relacje między indywidualnymi wartościami jednostki a czynnikami 
sytuacyjnymi, które umożliwiają jednostce realizację tych wartości w działaniu.

Koncepcja motywacji służby publicznej podkreśla, że pracownicy organizacji 
publicznych cechują się odmiennym rodzajem motywacji od pracowników or-
ganizacji prywatnych. Zakłada, że pracownicy organizacji publicznych są w du-
żym stopniu motywowani przez chęć służenia pro publico bono – pragną działać 
na rzecz sprawiedliwości społecznej. Mają oni wtedy możliwość uczestnictwa 
w procesie tworzenia polityk i często się z nimi identyfikują (Zieliński 2010: 34). 
Dużym uznaniem badaczy tego zagadnienia cieszy się obecnie czterowymiarowy 
model motywacji służby publicznej zaproponowany przez Jamesa L. Perry’ego, 
który obejmuje następujące wymiary:

– zamiłowanie do podejmowania decyzji politycznych, dotyczące możliwo-
ści uczestniczenia w tworzeniu polityk publicznych,

– zaangażowanie w sprawy publiczne, które odnosi się do pragnienia służe-
nia interesowi publicznemu,

– współczucie, które dotyczy troski o podstawowe prawa wszystkich ludzi 
będących członkami społeczeństwa,

– samopoświęcenie, wyrażające się w gotowości do poświęcenia się służbie 
publicznej (Perry 1996: 5-22).

Model ten został zmodyfikowany oraz zoperacjonalizowany przez Davida H. 
Courseya i Sanjay K. Pandey (Coursey, Pandey 2007: 547-568). Objął trzy klu-
czowe wymiary: zamiłowanie do podejmowania decyzji politycznych, zaangażo-
wanie w sprawy publiczne i współczucie.

Motywacja służby publicznej silnie wpływa na postawy i zachowania pracow-
ników sektora publicznego, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracowni-
ków ośrodków pomocy społecznej, osoby o wysokim poziomie motywacji służby 
publicznej, przejawiające większą gotowość do pomocy innym. Przeprowadzone 
badania wykazały, że kadra zarządzająca organizacji publicznych o silnej mo-
tywacji służby publicznej jest również bardziej otwarta na współpracę (Frącz-
kiewicz-Wronka, Austen 2014: 98). Według Perry’ego i Wise motywacja służby 
publicznej jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o podjęciu przez 
osoby wykształcone, o dużym doświadczeniu zawodowym, pracy w sektorze 
publicznym, mimo często niższych niż w sektorze prywatnym zarobków (Perry, 
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Wise 1990: 370). Motywacja ta oddziałuje również dodatnio na wyniki działa-
nia pracowników i ich lojalność wobec organizacji (Zieliński 2010: 35). Badania 
wskazują, że dla pracowników o wysokim poziomie motywacji służby publicznej 
mniejsze znaczenie mają bodźce finansowe, dzięki czemu pomimo niewysokich 
zarobków mogą oni osiągać wysoką efektywność pracy. Należy przy tym zazna-
czyć, że chociaż dla pracowników organizacji publicznych zazwyczaj mniejsze 
znaczenie ma wysokość wynagrodzeń, to inne bodźce motywacyjne będące wy-
znacznikiem obiektywnego sukcesu zawodowego, np. możliwość awansu, są dla 
nich równie ważne jak dla pracowników zatrudnionych w organizacjach prywat-
nych (Zieliński 2010: 29).

Z racji specyfiki pracy do ważnych cech, które powinny charakteryzować 
pracownika socjalnego, oprócz kompetencji zawodowych, należą również silna 
motywacja wewnętrzna i pragnienie pomocy innym. Mogą one istotnie oddzia-
ływać na zatrudnialność (employability) pracowników OPS. Motywacja służby 
publicznej nie jest jedynym czynnikiem decydującym o wyborze pracy w OPS, 
lecz niewątpliwie ma wpływ na decyzję o podjęciu pracy czy też jej kontynu-
acji przez wielu pracowników OPS. Czynnik ten ma tym większe znaczenie, że 
praca ta jest bardzo wymagająca i trudna, a zarobki niewysokie. Można również 
przypuszczać, że motywacja służby publicznej istotnie oddziałuje na efektywność 
działania pracowników, stanowiącą istotny warunek efektywności funkcjonowa-
nia OPS.

2. Ocena efektywności funkcjonowania  
ośrodków pomocy społecznej – zarys problemu

Wielu badaczy uważa, że efektywność jest pojęciem złożonym i wielowymia-
rowym (Bratnicki, Ząbkowska 2010: 71). uznaje się ją za czynnik decydujący 
o konkurencyjności organizacji. W literaturze przedmiotu prezentowane są różne 
podejścia do efektywności i jej oceny: celowościowe, systemowe, od strony inte-
resariuszy czy oparte na modelu konkurencyjnych wartości (Lipka 2008: 9-23). 
Sposób rozumienia efektywności określa też sposób jej pomiaru. Efektywność 
funkcjonowania przedsiębiorstw najczęściej postrzegana jest w kategoriach eko-
nomicznych. Do jej oceny wykorzystuje się głównie wskaźniki ekonomiczno-fi-
nansowe, ale także wskaźniki niefinansowe, takie jak: udział w rynku i pozycja 
rynkowa, zadowolenie pracowników i klientów, zdolność zdobywania i utrzymy-
wania klientów, wizerunek.

W przypadku organizacji publicznych, nienastawionych na zysk, takich 
jak OPS, wiele tradycyjnie stosowanych w sektorze prywatnym wskaźników 
efektywności nie odpowiada potrzebom OPS, ponieważ realizują one wiązkę 
złożonych celów przede wszystkim o charakterze społecznym, lecz także eko-
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nomicznym. Jednym z podstawowych problemów pomiaru efektywności w orga-
nizacjach publicznych jest określenie, jakie kryteria oceny efektywności powinny 
być zastosowane i które z nich mają znaczenie priorytetowe. W praktyce wyko-
rzystywane są różne kryteria i miary oceny efektywności organizacji publicznych, 
obejmujące różne obszary ich działania. Miary te mają charakter finansowy i nie-
finansowy, obiektywny i subiektywny. Należy zauważyć, że już od lat 80. XX w. 
coraz większą popularnością, zwłaszcza w badaniach empirycznych, cieszą się 
miary subiektywne i niefinansowe (Dyduch 2012: 2). Ponadto, jak wskazuje Ma-
riusz Bratnicki, w pomiarze efektywności ważne jest stosowanie miar niewrażli-
wych na „potencjalne zawłaszczenie wartości” (Bratnicki 2011: 16). Dotyczy to 
głównie organizacji publicznych, takich jak OPS, bowiem w ocenie efektywności 
świadczenia usług publicznych wykorzystanie jedynie mierników ilościowych 
jest często niemożliwe, więc konieczny jest opis pozwalający na wartościowanie 
analizowanych zjawisk i procesów (Ziębicki 2007: 155).

W organizacjach komercyjnych jednym z ważnych kryteriów oceny efektyw-
ności jest stopa zwrotu z poniesionych nakładów finansowych. W organizacjach 
publicznych, które nie są nastawione na zysk, ocena efektywności ekonomicz-
no-finansowej zwykle ma charakter oceny gospodarności. Pojawiają się w nich 
także kwestie oceny społecznego wpływu poniesionych inwestycji. Jed Emerson 
podkreśla konieczność uwzględnienia „łącznej wartości działania”, która zawiera 
zarówno element oceny finansowej, jak i społecznej wartości działania (Emerson 
2003: 36-38). Nacisk na efektywność finansową w ośrodkach pomocy społecznej 
nie może bowiem prowadzić do konfliktu z ich misją społeczną. Jay Weerawar-
dena i Gillian Sullivan-Mort wskazują, że w organizacjach świadczących usługi 
publiczne, zgodnie z ich misją, tworzenie większej wartości społecznej dla inte-
resariuszy jest ważniejsze niż zyski (Weerawardena, Sullivan-Mort 2001: 54-55). 
Zdaniem Donalda Snowa stopień realizacji misji stanowi w organizacjach świad-
czących usługi publiczne jedno z podstawowych kryteriów oceny efektywności 
funkcjonowania (Snow 1992: 213-214). Specyficzną cechą oceny efektywności 
działania OPS jest nadrzędny charakter celów społecznych, do jakich zostały one 
powołane.

Na efektywność funkcjonowania organizacji świadczących usługi publiczne 
wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest poziom motywacji pracowników. 
Według Małgorzaty Sidor-Rządkowskej motywacja pracowników służby cywil-
nej jest pozytywnie związana z ich produktywnością (Sidor-Rządkowska 2013: 
24). Z kolei zdaniem Bernarda Ziębickiego poziom motywacji pracowników 
może być stosowany jako jedno z kryteriów behawioralnych oceny efektywności 
w organizacjach świadczących usługi publiczne (Ziębicki 2007: 160). Motywa-
cja pracowników stanowi bowiem jedną z dźwigni behawioralnych (behavioral 
outcomes), które wzmacniają jakość pracy, produktywność i innowacyjność (Bor-
kowska 2009: 12). Te z kolei tworzą dźwignie efektów (performance outcomes) 
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(Guest 1997: 270). Potwierdzają to wyniki badań empirycznych. Badania ankieto-
we przeprowadzone wśród pracowników OPS w latach 2008-2010 przez Instytut 
Rozwoju Służb Społecznych wykazały, że najważniejsze czynniki indywidualne 
obniżające efektywność pracy to brak motywacji do pracy i niskie zarobki (Olech, 
Sobczak 2011: 39).

Głównym celem planowanych zmian w systemie pomocy społecznej jest po-
prawa efektywności działań podmiotów pomocy społecznej. Obecne rozwiązania 
organizacyjne powodują nadmierne obciążenie pracowników socjalnych działa-
niami o charakterze administracyjnym, co zmniejsza skuteczność ich działania. 
Badania empiryczne dowodzą, że wielu pracowników społecznych skarży się na 
nadmiar obowiązków i uważa, że są niedoceniani, a ich wynagrodzenia są niepro-
porcjonalnie niskie w stosunku do wymagań i obciążeń, jakie stwarza ich praca 
(Klimowicz 2012: 11). Jednocześnie ze względu na specyfikę działalności ośrod-
ków pomocy społecznej szczególne znaczenie dla efektywności ich funkcjonowa-
nia wydaje się mieć motywacja służby publicznej. Przeprowadzone studia litera-
turowe doprowadziły do postawienia następujących hipotez badawczych:

H1: Pracowników OPS na Śląsku cechuje wysoki poziom motywacji służby 
publicznej.

H2: Poziom efektywności funkcjonowania OPS na Śląsku jest niski w ocenie 
ich pracowników.

H3: Poziom motywacji służby publicznej pracowników OPS jest dodatnio po-
wiązany z oceną efektywności funkcjonowania OPS.

3. Metodyka  
i wyniki badań empirycznych

Badania ankietowe prowadzono w 14 ośrodkach pomocy społecznej na Ślą-
sku w 2014 r. Ze względu na specyfikę badanych organizacji i podobieństwo ich 
struktury zastosowano celową metodę doboru próby. Badaniami objęto łącznie 
140 pracowników ośrodków pomocy społecznej – w każdym OPS w badaniu bra-
ło udział 10 pracowników.

Do pomiaru motywacji służby publicznej pracowników OPS wykorzystano 
narzędzie stworzone przez Perry’go, zmodyfikowane przez Courseya i Pandey 
(Perry 1996: 5-22; Coursey, Pandey 2007: 547-568). Obejmuje ono trzy subska-
le służące do mierzenia wymiarów motywacji służy publicznej: zamiłowania do 
podejmowania decyzji politycznych, zaangażowania w sprawy publiczne oraz 
współczucia. Do oceny efektywności funkcjonowania OPS zastosowano narzę-
dzie skonstruowane przez Martynę Wronkę, w którym wykorzystano m.in. skale 
opracowane przez Donalda Snowa i Chrisa Cornfortha (Snow 1992: 213-214; 
Cornforth 2001: 217-227; Wronka 2014: 363-387). Narzędzie to obejmuje trzy 
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kluczowe wymiary efektywności funkcjonowania organizacji publicznych: sta-
bilność finansową, realizację misji i społeczną legitymizację. W odpowiedziach 
wykorzystano 7-stopniową skalę Likerta (od 1 – „zdecydowanie się nie zgadzam” 
do 7 – „zdecydowanie się zgadzam”). W analizie uzyskanych danych wykorzy-
stano program SPSS 19.0. Do analizy wyników zastosowano statystyki opisowe 
i analizę korelacji Pearsona.

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę poziomu motywacji służby 
publicznej pracowników i oceny efektywności OPS przez ich pracowników. Ba-
dane wymiary mierzone były zmiennymi syntetycznymi – wskaźnikami stano-
wiącymi średnie wszystkich pozycji danej subskali1. uzyskane wyniki wskazują 
na wysoki ogólny poziom motywacji służby publicznej badanych pracowników 
OPS – średnia wynosiła 4,28 pkt w skali 7-punktowej (mediana 4,19 pkt), przy 
niewielkim zróżnicowaniu przyznanych ocen (odchylenie standardowe wynosiło 
tylko 0,38 pkt) (tab. 1)2. Najwyżej oceniono poziom wymiaru współczucia – jego 
średnia wyniosła 4,42 pkt (mediana 4,33 pkt). Nieznacznie niższe oceny uzyskał 
wymiar zaangażowania w sprawy publiczne – jego średnia wyniosła 4,41 pkt  
(mediana 4,50 pkt). Wyraźnie niżej oceniono zamiłowanie do podejmowania 
decyzji politycznych – średnia wyniosła 4,01 pkt (mediana 4 pkt). Można więc 
stwierdzić, że wyniki te nie dają podstaw do odrzucenia hipotezy H1.

Tabela 1. Poziom badanych motywacji służby publicznej pracowników OPS –  
statystyki opisowe

Wymiary Średnia Mediana Odchylenie
stand. Rozstęp Minimum Maksimum

Zamiłowanie  
do podejmowania  
decyzji politycznych

4,01 4,00 0,72 3,67 2,00 5,67

Zaangażowanie  
w sprawy publiczne

4,41 4,50 0,66 4,50 1,75 6,25

Współczucie 4,42 4,33 0,57 3,00 3,00 6,00
Motywacja do służby pu-

blicznej (ocena ogólna)
4,28 4,19 0,38 1,92 3,61 5,53

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku analizie poddano oceny poziomu efektywności badanych 
OPS przez ich pracowników. Ogólnie poziom ten został oceniony dość wysoko – 

1 Wielopunktowe odpowiedzi były traktowane jako zmienne przedziałowe. W praktyce stosuje 
się sumowanie i uśrednianie danych porządkowych, gdy są mierzone na skali Likerta i wykorzystuje 
się je do budowy wskaźników skumulowanych ocen (Wieczorkowska i in. 2003: 40; Nawojczyk 
2002: 54-57).

2 Również mierzony zmienną syntetyczną będącą średnią z poszczególnych wymiarów.
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średnia ogólna ocena efektywności badanych OPS (mierzona zmienną syntetycz-
ną, będącą średnią badanych wymiarów) wynosiła 4,47 pkt, a mediana 4,22 pkt 
w skali 7-stopniowej (tab. 2). 

Dalsza analiza wskazuje jednak na zróżnicowany poziom poszczególnych 
wymiarów efektywności OPS. Najwyżej oceniony został wymiar realizacji mi-
sji, to znaczy jego średnia ocena w badanych ośrodkach wyniosła aż 5,01 pkt 
w skali 7-stopniowej (mediana 4,84 pkt), przy niewielkim zróżnicowaniu ocen 
(odchylenie standardowe wynosiło 0,61 pkt). Wyraźnie niżej oceniono poziom 
społecznej legitymizacji – średnia wyniosła 4,57 pkt w skali 7-stopniowej (me-
diana 4,35 pkt). Najniżej oceniony został wymiar stabilności finansowej, którego 
poziom można uznać za przeciętny – jego średnia ocena wynosiła tylko 3,84 pkt 
(mediana 3,77 pkt). Podsumowując, uzyskane wyniki dają podstawy do odrzuce-
nia hipotezy H2.

Tabela 2. Poziom efektywności badanych OPS –  
statystyki opisowe

Wymiary Średnia Mediana Odchylenie
stand. Rozstęp Minimum Maksimum

Stabilność finansowa 3,84 3,77 0,46 1,53 3,00 4,53
Legitymizacja 4,57 4,35 0,52 1,50 3,90 5,40
Realizacja misji 5,01 4,84 0,61 1,83 4,17 6,00
Efektywność  

(ocena ogólna) 
4,47 4,22 0,47 1,45 3,82 5,27

Źródło: opracowanie własne.

Następnie dla zbadania relacji między poziomem motywacji służby publicz-
nej a oceną efektywności badanych OPS zastosowano analizę korelacji Pearsona 
(tab. 3). Analiza wykazała istnienie wyraźnych dodatnich związków między ogól-
ną oceną efektywność badanych OPS a poziomem motywacji służby publicznej 
ich pracowników (0,372). Najsilniejsze korelacje wystąpiły między zaangażowa-
niem w sprawy publiczne a realizacją misji OPS (0,422) i społeczną legitymizacją 
(0,371), jak również między ogólną oceną motywacji służby publicznej a reali-
zacją misji (0,395) i społeczną legitymizacją (0,367). Ponadto ogólnie najsilniej 
powiązanym z oceną efektywności działania OPS wymiarem motywacji służby 
publicznej było zaangażowanie w sprawy publiczne. 

Nie stwierdzono natomiast występowania istotnych statystycznie korelacji 
między zamiłowaniem do podejmowania decyzji politycznych a efektywnością 
badanych OPS. Podsumowując, uzyskane wyniki nie dają podstaw do odrzucenia 
hipotezy H3.
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Podsumowanie i wnioski

uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że pracowników OPS cechuje wyso-
ki poziom motywacji służby publicznej, a zatem nie istnieją podstawy do odrzu-
cenia pierwszej z postawionych hipotez. Analiza wykazała, że pomimo trudnych 
warunków pracy i stosunkowo niskich zarobków badanych pracowników OPS 
cechuje silna motywacja służby publicznej. Warto zauważyć, że najwyżej oce-
niony został wymiar współczucia, co ma szczególne znaczenie w pracy społecz-
nej. Co do drugiej z postawionych hipotez, mówiącej, że poziom efektywności 
funkcjonowania OPS na Śląsku jest niski w ocenie ich pracowników, otrzymane 
wyniki badań dały podstawy do jej odrzucenia. Niepokojące jednak jest to, że po-
ziom stabilności finansowej OPS został oceniony przez badanych pracowników 
jedynie jako przeciętny, co wskazuje na stosunkowo niską efektywność finanso-
wą tych organizacji. Należy jednocześnie zauważyć, że percepcja efektywności 
działania OPS może być silnie uzależniona od oceniającej ją grupy interesariuszy. 
Ważnym celem przyszłych badań jest zatem określenie kryteriów oceny efek-
tywności OPS stosowanych przez pozostałe grupy interesariuszy OPS, a zgła-
szanych przez jej klientów, oraz ich oceny efektywności funkcjonowania OPS.

Wyniki analizy korelacji nie dały natomiast podstaw do odrzucenia trzeciej 
hipotezy, ponieważ zaobserwowano występowanie istotnych statystycznie dodat-
nich związków między motywacją służby publicznej pracowników a efektyw-
nością funkcjonowania OPS. Na uwagę zasługuje to, że jedynie w kwestii zami-
łowania do podejmowania decyzji politycznych nie stwierdzono występowania 
znaczących związków z efektywnością funkcjonowania OPS. Można to tłuma-
czyć celami i specyfiką pracy osób zatrudnionych w pomocy społecznej, która nie 
ma bezpośredniego związku z aktywnością polityczną pracowników. Zadaniem 
pracowników OPS jest przede wszystkim wsparcie i pomoc osobom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej, toteż dla efektywności działania ten wymiar moty-
wacji wydaje się mieć ograniczone znaczenie, co potwierdzają otrzymane wyniki 
badań. Należy także zaznaczyć, że uzyskane wyniki są niereprezentatywne, po-
nieważ obejmowały jedynie ośrodki pomocy społecznej na Śląsku, ale w przy-
szłości należałoby przeprowadzić badania na terenie całego kraju. Ponadto warto 
byłoby określić związek między motywacją służby publicznej a innymi rodzajami 
motywacji pracowników OPS oraz oddziaływanie motywacji służby publicznej 
na zatrudnialność i sukces zawodowy pracowników OPS.

Podsumowując, należy stwierdzić, że chociaż w ostatnim dziesięcioleciu 
stopniowej przemianie ulega sposób zarządzania polskimi organizacjami publicz-
nymi, nadal są one zwykle postrzegane jako organizacje o niskiej efektywności 
działania. Niestety w wielu organizacjach publicznych proces zmian przebiega 
bardzo powoli. Mimo że motywacja służby publicznej jest ważnym czynnikiem 
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wpływającym na jakość usług świadczonych przez OPS, efektywność funkcjo-
nowania OPS zależy także od wielu innych uwarunkowań, przede wszystkim od 
obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych. Planowane zmiany w sys-
temie pomocy społecznej mają na celu poprawę efektywności funkcjonowania 
podmiotów pomocy społecznej, m.in. poprzez zmianę istniejących rozwiązań or-
ganizacyjnych. Warto także zauważyć, że otoczenie OPS jest niestabilne i aby 
działać efektywnie, organizacje te powinny śledzić zachodzące zmiany i tworzyć 
mechanizmy pozwalające im się do nich dostosowywać. Dlatego dużego znacze-
nia nabiera kwestia wykorzystania w ośrodkach pomocy społecznej dorobku za-
rządzania strategicznego. Ponadto działania OPS skupiają się obecnie na doraźnej 
pomocy potrzebującym, co z reguły spotyka się z negatywnym odbiorem społecz-
nym, przez co ich działania oceniane są jako mało efektywne. Planowane zmiany 
w systemie opieki społecznej mają na celu ukierunkowanie działań OPS na wspie-
ranie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w samodzielnym po-
dejmowaniu przez nie wysiłku w celu poprawy swojej sytuacji życiowej i ak-
tywizacji zawodowej. Przeprowadzone badania wskazują także, iż dla realizacji 
celów i zwiększenia efektywności działania ośrodków pomocy społecznej ważne 
jest wzmacnianie motywacji służby publicznej pracowników socjalnych. Osoby 
pracujące w pomocy społecznej zazwyczaj są silnie motywowane wewnętrznie –  
odczuwają pragnienie pomocy innym ludziom i zaangażowanie w sprawy spo-
łeczne. Nie oznacza to jednak, że nie należy im stworzać im możliwie najlepszych 
warunków do realizacji tych szczytnych celów. Zmiany w systemie pomocy spo-
łecznej mogą się do tego znacząco przyczynić. Ważne są jednak nie tylko pla-
nowane rozwiązania systemowe, lecz także ich realizacja i codzienna praktyka 
działania w samych ośrodkach pomocy społecznej.
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Motivation of the Public Service as a Factor  
of Organizational Effectiveness of Social Welfare Centers

Summary. Planned changes in the Polish social welfare system are focused on the increase 
of effectiveness of social welfare. However, in organizations providing social services, motivation 
of their employees has also a particular significance to their effectiveness. This paper attempts to 
answer the following questions: what are the levels of motivation of employees providing public ser-
vices and organizational effectiveness of social welfare centers and is there a relationship between 
motivation of employees of the public services sector and organizational effectiveness of social 
welfare centers? This goal will be achieved by presenting the results of literature study and empirical 
research concerning motivation of public services and organizational effectiveness of social welfare 
centers as well as relationships between them.

Key words: motivation of the public service, organizational effectiveness, social welfare cen-
ters
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Streszczenie. Współczesne uwarunkowania gospodarki stawiają przedsiębiorstwa wobec ko-
nieczności wprowadzania ciągłych zmian i ulepszeń, co wiąże się z uelastycznieniem ich działań 
we wszystkich sferach. Przykładem elastycznego systemu wynagradzania są systemy kafeteryjne. 
Głównym celem artykułu jest analiza systemów kafeteryjnych jako formy wynagradzania menedże-
rów. Dokonano w nim identyfikacji korzyści i zagrożeń wynikających z ich zastosowania, a także 
zaprezentowano różnice w wynagradzaniu menedżerów z pokolenia y i X.
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Kod klasyfikacji JEL: J3

Wstęp

W warunkach globalnego rynku oraz narastającej konkurencji podmioty go-
spodarcze zmuszone są szukać wciąż nowych przewag konkurencyjnych. Wyna-
grodzenia stanowią dla nich ważne narzędzie służące osiąganiu zarówno celów 
bieżących, jak i długofalowych oraz podnoszeniu konkurencyjności przedsiębior-
stwa. Przykładem elastycznego wynagradzania są systemy kafeteryjne, które pra-
widłowo wykorzystane mogą przyczynić się do sukcesu organizacji. 
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Elastyczne systemy wynagrodzeń stały się odpowiedzią na ciągłe zmiany 
w gospodarce i konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw na dynamicznie 
zmieniającym się rynku. Dla polskich przedsiębiorstw mogą stanowić podstawę 
budowania swej unikatowości.

Elastyczne systemy wynagrodzeń mające postać np. indywidualizacji pakie-
tów wynagrodzeń, przy czynnym udziale w ich tworzeniu samych pracowników 
(kafeteria), wychodzą naprzeciw potrzebom obu stron stosunku pracy – pracow-
nika i organizacji.

W uSA1 (urban, Wojewódka 2003: 47), Wielkiej Brytanii czy krajach Europy 
Zachodniej systemy kafeteryjne są znane i mają częste zastosowanie. W Polsce 
kafeteria stosowana jest sporadycznie2, a uelastycznianie pakietów wynagrodzeń 
dotyczy głównie kierowników wyższego szczebla i menedżerów (Nieżurawska 
2010: 150).

Głównym celem artykułu jest przedstawienie kafeteryjnych systemów wyna-
gradzania z uwagi na ich zastosowanie wśród menedżerów. Celem dodatkowym 
jest prezentacja różnic w wynagradzaniu menedżerów z pokolenia y i X.

1. Systemy kafeteryjne jako elastyczna forma płac 

Wynagrodzenie elastyczne w wąskim znaczeniu jest rozumiane jako dostoso-
wanie jego poziomu do zmian poziomu wielkości przyjętych jako kryteria ich sta-
nowienia. Zmienność oznacza tu zmianę poziomu wynagrodzeń w górę i w dół. 
Wynagrodzenie elastyczne rozumiane szerzej odnosi się do systemu i oznacza 
zwiększenie swobody w dostosowywaniu go do zmieniających się warunków 
otoczenia bliższego i dalszego – co jest możliwe przy łagodzeniu lub ogranicza-
niu regulacji prawnych (np. malejący odsetek pracowników objętych zbiorowymi 
układami pracy) – oraz zwiększenie swobody w kształtowaniu struktury pakietów 
wynagrodzeń i poszczególnych składników systemu wynagrodzeń. 

Pojęcie elastycznych systemów wynagradzania odnosi się niekiedy do róż-
nych korzyści uzyskiwanych przez pracowników, również korzyści pozapłaco-
wych w ramach kafeterii3 (Borkowska 2001: 179-180; Karaszewska, 2003: 90- 
-94). W literaturze zagranicznej kafeteria utożsamiana jest z kolei z elastycznymi 

1 Około połowy przedsiębiorstw w uSA deklaruje, że sposób oferowania świadczeń zorga-
nizowany jest jako system kafeteryjny (według badań Mercer Human Resource Consulting wśród 
wyższej kadry kierowniczej). 

2 Wyniki badań wskazują na wykorzystywanie systemów kafeteryjnych głównie w dużych 
przedsiębiorstwach w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego (39% przedsiębiorstw wprowadziło 
systemy kafeteryjne). Badania ankietowe zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego 
z grantu KBN nr N N115279834 realizowanego na uMK w Toruniu.

3 W polskiej literaturze przedmiotu elastyczne systemy wynagrodzeń często utożsamia się z ka- 
feterią. 
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systemami świadczeń (flexible benefis system) (Armstrong 2006: 410-418; 2000: 
112-121). Ten sposób rozumienia istoty elastycznych systemów płacowych wy-
daje się zbyt wąski, bo odnosi się tylko do jednego z przejawów elastycznych 
systemów wynagrodzeń.

W literaturze amerykańskiej elastyczne systemy wynagrodzeń utożsamiane 
są z systemami kafeteryjnymi (cafeteria system). Często pojawia się także pojęcie 
elastycznych list płac (flexible payroll), które definiowane jest jako forma kafe-
terii pozwalająca pracownikom płacić za niektóre świadczenia zdrowotne i opie-
kuńcze w formie zaliczek podatkowych odciąganych od pensji na ten cel. 

Wynagradzanie kafeteryjne rozwinęło się głównie w uSA, gdzie są relatyw-
nie wysokie stawki płac. Wartość zestawu jest z góry ustalona. Wynagrodzenie to 
wychodzi naprzeciw zindywidualizowanym potrzebom i oczekiwaniom pracow-
ników, daje możliwość wyboru tych elementów, które najbardziej odpowiadają 
ich oczekiwaniom i interesom. Nadaje to wynagrodzeniu wymiar partycypacyj-
ny. Wybór i stosowanie w kafeterii nagród o charakterze niepieniężnym w dużej 
mierze determinują czynniki kulturowe, związane zarówno z kulturą firmy, jak 
i kulturą społeczeństwa. Kafeteria jest więc elastycznym systemem, w którym 
pracownicy są zaangażowani w tworzenie własnego pakietu wynagrodzenia. Za-
sadnicza różnica między kafeterią a pakietami wynagrodzeń polega więc na tym, 
że pierwsze pracownik wybiera według swego uznania, a drugie są mu narzucone.

Warunki dostępu do konkretnego elementu kafeterii powinny być przedsta-
wiane w sposób prosty i zrozumiały, by były dobrze znane i akceptowane przez 
pracowników. Pozostawienie zatrudnionym swobody w zakresie wyboru świad-
czeń nie oznacza jednak samowoli, należy bowiem pamiętać, że to pracodawca 
decyduje, jakie przywileje i o jakiej wartości zostaną ujęte na liście i zaprezento-
wane pracownikom. 

Składniki wynagrodzenia mogą być uaktualniane, np. co rok, a także zmianie 
może ulegać ich udział. Sposób korzystania z przedstawionych świadczeń polega 
na swobodnym tworzeniu ich menu, gdzie pracownik ma do dyspozycji określoną 
pulę, wyrażoną w postaci pieniężnej lub np. punktowej. 

Systemy świadczeń do wyboru stanowią rozwiązanie problemu właściwego 
dopasowania świadczeń do potrzeb personelu, zwłaszcza w przedsiębiorstwach 
o zróżnicowanym profilu demograficznym pracowników. Na zastosowanie oma-
wianej formy wynagradzania decydują się głównie innowacyjne, prężnie rozwi-
jające się firmy, w których zatrudnionego obdarza się dużym zaufaniem, znaczną 
swobodą działania i traktuje się w sposób zindywidualizowany. W polskich wa-
runkach kafeteryjne formy wynagradzania są skuteczne, ale tylko w przypadku 
niektórych przedsiębiorstw i grup zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim 
tych jednostek pracowniczych, których podstawowe potrzeby, takie jak bezpie-
czeństwo finansowe, są w pełni zaspokojone. W związku z tym priorytetowym za-
daniem menedżerów jest zidentyfikowanie grupy docelowej, czyli pracowników, 
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do których warto skierować kafeteryjne menu. W większości przedsiębiorstw sys-
temy kafeteryjne kierowane są do menedżerów i grupy top managementu.

2. Różnice w wynagradzaniu menedżerów z pokolenia X i Y

Menedżer definiowany jest jako kierownik, którym w nowoczesnej organiza-
cji jest każdy pracownik umysłowy odpowiadający za wkład pracy wpływający 
fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć, np. zdolność tworzenia nowego 
produktu lub powiększania udziału w danym rynku (Penc 2008: 431).

W literaturze przedmiotu dokonany został podział na pokolenia (w tym poko-
lenia menedżerów): tradycjonalistów (ur. 1925-1945), baby boomers (ur. 1946- 
-1964), pokolenie X (ur. 1965-1980) i pokolenie y (ur. po 1980 r.) (Jamka 2012: 
237-238) (tab. 1). 

Tabela 1. Różnice między pokoleniami według kryteriów:  
priorytety w życiu i postawa w pracy

Tradycjonaliści Baby boomers Pokolenie X Pokolenie y
Priorytety

lojalność, koncentracja 
na historii, poszanowa-
nie tradycji

optymizm, stabilizacja,  
hierarchia wartości, ja-
sno określona strategia 
życia

ostrożność w działaniu,  
zainteresowanie inno-
wacjami, ale popartymi  
wskaźnikami ilościo-
wymi

życie wokół mediów, na-
uka przez doświadcze- 
nie, kształcenie przez ca- 
łe życie, ważna bliskość 
rówieśników

Postawa w pracy
kult dziedzictwa, od-
porność na zmiany, sto- 
sowanie metody „prób 
i błędów, w pracy po-
stawa roszczeniowa

zainteresowanie rozwo-
jem osobistym i karierą, 
docenianie siły pienią-
dza, potrzeba uznania  
i prestiżu (funkcja, sta- 
nowisko, własne biuro),  
odporność na zmiany  
w pracy czy utratę po- 
zycji, rozwój zawodo- 
wy tylko wtedy, gdy ma 
wpływ na wzrost wyna- 
grodzenia lub premii

orientacja na zmianę, 
„zmienne kariery” (co 
kilka lat), duża mobil- 
ność, relaks tylko wte- 
dy, kiedy jest taka ko-
nieczność, samorozwój  
(kursy) jako źródło pla- 
nowania kariery

wykonywanie kilku za-
dań jednocześnie („ro-
bienie kilku karier”), 
wybór tylko takiej pra-
cy, która jest ciekawa, 
zgodna z pasją, praca 
nie jest w życiu naj-
ważniejsza, ważniejszy 
jest udział w różnych 
projektach/zadaniach, 
ciągłe uczenie się

żródło: opracowanie własne na podstawie: Dziadkiewicz, Nieżurawska 2014.

Jednym z wyzwań, przed którymi stoją współcześni menedżerowie z pokole-
nia X, jest skuteczne zarządzanie pokoleniem y, czyli pracownikami, którzy nie 
osiągnęli jeszcze 30. roku życia. Różnice między pokoleniem X i y w pojmowa-
niu norm i wartości czy postrzeganiu świata są znaczne, dlatego proces motywo-
wania i wynagradzania ich powinien kształtować się odmiennie.
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Pokolenie X to „błękitne kołnierzyki”. urodzeni przed 1980 r., obecnie trzy-
dziestoparolatkowie, dla których praca była i jest najważniejsza. Ich nauka prze-
biegała w tradycyjny sposób – za pomocą tablic, białej kredy, tradycyjnego pisa-
nia i papierowych podręczników. Dla pokolenia X główną motywacją w pracy jest 
motywacja finansowa, w tym poziom płacy zasadniczej, świadczenia dodatkowe 
i szeroko pojmowana władza (empowerment). Wynagrodzenie jest dla nich przede 
wszystkim miernikiem społecznej wartości i użyteczności jednostki, wyznacza 
miejsce w społecznej hierarchii i sytuuje w określonych kręgach społecznych. 

Z kolei urodzone w połowie i pod koniec lat 80. osoby z pokolenia y (zwane 
także millenials, generation next, generation why?, iPod generation) nie żyją po 
to, by pracować, lecz pracują, aby żyć. Są to młodzi ludzie wychowani w świecie 
nowych technologii, dla których nie istnieje życie bez komputerów, smartfonów 
i Internetu. Dla pokolenia y ważny jest: elastyczny czas pracy, wynagradzanie za 
efekty pracy, możliwość „zrobienia kariery zawodowej”. Nie korzystają z biblio-
tek, nie lubią papierowych gazet i ręcznego pisania. Błyskawicznie za to porusza-
ją się po klawiaturze i w sieci, gdzie znajdują odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pokolenie X w głównej mierze wybiera wynagrodzenie indywidualne, takie 
jak: płaca za wkład, płaca za kompetencje czy płaca za umiejętności. Dla mene-
dżerów z pokolenia y znaczenie ma nie tylko wynagrodzenie indywidualne, ale 
także wynagrodzenie grupowe. Najbardziej interesujące wydają się dla nich: pła-
ca za kompetencje, płaca za umiejętności oraz wynagrodzenie powiązane z osią-
gnięciami/predyspozycją do osiągnięć (tab. 2). 

Tabela 2. Propozycje systemów wynagradzania menedżerów  
według pokoleń 

Pokolenie X Pokolenie y
1. Płaca za indywidualne wykonanie:
– za osiągnięcia (performance related pay)
– za wkład (contribution related pay)
– za kompetencje (competence related pay)
– za umiejętności (skill based pay)
– za dobrą pracę (service related pay)
– za postępy w karierze (career development 

pay)
2. Tworzenie systemów kafeteryjnych

1. Wynagrodzenie grupowe (contigent pay for 
teams)

– za kompetencje (competence related pay)
– za umiejętności (skill based pay)
– za osiągnięcia/predyspozycję do osiągnięć
2. Płaca za indywidualne wykonanie:
– za osiągnięcia (performance related pay)
– za wkład (contribution related pay)
– za kompetencje (competence related pay)
– za umiejętności (skill based pay)
3. Tworzenie systemów kafeteryjnych

żródło: opracowanie własne.

Menedżerowie z pokolenia y nadają duże znaczenie zachowaniu równowagi 
między życiem a pracą (work-life balance), dlatego wszelkiego rodzaju świadcze-
nia i korzyści w postaci kart multisport lub prywatnej opieki medycznej będą dla 



128 Joanna Nieżurawska

nich priorytetowe przy wyborze pracodawcy. Funkcjonowanie systemów kafete-
ryjnych stanowi więc dla nich kwestię niezwykle ważną.

3. Systemy kafeteryjne w przedsiębiorstwach w Polsce  
w świetle badań empirycznych

W polskiej praktyce gospodarczej kafeteria stosowana jest rzadko i ma raczej 
charakter świadczenia elastycznego, a nie rozwiązania systemowego. Badania 
przeprowadzone na próbie 2000 przedsiębiorstw z Listy 2000 „Rzeczypospolitej” 
wykazały stosowanie jej przez prawie 39% ankietowanych firm (Nieżurawska 
2010: 150). Wśród przedsiębiorstw, które wprowadziły możliwość indywidualne-
go wyboru świadczeń, największą popularnością cieszą się wynagrodzenia kafe-
teryjne obejmujące świadczenia rzeczowe. 

Są one stosowane najczęściej w przypadku kierowników wyższego szczebla 
i menedżerów (23,2%), rzadziej zaś w przypadku kierowników niższego szcze-
bla i specjalistów (13%). Nową formą kafeterii jest kafeteria obejmująca zdrowie 
i wolny czas, stosowana w przypadku kadry wyższego szczebla i menedżerów 
(5% firm), a także kierowników niższego szczebla (niecałe 5% firm) (tab. 3).

Tabela 3. Formy kafeterii stosowane w badanych przedsiębiorstwach w Polsce  
w przekroju grup pracowniczych (w %)

Formy kafeterii

Kierownicy 
wyższego 
szczebla 

 i menedżerowie

Kierownicy 
niższego 
szczebla 

 i specjaliści

Pracownicy 
administr.- 
-biurowi

Pozostali 
pracownicy

Wynagrodzenia kafeteryjne  
obejmujące świadczenia  
rzeczowe (samochód, telefon)

23,2 13,0 3,8 1,6

Wynagrodzenia kafeteryjne  
obejmujące zdrowie i wolny czas

4,9 2,7 3,8 3,8 

Wynagrodzenia kafeteryjne  
obejmujące świadczenia  
pieniężne

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

Nie stosuje się kafeterii 61,1
Brak odpowiedzi 13,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania; Nieżurawska 2010: 151.

Systemy kafeteryjne stosowane są przede wszystkim w prywatnych spółkach 
prawa handlowego z większościowym udziałem zagranicznym (36,7%) i z peł-
nym udziałem zagranicznym (33,3%) (tab. 4).
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Wynagrodzenia kafeteryjne obejmujące świadczenia rzeczowe znajdują za-
stosowanie głównie wśród top managementu. Kierownicy wyższego szczebla 
i menedżerowie są wynagradzani za pomocą tego rodzaju kafeterii głównie w pry-
watnych spółkach prawa handlowego bez udziału zagranicznego (w 15 przed-
siębiorstwach), w prywatnych spółkach prawa handlowego z większościowym 
udziałem zagranicznym (w 11 przedsiębiorstwach) oraz w prywatnych spółkach 
prawa handlowego z pełnym udziałem zagranicznym (w 8 przedsiębiorstwach).

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku wynagrodzenia kafeteryjnego 
obejmującego zdrowie i wolny czas. u kierowników wyższego szczebla i me-
nedżerów jest ona stosowana przede wszystkim w prywatnych spółkach prawa 
handlowego z większościowym udziałem zagranicznym (10%).

Wyniki badań dowodzą zarówno większego udziału, jak i bogatszego niż 
u innych grup pracowników pakietu wynagrodzeń kadry menedżerskiej. Starając 
się uatrakcyjnić portfel wynagrodzeń, przedsiębiorstwa wciąż jeszcze stwarzają 
niewielkie możliwości wyboru rodzaju pakietu przez stosowanie flexible benefis 
czy systemów kafeteryjnych. W większości firm nie są one stosowane, tam zaś, 
gdzie są obecne, ograniczają się w zasadzie do możliwości indywidualnego wy-
boru świadczeń rzeczowych.

Tabela 4. Stosowanie kafeterii w badanych przedsiębiorstwach w Polsce  
z uwzględnieniem ich formy prawnej

Forma prawna
Tak Nie Brak odpowiedzi

L. % L. % L. %
Przedsiębiorstwo państwowe 1 25,0 2 50,0 1 25,0
Przedsiębiorstwo państwowe  

z udziałem zagranicznym
0 0,0 1 100,0 0 0,0

Spółka Skarbu Państwa 4 21,1 12 63,2 3 15,8
Prywatna spółka prawa handlowego  

bez udziału zagranicznego
15 22,1 46 67,6 7 10,3

Prywatna spółka prawa handlowego  
z mniejszościowym udziałem  
zagranicznym (do 49,9%)

0 0,0 4 80,0 1 20,0

Prywatna spółka prawa handlowego  
z większościowym udziałem  
zagranicznym (od 50 do 99,9%)

11 36,7 14 46,7 5 16,7

Prywatna spółka prawa handlowego  
z pełnym udziałem zagranicznym 
(100%)

8 33,3 14 58,3 2 8,3

Inna 8 25,8 18 58,1 5 16,1
Brak odpowiedzi 0 0,0 2 66,7 1 33,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania; Nieżurawska 2010: 152.
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Zakończenie

W warunkach nasilającej się konkurencji i walki o wysoko wykwalifiko-
wany personel uelastycznianie systemów wynagrodzeń staje się koniecznością. 
Stosowanie tradycyjnych systemów płacowych może bowiem skutkować tym, 
że przedsiębiorstwa będą zmuszone zadowolić się angażowaniem pracowników 
odrzuconych przez firmy międzynarodowe. 

Należy jednak pamiętać, że elastyczne systemy wynagrodzeń powodują wiele 
negatywnych konsekwencji. Nierówności płacowe będące wynikiem uelastycz-
niania płac mogą rodzić niepewność, konflikty, zakłócać ład w stosunkach mię-
dzyludzkich, wywoływać niechęć, zwłaszcza wśród niektórych grup pracowni-
czych (pracownicy nisko wykwalifikowani, peryferyjni). 

Choć kafeteria wydaje się niezwykle wartościowym rozwiązaniem, szczegól-
nie dla menedżerów z pokolenia y, może stanowić zagrożenie dla standardowych 
zarobków, ponieważ możliwość wyboru świadczeń z oferowanego menu zwięk-
sza subiektywną wartość płacy. Budzi ona szczególne zainteresowanie w warun-
kach relatywnie wysokich płac, gdy obszar swobodnej decyzji pozostaje dość 
duży. Wymaga ona ponadto dobrej oceny poszczególnych składników menu, wła-
ściwego systemu komunikacji miedzy pracownikiem a pracodawcą oraz umiejęt-
ności w zarządzaniu skomplikowanym portfelem.

Rozwój elastycznych systemów wynagrodzeń, w tym systemów kafeteryjnych 
wydaje się nieuchronny. Poszukiwanie przewag konkurencyjnych, np. oszczędno-
ści kosztowych, zwłaszcza w sytuacji rosnących płac, takie działania wymusi. 
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Cafeteria Systems as a form of Remunerating  
Generation Y Managers

Summary. The contemporary conditions make firms face the necessity of constant implemen-
tation of changes and improvements, which is connected with making their activity in all spheres 
flexible. Cafeteria systems are a good example of elastic remuneration systems. The main aim of this 
article is to analyse cafeteria systems as an example of manager’s payment systems. Identification 
of advantages and threats following their use has been performed. The presentation of the existing 
differences in payment systems in particular consideration of generations X and y is our additional 
objective.

Key words: flexible remuneration systems, cafeteria, flexible remuneration, manager’s pay-
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Streszczenie. Rosnąca zależność organizacji od umiejętności i wiedzy jej pracowników im-
plikuje wzrost znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Powszechnie 
uważa się, że w małych firmach możliwości rozwoju są ograniczone. Jednakże są metody rozwoju 
możliwe do zastosowania w małych przedsiębiorstwach. Powstaje zatem potrzeba poszukiwania 
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stawiono bariery ograniczające rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach. Dokonano tego 
na podstawie studiów literatury i wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 r. Na-
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Wstęp

Rosnąca zależność organizacji od umiejętności i wiedzy jej pracowników 
implikuje wzrost znaczenia inwestycji w rozwój zasobów ludzkich w przedsię-
biorstwie. Potwierdzają to badacze problematyki zasobów ludzkich, akcentując 
znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju przedsiębiorstwa, a zwłaszcza pracow-
ników, w kontekście zachodzących na rynku pracy zmian (Piasecki 1999: 227), 
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„wojny o talenty” (Cannon, McGee 2012: 18-19) i zmian demograficznych (Pocz-
towski 2008a: 14-34), a także podkreślając prawo pracowników do inwestowania 
we własny rozwój (Armstrong 2007: 485). Potrzebę i pozytywne efekty rozwoju 
pracowników ukazują badania polskie (Pocztowski 2001: 17; Kunasz 2007: 116- 
-126; Fitzenz 2001: 130) i zagraniczne (Walton 1999: 14). Jednocześnie badacze 
wskazują, że w małych firmach możliwości rozwoju są ograniczone, głównie ze 
względu na brak środków finansowych na prowadzenie kosztownych programów 
szkoleniowych. Jednakże jest wiele metod rozwoju niewymagających dużych na-
kładów finansowych, możliwych do zastosowania w małych przedsiębiorstwach 

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące badanych firm

Kategoria
Właściciele Pracownicy

L. % L. %
Liczba pracowników:

1-9 104 49,30 47 24,10
10-19 48 22,80 51 26,20
20-29 19 9,00 30 15,40
30-39 16 7,60 17 8,70
40-49 24 11,40 46 23,60
brak danych 0 0,00 4 2,10
razem 211 100,00 195 100,00

Wielkość miejscowości,  
w której funkcjonuje firma:

wieś (do 10 tys. mieszk.) 18 8,50 6 3,10
małe miasto (10-50 tys.) 106 50,20 32 16,40
średnie miasto (50-250 tys.) 9 4,30 11 5,60
duże miasto (ponad 250 tys.) 73 34,60 62 31,80
brak danych 5 2,40 84 43,10
razem 211 100,00 195 100,00

Czas funkcjonowania na rynku:
do 10 lat 130 61,60 104 53,30
11-20 lat 56 26,50 65 33,30
21-30 lat 21 10,00 18 9,20
31-40 lat 0 0,00 1 0,50
brak danych 4 1,90 7 3,60
razem 211 100,00 195 100,00

Profil działalności:
handel 66 31,30 52 26,70
produkcja 34 16,10 19 9,70
usługi 111 52,60 80 41,00
inne 0 0,00 44 22,60
razem 211 100,00 195 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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(Rak 2012: 186-195). Powstaje zatem potrzeba poszukiwania przyczyn ograni-
czających stosowanie działań rozwojowych w małych firmach. 

Celem artykułu jest identyfikacja czynników ograniczających rozwój pracow-
ników w małych przedsiębiorstwach. Bazuje on na analizie literatury przedmio-
tu oraz wynikach badań empirycznych1, w tym badań ilościowych, które zostały 
przeprowadzone w okresie od marca do sierpnia 2013 r. głównie za pomocą an-
kiety bezpośredniej, wspomaganej ankietą audytoryjną, wśród przedsiębiorców 
(211 ankiet) i pracowników (195 ankiet) małych przedsiębiorstw (zatrudniających 
co najmniej jednego pracownika) z województwa dolnośląskiego. Dzięki odpo-
wiednio skonstruowanym kwestionariuszom ankiet dokonano zestawienia dwóch 
perspektyw: pracownika i przedsiębiorcy. Próba badawcza nie spełnia jednak kry-
terium reprezentatywności i nie uprawomacnia do uogólnień. Podstawowe infor-
macje na temat próby badawczej zawiera tabela 1.

1. Bariery rozwoju pracowników  
w świetle literatury przedmiotu

Rozwój pracowników jest rozumiany jako celowe konfiguracje przedsięwzięć 
służących wzbogacaniu wiedzy, rozwijaniu zdolności, kształtowaniu wartości, 
postaw, motywacji i umiejętności, a także dbaniu o kondycję fizyczną i psychicz-
ną osób wykonujących pracę, prowadzących do wzrostu jej efektywności oraz 
podniesienia wartości rynkowej zasobów ludzkich (Pocztowski 2008b: 274). 

Na podstawie analizy literatury można wyodrębnić cztery grupy barier: zwią-
zane z pracownikiem, przedsiębiorcą, organizacją oraz otoczeniem. Zostały one 
przedstawione w tabeli 2. 

2. Bariery rozwoju pracowników  
w świetle badań empirycznych

Zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom zadano trzy pytania. Pierw-
szym z nich było pytanie otwarte: „Jakie są największe trudności w podejmowa-
niu działań związanych z rozwojem pracowników w Pana/Pani przedsiębiorstwie 
(w przedsiębiorstwie, w którym Pan/Pani pracuje)?”. Na pytanie to odpowiedziała 
tylko część respondentów: zebrano 57 odpowiedzi właścicieli oraz 89 odpowiedzi 
pracowników. Odpowiedzi zostały przeanalizowane i pogrupowane.

1 Badania prowadzone w ramach projektu badawczego nr uMO-2012/05/N/HS4/01872, reali-
zowanego na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w latach 2013-2015 i finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki. 
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Przedsiębiorcy wskazali następujące bariery w rozwoju pracowników:
– bariery finansowe (14 wskazań), w tym trudna sytuacja firmy oraz wysokie 

koszty szkoleń,
– brak chęci, motywacji, inicjatywy pracowników (10 wskazań),
– inne po stronie pracownika: „pracownicy nie są chętni do wyjazdów”, „brak 

lojalności pracowników”, „predyspozycje pracownika”, „pracownicy podchodzą 

Tabela 2. Bariery rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach wg literatury przedmiotu

Źródło barier Bariery rozwoju pracowników
Pracownik – nieznajomość możliwości oraz metod rozwoju, brak wiedzy na temat możli-

wości m.in. zdobycia dofinansowania na szkolenia, które są oferowane przez 
różne instytucje pozyskujące środki z unii Europejskiej

– obawa, że podjęcie dodatkowej aktywności doprowadzi do przepracowania
– brak chęci do podjęcia dodatkowej aktywności
– brak czasu
– koszty szkoleń i innych działań rozwojowych (np. utrata dni wolnych)
– nieetyczne zachowania (np. zdobycie w przedsiębiorstwie kwalifikacji zawo-

dowych, a następnie otwarcie konkurencyjnej firmy)
Przedsiębiorca – brak wiedzy przedsiębiorców, jak rozwijać pracowników

– brak wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem
– niskie wykształcenie menedżerów
– brak wiedzy właścicieli/menedżerów na temat możliwości rozwoju, m.in. dofi-

nansowania na szkolenia, które są oferowane przez różne instytucje pozyskują-
ce środki z unii Europejskiej

– nieetyczne zachowania właścicieli małych przedsiębiorstw
Organizacja – brak możliwości finansowych, by skorzystać z kosztownych programów szko-

leniowych 
– niski poziom zarządzania kadrami, brak specjalistów do spraw personalnych
– trudność zastąpienia pracownika wysłanego na szkolenie
– niemożność zagwarantowania pracownikom takich warunków, jak w więk-

szych przedsiębiorstwach (wielu przedsiębiorców w obawie przed odejściem 
wyszkolonych pracowników do konkurencji ogranicza inwestycje w kapitał 
ludzki)

– obawa przed odejściem pracowników, w których firma zainwestuje 
– obawa przed obniżeniem poziomu realizacji bieżących zadań

Otoczenie – wysoki poziom bezrobocia w kraju pozwala na utrzymywanie niskich płac 
i przerzucanie na pracownika takich kosztów, jak koszty szkoleń 

– stosunkowo niski poziom wydatków na badania i rozwój w Polsce
– wzrost zastosowania elastycznych form zatrudnienia, co skutkuje zanikiem lo- 

jalności wobec organizacji i brakiem inwestycji w pracowników niezwiąza-
nych z przedsiębiorstwem

– niższe płace niż w średnich czy dużych firmach (jest to czynnik zdecydowanie 
zniechęcający, a często nawet uniemożliwiający pracownikom inwestowanie 
czasu i środków finansowych we własny rozwój)

żródło: Rak 2013: 1351-1361.
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do szkoleń w zbyt luźny sposób, nie wykorzystują ich potencjału w pełnym zakre-
sie”, „brak podstawowej wiedzy wśród nowych pracowników”, „szkolenia bywa-
ją mało efektywne, często z winy szkolonego” (6 wskazań),

– specyfika branży: trudność w rozwoju pracowników, wąska oferta szkole-
niowa, trudności ze znalezieniem odpowiednich szkoleń (9 wskazań),

– brak czasu (4 wskazania),
– duża rotacja pracowników (3 wskazania),
– brak trudności (2 wskazania),
– inne, np. „brak potrzeby, zatrudnione są głównie osoby starsze”, „brak pra-

cowników zatrudnionych na umowę o pracę”, „pracownicy nie są zainteresowa-
ni swoim rozwojem i rozszerzeniem kwalifikacji, ponieważ uświadamiam im, że 
nie otrzymają żadnych podwyżek płac, bo mnie na to nie stać (i tak firma ledwo 
wiąże koniec z końcem)”, „konieczność udostępniania danych o firmie”, „zgra-
nie wszystkich w jednym czasie”, „brak wiedzy, jakie działania będą korzystne” 
(9 wskazań).

Zdaniem przedsiębiorców najwięcej barier związanych jest z pracownikami 
(łącznie 16 wskazań), natomiast na drugim miejscu są bariery finansowe.

Pracownicy natomiast wskazali takie bariery, jak: 
– pracodawca: „brak rozeznania w aktualnych potrzebach rynku”, „brak 

umiejętności efektywnego zarządzania firmą”, „brak zaufania do pracowników”, 
„eliminacja osób zbyt kreatywnych poprzez zbyt małą dopuszczalną samodziel-
ność w działaniu”, „obawa, że pracownik zajmie miejsce kierownika”, „strach, że 
pracownik może wiedzieć więcej,” „przekonanie kierownictwa, że wyszkolony 
pracownik będzie zagrożeniem dla kierownictwa”, „szefowa, która chce sama de-
cydować, kto w jakim kierunku powinien się rozwijać”, „brak zaufania prezesa 
oraz kierownika do pracowników, niechęć do jakichkolwiek inwestycji w ludzi”, 
„właściciel nie widzi potrzeby”, „nie wymaga się od nas więcej niż 2-3 lata temu”, 
„znajomości, które uniemożliwiają pięcie się w górę osobom postronnym kierow-
nikowi”, „strach przed zwolnieniem”, „na stanowisku kierowniczym jest kuzyn 
prezesa i już przy samym przyjęciu do pracy, jak zauważą, że przyszły pracownik 
ma trzy fakultety lub doktorat i jeszcze był olimpijczykiem, to podanie idzie do 
kosza, bo wygryzie z czasem pana prezesa”, „brak rozumu kierownika”, „obawy 
szefa przed przejściem ze starszych i sprawdzonych technologii na nowe, których 
w pełni nie znamy, ale które dają większe możliwości”, „wygoda przełożonych, 
lenistwo w wyszukiwaniu szkoleń i kursów” (24 wskazania),

– finansowe, w tym wysokie koszty szkoleń oraz brak środków finansowych 
w firmie na inwestycje w pracowników (16 wskazań),

– wielkość firmy i związany z tym brak możliwości awansu: „brak możliwo-
ści dalszego awansu, brak stanowisk”, „braki kadrowe, mimo wielu organizowa-
nych szkoleń w niewielu biorę udział, bo nie można zostawić nowego pracow-
nika samego”, „płaska struktura organizacji, dwójka szefów, którzy podejmują 
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różne decyzje i są one rozbieżne; brak sprawnego przepływu informacji, a raczej 
zupełny jej brak”, „duży zakres obowiązków przy małej liczbie pracowników” 
(15 wskazań).

– brak zachęty finansowej (2 wskazania),
– brak potrzeby (2 wskazania),
– brak czasu (2 wskazania),
– brak chęci ze strony pracowników, lenistwo, brak ambicji: „niechęć do sa-

modzielnego finansowania szkoleń – chodzi o koszty czasu czy stratę dni urlopo-
wych” (5 wskazań),

– brak barier (6 wskazań, z czego 5 to odpowiedzi pracowników niebędących 
obecnie studentami),

– inne bariery, np. „brak umowy”, „osiągnęłam już najwyższe stanowisko”, 
„szkolenia są tylko dla pracowników na umowę o pracę”, „moja płeć”, „nie-
śmiałość”, „wiek pracowników” „status studenta, który przekreśla moje szanse 
na dostanie umowy o pracę”, „często rozwój wiąże się z teoretycznymi szkole-
niami o mało przydatnej tematyce”, „dopłacanie do szkoleń przez pracowników, 
brak planu dla pracowników jeśli chodzi o rozwój”, „mało branżowych szkoleń” 
(17 wskazań). 

Jak wynika z odpowiedzi pracowników największą barierą w rozwoju są pra-
codawcy (ich negatywne nastawienie, brak wiedzy, chęci rozwijania podwład-
nych, szczególnie finansowania rozwoju), a ponadto wielkość firmy (i związany 
z tym brak możliwości awansu). Badania dowiodły też, że podwładni w dużej 
mierze przerzucają odpowiedzialność za własny rozwój na przedsiębiorcę. Nale-
żałoby się zatem zastanowić, czy pracownicy rzeczywiście są gotowi na realizację 
nowego modelu kariery zawodowej (Miś 2007: 221).

W dalszej części badania przedsiębiorcom i pracownikom zadano dwa pyta-
nia zamknięte, w tym jedno dotyczące oceny barier występujących po stronie kie-
rownictwa, drugie – barier po stronie pracowników. Respondenci oceniali bariery 
w skali od 0 do 4, gdzie 0 oznaczało, że dany czynnik nie jest barierą, 1 – czynnik 
jest w niewielkim stopniu barierą, 2 – czynnik jest w umiarkowanym stopniu 
barierą, 3 – czynnik jest dość dużą barierą, 4 – czynnik jest bardzo dużą barierą 
w rozwoju pracowników.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy wskazali, że wymienione czynniki 
występujące po stronie kierownictwa są umiarkowaną barierą w rozwoju pracow-
ników (wykres 1). Różnice w odpowiedziach były nieznaczne. Jedynie w odnie-
sieniu do czynnika, jakim jest „brak wiedzy kierownictwa, jak rozwijać pracow-
ników”, pracownicy byli znacznie bardziej krytyczni, przedsiębiorcy natomiast 
uznali, że jest on niewielką barierą. Należy także zauważyć, że obydwie strony 
jako największą barierę wskazały obawę przed odejściem pracownika. Można za-
tem uznać, że jest to realne zagrożenie. 
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Bariery występujące po stronie pracowników przedsiębiorcy oceniają bardziej 
krytycznie niż sami pracownicy. Obydwie grupy respondentów spośród barier 
występujących po stronie pracowników koszty i brak czasu uznały za najbardziej 
znaczące w podejmowaniu działań w kierunku rozwoju pracowników (wykres 2). 
Przedsiębiorcy jako trzecią znaczącą barierę wskazali brak chęci do podjęcia do-
datkowej aktywności przez pracowników. Sami pracownicy się z tym nie zgadza-

Wykres 1. Bariery po stronie kierownictwa –  
porównanie perspektywy przedsiębiorcy i pracownika
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Wykres 2. Bariery po stronie pracowników –  
porównanie perspektywy przedsiębiorcy i pracownika
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2,44

2,56

2,09

2,10

2,24
1,49

2,13
1,56

1,90
1,54

przedsiêbiorca pracownik

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.



140 Ewa Rak

ją, oceniając ten czynnik jako najmniej znaczący, choć ocena 1,49 oznacza, że 
uważają tę barierę za umiarkowaną. Mniej znaczącymi barierami są: obawa pra-
cowników, że podjęcie dodatkowej aktywności doprowadzi do przepracowania 
oraz nieznajomość możliwości i metod rozwoju przez pracowników.

W ankiecie dla pracowników oceniane były także inne bariery (wykres 3 i 4). 
Największe różnice w odpowiedziach respondentów na temat barier rozwoju po-
jawiły się podczas podziału na odpowiedzi pracowników, którzy w trakcie prowa-
dzenia badań byli studentami, oraz pozostałych. Odnosi się to zarówno do barier 
po stronie kierownictwa, jak i po stronie pracowników.

Wykres 3. Bariery po stronie kierownictwa – porównanie perspektywy pracowników,  
którzy w trakcie badań byli studentami, i pozostałych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Studenci dużo bardziej krytycznie podchodzą do barier rozwoju związanych 
z kierownictwem przedsiębiorstwa (wykres 3). Największa różnica w odpowie-
dziach widoczna jest w ocenie kosztów rozwoju. Zdaniem studentów jest to duża 
bariera, zaś zdaniem pozostałych pracowników – niewielka. Podobnie kształtują 
się odpowiedzi dotyczące takich czynników, jak: przekonanie właścicieli, że nie 
ma potrzeby rozwijać pracowników, niechęć do podejmowania działań oraz brak 
wiedzy, choć różnice w odpowiedziach obu grup respondentów są mniejsze. 

Mniej krytycznie studenci podchodzą do barier po stronie pracowników (wy-
kres 4). Za największą z nich uznają obawę, że podjęcie dodatkowej aktywności 
doprowadzi do przepracowania. Równie ważną barierą według nich jest nieznajo-
mość możliwości i metod rozwoju przez pracowników. Różnica w odpowiedziach 
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między studentami i pozostałymi pracownikami może w tym przypadku wynikać 
z większej świadomości studentów dotyczącej zakresu wiedzy, jaką powinni po-
siadać pracownicy w tym obszarze. 

Pracownicy niebędący studentami wskazali natomiast, że największą barierą 
po stronie pracowników są koszty. Jest to szczególnie ciekawe ze względu na to, 
że ta sama grupa respondentów, oceniając bariery po stronie przedsiębiorstwa, 
koszty zaznaczyła jako barierę najmniej istotną, w innej części ankiety wskazując, 
że to przedsiębiorstwo pokrywa znaczną część kosztów rozwoju pracowników 
(średnia ocena 4,13 w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że w ogóle nie partycypuje 
w kosztach rozwoju, 5 – całkowicie pokrywa koszty; podczas gdy pracownicy 
będący studentami wskazali, że przedsiębiorstwo pokrywa mniej, bo tylko poło-
wę kosztów rozwoju – ocena 2,83). Na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte 
można wnioskować, że pracownicy mieli na uwadze również takie koszty, jak: 
utrata dni wolnych, szczególnie że drugą najważniejszą z ocenianych barier zda-
niem pracowników niebędących studentami jest brak czasu. 

Wykres 4. Bariery po stronie pracowników – porównanie perspektywy pracowników,  
którzy w trakcie badań byli studentami, i pozostałych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Analizując bariery w różnych przekrojach, można zauważyć, że koszty roz-
woju (jako bariera po stronie przedsiębiorstwa) są tym mniej znaczące, im więk-
sza jest liczba zatrudnionych w firmie. Największą barierą rozwoju są one zatem 
w firmach zatrudniających od 1 do 9 pracowników. 
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3. Bariery rozwoju pracowników z dwóch perspektyw:  
przedsiębiorcy i pracownika

Na podstawie studiów literatury przedmiotu określono zestaw trudności w roz-
woju pracowników w małych firmach, grupując je według źródeł ich powstawa-
nia: pracownicy, przedsiębiorcy, organizacja i otoczenie (Rak 2013: 1351-1361). 
Przeprowadzone badania własne pozwoliły na zweryfikowanie barier rozwoju, 
wskazanie najważniejszych z nich oraz zestawienie dwóch perspektyw: przedsię-
biorcy i pracownika (tab. 3). 

Tabela 3. Bariery rozwoju pracowników z dwóch perspektyw:  
przedsiębiorcy i pracownika

Źródło Przykłady podane  
przez pracowników %* Przykłady podane  

przez przedsiębiorców %

Pracownik – brak chęci, lenistwo, brak 
ambicji

– koszty szkoleń
– brak czasu

7,9 – brak chęci, motywacji, 
inicjatywy pracowników

– brak wiedzy, predyspozycji
– duża rotacja

33,3

Przedsiębiorca – brak wiedzy
– strach przed wykwalifiko-

wanym pracownikiem
– strach przed zmianą,  

podejście zachowawcze

27,0 – brak wiedzy 1,8

Przedsiębiorstwo – bariery finansowe
– wielkość firmy i związany 

z tym brak możliwości 
awansu 

44,9 – bariery finansowe
– specyfika branży

47,4

Otoczenie – mało branżowych szkoleń 1,1 0,0
* procenty nie sumują się do 100, gdyż niektóre ogólne sformułowania sprawiają, że nie można jednoznacznie przypo-

rządkować bariery do źródła.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

Zaprezentowane wyniki badań dowodzą, że zarówno przedsiębiorcy, jak 
i pracownicy największych przeszkód w rozwoju upatrują w samej organizacji, 
wskazując przede wszystkim na brak środków finansowych. Pracownicy często 
podają także inne ograniczenia związane z wielkością firmy (i brakiem możli-
wości awansu), natomiast przedsiębiorcy wskazują na specyfikę branży, w której 
działa firma (a więc czynnik od nich niezależny). 

Nie jest zaskoczeniem, że drugim najczęściej wskazywanym źródłem barier 
zdaniem pracowników są przedsiębiorcy, natomiast zdaniem przedsiębiorców – 
pracownicy. Nieoczekiwana wydaje się natomiast opinia pracowników, że jedną 
z istotnych barier po ich stronie jest brak ambicji i lenistwo. Nie bez znaczenia jest 
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też stosunkowo często pojawiający się w odpowiedziach brak chęci do poświę-
cenia czasu i środków finansowych na działania rozwojowe. Jest to szczególnie 
ważne zagadnienie w kontekście teorii kapitału ludzkiego, według której również 
pracownicy powinni być aktywną stroną w rozwoju, poszukiwać możliwości, 
zgłaszać zapotrzebowanie i podejmować inicjatywę. 

Podsumowanie 

Dwie pozornie przeciwstawne grupy interesariuszy zgodnie wskazują, że 
głównym źródłem ograniczeń w rozwoju pracowników jest przedsiębiorstwo. 
Jednakże analizując pozostałe wskazania respondentów uzyskane w trakcie ba-
dań, można stwierdzić, iż brak środków finansowych jest często wymówką dla 
braku wiedzy, chęci, motywacji, strachu przed zmianą oraz przyzwyczajenia do 
obecnego stanu i dla pracowników, i dla przedsiębiorców. Zarówno literatura 
przedmiotu, jak i badania dowodzą, że w małym przedsiębiorstwie także są moż-
liwości rozwoju pracowników. Wśród respondentów niewielu, bo 3,5% przed-
siębiorców i 6,7% pracowników, odpowiedziało na pytania otwarte, wskazując, 
że nie ma żadnych barier w rozwoju pracowników w ich firmie. Warto kontynu-
ować takie badania, poszukując pojedynczych, lecz wartościowych przykładów 
dobrych praktyk w zakresie rozwoju pracowników, aby ukazać więcej możliwo-
ści inwestycji w jeden z najważniejszych niematerialnych zasobów organizacji, 
jakim są jego pracownicy.
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Development of Employees in Small Enterprises –  
a Review of the Barriers from the Perspective  

of the Entrepreneur and the Employee

Summary. Increasing dependence of an organization on the skills and knowledge of its em-
ployees implies the growing importance of investment in human resource development in the en-
terprise. It is widely pointed out that in small business development opportunities are limited. How-
ever, there are methods of development possible for use in small businesses. There is therefore 
a need to look for the causes of restricting the use of development activities in small firms. This 
article presents a broad spectrum of barriers to development of employees in small businesses. At 
the outset, there is a summary of the literature study in this area. Then the paper shows the results 
of empirical research (conducted in 2013 using a questionnaire on a sample of 211 entrepreneurs 
and 195 employees of small businesses) on the barriers to development of employees in small firms. 
Finally there is a juxtaposition of barriers to development of employees from the point of view of 
two groups of stakeholders: workers and entrepreneurs.

Key words: employee development, barriers to development, small enterprise
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Działania przedsiębiorstw  
na rzecz rozwoju pracowników  

jako podstawa motywowania osób utalentowanych 

Streszczenie. Jednym z istotnych obszarów zarządzania talentami są działania związane z roz-
wojem pracowników. Celem artykułu jest ocena, na ile działania podejmowane w zakresie rozwoju 
mogą spełniać potrzeby osób utalentowanych. Według literatury przedmiotu pracownik utalentowa-
ny to osoba o wysokich kompetencjach i potencjale, a także dużej motywacji wewnętrznej, dlatego 
w procesie budowania jego lojalności szczególną rolę odgrywać będą dane mu możliwości rozwo-
jowe. Jednak – jak wykazały przeprowadzone badania – większość spośród 207 badanych przed-
siębiorstw nie podejmuje kompleksowych działań w tym zakresie. Można więc mieć wątpliwości 
co do możliwości zaspokojenia przez nich potrzeb talentów. Warto także podkreślić, że obecność 
w organizacji kapitału zagranicznego oraz posiadanie wydzielonego działu HR przyczynia się do 
podejmowania przez organizacje większej liczby działań prorozwojowych. 

Słowa kluczowe: zarządzanie talentami, rozwój, motywowanie, zarządzanie zasobami ludzki-
mi, motywacja wewnętrzna

Kod klasyfikacji JEL: M53

Wstęp

Przemiany gospodarcze na całym świecie, a w szczególności w Polsce, spo-
wodowały, że organizacje i ich środowiska uległy znacznym przekształceniom. 
Zmiany w funkcjonowaniu i otoczeniu przedsiębiorstw, banków oraz innych in-
stytucji i organizacji gospodarczych, prowadzone w ramach zachodzącej trans-
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formacji, przyniosły wiele nowych zjawisk oraz procesów w różnych obszarach 
gospodarowania pracą (Rytelewska 2013: 169-184). Były to zmiany zarówno 
związane z nową rolą państwa, jak również wynikające ze zmieniającej się pozycji 
przedsiębiorstw, w których największe przekształcenia dokonały się w systemach 
zarządzania zasobami ludzkimi, traktowaniu pracy jako wartości, w pozycjach 
pracowników, menedżerów oraz pracodawców (Jarmołowicz, Woźniak-Jęcho-
rek 2011: 190-192). Efektywne zarządzanie organizacjami stało się priorytetem 
także w dobie kryzysu gospodarczego, a jego głównym punktem odniesienia – 
pracownicy. Ewolucja przedsiębiorstw spowodowała zmiany w koncepcji kariery 
pracowników oraz zainicjowała rozwój nowych modeli zarządzania, takich jak 
zarządzanie talentami. Nowoczesne organizacje zaczęły koncentrować się na cią-
głym rozwoju talentów swoich pracowników, ponieważ dawało im to możliwość 
wyróżnienia się na tle konkurencji (Tampoe 1994: 66-77) i osiągnięcie dobrych 
wyników ekonomicznych. Już w latach 80. i 90. XX w. menedżerowie, chcąc 
wzmocnić pozycję konkurencyjną swoich organizacji, zaczęli pozyskiwać pra-
cowników o wysokim potencjale i starali się stworzyć im jak najlepsze warunki 
do rozwoju. utrata lub brak talentu znacząco spowalnia rozwój przedsiębiorstwa, 
ponieważ ma on nieproporcjonalnie duży wpływ na bieżące i przyszłe wyniki 
organizacji (Berger, Berger 2011: 14). W literaturze z zakresu zarządzania organi-
zacjami coraz częściej podkreśla się, że rozwój talentów pracowników znacznie 
zwiększa wydajność i konkurencyjność organizacji oraz staje się głównym narzę-
dziem w zarządzaniu strategicznym (Bergenhenegouwen i in. 1998: 57). 

Wyzwania stawiane przed współczesnymi organizacjami przyczyniają się do 
coraz powszechniejszego zarządzania talentami (ZT) również w polskich przed-
siębiorstwach. Celem niniejszego artykułu jest ocena, czy działania, jakie organi-
zacje podejmują w zakresie ZT, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 
rozwoju, mogą zaspokoić potrzeby osób o najwyższym potencjale.

1. Zarządzanie talentami w literaturze przedmiotu –  
przegląd podejść i definicji

Słowo „talent” pojawiło się już w czasach antycznych. Początkowo było zwią-
zane z jednostką monetarną, następnie ewoluowało tak, że zaczęło odnosić się do 
wartości pracownika (Michaels i in. 2001). Talent można rozpatrywać dwojako: 
jako ujęcie określonych cech (wybitne uzdolnienia) lub ludzi posiadających owe 
cechy (osoby o wybitnym potencjale). Te dwa sposoby definiowania talentu są 
w zasadzie odmiennymi spojrzeniami na to samo – na efekty pracy. Od uzdolnio-
nych pracowników oczekuje się bowiem świetnych wyników (Robertson, Abbey 
2010: 34). 
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Takie podejście do problemu przyczynia się do powstawania wielu różnych 
definicji talentu w literaturze przedmiotu. Peter Cheese sądzi, że osoby utalen-
towane to takie, które posiadają właściwe umiejętności i predyspozycje (Cheese 

2008). Szerzej ujmuje to Ed Michaels, który za talent uważa sumę zdolności danej 
osoby: jej wrodzonych darów, umiejętności, wiedzy, doświadczenia, inteligencji, 
osądów, postaw, charakteru, przedsiębiorczości, a także umiejętności uczenia się 
i doskonalenia (Michaels i in. 2001). Katarzyna Głowacka-Stewart i Małgorzata 
Majcherczyk definiują natomiast osobę utalentowaną jako pracownika wyróżnia-
jącego się, zdolnego do sprawowania wyższych funkcji menedżerskich, posiada-
jącego potencjał do dalszego rozwoju, którego praca wpływa na wzrost wartości 
firmy (Głowacka-Stewart, Majcherczyk 2014). Także Stanisława  Borkowska 
uważa, że osoba utalentowana o wysokim potencjale rozwojowym stanowi dźwi-
gnię wzrostu wartości firmy (Borkowska 2011: 14). Podobnie talent formułuje 
Martin A. Carree, który dostrzega w pracowniku utalentowanym nie tylko osobę 
stwarzającą nowe szanse o charakterze ekonomicznym dla organizacji, ale tak-
że przejawiającą zachowania, które wyrażają m.in. zdolność i chęci jednostki do 
tworzenia nowych idei (Carree, Thurik 2001: 14). Także Aleksy Pocztowski sądzi, 
że pracownik z talentem posiada wewnętrzne cele, które pozwalają mu realizować 
pasję związaną z pracą. Ma ponadto wewnętrzną kontrolę, która przyczynia się 
do zdefiniowania kryteriów oceny osiągnięć wewnętrznych (Pocztowski 2008).

Podobne jest podejście Tadeusza Listwana, który definiuje pracownika uta-
lentowanego jako człowieka ambitnego, posiadającego wewnętrzną motywację 
do osiągania celów zawodowych (Listwan 2005: 24). Liz Barlow także uważa, że 
osoba utalentowana to taka, która podejmuje wyzwania i dba o swój rozwój, z od-
powiednim wsparciem organizacji (Barlow 2006). Według Marty Juchnowicz nie-
odłącznym atrybutem talentu jest przedsiębiorczość, silna motywacja osiągnięć 
i postawa zaangażowania w pracę (Juchnowicz 2006: 38). Michael Armstrong 
zauważa zaś, że każdy z pracowników ma zdolności, dlatego nie powinno się 
ograniczać procesów zarządzania talentami wyłącznie do niewielkiej ich grupy 
(Armstrong  2021: 504). Talent to bowiem osoba, która łączy wrodzone uzdolnie-
nia i inteligencję oraz ma chęć samorealizacji, pracownik, który chce się kształcić, 
zdobywać doświadczenie i się rozwijać. Może to być osoba z doświadczeniem, 
która już osiągnęła wysokie wyniki, ale także pracownik, który dopiero zaczyna 
karierę zawodową. Na ocenę możliwości rozwoju talentu wpływ ma również jego 
dojrzałość emocjonalna (Tabor 2008: 4).

Na podstawie dostępnych w literaturze przedmiotu definicji talentu można 
więc stwierdzić, że osoba utalentowana to człowiek o ponadprzeciętnych zdolno-
ściach, który posiada dużą wiedzę i umiejętności, jest kreatywny, przedsiębiorczy 
oraz bardzo zaangażowany w pracę, a także dąży do własnego rozwoju, dbając 
jednocześnie o wizerunek i dobro całej organizacji. 
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2. Rozwój jako czynnik motywujący pracowników

O efektywności pracownika decyduje wiele czynników związanych ze sferą 
zawodową. Do najważniejszych z nich należy motywacja. Zgodnie z definicją 
motywowanie innych osób polega na kierowaniu ich działania w pożądaną stronę 
w celu osiągnięcia określonych wyników. Motywowanie siebie polega natomiast 
na samodzielnym ustaleniu kierunku, a następnie podjęciu działań umożliwiają-
cych podążanie zgodnie z nim (Armstrong 2011: 287).

Inaczej rozumiane jest to pojęcie na poziomie organizacji, gdzie motywowa-
nie odbywa się przez system jako celowo tworzony układ, będący kompozycją 
różnych narzędzi pobudzania oraz środków i warunków, które mają zachęcić pra-
cowników do angażowania się w swoją pracę i obowiązki służbowe w sposób 
możliwie najkorzystniejszy dla organizacji i dający im satysfakcję osobistą (Penc 
2000: 203).

W literaturze przedmiotu istnieje podział na płacowe i pozapłacowe czynniki 
motywacyjne. Głównym sposobem motywowania pracowników jest zastosowa-
nie materialnych środków motywacji, do których należą wynagrodzenia i dodat-
kowe świadczenia o charakterze materialnym. Środki materialne działają jednak 
motywująco na pracowników tylko do pewnego momentu. Dużo lepsze rezultaty 
można uzyskać przez motywowanie pozafinansowe, ukierunkowane na zaspoka-
janie potrzeb wyższego rzędu. Firmy często korzystają z pozafinansowego mode-
lu motywacji, gdy poziom wynagrodzeń pracowników jest dla nich satysfakcjo-
nujący. 

W dzisiejszych czasach czynniki niematerialne motywacji nabierają większe-
go znaczenia, ponieważ, po pierwsze, często są mniej kosztowne, a po drugie, 
pieniądz jako motywator oddziałuje skutecznie na pracownika tylko przez krótki 
czas. Z upływem czasu funkcja motywacyjna metod materialnych traci na znacze-
niu (Golembski 2009: 97).

W przypadku pracowników utalentowanych dużo lepiej sprawdzają się meto-
dy niematerialne, które pełnią rolę zachęt (Kuc 2000: 266). Można do nich zali-
czyć motywatory wewnętrzne (rozwój, awans, satysfakcja) i zewnętrzne (szacu-
nek, uznanie). 

Rozwój pracowników jest szczególnie ważnym motywatorem, a znaczenie 
podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji przez pracowników 
jest obecnie bezdyskusyjne (Tabor 2008: 81). Organizacje funkcjonują w dyna-
micznie zmieniającym się otoczeniu a ich konkurencyjność zależy w głównej 
mierze od rozwoju talentów stymulowanych do zachowań kreatywnych. Hen-
ryk Bieniok twierdzi nawet, że organizacje powinny forsować strategię totalnej 
twórczości, w której talenty realizują ideę doskonalenia wszystkiego wokół siebie 
w celu osiągnięcia dobrej pozycji rynkowej (Bieniok 2010: 23-24).
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Chcąc realizować wyznaczoną przez organizację strategię, należy w pierwszej 
kolejności wyznaczyć indywidualne cele rozwojowe dla każdego pracownika. 
W literaturze przedmiotu cele rozwojowe pracowników wiązane są zazwyczaj z:

– osiąganiem lepszych wyników – poprzez wskazanie konkretnych celów 
i ocenę kompetencji, co pozwala określić sens rozwoju pracowników przez or-
ganizację;

– większymi uprawnieniami – pracownik zyskuje coraz większe możliwości 
realizacji nowych zadań poprzez zdobywanie doświadczenia oraz udział w pro-
cesie rozwojowym; 

– większą motywacją – sens rozwoju pracowników wynika z potrzeby osią-
gania lepszych wyników, poczucia odpowiedzialności i motywacji do rozwoju. 

Potrzeba rozwoju wynika zatem z wewnętrznej potrzeby pracownika, który 
oczekuje jednak wsparcia od organizacji. Dotyczy to szczególnie osób utalento-
wanych, którym postawiono cele, zdefiniowano ich kompetencje i rozszerzono 
ich uprawnienia. Motywacja osób utalentowanych stanowi duże wyzwanie dla 
organizacji, ponieważ z jednej strony wymagają one motywacji wewnątrzorga-
nizacyjnej, a z drugiej – same określają własne kierunki działania. Rozwój pra-
cowników wynika z konieczności ciągłego zwiększania uprawnień, umiejętności 
i motywacji do pracy w celu osiągania większej efektywności. Potrzeby rozwojo-
we są coraz bardziej kompleksowe, ponieważ nabywane kompetencje nie są już 
traktowane w oderwaniu od pozostałych, ale stają się kombinacją wiedzy, umie-
jętności i postaw. Oznacza to konieczność wielowymiarowego ukierunkowania 
rozwoju pracowników.

Duże znaczenie dla potrzeb rozwojowych ma także tempo zmian zachodzą-
cych w otoczeniu. Informacje szybko się dezaktualizują, a kompetencje pracow-
ników stają się mniej użyteczne, co prowadzi do mniejszej efektywności pracy, 
a tym samym przyczynia się do frustracji pracowników, szczególnie tych utalen-
towanych, z dużym potencjałem rozwojowym.

Z uwagi na indywidualne potrzeby pracowników ich rozwój staje się trudnym 
zadaniem dla organizacji. Z jednej strony bowiem należy uwzględnić potrzebę 
specjalizacji jednostki, z drugiej – zespołową ścieżkę rozwojową poprzez zasto-
sowanie i powiązanie ze sobą różnych form rozwoju. 

3. Charakterystyka potrzeb rozwojowych  
osób utalentowanych

Jednym z czynników warunkujących skuteczność podejmowanych działań 
w zakresie motywowania i zatrzymania pracowników jest dostosowanie ich do 
różnych oczekiwań osób zatrudnionych, które wynikają z uwarunkowań społecz-
nych i osobowościowych (Earle 2003: 244-257; Nelson i in. 1997: 51-56; Pruis 
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2011: 206-216). Pracownicy utalentowani różnią się pod względem cech we-
wnętrznych od pozostałych pracowników, co może stanowić pewną trudność dla 
organizacji, która poszukuje właściwego sposobu motywowania pracowników 
utalentowanych (Leigh 2009: 48-52; Osborne 1991: 4-5). Karen Carleton pod-
kreśla, że wysokość pensji nie może być podstawą zatrzymania talentów, bowiem 
tylko praca stanowiąca wyzwanie, postrzegana jako ciekawa, może przyczynić 
się do odczuwania satysfakcji (Carleton 2011: 459-468). Duże znaczenie ma też 
kontrakt psychologiczny, którego złamanie może mieć negatywne konsekwencje 
w postaci zachowań nieproduktywnych i braku lojalności. Julie H. Porter zwraca 
z kolei uwagę na konieczność prowadzenia badań satysfakcji, a także przeprowa-
dzania indywidualnych sesji z najlepszymi pracownikami, które pozwolą ziden-
tyfikować, co organizacja może dla nich zrobić, a także w jakim obszarze pracow-
nicy ci chcieliby się rozwijać i w jakie działania angażować (Porter 2011: 56-61). 

W związku z tym, że pracownicy utalentowani mają wyższą motywację we-
wnętrzną, stawiają sobie cele zawodowe i koncentrują się na własnym rozwoju, 
powinni także cechować się wysoką orientacją na rozwój, co skłania do wyko-

Tabela 1. Rola i specyfika motywatorów stosowanych w przypadku osób utalentowanych

Narzędzie  
motywacyjne

utalentowani pracownicy
silna orientacja na rozwój  

i silna na efektywność
silna orientacja na rozwój  

i słaba na efektywność 
Pensja podstawowa duże znaczenie, powinna być po-

strzegana przez pracownika jako 
wysoka w porównaniu z pensjami 
innych pracowników

średnie znaczenie, powinna być od- 
zwierciedleniem wartości pracow-
nika i jego wkładu w sukces całej 
organizacji

Elastyczne składniki  
wynagrodzeń (premia)

średnie znaczenie, stosowane każ-
dorazowo przy osiągnięciu wyzna-
czonego celu, na podstawie efek-
tów pracy

małe znaczenie, stosowane rzadziej  
(rocznie) na podstawie wyników 
całego przedsiębiorstwa

Rodzaj wykonywanych 
zadań

bardzo duże znaczenie, preferowa-
ne zadania trudne i średnio trudne, 
stanowiące wyzwanie, ale ocenia-
ne jako możliwe do zrealizowania 

kluczowe znaczenie, preferowane 
zadania trudne, nierutynowe, wy-
soka autonomia

Relacje społeczne duże znaczenie, pozostali pracow-
nicy mogą być traktowani jako 
punkt odniesienia dla oceny włas- 
nych działań

różne znaczenie w zależności od 
predyspozycji osobowościowych, 
dominacja osób preferujących pra-
cę indywidualną

Kultura organizacji duże znaczenie, ważna zgodność 
wartości pracownika i organizacji

duże znaczenie, ważna zgodność 
wartości pracownika i organizacji

Możliwość rozwoju bardzo duże znaczenie, zapropono- 
wanie oferty szkoleniowej umożli-
wiającej podniesienie efektywno-
ści realizowanych zadań 

bardzo duże znaczenie, preferowa- 
nymi metodami rozwoju są coa- 
ching i mentoring, skoncentrowa-
ne na rozwoju osobistym

Źródło: Springer 2013: 16.
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rzystania teorii osiągania celów do budowania systemu motywacji pracowników 
utalentowanych.

W większości prac prezentujących teorie osiągania celów orientacja na cel 
rozumiana jest jako względnie trwała dyspozycja jednostki charakteryzująca jej 
zachowanie w sytuacji wyzwania, w zakresie przejawiania i rozwijania własnych 
umiejętności (VandeWalle 1997: 995-1015). Carol S. Dweck i Ellen L. Leggett 
definiują osiąganie celów jako zbiór procesów poznawczych, które mają konse-
kwencje poznawcze, emocjonalne i behawioralne (Dweck, Leggett 1988: 256- 
-272). Sposób osiągania celów wpływa na sposób myślenia o sobie, o wyzwa-
niach i korzyściach, które można dzięki nim uzyskać (Ames 1992: 261-271). 
Najczęściej wyróżnia się dwa cele: naukę (rozwój) i efektywność. Orientacja na 
naukę cechuje jednostki, które chcą rozwijać swoje kompetencje, poznawać nowe 
rzeczy i stawać się mistrzem, natomiast orientacja na efektywność cechuje osoby, 
które osiągają cele, chcąc uzyskać od innych pozytywną ocenę lub uniknąć nega-
tywnej oceny swoich kompetencji (Dweck, Leggett 1988). Z uwagi na to, że obie 
orientacje stanowią niezależne wymiary, w przypadku osób utalentowanych mogą 
występować dwie grupy pracowników: silnie zorientowanych na rozwój i silnie 
na efektywność oraz silnie zorientowanych na rozwój i słabo na efektywność. 
Przewidywane w odniesieniu do obu tych grup oczekiwania i znaczenie wykorzy-
stania różnych narzędzi motywacyjnych prezentuje tabela 1.

Przedstawiona charakterystyka preferencji osób utalentowanych dowodzi, że 
szczególną rolę w budowaniu motywacji odgrywają czynniki zapewniające moż-
liwości zaspokajania potrzeb rozwojowych. Aby móc odpowiedzieć na pytanie, 
czy przedsiębiorstwa działające w Polsce są w stanie zaspokoić potrzeby tej grupy 
pracowników, dokonano oceny poziomu podejmowanych tego typu działań.

4. Ocena działań przedsiębiorstw  
w zakresie rozwoju pracowników

4.1. Metodyka badań

Celem prowadzonych badań była ocena zakresu działań podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa ukierunkowane na rozwój pracowników. Dokonanie oce-
ny może stanowić punkt wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy są 
to działania wystarczające z punktu widzenia osób utalentowanych. W związku 
z tym postawiono następujące pytania badawcze:

1. Jakie działania prorozwojowe i w jakim zakresie podejmują przedsiębior-
stwa działające w Polsce?

2. Które ze zmiennych różnicujących badane przedsiębiorstwa (w tym: wiel-
kość podmiotu, rodzaj działalności, posiadanie działu HR, dominujący charakter 
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pracy1, obecność kapitału zagranicznego oraz forma własności) będą wpływać na 
zakres podejmowanych działań w ramach rozwoju pracowników?

Aby odpowiedzieć na te pytania, wykorzystano dane zebrane w przedsiębior-
stwach działających na terenie Polski w trakcie badania ilościowego, stanowią-
cego fragment międzynarodowego projektu badawczego pt. „Integrated talent 
management – challenge and future for organisations in the Visegrad countries” 
finansowanego przez International Visegrad Fund. Do analizy wyników zasto-
sowano miary statystyki opisowej i nieparametryczny test Kruskala-Wallisa dla 
prób niezależnych w celu weryfikacji wpływu zmiennych. Narzędziem badaw-
czym wykorzystanym w badaniu był strukturalizowany kwestionariusz ankiety 
elektronicznej. Kwestionariusz składał się z 41 pytań merytorycznych związa-
nych z ZT oraz 8 pytań charakteryzujących badane przedsiębiorstwo. Spośród 
41 pytań 6 odnosiło się do działań przedsiębiorstwa związanych z rozwojem pra-
cowników i właśnie one stanowiły przedmiot analizy. Pytania te obejmują:

– zakres wykorzystywanych metod rozwoju pracowników,
– opracowywanie ścieżek karier,
– posiadanie planów rozwoju talentów,
– możliwości rozwoju związane ze stanowiskiem pracy,
– posiadanie czasu na rozwój pracowników,
– posiadanie środków finansowych na rozwój2.
Zaproszenie do udziału w badaniu wysłano do blisko tysiąca przedsiębiorstw, 

z których 1/4 pozytywnie odpowiedziała i wypełniła kwestionariusz ankietowy. 
W zrealizowanym ogólnopolskim badaniu na temat ZT wzięło udział 207 przed-
siębiorstw. Spośród wszystkich wypełnionych kwestionariuszy najwięcej odpo-
wiedzi uzyskano od firm małych, zatrudniających 10-49 pracowników (38%), 
co trzecią ankietę wypełniła firma duża, zatrudniająca ponad 250 pracowników, 
a w 29% odpowiedzi udzielili przedstawiciele firm średnich, zatrudniających 
50-249 pracowników. Ponad połowa z nich prowadziła działalność w sektorze 
usługowym, co trzecia – działalność związaną z przemysłem i budownictwem, 
a jedynie 14% – działalność handlową. Zdecydowana większość badanych firm to 
przedsiębiorstwa prywatne, a tylko 13% to przedsiębiorstwa publiczne. 2/3 pod-
miotów posiadało udział kapitału zagranicznego i tyle samo posiadało wydzielo-
ny dział HR. W ponad połowie przedsiębiorstw dominowali pracownicy, których 
charakter pracy można uznać za umysłowy. Przedsiębiorstwa są raczej zadowolo-
ne ze swojej sytuacji rynkowej – aż 43% deklaruje, że ich sytuacja w minionym 
roku się poprawiła, dla 30% sytuacja nie uległa zmianie, a jedynie 27% odczuło 
pogorszenie. 

1 Mierzony liczbą pracowników administracyjnych.
2 Wykorzystano 5-stopniową skalę Likerta, w której 1 oznaczało „zupełnie się nie zgadzam”, 

a 5 – „całkowicie się zgadzam z danym twierdzeniem”. Wszystkie stwierdzenia rozpoczynały się 
formułą: „W organizacji, w której pracuję...”.
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Z uwagi na zastosowaną metodę badawczą (kwestionariusz internetowy) 
struktura badanej próby (zwłaszcza wysoki udział dużych przedsiębiorstw) odbie-
ga od struktury przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Mając tego świado-
mość, zebrane wyniki potraktowano z pewną ostrożnością. Jednocześnie uznano, 
że zarówno liczebność próby, jak i jej zróżnicowana struktura pozwalają na doko-
nywanie analiz statystycznych pod kątem wpływu zmiennych segmentacyjnych 
na działalność rozwojową organizacji.

4.2. Rezultaty 

Dane zebrane od przedsiębiorstw wskazują, że ponad połowa z nich ma pro-
blemy z realizacją zadań dotyczących rozwoju pracowników. Choć blisko połowa 
deklaruje, że wykorzystuje w praktyce szeroki zakres metod rozwojowych, to tyl-
ko co trzeci podmiot opracowuje plany rozwoju swoich talentów i przygotowu-
je ścieżki karier dla swoich pracowników. Powyższe wyniki wskazują, że choć 
zarządzający mają poczucie, iż podejmują działania na rzecz rozwoju, to odpo-
wiedzi na pytanie o wykorzystywanie konkretnych narzędzi rozwojowych dają 
niesatysfakcjonujące rezultaty. Co ciekawe, bariera w postaci niewystarczających 
zasobów (przede wszystkim finansowych) nie ma tak dużego znaczenia, jak się 
spodziewano. Brak środków na rozwój odczuwa 38% przedsiębiorstw, 20% nie 
potrafi tego ocenić, a największa grupa (42%) nie ma problemów w tym zakresie. 
Nieco trudniejsza sytuacja dotyczy czasu, jakim dysponują organizacje i jaki mo-
głyby przeznaczyć na rozwój pracowników – brak takich problemów deklaruje 
36% przedsiębiorstw. 

Wykres 1. Poziom działań w zakresie rozwoju talentów  
w polskich przedsiębiorstwach (w %)

0 10 20 30 40 50 60

œrodki finansowe na wspieranie talentów

czas na rozwój talentów

stanowiska pracy umo¿liwiaj¹ce rozwój

plany rozwoju talentów

sprecyzowane œcie¿ki kariery

stosowanie wielu metod rozwoju 37,4 10,3

19,8 9,4

19,7 9,4

24,5 16,7

21,2 15,3

27,9 14,8

raczej tak tak

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Zaprezentowane wyniki (wykres 1) pokazują, że w przypadku połowy, a cza-
sem nawet 2/3 badanych podmiotów działania prorozwojowe nie są podejmo-
wane lub podejmowane w niewystarczającym stopniu. Można więc mieć wąt-
pliwości, czy organizacje te poradzą sobie ze zmotywowaniem i utrzymaniem 
utalentowanego pracownika. Co ciekawe, nie tyle względy finansowe ograniczają 
przedsiębiorstwa, ile brak uwzględnienia długoterminowych potrzeb pracownika 
i organizacji.

Drugie z postawionych pytań badawczych dotyczyło oceny wpływu zmien-
nych segmentacyjnych na działania w zakresie rozwoju. W badaniu przeanalizo-
wano wpływ sześciu zmiennych, do których należały: wielkość podmiotu, rodzaj 
prowadzonej działalności, forma własności, obecność kapitału zagranicznego, 
posiadanie wydzielonego działu HR oraz dominujący charakter pracy, mierzony 
udziałem pracowników umysłowych. Spośród analizowanych zmiennych kluczo-
we znaczenie miała obecność kapitału zagranicznego, która okazała się różni-
cująca dla pięciu spośród sześciu analizowanych zmiennych. Firmy z kapitałem 
zagranicznym przykładają większą wagę do działań prorozwojowych. Stosunko-
wo duże znaczenie w podejściu do rozwoju ma także posiadanie wydzielonego 
działu HR. Firmy, które taki dział posiadały, wykorzystywały szerszy zakres me-
tod rozwojowych, posiadały stanowiska, które umożliwiają rozwój pracownikom 
oraz miały mniejsze problemy z zapewnieniem środków finansowych na rozwój. 
Wielkość podmiotu miała jedynie znaczenie przy ocenie stanowisk pracy – wię-
cej możliwości rozwojowych dostrzegali pracownicy dużych organizacji. Firmy 
o charakterze handlowym wykorzystywały najmniej metod rozwojowych, ale de-
klarowały, że nie mają problemu ze znalezieniem czasu na rozwój pracowników, 
co okazało się z kolei problematyczne dla firm o charakterze usługowym. Warto 
również zwrócić uwagę, że przedstawiciele firm prywatnych znacznie częściej 
w porównaniu z pracownikami sektora publicznego deklarowali, że zajmowane 

Tabela 2. Wpływ zmiennych różnicujących na działania prorozwojowe organizacji

Zmienne Wielkość 
podmiotu

Rodzaj  
działalności

Forma  
własności

Kapitał  
zagraniczny

Dział  
HR

Charakter 
pracy

Szeroki zakres metod 
rozwoju

** * * *

Opracowane ścieżki 
kariery

**

Plany rozwoju talentów **
Stanowiska rozwojowe ** ** * *
Posiadanie czasu na rozwój ** **
Posiadanie środków  

finansowych na rozwój
*

* różnica istotna na poziomie 0,05; ** różnica istotna na poziomie 0,01.

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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stanowiska pracy umożliwiają im rozwój. Większy zakres metod rozwoju wy-
korzystuje się również w firmach, gdzie zatrudnionych jest połowa lub więcej 
pracowników umysłowych. Zestawienie wpływu zmiennych segmentacyjnych na 
poziom realizacji działań prorozwojowych zawiera tabela 2.

Można zatem stwierdzić, że spośród zmiennych segmentacyjnych poddanych 
analizie kluczowe okazało się posiadanie przez organizację udziału kapitału za-
granicznego. Obecność kapitału obcego zdecydowanie podnosiła poziom podej-
mowanych działań prorozwojowych. Dość duże znaczenie miało też posiadanie 
wydzielonego działu HR, który można uznać za czynnik stymulujący podejmo-
wanie działań w zakresie rozwoju pracowników. 

Podsumowanie

W literaturze z zakresu zarządzania organizacjami coraz częściej podkreśla 
się, że rozwój talentów pracowników istotnie wpływa na zwiększenie wydajności 
i konkurencyjności organizacji oraz staje się głównym narzędziem w zarządzaniu 
organizacjami. Zaprezentowane wyniki badań wskazują jednak, że tylko co trze-
cie badane przedsiębiorstwo jest przygotowane do tego, by zaspokajać potrzeby 
rozwojowe osób utalentowanych, co przejawia się m.in. w wykorzystywaniu róż-
norodnych metod szkoleniowych, oferowaniu stanowisk pracy umożliwiających 
rozwój oraz przygotowywaniu ścieżek karier. Kolejne 20% realizuje część z tych 
działań, a połowę można uznać za nieprzygotowaną do podejmowania działań 
prorozwojowych. Można w związku z tym, że osoby utalentowane pracujące 
w tych przedsiębiorstwach mają niski poziom motywacji3. Warto podkreślić, że 
lepsze rezultaty w zakresie rozwoju uzyskiwały przedsiębiorstwa z kapitałem za-
granicznym oraz podmioty posiadające wydzielony dział HR. Takie przedsiębior-
stwa mają większą szansę nie tylko na pozyskanie, ale również na zatrzymanie 
szczególnie wartościowych pracowników. Pomimo braku reprezentatywności ba-
danej próby uprawniony wydaje się wniosek, że przed przedsiębiorstwami, które 
chcą nie tylko pozyskiwać, ale również zatrzymywać talenty stoi istotne wyzwa-
nie. Z uwagi na to, że osoby utalentowane mają dużą potrzebę samorozwoju i wy-
soką motywację wewnętrzną, może się okazać, że to nie tyle warunki finansowe, 
ile brak odpowiedniego środowiska pracy może stanowić źródło niepowodzenia 
w realizacji strategii zarządzania talentami. 

Odnosząc się do uzyskanych wyników, trzeba również zaznaczyć ich ogra-
niczenia wynikające z przyjętej metodyki badawczej. Zarówno wykorzystane 
narzędzie (kwestionariusz ankiety elektronicznej), jak i dobór próby pozwalają 
przypuszczać, że wyniki dla całej populacji mogłyby być jeszcze niższe. Jest to 
spowodowane tym, że udział w badaniu był dobrowolny i bazował na deklara-

3 Weryfikacja tej hipotezy stanowi dalszą część badań własnych.
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cjach respondentów, co zawsze daje nieco wyższe rezultaty niż pomiar bezpośred-
ni. Ograniczenie to nie stanowi jednak podstawy do zakwestionowania wniosku 
o niewystarczającym przygotowaniu organizacji do zaspokajania potrzeb rozwo-
jowych pracowników utalentowanych.
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Employee Development Activities of Companies  
as a Basis for Motivating Talented Workers

Summary. One of the key areas addressed in the field of talents management are activities 
associated with employee development. The aim of the paper is to evaluate how the actions taken 
in the area of development may meet needs of talented employees. The literature review indicates 
that a talented worker is a person with high competences, with potential of development and high 
internal motivation as well. Therefore, giving people opportunities of growth will play a significant 
role in the process of building their loyalty. unfortunately, the research carried out, showed that 
most of 207 companies do not take comprehensive actions in that field. Thus there may be doubts 
about their ability to meet the needs of talents.  However, it should be noted that the presence of 
foreign capital and separate HR departments in organizations contributes to undertaking more pro-
development activities.

 Key words: talent management, development, motivation, human resources management, in-
ternal motivation
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Deficyty równowagi  
między pracą zawodową a życiem prywatnym  

i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących równowagi 
między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników lubuskich przedsiębiorstw. Szczegó-
łowej analizie poddano warunki WLB zapewnione przez pracodawców. Sprawdzono, czy według 
respondentów sprzyjają one zachowaniu równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym. 
uzyskane rezultaty badań ujawniły deficyty w tym zakresie, co stało się inspiracją do przygotowa-
nia modelu procesu tworzenia programów sprzyjających ograniczaniu lub likwidowaniu ich w ra-
mach programów WLB.

Słowa kluczowe: równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników, 
programy WLB

Kody klasyfikacji JEL: J24, J28, O15

Wstęp

Członkowie organizacji mogą pełnić w nich wiele różnych ról, np. menedże-
rów, podwładnych, członków zespołów zadaniowych, mentorów. Jednocześnie 
w życiu prywatnym bywają: rodzicami, dziećmi, małżonkami, rodzeństwem, 
przedstawicielami grup koleżeńskich. Duża liczba takich ról i wiążących się z nimi 
obowiązków może nie tylko obniżać jakość pracy niektórych osób, ale też utrud-
niać im pogodzenie życia zawodowego i prywatnego. Zachowanie równowagi 
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między nimi (Work-Life Balance – WLB) jest coraz częściej przedmiotem ana-
liz teoretycznych i badań empirycznych (Allen 2013; Borkowska 2010; Clutter-
buck 2005; Frone i in. 1992; Gross-Gołacka 2008; Riedmann 2006; Robak 2010; 
Visser, Williams 2006; Voydanoff 2005). W artykule pt. Conditions necessary to 
maintain work-life balance of employees – in the light of the research results opu-
blikowanym w 2014 r. przedstawiono wyniki analizy literatury przedmiotu doty-
czącej równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników. 
Szczególną uwagę poświęcono w nim warunkom zachowania WLB stworzonym 
przez lubuskich pracodawców. Zbadano, czy według respondentów sprzyjają one 
zachowaniu równowagi między ich pracą a życiem pozazawodowym, i ustalono, 
że istnieją pewne deficyty w tym zakresie (Stankiewicz i in. 2014). Stało się to 
powodem podjęcia dalszych analiz, których wyniki zaprezentowano w artykule.

1. Równowaga między pracą zawodową  
a życiem prywatnym  

w kontekście zarządzania organizacją

Równowaga między życiem zawodowym a osobistym bywa określana w lite-
raturze przedmiotu jako stan, w którym człowiek radzi sobie z konfliktem między 
różnymi wymogami wynikającymi z pełnienia roli zawodowej, a także innych 
ważnych ról życiowych mających wpływ na jakość jego życia (Clutterbuck 2007; 
Pocztowski 2007: 403). WLB oznacza zatem zdolność jednostki do łączenia pracy 
z innymi wymiarami życia: domem, rodziną, aktywnością społeczną i osobisty-
mi zainteresowaniami, tak by życie zawodowe nie zawłaszczało sfery prywatnej 
(Borkowska 2004: 54; Clutterbuck 2007: 26). 

Badacze zajmujący się problematyką WLB poszukują zmiennych zwiększa-
jących ryzyko pojawienia się konfliktu między pracą a innymi obszarami życia 
pracownika. Do czynników ryzyka zaliczają: 

a) stresory wynikające z pełnionych ról prywatnych i zawodowych, będące 
następstwem konfliktu ról pojawiającego się, gdy: 

– oczekiwania i wymagania wobec jednostki związane z pełnionymi przez 
nią rolami są niemożliwe do pogodzenia, 

– istnieje niejasność ról, zwłaszcza zawodowych, tzn. jednostka nie ma wie-
dzy na temat zakresu obowiązków, oczekiwań czy wymagań, 

– następuje przeciążenie rolami, tj. osoba ma do wykonania wiele zadań, nie 
mając na to wystarczającej ilości czasu;

b) zaangażowanie w jedną rolę, pojawiające się wówczas, gdy jednostka jest 
bardzo zaabsorbowana daną rolą, co utrudnia jej sprostanie wymaganiom związa-
nym z pełnieniem innych ról;
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c) brak wsparcia społecznego (emocjonalnego, informacyjnego i instrumen-
talnego) ze strony współpracowników, przełożonych, ale także partnera życiowe-
go czy innych członków rodziny;

d) specyfikę miejsca pracy, np. długi czas pracy, niski poziom autonomii, 
brak kontroli nad tym, co dzieje się w miejscu pracy, niewielki wpływ na wybór 
przydzielanych zadań zawodowych;

e) sytuację w rodzinie, np. napięte i konfliktowe relacje rodzinne, praca za-
wodowa obojga partnerów, posiadanie większej liczby dzieci lub opieka nad in-
nymi osobami zależnymi;

f) cechy osobowości jednostki, m.in. wysoka neurotyczność, niska ugodo-
wość, małe poczucie samostanowienia czy skłonność do pracoholizmu (Michael 
i in. 2011; Zhang, Liu 2011).

Analiza wskazanych czynników ryzyka zachwiania równowagi między ży-
ciem zawodowym a prywatnym ujawniła, że w niektórych obszarach pracodawcy 
mogą wykorzystywać instrumenty instytucjonalne, tworząc w przedsiębiorstwie 
takie środowisko pracy, które będzie uwzględniało potrzeby jego członków w za-
kresie osiągnięcia i utrzymania WLB. Wymaga to jednak zadbania o warunki 
pracy w następujących obszarach:

– organizacji czasu pracy (czy pracownicy mogą uniknąć konfliktów między 
potrzebami i obowiązkami pozazawodowymi?; czy mają dość czasu, by dokoń-
czyć zlecone im zadania?; czy mają czas na odpoczynek po zadaniach wymagają-
cych fizycznego lub umysłowego wysiłku?),

– podejmowania decyzji (czy pracownicy mogą brać udział w decyzjach 
i działaniach mających wpływ na ich miejsce pracy?),

– organizacji zadań (czy pracownicy mają jasno zdefiniowane role i obowiąz-
ki zawodowe?; czy mają dzięki temu poczucie sensu?; czy umożliwiają im one 
wykorzystanie kompetencji zawodowych i rozwój?),

– atmosfery pracy (czy pracownicy nie czują się dyskryminowani przez 
współpracowników i/lub przełożonego?; czy wzajemnie sobie ufają?; czy wspie-
rają się w trakcie realizacji zadań zawodowych?; czy nie ma między nimi niezdro-
wej rywalizacji?),

– bezpieczeństwa zatrudnienia (czy pracownicy mają poczucie stabilności 
zatrudnienia?; czy nie odczuwają zagrożenia ze strony innych członków organi-
zacji, związanego np. z utratą stanowiska, premii i/lub donosem?) (Levi 2013)1.

Troska o warunki pracy we wskazanych obszarach rodzi następujące pyta-
nia: W których z nich w ocenie pracowników lubuskich przedsiębiorstw istnieją 
deficyty mogące prowadzić do zakłócenia równowagi między ich życiem zawo-

1 Lennart Levi to emerytowany profesor medycyny psychospołecznej w Karolinska Institu-
te w Sztokholmie, założyciel oddziału badań nad stresem w szwedzkim Narodowym Instytucie 
Czynników Psychospołecznych i Zdrowia, doradca Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji 
Europejskiej. 
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dowym a prywatnym? Jak tworzyć programy ograniczające, a nawet likwidujące 
te deficyty? Aby odpowiedzieć na te pytania, w 2013 r. przeprowadzono badania 
empiryczne.

2. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej

W badaniach uczestniczyło 196 losowo dobranych osób wyłonionych w dro-
dze losowania bezzwrotnego (Szreder 2004). Byli to pracownicy zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie lubuskim. Posłużono 
się techniką ankiety bezpośredniej, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety 
zawierającego m.in. 14 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) dotyczących 
oceny warunków równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracow-
ników, stworzonych przez przedsiębiorstwa, w których zatrudnieni byli badani. 
Zastosowano skale: porządkowe jedno- i dwubiegunowe, pozycyjne oraz Likerta. 
W kwestionariuszu uwzględniono także zmienne społeczno-demograficzne opi-
sujące respondentów. Respondenci różnili się pod względem: 

– płci – 62% stanowiły kobiety, 
– wieku – ponad połowa (60%) to osoby mające 21-30 lat, co czwarty (25%) 

– 31-40 lat, co trzynasty (około 8%) – 41-50 lat, a nieliczni (po 3,5%) – mniej niż 
21 lat lub więcej niż 50 lat, 

– zajmowanego stanowiska – 80% badanych pracowało na stanowisku wy-
konawczym, pozostali – na kierowniczym. 

Badani pracowali w organizacjach różnej wielkości (w małym przedsiębior-
stwie – 32%, w dużym – 27%, w mikro – 23%, w średnim – 18%) i branży (w ad-
ministracji – 15%, w firmach produkcyjnych – 6%, w produkcyjno-usługowych 
– 9%, w usługowych – 45%, w innych, np. handlowych – 25%). Próba badawcza 
składała się zatem w większości z respondentów w wieku poniżej 40 lat (85%), 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach usługowych lub handlowych (70%).

3. Deficyty w zakresie warunków równowagi  
między pracą zawodową a życiem prywatnym  

w opiniach lubuskich pracowników

Odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, respondenci 
mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat warunków równowagi między 
działalnością zawodową a życiem prywatnym w ich aktualnym miejscu zatrud-
nienia. uwagę skoncentrowano na deficytach poszczególnych warunków (posłu-
żono się koncepcją Levy’ego, z rozszerzeniem poszczególnych kategorii opisów 
pomiarowych). Rezultaty przeprowadzonych analiz zaprezentowano w tabeli 1. 
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Wyniki badań wykazały, że najpowszechniej wskazywanym przez respon-
dentów deficytowym warunkiem WLB było podejmowanie decyzji – 1/3 bada-
nych (33,7%) stwierdziła, że nie mogła brać udziału w decyzjach i działaniach 
mających wpływ na ich miejsce pracy. Warto podkreślić, że taka sytuacja może 
nie tylko ograniczać pracownikom wzajemne uczenie się oraz rozwijanie kom-
petencji społecznych (a w efekcie sprzyjać poczuciu bezradności i braku kom-
petencji zawodowych oraz obniżeniu poczucia wartości w roli pracowniczej), 
ale również powodować niekorzystne skutki dla organizacji, m.in. brak zrozu-
mienia funkcjonowania firmy, nieefektywną współpracę między pracownikami, 
niską lojalność zatrudnionych. Dbanie zatem o poprawę omawianego warunku 
leży nie tylko w interesie pracowników, ale także ich pracodawców. Potwierdza-
ją to wyniki badań przeprowadzonych przez Susan E. Jackson, wskazujące, że 

Tabela 1. Deficyty w zakresie warunków równowagi  
między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników (w %)

Rodzaj deficytu Odpowiedzi Średnia
Podejmowanie decyzji 

Brak możliwości współuczestniczenia w decyzjach dotyczących 
swojego miejsca pracy, grupy pracowniczej i/lub przedsiębiorstwa

33,7 33,7

Organizacja czasu pracy
Niedysponowanie potrzebną ilością czasu na odpoczynek po zada-
niach wymagających fizycznego i/lub umysłowego wysiłku 

34,2 25,5

Praca w czasie niepozwalającym na uniknięcie konfliktów ze swo-
imi potrzebami pozazawodowymi

27,6

Niedysponowanie potrzebną ilością czasu na dokończenie zadań 
zawodowych

14,8

Bezpieczeństwo zatrudnienia
Poczucie zagrożenia ze strony współpracowników, związane np. 
z utratą stanowiska, premii, ryzykiem donosu

30,1 25,3

Brak poczucia stabilności zatrudnienia 20,4
Atmosfera pracy

Niezdrowa rywalizacja między współpracownikami 41,3 23,7
Brak zaufania wobec współpracowników 32,1
Dyskryminacja ze strony współpracowników i/lub przełożonego 12,3
Brak wsparcia ze strony współpracowników i/lub przełożonego 9,2

Organizacja zadań
Brak możliwości rozwoju osobistego i/lub zawodowego w czasie 
realizacji zadań zawodowych 

28,6 13,7

Wykonywanie zadań zawodowych niezapewniających poczucia sensu 22,5
Brak możliwości wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w cza- 
sie wykonywania zadań zawodowych

12,8

Brak jasno zdefiniowanych ról i obowiązków zawodowych 10,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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uczestnictwo w decyzjach znacząco ogranicza niejasność i konfliktowość ról pra-
cowniczych oraz zmniejsza napięcie emocjonalne u pracowników, a co za tym 
idzie – zwiększa ich satysfakcję z pracy (Jackson 1983). Warto więc stwarzać 
zatrudnionym warunki do udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących 
różnych aspektów funkcjonowania organizacji, np. w trakcie ustalania misji, ce-
lów i strategii firmy, kierunków zmian, planów i harmonogramu indywidualnych 
działań zawodowych.

Ważnym deficytem wskazywanym przez respondentów była organizacja czasu 
pracy (25,5%). 1/3 ankietowanych (34,2%) miała problem z wygospodarowaniem 
czasu na odpoczynek po zadaniach wymagających fizycznego lub umysłowego 
wysiłku. Ponad 1/4 (27,6%) nie potrafiła uniknąć konfliktów między potrzeba-
mi i obowiązkami pozazawodowymi, a 1/7 dysponowała zbyt małą ilością czasu 
na dokończenie zleconych zadań (14,8%). Takie deficyty – jak wynika z badań 
Marii Wiederszal-Bazyl (2014) – mogą przyczyniać się do powstania syndromu 
wypalenia zawodowego. Co więcej, obserwacje Anity Wissler (1978) dowodzą, 
że wysoki poziom napięcia u pracowników, powstający w ciągu wielu godzin 
pracy, utrzymuje się jeszcze po jej zakończeniu (w wielu przypadkach nawet do 
godzin wieczornych), co nie pozostaje bez wpływu na życie osobiste, ale również 
negatywnie oddziałuje na jakość pracy. umiejętność rozporządzania czasem za-
wodowym, ale także prywatnym, powinna więc stać się przedmiotem troski tych 
pracowników, którzy pragną zachować WLB. Można ich w tym wspomagać przez 
uczenie optymalnego zarządzania czasem pracy, samodyscypliny, systematyczno-
ści, umiejętności ustalania priorytetów itp. 

Z badań wynika także, że 1/4 badanych (25,3%) miała zachwiane poczucie 
bezpieczeństwa zatrudnienia. Co trzeci respondent (30,1%) odczuwał zagrożenie 
ze strony współpracowników, związane np. z utratą stanowiska, premii, ryzykiem 
donosu, co piąty (20,4%) miał obawy przed utratą pracy – źródła utrzymania 
siebie i rodziny. Może to negatywnie oddziaływać na życie prywatne i życiowe 
decyzje pracowników, sprzyjać wzrostowi frustracji, a w dłuższej perspektywie 
– pogorszeniu kondycji psychicznej i wytrzymałości na stres. Mogą temu też to-
warzyszyć mniejsze szanse na akumulację własności i życie „z dnia na dzień”, 
a także brak perspektyw na realizację życiowych i zawodowych celów. Będzie to 
niekorzystnie oddziaływać na postawy jednostek w środowisku pracy – ograni-
czać ich wydajność i dbałość o jakość wykonywanych zadań, obniżać lojalność 
wobec pracodawcy i współpracowników, zmniejszać zaangażowanie w pracę 
(Sochańska i in. 2013). Aby temu przeciwdziałać, warto uczyć pracowników za-
rządzania własną karierą zawodową, zachęcać do rozwijania kompetencji pożąda-
nych na rynku pracy i tworzyć warunki sprzyjające pracy zespołowej.

Prawie co czwarty respondent (23,7%) nie był zadowolony z atmosfery pra-
cy. Wielu badanych (41,3%) skarżyło się na niezdrową rywalizację. Co trzeci 
(32,1%) twierdził, że nie ufa swoim współpracownikom, co ósmy (12,3%) czuł 
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się dyskryminowany, a co jedenasty (9,2%) – nie mógł liczyć na wsparcie. Taka 
sytuacja pogarsza komunikowanie się między pracownikami, utrudnia dzielenie 
się wiedzą, obniża poziom motywacji, obniża wyniki pracy zespołowej, zniechęca 
do samorozwoju, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu absencji, a nawet chęci 
zmiany środowiska pracy. Niekorzystna atmosfera pracy w zespole uwidacznia 
się w przedsiębiorstwie, szkodząc jego wewnętrznemu i zewnętrznemu wizerun-
kowi. Można temu przeciwdziałać przez rozwijanie „miękkich” kompetencji pra-
cowników (np. w zakresie werbalnego, niewerbalnego, pisemnego i wizualnego 
komunikowania się, sztuki rozwiązywania konfliktów, nawiązywania i utrzymy-
wania współpracy), a także dbanie o równe szanse, zarządzanie różnorodnością, 
tworzenie klimatu poszanowania i wykorzystania różnic między ludźmi na rzecz 
realizacji celów organizacji (Bortnowska i in. 2006; Stankiewicz, Moczulska 
2012; Walczak 2011). 

Najmniej badanych (13,7%) dostrzegło deficyty w zakresie organizacji zadań. 
Najpowszechniej występujące trudności w tym względzie to: brak możliwości 
rozwoju osobistego i/lub zawodowego w trakcie realizacji zadań zawodowych 
(28,6%) oraz wykonywanie zadań zawodowych niezapewniających poczucia 
sensu (22,5%). Rzadziej wskazywano na: brak możliwości wykorzystania swojej 
wiedzy i umiejętności w czasie wykonywania zadań zawodowych (12,8%), a tak-
że brak jasno zdefiniowanych ról i obowiązków zawodowych (10,7%). Istnie-
nie wskazanych deficytów może skutkować np. depresyjnymi nastrojami wśród 
pracowników, obniżonym poczuciem własnej wartości, niezadowoleniem z ży-
cia, brakiem satysfakcji z pracy, a nawet zamiarem porzucenia pracy (Margolis i 
in., za: Widerszal-Bazyl 2014). Można temu przeciwdziałać poprzez: tworzenie 
warunków do rozwoju kompetencji, identyfikowanie i wykorzystanie potencjału 
zawodowego pracowników, przyzwalanie na reorganizację powierzanych zadań, 
uczenie szacunku wobec pomysłów i sugestii innych członków organizacji. 

Stwierdzone w badaniach deficyty w zakresie WLB członków organizacji 
uświadamiają rosnącą potrzebę tworzenia i stosowania instytucjonalnych narzę-
dzi zarządzania WLB. Jednym z nich mogą być programy WLB, które będą ogra-
niczały lub likwidowały deficyty w zakresie warunków sprzyjających utrzymaniu 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przez pracowników. 

4. Proces tworzenia programów  
sprzyjających ograniczaniu lub likwidowaniu  

deficytów w zakresie WLB członków organizacji

Chcąc ograniczyć lub zlikwidować deficyty w zakresie warunków równowagi 
między pracą zawodową i życiem prywatnym pracowników, pracodawcy powin-
ni rozważyć dokonanie zmian w organizacji pracy w newralgicznych obszarach, 
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wskazanych na podstawie wyników analizy badań empirycznych (tj. podejmowa-
nie decyzji przez pracowników, organizacja czasu pracy, bezpieczeństwo zatrud-
nienia, atmosfera w pracy, organizacja zadań). Warunkiem koniecznym powodze-
nia przeprowadzanych zmian jest zadbanie o to, by nie były one sporadycznymi, 

wybór pracowników odpowiedzialnych
za przygotowanie, realizacjê i ocenê programów WLB

identyfikowanie i analizowanie deficytowych warunków WLB,
wybór najpowszechniej wystêpuj¹cych

podzia³ cz³onków organizacji na segmenty
ze wzglêdu na rodzaj odczuwanych przez nich deficytów warunków WLB;

przygotowanie profili segmentów

tworzenie podzespo³u
odpowiedzialnego za opracowanie

programu WLB dla segmentu 1

planowanie i projektowanie
programu WLB dla segmentu 1

organizowanie dzia³añ i zasobów
niezbêdnych do realizacji

programu WLB dla segmentu 1

motywowanie cz³onków segmentu 1
do udzia³u w programie WLB

realizowanie programu WLB
przygotowanego dla segmentu 1

kontrolowanie i ocenianie efektów
programu WLB dla segmentu 1

dzia³ania
koryguj¹ce

konsolidacja
efektów

tworzenie podzespo³u
odpowiedzialnego za opracowanie

programu WLB dla segmentu n

planowanie i projektowanie
programu WLB dla segmentu n

organizowanie dzia³añ i zasobów
niezbêdnych do realizacji

programu WLB dla segmentu n

motywowanie cz³onków segmentu n
do udzia³u w programie WLB

realizowanie programu WLB
przygotowanego dla segmentu n

kontrolowanie i ocenianie efektów
programu WLB dla segmentu n

dzia³ania
koryguj¹ce

konsolidacja
efektów

[WLB dla
segmentu 2,…,

WLB dla
segmentu n-1]
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Rysunek 1. Model procesu tworzenia programów WLB

Źródło: opracowanie własne.
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chaotycznie realizowanymi działaniami, podejmowanymi przez pracodawcę ad 
hoc, ale były częścią przemyślanych programów, w których budowę i realizację 
należy zaangażować jak największą liczbę członków organizacji.

Proces tworzenia programów sprzyjających ograniczaniu lub likwidowaniu 
deficytów w zakresie WLB (programów WLB) rozpoczyna się od wyboru pra-
cowników odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i ocenę tych progra-
mów (rys. 1). W skład zespołu mogą wchodzić zarówno specjaliści z wewnątrz, 
jak i spoza przedsiębiorstwa, np. osoby znające członków organizacji, współpra-
cujące z nimi, posiadające wiedzę na temat funkcjonowania firmy, psychologowie 
zarządzania. Warto zadbać, by przed rozpoczęciem pracy utworzonej jednostki 
jej uczestnicy przygotowali i spisali zasady oraz zakres funkcjonowania zespołu, 
a także dokonali wstępnego podziału ról i zadań. W dalszej kolejności członko-
wie zespołu identyfikują i analizują deficyty w zakresie WLB pracowników da-
nej organizacji, stosując m.in. ankiety, wywiady, obserwacje, socjometrię, anali-
zy dokumentacji firmy (np. wskaźniki fluktuacji, absencji, błędów i wypadków 
przy pracy, opis stosowanych procedur zarządzania i realizacji zadań). Efektem 
tych działań jest wskazanie najpowszechniej występujących deficytów warunków 
WLB w danym przedsiębiorstwie. 

Kluczowym etapem procesu tworzenia programów sprzyjających ogranicza-
niu lub likwidowaniu deficytów równowagi między życiem prywatnym i zawodo-
wym jest podział członków organizacji na segmenty, czyli względnie jednorodne 
grupy pracowników, którzy odczuwają deficyty w obrębie tych samych warun-
ków WLB, i sporządzenie profili segmentów. Podstawą ich tworzenia powinny 
być wyniki pogłębionej analizy ilościowej i jakościowej osób zakwalifikowanych 
do danego segmentu pod względem ich cech społeczno-demograficznych, warun-
ków pracy, specyfiki relacji ze współpracownikami itp. Źródłem informacji do 
takiej analizy mogą być np. raporty z prac badawczych zrealizowanych z wyko-
rzystaniem ankiety, wywiadu pogłębionego, badań socjometrycznych. Powstałe 
profile stanowią podstawę tworzenia programów dla poszczególnych segmentów. 
Programy te są przygotowywane przez podzespoły opiekujące się danym segmen-
tem, których zadaniem jest zaplanowanie i zorganizowanie działań naprawczych2 

2 Przykładowymi działaniami naprawczymi, które mogą być podejmowane w ich obrębie są: 
wprowadzenie elastycznych form pracy (np. ruchomego czasu pracy, urlopów typu sabbatical, tele-
pracy czy skomprymowanego czasu pracy), modyfikacja zakresów obowiązków, udzielanie pomocy 
w opiece nad dziećmi (np. tworzenie żłobków przyzakładowych) i starszymi członkami rodziny, 
organizowanie przedsięwzięć informacyjno-szkoleniowych oraz doradczych (dotyczących radzenia 
sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, zarządzania czasem własnym, wzmacniania poczucia 
własnej wartości), współfinansowanie świadczeń medycznych i przedsięwzięć rekreacyjno-spor-
towych i/lub usług związanych z realizacją obowiązków domowych (np. organizacją wyżywie-
nia), stworzenie i/lub rozbudowa wewnętrznego systemu informacji, podjęcie działań z zakresu 
wewnętrznego PR, wdrożenie programów etycznych zorientowanych na eliminację dyskryminacji 
wśród pracowników itp.
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oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji. Rolą osób wchodzących w skład 
podzespołów jest także zachęcenie członków segmentów do udziału w tych pro-
gramach (np. w trakcie indywidualnych lub grupowych spotkań informacyjnych), 
kontrolowanie i ocena uzyskanych rezultatów oraz przygotowanie i realizowanie 
działań korygujących w obrębie poszczególnych programów WLB lub wzmoc-
nienie uzyskanych pozytywnych wyników. Wszystkie etapy procesu realizacji 
poszczególnych programów WLB powinny być na bieżąco monitorowane i w ra-
zie potrzeby modyfikowane.

Podsumowanie

Realizacja programów sprzyjających ograniczaniu lub likwidowaniu deficy-
tów w zakresie WLB pracowników stwarza szansę na zniwelowanie takich ne-
gatywnych zjawisk, jak: zawodowa deformacja osobowości (cechująca się: nad-
mierną identyfikacją z rolą zawodową, selektywnym postrzeganiem, zubożeniem 
zainteresowań, jałowością myślenia, utratą zdolności do prawidłowej oceny siebie 
i świata, sposobem komunikowania zachowującym dystans wobec innych osób; 
Mesjasz 2013), stres i wypalenie zawodowe, konflikty rodzinne, apatia, uzależnie-
nia czy choroby psychosomatyczne mogące prowadzić do zwiększonej absencji, 
spadku wydajności pracy i wzrostu liczby destrukcyjnych konfliktów w miejscu 
pracy. Wdrożenie programów WLB sprzyja m.in. zmniejszeniu fluktuacji i absen-
cji personelu (a przez to ograniczeniu kosztów rekrutacji i szkoleń nowych osób), 
zwiększeniu lojalności i zaangażowania zatrudnionych, poprawie wizerunku fir-
my jako pracodawcy, zredukowaniu liczby czynników streso- i konfliktogennych 
(a tym samym poprawie komfortu pracy w przedsiębiorstwie). Skuteczność tych 
programów powinna mieć długofalowy charakter prewencyjny, chroniący zarów-
no pracownika, jak i pracodawcę przed spadkiem konkurencyjności przedsiębior-
stwa oraz obniżeniem wartości pracownika na rynku pracy.
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Deficits in the Work-Life Balance of Employees.  
The Possibilities of Reducing Them through WLB Programmes

Summary. The article presents the results of the survey concerning work-life balance of em-
ployees of enterprises located in lubuskie voivodeship. The WLB conditions provided by employ-
ers were analysed. The authors of the research checked whether in respondents’ view they favour 
the equilibrium between work and private life. The results showed some deficits in this area. This 
inspired the authors of the article to prepare stages of the process of creation of programmes which 
facilitate the reduction or elimination of deficits in terms of work life balance of employees (WLB).

Key words: work-life balance, WLB programmes
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Wstęp

Pokolenie 50+ jest specyficzną grupą pracowników. W Polsce na tę specyfikę 
składają się różne uwarunkowania, m.in.: doświadczenia transformacji gospodar-
czej i ustrojowej, które towarzyszą temu pokoleniu, starzenie się społeczeństwa, 
zmiany populacyjne w postaci zmniejszenia przyrostu naturalnego, opóźniony 
start młodych w życie zawodowe, emigracja młodych na dużą skalę. Rynek pra-
cy powinien być otwarty na dojrzałych pracowników, gdyż populacja ta stanowi 
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coraz większą część ogółu pracujących, a granica wieku emerytalnego została 
przesunięta. Jak wiadomo, zmienność wewnątrzgrupowa jest zawsze większa 
niż zmienność międzygrupowa, dlatego można powiedzieć, że zróżnicowanie tej 
grupy pracowniczej jest znaczne, a mówiąc o całej grupie, dokonuje się zwykle 
pewnych uproszczeń. 

1. Stereotypy dotyczące pracowników 50+

Istnieje wiele stereotypów dotyczących pracowników 50+ jako grupy zawo-
dowej. Jednym z nich jest to, że pracownicy ci nie pasują do energicznego, szybko 
zmieniającego się miejsca pracy – nie są w stanie nadążyć i nie chcą pracować 
tak ciężko, jak się tego od nich wymaga. Bureau of Labor Statistics (2014) podaje 
jednak dane, z których wynika, że osoby w tym wieku pracują tyle samo godzin, 
co ich młodsi koledzy. Ponadto pracownicy umysłowi w starszym wieku są po-
strzegani jako bardziej produktywni przez ponad 60% pracodawców, a tylko 6% 
uważa, że są mniej produktywni. Raport przygotowany przez Tower Perrin (2014) 
wskazuje, że pracownicy ci wykazują większą motywację i większe zaangażo-
wanie w pracę. Analiza przekonania o istotnie mniejszych zdolnościach kogni-
tywnych pracowników w tej grupie wiekowej wykazała, że potrafią oni równo-
ważyć wolniejsze tempo pracy zakumulowaną wiedzą, mają większe możliwości 
utrzymywania przyswojonej wiedzy oraz osiągają lepsze rezultaty w utrzymaniu 
nowej wiedzy. Starszym pracownikom zarzuca się również niechęć do dzielenia 
się wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami, podając jako wytłumaczenie 
zwiększenie własnego bezpieczeństwa zatrudnienia. Do weryfikacji tego przeko-
nania posłużono się treningiem mentoringu, który wykazał, że starsi pracownicy 
są skuteczniejsi w dzieleniu się informacjami i byciu przewodnikiem dla młod-
szych oraz lepiej wypadają w knowledge transfer w porównaniu z młodszymi pra-
cownikami. Trzeba pamiętać, że dla rzeczywistego transferu wiedzy i mentoringu 
potrzebna jest przyjazna kultura organizacyjna, a dzielnie się doświadczeniem 
i umiejętnościami rzeczywiście nie prowadzi do wykluczenia i utraty pracy. 

2. Pracownik 50+ na rynku pracy 

Analiza rynku pracy oraz jego prognoz pokazuje, jak ważna jest rola pra-
cowników 50+, którzy stanowią znaczną część osób pracujących. Są oni również 
najpewniejszą grupą pracowników pozostających w kraju. Jest to grupa w naj-
większym stopniu niedoceniania przez pracodawców, również w zakresie tkwią-
cego w niej potencjału. W grupie tej jest wysoki odsetek osób bezrobotnych, gdyż 
około 65% osób w wieku 50+ nie pracuje (Rzechowska 2010: 13-14; Rynek pracy 
2014) i postępuje jej dezaktywacja zawodowa. Podejmuje się wiele inicjatyw ma-
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jących powstrzymać te zjawiska lub ograniczyć ich występowanie (50 plus 2014), 
a także przyczyniać się do poprawy sytuacji pracowników 50+. Bardzo ważne 
jest rzetelne badanie skuteczności takich programów, ich stosowna modyfikacja 
oraz wnikliwa analiza wyników, gdyż dopiero współdziałanie wielu czynników 
pozwoli na poprawę sytuacji. 

3. Pielęgniarki jako grupa zawodowa 

Interesującą grupę zawodową stanowią pielęgniarki. Są one pracownikami 
służby zdrowia, uprawnionymi do pielęgnowania chorych i wykonywania prost-
szych zabiegów leczniczych (Słownik Języka Polskiego 2014). Wikipedia akcen-
tuje samodzielność tego zawodu, wielostronne działania w zakresie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji chorych, edukacji i promocji zdrowia. „Szlachetne zdrowie, 
nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” – fragment fraszki Jana Ko-
chanowskiego przypomina nam, jak ważny jest stan zdrowia, czego najczęściej 
nie zauważamy do czasu wystąpienia problemów w tej sferze naszego życia. Wte-
dy też najpełniej doceniamy rolę pielęgniarek. Ta grupa zawodowa przyczynia 
się do dobrostanu (well-being) pacjenta i jego rodziny. Pielęgniarki narażone są 
jednak w szczególny sposób na wypalenie zawodowe, szeroko opisywane w li-
teraturze (Figley 2002; Hooper i in. 2010; Stamm 2010), jak również inne zja-
wiska, np. zmęczenie współczuciem (compassion fatigue) czy zaburzenia stresu 
pourazowego. Pielęgniarki pracują 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 
zapewniając pacjentom opiekę medyczną. Mają relatywnie wysoki poziom stresu, 
wysoki poziom zaangażowania emocjonalnego w pracę, gdyż pracują z ludźmi 
o różnym stanie zdrowia i wymaganiach, co wywiera również wpływ na ich zdro-
wie (Clendon, Walker 2013). Pielęgniarki w wieku 50+ stanowią ponad 40% całej 
populacji pielęgniarek w Nowej Zelandii (Walker, Clendon, 2013), 30% w Wiel-
kiej Brytanii, około 62% w Australii i około 30% w Polsce (Wstępna ocena 2014). 
Można jednak dostrzec zjawisko niedoborów kadrowych w zawodzie pielęgniar-
ki/pielęgniarza, które ma charakter rosnący. Dlatego warto podejmować badania 
tej grupy zawodowej, aby dostarczać rzetelnych informacji mających na celu nie 
tylko opis tej grupy zawodowej, ale również budowanie innowacyjnych strategii 
zatrzymywania pielęgniarek 50+ w zawodzie i w miejscu pracy. 

4. Prezentacja badań własnych

4.1. Grupa badawcza

W badaniu wzięło udział 120 osób, w tym 30 pielęgniarek w wieku 50+, 
30 przełożonych, 30 współpracowników i 30 pacjentów. Tabela 1 przestawia li-
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czebność poszczególnych grup badanych, średnią wieku, staż pracy w zawodzie. 
Badania były anonimowe, prowadzone poza miejscem pracy.

Jak widać, badanie to dotyczy głównie kobiet – zarówno jeśli chodzi o pra-
cowników (jest to zawód typowo kobiecy), jak również przełożonych i współpra-
cowników. Grupa pacjentów jest zaś zróżnicowana pod względem płci. 

4.2. Metodyka badań

Metodę badawczą stanowił Wielowymiarowy Kwestionariusz Pracownika 
50+, przygotowany przez zespół badawczy Instytutu Psychologii uniwersytetu 
Wrocławskiego1. utworzono analogiczne wersje kwestionariusza dla przełożo-
nych (były to głównie pielęgniarki oddziałowe), pielęgniarek współpracujących 
z osobami 50+ oraz pacjentów. Metoda badawcza (wersja dla pracownika) zawie-
rała informacje na temat płci i wieku badanych, wykształcenia, stanowiska pra-
cy, lat pracy oraz wiele pytań o obszar zawodowy i osobisty. Obszar zawodowy 
obejmował m.in.: ocenę własnych kompetencji, relacje z pacjentami i współpra-
cownikami. uwzględniał trzy elementy postawy pracownika: zachowanie, emo-
cje oraz ustosunkowania poznawcze. Obszar osobisty dotyczył m.in.: pełnionych 
ról w życiu prywatnym, największych osiągnięć, poczucia satysfakcji z życia, 
kondycji psychofizycznej. Osoby badane zaznaczały odpowiedzi na skali Liker-
ta. Kwestionariusz zawierał również zdania niedokończone. Całość obejmowała 
37 rozbudowanych pytań-zagadnień. 

W badaniu uzyskano wiele interesujących wyników, lecz w artykule zostaną 
przedstawione tylko niektóre, dotyczące: kompetencji pielęgniarek 50+ w zakre-
sie czynności pielęgnacyjnych, czynności zabiegowych, umiejętności przekazy-
wania pacjentowi informacji, okazywania pacjentowi wsparcia i empatii, umiejęt-
ności korzystania z komputera i obsługi aparatury medycznej oraz umiejętności 
zawodowych adekwatnych do wykonywania pracy pielęgniarki. 

1 J. Stompór-Świderska (kierownik projektu), Beata Jędryczek, Adrianna Bal (seminarzystki)

Tabela 1. Charakterystyka grup badanych

Grupa badawcza Liczebność grupy
Płeć

Średnia wieku Staż pracy  
w zawodzie K M

Pielęgniarki 30 28 2 54 30
Przełożeni 30 30 0 39 15
Współpracownicy 30 23 7 32 12
Pacjenci 30 18 12 30 –

Źródło: opracowanie własne.



 Pracownicy 50+ w perspektywie 360° na przykładzie oceny pielęgniarek 175

4.3. Przedstawienie wyników badań

Wyniki obejmują cztery perspektywy oceny: autoocenę pracowników 50+ 
oraz oceny przełożonych, współpracowników i pacjentów. 

Wykres 1. Ocena poszczególnych elementów kompetencji zawodowych  
w samoocenie pielęgniarek (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

W ocenie własnych kompetencji zawodowych pielęgniarki zdecydowanie po-
zytywnie odnoszą się do ich poziomu w każdym z wyszczególnionych elemen-
tów. Nie mają żadnych wątpliwości co do własnych umiejętności pielęgnacyjnych 
czy wykonywania czynności zabiegowych. Wszystkie uważają, że poziom ich 
kompetencji jest zadowalający lub zdecydowanie zadowalający. Podobnie jest 
z posiadaniem adekwatnych umiejętności zawodowych – ich ocena jest wysoka. 
Niewielkie rozbieżności w ocenie pojawiają się przy przekazywaniu informacji 
pacjentowi (tylko jedna osoba), okazywaniu pacjentowi wsparcia i empatii (13% 
uznało swoje kompetencje w tym zakresie za niezadowalające) czy obsłudze 
komputera i aparatury medycznej (20% uważa, że kompetencje te są niezadowa-
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lające). Powstaje zatem jak najbardziej pozytywny obraz własnych kompetencji 
zawodowych, a ocena własna jest na dobrym poziomie (wykres 1). 

Perspektywa pacjenta oceniającego kompetencje zawodowe pielęgniarek 50+ 
jest inna niż samoocena pielęgniarek. Oceniając całościowo adekwatność umiejęt-
ności do wykonywanej pracy, 27% pacjentów uważa, że pielęgniarki 50+ nie po-
siadają zadowalających umiejętności. Pacjenci prawie w każdym elemencie widzą 
braki – 30% z nich ocenia jako niezadowalające i zdecydowanie niezadowalające 
wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, 27% – źle ocenia czynności zabiegowe, 
57% – przekazywanie informacji pacjentowi, 70% – udzielanie wsparcia i okazy-
wanie empatii, a 57% – obsługę aparatury. Porównując te wyniki z uzyskanymi 
wyżej, można dostrzec bardzo dużą różnicę w tych perspektywach (wykres 2). 

Wykres 2. Ocena poszczególnych elementów kompetencji zawodowych  
z perspektywy pacjentów (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Perspektywa współpracowników dostarcza jeszcze innych danych – młodsze 
pielęgniarki najsłabiej oceniają umiejętności obsługi aparatury przez swe starsze 
koleżanki (57% uważa, że ich kompetencje w tym zakresie są niezadowalające). 
Być może właśnie ten element jest dla nich najbardziej widoczny, ponieważ repre-
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zentują inne pokolenie – starsze pielęgniarki pracują około 20 lat dłużej i nie wy-
chowały się wśród ogólnodostępnych komputerów, obecnych w prawie każdym 
domu. Również jeśli chodzi o przekazywanie pacjentom informacji i udzielanie 
im wsparcia, współpracownicy oceniają (40-47% badanych młodszych koleża-
nek/kolegów) kompetencje starszych pielęgniarek jako niewystarczające. Zado-
walająco ocenia kompetencje pielęgnacyjne starszych koleżanek i wykonywanie 
przez nie czynności zabiegowych 2/3 współpracowników. umiejętność prze-
kazywania pacjentom informacji współpracownicy oceniają jako zadowalającą 
w 60%. Posiadanie adekwatnych umiejętności zawodowych przez pracowników 
50+ potwierdza 63% badanych współpracowników. W tym kontekście również 
można zauważyć duże rozbieżności w wynikach pochodzących od samych pielę-
gniarek i wynikach pochodzących od współpracowników (wykres 3). 

Wykres 3. Ocena poszczególnych elementów kompetencji zawodowych  
z perspektywy współpracowników (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Przełożeni dostarczają informacji dopełniających analizę – większość z nich 
(80%) uważa, że pielęgniarki 50+ posiadają zadowalające i zdecydowanie zado-
walające kompetencje w zakresie czynności zabiegowych i czynności pielęgna-
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cyjnych. Wysoko oceniają oni również umiejętności przekazywania pacjentom 
informacji (70%). Na problemy z wiedzą techniczną i umiejętnościami obsługi 
komputera i aparatury medycznej zwraca uwagę 1/3 przełożonych, podobnie przy 
ocenie umiejętności okazywania wsparcia i empatii pacjentom. Ogólnie więc 
umiejętności zawodowe zostały ocenione jako zadowalające przez 73% badanych 
w tej grupie (wykres 4). 

Wykres 4. Ocena poszczególnych elementów kompetencji zawodowych  
z perspektywy przełożonych (w %)
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Źródło: opracowanie własne.

Porównując poszczególne elementy, można zauważyć, że:
– jeśli chodzi o czynności pielęgnacyjne, to: pielęgniarki (100%) uważają, że 

ich poziom jest zadowalający lub zdecydowanie zadowalający, przełożeni w 80%, 
natomiast pacjenci w 30% uważają, że są niewystarczające, a współpracownicy 
w 37% uważają, że nie są zadowalające; 

– jeśli chodzi o czynności zabiegowe, to: pielęgniarki (100%) uważają, że 
wykonują je w sposób zadowalający, pacjenci uważają tak w 73%, współpracow-
nicy w 68%, a pracodawcy w 80%;
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– jeśli chodzi o przekazywanie informacji pacjentowi, to: prawie 100% pie-
lęgniarek uważa, że przekazują informacje pacjentom w sposób zadowalający, 
pacjenci uważają tak w 43%, współpracownicy w 60%, a pracodawcy w 70%;

– jeśli chodzi o okazywanie pacjentowi wsparcia i empatii, to: pielęgniarki 
w 85% są przekonane, że czynią to w sposób zadowalający, pacjenci uważają tak 
w 30%, współpracownicy w 53%, a pracodawcy w 70%; 

– jeśli chodzi o obsługę komputera i aparatury medycznej, to: pielęgniarki 
w 80% są przekonane, że dobrze sobie radzą z ich obsługą, pacjenci uważają tak 
w 43%, współpracownicy w 43%, a pracodawcy w 70%; 

– jeśli chodzi o adekwatne umiejętności zawodowe, to: pielęgniarki (100%) 
są przekonane o ich posiadaniu, pacjenci uważają tak w 73%, współpracownicy 
w 63%, a pracodawcy w 75%.

To zestawienie wyników ocen dokonywanych z różnych perspektyw, które 
można nazwać perspektywą 360°, pokazuje istniejące rozbieżności w postrze-
ganiu pracowników 50+ przez poszczególne grupy badanych. Można zauważyć 
dobrą samoocenę kompetencji zawodowych pielęgniarek 50+, choć nie ma ona 
potwierdzenia w wynikach pozostałych grup badanych. Najbardziej zbliżoną per-
spektywę prezentują przełożeni, którzy kładą najmniejszy nacisk na braki w kom-
petencjach (20-30% z nich wskazuje na niezadowalający lub zdecydowanie nie-
zadawalający poziom poszczególnych komponentów), w dużej mierze oceniając 
kompetencje pielęgniarek 50+ jako zadowalające. 

Wyniki badań prezentujące perspektywę pacjentów i współpracowników są 
do siebie zbliżone, a w niektórych miejscach identyczne. Z obu tych perspektyw 
wynika, że największy problem dla pracowników 50+ stanowi obsługa kompu-
terów i aparatury medycznej, natomiast najniżej ocenione zostało (aż 70% ba-
danych pacjentów) okazywanie wsparcia i empatii pacjentom. Podobnie nisko 
ocenione zostały kompetencje związane z przekazywaniem pacjentom informacji. 

Analizując oceny dotyczące obsługi komputera i aparatury medycznej, warto  
zastanowić się, z czego wynika różnica w ocenie tych kompletacji. Najprawdo-
podobniej ma to związek z różnicą pokoleniową między młodszymi i starszymi 
pielęgniarkami, z których pierwsze korzystają od wielu lat z technologii informa-
tycznych, a dla drugich wciąż może to stanowić problem. Chcąc, aby starsze pielę-
gniarki lepiej radziły sobie z tego typu zadaniami, trzeba poszukać przyczyn tego 
zjawiska. W badaniach dotyczących australijskich pielęgniarek (Eley i in. 2009) 
skoncentrowano się na barierach, które są przyczyną problemów z CT (Computer 
Technology). Zauważono, że wśród możliwych barier (np. wiele innych zadań do 
wykonania w tym samym czasie, brak wystarczającej liczby komputerów, moż-
liwość liczenia na wsparcie techniczne, posiadanie wiedzy technicznej, lokali-
zacja komputerów, niechęć pacjentów, brak zachęt, zbyt wolne komputery, czas 
logowania, zawodność sieci, postawy działu pracowników IT, zniechęcanie przez 
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innych, wiek, zdrowie) najważniejsze zmienne stanowią wiek i stanowisko pracy. 
W zależności od wieku pielęgniarek i zajmowanego stanowiska oraz jego orga-
nizacji inne bariery wskazywane były jako kluczowe. Dla starszych pielęgniarek 
były to: swoboda w używaniu komputera, brak zachęty, zniechęcenie spowodo-
wane negatywną oceną innych osób. W badaniach polskich należałoby również 
szukać przyczyn problemów w tej sferze – nie można wprawdzie w prosty sposób 
stosować wyników uzyskanych w innych krajach, ale można potraktować je jako 
inspirację, zarówno jeśli chodzi o kierunki poszukiwań przyczyn, jak i stosowanie 
metod wsparcia kompetencji pielęgniarek. 

Analizując wyniki dotyczące udzielania pacjentom informacji, jak również 
okazywania im wsparcia i empatii, należy zauważyć, że osoby wykonujące zawód 
pielęgniarki są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe. Długi staż pracy 
(ponad 30 lat) może przyczyniać się do wypalenia oraz zmęczenia współczuciem 
(compassion fatigue). Pielęgniarki są bardziej podatne na wyczerpanie emocjo-
nalne, gdy pracują w warunkach zwiększonych wymagań psychologicznych, ma-
jąc niewielką kontrolę nad wykonywaniem prac i słabe wsparcie ze strony prze-
łożonych i kolegów. 

Podsumowanie

Ważne jest rozumienie zjawisk w ich kontekście, dlatego warto nie tylko za-
chęcać pracodawców do zatrudniania osób 50+, ale i wprowadzać wielostron-
ne zmiany obejmujące przełamywanie stereotypów, przezwyciężanie trudności 
poprzez dokładne poznanie przyczyn niekorzystnych zjawisk czy promowanie 
strategii przynoszących długoterminowe efekty. Również sposób przekazywania 
informacji zwrotnych pracownikom ma duże znaczenie. Może on przyczyniać 
się do przyjmowania różnych postaw w stosunku do uzyskanych wyników czy 
planowanych zmian (Taylor, Bright 2011) – od reakcji bardziej otwartych (open- 
mindedness), kóre cechuje silna chęć podnoszenia swoich kompetencji za pomocą 
uczenia się dzięki innym perspektywom, do przyjmowania postawy obronnej (de-
fensive), w której odrzucane i negowane są inne perspektywy. Odbieranie infor-
macji z różnych stron, w pozytywnych warunkach, może przyczynić się do ure-
alnienia obrazu własnych kompetencji, podniesienia kompetencji pracowników 
50+, znajdowania przyczyn i barier ograniczających rozwój kompetencji w róż-
nych wymiarach (technologicznych, osobowych), poszukiwania konstruktyw-
nych rozwiązań oraz przezwyciężania niekorzystnych zjawisk, takich jak wypale-
nie zawodowe czy zmęczenie współczuciem (yoder 2010). Podjęcie skutecznych 
działań w tych aspektach będzie warunkowało poprawę dobrostanu pracowników 
50+, jak również całego ich otoczenia. 
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Over 50 Workers in 360 Degree Perspective  
based on the Nurses’ Assessment

Summary. The aim of this article is to present the results of the research performed on over 50 
workers’ group concerning their evaluation seen from different perspective. The research covered 
four groups (120 people in total) representing different relationships in the organization: supervi-
sors, co-workers, customers and the over 50 workers in their self-analysis. The main study group 
are nurses. The crucial analysed areas of their work are nursery and treatment operations, ability to 
inform the patient, showing enhancement and empathy to the patient, computer and medical appara-
tus skills, and other professional skills to perform the nurse’s work.

Key words: over 50 workers, over 50 nurses, 360 degree perspective
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Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania opisu stanowiska orga-
nizacyjnego w procesie rekrutacji. Na tle funkcji przypisywanych rekrutacji analizowane są różne 
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stanowiska w obrębie funkcji motywacyjnej oraz wstępnej selekcji kandydatów. 
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Wstęp

Dobór kadr jest zwykle uznawany za ważny składnik zarządzania zasoba-
mi ludzkimi oraz czynnik warunkujący sprawność i efektywność zarządzania 
organizacjami. Dorobek teoretyczny w tym zakresie jest znaczny i względnie 
usystematyzowany, zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej, chociaż 
ciągle istnieje zapotrzebowanie teorii i praktyki na pogłębioną analizę i uszcze-
gółowienie kwestii dotyczących doboru kadr. Interesujące w tym względzie są 
dociekania wynikające z doświadczeń w stosowaniu różnych narzędzi i technik 
rekomendowanych w opisywanym obszarze. Jednym z takich narzędzi jest opis 



184 Włodzimierz Wudarzewski

stanowiska organizacyjnego, należący do najważniejszych dokumentów okre-
ślających kompetencje funkcjonalne i personalne pracowników firmy. Stopnio-
wo upowszechnia się nazwa tego dokumentu, choć w wielu firmach występują 
również inne określenia (opis stanowiska pracy, opis stanowiska, zakres obo-
wiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zakres zadań, karta stanowiska, karta 
czynności, zakres czynności, zakres kompetencji) bądź określenia zapożyczone 
z języka angielskiego (job description – dosł. opis pracy). Warto zwrócić uwagę, 
że w dorobku naukowym obszaru niemieckojęzycznego od wielu lat występuje 
wyraźne rozróżnienie między „opisem stanowiska organizacyjnego” a „opisem 
miejsca pracy” (Arbeitsplatzbeschreibung) (Jenny 1966; Schwarz 1968). O ile 
opis stanowiska organizacyjnego odnosi się do pewnych kategorii abstrakcyj-
nych (zadania, obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność, zwierzchnictwo, 
podległość, zastępstwa, współpraca, kwalifikacje), o tyle opis miejsca pracy re-
guluje przede wszystkim kwestie uwarunkowań rzeczowych i środowiskowych, 
a także charakter usytuowania w przestrzeni i systemu czasowego zatrudnienia 
na danym stanowisku (Jenny 1966; Schwarz 1968; Kreft, Zasadzka 2000; Rutka 
1999: 153-154; Wudarzewski 2003c, 2003b). W dorobku ZZL dominuje w tym 
zakresie dokument pod nazwą „opis stanowiska pracy”, który łączy w sobie 
składniki dwóch wcześniej wskazywanych dokumentów. Z kolei badacze zorien-
towani na problematykę projektowania i formalizacji struktur organizacyjnych 
częściej stosują określenie „opis stanowiska organizacyjnego” według interpre-
tacji zgodnej z propozycjami niemieckimi. W niniejszym artykule przyjęto okre-
ślenie „opis stanowiska organizacyjnego”. Po pierwsze dlatego, że uczestnicząc 
w wielu procedurach doboru kadr, autor stosował dokument pod taką właśnie 
nazwą (co w dużej mierze wynikało z zainteresowań i badań naukowych nad 
diagnozowaniem i projektowaniem struktur organizacyjnych, a także analizą 
i modelowaniem systemu dokumentacji organizacyjnej). Po drugie, wśród doku-
mentów szczegółowo regulujących kompetencje w rodzimych firmach dominują 
dokumenty, których struktura i zakres bardziej nawiązują do wybranej nazwy, 
rzadziej zaś spotyka się dokumenty o nazwie „opis stanowiska pracy” (Wuda-
rzewski 2003b, 2003c). Po trzecie, niezależnie od stosowanej nazwy dokumentu 
analiza danego stanowiska pracy może i powinna uwzględniać różne składniki 
organizacyjne, rzeczowe, środowiskowe, przestrzenne itp. dlatego warto ujedno-
licać nazewnictwo opisywanych dokumentów, uwzględniając dominujące w tym 
zakresie rozwiązania praktyczne. Celem artykułu jest przybliżenie opisu stano-
wiska organizacyjnego oraz ukazanie możliwości wykorzystania tego dokumen-
tu w procesie rekrutacji pracowników. Wybór rekrutacji jako etapu doboru kadr 
nie jest przypadkowy, ponieważ użyteczność opisu stanowiska dotyczy w sposób 
szczególny i bezpośredni przede wszystkim tej fazy. Pośrednio jednak poprawny 
i zweryfikowany opis stanowiska organizacyjnego warunkuje także rozwiązania 
stosowane na etapie selekcji i adaptacji. 
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1. Struktura opisu stanowiska organizacyjnego  
i wybrane problemy metodyczne  
związane z jego opracowaniem 

Współczesne instytucje mają dość dużą swobodę w wyborze formy, struktury 
i stopnia szczegółowości podstawowych dokumentów regulujących kompetencje 
pracowników. Występują jednak w tym zakresie trzy prawidłowości. Po pierwsze, 
dążenie do prostoty stosowanych rozwiązań, np. w odniesieniu do opisu stano-
wiska organizacyjnego zaleca się i stosuje dokumenty syntetyczne, co najwyżej 
dwustronicowe. Zaleca się także, by zapisy w tych dokumentach były ukierunko-
wane na specyfikę stanowiska, dlatego wszelkie regulacje dotyczące obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności, które mają charakter uniwersalny, są ujmowane 
w regulaminach organizacyjnych w formie ramowych zakresów kompetencji. Po 
drugie, wzrasta liczba i zróżnicowanie pozycji w strukturze tego typu dokumen-
tów. Współczesne opisy stanowisk znacznie wykraczają poza tradycyjne zakresy 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, co zdecydowanie zwiększa ich za-
kres i różnorodność stosowania w poszczególnych obszarach zarządzania. W kon-
tekście ZZL i doboru kadr na uwagę zasługuje np. tendencja do łączenia w jednym 
dokumencie kompetencji funkcjonalnych i personalnych dotyczących danego sta-
nowiska. Po trzecie, zwiększa się dbałość o trafność i funkcjonalność formy oraz 
struktury opisu stanowiska organizacyjnego, a także o zapewnienie jednolitości 
metodycznej opracowania tego dokumentu (Wudarzewski 2003b: 377-386). Waż-
ne w tym względzie są zdecydowanie większy stopień zastosowania i wykorzy-
stania opisywanego dokumentu w praktyce, wymagania zintegrowanych syste-
mów zarządzania oraz upowszechnienie systemów zarządzania jakością. 

Z organizacyjnego punktu widzenia najważniejszymi kryteriami poprawności 
metodycznej opisu stanowiska organizacyjnego są: 

– jednolitość interpretacji kategorii opisowych,
– trafność struktury dokumentu (dobór pozycji uwzględniający specyfikę in-

stytucji oraz instrumentalność dokumentu, tj. zakres jego wykorzystania w orga-
nizacji),

– jednolitość struktury opisu stanowiska dla wszystkich pracowników,
– trafność formy opisu stanowiska (logo instytucji, sposób rozmieszczenia 

informacji, dobór czcionki, uwypuklenie niektórych treści),
– prostota i przejrzystość,
– spójność (niesprzeczność) treści zawartych w dokumencie,
– spójność treści zawartych w dokumencie z treściami i rozwiązaniami wy-

nikającymi z innych dokumentów wewnętrznych (może to dotyczyć np. systemu 
ocen czy systemu szkoleń bądź awansów),
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– względna równowaga między zakresami obowiązków, uprawnień i odpo-
wiedzialności (tj. między aspektami przedmiotowymi, aksjologicznymi i upraw-
nieniami w zakresie kompetencji funkcjonalnych), 

– merytoryczny charakter zawartych treści (zwłaszcza w odniesieniu do wy-
maganych i zlecanych kwalifikacji),

– aktualność zapisów, zgodność ze stanem faktycznym,
– zgodność treści z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi,
– łatwość aktualizacji (komputerowa forma zapisu),
– termin i potwierdzenie nadania dokumentowi mocy regulacyjnej oraz przy-

jęcia tego do wiadomości przez pracownika obejmującego stanowisko (Wuda-
rzewski 2003b, 2003c).

Tabela 1 zawiera modułową strukturę opisu stanowiska organizacyjnego z in- 
terpretacją sposobu rozumienia wyodrębnionych pozycji i kategorii. Na szczegól-
ną uwagę zasługują pozycje 6, 7 i 8, które są tożsame z kompetencjami funkcjonal-
nymi (przedmiotowymi), a więc obowiązkami, uprawnieniami i odpowiedzialno-
ścią. Kryteria oceny zadań w opisie stanowiska są zestawieniem kryteriów, które 
odnoszą się łącznie do zadań przypisanych do stanowiska. Oznacza to, że każ-
de zadanie powinno korespondować z co najmniej jednym spośród wskazanych 
kryteriów. Niespełnienie tego warunku zmniejsza spójność między obowiązkami 
przedmiotowymi (zadaniami) a odpowiedzialnością (kryteriami oceny zadań). 
W uzasadnionych sytuacjach w podobny sposób można oceniać spójność między 
obowiązkami a uprawnieniami. Z kolei porównanie liczby szczegółowych zadań 
przedmiotowych, uprawnień i kryteriów oceny rzuca światło na przestrzeganie 
ważnej zasady pokrywania się obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, choć 
nie oznacza to, że liczby te muszą być takie same. 

Na tle modułowej struktury opisu stanowiska warto odnotować kilka uwag. 
Po pierwsze, zaprezentowany wzorzec opisu stanowiska ma charakter modelu, 
z możliwością modyfikacji jego struktury. Jako narzędzie doboru kadr opis sta-
nowiska powinien być uzupełniony o dodatkowe pozycje, bardziej uwypuklające 
motywacyjne funkcje tego dokumentu. Po drugie, warto zadbać o to, by firma 
posiadała klarowną i jednoznaczną instrukcję opracowania i aktualizacji opisu 
stanowiska, co powinno sprzyjać spójności i jednolitości metodycznej opraco-
wania tych dokumentów. Ma to również znaczenie przy opracowywaniu opisów 
nowo wyodrębnianych stanowisk oraz istotnych modyfikacji dotychczasowych 
regulacji. Taka instrukcja powinna również regulować kompetencje funkcjonalne 
związane z opracowaniem opisów stanowisk oraz nadzorem metodycznym nad 
tym procesem. Z doświadczeń i obserwacji autora wynika, że pod względem po-
prawności dokumentu wielu trudności przysparza prawidłowe zestawienie zadań 
przedmiotowych, uprawnień i kryteriów oceny. W szczególności dotyczy to eg-
zemplifikacji zadań i kryteriów oceny, gdyż bardzo często kategorie te są mylone 
i formułowane w sposób wieloznaczny, co utrudnia rozgraniczenie obowiązków 
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Tabela 1. Modułowy opis stanowiska organizacyjnego

1. Opis stanowiska: pełna nazwa stanowiska organizacyjnego
2. Podległość służbowa osoby stanowisku 

2.1. bezpośrednio: wskazanie bezpośredniego zwierzchnika służbowego
2.2. pośrednio: wskazanie zwierzchników funkcjonalnych z określeniem charakteru więzi funk- 

cjonalnych 
3. Osobie na stanowisku podlegają 

3.1. bezpośrednio: wskazanie bezpośrednich podwładnych (rodzaj i liczba stanowisk) 
3.2. pośrednio: wskazanie osób podległych na zasadzie funkcjonalnej z określeniem charakteru 

więzi
4. Zastępstwa aktywne: wskazanie stanowisk, które dodatkowo obejmuje dana osoba w przypad-

kach nieobecności; można też określić zakres przejmowanych kompetencji
5. Zastępstwa pasywne: wskazanie podmiotu, który przejmuje kompetencje osoby zajmującej 

dane stanowisko w przypadkach nieobecności; można też określić zakres przejmowanych kom-
petencji

6. Zadania przedmiotowe: odpowiadają na pytanie „co się robi?” („co powinno się robić”), a nie 
„jak się powinno robić”. Przy formułowaniu treści zadań przedmiotowych dominują „czyn-
ności” i „obiekty oddziaływania”. W opisie stanowiska wyodrębnia się i porządkuje zadania 
przedmiotowe charakteryzujące się pewną rytmicznością występowania (powtarzalnością, cią-
głością). Przy formułowaniu treści celów przedmiotowych pomija się wyrazy o charakterze 
wartościującym (zapewnienie, doskonalenie, minimalizowanie, maksymalizowanie, zmniejsza-
nie, usprawnienie, wzrost, spadek, uatrakcyjnienie, poprawa itp.). 
Oto przykłady poprawnie sformułowanych zadań przedmiotowych:
            „Czynność”            →              „Obiekt”
– analiza strategiczna                   otoczenia firmy
– opracowanie i aktualizacja        regulaminu organizacyjnego
– zaopatrzenie                              w materiały i części zamienne
– sprzedaż                                    wyrobu X
– planowanie                                remontu maszyn i urządzeń
– wypracowanie                           planu kont firmy
Przy wyszczególnieniu zadań przedmiotowych zaleca się wykorzystanie dziesiętnej symboliki 
klasyfikacji z zastrzeżeniem, by nie przekraczać drugiego poziomu dezagregacji zadań. 
6.1. 
6.2. 

7. Kryteria oceny zadań przedmiotowych: podstawa oceny realizacji zadań przedmiotowych. 
Przy formułowaniu kryteriów oceny stosuje się wyrazy o charakterze wartościującym (zapew-
nienie, zmniejszenie, zwiększenie, doskonalenie, minimalizowanie itp.). Kryteria oceny mogą 
mieć zarówno charakter wymierny, jak też niewymierny. Odzwierciedlają one wymagania 
i oczekiwania wobec osoby zajmującej stanowisko w zakresie realizacji zadań przedmiotowych. 
Kryteria oceny zadań wyznaczają pożądane kierunki, określają efektywność zadań przypisa-
nych do stanowiska, wyznaczają i konkretyzują rolę stanowiska w funkcjonowaniu całej firmy, 
ułatwiają określenie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację zadań. 
7.1.
7.2. 

8. Szczególne uprawnienia: wyznaczają zakres samodzielności (autonomii) osoby zajmującej 
stanowisko w zakresie ustalonych zadań przedmiotowych i wyznaczonych kryteriów oceny. 
W szczególności dotyczy to uprawnień decyzyjnych i kontrolnych, ale także uprawnień w za-
kresie opiniowania, dostępu do informacji, inicjowania czy reprezentowania. 
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i odpowiedzialności (Wudarzewski 2003c). Po trzecie, najczęściej zalecaną se-
kwencją postępowania w opracowywaniu opisów stanowisk jest kolejność, zgod-
nie z którą najpierw wymienia się kompetencje przedmiotowe (zdania, upraw-
nienia, kryteria oceny), a późnej, na powstałej bazie informacyjnej, określa się 
kompetencje personalne. Oznacza to, że w opracowanie opisów najpierw powinni 
być zaangażowani zainteresowani kierownicy i służby organizacyjne, a dopiero 
później przedstawiciele służ personalnych (szczególnie komórek HR). Po czwar-
te, w odniesieniu do niektórych pozycji opisu stanowiska warto zadbać o właściwą 
kolejność wymienianych składników, zgodną z przypisywanym im znaczeniem 
(dotyczy to np. współpracy z pomiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi) bądź też 
określić rangi składników w innej formie, wykorzystując np. pogrubioną czcion-
kę (dotyczy to np. wskazania kluczowych zadań, kluczowych kryteriów oceny 
czy kluczowych kompetencji personalnych). Taki sposób zapisu treści czy wy-
różniania priorytetów decyduje o przejrzystości dokumentu i lepszym zrozumie-
niu intencji kierownictwa organizacji, a ponadto stymuluje selektywne myślenie 
i działanie w różnych obszarach stosowania opisu stanowiska organizacyjnego. 

cd. tabeli 1

ustalając szczególne uprawnienia, można je w określony sposób porządkować, np.:
8.1. Personalne:
8.2. Finansowe:
8.3. Organizacyjne:
8.4. Reprezentacyjne: 

9. Współpraca z innymi podmiotami: wskazuje się podmioty organizacyjne, z którymi osoba 
zajmująca stanowisko najczęściej trwale współpracuje. Można sygnalizować zakres współpra-
cy. Często stosuje się podział na podmioty wewnętrzne i zewnętrzne. Pomocne w tym zakresie 
mogą być tablice kompetencyjne.
9.1. Współpraca z podmiotami wewnętrznymi:
9.2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

10. Wymagane kwalifikacje na stanowisku: wskazuje się pożądane kompetencje personalne 
osoby zajmującej stanowisko. Struktura wymagań kwalifikacyjnych na dane stanowisko może 
wyglądać następująco: 
10.1. Kwalifikacje formalne: wykształcenie, staż zawodowy – wymagany obszar i czas, staż 

kierowniczy – wymagany czas, liczba podwładnych, wymagane uprawnienia potwier-
dzone dokumentami, pożądane formy doskonalenia kwalifikacji zawodowych i osobo-
wościowych (kursy, studia podyplomowe, studia MBA).

10.2. Rzeczywiste kwalifikacje zawodowe (wiedza i umiejętności): 
10.3. Rzeczywiste kwalifikacje osobowościowe: pożądane cechy, preferencje i umiejętności 

osobowościowe 
11. Nadanie dokumentowi mocy obowiązującej: miejsce przeznaczone na podpisy wybranych 

podmiotów, najczęściej pracownika obejmującego stanowisko, jego zwierzchnika, osoby spra-
wującej nadzór metodyczny nad dokumentacją i właściciela firmy. 

Źródło: Wudarzewski 2003c: 206-236.
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2. Kierunki wykorzystania opisu stanowiska organizacyjnego  
w procesie rekrutacji

Opis stanowiska organizacyjnego jest dokumentem o wielu możliwościach 
wykorzystania, nie tylko w obszarze ZZL, ale także w odniesieniu do innych funk-
cji organicznych oraz wszystkich funkcji zarządzania. W obszarze ZZL narzędzie 
to jest wykorzystywane w procesie doboru kadr, a także w procesie etatyzacji, 
w projektowaniu ścieżek rozwoju i awansów, wartościowaniu pracy i kształtowa-
niu struktury wynagrodzeń, planowaniu szkoleń oraz w procesie dopasowywania 
ludzi do stanowisk (Zając 2007: 57-77). Wprawdzie liczba i nazewnictwo etapów 
wyodrębnianych w procesie doboru kadr są zróżnicowane, ale istota i sekwencja 
działań związanych z tym obszarem, a także jego szczegółowe składniki, narzę-
dzia i formy są bardzo podobne (Armstrong 2011: 448-449; Listwan 1999: 81- 
-102; Marciniak 1999: 45-96; Zając 2007: 94-113; Pocztowski 2008: 140-148). 
Na potrzeby artykułu przyjęto wersję doboru kadr według sekwencji: rekrutacja 
– selekcja – adaptacja społeczno-zawodowa (Zając 2007: 94-113). W literaturze 
przedmiotu w zasadzie nie kwestionuje się podstawowej roli, jaką odgrywa opis 
stanowiska w procesie szeroko rozumianej rekrutacji, eksponując przede wszyst-
kim funkcje: informacyjną, motywacyjną, a nawet wstępnej selekcji kandydatów, 
spełniane przez ten dokument (Listwan 1999: 81-85). Na tym etapie należy więc 
w kontekście opisu stanowiska organizacyjnego dostrzegać konieczność aktu-
alizacji potrzeb kadrowych oraz analizę pracy jako ważne i współzależne fazy 
poprzedzające właściwą rekrutację (Zając 2007: 94-95). Przebieg tych faz może 
wyglądać różnie, ale warto rozważyć trzy możliwe przypadki: 1) rekrutacja na 
nowo wyodrębnione stanowisko organizacyjne, 2) rekrutacja na istniejące i nie-
obsadzone stanowisko oraz 3) rekrutacja na istniejące stanowisko w celu zwięk-
szenia obsady. W każdym z tych wariantów punktem wyjścia analizy powinien 
być opis stanowiska organizacyjnego, a w pierwszym wariancie sytuacyjnym 
opis stanowiska (przynajmniej w wersji uproszczonej) powinien być opracowany 
jeszcze przed podjęciem decyzji o stworzeniu stanowiska. Z doświadczeń autora 
wynika, że w opisywanych fazach kluczowe znaczenie ma analiza celowości za-
dań przedmiotowych na stanowisku. Dotyczy to zarówno stanowisk nowych, jak 
też istniejących. Opisy nowych stanowisk organizacyjnych należy przygotować, 
uwzględniając długofalowe i operacyjne cele firmy, natomiast analiza opisów sta-
nowisk już istniejących powinna uwzględniać występowanie zjawiska dysharmo-
nii organizacyjnej, opisywane przez Zbigniewa Martyniaka, które powinno być 
minimalizowane poprzez eliminację bądź przemieszczenie zadań zbędnych oraz 
wprowadzenie innych zadań pożądanych (Martyniak 2001). Taka analiza zadań 
powinna poprzedzać każdą rekrutację, ponieważ należy wykorzystywać wszelkie 
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okazje sprzyjające modyfikacji i dopasowaniu treści do potrzeb firmy. Dopiero na 
tej podstawie można zacząć właściwą procedurę rekrutacyjną. 

Warto przedstawić dwa przypadki zaczerpnięte z doświadczeń autora. Pierw-
szy z nich dotyczy procedury konkursowej na stanowisko dyrektora sprzeda-
ży i marketingu w dużej firmie wrocławskiej z branży chemicznej w związku 
z wyodrębnieniem w strukturze nowego pionu. Firma miała tylko wstępną wizję 
funkcjonowania tej nowej jednostki i jej kierownika, co utrudniało konkretyzację 
postępowania rekrutacyjnego. Trzeba było pilnie rozstrzygnąć problem uszczegó-
łowienia struktury przedmiotowej i podmiotowej pionu sprzedaży i marketingu. 
Kto to ma zrobić? Kierownictwo firmy wspierane konsultingiem jeszcze przed 
rozpoczęciem rekrutacji czy nowo wybrany dyrektor w ramach swoich upraw-
nień? Rozstrzygnięcia te były ważne dla przygotowania opisu stanowiska. Oto 
fragment dotyczący opisywanej sytuacji pochodzący z raportu końcowego: „Zde-
cydowano się w tym zakresie na pośredni wariant projektowania organizacyjnego 
pionu sprzedaży i marketingu. W fazie poprzedzającej rekrutację postanowiono 
zaprojektować strukturę przedmiotową nowego pionu w formie klasyfikatora 
zadań, natomiast jego strukturę podmiotową miał autonomicznie zaproponować 
dyrektor wybrany w konkursie. Do identyfikacji i analizy zadań sprzedaży i mar-
ketingu wykorzystano dostępną dokumentację organizacyjną, a także dorobek 
naukowy i doświadczenia innych firm krajowych i zagranicznych w kształtowa-
niu nowoczesnego marketingu. W ten sposób zbudowano docelowy klasyfika-
tor zadań sprzedaży i marketingu. Tak wypracowany wzorcowy klasyfikator za-
dań wykorzystano do opracowania opisu stanowiska organizacyjnego dyrektora 
sprzedaży i marketingu, a w procedurze konkursowej, dodatkowo, klasyfikator 
wykorzystano w ćwiczeniu, w którym kandydaci mieli na jego podstawie zapro-
ponować swoje propozycje struktury podmiotowej nowego pionu. Dopiero na 
takim szerokim tle zadaniowym i organizacyjnym przystąpiono do nakreślenia 
zestawu zadań i ról, które powinny być przypisane do stanowiska dyrektora sprze-
daży i marketingu, co stwarzało podstawę do dalszej konkretyzacji wymaganych 
kryteriów oceny oraz uprawnień dyrektora”. Podany przykład dość dobrze ilu-
struje złożoność i znaczenie opisu stanowiska w konkretnych sytuacjach poprze-
dzających właściwą rekrutację. 

Drugi z przykładów dotyczy dużej firmy wrocławskiej z branży maszynowej, 
która zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu polegającego na 
nasilającej się tendencji części kierowników do forsowania wniosków o dodat-
kowe zatrudnienie pracowników. Powodem nasilania się tych tendencji były ro-
snące wymagania związane z orientacją na wyniki oraz skłonność kierownictwa 
do wiązania wynagrodzeń z osiąganymi wynikami. Po rozpoznaniu problemu za-
proponowano rozwiązanie, w którym kluczowe znaczenie miał opis stanowiska 
organizacyjnego oraz technika etatyzacji oparta na doświadczeniach niemieckich 
i polegająca na szacowaniu czasochłonności zadań przypisanych do stanowiska 
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(Wudarzewski 1989: 103-117). Każdy kierownik ubiegający się o dodatkowe eta-
ty bądź stanowiska musiał to merytorycznie uzasadnić z wykorzystaniem opisu 
stanowiska organizacyjnego (w szczególności dotyczyło to liczby i struktury za-
dań) oraz oszacowania czasochłonności zadań z wykorzystaniem przedstawio-
nej techniki. Dodatkowo kierownicy musieli liczyć się z wariantem szczegóło-
wej analizy czasochłonności zadań dla całej komórki. Przyjęto założenie, że jeśli 
diagnoza czasochłonności zadań wskazanych w opisie stanowiska potwierdzi 
potrzebę dodatkowego zatrudnienia, będzie to podstawą do rozpoczęcia procesu 
rekrutacji, ale jeśli tak nie będzie, a dodatkowa weryfikacja obciążenia zadaniami 
w całej komórce wykaże rezerwy etatowe, to kierownictwo zapewnia sobie prawo 
do zmniejszenia etatów bądź dodatkowego przydziału zadań do badanej komórki. 
Okazało się, że przyjęte rozwiązania skutecznie ograniczyły naciski na dodatko-
we zatrudnienie, a więc i ograniczyły procesy rekrutacyjne z tym związane. 

 Zestaw właściwych zadań przedmiotowych, uprawnień i kryteriów oceny 
w opisie stanowiska organizacyjnego ma istotne znaczenie we wstępnej fazie re-
krutacji. Powstaje w ten sposób baza informacyjna do budowania wymaganych 
kwalifikacji zawodowych i osobowościowych. Dobrym, sprawdzonym sposobem 
na dookreślenie i konkretyzację w tym zakresie jest wskazanie i uwypuklenie naj-
ważniejszych zadań i kryteriów oceny, np. z wykorzystaniem pogrubionej czcion-
ki, co ułatwia koncentrację na najważniejszych czynnikach sytuacyjnych w od-
niesieniu do modelowanych wymagań, a także sprzyja spójności między doborem 
narzędzi diagnozowania kandydatów a charakterem wymagań kwalifikacyjnych. 
Przykład takich rozwiązań zawiera tabela 2.

Zweryfikowany zestaw obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (tj. za-
dań, uprawnień i kryteriów oceny) stwarza dobry układ odniesienia dla ustalenia, 
weryfikacji i ewentualnych modyfikacji profilu pożądanych kwalifikacji formal-
nych, zawodowych i osobowościowych. Zestawienie i modyfikacje kwalifikacji 
oraz innych wymagań formalnych są stosunkowo proste, ale ustalenia w tym za-
kresie powinny być uzasadnione merytorycznie i uzgodnione między zwierzchni-
kiem danego stanowiska a służbami personalnymi. Warto także pamiętać o dopre-
cyzowaniu i zróżnicowaniu znaczenia wyodrębnionych składników kwalifikacji 
formalnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Jest to szczególnie ważne w sy-
tuacji, gdy planuje się selekcję wstępną bądź gdy ocena kwalifikacji formalnych 
wpływa na ocenę końcową kandydatów. Tabela 3 zawiera praktyczny przykład 
rozwiązań w tym zakresie. Profil kwalifikacji formalnych może być z powodze-
niem wykorzystany w obrębie funkcji informacyjnej rekrutacji w przygotowaniu 
ankiety personalnej wypełnianej przez kandydatów (Marciniak 1999: 59-66). 

Pożądane kwalifikacje zawodowe (wiedza i umiejętności) są pochodną przede 
wszystkim zestawienia zadań przedmiotowych wyodrębnionych w opisie stanowi-
ska. Wymagania w tym zakresie powinny być sformułowane bardzo precyzyjnie, 
by nie było wątpliwości, czy chodzi o konkretną wiedzę zawodową, czy o umie-
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Tabela 2. Praktyczny opis stanowiska organizacyjnego kierownika budowy w branży budowlanej 
na potrzeby procesu rekrutacji 

Firma X                               Siedziba firmy: ....................................
Sp. z o.o.                             Adres i kontakty: .................................
1. Opis stanowiska organizacyjnego: kierownik budowy
2. Podległość służbowa: dyrektor techniczny
3. Podległość funkcjonalna: pełnomocnik prezesa ds. systemu zarządzania jakością
4. Zwierzchnictwo służbowe: pracownicy zatrudnieni na budowie
5. Zastępstwo aktywne: brygadzista na budowie
6. Zastępstwo pasywne: dyrektor techniczny/brygadzista w sprawach niewymagających upraw-

nień
7. Podstawowe zadania przedmiotowe (obowiązki):

7.1. Realizacja zadań kontraktowych
7.1.1. Faza przygotowawcza

7.1.1.1. Inwentaryzacja przedmiotu kontraktu
7.1.1.2. Zlecanie i koordynacja projektów ruchu zastępczego oraz organizowanie 

zezwoleń na zajęcie dróg 
7.1.1.3. Opracowywanie zapotrzebowania na pracowników, urządzenia i narzędzia
7.1.1.4. Opracowywanie zapotrzebowania na podwykonawców
7.1.1.5. Opracowanie harmonogramu robót

7.1.2. Faza realizacyjna
7.1.2.1. Koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadania kontraktowego
7.1.2.2. Zakwaterowanie
7.1.2.3. Zaopatrzenie w materiały i paliwa
7.1.2.4. Prowadzenie dziennika budowy
7.1.2.5. Prowadzenie dziennika pracowników 
7.1.2.6. Prowadzenie dziennika pracy urządzeń

7.1.3. Faza zakończeniowa
7.1.3.1. Organizacja odbioru budowy
7.1.3.2. Akceptowanie dokumentów odbioru budowy
7.1.3.3. Zakończenie wpisów do dziennika budowy
7.1.3.4. Wewnętrzne rozliczenie realizacji budowy

7.2. Realizacja budżetów kontraktowych
7.3. Operacyjne zarządzanie zespołami wykonawczymi
7.4. Operacyjne zarządzanie zasobami technicznymi (urządzenia, środki transportu)
7.5. Weryfikacja uprawnień pracowników do pracy na budowie
7.6. Prowadzenie i nadzorowanie spraw bhp i ppoż.

8. Kryteria oceny zadań (odpowiedzialność):
8.1. Terminowość realizacji zadań kontraktowych
8.2. Racjonalna realizacja założeń budżetowych
8.3. Optymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników budowlanych
8.4. Optymalne wykorzystanie czasu pracy urządzeń i środków transportu
8.5. Minimalizowanie uzasadnionych reklamacji
8.6. Zapewnienie jakości usług zgodnie z aprobatami technicznymi i polskimi normami
8.7. Rzetelność i terminowość prowadzonych dokumentów
8.8. Rzetelność i terminowość rozliczeń dokumentowo-finansowych
8.9. Zapewnienie wysokiej dyscypliny i dobrej atmosfery na budowie
8.10. Zapewnienie dobrych relacji z podmiotami zewnętrznymi
8.11. Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
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9. Szczególne uprawnienia:
9.1. Szczególne uprawnienia kadrowe

– opiniowanie doboru pracowników budowlanych
– ocena pracowników budowlanych (premiowanie, karanie)
– planowanie urlopów pracowników budowlanych
– inicjowanie poprawy systemu motywacyjnego 

9.2. Szczególne uprawnienia finansowe
– dysponowanie środkami pieniężnymi subkonta firmy (karta płatnicza)
– podejmowanie decyzji o wydatkach do wysokości 500 zł

9.3. Szczególne uprawnienia reprezentacyjne
– reprezentowanie firmy wobec podmiotów zewnętrznych w sprawach bieżących budowy

10. Współpraca z podmiotami wewnętrznymi firmy:
– dyrektor techniczny
– główny mechanik
– dyrektor finansowy
– kasjerka

11. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi firmy:
– inspektor nadzoru
– inspektor PIP
– inspektor zarządcy terenu budowy
– przedstawiciele inwestora
– przedstawiciele podwykonawców

12. Wymagania kwalifikacyjne:
12.1. Kwalifikacje formalne

– staż w budownictwie minimum 3 lata
– staż kierowniczy w budownictwie minimum 1 rok
– uprawnienia budowlane i sanitarne
– uprawnienia bhp – do szkolenia pracowników (do uzupełnienia w okresie próbnym)
– uprawnienia kotłowe D (do uzupełnienia w okresie próbnym)
– uprawnienia elektryczne 1 kV (do uzupełnienia w okresie próbnym)
– prawo jazdy kat. B

12.2. Kwalifikacje zawodowe
– umiejętność nadzorowania założeń budżetowych prac budowlanych
– umiejętność prowadzenia dokumentów związanych z budową
– umiejętność zarządzania zasobami technicznymi budowy (urządzenia, środki trans-

portu)
– umiejętność planowania i organizowania prac budowlanych
– umiejętność odbioru prac budowlanych
– wiedza na temat zasobów technicznych wykorzystywanych w budownictwie

12.3. Kwalifikacje osobowościowe
– umiejętność skutecznego i efektywnego kierowania ludźmi
– umiejętność zarządzania czasem (w tym planowania i przewidywania)
– umiejętności organizatorskie
– umiejętności w zakresie funkcjonowania interpersonalnego (wywieranie wpływu, 

kontaktowość społeczna) 
– umiejętności w zakresie komunikacji społecznej (prostota i jednoznaczność przekazu 

komunikatów)
– elastyczność zachowań
– preferowany zrównoważony styl kierowania (na ludzi i zadania) na poziomie co 

najmniej przeciętnym

cd. tabeli 2
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jętności zawodowe, a może o jedno i drugie. Przy zweryfikowanym i poprawnie 
przygotowanym opisie stanowiska zestawienie wymagań zawodowych często jest 
bardzo zbliżone do obowiązujących zapisów w analizowanym dokumencie, cho-
ciaż dopuszcza się również możliwość pewnych modyfikacji, uwzględniających 
długofalowe cele firmy – dotyczy to zwłaszcza stanowisk kierowniczych na wyż-
szych szczeblach. Pod kątem diagnozy potencjału zawodowego kandydatów war-
to rozważyć oszacowanie rang wymaganych kwalifikacji zawodowych ze wska-
zaniem kwalifikacji kluczowych, co może istotnie wpływać na ocenę końcową 
kandydatów (por. zadania zaznaczone pogrubioną czcionką w tab. 2). W procesie 
formułowania i szacowania znaczenia kwalifikacji zawodowych główny udział 
powinien mieć bezpośredni zwierzchnik stanowiska, którego dotyczy rekrutacja. 

13. Inne oczekiwania i preferencje:
– duża dyspozycyjność (gotowość do mobilnego zatrudnienia)
– wiek – preferencje: do 50 lat
– niekaralność

14. Nadanie dokumentowi mocy regulacyjnej (oświadczenie, data i podpisy potwierdzające 
przyjęcie do wiadomości)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bezpośredniego uczestnictwa w organizowaniu i nadzorowaniu 
selekcji kadr w małych firmach w latach 2001-2008; Wudarzewski, Wudarzewska 2010: 297-312.

Tabela 3. Charakterystyka i rangi kryteriów oceny formalnej kandydatów ubiegających się  
o stanowisko głównego księgowego w jednym z zakładów branży metalowej w Legnicy

Formalne kryteria  
oceny kandydatów Wymagania formalne Ranga kryterium 

w skali 0-1 
1. Wiek 30-55 lat (preferencje dla przedziału 32-45 lat) 0,05
2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź prawnicze 0,15
3. Doskonalenie  

kwalifikacji
podnoszenie kwalifikacji w zakresie księgowości i fi- 
nansów, posiadanie uprawnień biegłego księgowe-
go, preferencje dla zinstytucjonalizowanych form 
podnoszenia kwalifikacji (np. studia podyplomowe) 
odbywanych w ostatnich 5 latach

0,20

4. Staż zawodowy minimum 4 lata na stanowisku głównego księgowe-
go lub zbliżonym

0,30

5. Staż kierowniczy preferowane doświadczenie w kierowaniu większy-
mi zespołami pracowników

0,10

6. umiejętność obsługi 
komputera

umiejętność obsługi komputera w zakresie arkuszy 
kalkulacyjnych, edytora tekstu i programów finan-
sowo-księgowych 

0,15

7. Pozostałe kryteria 
formalne 

preferencje dla kandydatów zamieszkałych w Leg- 
nicy i okolicach, z prawem jazdy kat. B

0,05

Suma punktów rangowych 1,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń praktycznych.

cd. tabeli 2
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W modelowaniu pożądanych kwalifikacji osobowościowych punktem wyj-
ścia jest zestawienie zawarte w opisie stanowiska, chociaż – jak wynika z do-
świadczeń autora – najczęściej składniki w tym zakresie są uszczegóławiane na 
potrzeby rekrutacji. Dodatkowo wykorzystuje się wybrane kryteria oceny pracy 
na analizowanym stanowisku. Zwykle na im wyższym szczeblu znajduje się sta-
nowisko objęte rekrutacją, tym bardziej czasochłonne i dokładniejsze są ustalenia 
dotyczące wymagań osobowościowych. W odniesieniu do kwalifikacji osobowo-
ściowych, podobnie jak we wcześniejszych obszarach kwalifikacji, warto rozwa-
żyć zróżnicowanie ich składników oraz wskazanie kompetencji kluczowych. Zna-
czący udział w modelowaniu pożądanych kwalifikacji osobowościowych powinni 
mieć przedstawiciele działów personalnych (szczególnie komórek HR), chociaż 
konsultacje i uzgodnienia z bezpośrednim zwierzchnikiem analizowanego stano-
wiska są jak najbardziej wskazane, zwłaszcza w przypadku rang poszczególnych 
składników oraz w kontekście uwarunkowań związanych z ustalonymi kryteriami 
oceny zadań. W ten sposób powstaje profil wymaganych kwalifikacji w procedu-
rze rekrutacyjnej. Przydatność opisu stanowiska organizacyjnego jest więc bez-
sporna. Model kompetencji przedmiotowych oraz kompetencji osobowościowych 
stanowi najważniejszy układ odniesienia w wyborze technik i narzędzi diagno-
stycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu potencjału kandydatów. Ważne 
jest w tym zakresie zapewnienie spójności między modelem pożądanych i zran-
gowanych kwalifikacji na danym stanowisku a wybranymi sposobami ich wery-
fikacji. Można w tym celu wykorzystać technikę badania spójności, dzięki której 
identyfikuje się i szacuje powiązania przyczynowo-skutkowe między wybranymi 
sposobami diagnozowania a profilami pożądanych kompetencji, odrębnie w ob-
szarze kwalifikacji zawodowych i w obszarze kwalifikacji osobowościowych, 
a następnie konfrontuje liczbę powiązań z rangami kluczowych kompetencji 
(Ćwiklicki, Obora 2009: 137-140). 

 Kolejnym elementem rekrutacji jest określenie jej form i źródeł. Poprawnie 
przygotowany opis stanowiska organizacyjnego stanowi ważne narzędzie wspie-
rające decyzje w tym zakresie, przede wszystkim dzięki konkretyzacji oczekiwań 
wobec potencjalnych kandydatów. Jednocześnie ma on charakter uniwersalny 
i znacznie rozszerza możliwości wyboru. Narzędzie to może być np. pomocne 
w przygotowaniu ogłoszenia prasowego, co wymaga analizy i selekcji najważ-
niejszych informacji zawartych w tym dokumencie. Opis stanowiska ułatwia tak-
że i konkretyzuje współpracę z różnymi firmami specjalizującymi się w doborze 
kadr. W przypadku gdy firma nie posiada takiego dokumentu, firmy zewnętrzne 
najczęściej zmuszone są do jego opracowania, przynajmniej w wersji skróconej, 
co powoduje dodatkowe koszty i wydłuża rekrutację. Opis stanowiska ułatwia 
również poszukiwanie potencjalnych kandydatów w środowiskach uczelnianych, 
w różnych centrach kształcenia, agencjach pośrednictwa pracy, a także w urzę-
dach pracy. Podobne uwagi dotyczą takich form rekrutacji, jak: targi pracy, drzwi 
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otwarte, kontakty osobiste, wewnętrzne systemy awansów czy rekrutowanie kan-
dydatów „z ulicy”. Dodatkową formą pozyskiwania kandydatów jest Internet 
i związane z nim hot-lines (Zając 2007: 97-130). Opis stanowiska uelastycznia, 
rozszerza i wspiera zatem wszystkie potencjalne formy i źródła rekrutacji. Po-
prawny opis stanowiska jest często traktowany przez kandydatów jako wizytówka 
kultury organizacyjnej firmy. Kiedy w czasie jednej z procedur konkursowych 
autor eksperymentalnie przesłał kandydatom, którzy na podstawie ogłoszenia 
prasowego zgłosili się do konkursu i dostarczyli swoje dokumenty, pełen opis 
stanowiska organizacyjnego, ponad 40% kandydatów zrezygnowało z dalszego 
postępowania rekrutacyjnego. To najlepiej oddaje znaczenie opisu stanowiska 
w procesie rekrutacji. Pojawia się więc pytanie, czy w każdym przypadku należy 
udostępniać kandydatom pełen opis stanowiska, o które się ubiegają. W opinii 
autora jeśli występują w tym zakresie jakieś wątpliwości, można podejść do tego 
w sposób selektywny i udostępnić dokument w wersji skróconej, zawierającej 
kluczowe informacje zgodne z wymaganiami procedury konkursowej. Wiele 
przemawia jednak za tym, by szerzej udostępniać opisy stanowisk organizacyj-
nych zarówno potencjalnym kandydatom, jak i różnym podmiotom uczestniczą-
cym w rekrutacji w sposób bezpośredni i pośredni. 

 Poprawny opis stanowiska organizacyjnego pełni więc bardzo ważną rolę 
informacyjną w rekrutacji, ale posiada także walory motywacyjne. Warto podkre-
ślić, że już sam profil oczekiwań w zakresie kompetencji przedmiotowych trak-
towany jest przez potencjalnych pracowników jako bardzo ważny czynnik mo-
tywacji. Funkcję motywacyjną rekrutacji można jeszcze wzmocnić w kontekście 
opisu stanowiska organizacyjnego, ale łączy się to z koniecznością modyfikacji 
struktury dokumentu i uzupełnienia go o takie pozycje, jak: potencjalne ścieżki 
awansów, stosowane formy rozwoju zawodowego i osobowościowego, planowa-
ne szkolenia, wybrane składniki motywacji niematerialnej czy preferowane war-
tości firmy. Trzeba mieć przy tym świadomość, że może to powodować różnicę 
między obowiązującym opisem stanowiska organizacyjnego a opisem stanowiska 
na potrzeby rekrutacji, a w przyszłości skutkować zakłóceniami i konfliktami. 
W takich przypadkach najlepiej jest przestrzegać zalecenia, by wszelkie dodat-
kowe informacje i pozycje w opisie stanowiska wprowadzać rozważnie i zgodnie 
z rozwiązaniami stosowanymi w danej firmie. 

Przedstawione rozwiązania i przykłady wykorzystania opisu stanowiska orga-
nizacyjnego w obrębie funkcji informacyjnej i motywacyjnej rekrutacji pozwalają 
na efektywne przeprowadzenie wstępnej, a następnie właściwej selekcji kandy-
datów. W przypadku wstępnej selekcji już sam opis stanowiska, zweryfikowany 
i poprawny, można traktować jako narzędzie różnicujące decyzje potencjalnych 
kandydatów, o ile dokument ten jest im udostępniany. Niezależnie od tego opis 
stanowiska jest bardzo pomocny w przygotowaniu wniosków o zatrudnienie pra-
cownika (w rekrutacji wewnętrznej), spójnych kwestionariuszy dla kandydatów 
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czy specjalnych ankiet personalnych. Poprawne opisy stanowisk ułatwiają także 
opracowanie arkuszy samooceny kandydatów odrębnie dla kluczowych kwalifi-
kacji zawodowych i dla kwalifikacji osobowościowych. Zestawienie składników 
samooceny jest w istocie pochodną wypracowanego modelu zadań przedmioto-
wych oraz modelu kwalifikacji osobowościowych. Samoocena kandydatów po-
winna dotyczyć każdego wyodrębnionego składnika i może być dokonana w skali 
od 0 do 10. Otrzymane wyniki mogą dodatkowo uwzględniać ustalone wcześniej 
rangi poszczególnych składników kwalifikacji. Mogą oczywiście wystąpić pewne 
deformacje w samoocenie kandydatów, wynikające z różnego stopnia rozpozna-
nia swoich rzeczywistych kwalifikacji, a także z asekuranctwa lub świadomego 
zawyżania swojego potencjału. Zebrane doświadczenia potwierdzają jednak uży-
teczność tych rozwiązań oraz stwarzają ciekawą perspektywę porównawczą sa-
mooceny z wynikami końcowymi badanych kandydatów w przekroju kwalifikacji 
zawodowych i osobowościowych oraz między nimi (Wudarzewski, Wudarzew-
ska 2010: 297-312). Ważne jest także to, że wyniki samooceny nie wpływają na 
oceny końcowe, lecz mają jedynie charakter pomocniczy. Wypełnione arkusze sa-
mooceny mogą być bardzo przydatne zwłaszcza w trakcie wstępnej selekcji oraz 
wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. Decydując się na wykorzystanie arkuszy 
samooceny, kandydaci powinni wypełniać je jednocześnie oraz być informowani 
o ich założeniach, z których najważniejsze to:

– wyniki samooceny nie wpływają na ocenę końcową kandydatów,
– niektóre wyniki samooceny mogą być weryfikowane w trakcie wstępnych 

i końcowych rozmów kwalifikacyjnych, a zbyt duże różnice między samooceną 
a oceną rzeczywistą nie będą oceniane pozytywnie,

– niektóre wyniki samooceny mogą być weryfikowane w procesie diagno-
zowania potencjału zawodowego i osobowościowego kandydatów z wykorzysta-
niem różnych metod i technik, a zbyt duże różnice między samooceną a oceną 
rzeczywistą nie będą oceniane pozytywnie,

– wypełnione arkusze samooceny pozostają do dyspozycji pracowników 
działów personalnych po zakończeniu procedury rekrutacyjnej i w pewnym za-
kresie mogą być wykorzystywane w odniesieniu do zatrudnionych kandydatów 
(np. przy budowaniu składu zespołu zadaniowego).

Warto także zauważyć, że baza informacyjna, jaką stwarza poprawny i zwe-
ryfikowany opis stanowiska, jest bardzo pomocna w przygotowaniu takich spo-
sobów diagnozowania kandydatów, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, sy-
mulacje decyzyjne, gry kierownicze, pytania sytuacyjne i pytania behawioralne, 
przypadki, wywiady, projekty. Również na etapie adaptacji społeczno-zawodowej 
opis stanowiska organizacyjnego jest dokumentem, który stanowi ważny układ 
odniesienia dla konfrontowaniu przez zatrudnionego pracownika rzeczywistych 
oczekiwań firmy z oczekiwaniami postulowanymi, a także ułatwia porządkowa-
nie, pogłębianie i rozwijanie wiedzy doświadczalnej na zajmowanym stanowisku.
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Zakończenie 

Przedstawione rozważania, przykłady i refleksje potwierdzają dużą rolę, jaką 
spełnia w procesie rekrutacji opis stanowiska organizacyjnego. Dotyczy to wszyst-
kich funkcji rekrutacji: informacyjnej, motywacyjnej oraz wstępnej selekcji, która 
powiązana jest przede wszystkim z funkcją informacyjną. Wprowadzenie dodat-
kowych pozycji na potrzeby rekrutacji może także wzmocnić znaczenie funkcji 
motywacyjnej opisu stanowiska. Bez poprawnego, zweryfikowanego opisu stano-
wiska organizacyjnego trudno sobie wyobrazić trafność i efektywność rozstrzy-
gnięć związanych z doborem narzędzi do diagnozowania kandydatów oraz ich se-
lekcji. Jednak znaczenie i rola opisu stanowiska organizacyjnego w doborze kadr 
oraz w innych obszarach zarządzania nie pokrywa się z jakością tego dokumentu 
w wielu polskich firmach. Także w procesie rekrutacji nierzadkie są przypadki 
opisów stanowisk obarczonych wieloma mankamentami. Przyczyn tego można 
dopatrywać się w braku metodyki poprawnego opracowywania analizowanych 
dokumentów, skromnym dorobku piśmienniczym w tym zakresie, niewielkim 
znaczeniu przypisywanym niesłusznie temu narzędziu w obowiązujących pro-
gramach nauczania, a także w niewielkiej skłonności do wymiany doświadczeń 
w zakresie dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami życia społeczno-go-
spodarczego. Zaniedbania widoczne są także w systematyzowaniu doświadczeń 
i rozwiązań odnoszących się do opisów stanowisk organizacyjnych. Ogranicza 
to więc pełne wykorzystanie możliwości aplikacyjnych tego narzędzia nie tyl-
ko w odniesieniu do doboru kadr. Te krytyczne uwagi przedstawiane są z pełną 
odpowiedzialnością, m.in. na bazie wieloletnich doświadczeń zbieranych w tym 
zakresie w obszarze niemieckojęzycznym, a także aktywnego udziału w warszta-
tach studentów niemieckich doskonalących swoje umiejętności związane z opra-
cowywaniem opisów stanowisk. Warto inicjować i podejmować wysiłki w celu 
poprawy istniejącej sytuacji. Opis stanowiska organizacyjnego naprawdę na to 
zasługuje. 
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Job Descriptions and Their Possibilities of Applying  
in Employees Intake

Summary. The purpose of the paper is to indicate possibilities of applying job descriptions in 
recruitment processes. Against the background of recruitment functions different solutions and ex-
amples of job description implementations are presented. Job descriptions are particularly important 
within the information function because they enable modelling both task structures and required job 
skills. The paper also discusses the possibility of applying job descriptions within the motivation 
function and in the initial selection of candidates.

Key words: recruitment, employees intake, job description, skills, work process analysis
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