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WSTĘP

Wśród zagadnień, na których koncentruje się współczesna ekonomia, szcze-
gólne miejsce zajmuje problematyka kapitału ludzkiego, uznanego za kluczowy za-
sób i czynnik sukcesu funkcjonujących obecnie organizacji i gospodarek. W dobie 
globalnego przyspieszenia tempa życia, rozwoju technologii, wzrostu konkurencyj-
ności rynków, nasilenia przepływu towarów, usług i coraz lepiej wyedukowanych 
pracowników przed organizacjami oraz gospodarkami stają nowe wyzwania doty-
czące utrzymania i rozwoju potencjału zasobów ludzkich. Problematyce tej został 
poświęcony niniejszy numer czasopisma „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”.

Publikacja składa się z trzech części. Autorzy artykułów umieszczonych w czę-
ści pierwszej skupili się na funkcjonowaniu zasobów ludzkich w gospodarce i or-
ganizacji z perspektywy teoretycznej i metodycznej. Zwrócono tu uwagę zwłaszcza 
na kwestię edukacji, kompetencji pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz kultury organizacyjnej. W drugiej części opracowania, empirycznej, zaprezen-
towano studia i materiały, w których wykorzystano pierwotne i wtórne dane do-
tyczące istotnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarowania 
kapitałem ludzkim we współczesnych gospodarkach i organizacjach. Poruszono tu 
zagadnienia związane z różnorodnością pokoleniową, zaangażowaniem pracowni-
ków, rekrutacją i motywowaniem, stresem w miejscu pracy, a także dotyczące zdro-
wia, edukacji i jakości życia. Publikację zamyka recenzja monografii dotyczącej 
zarządzania zasobami ludzkimi.

Redaktorzy pragną podziękować Autorom za oryginalną wielowątkową re-
fleksję nad zarządzaniem i gospodarowaniem kapitałem ludzkim, a oddając niniej-
szą pracę w ręce Czytelników, wyrażają nadzieję, że stanie się ona inspiracją do 
dalszych naukowych dociekań i praktycznych zastosowań.

Marek Kunasz, Marta Młokosiewicz
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Wprowadzenie

Dyskusja nad znaczeniem przedsiębiorczości w edukacji toczy się już od daw-
na, jednak nie zawsze prowadzi do pozytywnych efektów przejawiających się w głę-
bokim zrozumieniu znaczenia kształtowania postaw przedsiębiorczych dla jednost-
ki i społeczeństwa. Szerokie rozumienie przedsiębiorczości to przede wszystkim 
kształtowanie jej jako postawy i w tym aspekcie szczególną rolę odgrywa proces 
edukacji. We współczesnym świecie, w którym coraz większą rolę odgrywa kapitał 
intelektualny, konieczne jest kształtowanie postaw, które pozwolą każdej jednostce 
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Nowoczesne gospo-
darki bazują na wiedzy oraz błyskawicznie dokonujących się zmianach nie tylko 
w zakresie technologii, lecz także w obszarze procesów społecznych, a to z ko-
lei implikuje nowe wyzwania dla edukacji. Rodzi przede wszystkim konieczność 
elastycznego dostosowywania treści, metod oraz struktury systemów edukacji do 
wymagań zmiennego otoczenia. Przedsiębiorczość to już nie kompetencja przyszło-
ści, ale kompetencja teraźniejszości, a proces jej nabywania jest wielowymiarowy. 
Założenie, że przedsiębiorczości można nauczać, implikuje wiele pytań o to, jak 
wcześnie rozpocząć proces edukacji, jakie zastosować metody, kto powinien reali-
zować ten proces, do kogo powinien być skierowany i jakie zawierać treści. Celem 
artykułu jest próba oceny miejsca edukacji przedsiębiorczej w polskim systemie 
oświaty, czyli w ramach edukacji formalnej. Metodami przyjętymi dla osiągnięcia 
celu były: przegląd wybranych pozycji literatury pod kątem definiowania pojęcia 
przedsiębiorczości, edukacji i edukacji przedsiębiorczej, analiza źródeł zastanych 
oraz przegląd programów nauczania na poziomie szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych pod kątem nauczania przedsiębiorczości i regulacji prawnych dotyczą-
cych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

1. Edukacja, przedsiębiorczość, edukacja przedsiębiorcza – krótka 
prezentacja pojęć

Pierwszym pojęciem bardzo ważnym w kontekście prezentowanej tematy-
ki jest edukacja. Banach w koreferacie na temat edukacji w Społeczeństwie pol-
skim wobec wyzwań transformacji systemowej (1998) stwierdził, że: „edukacja jest 
społeczną wartością i kapitałem oraz nadzieją, a także wielkim obszarem zadań” 
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(za: Stalończyk, 2014, s. 324), natomiast Okoń twierdzi, że jest to „ogół procesów 
i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i mło-
dzieży – stosowanie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wy-
chowawczych” (Okoń, 2001, s. 87). 

Drugim ważnym pojęciem jest przedsiębiorczość. Jest to zagadnienie niezwy-
kle złożone, ściśle powiązane z definicją przedsiębiorcy, którą w barwny sposób 
ujął Kilby w Hunting the Heffalump: Entrepreneurship and Economic Development 
(1971), pisząc o przedsiębiorczości i przedsiębiorcy w następujący sposób: 

Jest to duże i bardzo cenne zwierzę, na które wielu myśliwych poluje, używając do 
tego celu różnych genialnych pułapek… Wszyscy, którzy chwalą się, że je widzieli, 
twierdzą jedynie, że jest ogromne, ale nie mogą zgodzić się ze sobą co do szczegółów 
jego wyglądu. Ponieważ nikt jak dotąd nie zbadał wystarczająco dokładnie jego przy-
zwyczajeń, niektórzy myśliwi używają jako przynęty swoich ulubionych dań i próbują 
wmówić innym, że to, co udało im się złapać, to prawdziwy Jednorożec. Cóż… nie-
wielu jest o tym przekonanych i polowanie nadal trwa (za: Burns, Dewhurst, 1992, 
s. 102). 

Brak możliwości znalezienia jednoznacznego określenia najlepiej oddaje na-
stępujący cytat: 

Moje osobiste doświadczenie jest związane z dziesięcioletnią pracą badawczą w cen-
trum badań nad historią przedsiębiorczości. Przez dziesięć lat ja i moi koledzy próbo-
waliśmy jednoznacznie zdefiniować przedsiębiorcę i przedsiębiorczość. Nigdy nam 
się to nie udało. Każdy z nas dla własnych celów, stworzył własne określenia. I myślę, 
że nikt nie jest w stanie pójść dalej (Dollinger, 1995, s. 49). 

Mimo to jednak funkcjonuje wiele definicji przedsiębiorczości. Definiowanie 
przedsiębiorczości, pomimo złożoności pojęcia, jest jednak bardzo ważne, ponie-
waż związane z nią umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne będą zależne od 
sposobu rozumienia pojęcia. 

Zjawisko to można rozpatrywać na trzech płaszczyznach, a mianowicie jako 
postawę, zachowanie oraz proces (Piecuch, 2010, s. 37–44), a dodatkowo również 
jako talent czy określoną grupę cech osobowości (Sudoł, 2002, s. 33). Już tradycyjna 
definicja Schumpetera wiązała przedsiębiorczość z innowacyjnością (Schumpeter, 
1960, s. 104), a takie połączenie sprawia, że traktowanie przedsiębiorczości jako 
kompetencji kluczowej jest w pełni uzasadnione.
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Sformułowanie „edukacja przedsiębiorcza” zawiera w sobie wiele znaczeń, 
a może przyjmować przynajmniej trzy wymiary i być traktowana jako (Lackeus, 
2015, s. 10):

a) edukacja o przedsiębiorczości – rozważania na temat istoty zjawiska przed-
siębiorczości;

b) edukacja dla przedsiębiorczości – nauczanie o procesie powstawania przed-
siębiorstwa, zarządzania nim i działania na rynku;

c) edukacja przez przedsiębiorczość – ten aspekt ma wymiar najbardziej prak-
tyczny, polegający na nauce poprzez stawianie wyzwań i rozwiązywanie 
problemów. 

Bardzo ciekawą koncepcję pokazującą definicje i relacje pomiędzy głównymi 
pojęciami związanymi z przedsiębiorczością (jak kreatywność czy innowacyjność), 
określającymi drogę od wyobraźni do przedsiębiorczości, zaproponowała Seelig, 
nazywając ją The Invention Cycle. 

Rysunek 1. The Invention Cycle 

Źródło: Seelig (2015), s. 8, za: Sands (2016).

W ramach tej koncepcji autorka wyróżniła cztery pojęcia – etapy: 
 – wyobraźnia – przewidywanie, wyobrażanie sobie rzeczy, które nie istnieją,
 – kreatywność – zastosowanie wyobraźni w odniesieniu do wyzwań, 
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 – innowacja – zastosowanie kreatywności do generowania unikalnych roz-
wiązań, 

 – przedsiębiorczość – zastosowanie innowacji, wcielenie w życie wyjątko-
wych pomysłów które będą inspiracją dla wyobraźni innych osób (Seelig, 
2015, s. 8). 

Również Komisja Europejska (KE) uznała przedsiębiorczość za jedną z ośmiu 
kluczowych kompetencji, niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie (Ko-
markova, Gagliardi, Conrads, Collado, 2015). KE we współpracy z Wspólnotowym 
Centrum Badawczym zaproponowała Europejskie Ramy Kompetencji Przedsiębior-
czych, w skrócie nazywane EntreComp, które mają być narzędziem ułatwiającym 
powszechne zrozumienie tego, czym są kompetencje przedsiębiorcze. Narzędzie to 
może służyć do:

 – projektowania programów edukacji rozwijających kompetencje cyfrowe,
 – projektowania pozaformanych form edukacji dla rozwoju kompetencji cy-

frowych,
 – tworzenia polityk i strategii rozwoju kompetencji cyfrowych,
 – rozwoju i projektowania narzędzi oceny kompetencji przedsiębiorczych, 

również tych nabywanych poza formalnym systemem edukacji (EntreComp, 
2016, s. 7).

Autorzy modelu EntreComp przyjęli ujednoliconą definicję przedsiębiorczo-
ści jako kompetencji: „[…] przedsiębiorczość ma miejsce wtedy, kiedy ktoś działa, 
wykorzystując szanse i pomysły i przekształca je w wartość dla innych. Wartość, 
o której mowa, może mieć wymiar finansowy, kulturowy lub społeczny” (Baci-
galupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016, s. 10). Ramy EntreComp zostały 
podzielone na trzy obszary kompetencyjne, a każdy z nich zawiera pięć kompeten-
cji szczegółowych, które tworzą zbiór kompetencji przedsiębiorczych – w modelu 
zawarto również 442 efekty kształcenia, które mogą stanowić inspirację dla projek-
towania różnych form edukacji z zakresu przedsiębiorczości na różnych poziomach 
(Bacigalupo i in., 2016, s. 5):

 – pomysły i szanse (dostrzeganie szans, kreatywność, wizja, ocena pomysłów, 
etyczne i zrównoważone myślenie),

 – zasoby (samoświadomość i poczucie skuteczności własnych działań, moty-
wacja i konsekwencja, mobilizowanie zasobów, wiedza z zakresu ekonomii 
i finansów, mobilizowanie innych do działania),
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 – działanie (podejmowanie inicjatywy, planowanie i zarządzanie, umiejęt-
ność radzenia sobie z niepewnością, ryzykiem i wieloznacznością, praca 
z innymi, uczenie się przez doświadczanie).

2. Program przedmiotu i kształcenie nauczycieli 

Rok szkolny 2017/2018 to radykalna zmiana w strukturze organizacji jak 
również zmiany dotyczące treści nauczania. Znowelizowana podstawa progra-
mowa obowiązuje w szkołach podstawowych od tego roku szkolnego, natomiast 
w szkołach ponadpodstawowych będzie wdrażana za dwa lata (2019/2010). Oprócz 
obowiązkowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości istnieje możliwość reali-
zacji przedmiotów uzupełniających, takich jak np. ekonomia w praktyce. Decyzję 
w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego 
oddziału (Rozporządzenie MEN, 2017a, s. 14). Uczniowie mogą w jego ramach 
realizować przedsięwzięcie uczniowskie i zaleca się stosowanie metody projektu. 
Cel, czyli „[…] nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przed-
sięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy 
efektów” (MEN, 2017b s. 132–136), wskazuje na wkład programu w podnoszenie 
kompetencji przedsiębiorczych uczniów. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości 
będzie realizowany również w nowym systemie organizacji szkół w liceum ogól-
nokształcącym i technikum, szkole branżowej I stopnia oraz szkole policealnej je-
dynie w zakresie podstawowym. Wymiar godzinowy dla wszystkich typów szkół 
jest identyczny – jedna godzina tygodniowo w ciągu dwóch lat, podobnie jak treść 
i zakres programu. Zakłada się, że: „[…] jednym z głównych celów dydaktycznych 
przedmiotu jest przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do 
aktywności zawodowej w formie pracy najemnej lub prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej” (MEN, 2017c, s. 1). W opisie zalecanych warunków realizacji 
przedmiotu wskazano, że wiele uwagi należy poświęcić na realizację działu Przed-
siębiorstwo, a w jego ramach na przygotowanie planu biznesowego – minimalny 
okres pracy ucznia nad projektem to jeden semestr (MEN, 2017c, s. 9). W tym dziale 
skoncentrowano się na typowych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem 
podmiotów gospodarczych na rynku, takich jak klasyfikacja przedsiębiorstw ze 
względu na różne kryteria, biznesplan, procedury rejestracyjne oraz źródła finan-
sowania działalności gospodarczej i rozpoznawanie instytucji otoczenia biznesu, 
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mikro- i makrootoczenie firmy, zarządzanie firmą, finansowe i księgowe aspek-
ty działalności organizacji, przyszłość firmy, aspekty etyczne, ćwiczenia terenowe 
(MEN, 2017c, s. 6). W programie przewidziano również problematykę z zakresu go-
spodarki rynkowej, rynku finansowego oraz rynku pracy. Założono, że uczeń „[…] 
dostrzega rolę przedsiębiorczości, w tym innowacyjności i kreatywności, w życiu 
osobistym i rozwoju społeczno-gospodarczym w skali lokalnej, regionalnej i kra-
jowej” (MEN, 2017c, s. 4). Wydaje się jednak, że temu bardzo istotnemu tematowi 
z punktu widzenia kompetencji przedsiębiorczych poświęcono niewiele uwagi. Ko-
lejna duża grupa tematyczna to problematyka rynku finansowego oraz rynku pracy, 
w tym w szczególności prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (MEN, 
2017c, s. 4–7). 

Jak można zauważyć, najmniej miejsca poświęcono temu, co w modelu Entre- 
Comp uczyniono samodzielnym, dużym obszarem kompetencji, a więc analizie 
szans i pomysłów rynkowych. Ponieważ jest to program, który w założeniu będzie 
obowiązywał we współczesnej polskiej zreformowanej szkole ponadpodstawowej, 
poświęcenie uwagi problemowi, który stanowi o naturze przedsiębiorcy – innowa-
tora, człowieka kreatywnego, generującego lub odkrywającego mniej lub bardziej 
przełomowe idee i wprowadzającego je w życie, jest konieczne. Nie podkreślono 
również, jak bardzo istotne w działalności przedsiębiorcy jest przezwyciężanie po-
rażek, wyciąganie wniosków i uczenie się na błędach. Nie zawarto również takich 
pojęć, jak to, czego Savoia nie nazywa nawet jeszcze prototypem, ale pretotypem 
(pretotype), czyli wizją produktu, którą można umiejscowić pomiędzy abstrakcyj-
nym pomysłem i jego właściwym prototypem (Savoia, 2011, s. 4). Pretotyping po-
zwala sprawdzić, czy działania zmierzają we właściwym kierunku, zanim poten-
cjalny przedsiębiorca przystąpi do budowania prototypu i wprowadzania pomysłu 
w życie (Seelig, 2015, s. 87). Jest on dzisiaj typowym działaniem podejmowanym 
przez innowatorów. Niestety, wydaje się, że w nauczaniu podstaw przedsiębiorczo-
ści w nowym okresie niewiele się zmieni. 

Inną niezwykle trudną do pokonania barierą wydają się kwalifikacje prowadzą-
cych przedmiot. Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczy-
cieli wskazuje jedynie, że przedmiot ten mogą prowadzić osoby, które ukończyły 
kierunek studiów zgodny z zakresem programowym i spełniają wszystkie pozosta-
łe warunki wymagane od nauczycieli (Rozporządzenie, 2017b). Nie jest natomiast 
wymagany żaden praktyczny zakres znajomości zagadnień ani doświadczenie 



16  Problemy Współczesnej Ekonomii

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mimo określenia przedsiębiorczości jako 
kluczowej kompetencji brakuje nadania jej odpowiedniej rangi i właśnie ze względu 
na to można pokusić się o stwierdzenie, że nauczycieli pasjonatów specjalizują-
cych się w zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością nie będzie zbyt wielu. 
W podstawie programowej dla szkół podstawowych elementy przedsiębiorczości 
wprowadzane są w ramach wiedzy o społeczeństwie. Jednak zakres ten należy na-
zwać jedynie zbliżonym do tematu, ponieważ śladowych zagadnień o tej tematyce 
można doszukiwać się jedynie w obszarze dotyczącym zarządzania budżetem do-
mowym (MEN, 2017a). 

Podsumowanie

Mimo że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których przedmiot pod-
stawy przedsiębiorczości jest obowiązkowy w systemie oświaty, nauczanie zagad-
nień związanych z tą tematyką ma charakter kształcenia o i dla przedsiębiorczo-
ści. Zbyt mało uwagi poświęca się procesom poprzedzającym w ogóle powstanie 
przedsiębiorstwa, a zbyt wiele technicznym aspektom prowadzenia firmy. Niewiele 
uwagi poświęca się samemu pomysłowi, gromadzeniu wiedzy niezbędnej do gene-
rowania pomysłów, precyzowaniu i testowaniu go na etapie, kiedy jest on zaledwie 
zarysem idei, po to, aby sprawdzić, czy warto podjąć dalsze kroki, zaangażować 
czas, ludzi, środki techniczne i finansowe. Brakuje przyzwolenia na eksperymen-
towanie i testowanie, bez którego trudno ocenić, czy warto kontynuować działanie, 
czy lepiej zrezygnować i spróbować czegoś innego (Seelig, 2015, s. 92). Takie po-
dejście wymaga jednak akceptacji nieoczekiwanych efektów, w tym również po-
rażki jako zjawiska wpisanego w działania przedsiębiorcy. Sztywne ramy systemu 
oświaty często oczekują od uczniów postępowania zgodnego z regułami, standar-
dami i przede wszystkim efektów z góry założonych przez otoczenie: nauczycieli, 
rodziców, pracodawców itp. (Seelig 2017, s. 70). Tymczasem, jak pokazują badania 
GEM, Polacy bardzo wysoko oceniają swoją wiedzę i umiejętności związane z za-
kładaniem firmy – taką opinię wyraziło 56% respondentów biorących udział w ba-
daniu (Tarnawa, Węcławska, Zadura-Lichota, Zbierowski, 2016, s. 9). Natomiast 
bardzo niepokojący jest fakt, że aż 48% Polaków, którzy potrafią dostrzec szansę 
biznesową, nigdy nie podejmie decyzji o założeniu firmy z obawy przed poraż-
ką (Tarnawa i in., 2016, s. 24). Skoro zatem praktyka pokazuje, że aby znaleźć się 
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w gronie krajów zorientowanych na innowacje, co jest ściśle związane z kreatyw-
nością, eksperymentowaniem, testowaniem, a co za tym idzie – również z porażką 
jako naturalnym czynnikiem środowiska przedsiębiorczego, także edukacja w tym 
zakresie wymaga zmian. Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczany w szkołach 
powinien być oparty w większym stopniu na eksperymentowaniu, powinien uczyć 
podejmowania decyzji i świadomości oraz akceptacji ich konsekwencji – tych ocze-
kiwanych i nieoczekiwanych. W mniejszym stopniu należy zatem koncentrować 
się na szczegółowej wiedzy dotyczącej zakładania przedsiębiorstwa, a bardziej na 
procesach poprzedzających i przygotowujących potencjalnego przedsiębiorcę do 
działania na rynku.
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Wprowadzenie

Współczesne organizacje publiczne muszą być zdolne przystosowywać się do 
złożonego i zmiennego otoczenia, a ich rolą jest większa elastyczność w działaniu, 
bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji urzędników, ich wiedzy, kreatyw-
ności, również świadomość potrzeby uczenia się i samorozwoju (Walczak, 2009, 
s. 82). To spowoduje efektywniejsze i skuteczniejsze wykonywanie zadań przez 
urzędników, a tym samym realizację misji i wizji organizacji publicznych (Caputa, 
2010; Job-Choice.net, 2016). Kadra kierownicza administracji publicznej, by pod-
nieść sprawność, zwiększenie dostępności i wzrost satysfakcji petenta, musi zwra-
cać szczególną uwagę na kompetencje swoich urzędników. Rozwijanie kompetencji 
podwładnych pozwoli na wprowadzanie pożądanych zmian jakościowych, budowa-
nie twórczego potencjału organizacji i rozwój zasobów ludzkich (Seredocha, 2012, 
s. 139). Pracownicy stanowią najważniejszy zasób, którym dysponuje organizacja 
(Ostraszewska, Tylec, 2017, s. 79–93). Ma on ogromne znaczenie w procesie za-
rządzania (Krawczyk-Sokołowska, 2009, s. 99–110). Aktualna, konkretna i zgodna 
z prawdą wiedza urzędników jest bardzo istotna zarówno w komunikacji z peten-
tem, jak i kadrą zarządzającą (Jelonek, Turek, 2013, s. 5–6). Na kształtowanie się 
kompetencji pracowniczych w administracji publicznej wywiera wpływ m.in. or-
ganizowanie pracy, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, wydajność pracy, 
zarządzanie efektywnością w skutecznej realizacji zadań organizacji (Tylec, 2017, 
s. 97–106). Urzędnicy powinni mieć pewność, że podwyższanie przez nich kom-
petencji zostanie przez podwładnych zauważone (Hausner, 2017, s. 62). Natomiast 
zarządzający personelem powinni stosować wiele technik i narzędzi pomocnych 
rozwojowi podwładnych (Stańczyk, 2017, s. 37). 

Celem artykułu jest określenie wpływu istotności kompetencji pracowniczych 
na jakość pracy urzędników, scharakteryzowanie podstawowych założeń zarządza-
nia w tym zakresie, wskazanie najważniejszych kryteriów ocenianych kompetencji 
w opinii urzędników w organizacjach publicznych oraz przedstawienie korzyści 
wynikających ze skutecznego zarządzania kompetencjami w opinii przełożonych 
z wykorzystaniem zdobytego materiału badawczego.
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1. Kompetencje pracownicze w organizacji publicznej

Kompetencje określa się jako wszelkie cechy i uprawnienia urzędników oraz 
organizacji publicznej, które wykorzystywane i rozwijane w procesie pracy służą 
osiąganiu celów administracji publicznej i spójnych z nimi osobistych celów pra-
cowników (Moczydłowska, 2008, s. 58).

Kompetencje w odniesieniu do działań urzędników administracji publicznej 
odgrywają zasadniczą rolę. Zadaniem urzędników administracji publicznej jest sa-
modzielne podejmowanie merytorycznych decyzji zgodnych z pozyskaną wiedzą, 
umiejętnościami, merytoryczne przygotowywanie materiału niezbędnego do podej-
mowania decyzji, kontrolowanie wdrażania decyzji, dostarczanie obiektywnych rad 
i ocenianie zaistniałych sytuacji, tworzenie pomostu między sprawującymi wła-
dzę a społeczeństwem (Janowska, 2004, s. 51). Działania kompetentnego urzędnika 
państwowego przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Działania kompetentnego urzędnika państwowego  
w administracji publicznej

Efektywnie prezentuj swoje cechy i umiejętności
Wykazuj inicjatywę Bądź pewny swego
Chętnie bierz na siebie odpowiedzialność Umiej słuchać innych
Chętnie deleguj uprawnienia Myśl niezależnie
Zachowuj się stosownie do sytuacji Bądź idealistą
Pomyśl, zanim zaczniesz działać Miej zasady
Bądź elastyczny i przystosowuj się do 
warunków

Miej chęć poprawiania samego siebie

Bądź dobrze przygotowany Wybierz właściwą taktykę
Zdobywaj wiedzę ze wszystkich źródeł i buduj 
jednolitą, zintegrowaną wiedzę

Antycypuj przyszły rozwój wydarzeń 
i odpowiednio planuj

Bądź wszechstronny i dobrze poinformowany Wysiłki inwestuj proporcjonalnie do ważności 
sytuacji

Twórz nowe i ważne perspektywy, integrując 
informacje, które mogą wydawać się 
niepowiązane

Koordynuj działania ze wszystkimi 
zainteresowanymi i buduj zgodę wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebna

Próbuj rozumieć otaczający świat Podejmuj odpowiednie działania, gdy jest to 
potrzebne
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Zapewnij optymalne rozwiązywanie 
problemów

Podejmuj właściwe decyzje

Posługuj się odpowiednią wiedzą Akceptuj zmiany i bierz sprawy w swoje ręce
Bierz pod uwagę wszelkie dostępne informacje 
ale używaj ich tylko wtedy, kiedy są 
odpowiednie do sytuacji

Identyfikuj cele znajdujące się poza daną 
sytuacją

Patrz na problemy z różnych punktów widzenia Bierz pod uwagę wszelkie mogące znaleźć 
zastosowanie alternatywy

Bądź innowacyjny, twórczy, miej wyobraźnię Bierz pod uwagę konsekwencje
Analizuj sytuację możliwie szeroko, nawet poza 
określone symptomy

Ustanawiaj priorytety, przekonująco przekazuj 
i efektywnie stosuj decyzje

Kategoryzuj i dokonuj wyborów Sprawdzaj realność najlepszych rozwiązań
Myśl racjonalnie i rób jak najmniej błędów Wybieraj najlepsze rozwiązania, uwzględniając 

wszelkie ograniczenia i niepewności

Źródło: K.M. Wiig, The intelligent enterprise and knowledge management,  
Knowledge Research Institute 2001, za: Szaban (2004), s. 36–37. 

W tabeli 1 przedstawiono mnogość działań, zadań, celów, które powinien speł-
niać urzędnik państwowy, mając na względzie swoje kompetencje pracownicze. 
Można powiedzieć, że:

obowiązujący w organizacji publicznej system kompetencyjny zakłada dla każdej roli 
zawodowej/stanowiska czy miejsca w strukturze organizacyjnej występowanie od-
rębnego modelu kompetencyjnego, zawierającego kompetencje społeczne, personalne 
oraz związane z wiedzą fachową. Kompetencje korporacyjne obowiązują na wszyst-
kich stanowiskach, są nimi: rozumienie polityki organizacji, efektywność, nastawie-
nie na petenta i odpowiedzialność (Kołodziejczyk-Olczak, 2009, s. 68–69).

2. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi  
w organizacji publicznej

Aby skutecznie wdrażać funkcjonowanie zarządzania kompetencjami pracow-
niczymi, należy rozpoznać stan obecny i dostosować do niego odpowiednie prak-
tyczne rozwiązania (Sienkiewicz, 2004, s. 98). Takie działania podejmuje się we 
wszystkich organizacjach, również tych publicznych (Filipowicz, 2016, s. 28; Olek-
syn, 2017, s. 19). 

cd. tabeli 1
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Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi traktuje się jako metodyczną 
i zorganizowaną działalność w organizacji publicznej, która polega na (Czerniacho-
wicz, 2013, s. 63–64): 

a) wskazaniu kompetencji niezbędnych na stanowiskach; 
b) ustalaniu kompetencji posiadanych przez wszystkich pracowników; 
c) określaniu możliwości, zainteresowań i preferencji menedżerów i pracow-

ników w związku z rozwojem ich kompetencji i projektowania ścieżek ka-
riery; 

d) wskazaniu luk kompetencyjnych; 
e) podejmowaniu działań związanych z uzupełnianiem brakujących kompe-

tencji; 
f) przygotowaniu merytorycznym i psychologicznym kadry menedżerskiej 

i pracowników do niezbędnych zmian i funkcjonowania w przyszłości. 
„Kadra zarządzająca personelem w ścisłej współpracy z kadrą kierowniczą 

organizacji publicznej dba o to, by organizacja miała do dyspozycji na wszystkich 
stanowiskach ludzi posiadających konieczne kompetencje (wiedzę, zdolności, do-
świadczenie, system wartości)” – twierdzi Böhm (2002, s. 18). Zarządzanie kapi-
tałem ludzkim zorientowane na rozwój kompetencji pracowniczych istotnych dla 
funkcjonowania organizacji publicznej opiera się na konkretnych zasadach, miano-
wicie trzeba (Jabłoński, 2003, s. 39–40):

a) załamywać atmosferę współzawodnictwa na rzecz tworzenia wzajemnej 
kultury dzielenia się wiedzą i ewentualne bariery funkcjonalne (w orga-
nizacji, w której występuje przekonanie, ze wszystko jest efektem współ-
działania grupowego, istnieje klimat do budowy tożsamości wewnętrznej, 
istotnej dla podejmowania wzajemnych dyskusji nad koniecznym rozwo-
jem kompetencji jednostki i zespołu); 

b) zachęcać jednostkę i grupę do podejmowania ryzyka i nauki (przydzielając 
urzędnikom zadania, należy poprzedzić wyznaczaniem kluczowej kompe-
tencji dla określonego stanowiska); 

c) przyznawać awanse i gratyfikacje finansowe urzędnikom, którzy naj-
sprawniej dzielą się wiedzą (tak zorientowane zarządzanie kapitałem ludz-
kim tworzy środowisko, które najefektywniej wykorzysta i rozszerzy kom-
petencje całej załogi); 
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d) akceptować i nagradzać indywidualne inicjatywy (zmienne warunki oto-
czenia wymuszają, aby na każdym stanowisku pracy procedury dopusz-
czały samodzielne podejmowanie decyzji oraz samoorganizację własnych 
działań); 

e) traktować problemy jako wyzwania (wyzwania traktowane przez członków 
organizacji publicznej jako novum stają się podstawą zdobywania nowych 
umiejętności i doświadczeń). 

W zarządzaniu kapitałem ludzkim niezmiernie istotne jest to, by organizacja 
publiczna wykonywała zadania za pośrednictwem pracowników, ich kompetencji 
do wykonywania pracy, motywacji do podejmowania działań i dążenia do celu oraz 
sposobów organizowania pracy (Skowron-Mielnik, 2009, s. 41).

3. Wyniki badań sondażowych

W związku z analizowaną w artykule tematyką przeprowadzono badania son-
dażowe wśród urzędników i kadry zarządzającej w czterech losowo wybranych sa-
morządach terytorialnych województwa śląskiego. Z każdego samorządu zostało 
przebadanych 25 losowo wybranych urzędników państwowych (z wszystkich samo-
rządów łącznie 100 pracowników) i po trzech pracowników z kadry zarządzającej 
(z wszystkich samorządów łącznie 12). Zakres czasowy przeprowadzonych badań 
to przełom października i listopada 2017 roku. Przedmiotem analizy badań była 
ocena kształtowania się kompetencji kadry pracowniczej w miejscu pracy. Do prze-
prowadzenia badań posłużono się ankietą. Badanie zawierało krótką listę pytań: 
Jakie kryteria kompetencji są istotne w pracy urzędnika państwowego Pani/Pana 
zdaniem i dlaczego? Jakie efekty wynikają z przyjętych przez Panią/Pana kryte-
riów kompetencji? Jakie czynniki wpływają bezpośrednio na lepszą jakość pracy 
urzędnika państwowego? W jaki sposób kompetencje wpływają na jakość pracy 
personelu administracyjnego? 

W tabeli 2 zestawiono najważniejsze kryteria ocenianych kompetencji w opinii 
urzędników w organizacjach publicznych.
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Tabela 2. Najważniejsze kryteria ocenianych kompetencji w opinii urzędników 
w organizacjach publicznych

Kryteria Szczegóły
Wiarygodność co do wykonywania 
obowiązków pracowniczych

Szeroki zakres odpowiedzialności przypadający 
zarówno na jednostkę, jak i zespół zadaniowy

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej Moralne postępowanie pracowników na każdym 
szczeblu struktury organizacji

Umiejętność podejmowania trafnych 
decyzji

Zmierzanie do realizacji przyjętych założeń 
organizacji

Komunikatywność Dostępne źródła informacji, przepływ informacji, 
efektywność kanałów informacyjnych

Jawne i sprawiedliwe ocenianie Wpływanie na efektywność pracy
Umiejętność pracy z dokumentacją Zapewnienie zgodności w wymogami prawa, 

raportowanie i analizy, umiejętność wprowadzania 
danych, realizacja projektów

Orientacja na petenta Życzliwość, umiejętność słuchania, empatia, 
cierpliwość, umiejętność rozwiązywania problemów

Przyjazne relacje z współpracownikami Umacnianie więzi, relacji międzyludzkich, 
tworzenie wspólnoty

Rozwój zawodowy Motywacja do rozwoju kompetencji zawodowych, 
prowadzenie efektywnej polityki szkoleniowej, 
staże, awans zawodowy, przyznawanie 
odpowiedzialnych zadań, zapewnienie poczucia 
pewności i stałości zatrudnienia

Umiejętność skutecznej motywacji Premie, nagrody rzeczowe i finansowe, pochwała, 
podwyżka, poprawa warunków pracy, poprawa 
warunków socjalnych

Umiejętności analityczne Kreatywność, umiejętność rozwiązywania 
problemów, logiczne wnioskowanie

Fachowa wiedza Aktualna, konkretna wiedza przydatna w procesie 
powierzonych zadań i obowiązków

Potencjał Fachowość, rzetelność, gotowość do działania, 
zorientowanie na zadania i cel organizacji

Satysfakcja z wykonywanej pracy Poczucie stabilności, zaufanie wobec pracodawcy, 
identyfikacja urzędnika z organizacją publiczną

Zarządzanie czasem i wielozadaniowość Wykonywanie zadań i obowiązków na 
różnych stanowiskach w określonym czasie 
(wielofunkcyjność personelu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych. 

Na podstawie tabeli 2 można wnioskować, że na jakość pracy urzędników 
państwowych wpływa wiele kompetencji, m.in. wiarygodność co do wykonywania 
obowiązków pracowniczych, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, umiejętność 
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podejmowania trafnych decyzji, komunikatywność, potencjał, fachowa wiedza, za-
rządzanie czasem i wielozadaniowość. Kompetencje są oceniane zarówno w fazie 
rekrutacji przyszłych pracowników, jak i w późniejszym etapie, czyli podczas we-
ryfikacji wyników realizacji zadań przydzielonych poszczególnym jednostkom lub 
grupom urzędników już zatrudnionych. 

Również kadra zarządzająca samorządów terytorialnych została poddana son-
dażowi, który miał na celu wskazać korzyści wynikające ze skutecznego zarządza-
nia kompetencjami pracowniczymi. Respondentom zadano pytanie: Jakie korzyści 
wynikają ze skutecznego zarządzania kompetencjami urzędników administracji 
publicznej? Przytoczono następujące czynniki: 

 – wzrost wydajności pracy urzędników, 
 – tworzenie przejrzystych ścieżek rozwoju kadry, 
 – szkolenie i doskonalenie kadr wpływa pozytywnie na realizację celów i za-

sad polityki organizacji, 
 – dogodniejsze warunki do wprowadzania zmian dzięki elastyczności pod-

władnych, 
 – integracja różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 – pożądane zachowania pracowników sprzyjające wartościom i strategii orga-

nizacji publicznej,
 – spójny system awansu sprzyja rozwojowi personelu,
 – prawidłowe relacje interpersonalne wpływają na dobrą komunikację w za-

łodze. 
Rolą kadry zarządzającej w organizacjach publicznych jest skuteczna mo-

tywacja podwładnych do lepszej, dającej miarodajne efekty pracy. Jednocześnie 
trzeba mieć na uwadze relacje międzyludzkie panujące w organizacji. Jeśli zmi-
nimalizuje się sytuacje konfliktowe, a zwróci uwagę na efektywną pracę zespoło-
wą (wielozadaniowość, skuteczne zarządzanie czasem, odpowiedzialność, empatię, 
samodyscyplinę, etyczność w postępowaniu), to można mówić o wysokim stopniu 
zaangażowania urzędników w obowiązki zawodowe. Trzeba również pamiętać o sa-
morozwoju każdej jednostki i stwarzać jej warunki sprzyjające temu. 

Gdy uwzględni się powyższe założenia, niezmiernie istotne są odpowiednie 
umiejętności zarządzania władz organizacji, do których można zaliczyć zarządza-
nie zasobami, zarządzanie informacją, zarządzanie personelem, zarządzanie jako-
ścią, zarządzanie zmianą (Gajdzik, 2017, s. 15).
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Podsumowanie

Efektywne zarządzanie kompetencjami pracowniczymi jest jedną z zasad za-
rządzania zasobami ludzkimi, którymi kieruje się organizacja publiczna. Dobór 
urzędników, zasady wynagradzania, przeprowadzanie szkoleń, rozwój kadry to 
działania wspierające kompetencje pracownicze. Myślenie strategiczne, negocjowa-
nie, kierowanie zespołem, elastyczność działania, wiedza specjalistyczna, komuni-
kowanie się z personelem to umiejętności i czynności kadry zarządzającej wspie-
rające kompetencje w organizacji. Trzeba powiedzieć, że kompetencje pracownicze 
przyczyniają się do realizacji strategii organizacji publicznej, wpływają na nieustan-
ne zmiany w niej zachodzące, są motorem rozwoju, stanowią wymierną wartość ca-
łej organizacji. Kompetencje pracownicze wpływają bezpośrednio na jakość pracy 
urzędników i są niezwykle ważne. Umiejętności techniczne, organizacyjne, anali-
tyczne, decyzyjne, planistyczne, negocjacyjne, interpersonalne są pomocne w pracy 
biurowej przy obsłudze petenta. Jednocześnie kompetentny urzędnik państwowy 
musi wykazywać się kreatywnością, innowacyjnością, sprawnością, sumiennością, 
inicjatywą, samodzielnością, mieć dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną. Należy 
pamiętać o tym, że kompetentni urzędnicy są gwarantem wysokiej jakości świad-
czonych usług publicznych – to wizytówka placówki. Rolą kadry kierowniczej jest 
wykorzystanie atutów pracowników do realizacji wyznaczonych celów. 
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THE ROLE OF EMPLOYEE COMPETENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract

The employee and his competences currently play a key role in public administration. 
Developing the competences of an official affects the introduction of desired quality changes 
in work and building relationships with clients. Competences, or all the features and skills of 
the staff should be consistent with the mission and vision of a public organization. It can be 
stated that such actions of a competent official as effective presentation of traits and skills, 
proper tactics, and good preparation for service determine the appropriate assessment of the 
public services’ quality by the environment. It should be remembered that the role of the 
management staff is to support subordinates in these activities and appropriate motivation.
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współczesnej przestrzeni rynkowej istnieje wiele przedsiębiorstw opierających 
praktyki marketingowe na marketingu transakcyjnym, partnerskim czy strategicz-
nym. Wydaje się jednak, że współcześnie największe możliwości osiągnięcia sukce-
su na rynku stwarza oparcie praktyk marketingowych na marketingu relacji1.

Należy podkreślić, że ewolucja i kształtowanie się nowych wymiarów marke-
tingu jest efektem dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Czynnikami 
stymulującymi ogromną transformację praktyk marketingowych są i będą nadal ta-
kie zjawiska, jak procesy globalizacyjne, zagadnienia klimatyczne i zanieczyszcze-
nie środowiska naturalnego, rozwój nowych technologii (w tym nowych mediów), 
większa władza i wpływ konsumentów, wzrost oczekiwań społecznych konsumen-
tów wobec przedsiębiorstw, wzrost znaczenia organizacji pozarządowych realizują-
cych działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji 
i produkcji, przestrzeganie praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie 
czy wpisywanie w strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju gospodarczego po-
szczególnych krajów (w tym Polski) standardów społecznej odpowiedzialności jako 
podstawy dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 
2010; Spyra, 2017; Stefańska, 2014, s. 49). W powyższej sytuacji w działalności mar-
ketingowej przedsiębiorstw ważna staje się wrażliwość rynkowa rozumiana jako 
zdolność organizacji do odczytywania sygnałów zachodzących zmian oraz rozu-
mienia powodów i konsekwencji ich występowania (Kozielski, 2012, s. 185).

Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia i możliwości zastosowania 
działań z zakresu CSR w marketingu przedsiębiorstw. Do realizacji powyższego 
celu wykorzystano pogłębione studia literaturowe oraz analizę zasobów Internetu 
(web reserach), a także obserwację praktyki gospodarczej.

1 Biorąc pod uwagę rozwój marketingu, przyjmuje się, że koncentrował się on początkowo na 
zarządzaniu produktem (tzw. marketing 1.0), a następnie na zarządzaniu klientem (tj. marketing 2.0). 
Natomiast koncepcje marketingowe, które pojawiły się w latach 90. XX w. i w pierwszej dekadzie 
XXI w. odzwierciedlały w większości zarządzanie marką i ukazały nowy wymiar marketingu sku-
piającego się na wartościach – tzw. marketing 3.0. W literaturze przedmiotu pojawiło się także nie-
dawno określenie marketing 4.0. Jego celem jest aktywowanie pozytywnych orędowników marki za 
pomocą nowoczesnych, cyfrowych e-narzędzi. 



35Marek Drzazga, Zbigniew Spyra 
Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty

1. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) 

W ciągu minionych lat podejmowane były liczne próby ujęcia społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w ramy definicyjne (Janeczek, 2016). Należy 
podkreślić, że żadna z definicji nie została uznana za kompleksową na tyle, aby 
obejmowała wszystkie aspekty i obszary działań z tego zakresu2. 

W dyskusjach akademickich dotyczących CSR często przywoływany jest 
opracowany przez Archiego B. Carrolla model piramidalnej struktury odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa składający się z czterech obszarów odpowiedzialności: 
ekonomicznej, prawnej, etycznej i filantropijnej, przy założeniu, że wszystkie one 
muszą współwystępować (Carroll, 1991). Ważne miejsce w identyfikowaniu istoty 
CSR ma również koncepcja zaproponowana przez Wayne’a Vissera (2017). 

Próby określenia zakresu i działań odpowiedzialnych społecznie podejmują 
także organizacje międzynarodowe, branżowe czy same przedsiębiorstwa (opra-
cowując m.in. własne kodeksy etyczne). Na przykład Światowa Rada Biznesu 
ds. Zrównoważonego Rozwoju definiuje społeczną odpowiedzialność przedsię-
biorstw jako ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowania etycznego oraz przyczy-
niania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości 
życia pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa 
jako całości (Forbes.pl, 2011). Z kolei w Komunikacie Komisji Europejskiej z paź-
dziernika 2011 roku dotyczącym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
(CSR) i jej znaczenia dla przedsiębiorstw określa się CSR jako „odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo” (KE, 2011). Komisja określa przy 
tym, że warunkiem wstępnym do przyjęcia zasad CSR jest poszanowanie obowią-
zującego prawa. Natomiast odpowiadanie za wpływ (środowiskowy, społeczny) ma 
na celu maksymalizację wartości dla interesariuszy oraz minimalizację negatyw-
nych skutków oddziaływania (FOB, 2012).

Współcześnie powszechne uznanie zyskuje definicja CSR zawarta w Między-
narodowej Normie ISO 260003. Zgodnie z nią CSR określa się jako odpowiedzialność 

2 Przegląd definicji CSR zawiera m.in. Dahlsrud (2008).
3 Warto podkreślić, że norma ISO 26000 nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do cer-

tyfikacji, natomiast jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, nie-
zależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji i ma zastosowanie zarówno do dużych, 
jak i małych organizacji, publicznych, prywatnych i non profit. Norma ISO 26000 jest też jednym 
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organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań (produkty, serwis, 
procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, 
które:

a) przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społe-
czeństwa oraz uwzględnia oczekiwania interesariuszy;

b) jest w zgodzie z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi 
normami postępowania;

c) jest zintegrowane z działaniami organizacji oraz praktykowane w jej rela-
cjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery 
oddziaływań (ISO, 2010). 

Powyższe ujęcie CSR wskazuje, że społeczna odpowiedzialność skupia się 
w istocie na organizacji i dotyczy jej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i śro-
dowiska. Nadrzędnym celem jest przy tym maksymalizowanie wkładu przedsię-
biorstwa w ramach zrównoważonego rozwoju.

2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
w działaniach marketingowych przedsiębiorstw 

Włączenie CSR jako ważnego obszaru działań w marketingu przedsiębiorstw 
w XXI wieku stanowi próbę holistycznego spojrzenia na marketing. Z punktu wi-
dzenia marketingu CSR jako obszar rywalizacji o standardy stwarza przedsiębior-
stwom wiele możliwości różnicowania działań na rynku i wyróżnienia się (Büren, 
Eckstein, Zügler, 2008). Staje się w ten sposób jedną z ważnych, aczkolwiek trud-
nych do budowania przewag konkurencyjnych i źródeł sukcesu rynkowego. Trud-
ność wykorzystania CSR w marketingu wynika głównie z konieczności wypraco-
wania umiejętności skutecznego łączenia kwestii ekonomicznych (uczciwe warunki 
kontraktowe, zapobieganie korupcji, niewykorzystywanie przewagi ekonomicznej, 
terminowe regulowanie należności itp.), standardów społecznych (przestrzeganie 
praw pracowniczych, godziwe wynagrodzenia, uczciwa reklama oparta na rzetel-
nej informacji o cechach produktu/usługi itp.) oraz standardów środowiskowych, 
które coraz częściej odnoszone są do całego cyklu życia produktu – od projektu 

z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim 
do wdrożenia społecznej odpowiedzialności.
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aż po utylizację. W tym kontekście ujawnia się ponadto jeden z istotnych paradok-
sów zarządzania, tzw. paradoks zyskowności i odpowiedzialności (de Wit, Meyer, 
2007), jako ważny problem do rozwiązania. Jego istota wyraża się w konieczno-
ści pogodzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno przez pryzmat kategorii 
ekonomicznych i prawnych, jak i przez pryzmat kategorii etycznych i moralnych. 
Przedsiębiorstwa, które chcą zyskiwać miano odpowiedzialnych społecznie, muszą 
więc poszukiwać konsensusu pomiędzy najczęściej długimi okresami zwrotu czę-
ści proekologicznych inwestycji (np. inwestycje w ograniczenie zużycia energii czy 
obniżenie emisji CO2

4) a zapewnieniem akceptowanego poziomu zwrotu zainwesto-
wanego kapitału w relatywnie krótkim czasie. 

Wśród istotnych czynników przyczyniających się do wzrostu znaczenia CSR 
w marketingu wymienia się m.in. rozwój nowych technologii i opartych na nich no-
wych mediów. Trzeba podkreślić, że nowoczesne narzędzia komunikacji, w tym me-
dia społecznościowe, nie tylko istotnie wzmacniają zaangażowanie konsumenckie 
w ocenę wartości ofert rynkowych przedsiębiorstw, lecz także w pewnym stopniu 
odbierają przedsiębiorstwom kontrolę nad przekazem i ograniczają ich wpływ na 
przekazywane informacje czy sprzyjają naświetlaniu przypadków naruszania zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu przez współczesne przedsiębiorstwa. Dzięki 
nowym mediom współczesny konsument ma większe możliwości szybkiej wery-
fikacji informacji pochodzących od przedsiębiorstw na temat ich produktów, jak 
również większe możliwości aktywnego wyrażania opinii, prezentowania dezapro-
baty społecznej i karania przedsiębiorstw zachowujących się w sposób nieetyczny, 
m.in. poprzez powstrzymywanie się od zakupu ich produktów i rekomendowanie 
takiego zachowania innym. Warto także zwrócić uwagę na systematyczne zwięk-
szenia się liczby etycznych konsumentów, dla których ważnymi kryteriami oceny 
wartości oferty rynkowej staje się nie tyle cena, ile przede wszystkim uczciwe prak-
tyki w łańcuchach dostaw, kierowanie się zasadami uczciwego handlu w relacjach 
z partnerami np. pochodzącymi z krajów słabiej rozwiniętych, ochrona środowiska 
naturalnego, przestrzeganie praw pracowniczych czy uczciwa reklama itd. (Spyra, 

4 Przykładami takich innowacji może być np. innowacyjny Free Cooling System w sieci Carre-
four polegający na wykorzystaniu niskich bądź wysokich temperatur wód podziemnych do chłodze-
nia lub ogrzewania powietrza w sklepie oraz system chłodnictwa wykorzystujący dwutlenek węgla 
jako czynnik chłodniczy czy system KKV (Kalte-Klima-Verbund) w sieci Kaufland, pozwalający 
zrezygnować z konwencjonalnego kotła grzewczego i spalania paliw kopalnych – ogrzewanie nastę-
puje dzięki odzyskowi ciepła z instalacji chłodniczych.
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2017). W takich warunkach siła sprawcza etycznych konsumentów wymusza na 
przedsiębiorstwach promowanie zrównoważonej konsumpcji oraz tworzenie oferty 
asortymentowej opartej na produktach i markach legitymizujących się społeczną 
wartością i zrównoważonym podejściem. Produkowane w sposób odpowiedzialny 
społecznie produkty powinny odpowiadać potrzebie świadomej konsumpcji, w któ-
rej ważne aspekty stanowią m.in. zdrowie oraz ochrona środowiska (Grant, 2007). 

Rozpatrując zagadnienie włączenia działań z zakresu CSR do marketingu 
przedsiębiorstw, należy podkreślić, że planowanie i wdrażanie działań z zakresu 
CSR powinno mieć miejsce podczas prowadzenia działań przez przedsiębiorstwo 
na wszystkich etapach tworzenia łańcucha wartości, tj. na etapie zakupu, produkcji 
i dystrybucji, spożywania/użytkowania produktów, a także ich recyclingu (wzorem 
do naśladowania może być w tym przypadku szwajcarski koncern Migros)5. 

Należy jednak pamiętać, że kompleksowe ujęcie problematyki CSR wymaga 
podejmowania odpowiednich decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych. 
Z punktu widzenia marketingu w celu włączenia CSR do działań z tego zakresu 
można wykorzystać pozycjonowanie przedsiębiorstwa i jego produktów na ryn-
ku. Proces pozycjonowania powinien objąć przy tym kilka zasadniczych obsza-
rów działań, począwszy od: a) rozstrzygnięć dotyczących strategii ogólnej (w tym 
opracowaniu modelu biznesu i określeniu wizji); b) wyznaczenia grup docelowych 
przedsiębiorstwa (w tym zwłaszcza klientów), różnicowania działań wobec konku-
rencji, określeniu kompetencji przedsiębiorstwa umożliwiających uzyskanie prze-
wagi na rynku; c) tworzenia własnego profilu (Rudolph, 2013).

W marketingu wykorzystującym założenia CSR bardzo ważnym wyzwaniem 
jest zbudowanie zaufania do przedsiębiorstwa, zwłaszcza wśród konsumentów. 
W tym celu można wykorzystywać współpracę przedsiębiorstwa z organizacjami 
pozarządowymi oraz ekspertami z różnych organizacji (Büren i in., 2008, s. 46). Or-
ganizacje te mają dużą zdolność do konstruktywnego pobudzania przedsiębiorstw 
do zmian, aby stawały się coraz bardziej odpowiedzialne w stosunku do otocze-
nia (np. kampanie Greenpeace). Stosują różnego rodzaju programy certyfikacji 

5 Przedsiębiorstwo Migros z siedzibą w Zurychu powstało w 1925 r. 
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produktów (np. MSC6, Rainforest Alliance7 itd.), które stanowią swego rodzaju 
świadectwo zaangażowania w problematykę CSR. Przykładem mogą być oznacze-
nia niezależnych organizacji nadawane produktom przedsiębiorstw, jak FSC, Fair 
Trade, Bio. 

Przedsiębiorstwa stosujące CSR w ramach działań marketingowych mogą 
również indywidualnie oznaczać swoje produkty reprezentujące wartości z tego za-
kresu poprzez użycie odpowiednich marek lub innych oznaczeń/symboli (np. LIDL 
– Fairglobe, REWE – ProPlanet, ALDI – One World). Ponadto w punktach sprze-
dażowych produkty nawiązujące do CSR powinny być odpowiednio widoczne i od-
różniać się od innych produktów oferowanych do sprzedaży w ramach asortymentu 
handlowego (Drzazga, Spyra, 2017, s. 17). Stają się one w ten sposób swoistą gwa-
rancją określonych korzyści dla klienta i budują zaufanie aktualnych i potencjalnych 
klientów do przedsiębiorstwa i jego produktów. 

Wraz ze zmianami świadomości znajdującymi odzwierciedlenie w potrzebach 
konsumentów wzrasta jednocześnie ich gotowość do nabywania produktów repre-
zentujących wartości z zakresu społecznej odpowiedzialności. 

W tym kontekście ważnym zagadnieniem staje się identyfikacja narzędzi, przy 
których zastosowaniu można realizować społeczną odpowiedzialność w przedsię-
biorstwie. Identyfikacji takich narzędzi dokonali m.in. Kotler Hassekiel i Lee (2012, 
s. 38–68), stwierdzając, że można je przyporządkować do dwóch zasadniczych 
grup, tj.:

a) form aktywności o charakterze społecznym (stosując takie instrumenty, jak 
promocja sprawy – budowanie świadomości i wzmacnianie zaangażowa-
nia społeczności; marketing sprawy; korporacyjny marketing społeczny – 
CSM);

b) inicjatyw społecznych o charakterze korporacyjnym (filantropia, wolonta-
riat pracowniczy, społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe).

6 Misją MSC jest wykorzystanie programu certyfikacji MSC jako wkładu w działania na rzecz 
budowy stabilnych ekosystemów morskich. Jest też pierwszym na świecie programem certyfikacji 
ryb i owoców morza. Organizacja opracowała m.in. standardy środowiskowe w zakresie zrówno-
ważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie na całym świecie.

7 Rainforest Alliance jest organizacją przyznającą certyfikaty różnym grupom produktów, 
takim jak drewno, papier, banany, herbata, kawa, kakao, olej palmowy, kwiaty, paprocie, a także 
produktom wieloskładnikowym (np. czekolada) i in. 
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Należy podkreślić, że we wszystkich działaniach dotyczących społecznej od-
powiedzialności przedsiębiorstwa znaczącą rolę powinna odgrywać komunikacja 
marketingowa. Powinna być prowadzona dwukierunkowo oraz w sposób otwarty, 
transparentny i autentyczny. Komunikacja marketingowa powinna dostarcza klien-
tom określone wartości z zakresu CSR, aby byli gotowi ponieść określone wydatki 
na zakup tych produktów. 

Reasumując, należy podkreślić, że problematyka związana z CSR nabiera 
w marketingu coraz większego znaczenia. Społecznie odpowiedzialne postępowa-
nie przedsiębiorstw przejawiające się m.in. w odpowiedzialności za środowisko, 
w odpowiedzialnych relacjach w procesie produkcji i w łańcuchach dostaw, odpo-
wiedzialności za relacje z pracownikami, angażowaniu się na rzecz społeczności 
lokalnych itd. odpowiada potrzebom współczesnych konsumentów. Działania mar-
ketingowe przedsiębiorstw prowadzone na założeniach i wynikających z nich war-
tościach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zmierzają do zbudowania 
zaufania konsumentów do przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Wśród coraz większej liczby konsumentów czynnikami decydującymi o na-
bywaniu produktów stają się te związane z ochroną środowiska naturalnego, istot-
na jest także rosnąca świadomość społeczna. Postępowanie i stanowisko przedsię-
biorstw wobec powyższych kwestii są coraz częściej brane pod uwagę w procesie 
nabywania produktów przez współczesnych konsumentów. Zaangażowanie przed-
siębiorstw w działania zaliczane do CSR jest coraz częściej dla konsumentów sy-
gnałem, że są poważnie traktowani przez przedsiębiorstwa.

Ponadto dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych i tzw. nowych me-
diów konsumenci oraz reprezentujące ich organizacje pozarządowe są w stanie 
piętnować nieodpowiedzialne zachowania przedsiębiorstw. W istniejącej sytuacji 
założenia i działania z zakresu CSR muszą zostać włączone do działań marketin-
gowych przedsiębiorstw prowadzonych na poziomach strategicznym, taktycznym 
i operacyjnym, co można uzyskać w procesie pozycjonowania przedsiębiorstwa 
i jego produktów na rynku. Włączenie społecznej odpowiedzialności do obszaru 
działań marketingowych przedsiębiorstw w XXI wieku staje się zatem nieodzowne 
i może decydować o losach i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.



41Marek Drzazga, Zbigniew Spyra 
Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty

Literatura 

Aldi Nord (2016). Raport zrównoważonego rozwoju sieci Aldi za rok 2015. Grupa Przedsię-
biorstw ALDI Nord. Pobrane z: https://www.aldi.pl/print/_pressrelease/ALDI_Nord_
NHB_PL_online.pdf (10.02.2018).

Büren, A., Eckstein, M., Zügler, E. (2008). Nachhaltiges Marketing im Schweizer Detail-
handel: Das Beispiel Migros. Marketing Review St. Gallen, 4, 45–49.

Carroll, A.B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34, 39–48.

Dahlsrud, A. (2008), How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 de-
finitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 1 (15), 
1–13. 

Drzazga, M. (2012). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego 
z rynkiem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Drzazga, M., Spyra, Z. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębior-
stwie handlu detalicznego – perspektywa marketingu. Marketing i Rynek, 12, 12–19. 

FOB (2012). Analiza Tematyczna „Komunikat Komisji Europejskiej na temat CSR”. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa. Pobrane z: http://odpowie-
dzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-komunikat-komisji-europejskiej-na-
temat-csr (10.02.2018).

Forbes.pl (2011). Definicje i standardy CSR. Pobrane z: www.forbes.pl/csr/definicje-i-stan-
dardy-csr/rchz9kd (10.02.2018).

Grant, J. (2007). Ist „Grün” nur ein gesellschaftlicher Tick? GDI Impuls, 25, 8–12. 
ISO (2010). Odkrywając ISO 26000. International Organization for Standardization. Po-

brane z: www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/discovering_
iso_26000.pdf (10.06.2017). 

Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KE (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw. Komisja Europejska. Bruksela, 25.10.2011 KOM(2011) 681. Po-
brane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011D-
C0681&from=EN (10.02.2018).

Kotler, Ph., Hassekiel, D., Lee, N.R. (2012). Dobro popłaca! Inicjatywy marketingowe, dzię-
ki którym świat staje się lepszy, a zyski rosną. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. 

Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt. Zadowolony 
klient. Spełniony człowiek. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes. 

Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 



42  Problemy Współczesnej Ekonomii

Kozielski, R. (2012). Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat 
biznesu. Warszawa: Wolters Kluwer. 

Rudolph, T. (2013). Modernes Handelsmanagement. Eine Einführung in die Handelslehre. 
Stuttgart: Schäfer Poeschel Verlag.

Spyra, Z. (2017). Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie marek własnych 
detalistów. Marketing Instytucji Badawczych i Naukowych, 4, 135–160.

Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Stierl, M., Lüth, A. (2015). CSR und Marketing. Eine Einführung in das Transformative 
Marketing in Theorie und Praxis. Wiesbaden: Springer Gabler. 

Visser, W. (2017). Nowe modele biznesowe tworzą rewolucję „syndustrialną”. Odpowie-
dzialny Biznes. Kompendium CSR. Niezależny Dodatek Tematyczny Mediaplanet, 
17, 6.

de Wit, B., Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne.

Żabiński, L. (2000). Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcie paradygmatyczne 
i sektorowe. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 SOCIAL RESPONSIBILITY IN MARKETING – SELECTED ASPECTS 

Abstract

The evolution and formation of new marketing dimensions is the effect of transfor-
mations that have been taking place in the environment. The implementation of the CSR 
conception, treated as an important area of marketing activities of companies in the XXI 
century, constitutes an attempt to see a bigger picture of marketing. From the point of view 
of marketing, the conception of CSR, understood as the competition for standards, creates 
for companies a variety of possibilities to diversify marketing activities and to stand out.
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i przedsiębiorczość. W tym celu wymaga się zastosowania odpowiedniego sposobu 
zarządzania kapitałem ludzkim, opartego na szczególnych założeniach i wspierane-
go niestandardowymi narzędziami (Juchnowicz, 2016, s. 171). Przykładem takiego 
rozwiązania jest koncepcja turkusowych organizacji. Celem pracy jest analiza kon-
cepcji turkusowej organizacji w kontekście kompetencji jej pracowników.

1. W drodze do turkusu

Zdaniem Friderica Laloux, twórcy turkusowego modelu organizacji inspi-
rowanej kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, aby pokonać aktualne 
problemy naszych czasów, potrzebny będzie taki typ organizacji, w którym firmy 
będą bardziej zorientowane na zapewnienie poczucia sensu. Stworzenie bardziej 
uczłowieczonych, duchowych, wypełnionych sensem i wydajniejszych miejsc pracy 
jest ryzykowne, ale zdaniem autora Pracować inaczej, możliwe do osiągnięcia (La-
loux, 2014, s. 18). Laloux ułożył nowe i starsze techniki zarządzania w zależności 
od ich wpływu na ludzi i kulturę organizacyjną. Zauważył, że im lepsze techni-
ki zarządzania, tym wyższy jest stopień kultury organizacyjnej. Z kolei im wyż-
szy okaże się stopień kultury organizacyjnej, tym będzie więcej innowacyjności, 
większe spełnienie zawodowe i inne pracowników oraz trwalsze i lepsze wyniki 
finansowe (Laloux, 2014, s. 7). Koncepcja rozwoju struktur i organizacji w funkcji 
czasu bazuje m.in. na teorii Clare W. Graves, którą Don E. Beck i Chris C. Cowan 
opracowali w formie konceptu o nazwie Spiral Dynamic. Koncepcja ta opisuje po-
ziomy rozwoju ludzkiej świadomości poprzez przypisanie każdemu etapowi roz-
woju odpowiednich kolorów (Jeznach, 2017, s. 18). Każdy kolejny poziom wynurza 
się z poprzedniego i jest jednocześnie określonym systemem wartości i potrzeb, 
w którym człowiek przejawia specyficzne, adekwatne do tego poziomu zachowa-
nia, motywacje, uczucia, myśli, przekonania oraz skłonności do zarządzania. Po-
nadto z każdym kolejnym poziomem zwiększa się poczucie wewnętrznej wolności, 
które koresponduje z rosnącym poziomem świadomości jednostki (Graves, 1970, 
s. 141–144). Dotychczas spotykane style zarządzania Laloux ułożył od najbardziej 
autorytarnych do najbardziej demokratycznych. Wskazał, że opisywane dotąd typy 
organizacji charakteryzują się takimi wspólnymi cechami, jak hierarchia zarząd-
cza z pionową komunikacją i sztywno ustalonymi prawami do podejmowania de-
cyzji, wydawanie poleceń i kontrolowanie ich wykonywania, centralnie ustalonymi 
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planami i budżetami czy systemami w stylu kija i marchewki, które mają motywo-
wać pracowników. Działający w takich organizacjach ludzie starają się osiągnąć 
materialny sukces, by w konsekwencji osiągnąć „dobre życie” (Blikle, 2014, s. 4). 

Turkusowe organizacje odwracają natomiast porządek rzeczy. Uznając, że „do-
bre życie” jest wartością podstawową, należy więc zadbać o nie, w pierwszej kolej-
ności przemodelowując pracę. Praca powinna być tak zorganizowana, aby dawała 
poczucie sensu życia, pozwalała na rozwój, oferowała przestrzeń dla kreatywności 
i innowacyjności. Istotą jest także zadbanie o „dobre życie” w obszarze społecznym: 
relacje należy kształtować jako partnerzy, a nie konkurenci, współpracować i wspie-
rać się wzajemnie zamiast współzawodniczyć oraz budować dobre relacje oparte 
na zaufaniu (Blikle, 2014, s. 45). W turkusie przyjmuje się założenie, że interesy 
klientów, pracowników, dostawców, właścicieli oraz społeczeństwa są ze sobą połą-
czone i od siebie zależne. Dobre życie każdej z tych grup jest zależne od dobrostanu 
innych (Jeznach, 2017, s. 102). Troska o równowagę we wzajemnych relacjach uwa-
żana jest za cechę zdrowej organizacji, a tym samym nieodzowny warunek sukcesu 
w realizacji jej celów strategicznych (Mikuła, 2005, s. 23). Cechą charakteryzującą 
zdrową organizację jest także wysoki poziom satysfakcji z pracy i zaangażowania 
pracowników (Cooper, Cartwright, 1994, s. 462–463). Można więc oczekiwać ko-
rzystnych efektów w postawach kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości 
(Moczydłowska, Kowalewski, 2014, s. 70). Laloux uznał organizacje turkusowe za 
najbardziej obecnie rozwiniętą i efektywną formę ludzkiej współpracy. Wyzwole-
nie ludzkiej kreatywności uzyskanej dzięki stworzeniu przestrzeni dla partnerstwa, 
zaufania i odpowiedzialności, jego zdaniem, zwiększa skuteczność pracowników. 
Pojęcie turkusu przyjęło się jako synonim firm praktykujących styl samozarządza-
nia opartego na wartościach i motywacjach godnościowych (Jeznach, 2017, s. 19). 

W organizacjach hierarchicznych zespoły zadaniowe mają swoich liderów, 
a jeżeli są duże, dzieli się je na mniejsze, z których każdy ma lidera lokalnego. 
Lokalni liderzy tworzą zespół zadaniowy na wyższym poziomie. Polecenia pły-
ną z góry na dół, a meldunki o wykonaniu zadań płyną z dołu do góry. Struktura 
kierownicza, czyli wszystkie węzły znajdujące się ponad najniższym poziomem, 
służy synchronizowaniu pracy końcowych wykonawców zadania. Koncentracja 
władzy u szczytu, która dzieli pracowników na tych mających władzę i tych nie-
mających władzy, sprawia, że jest ona postrzegana jako towar deficytowy, o który 
trzeba walczyć. Taka sytuacja powoduje, że na światło dzienne wypływają osobiste 



48  Problemy Współczesnej Ekonomii

ambicje, polityczne gierki, nieufność, lęk i chciwość. Na dołach organizacji sytuacja 
ta wywołuje zrezygnowanie i niechęć. Doświadczany powszechnie brak motywacji 
niejednokrotnie jest efektem niszczącego skutku ubocznego nierównego podziału 
władzy (Laloux, 2014, s. 78–79). W organizacjach turkusowych natomiast nie ma 
żadnej dominacji ani centralnego sterowania (struktura sieciowa). Węzły składają 
sobie zamówienia na wykonanie pracy lub dostarczenie produktu. Węzłami sieci 
może być zarówno pracownik, jak i zespoły ludzi zjednoczonych przez wykony-
wanie wspólnych zadań. Struktura sieciowa zmienia się dynamicznie w zależności 
od danych zadań wykonywanych przez jej węzły i ich grupy. Każdy z zespołów 
zadaniowych mający do wykonania pracę musi rozdzielić zadania i zasoby pomię-
dzy swoich członków. Jedną z możliwości jest ustanowienie lidera zespołu i po-
wierzenie mu tego obowiązku. W organizacjach turkusowych nie ma przełożonych 
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a tym samym nie ma podopiecznych. Są nato-
miast ludzie, którzy wspólnie organizują swoją pracę w dynamicznie zmieniającej 
się sieci. Raz są osobami podejmującymi decyzję, innym razem je realizują albo 
zastanawiają się, w jaki sposób wykonać obydwa z tych zadań (Blikle, 2014, s. 7). 
Decyzje są podejmowane przez tych, którzy wiedzą, a reszta ma do nich zaufanie. 
Nosi to nazwę demokracji partnerskiej i jest centralną cechą turkusowych organi-
zacji. Jeżeli współpracownik wychodzi z inicjatywą podjęcia oczywistej decyzji, to 
jest ona niezwłocznie podejmowana. Jeżeli tak nie jest, inicjator konsultuje wybór 
z kilkoma innymi osobami, które uznaje za kompetentne w danej sprawie. Jeżeli 
żadna z tych osób nie zgłasza sprzeciwu, decyzję podejmuje się lub ogłasza na fo-
rum publicznym, czekając na ewentualne sprzeciwy. W razie sprzeciwu rozpoczyna 
się dyskusja, a jeśli sprzeciw się nie pojawia, jest podejmowana decyzja. Miejsce 
paradygmatu przełożony–podwładny zajmuje paradygmat klient–dostawca. To nie 
przełożony jest osobą dyktującą warunki, co trzeba zrobić, ale czyni to klient, skła-
dając zamówienie. Aby zamówienie zrealizować, członkowie zespołów składają od-
powiednie zamówienie dostawcom. Zespoły nie są wspierane przez przełożonych, 
ale ich członkowie wspierają się wzajemnie. Nie są uczeni czegoś przez kogoś, ale 
uczą się przy wsparciu tych, którzy na dany temat wiedzą więcej. Podstawą skutecz-
nego funkcjonowania zespołów zarówno wewnątrz turkusowej organizacji, jak i we 
współpracy z klientami czy dostawcami jest więc dobra, empatyczna komunikacja 
(Blikle, 2014, s. 7). 
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2. Kompetencje pracowników turkusowych organizacji

Pracownik jako główny podmiot działania każdej organizacji stanowi jej pod-
stawowy kapitał. To on dzięki cechom wrodzonym, a także nabytym umiejętno-
ściom oraz intelektualnemu i profesjonalnemu rozwojowi tworzy nowe wartości, 
które wykorzystuje w realizacji celów organizacji i kształtowaniu własnej kariery 
zawodowej. Osiągnięcie zamierzonych celów staje się możliwe dzięki umiejętnemu 
wykorzystywaniu tego kapitału (Błaszczyk, 2005, s. 9). Na potrzeby niniejszego 
opracowania należy przyjąć zgodnie z definicją Oleksyna, że kompetencje pracow-
ników obejmują ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje, wykształcenie 
i wiedzę, doświadczenie i praktyczne umiejętności, wewnętrzną motywację, po-
stawy i zachowania ważne w pracy zawodowej, stan zdrowia i kondycję psychofi-
zyczną, formalne wyposażenie w prawo do działania w imieniu danej organizacji, 
a także wyznawane wartości i zasady etyczne (Oleksyn, 2006, s. 39). Nie jest możli-
we, aby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, by kreatywnie i twórczo kierować 
pracownikami bez teoretycznej i praktycznej wiedzy, doświadczenia, umiejętno-
ści i zaangażowania (Szczepańska-Woszczyna, 2016, s. 7). Skuteczność kierowania 
ludźmi zależy od tego, czy osoba odpowiedzialna za wyniki pracy danego zespołu 
potrafi stworzyć takie warunki pracy, aby zespół aktywnie angażował się w osią-
ganie wspólnych celów (Pocztowski, 2007, s. 186). Zdaniem Ślibody, najważniej-
szymi kompetencjami pracowników turkusowych organizacji jest ugruntowany 
światopogląd, czyli system wartości zgodny z długofalową misją i wizją firmy oraz 
komunikacja i zdolności personalne. Jeśli pracownik nimi dysponuje, wiedza me-
rytoryczna nie stanowi problemu, ponieważ może być w każdej chwili uzupełniona 
(Śliboda, 2017b). Obok zaangażowania fizycznego (podnoszenie świadomości, wie-
dzy, doświadczenia) oraz intelektualnego (pomysły, intuicja, analiza) należy także 
budować u pracowników zaangażowanie emocjonalne, czyli tzw. minispołeczność. 
Pracowników tych charakteryzuje pasja, entuzjazm i poświęcenie. Nigdy nie są 
zmęczeni pracą, żyją wyzwaniami, oddając całe serce i umył organizacji, którą chcą 
rozwijać i doskonalić. Kluczem do tego sukcesu jest, zdaniem Ślibody, niekończąca 
się praca nad świadomością pracowników, którzy identyfikując się z wizją i misją 
firmy, wyznają takie wartości, jak szacunek, szczerość, sprawiedliwość czy wiary-
godność (Śliboda, 2017a). 
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W turkusowych organizacjach nie ma programów szkoleniowych pomagają-
cych ludziom we wspinaniu się po szczeblach kariery, jest natomiast wiele sesji 
szkoleniowych, w których nowi pracownicy biorą udział, niezależnie od ról, jakie 
są im przypisane. Każdy szkoli się w dziedzinie komunikacji bez przemocy, roz-
wiązywaniu konfliktów czy skutecznym działaniu bez hierarchii. Jednorazowe 
programy szkoleniowe bywają jednak często niewystarczające, by oduczyć nowo 
zatrudnionych pracowników wcześniejszych nawyków i nauczyć nowych. W tym 
celu organizowane są moduły szkoleniowe poszerzane o szkolenia będące kontynu-
acją poprzednich oraz liczne warsztaty, które są wplecione w życie codzienne. Co 
istotne, należy także podkreślić, że większość organizacji turkusowych zaprzestała 
wykorzystywać zewnętrznych trenerów. Zajęcia prowadzone są przez samych pra-
cowników pasjonujących się danym tematem i dostosowujących materiał do języka 
i kultury organizacji. Przekształcanie członków zespołu w trenerów nie tylko obni-
ża koszty szkoleń, lecz także zwiększa morale osób szkolących, gdyż daje im okazję 
do zdobycia uznania za ich dodatkową wiedzę (Laloux, 2014, s. 219–220). Zdaniem 
autorki niniejszego artykułu, przekazywanie wiedzy i doświadczenia przez prak-
tyków jest jedną ze skuteczniejszych form doskonalenia zawodowego, gdyż obok 
wiedzy specjalistycznej daje także możliwość przekazania nabytych przez lata do-
świadczeń i umiejętności. Ponadto dzięki dobrej komunikacji osoba szkolona może 
zaproponować nowe, innowacyjne spojrzenie, co w porozumieniu z doświadcze-
niem szkolącego może znacząco wpłynąć na usprawnienie realizowanych zadań.

3. Determinanty wyboru turkusu

Aby wyraźniej zaprezentować zalety, jakie niesie ze sobą turkusowy sposób 
zarządzania, warto podać problemy, z jakimi borykają się współczesne organiza-
cje. Jak wynika z raportu firmy Sedlak & Sedlak, do najbardziej przydatnych i po-
szukiwanych kompetencji na rynku pracy należą kompetencje samoorganizacyjne, 
zawodowe, a następnie kompetencje interpersonalne oraz kompetencje kierownicze 
(Sedlak & Sedlak, 2015, s. 5). Na globalny kryzys współczesnego przywództwa 
wskazuje Wziątek-Staśko, przytaczając wyniki badań przeprowadzonych przez 
Instytut Gallupa. Ze wspomnianego raportu State of the Global Workplace wy-
nika, że tylko 13% pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę, co daje 
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im satysfakcję i gwarantuje rozwój firmy. Według badań aż 63% pracowników to 
osoby niezaangażowane, które nie wkładają energii i pasji w wykonywane zada-
nia, czekając tylko na zakończenie dnia, a 24% badanych to osoby niezadowolone 
z pracy i jawnie demonstrujące wspomniane niezadowolenie (Wziątek-Staśko, 2016, 
s. 92). Inne z badań europejskich rynków pracy – REFLEX wskazują, że aż 25% 
pracowników deklaruje słabe zagospodarowanie ich kompetencji, zwłaszcza inno-
wacyjności i mobilizowania zasobów innych pracowników (Allen, Valden, 2010, 
s. 129–146). Co więcej, badania Sedlak & Sedlak pokazują, że pracownicy pomimo 
kontroli regularnie marnują czas w pracy. Niemal 26% badanych przyznało się do 
marnowania 4–5 godzin czasu pracy na sprawy osobiste, kolejne 25% wskazało na 
2–3 godziny natomiast aż 20% pracowników przeznacza na ten cel ponad 10 godzin 
tygodniowo (Sedlak, Sedlak, 2013, s. 1). Przedstawione wyniki badań wskazują na 
mnogość luk w obrębie zarządzania pracownikami, które warto zagospodarować. 

Dla porównania z badań przeprowadzonych przez Clare W. Graves wynika, 
że turkusowa grupa postawiona w sytuacji rozwiązywania problemów, które mogą 
mieć więcej niż jedno rozwiązanie, podała więcej rozwiązań niż wszystkie pozosta-
łe grupy razem wzięte. Ponadto autorka wspomnianych badań podkreśla, że jakość 
stworzonych rozwiązań oraz średni czas dojścia do rozwiązania przez turkusową 
grupę był krótszy niż czas, jakiego potrzebowały pozostałe grupy (Graves, 2005, 
s. 371). Badania turkusowych organizacji przeprowadzone przez Laloux także udo-
wodniły, że w zmienionym kontekście organizacje te mogą osiągać spektakularne 
rezultaty (Laloux, 2014, s. 339).

Zdaniem autorki niniejszego artykułu, wspomniane rezultaty wynikają 
z umiejętności wykorzystywania przez turkusowe organizacje zbiorowej wiedzy, 
czyli sumy wiedzy, doświadczeń i umiejętności członków zespołu, a także ich zdol-
ności do generowania nowej wiedzy. Właściwa, stale praktykowana komunikacja, 
odpowiedzialne podejmowanie decyzji, wzajemne zaufanie, zaangażowane zespoły 
i umiejętność dzielenia się wiedzą wydają się kluczowymi czynnikami dla skutecz-
nego funkcjonowania współczesnych organizacji. 
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Podsumowanie

Turkusowe podejście niesie ogromny zysk dla pracowników organizacji. Nowe 
społeczeństwo potrzebuje innych bodźców, a te właśnie proponują samozarządzają-
ce się organizacje turkusowe w najróżniejszych odmianach. Powołane przez Laloux 
przykłady przedsiębiorstw potwierdzają wysoką rentowność ich działalności. Także 
Jeznach potwierdza, że wyniki jego firmy z roku na rok są coraz lepsze. Można 
więc sformułować wniosek, że przy wyborze dobrego życia wspólne działania stają 
się bardziej odpowiedzialne, by szybciej osiągnąć zadowolenie i spełnienie się, nie 
rezygnują się przy tym z wyników finansowych (Jeznach, 2017, s. 192).

Celem artykułu było zaprezentowanie funkcjonowania turkusowych organi-
zacji w odniesieniu do kompetencji pracowniczych. Z dokonanej analizy można 
sformułować wnioski, że zarządzanie współczesnymi pracownikami powinno róż-
nić się znacząco od dotychczas stosowanego. W kontekście wspomnianych różnic 
priorytetem jest zmiana stylu zarządzania dostosowana do potrzeb współczesnych 
pracowników, co może znacząco wpłynąć na poprawę zaangażowania pracowni-
ków w realizację celów organizacji. Autorka rekomenduje przeprowadzenie badań 
praktycznych nad podjętym w artykule problemem, gdyż mogą być one podstawą 
sformułowania interesujących wniosków poznawczych.
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FUNCTIONING TEAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT  
OF WORKERS COMPETENCES

Abstract

In the article the subjects of functioning teal organizations as a factor which deter-
mines workers competences were considered. Category od teal organization was character-
ized and concept of workers competences was approximated. There also was presented, that 
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when compared workers competences in teal organizations with that manage in traditional 
way, teal one has advantage. The juxtaposition helped to express fields of competences in 
which functioning teal organizations is more effective than these managed in hierarchical 
way.
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Wprowadzenie

Pojęcie „kapitał ludzki”, mimo że wprowadzone już w XVII wieku przez Wil-
liama Petty’ego w publikacji Political Arithmetic (1690), dyskutowane m.in. przez 
Smitha (1776), zniknęło z obszaru zainteresowań nauk ekonomicznych. Renesans 
badań nad kapitałem ludzkim nastąpił w latach 60. XX wieku dzięki pracom Min-
cera (1958), Schultza (1961) i Beckera (1964). Becker mottem swojej książki Human 
Capital uczynił zdanie, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przed-
siębiorstwa. Obecnie „zasoby ludzkie” są zastępowane pojęciem „kapitał ludzki”, 
które uwzględnia też elementy postaw i cech osobowościowych. Jest to związane 
z gospodarką opartą na wiedzy, co wpływa na wyższy poziom wymagań stawia-
nych jednostkom ludzkim w stosunku do ich kwalifikacji i umiejętności oraz po-
staw w stosunku do pracy. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian, jakie 
następują w zarządzaniu kapitałem ludzkim w aspekcie trendów (najpopularniej-
szych działań)  występujących w ramach działów HR (human resources) badanych 
przedsiębiorstw.

1. Przegląd literatury

W literaturze przedmiotu bardzo często używa się określeń: zasoby, aktywa 
czy kapitał w odniesieniu do pracowników. Zarówno w literaturze polskiej, jak 
i zagranicznej brak jednoznacznego zdefiniowania tych pojęć i określenia różnic 
między nimi. Bochniarz i Gugała (2005) uważają, że zarządzanie zasobami ludz-
kimi stoi u progu rewolucyjnych zmian, których jednym z symboli będzie odejście 
od pojęcia „zasoby ludzkie” na rzecz terminu „kapitał ludzki”. Natomiast Kawka 
(2004) wyraża pogląd, że ludzie to już nie tylko zasób, lecz także kapitał wiedzy 
w formie wirtualnej, czyli takiej, w której najtrudniej go skopiować konkurencji. 
Kapitał ludzki jest kategorią dynamiczną oraz jakościową, co sugeruje możliwość 
tworzenia nowych wartości, natomiast zasób jest w większym stopniu kategorią sta-
tystyczną i ilościową. Wielu autorów traktuje człowieka lub jego umiejętności jako 
swego rodzaju kapitał (Kunasz, 2004). Część badaczy sądzi, że proces transformacji 
zasobów ludzkich w kapitał ludzki dopiero się zaczyna. Różnorodność występują-
cych definicji z jednej strony komplikuje praktyczne zastosowanie, z drugiej jednak 
z pewnością pozwala na pełniejsze odkrycie jej złożonej struktury.
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Głównym przedmiotem w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim są kwe-
stie relacji z pracownikami i ich lojalność. Dużą wagę przywiązuje się do pozyskiwa-
nia pracowników, ich motywowania oraz kierowania nimi (McKenna, Beech, 1999). 
Definiując współczesne pojęcie, można przyjąć, że zarządzanie kapitałem ludzkim 
to strategiczne, zintegrowane i spójne podejście do zatrudniania, rozwoju i dobro-
stanu ludzi zatrudnionych w organizacji (Armstrong, 2011). W praktyce oznacza 
to, że organizacje stawiają sobie za cel podniesienie zaangażowania pracowników 
i jakość świadczonej pracy, co w efekcie przełoży się na poziom osiąganych wyni-
ków finansowych. W myśl tego podejścia wiele firm wprowadza do wewnętrznego, 
a czasami także zewnętrznego obiegu sformalizowane dokumenty określające misję 
organizacyjną i wyznawane wartości. Dzięki temu pozyskują pracowników wyzna-
jących tożsame wartości sprzyjające lojalności wobec pracodawcy. Wieloznaczność 
pojęcia „kapitał ludzki” jest wynikiem stosowania odmiennych zasad badawczych 
oraz braku zgody dotyczącej elementów strukturalnych kapitału ludzkiego (Samul, 
2013). Jak podkreśla James Heckman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekono-
mii z 2000 roku: „nowa ekonomia opiera się na kwalifikacjach i umiejętnościach” 
(Juchnowicz, 2014). Konkretyzując pojęcie kapitału ludzkiego, można określić go 
jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, siły i energii witalnej zawarty w czło-
wieku. Dodatkowo istnieje możliwość rozwoju, zdobycia umiejętności i cech, które 
przekładają się na możliwości produkcyjno-usługowe i w konsekwencji zarobkowe.

2. Materiały i metody

W artykule scharakteryzowano podstawowe elementy składowe kapitału ludz-
kiego na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Natomiast opiera-
jąc się na wynikach badań wtórnych,  którymi objęto ponad 10 tys. przedstawicieli 
branży HR z 140 krajów, w tym Polski (Deloitte, 2017) oraz własnych (uzyskana 
próba badawcza to 78 średnich i dużych przedsiębiorstw województwa śląskiego 
metodą CAWI, przeprowadzona w 2017 r.), dokonano klasyfikacji współczesnych 
trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim na podstawie działalności pionów HR. 
Dla wniosków nie była istotna pozycja (liczba wskazań) danego trendu, przykła-
dowo „organizacja przyszłości” w badaniach Deloitte dla Polski występuje na pią-
tym miejscu, a w badaniach własnych na siódmym, lecz istotne było przedstawienie 
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dziesięciu najczęściej pojawiających się współczesnych metod działań pionów HR 
polskich przedsiębiorstw.

3. Rezultaty

Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju i rzeczywistą podstawę prze-
wagi konkurencyjnej (Fraumeni, 2011). Koszt alternatywnego użycia zawsze doty-
czy całego kapitału ludzkiego, ponieważ człowiek nie jest w stanie podzielić swojej 
wiedzy i umiejętności tkwiących w nim samym na kilka równoczesnych zadań. 
Kapitał ludzki w wąskim ujęciu obejmuje zasób wiedzy, doświadczenia i umiejęt-
ności określające zdolności do konkretnej pracy, w szerokim ujęciu obejmuje zaś 
reprezentowane przez pracowników postawy, motywacje oraz zdolności przystoso-
wania się do zmian. Na reprezentowane przez pracownika postawy ma wpływ kul-
tura organizacyjna danej organizacji. Kapitał ludzki wpływa na wykorzystywanie 
szans biznesowych. Jakość kapitału ludzkiego nabrała szczególnego znaczenia dla 
gospodarek i obok ceny stanowi podstawowy czynnik decydujący o jego alokacji 
w danym kraju. Rywalizacja między krajami zaczyna się toczyć o lokalizację pro-
dukcji zaawansowanej technologicznie, co współcześnie ma fundamentalne zna-
czenie w gospodarce dla wytwarzania dobrobytu narodu (OECD, 2011). Odpowie-
dzialność za wykorzystanie potencjału pracownika leży też po stronie organizacji. 
Teoria kapitału ludzkiego wyraźnie akcentuje znaczenie wartości dodanej, którą 
wnoszą do organizacji pracujące w niej osoby. Choć termin „kapitał ludzki” jest 

Rysunek 1. Elementy składowe kapitału ludzkiego według Roosa, Roosa i Dragonetti
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Źródło: Roos, Ross, Dragonetti (1997).
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bardzo popularny w dyskursie naukowym, nie doczekał się jednej obowiązującej 
definicji (Kotarski, 2013), stąd konieczność wskazania najważniejszych koncepcji 
i ujęć w ramach prowadzonych badań. W ustalaniu elementów składowych kapitału 
ludzkiego najczęściej pojawia się aspekt wiedzy, umiejętności, zachowań oraz cech 
osobowościowych.

Rysunek 2. Elementy składowe kapitału ludzkiego według Fitza-Enza
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Źródło: Fitz-Enz (2001).

Rysunek 3. Elementy składowe kapitału ludzkiego według Miciuły
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Źródło: Miciuła, Miciuła (2015a).
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Z punktu widzenia organizacji istotne są te cechy, które może kreować. O ile 
trudne jest kształtowanie cech osobowościowych pracownika, o tyle wpływ przed-
siębiorstwa na kompetencje pracownika jest duży, a jeszcze większy w przypadku 
kształtowania postaw, które przejawiają się motywacją i zaangażowaniem. Stanowi 
to duże wyzwania dla systemu zarządzania kapitałem ludzkim, co potwierdzają 
obecne trendy. Na rysunku 4 przedstawiono główne trendy stosowane w zarządza-
niu kapitałem ludzkim, które pojawiają się jako najczęstsze wyniki wykorzystanych 
badań ankietowych. Pozycja (popularność) wskazanych działań w badaniach nie 
miała znaczenia, natomiast istotne było potwierdzenie występowania omawianych 
trendów również w ramach mniejszych, regionalnych badań.

Rysunek 4. Współczesne trendy (stosowane działania) w branży HR
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych oraz Deloitte (2017).

Zarządzanie społecznością potencjalnych pracowników odnosi się do budo-
wania własnej bazy kandydatów na pracowników. Współczesna technologia daje 
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w tym zakresie działom HR wiele narzędzi. Do tego celu mogą być wykorzysty-
wane strony internetowe pracodawcy, media społecznościowe oraz wiele innych 
narzędzi współczesnej cyfryzacji. Korzyścią płynącą z takiej formy pozyskiwania 
pracowników jest świadomość działalności po obu stronach – pracodawcy i pra-
cownika. Okresowe oceny pracownicze z gratyfikacjami mają za zadanie wspomóc 
motywację i efektywność pracy na zasadach grywalizacji pomiędzy pracownika-
mi. Elastyczne formy zatrudniania oraz wykonywania pracy są odpowiedzią na za-
potrzebowanie rynku pracy, przykładowo współcześnie wiążą się z możliwością 
pracy online (Miciuła, Miciuła, 2015b). Natomiast pracodawcom dają szansę na 
optymalizację struktury zatrudnienia w odniesieniu do ich kondycji. Podnoszenie 
zaangażowania pracowników to podejmowanie wszelkich działań mających na celu 
podniesienie motywacji do pracy oraz utrzymanie pracowników najbardziej warto-
ściowych dla organizacji. Dwoma najczęściej stosowanymi narzędziami są możli-
wości kształcenia i rozwoju kariery oraz wprowadzanie elastycznych benefitów jako 
świadczenia pozapłacowego. Zarządzanie talentami opiera się na możliwościach 
rozwoju osobistego oraz podnoszeniu kwalifikacji w ramach organizacji. Stosowa-
nie benefitów jest sposobem motywowania. Warto tutaj wspomnieć o badaniach 
dotyczących oczekiwań nowego pokolenia Z, które właśnie wchodzi na rynek pracy. 
Badanych zapytano o benefity pozapłacowe. Kolejno wskazywali na prywatną opie-
kę medyczną, karty na aktywności sportowe, możliwość pracy w młodym zespole 
oraz możliwość awansów (Berłowski,  2015). W innych badaniach ukazano także 
większą niezależność w pracy, poprawę w zakresie komunikowania się, sprawie-
dliwość w zakresie doceniania i nagradzania oraz ograniczenie biurokracji (Pod-
moroff, 2014). Coraz większe znaczenie w procesie selekcji kandydatów mają dwie 
metody weryfikacji umiejętności: testy psychometryczne oraz sesje zadaniowo-ob-
serwacyjne. Testy te dają możliwość wykorzystania ujednoliconych procedur dla 
pomiaru różnic między cechami poszczególnych kandydatów (Armstrong, 2011). 
Większość stosowanych rozwiązań ma na celu pomiar inteligencji, zdolności oraz 
ocenę cech osobowości. Mają postać przygotowanych zadań w formie pytań wielo-
krotnego wyboru. Zastosowanie sesji assesment center niesie korzyści zarówno dla 
kandydata, jak i dla pracodawcy. Jest to technika diagnostyczna oparta na symulacji 
sytuacji jak najbardziej zbliżonej do realnej, w jakiej może się znaleźć  pracownik 
na stanowisku objętym rekrutacją. Metoda ta oparta jest na obserwacji zachowań lu-
dzi uczestniczących w sesji. Obserwacji oraz oceny dokonuje przygotowany do tego 
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celu zespół asesorów. Aranżowana sytuacja zazwyczaj wymusza podejmowanie de-
cyzji i inicjowanie działań o pożądanym charakterze (Depta,  Wojtaszek, 2015), we-
ryfikuje zatem określone predyspozycje wymagane do objęcia danego stanowiska 
(Daniecki, 2014). W miarę jak technologia przekształca modele działalności gospo-
darczej, pracodawcy powinni poddawać weryfikacji stosowane praktyki zarządcze. 
Być może dlatego budowanie organizacji przyszłości (88% odpowiedzi w badaniach 
Deloitte) uznano za najważniejszą kwestię wśród przedsiębiorstw światowych. Pod-
stawową cechą nowej organizacji jest elastyczność, która sprawia, że firmy prześci-
gają się w zastępowaniu sztywnych hierarchii organizacyjnych sieciami zespołów, 
które dysponują kompetencjami do podejmowania konkretnych działań. Kluczowy-
mi elementami w erze cyfryzacji dla poprawy wydajności organizacji są kultura 
organizacyjna, systemy informatyczne oraz mobilność pracowników. Ostatnim, 
równie ważnym w tej kwestii elementem, jest współpraca organizacji z nauką, po-
nieważ współczesny rynek pracy to intensywny rozwój nowych technologii oraz 
obecność pracowników wywodzących się z kilku pokoleń. 

Podsumowanie

Gospodarka podlega ciągłym zmianom, które pociągają za sobą zmiany w biz-
nesowej działalności przedsiębiorstw. Stale wzrasta konkurencja, stare modele i me-
tody biznesowe nie przynoszą spodziewanych korzyści, tracąc na aktualności roz-
wiązań. Zmiany te są dostrzegalne we wszystkich obszarach działalności. Jednym 
z nich jest gospodarka personalna i związane z nią zasoby ludzkie. Kapitał ludzki 
stanowi główny filar działalności i sprawnego funkcjonowania większości orga-
nizacji, toteż poziom satysfakcji z wykonanej pracy jest teraz ważniejszy niż kie-
dykolwiek wcześniej. Pokolenie Z poszukuje zatrudnienia w międzynarodowych 
korporacjach, oczekując ambitnych zadań i braku monotonii. W przeciwieństwie do 
poprzednich pokoleń jest otwarte na kontakty z obcokrajowcami, bardziej mobilne, 
a bycie stale online to podstawa bytu młodych ludzi (Berłowski, 2015). Zresztą już 
wcześniejsze pokolenie (Y) charakteryzuje szybkie tempo życia, a  zmiana trak-
towana jest jako stan normalny (Mazur-Wierzbicka, 2015). Niewątpliwie zmiany 
technologiczne zachodzą w niespotykanym dotąd tempie, co całkowicie przekształ-
ca nasze życie, pracę i sposoby komunikowania się. Powoduje to zmianę zasad 
działania biznesu, jak również działów HR. Dodatkowo tak gwałtowne zmiany nie 
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ograniczają się jedynie do technologii, ale wpływają i obejmują życie społeczne, 
dlatego przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne, nie mogą nadal funkcjo-
nować na podstawie starych zasad. Zmiany te są wymuszane twardymi zasadami 
rachunku ekonomicznego (Miciuła, 2012), dlatego niezbędne są działania wyko-
rzystujące dostępne narzędzia mające na celu wspieranie rozwoju. Współczesne 
najpopularniejsze metody w zarządzaniu kapitałem ludzkim zostały przedstawione 
w artykule na podstawie wyników badań. 

Przedsiębiorstwa jako podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej chcące 
funkcjonować na konkurencyjnym rynku muszą sprostać tym wyzwaniom, które 
przynoszą liczne korzyści, w tym w postaci zaangażowania i wydajności pracow-
ników oraz oczekiwanych wyników finansowych. Zakres zarządzania kapitałem 
ludzkim jest niezwykle obszerny. W praktyce zaczyna się od momentu rekrutacji 
i selekcji, idzie przez okres faktycznego trwania zatrudnienia i związanych z tym 
wynagrodzeniem, ocenami pracy, ścieżką kariery oraz wszelkimi skargami, nagro-
dami i wyróżnieniami, a kończy na momencie wygaśnięcia stosunku pracy. Są to 
zagadnienia dające się w przewidywalny sposób sformalizować. Natomiast drugi 
aspekt zarządzania kapitałem ludzkim skupiający się wokół pracownika jako dobra 
organizacji ma charakter psychologiczny i często indywidualny. Gdy mowa o mo-
tywowaniu pracowników do pracy, o zwiększeniu ich przywiązania i lojalności do 
pracodawcy,  trudno mówić o pełnej formalizacji i uniwersalności rozwiązań. Bran-
ża HR stale się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku 
pracy czy nowemu pokoleniu pracowników, realizując tym samym ideę rozwoju. 
Omówione w niniejszym artykule trendy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi 
ukazują, w jaki sposób cel ten jest współcześnie osiągany.
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omówienie przyczyn, które sprawiły, że w XX wieku, a zwłaszcza w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych, doszła do głosu potrzeba poznania uwarunkowań 
kulturowych w zarządzaniu. Szczególną uwagę poświęcono mnogości koncepcji 
i modeli kulturowych powstałych po to, by zrozumieć i wyjaśnić zachowania ludz-
kie w zarządzaniu.

1. Refleksja kulturowa w XX wieku

Wiek XX to okres, w którym narodziło się zarządzanie pojmowane jako na-
uka oraz nastąpił intensywny rozwój koncepcji kultury. Sułkowski (2012, s. 16–25) 
przedstawia koncepcję rozwoju nurtu kulturowego w zarządzaniu. Zwraca uwagę 
na to, że początkowo naukowcy nie dostrzegali związków pomiędzy kulturą a za-
rządzaniem, a podejście do procesów kulturowych było mocno osadzone w naukach 
społecznych. Na uwagę zasługuje eksperyment Hawthorne’a, czyli badania wydaj-
ności pracowników przeprowadzone w latach 1927–1932 przez Eltona Mayo. Ekspe-
ryment ten pokazał, że tempo pracy robotników było uzależnione od wyznawanych 
norm i wartości, a procesy kulturowe mają charakter grupowy i wpływają na efek-
tywność. Mayo udowodnił, że zarządzanie jest procesem społecznym, a nie tylko 
technicznym, jak wcześniej sądzono. Henri Fayol, jeden z twórców teorii zarządza-
nia, w pierwszych dekadach XX wieku przyjmował okrojone założenia kulturowe, 
odwołujące się do zastałej struktury i porządku społecznego, które funkcjonowały 
w środowisku zarządzających. W swoich pracach przywołał sformułowanie „ducha 
zespołowego” (esprit de corps), polegającego na współpracy w ramach grupy pra-
cowniczej. Na tej podstawie, jak dowodzi Sułkowski, można go uznać za prekursora 
nurtu kultury organizacyjnej. 

Analizując rozwój refleksji kulturowej w XX wieku, nie można zapominać, że 
to właśnie wtedy miały miejsce intensywne zmiany polityczno-społeczne, związa-
ne m.in. z dekolonizacją, rozwojem możliwości komunikacyjnych i wreszcie z glo-
balizacją. George Peter Murdock, w odpowiedzi na te wyzwania, przeprowadził 
pierwsze porównawcze badania zachowań międzykulturowych i w 1954 roku opu-
blikował Outline of World Cultures [Zarys kultur świata], będący listą wszystkich 
znanych w owym czasie kultur na świecie. 

Początków teorii kultury organizacyjnej należy upatrywać w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych. Przykładem może być praca The Changing Culture of 
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a Factory Elliotta Jacques’a, który użył pojęcia „kultura” w odniesieniu do orga-
nizacji, rozumiejąc je jako konwencjonalny i standardowy sposób myślenia i dzia-
łania, którego dana grupa powinna się nauczyć i zaakceptować po to, by dobrze 
odnajdywać się w organizacji (za: Szymańska 2012, s. 470). Kulturę organizacyjną 
w zarządzaniu rozumiał jako klimat organizacyjny. 

W piątej i szóstej dekadzie XX wieku badania kultury były mniej popularne 
i wiązały się ze zmianą, jak podają Adams w Personnel in Culture Change: A Test 
of Hyphotesis (1951, za: Sułkowski, 2012, s. 20) i Davis w An Organic Problem – 
Solving Method of Organizational Change (1967, za: Sułkowski, 2012, s. 20), oraz 
z rozwojem organizacyjnym, o czym piszą Gouldner w artykule Dimensions of Or-
ganizational Commitment (1960, za: Sułkowski, 2012, s. 20) i Bidwell w Some Ef-
fects of Administrative Behavior: A Study in Role Theory (1957, za: Sułkowski, 2012, 
s. 20). W podejmowanych wówczas badaniach rozumiano kulturę jako klimat orga-
nizacyjny. Badania ewoluowały także w kierunku porównawczych badań kultur. 

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to czas intensyfikacji porównawczych 
badań międzykulturowych koncentrujących się m.in. na związku kultury z formą 
przywództwa czy efektywnością. Organizacje rozszerzały swoją działalność na 
nowe rynki, a to z kolei wiązało się z potrzebą rozwoju kompetencji międzykul-
turowych wśród menedżerów, którzy poszukiwali odpowiednich poradników czy 
kompendiów wiedzy. Rosła rola komunikacji międzykulturowej. Teoria organizacji 
i zarządzania otworzyła się na problematykę kulturową, w której dopatrywano się 
lekarstwa na wiele problemów zarządzania. Uznano, że organizacja jest uwarunko-
wana kulturowo. 

Pojęcie kultury organizacyjnej do literatury naukowej wprowadził Andrew 
M. Pettigrew w artykule On Studying Organizational Cultures (1979), zwracając 
uwagę, że „kultura jest systemem publicznie i wspólnie akceptowanych znaczeń dla 
danej grupy w danym czasie. Ten system pojęć, form, kategorii i obrazów pozwala 
interpretować ludziom ich własną sytuację” (za: Sułkowski, 2013, s. 31). Spośród 
licznych definicji kultury organizacyjnej funkcjonujących w literaturze przedmio-
tu, na uwagę zasługuje definicja Scheina przedstawiona w artykule Organizational 
Culture (1990): „Kultura organizacyjna to wartości, postawy, wierzenia i oczekiwa-
nia podzielane przez większość członków organizacji” (za: Szaban, 2012, s. 440).

Wraz z upływem czasu okazało się, że nie wszystkie programy transforma-
cji kultury sprawdzają się w praktyce i przynoszą przewidywane rezultaty. Grupa 
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naukowców skupiająca m.in. Lindę Smircich (1983), Mary J. Hatch (2002) zmieniła 
podejście do badań kultury w zarządzaniu, argumentując, że kultura jest nieuświa-
damiana i trudna do kształtowania oraz proponując analizę nieuogólnionych, indy-
widualnych studiów przypadku. Postmoderniści, jak Kostera (2005), zaproponowali 
niefundamentalistyczną dyskusję opartą na anarchizmie metodologicznym, dopusz-
czającym względność interpretacji i brak pogłębionej refleksji.

Przedstawiciele najmłodszego kierunku badań nad kulturowymi procesami 
w organizacji, jak Joanna Brevis czy Jack Gavin w pracy Culture: Broadening the 
Critical Repertoire (2009, za: Sułkowski, 2011, s. 7–25), reprezentują nurt zwany 
Critical Management Studies – CMS, który poddaje krytyce dominującą kulturę 
biznesu, zwracając uwagę przede wszystkim na jej dehumanizację i brak odpowie-
dzialności biznesu. Kultura to według nich narzędzie sprawowania władzy, pod-
trzymujące niesprawiedliwą strukturę społeczną.

Rozwój refleksji kulturowej uporządkowano obrazowo i chronologicznie 
w kontekście paradygmatów naukowych w tabeli 1.

Tabela 1. Chronologiczne uporządkowane nurty związane  
z kulturową problematyką organizowania

Wyszczególnienie Ujęcie procesów kulturo-
wych

Związki z innymi dyscypli-
nami nauki Przedstawiciele

1 2 3 4

Prekulturalizm  
do 1930 

1. Brak identyfikacji kultury 
jako obszaru badań.

2. Analiza wybranych 
problemów kulturowych, 
tj. espirit du corp (duch 
zespołu), motywowanie

1. Nauki techniczne – 
algorytmiczne lub 
biurokratyczne ujęcie 
zarządzania.

2. Ekonomia – ekonomicz-
ność jako fundamentalne 
kryterium

F.W. Taylor, 
H. Fayol,
M.P. Follet

Stosunki społeczne 
1930–1950

1. Brak identyfikacji kultury 
jako obszaru badań.

2. Orientacja na społecz-
ne i kulturowe procesy 
zarządzania. 

3. Kluczowe dla zarządzania 
problemami wartości, 
norm, relacji międzyludz-
kich, więzi społecznych 
i komunikacji

1. Psychologia społeczna 
– badania psychologicz-
nych motywacji do pracy. 

2. Socjologia – wpływ 
procesów społecznych na 
działania ludzi w organi-
zacjach

E. Mayo, 
F.J. Roethlisberger,
H.S. Dennison



71Justyna Olszewska  
Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej...

1 2 3 4

Atmosfera pracy 
1950–1960

1. Kultura organizacyjna 
zdefiniowana jako atmos-
fera pracy.

2. Ważniejsze wątki badań 
to badania związków 
klimatu organizacyjnego 
z rozwojem i zmianą 
organizacyjną, przywódz-
twem oraz zarządzaniem 
kadrami

1. Psychologia społeczna – 
wpływ przywództwa na 
rozwój organizacji.

2. Antropologia kulturowa 
– funkcjonalistyczne, 
lecz zawężające rozumie-
nie kultury 

E. Jacques, 
F. Friendlander, 
N. Margulies,
A. Bavelas,
D. McGregor

Porównania 
i komunikacja 
międzykulturowa 
1960– obecnie

1. Kultura społeczeństw 
(wcześniej narodowa) jako 
kluczowa dla organizacji 
i gospodarek zmienna 
zewnętrzna wpływająca 
na efektywność.

2. Problemy relacji kultury 
z wydajnością pracy, 
zaangażowaniem, przy-
wództwem, zarządzaniem 
zmianą

1. Antropologia kulturo-
wa – funkcjonalistyczna 
analiza kultury poprzez 
dychotomiczne wymiary 
wartości.

2. Ekonomia rozwoju – 
wpływ lokalnej kultury 
na rozwój gospodarczy. 

3. Socjologia – analiza 
kręgów kulturowych 
jako przenikających się 
stref kultur

E.T. Hall,
G. Hofstede,
A. Trompenaars,
Ch. Hampden-Turner,
R. House

Kultura 
organizacyjna – 
uniwersalizm  
1970– obecnie

1. Kultura organizacyjna 
rozumiana jako zmienna 
wewnętrzna wpływająca 
na efektywność, którą me-
nadżerowie mogą manipu-
lować za pomocą technik 
organizatorskich.

2. Problemy modeli, typolo-
gii, klasyfikacji, zmiany, 
efektywności kultury 
organizacyjnej

1. Socjologia – funkcjo-
nalistyczna koncepcja 
kultury jako elementu 
społecznego. 

2. Antropologia kulturo-
wa – funkcjonalistycz-
no-strukturalistyczne 
modele i typologia kultur 
pochodzące z badań 
etnologicznych

E. Schein, 
Ch. Handy,
T. Deal, 
A. Kennedy,
P. Bate,
A. Pettigrev,
G. Hofstede,
C. Sikorski,
L. Zbiegień-Maciąg,
B. Czerska

Interpretatywizm 
kulturowy  
1980– obecnie

1. Kultura interpretowana 
jest jako metafora rdze-
niowa, tzn. organizacja 
jest kulturą, jest w dużej 
mierze nieuświadamiana 
i trudna do kształtowania.

2. Kluczowe problemy 
zarządzania dotyczą 
interakcji, komunikacji, 
subkultur i kontrkultur, 
języka, gier organiza-
cyjnych, spontanicznego 
przekształcania się kultu-
ry, tożsamości organiza-
cyjnej, kulturowych barier 
racjonalności

1. Antropologia kulturo-
wa – interpretatywne 
pojęcie kultury oraz 
krytyka funkcjonali-
zmu i metodyka badań 
terenowych, językowych 
i tekstualnych.

2. Socjologia – paradygmat 
interakcjonizmu symbo-
licznego oraz inspiracje 
perspektywami: drama-
turgiczną, etnometodolo-
gią, teorią ugruntowaną 

G. Morgan,
L. Smircich,
M.J. Hatch,
K.E. Weick,
N. Brunsson,
J. Van Maanen,
M. Pacanowsky
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1 2 3 4

Postmodernizm 
1985 – obecnie

1. Kultura rozumiana 
wyłącznie metaforycznie 
i wieloznacznie, jako gra, 
dyskurs, tekst.

2. Kluczowe problemy doty-
czyły krytyki funkcjonali-
zmu i imperializmu nauki, 
dekonstrukcji kultury 
organizacyjnej, glossowa-
nia i studiów kulturowych 
opartych na relatywizmie 
poznawczym 

1. Antropologia kulturowa 
– postmodernistyczne 
rozumienie kultury.

2. Filozofia postmoderni-
styczna – krytyka obiek-
tywizmu i anarchizm 
metodologiczny, dekon-
strukcja w tekstualizmie, 
metafory kultury jako 
kłącza, tekstu, świątyni

S. Clegg,
G. Burrell,
R. Cooper,
B. Czarniawska,
M. Kostera,
P. Boje

Krytyczne ujęcie 
kultury 
1993– obecnie

1. Kultura jest narzędziem 
sprawowania władzy 
i utrzymywania nie-
sprawiedliwej struktury 
społecznej poprzez 
indoktrynację i przemoc 
symboliczną.

2. Problemy demaskacji 
i denaturalizacji oraz 
humanizacji kultury 
organizacyjnej za pomocą 
metod emancypacyjnych

1. Filozofia – idee kontroli 
społecznej, dominacji, 
fałszywej świadomości 
zaczerpnięte z neo-
marksizmu, koncepcja 
przemysłu kulturalnego 
ze szkoły frankfurckiej.

2. Socjologia – koncepcja 
„przemocy symbolicz-
nej” P. Bourdieu

H. Willmott,
M. Alvesson,
D. Knights,
J. Brewis,
J. Gavin,
A. Prasad

Źródło: Sułkowski (2012), s. 27–28.

Podstawę zrozumienia fenomenu kultury organizacyjnej i jej opisu stanowią 
paradygmaty. Analiza tabeli 1 ukazuje brak jednego paradygmatu, czyli jednego 
usystematyzowanego podejścia do kultury organizacyjnej. Z tego powodu badania 
kultury organizacyjnej wiążą się z wieloma wyzwaniami pragmatycznymi i po-
znawczymi. 

2. Kultury narodowe

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zauważono, że teo-
rie zarządzania nie sprawdzają się w wyjaśnianiu zmian zachodzących w organi-
zacjach. Kraje rozwinięte weszły w fazę spowolnienia gospodarczego, co nasiliło 
dyskusję dotyczącą możliwości poprawy efektywności organizacji i jej struktur. 
Jednocześnie globalizacja i umiędzynarodowienie kapitału pokazały, że organizacje 
wywodzące się z krajów o kulturze innej niż kultura europejska czy amerykańska, 
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zwłaszcza organizacje japońskie, w których podstawowe role odgrywały systemy 
wartości i normy społeczne, odnoszą spektakularne sukcesy na międzynarodowych 
rynkach. To implikowało pytania dotyczące zasadności stosowania tego samego 
modelu zarządzania. Nie bez znaczenia był także wpływ badań antropologicznych, 
które wykazały funkcjonowanie różnic kulturowych między społeczeństwami – 
w sferze kultury materialnej i niematerialnej oraz jakościowych metod badawczych. 
Dostrzeżono, że nieuwzględnianie aspektów kulturowych w procesach zarządzania 
może prowadzić do porażki organizacji, a umiejętne wykorzystanie różnic kulturo-
wych wpływa na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Pojęcie kultury zaczęto stosować zarówno w odniesieniu do różnorodnych or-
ganizacji, jak i w kontekście funkcjonowania danego narodu. Wynikało to z faktu, 
że kultura organizacyjna odzwierciedla wartości podzielane przez wielu pracow-
ników organizacji, a te z kolei są elementami składowymi różnych kultur narodo-
wych. Należy zatem rozgraniczać pojęcie kultury organizacyjnej i kultury narodo-
wej, choć niewątpliwie mają ze sobą wiele wspólnego. 

Kultura narodowa jest definiowana jako ogół wartości, wierzeń i założeń naby-
tych w dzieciństwie i odróżniających jedną grupę od drugiej, np. Newman, Nollen 
w artykule Culture and Congruence: The Fit between Management Practices and 
National Culture (1996, za: Białas, 2013, s. 20). Są one głęboko zakorzenione w hi-
storii, geografii i tradycji danego narodu, jak podaje Brewster w szkicu European 
Perspectives on Human Resource Management (2004, za: Białas, 2013, s. 20). Kul-
tura narodowa stanowi najbardziej prawdopodobny dla danej grupy zestaw zacho-
wań. Jednocześnie należy pamiętać, że kultura organizacyjna jest pochodną kultury 
narodowej. Szwedzki ekonomista Björn Bjerke w publikacji Kultura a style przy-
wództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji (2004) zwraca uwagę na fakt, że 
dyskusja na temat kultury organizacyjnej jest do pewnego stopnia dyskusją na temat 
kultury narodowej, co argumentuje następująco:

a) istotą zarówno kultury narodowej, jak i kultury przedsiębiorstwa są normy, 
wartości i założenia, więc jeśli ograniczyć się do istoty, to obie te kultury 
można zdefiniować tak samo, nawet jeśli ich przejawy znacznie się różnią;

b) kultura przedsiębiorstwa (znów rozumiana tylko jako wartości) w danym 
kraju częściowo pokrywa się z kulturą tego kraju, z czego wynika brak 
sprzeczności między nimi;
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c) w ostatecznym rozrachunku nosicielami kultury są ludzie, każdy reprezen-
tuje mieszankę kultury narodowej, kultury przedsiębiorstwa, a także innych 
organizacji, których był lub nadal jest członkiem (za: Bachnik, 2010, s. 23). 

Różnice kulturowe wynikające z wielości kultur narodowych i rynków, na ja-
kich przyszło działać międzynarodowym organizacjom, zmusiły teoretyków i prak-
tyków do ich uwzględniania w strategiach działania przedsiębiorstw w międzynaro-
dowym otoczeniu (Limański, Drabik, 2012, s. 12–26). Baczniej zaczęto przyglądać 
się np. kulturowej zmienności systemów zarządzania (Sułkowski, Bednarek, Par-
kes, 2016) czy wpływowi nowoczesnych praktyk w zarządzaniu, jak np. strategii 
różnorodności i włączania, na charakter relacji pomiędzy kulturą organizacyjną 
i narodową w organizacji (Lee, Kramer, 2016). 

Zarządzanie organizacją jest uwarunkowane kulturowo, ponieważ dotyczy 
pracowników, którzy funkcjonują w określonym środowisku społecznym i są no-
śnikami wzorców zachowania i myślenia przyswajanego przez nich w ciągu całe-
go życia. W ramach określonego kontekstu kulturowego danej organizacji należy 
interpretować każde indywidualne i zbiorowe działanie pracowników, nie można 
zatem pominąć kontekstu kultury narodowej, który jest istotnym elementem otocze-
nia biznesowego. Geert Hofstede, autorytet w obszarze badań kultury narodowej, 
w publikacji Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Va-
lues (1984) zdefiniował ją następująco: „Kultura jest kolektywnym zaprogramowa-
niem umysłu, które odróżnia członków jednej grupy od innej (…). W tym znaczeniu 
kultura obejmuje systemy wartości, a wartości są jednym z fundamentów kultury”  
(za: Mead, Andrews, 2011, s. 27). Kultura dziedziczona z pokolenia na pokolenie 
obejmuje więc system wartości, jest przypisana do konkretnej grupy ludzi, można 
zatem przyjąć, że poszczególne kultury mają pewne wyjątkowe dla ich członków 
cechy. 

Podsumowanie

Rosnąca skala działalności organizacji przekraczających granice macierzy-
stych krajów uwidoczniła znaczenie kultury organizacyjnej i kontekstu kulturowe-
go w zarządzaniu. Mnogość koncepcji i modeli kulturowych powstała po to, by 
lepiej zrozumieć i wyjaśnić zachowania ludzkie w zarządzaniu. Ewolucja refleksji 
kulturowej w XX wieku wyjaśnia, na jakim gruncie wyrosło współczesne podejście 
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do kultury, co zdecydowało, że w taki, a nie inny sposób podchodzimy do kontekstu 
kultury narodowej w kulturze organizacyjnej i dlaczego należy brać go pod uwagę. 
Nie ma już wątpliwości, że kultura organizacyjna jest mocno powiązana z kultu-
rą narodów, dlatego analizowanie jej w oderwaniu od procesów kulturotwórczych 
związanych z otoczeniem, w jakim działa organizacja, zubaża ten proces. Dla peł-
nego zobrazowania fenomenu kultury organizacyjnej niezbędne jest odniesienie do 
kultur narodowych pod kątem wyznawanych przez nich wartości.

Literatura

Bachnik, K (2010). Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania. 
Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Białas, S. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Warsza-
wa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN. 

Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kostera, M. (2005). Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lee, Y., Kramer, A. (2016). The role of purposeful diversity and inclusion strategy (PDIS) 

and cultural tightness/looseness in the relationship between national and organiza-
tional culture. Human Resource Management Review, 3 (26). Pobrane z: https://www.
researchgate.net/publication/291555964_The_role_of_purposeful_diversity_and_in-
clusion_strategy_PDIS_and_cultural_tightnesslooseness_in_the_relationship_be-
tween_national_culture_and_organizational_culture (2018.02.04). 

Limański, A., Drabik, I. (2012). Znaczenie uwarunkowań kulturowych w działalności 
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W: L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, 
A. Tabor (red.), Z badań nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i eduka-
cji (s. 12–26). Chrzanów–Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu 
w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 

Mead, R., Andrews, T.G. (2011). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Murdock, G.P. (1954). Outline of World Cultures. New Haven: Human Relations Area Files. 
Smircich, L. (1983), Concepts of Culture and Organizational. Administrative Science Quar-

terly, 3 (28), 339–358.
Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 

1 (9/4), 7–25.
Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.



76  Problemy Współczesnej Ekonomii

Sułkowski, Ł. (2013). Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą 
organizacyjną, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8/2 (14), 25–37.

Sułkowski, Ł., Bednarek, M., Parkes, A. (2016), Kulturowa zmienność procesów zarządza-
nia. Warszawa: Difin.

Szaban, J. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzynarodowy. Toruń: Wydawnic-
two Adam Marszałek. 

Szymańska, K. (2012). Kulturowy kontekst zarządzania. W: A. Zakrzewska-Bielawska 
(red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (s. 470–491). Warszawa: Wolters 
Kluwer.

THE DEVELOPMENT OF CULTURAL REFLECTION IN THE 20TH 
CENTURY AND THE PERSPECTIVE OF NATIONAL CULTURE IN THE 

STUDIES OF ORGANIZATIONAL CULTURE

Abstract
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nication style effectively as well as select tools and solutions in the management process 
properly. The purpose of this article is to present what grounds our contemporary approach 
to organizational culture grew on, what caused that we approach the context of national 
culture in organizational culture in this particular way.
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Wprowadzenie 

Problematyka twórczości, rozpatrywanej jako element potencjału ludzkiego1, 
ma ugruntowane podłoże teoretyczne (Dereń, Skonieczny, 2016; Lipka, 2012, s. 11–
35; Nęcka, 2001; Tokarz, 2005). Rozwijanie twórczości – rozumianej jako zdolność 
kreowania rzeczy nowych – lokuje się obecnie wśród doniosłych problemów, przede 
wszystkim tych organizacji (instytucji, przedsiębiorstw), które upatrują szans roz-
woju albo przetrwania w „byciu innowacyjnym”. Z drugiej strony warto przytoczyć 
pogląd Pocztowskiego (2008, s. 320), że odpowiedzialność za karierę jest obecnie 
przenoszona z pracodawcy na pracownika. To pracobiorca musi mieć jej wizję i po-
dejmować działania sprzyjające realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Wśród badaczy utrwalił się już pogląd, że inicjowanie i rozwijanie procesów 
innowacyjnych, wymaga umiejętności zapewnienia sobie dostępu do ludzi twór-
czych. Świadome kształtowanie twórczego potencjału organizacji musi znaleźć od-
zwierciedlenie w jej polityce personalnej (Pietroń-Pyszczek, 2010, s. 163–165). Cho-
dzi o celowe i przemyślane działania w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, 
jak również ich kształtowania i wykorzystywania. Na plan pierwszy wysuwa się ko-
nieczność tworzenia takiego środowiska pracy i jej klimatu, by umożliwić pracow-
nikom warunki do szeroko rozumianego doskonalenia. Chodzi tutaj m.in. o moż-
liwość doskonalenia technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów 
poprzez szkolenia i treningi dostosowane do potrzeb określonego przedsiębiorstwa. 
Osoby zainteresowane tworzeniem innowacji muszą mieć łatwy i szybki dostęp do 
dużej ilości wiedzy. Niezbędne jest przy tym odpowiednie zarządzanie wiedzą, ze 
szczególnym uwzględnieniem wiedzy ukrytej (cichej). W tym aspekcie wyraźnie 
uwidocznia się miejsce na podejmowanie i promowanie inicjatyw mentoringowych. 

Według badań Marka A. Runco ujawnianie się i rozwijanie nowych pomysłów 
(idei) – a więc efektów twórczości – wymaga zapewnienia odpowiednich, sprzyja-
jących warunków. Chodzi tu generalnie o to, by motywowaniu oraz kształtowaniu 

1 Używając frazy „twórczość jak element potencjału ludzkiego”, dokonano pewnego uprosz-
czenia, mając świadomość, że określenie „twórczość” jest – w zależności od kontekstu – rozpatrywa-
ne w ujęciu atrybutowym (kiedy dotyczy jednostki i jej cech), procesowym (tworzenie, kreacja), typu 
aktywności (artystyczna, naukowa, techniczna, społeczna, gospodarcza), cech i rodzaju wytworu 
(dzieło, odkrycie, pomysł, koncepcja, produkt, działanie). Uznano jednak, że głębsze, szersze odno-
szenie się do tej kwestii, akurat w tym miejscu niniejszego opracowania, zagrażałoby przejrzystości 
wywodów i klarownemu zaprezentowaniu zasadniczego problemu badawczego.
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umiejętności dostrzegania problemów i szacowania własnych możliwości ich roz-
wiązania towarzyszyło dostarczanie odpowiedniej wiedzy proceduralnej i deklara-
tywnej (Lipka, 2012, s. 22). Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to powstaje pytanie 
o rolę, jaką w tych działaniach może odegrać mentor. Równie ważną kwestią, wy-
magającą rozważania, jest to, na ile relacja wytworzona między mentorem a pro-
tegowanym może stymulować rozwój twórczych kompetencji obu tych partnerów.

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą 
być spełnione, by relacja wytworzona między mentorem i protegowanym sprzyjała 
rozwojowi kompetencji twórczych podopiecznego. Wymagało to identyfikacji za-
kresu pojęciowego kompetencji twórczych poprzez próbę wskazania ich elementów 
składowych w przekroju takich kategorii, jak wiedza, umiejętności, predyspozycje 
oraz wskazania tych spośród form mentoringu, które zwiększają szanse na skutecz-
ne rozwijanie tego typu kompetencji.

W praktyce organizacyjnej realizacja tak postawionego celu może przyczynić 
się do wzrostu skuteczności projektów mentoringowych – poprzez ich świadome 
ukierunkowywanie na rozwój kreatywności – oraz zachęcić do wykorzystywania 
idei mentoringu w kształtowaniu proinnowacyjnej kultury organizacyjnej.

W niniejszym opracowaniu zastosowano analizę opisową i procedurę wyja-
śniania przyczynowego, opierając się na źródłach zastanych.

1. Kompetencje twórcze jako element potencjału osoby aktywnej 
zawodowo 

Potencjał osoby aktywnej zawodowo odzwierciedla się w jej możliwościach 
podejmowania i efektywnego realizowania zadań, funkcji wynikających z wybra-
nej (czasem też narzuconej w przypadku niektórych zawodów) ścieżki (wizji) ka-
riery. Zakres i charakter potencjału danego człowieka łączy się wyraźnie z jego 
zatrudnialnością, rozumianą jako „odzwierciedlenie siły przetargowej poszczegól-
nych osób na rynku pracy związanej z dysponowaniem atrybutami warunkującymi 
zatrudnienie, a w zasadzie posiadanie pracy” (Gableta, 2003, s. 133–134). W lite-
raturze z zakresu zarządzania struktura potencjału zawodowego bywa różnie ujmo-
wana. Jednym z bardziej klarownych ujęć jest propozycja Gablety (2003, s. 177), 
w której autorka, przyjmując perspektywę gospodarowania w przedsiębiorstwie, 
mówi o „potencjale ludzkim”, na który w aspekcie jakościowym składają się cechy 
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podzielone na trzy zasadnicze grupy, tj. kompetencje (w podziale na trzy podgrupy: 
wiedza, predyspozycje, umiejętności), motywacja wewnętrzna, wymiar fizyczny 
(opisywany m.in. przez stan zdrowia, wiek, stopień sprawności lub upośledzenia).

Abstrahując od dyskusji nad definiowaniem pojęcia „kompetencje” toczącej 
się w literaturze z zakresu zarządzania (Filipowicz, 2014; Oleksyn, 2006, s. 17–42), 
na której szerszą prezentację nie mamy tutaj miejsca, można przyjąć, że kompeten-
cje to wszelkie atrybuty człowieka używane i rozwijane w procesie pracy, konstytu-
ujące jego zdolność do sprawnego i efektywnego działania na rzecz zatrudniającej 
go organizacji. 

Według Wojtczuk-Turek (2010, s. 61–62) kompetencje twórcze zawierają:
1. Składniki postawy twórczej w wymiarze poznawczym i emocjonalno-

-motywacyjnym: otwartość, niezależność i odwaga, nastawienie na no-
wość, spontaniczność, ekspresyjność, zdolność koncentracji, aktywność, 
elastyczność adaptacyjna, oryginalność, konsekwencja, nominatywność, 
samodzielność, samoorganizacja, spontaniczność, ekspresywność, odpor-
ność, wytrwałość, odpowiedzialność, samokrytycyzm, tolerancyjność, wy-
sokie poczucie wartości „ja”, samodzielność obserwacji i uczenia się, wy-
obraźnia wytwórcza, myślenie dywergencyjne, uczenie się rekonstruktyw-
ne i przez rozumowanie, elastyczność intelektualna (giętkość), aktywność 
poznawcza, refleksyjność, twórczość konstrukcyjna, werbalna, potencjalne 
uzdolnienia do twórczości artystycznej.

2. Wiedzę dotyczącą: teorii twórczości, procesu twórczego, innowacyjności, 
barier ograniczających twórczą działalność człowieka, technik twórczego 
myślenia i narzędzi służących twórczemu rozwiązywaniu problemów, za-
sad grupowego rozwiązywania problemów, a także wiedzę autokreacyjną 
i metawiedzę w zakresie rozwijania twórczości.

3. Umiejętności – w zakresie twórczego rozwiązywania problemów z zasto-
sowaniem odpowiednich technik, metod i strategii grupowego rozwiązy-
wania problemów, dostrzegania i formułowani problemów, analizy, synte-
zy, uogólniania, kojarzenia, transformowania, samoregulacji, integrowania 
sprawności (poznawczych, emocjonalnych i praktycznych) w rozwiązywa-
niu problemów dywergencyjnych.

4. Refleksję – krytyczne myślenie, metapoznanie twórcze (czyli wiedza na 
temat wiedzy i procesów zachodzących w toku aktywności twórczej), 
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samoświadomość, samoocena w zakresie podejmowanych działań twór-
czych, przemyślenia nad celami i wartościami, związanymi z działaniami 
twórczymi.

Twórczość jest właściwością każdego człowieka, ale w różnym stopniu i za-
kresie (Nęcka, Sowa, 2005, s. 179), nie ma charakteru elitarnego, nie powinna być 
przypisywana wyłącznie ludziom wybitnie uzdolnionym (Waszczak, 2013, s. 22).

Kompetencja twórcze powinny być rozpatrywane jako czynnik efektywności 
jednostki w różnych obszarach jej funkcjonowania, w tym także w działalności za-
wodowej. Dzięki tym kompetencjom człowiek lepiej radzi sobie w procesach pracy 
– zarówno w aspekcie zadaniowym, jak i interpersonalnym – oraz łatwiej przysto-
sowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków.

W tym miejscu warto przywołać pogląd Stasiakiewicza (za: Wojtczuk-Turek, 
2010, s. 58), że aktywność twórcza warunkowana jest jednoczesnym2 występowa-
niem trzech kompetencji:

1. Dyspozycyjnej, rozumianej jako względnie trwałe właściwości wiedzy, 
zdolności, cech temperamentu, zapewniające sukces i przystosowanie. 
Obejmuje ona te właściwości, których wpływ jest niezależny od kontekstu 
zadania, norm i standardów oceny (np. styl poznawczy jako program prze-
twarzania informacji, motywacja jako zasób energetyczny i cecha struktu-
ralna osobowości).

2. Aktualizacyjnej, stanowiącej umiejętność wykorzystywania przez jednost-
kę zdobytych sprawności poznawczych i emocjonalnych w radzeniu sobie 
z indywidualnymi i społecznymi problemami. Obejmuje ona cztery kompe-
tencje, tj. wykonawcze, operacyjne, regulacyjne, programujące.

3. Systemowej, którą tworzy zespół warunków, umożliwiających realizację 
kompetencji dyspozycyjnych i aktualizacyjnych.

Właśnie wyróżnienie kompetencji systemowej oraz jej znaczenie uprawnia nas do 
postawienia pytania o rolę, jaką mógłby odegrać mentoring w kwestii rozwoju kom-
petencji twórczych.

2 „Żadna z tych kompetencji twórczych nie stanowi z osobna warunku wystarczającego ak-
tywności twórczej” (Wojtczuk-Turek, 2010, s. 58).
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2. Atrybuty i formy mentoringu sprzyjające rozwojowi kompetencji 
twórczych 

W literaturze z zakresu zarządzania idea mentoringu jest opisywana (wyja-
śniana) głównie z perspektywy poszukiwania metod wspierających rozwój jednost-
ki na rożnych etapach jej kariery zawodowej. Ujawnia się tu kontekst organizacyjny, 
tj. założenie, że zarówno mentor jak i podopieczny pracują w tej samej organiza-
cji (stąd utrwaliła się już w literaturze przedmiotu nazwa tej odmiany mentoringu 
– mentoring korporacyjny). Należy przy tym zauważyć, że wśród autorów panu-
je zgodność, iż mentornig jest formą pomocy rozwojowej, udzielanej innej osobie, 
wolną od zależności służbowych (Clutterbuck, Megginson, 2011, s. 3).

Mentoring to interaktywny, złożony proces zachodzący pomiędzy osobami 
różniącymi się doświadczeniem i wiedzą zawodową, który wiąże się z rozwojem in-
terpersonalnym, psychospołecznym, edukacyjnym lub zawodowym. Mentor ukie-
runkowuje aktywność protegowanego w zakresie realizacji wizji kariery i rozwoju 
osobistego, wspiera podopiecznego, dostarcza mu informacji zwrotnej. Takie ujęcie 
koresponduje z postulatami, formułowanymi w ramach interakcyjno-systemowych 
teorii twórczości, a także uwydatnia potencjalną wszechstronność wsparcia rozwo-
jowego. Innymi słowy – potencjalne korzyści podopiecznego mogą się ujawniać na 
wielu różnych płaszczyznach jego funkcjonowania, nie tylko stricte zawodowego. 
Można przypuszczać, że także mentor może się okazać beneficjentem „twórczej 
wymiany”. 

W procesie mentoringu mentor musi odgrywać rolę inspiratora i pomagać 
podopiecznemu wykorzystywać jego własny potencjał. Z uwagi na różnorodność, 
złożoność potencjalnych problemów zawodowych podopiecznego oraz ich źródeł 
(np. także rodzinnych), które z założenia stają się przedmiotem otwartej dyskusji 
protegowanego z podwładnym, relacja między nimi powinna opierać się na zaufa-
niu. To z kolei uzmysławia nam, że skuteczność mentoringu uwarunkowana jest 
czasem trwania relacji. Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że bardziej sprzyja-
jącą odmianą mentoringu jest tzw. mentoring nieformalny, definiowany jako relacja 
nawiązana – zwykle z inicjatywy protegowanego – i rozwijająca się samorzutnie. 
Nie można wykluczyć sytuacji, kiedy jeden z partnerów opuszcza macierzystą or-
ganizację. Wtedy sformalizowana relacja, tj. kierowana i kontrolowana przez orga-
nizację, może stracić szansę na przetrwanie.
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Wykorzystanie omówionych walorów mentoringu w perspektywie rozwoju 
kompetencji twórczych wymaga spełnienia następujących warunków:

a) podopieczny i mentor nie wykazują deficytów w zakresie kompetencji dys-
pozycyjnych i aktualizacyjnych;

b) mentor potrafi „na wejściu” zdiagnozować potencjał rozwojowy podopiecz-
nego (nie koniecznie samodzielnie, ale np. przy wsparciu organizacji ma-
cierzystej w przypadku mentoringu korporacyjnego czy branżowego);

c) mentor potrafi profesjonalnie formułować informację zwrotną (komuniko-
wać się z protegowanym), przez co potrafi pomóc podopiecznemu rozwinąć 
m.in. umiejętności walidacji autorskich pomysłów i odpowiedniego reago-
wania na potrzebę poprawy tych pomysłów;

d) mentor potrafi przekonać podopiecznego o konieczności marginalizowania 
internetowych3 form komunikacji między nimi;

e) mentor potrafi zdecydować, w której fazie procesu (albo w odniesieniu do 
kompetencji twórczych) powinno się wykorzystać walory mentoringu gru-
powego, gdy każdy uczestnik spotkań grupowych przyjmuje zarówno rolę 
mentora, jak i podopiecznego.

Z perspektywy naszych rozważań nasuwa się także wniosek, że twórczy fer-
ment, stymulowany zróżnicowanym poziomem potencjału mentora i protegowane-
go, wynikający z interakcji i dyfuzji doświadczeń, zaciera (niweluje) potencjalną 
asymetrię interesów (korzyści) obu stron. Odnosząc się do słów Johna Adaira (Tho-
mas, 2009, s. 83), że „kreatywne myślenie opiera się na kontaktach z innymi ludź-
mi”, należy podkreślić, iż regularne interakcje z młodszym podopiecznym stanowią 
korzyść nie do przecenienia, jeśli chodzi o pobudzanie i rozwój własnej kreatywno-
ści mentora. W kategoriach szans dla obu stron relacji powinno się postrzegać rów-
nież dzielącą partnerów różnicę wieku, która traktowana jest przez badaczy jako 
istotny czynnik stymulujący inwencję twórczą. 

3 Mówi się obecnie o tzw. mentoringu wirtualnym czy e-mentoringu. Formy te nie mają wa-
lorów bezpośrednich interakcji, a zatem – jeśli miałyby być wykorzystywane jako jedyne – nie będą 
dawały szans na rozwój wielu spośród wskazanych wcześniej kompetencji twórczych.
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Podsumowanie

Rozwój postawy twórczej (kompetencji) ma bez wątpienia charakter interak-
cyjny. Wyraża się to we wpływie środowiska społeczno-kulturowego na pojawienie 
się zachowań twórczych. W tym względzie idea mentoringu może być rozważana 
jako środek wzmacnia twórczego potencjału organizacji jako całości, nie będąc przy 
tym w opozycji do indywidualnych wizji kariery protegowanego, a także mentora. 
Obaj – dzięki określonym działaniom i postawom – mogą bowiem rozwinąć swoje 
kompetencje twórcze, które – w przeciwieństwie do elementów takich jak np. wie-
dza fachowa, specjalistyczna – stanowią uniwersalny element potencjału zawodo-
wego. Właśnie z uwagi na ową uniwersalność korzyści powinny tu być postrzegane 
szerzej niż tylko przez pryzmat wzrostu potencjalnej zatrudnialności partnerów 
czy nawet wzrostu innowacyjności organizacji macierzystej, gdyż można liczyć na 
to, że dobre praktyki w tym zakresie spowodują dyfuzję pozyskanych kompeten-
cji twórczych w pozazawodowym otoczeniu (środowisku) samych partnerów. Będą 
więc miały – jak się wydaje – pozytywne następstwa nie tylko w przestrzeni orga-
nizacyjnej, lecz także szeroko rozumianej przestrzeni społecznej.

Wśród badaczy zajmujących się uwarunkowaniami przebiegu procesu men-
toringu istnieje zgoda, że najbardziej skuteczne są inicjatywy dobrowolne, nieko-
niecznie sterowane przez decydentów (np. kadrę kierowniczą w danej organizacji). 
W kwestii upowszechniania się idei mentoringu jako problem zasadniczy jawi się 
konieczność występowania postaw otwartości i gotowości do współpracy oraz ak-
ceptacja faktu, że ostateczne korzyści mentora i protegowanego rzadko kiedy osią-
gną symetrię. Niestety, słabość tych cech – ujawniająca się w niektórych badaniach 
socjologicznych dotyczących postaw polskiego społeczeństwa – powinna być roz-
patrywana jako inhibitor przedmiotowej relacji. Wydaje się, że powyższa hipoteza 
może wyznaczyć jeden z kierunków dalszych badań nad możliwością spożytkowa-
nia idei mentoringu z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych.
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Abstract

The article discusses the problem of increasing the creative potential of employees 
as a challenge facing organizations. Organizations that are looking for sources of growth 
in their innovation. The article assumes that the growth of creative potential is the inter-
est of the majority of professionally active people, because it increases their employability. 
The study identifies mentoring as a tool for developing creative competences. It also indi-
cates the conditions that should be met in order for the relationship between the mentor and 
the protege to contribute to the achievement of the intended development goals. The article 
shows that the process of developing these specific competencies requires the selection of 
appropriate forms (variations) of mentoring. 
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Streszczenie

W artykule podjęto zagadnienie zróżnicowania pokoleniowego pracowników współ-
czesnych organizacji. Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka pokoleń współegzy-
stujących na rynku pracy, takich jak tradycjonaliści, baby boomers, generacja X, genera-
cja Y, generacja Z (C). Na podstawie tej charakterystyki autorka wskazuje różnice między 
podejściem określanym mianem zarządzania wiekiem a podejściem określanym mianem 
zarządzania różnorodnością pokoleniową. Przedstawia także korzyści związane z wdraża-
niem różnych odmian mentoringu jako narzędzia wspierającego proaktywne podejście do 
zróżnicowania generacyjnego zatrudnionych w firmie osób.
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Wprowadzenie

„Pokolenie” to pojęcie niejednoznaczne, przegląd jego definicji mógłby stano-
wić temat wielu rozpraw. Nie wchodząc w te złożone zagadnienia, przyjmijmy za 
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Giddensem i Suttonem (2012, s. 1084), że pokolenie to „ogół jednostek urodzonych 
i żyjących w tym samym czasie. O przynależności do pokolenia decyduje nie tylko 
rok urodzenia, lecz także wspólnota doświadczeń kształtowanych przez konkretne 
społeczeństwo”. Uznajemy przy tym za uprawnione zamienne stosowanie terminów 
„pokolenie” i „generacja” (Szukalski, 2012, s. 12). Przynależność generacyjna sta-
nowi przedmiot wielu analiz dokonywanych z punktu widzenia różnych dyscyplin 
naukowych. Jest także przedmiotem zainteresowania teorii i praktyki zarządzania. 
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową staje się jednym z priorytetów polityki 
personalnej współczesnych organizacji. Racjonalne prowadzenie takiej polityki 
wymaga bowiem „uświadamiania sobie istnienia różnic między pracownikami, 
a zwłaszcza uwzględniania ich odmiennych cech charakterologicznych i osobowo-
ściowych oraz dostrzegania potrzeby zarządzania pracownikami w różnym wie-
ku dla poprawy efektywności funkcjonowania organizacji” (Gajda, Seroka-Stolka, 
2014).

Celem artykułu jest analiza znaczenia mentoringu jako narzędzia wspierające-
go proaktywne podejście do zróżnicowania generacyjnego pracowników.

1. Pokolenia na rynku pracy

W prezentowanym artykule przyjęto następujące nazewnictwo i podział po-
koleń współegzystujących obecnie na rynku pracy (Smolbik-Jęczmień, 2017, s. 140; 
Wiktorowicz, Warwas 2016, s. 22):

1. Tradycjonaliści; urodzeni: … – 1945.
2. Pokolenie baby boomers (BB) (Generation me, pokolenie wyżu demogra-

ficznego, VietnamGeneration); urodzeni: 1946–1964.
3. Generation X (Post-Boomers, Gen X, Generalich 13, Baby Busters, Twen-

ty-somethings, pokolenie NIC); urodzeni: 1965–1979.
4. Pokolenie Y (Internet Generation, pokolenie Millenium, pokolenie klapek 

i ipodów, generacja Google, pokolenie SMS; urodzeni: 1980–1994.
5. Pokolenie Z (C) iGeneration, Gen Tech, Gen Wi, Net Gen, DigitalNatines, 

Gen Next, Post Gen; urodzeni: 1995–…
W literaturze przedmiotu można znaleźć ogromną liczbę rozważań doty-

czących cech charakteryzujących przedstawicieli poszczególnych pokoleń (por. 
np. Smolbik-Jęczmień, Żarczyńska-Dobiesz, 2017). Charakterystyki takie należy 
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jednak rozpatrywać z dużą ostrożnością. Traktowanie przynależności generacyj-
nej jako głównego wyznacznika stosunku jednostki do pracy zawodowej byłoby 
ogromnym błędem. Błędem byłoby także ignorowanie wskazywanych odmienno-
ści. Racjonalne zarządzanie organizacją wymaga wypracowania zrównoważonego, 
wolnego od skrajności podejścia do kwestii zróżnicowania pokoleniowego pracow-
ników firmy.

2. Zarządzanie wiekiem a zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Rozwiązywanie problemów związanych z przynależnością pracowników do 
różnych grup wiekowych bywa określane mianem zarządzania wiekiem (age ma-
nagement). Znaczna część definicji tego pojęcia koncentruje się na działaniach do-
tyczących starszych pracowników. Przykładem może być stwierdzenie, że „zarzą-
dzanie wiekiem odnosi się do różnych obszarów, w ramach których zarządza się 
zasobami ludzkimi wewnątrz organizacji, z wyraźnym naciskiem na ich starzenie 
się, a także, szerzej, do ogólnego zarządzania procesem starzenia się pracowników 
poprzez politykę państwa lub negocjacje zbiorowe” (Walker, 2005).

Warto jednak odnotować obserwowaną w ostatnich latach tendencję do 
uwzględniania w rozważaniach dotyczących zarządzania wiekiem także osób mło-
dych. W ten nurt wpisują się przykładowo następujące definicje: „Zarządzanie wie-
kiem polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjo-
nalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki 
uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku” (Liwiński, 
Sztanderska, 2010). „Zarządzanie wiekiem jest nowym podejściem do zarządza-
nia zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Podejście to kładzie nacisk na zróżni-
cowanie wiekowe pracowników jako istotny czynnik rozwoju firmy” (Schimanek, 
Kotzian, Arczewska, 2015).

Tak rozumiane zarządzanie wiekiem stanowi element zarządzania różnorod-
nością (diversity management). Korzystając z definicji tego ostatniego terminu 
sformułowanej przez Fazlagicia (2014), można więc określić zarządzanie różno-
rodnością pokoleniową „jako strategię, której celem jest tworzenie i utrzymywanie 
przyjaznego dla zatrudnionych środowiska pracy poprzez szacunek i wrażliwość 
dla ich różnorodności wynikającej z przynależności do odmiennych pokoleń”.
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Szanując wspomniane odmienności, trzeba mieć świadomość, że także w obrę-
bie jednego pokolenia mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem poglądów, 
zachowań i postaw. Jak stwierdza Smolbik-Jęczmień (2017, s. 145–146), w samym 
tylko pokoleniu Y można wskazać co najmniej sześć kategorii osób cechujących się 
odmiennym podejściem do pracy zawodowej. Przedstawiono to w tabeli 1.

Tabela 1. Sześć kategorii przedstawicieli pokolenia Y

Kategorie 
przedstawicieli 

pokolenia Y

Wartości cenione 
w życiu

Ważne cechy 
pracy

Własna ocena 
kompetencji 

i szans na rynku 
pracy

Główne kryteria 
wyboru pracy

Nastawieni  
na pracę

Wysoko: praca, 
kariera, rozwój. 
Niżej: czas wolny, 
równowaga praca – 
życie, przyjaciele

Odpowiedzial-
ność, możliwości 
awansu, szansa 
na osiągnięcie 
sukcesu

Wysoka ocena 
w stosunku  
do innych

Możliwości 
rozwoju, wysokie 
pensje, premie, 
uznanie w pracy

Wymagający Wysoko: praca, 
kariera, pieniądze, 
rozwój, czas wolny 
równowaga praca 
– życie

Awans, dobre 
zarobki, wpływ 
na ważne decyzje

Wysoka ocena 
w stosunku  
do innych

Możliwości 
rozwoju, wysokie 
pensje i premie, 
dobre relacje

Poszukujący 
znaczenia

Wysoko: rozwój, 
praca, równowaga 
praca – życie 
Niżej: kariera, 
pieniądze

Interesująca 
praca, dająca 
poczucie 
niezależności, 
odpowiadająca 
kompetencjom

Ocena przeciętna 
w stosunku  
do innych

Możliwości 
rozwoju, uznanie 
w pracy, realizacja 
interesujących 
projektów

Unikający Wysoko: spokojne 
życie, równowaga 
praca – życie
Niżej: kariera, 
pieniądze, rozwój

Brak stresów 
i presji, stabilność 
zatrudnienia, 
równowaga praca 
– życie

Niska ocena 
w stosunku  
do innych

Wysokie 
wynagrodzenie, 
dobra atmosfera, 
uznanie w pracy, 
brak stresów

Beztroscy Wysoko: 
przyjaciele, 
znajomi, czas wolny
Niżej: kariera, 
praca

Elastyczność, 
przyjemna 
atmosfera, 
wysokie 
wynagrodzenie

Ocena przeciętna 
w stosunku  
do innych

Możliwość 
rozwoju, wysokie 
wynagrodzenie, 
dobre relacje

Zdystansowani Wysoko: 
równowaga praca – 
życie, rozwój
Niżej: praca, 
kariera, pieniądze

Równe 
traktowanie 
w pracy, społeczna 
użyteczność, 
pewność 
i stabilność 
zatrudnienia

Ocena na nieco 
niższym poziomie 
w stosunku  
do innych

Możliwość 
rozwoju, dobra 
atmosfera, 
równowaga praca 
– życie

Źródło: Smolbik-Jęczmień (2017), s. 145–146.
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3. Różnice między pokoleniami – rzeczywistość czy mit?

Podejście do różnorodności pokoleniowej we współczesnych organizacjach 
często bywa traktowane w sposób skrajny. Na jednym biegunie znajdują się przeko-
nania, w których wiek jest głównym czynnikiem różnicującym pracowników firmy. 
Na biegunie drugim można natomiast znaleźć poglądy dające się streścić hasłem 
„pokolenia nie istnieją” (Prokopowicz, 2017) – wartości zawodowe nie mają żadne-
go związku z przynależnością generacyjną. Przekonaniom zaliczanym do pierwszej 
grupy towarzyszy zwykle tendencja do etykietowania poszczególnych generacji. 
I tak, w wielu opracowaniach możemy przeczytać, że przedstawiciele pokolenia 
baby boomers „żyją po to, aby pracować”, natomiast przedstawiciele pokolenia X 
„pracują po to, aby żyć”. Tendencja do osiągania równowagi pojawia się dopiero 
w generacji Y, której przedstawiciele „żyją i pracują” (Smolbik-Jęczmień, Żarczyń-
ska-Dobiesz, 2017, s. 173). Generacja Z przyjmuje natomiast, niejako z definicji, po-
stawę roszczeniową – jej przedstawiciele oczekują od pracodawcy wiele, natomiast 
w zamian są skłonni dać bardzo mało. Za symbol takiego stygmatyzującego podej-
ścia może zostać uznana okładka magazynu „Time” z 20 maja 2013 roku, obrazowo 
przedstawiająca młodych pracowników jako „leniwych i roszczeniowych narcyzów 
mieszkających ze swoimi rodzicami” (Prokopowicz, 2017).

Zarówno przeciwstawianie przedstawicieli poszczególnych generacji, jak 
i ignorowanie różnic międzygeneracyjnych nie ma racji bytu. Byłoby to wyrazem 
stereotypizacji, słusznie uważanej za główne zagrożenie zarządzania różnorodno-
ścią pokoleniową (Gadomska-Lila, 2017). Faktem natomiast pozostaje, że w wielu 
firmach istnieją bariery oddzielające osoby starsze od młodych (Boruta-Gojny, Po-
piołek, 2014, s. 91–105).

Menedżerowie zarządzający współczesnymi organizacjami nie mogą tych 
barier ignorować. Konieczne jest podejmowanie działań stwarzających zarówno 
młodym, jak i starszym pracownikom okazję do wymiany wiedzy, umiejętności 
i doświadczeń. Szczególnie wartościowym działaniem tego typu jest wdrożenie 
w organizacji programów mentoringu.
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4. Mentoring i intermentoring jako narzędzia wspierające zarządzanie 
różnorodnością pokoleniową

Lista korzyści, które mentoring przynosi organizacjom jest bardzo długa. 
Wśród najważniejszych warto wymienić zwłaszcza (Sidor-Rządkowska, 2014, 
s. 35–36):

1. Wsparcie procesów zarządzania wiedzą. Dobrze funkcjonujący system 
mentoringu może stać się niesłychanie ważnym elementem rozwoju fir-
my. Sprzyja faktycznej, a nie tylko deklaratywnej realizacji idei uczącej 
się organizacji. W takiej organizacji wszyscy pracownicy rozumieją, że ich 
najważniejszym obowiązkiem jest nieustanne nabywanie nowych umiejęt-
ności i dzielenie się z innymi wiedzą, a stałe poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań staje się naturalnym sposobem postępowania.

2. Wsparcie idei tzw. long life learning – uczenia się przez całe życie. Epoka, 
w której życie ludzkie dzieliło się na czas nauki i czas pracy, dawno minęła. 
Odpowiedzialność jednostki za własną sytuację zawodową musi pociągać 
za sobą gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji. Praca w no-
woczesnej organizacji jest tożsama z koniecznością nieustannej nauki. Re-
lacja mentoringowa bardzo ułatwia realizację tego zadania. Wspomniana 
prawidłowość dotyczy zarówno podopiecznego, jak i mentora.

3. Rozwój kompetencji przywódczych zatrudnionych w organizacji menedże-
rów. Chodzi tu o autentyczne przywództwo, rozumiane jako umiejętność 
wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze.

4. Wzmocnienie wartościowych elementów kultury organizacji dzięki moż-
liwości pełnego przekazywania pracownikom umiejętności, metod pracy 
oraz systemów wartości przez osobę będącą dla nich autorytetem.

Istotą mentoringu jest relacja mistrz–uczeń (Oleksyn, 2010, s. 234). Dawniej 
było oczywiste, że mistrzem jest zawsze osoba doświadczona, mająca za sobą wiele 
lat kariery zawodowej, natomiast uczniem – młody, niedoświadczony pracownik. 
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie spowodowały, że pojawiają się ob-
szary, w których mistrzostwo osiągają ludzie młodzi, natomiast wsparcia potrzebują 
osoby z długoletnim stażem zawodowym. Obszarem takim są nowoczesne tech-
nologie, zwłaszcza w dziedzinie IT. Irena Hejduk (2016) pisze nawet o wyklucze-
niu cyfrowym osób starszych, stwierdzając: „Całe grupy społeczeństw wychowane 
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w innych warunkach i edukowane w odmiennej rzeczywistości nie są w stanie spro-
stać wymaganiom kompetencyjnym współczesnych organizacji. Rodzi się specy-
ficzny typ wykluczenia społecznego nazywanego (…) wykluczeniem cyfrowym”. 
Hejduk koncentruje się w swoich analizach na osobach powyżej sześćdziesiątego 
piątego roku życia, stwierdza jednak, że zjawisko to dotyczy często pracowników 
znajdujących się w znacznie niższych przedziałach wiekowych.

Oczywiście nie wszyscy starsi pracownicy zagrożeni są wykluczeniem cyfro-
wym. Faktem jednak pozostaje, że osoby, które na rynek pracy wchodziły w la-
tach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych czy nawet dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, mają na ogół niższe niż młodzi pracownicy kompetencje, które określane 
są mianem wirtualne1. Taka sytuacja stanowi z jednej strony przyczynę dystansu 
międzypokoleniowego, z drugiej pokazuje główny obszar, w którym osoby młode 
mogą stawać się mentorami dla pokolenia swoich rodziców.

Jakimi kompetencjami trzeba dysponować, aby z powodzeniem pełnić obo-
wiązki mentora? Modeli kompetencyjnych dotyczących tej funkcji jest wiele (por. 
Sidor-Rządkowska, 2014, s. 24–29), jednak nawet najbardziej wnikliwy ich prze-
gląd nie upoważnia do stwierdzenia, że istnieje dodatnia korelacja między tymi 
kompetencjami a zaawansowanym wiekiem czy wysokim miejscem w hierarchii 
organizacyjnej. Należy się zgodzić ze słowami, że „to wiedza czyni człowieka men-
torem, a nie wiek czy stanowisko. Mentorem może więc być każda osoba, która jest 
ekspertem w określonej dziedzinie, także młodsza i zajmująca niższe stanowisko” 
(Małota, 2013).

Wyrazem takiego przekonania są programy intermentoringu. W takich pro-
gramach mentor jest jednocześnie uczniem, a uczeń – mentorem w określonym ob-
szarze wiedzy i umiejętności. Najczęściej starsi pracownicy uczą się od młodych 
obsługi nowoczesnych programów i urządzeń, a młodsi korzystają z bogatego do-
świadczenia zawodowego starszych. Równowaga między otrzymywaniem wsparcia 
a jego udzielaniem stanowi ogromną wartość intermentoringu, który wdraża rosną-
ca liczba organizacji. Przykładem mogą być firmy tak innowacyjne, jak Microsoft 
czy instytucje tak tradycyjne, jak Geater London Authority – siedziba londyńskich 
władz (Łuźniak-Piecha, Kaczkowska-Serafińska, Lenton, 2016).

1 Wnikliwą charakterystykę tych kompetencji można znaleźć w Wojtaszczyk (2013).
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Podsumowanie

W czasach, w których obok siebie pracują przedstawiciele trzech–czterech ge-
neracji, zarządzanie różnorodnością pokoleniową nabiera kluczowego znaczenia. 
Niezbędna staje się rezygnacja z podejścia reaktywnego, sprowadzającego się do 
podejmowania jedynie działań wynikających z przepisów prawa zakazującego dys-
kryminacji ze względu na wiek. Wymogiem współczesności staje się wypracowanie 
praktyk proaktywnych traktujących odmienności generacyjne nie jako zagrożenie, 
lecz jako szansę dla organizacji (Stankiewicz, 2016). Jedną z takich praktyk jest 
mentoring – międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności. Mentoring spra-
wia, że przełamywanie barier międzypokoleniowych przestaje być hasłem, a staje 
się rzeczywistością. Młodsi i starsi pracownicy odkrywają (często z pewnym za-
skoczeniem), jak twórcze i inspirujące mogą być wzajemne kontakty; różnice wieku 
i doświadczenia okazują się wartością, a nie obciążeniem. Mentoring wspiera przy 
tym ideę life long learning – uczenia się przez całe życie, zobowiązując nie tylko 
podopiecznego, lecz także mentora do podwyższania kompetencji. Mentor czuje się 
zwykle zobligowany do aktualizacji swoich wiadomości, rozumiejąc, że pełnienie 
omawianej roli pociąga za sobą zobowiązanie do „bycia na bieżąco” w tej dziedzinie 
wiedzy, która jest przedmiotem rozmów z podopiecznym. Dbałość o rozwój zawo-
dowy staje się wspólnym zadaniem pracowników należących do różnych pokoleń.
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Wprowadzenie

Ciągły rozwój techniki znacznie wpływa na przedsiębiorstwa. W ramach 
zwiększenia poziomu konkurencyjności firmy podejmują działania mające na celu 
sprostanie oczekiwaniom klientów i pracowników. O ile pierwsze z nich są oczywi-
ste – firmy ukierunkowane na zysk spełniają oczekiwania klienta, o tyle z drugimi 
bywa różnie. Pracodawcy, skupiając się na dostosowaniu produktu lub usługi, czę-
sto zapominają o pracownikach, o dostosowaniu stanowisk pracy do każdego z nich, 
co wiąże się z wysokim poziomem ryzyka zawodowego. Pojęcie ryzyka określane 
jest jako zestawienie ze sobą dwóch czynników. Jednym z nich jest częstotliwość 
lub prawdopodobieństwo, z jakim dane zdarzenie może nastąpić, a drugim konse-
kwencja tego zdarzenia (Horst, 2004, s. 23). Z wyżej wymienioną definicją wiąże 
się aspekt bezpieczeństwa, przy czym samo bezpieczeństwo może odnosić się do 
wielu dziedzin. Na potrzeby niniejszego artykułu skupiono się na pojęciu bezpie-
czeństwa pracy w odniesieniu do czynnika ludzkiego. Bezpieczeństwa pracy ozna-
cza warunki, do których zapewnienia dąży przedsiębiorca, aby jego podwładny był 
w stanie wykonywać pracę w sposób bezpieczny, niepowodujący uszczerbku dla 
zdrowia (Szlązak, Szlązak, 2010, s. 25).

Niniejszy artykuł ma na celu określenie wpływu środowiska pracy na życie 
i zdrowie czynnika ludzkiego w odniesieniu do stanowiska pracy spawacza. W ar-
tykule autorki przedstawiają pojęcie czynnika ludzkiego w odniesieniu do procesu 
pracy. Wyjaśniają pokrótce terminologię kategorii pojęciowej, jaką jest środowisko 
pracy, uwzględniając przy tym jego elementy zgodne z zasadami ergonomii oraz 
podział zagrożeń zwiększających poziom ryzyka zawodowego. Następnie przedsta-
wiają część badawcza. Znajdują się w niej informacje na temat badanego stanowi-
ska pracy: jego umiejscowienie, wykorzystywane maszyny, narzędzia i urządzenia, 
wykaz wykonywanych czynności itd. W artykule zawarto również wykaz zagrożeń 
występujących na danym stanowisku i ich wpływ na czynnik ludzki będący głów-
nym tematem niniejszej pracy.

1. Czynnik ludzki w procesie pracy

Od zarania dziejów człowiek podejmuje wszelkie działania, aby poprawić ja-
kość życia. W tym celu w ramach realizacji niezaspokojonej, a istotnej potrzeby 
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często zmuszony jest do podjęcia pracy. Pojęcie pracy definiowane jest w różno-
raki sposób ze względu na jego wieloznaczność. Wynika to z faktu, że praca jest 
przedmiotem badań i analiz wielu dyscyplin naukowych. Wzmianki na ten temat 
pojawiają się m.in. w ergonomii, psychologii, medycynie, socjologii czy fizyce. 
Przykładowo według Janusza Sztumskiego (1981, s. 5) pracę w ujęciu socjologicz-
nym definiuje się jako najważniejszą formę zachowania ludzi, poprzez którą czło-
wiek humanizuje przyrodę, kształtuje współżycie z innymi ludźmi oraz rozwija 
siebie dzięki nabywaniu nowych umiejętności. W fizyce z kolei praca to nic inne-
go, jak miara energii, która jest przekazywana między układami poszczególnych 
ciał. Fizjologia wyjaśnia omawiany termin jako czynność narządu bądź układu. Pod 
względem psychologicznym omawiane pojęcie jest określone jako jedna z najbar-
dziej zorganizowanych form podejmowanej przez jednostki działalności zbiorowej 
umożliwiającej nawiązanie więzi społecznych. 

Praca jako czynność wykonywana w celach zarobkowych w odniesieniu do 
czynnika ludzkiego jest świadomym działaniem jednostki, realizowanym w celu 
zaspokojenia jej potrzeb, przy jednoczesnej poprawie jakości życia, a także umie-
jętności.

Pojawia się w tym miejscu pytanie, czym jest kategoria pojęciowa, jaką stano-
wi czynnik ludzki? W literaturze przedmiotu nie występuje jasne, przejrzyste okre-
ślenie czynnika ludzkiego. Zatem jak go można zdefiniować? Mówiąc o czynniku 
ludzkim, aby zrozumieć jego istotę, należy go powiązać z działaniami człowieka. 
Działania każdej jednostki ludzkiej są ograniczone przez różnego rodzaju uwarun-
kowania: fizyczne, fizjologiczne, psychologiczne, psychosocjalne, patologiczne. 
Wymienione uwarunkowania stanowią właśnie obszar badań nad istotą czynnika 
ludzkiego, który w procesie pracy musi być stale pod kontrolą (Dzik, Ziółkowski, 
2005, s. 39 i n.).

2. Środowisko pracy i wynikające z niego zagrożenia 

Środowisko według Zofii Ratajczak (2007) to względnie trwały układ elemen-
tów otoczenia człowieka, ważnych dla jego życia i zachowania się, który tworzą 
rzeczy i ludzie pozostający w różnych stosunkach. Można tu zaliczyć stosunki wza-
jemnej zależności oraz interakcje.
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Należy zwrócić uwagę, że środowiska nie można utożsamiać z otoczeniem, 
które jest pojęciem szerszym. O środowisku mówi się wówczas, gdy mamy do czy-
nienia ze stosunkami mającymi duży wpływ na jednostkę ludzką; odnosi się ono 
zawsze do kogoś bądź czegoś (Ratajczak, 1991, s. 37). Środowisko pracy stano-
wią warunki fizyczne, techniczne i organizacyjne wynikające z samego procesu 
produkcyjnego i zadań, które dana jednostka ma do wykonania, co przedstawiono 
na rysunku 1. Należy jednak pamiętać, że proces produkcyjny jest zespołem upo-
rządkowanych, następujących po sobie procesów pracy, niezbędnych do wykonania 
gotowego wyrobu (Szczubełek, 2011, s. 10). Na wszystkie z wymienionych wyżej 
czynników w dużej mierze ma wpływ pracodawca, który często ogranicza się do 
prawnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykazanie przez 
zarząd zainteresowania aspektem bhp jest bardzo ważne pod względem poprawy 
warunków pracy w tym zakresie. W tym celu warto podejść do układu człowiek 

Rysunek 1. Układ człowiek – środowisko pracy

drgania        hałas         mikroklimat       oświetlenie promieniowanie  zanieczyszczenia  
         powietrza 

Czynniki materialne: 

                   wiedza 

      narzędzia            receptory                      pamięć

                 

przedmiot

                                                        sygnalizacyjne                                      uzdolnienia 

               narzędzie   OBIEKT        CZŁOWIEK

     
pracy

              techniczny            inteligencja 

urządzenia             efektory            motywacja 

               sterownicze              wprawa 

Czynniki techniczno-organizacyjne: 

pozycja           rytm           przerwy metody instrukcje,                 nadzór 
         ciała                i tempo           w pracy        pracy           procedury 

 
Źródło: opracowanie własne na postawie Filipkowski (1970), s. 6.
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– środowisko zgodnie z zasadami ergonomii, co pozwoli z kolei na odpowiednie do-
stosowanie stanowisk pracy do osób na nich zatrudnionych. Takie działanie, mimo 
że wymaga nakładu finansowego (często dużego), umożliwi zwiększenie wydajno-
ści i sprawności pracy na określonym stanowisku.

Powszechnie wiadomo, że każde ze stanowisk obarczone jest ryzykiem zawo-
dowym zależnym od wielu parametrów. Jednym z pojęć nieodzownie związanych 
z omawianym ryzykiem jest zagrożenie, czyli niekontrolowane wyzwolenie nagro-
madzonej w środowisku energii mogące powodować straty (Szlązak, Szlązak, 2010, 
s. 79). W procesie pracy zagrożenia mogą wynikać z wielu czynników, które dzielą 
się na:

 – niebezpieczne,
 – szkodliwe i uciążliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne).

Pierwsze z nich są określane mianem urazowych, w związku z ich oddziały-
waniem dochodzi do wypadków przy pracy, którego konsekwencją może być nawet 
śmierć pracownika. Czynniki szkodliwe i uciążliwe powodują obniżenie wydajno-
ści zatrudnionego lub pogorszenie jego stanu zdrowia, a w ostateczności wywołu-
ją choroby zawodowe. W środowisku pracy istnieje możliwość przejścia czynnika 
uciążliwego w szkodliwy oraz szkodliwego w niebezpieczny. 

3. Środowisko pracy wybranej grupy zawodowej

Każde ze stanowisk pracy ma własne środowisko. W zależności od wykony-
wanego zawodu wiele z czynników je tworzących ulega zmianie. W innych warun-
kach pracuje lekarz, a w innych spawacz czy operator wtryskarki, co nie ulega ja-
kiejkolwiek dyskusji. Z innych warunków pracy wynikają również inne zagrożenia 
adekwatne do wykonywanej pracy. W artykule przybliżono informacje na temat 
pracy spawacza i przedstawiono wpływ poszczególnych warunków na jego zdrowie 
i życie.

Spawacz to pracownik, którego zadaniem jest łączenie różnego rodzaju ele-
mentów metalowych przy wykorzystaniu ciepła. Źródłem ciepła jest łuk elektrycz-
ny powstały między elementem spawanym a elektrodą spawalniczą. Sam proces 
tego typu przebiega w następujący sposób:

1. Utworzenie jeziorka metalu, który został stopiony łukiem elektrycznym.
2. Utworzenie tzw. koszulki osłaniającej łuk w wyniku topienia otuliny.
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3. Powstanie osłony gazowej oraz płynnego żużlu.
4. Utworzenie spoiny pokrytej skorupą zaschniętego żużlu.
Osoba, które chce wykonywać opisywany zawód, musi spełniać określone 

kryteria:
 – ukończone 18 lat,
 – odpowiedni stan zdrowia (dobry),
 – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia albo świadectwo egzaminu spawacza 

lub książka spawacza.
Oprócz głównego zadania, jakim jest łączenie ze sobą elementów, zatrudniony 

na stanowisku spawacza zajmuje się również:
 – obsługą oraz konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do pro-

cesu spawania,
 – doborem parametrów spawania do wykonywanej konstrukcji,
 – ukosowaniem i czyszczeniem powierzchni w ramach przygotowania ich do 

połączenia,
 – doborem odpowiedniej metody spawania,
 – sporządzaniem projektów,
 – kontrolą jakości gotowych, zespawanych elementów.

Stanowisko pracy spawacza znajduje się w przeznaczonej do tego celu spawal-
ni, która musi spełniać wiele wymagań. Przede wszystkim jej wysokość nie może 
być mniejsza niż 3,75 m, a na każdego ze spawaczy ma przypadać 15 m2 wolnej 
przestrzeni pomieszczenia (w tym 2 m2 muszą być całkowicie wolne od stosowane-
go sprzętu i urządzeń). Wyżej wspomniane wymagania, oprócz kubatury pomiesz-
czenia, dotyczą również oświetlenia, wentylacji i materiałów, z jakich ma być wyko-
nana podłoga, a są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 
2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy spawalniczych.

4. Wykaz zagrożeń na stanowisku spawacza oraz ich wpływ 
na zdrowie i życie czynnika ludzkiego 

Środowisko pracy spawacza, jak każde ze stanowisk pracy, generuje różnego 
rodzaju zagrożenia. Mogą one w różnym stopniu wpływać na stan zdrowia i ży-
cia osoby wykonującej dany zawód. Na podstawie literatury przedmiotu można 
zauważyć, że głównym czynnikiem zwiększającym poziom ryzyka zawodowego 
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jest prąd elektryczny. Większość prac (60–70%) wykonywanych jest w warun-
kach niebezpieczeństwa porażenia prądem, czyli zjawiska powstałego w wyniku 
przepływu przez ciało pracownika prądu elektrycznego. Możemy mieć tutaj do 
czynienia z bezpośrednim porażeniem (ciało, część ciała zaczyna stanowić część 
obwodu elektrycznego), pośrednim porażeniem (kontakt człowieka z elementem 
przewodzącym prąd). Ze względu na specyfikę spawania wykorzystywane są dwa 
rodzaje prądu: stały oraz przemienny. Każdy z nich ma inny wpływ na zatrudnio-
nego. Pierwszy z nich związany jest ze skutkami elektrolitycznymi. Początkowo 
u pracownika nie ma żadnej reakcji organizmu na oddziaływanie prądu, następnie 
występuje mrowienie, skurcze włókien mięśniowych czy drętwienie. Taki rozwój 
sytuacji może w konsekwencji doprowadzić do zmian termicznych w organizmie, 
oparzeń, a w ostateczności, nawet do migotania komór serca. Warto zwrócić uwagę, 
że skutki porażenia prądem zależą m.in. od kilku czynników: drogi przepływu, 
czasu przepływu, natężenia, częstotliwości.

Zgodnie z badaniami Biegelmeiera ukazanymi w raporcie komisji IEC z 2005 
roku oddziaływanie prądu przemiennego również powoduje liczne negatywne skut-
ki w organizmie człowieka – od skurczy mięśni palców i ramion przez nieregular-
ność pracy serca, migotanie komór do utraty przytomności, oparzeń i zatrzymania 
pracy serca.

Kolejnym z czynników będącym nośnikiem ryzyka w danym środowisku pra-
cy są pyły i gazy spawalnicze. Ich skład uzależniony jest od rodzaju spawanych 
materiałów. Spawacz w pracy głównie spotyka się z: 

 – pyłem (tlenków żelaza, krzemionki, tlenku manganu i tytanu),
 – gazami (tlenków azotu, tlenku węgla).

Spawacze ze względu na długotrwałe przebywanie w pobliżu pyłów i gazów 
spawalniczych narażeni są na różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego. 
Wynika to z dróg wchłaniania. Cząstki pyłów i gazów ze względu na bardzo małe 
rozmiary przedostają się do organizmu drogami oddechowymi przez otwory noso-
we i jamę ustna. Oddziaływanie wdychanych cząstek powoduje m.in. podrażnienia 
błon śluzowych, zatrucia, zapalenie oskrzeli, a w skrajnych przypadkach zwłóknie-
nia płuc.

Następnym czynnikiem ryzyka na stanowisku spawacza, o którym należy 
wspomnieć, jest promieniowanie. Promieniowanie ultrafioletowe to rodzaj promie-
niowania o długości fali λ 10–400 nm. Jego skutki mają charakter fotochemiczny 
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i dotykają skóry i oczu pracowników. W odniesieniu do skóry oprócz negatywnych 
reakcji, jak rumień, oparzenia, a nawet zmiany nowotworowe, trzeba zwrócić uwagę 
na aspekt wytwarzania w organizmie witaminy D3. Pochłanianie promieniowania 
ultrafioletowego przez oczy powoduje w głównej mierze zapalenie rogówki oraz 
zapalenie spojówek. Pierwsze z nich powoduje u pracowników łzawienie, dyskom-
fort spowodowany odczuwaniem ciała obcego pod powieką, światłowstręt, skurcz 
powiek. Z kolei zapalenie spojówek pojawia się w okresie 5–10 godzin od ekspozy-
cji na promieniowanie. Zapalenie to objawia się łzawieniem i światłowstrętem, jak 
w przypadku zapalania rogówki, zaczerwienieniem, swędzeniem, pieczeniem. Zbyt 
długi okres ekspozycji oka na promieniowanie ultrafioletowe może doprowadzić do 
całkowitego zmętnienia soczewki, a w konsekwencji do tzw. zaćmy fotochemicznej. 

Odrębne od promieniowania UV jest promieniowanie podczerwone (długość 
fali od 780 nm do 1 mm). Powoduje ono u pracownika reakcje skórne takie jak 
rumień cieplny. Przy długotrwałej ekspozycji na IR możliwe jest zwiększone ob-
ciążenie cieplne organizmu oraz uszkodzenia narządu wzroku, a dokładniej może 
dojść do degeneracji spojówek czy siatkówki oraz zaćmy hutniczej (podczerwien-
nej). Uszkodzenia oczu wynikają z faktu, że narząd ten nie ma receptorów ciepła, 
których zadaniem jest ostrzeganie przed tego rodzaju oddziaływaniem. W wyniku 
oddziaływania na skórę może z kolei dojść do oparzeń. Zdarza się to jednak dość 
rzadko ze względu na reakcję ze strony wspomnianych wcześniej receptorów ciepła. 
Przy wzroście temperatury ciała do 41°C pracownik zaczyna odczuwać ból.

Promieniowanie widzialne jest kolejnym rodzajem promieniowania optyczne-
go. Jego źródłem jest oświetlenie stanowiska pracy oraz sam proces spawania. VIS 
bezpośrednio powoduje wrażenia wzrokowe u osób na danym stanowisku pracy. 
Przy niewłaściwym oświetleniu można zaobserwować u spawaczy dwa rodzaje 
zmęczenia. Pierwsze z nich to zmęczenie oczu wynikające ze zbyt dużego obcią-
żenia funkcji oka, objawia się m.in. bólem głowy, zmniejszoną zdolnością akomo-
dacji czy łzawieniem i zaczerwienieniem oczu. Zmęczenie nerwowe ma miejsce, 
gdy dochodzi do spawania małych elementów, wymagających koncentracji oraz do-
kładności spawacza. Brak właściwego oświetlenia wywołuje nudności, niechęć do 
dalszego działania, utratę apetytu, bezsenność. Przy promieniowaniu widzialnym, 
wytwarzanym przy samym procesie spawania, pracownik może doznać fotoche-
micznego uszkodzenia siatkówki. 
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Czynnikiem ryzyka w środowisku pracy spawacza jest poziom hałasu, któ-
ry często przekracza 85 dB. W instrukcji dotyczącej użytkowania spawarki moż-
na znaleźć informację dotyczącą stosowania ochronników słuchu. Ich brak wiąże 
się z oddziaływaniem hałasu powyżej dozwolonej normy. W wyniku wieloletniej 
ekspozycji narządu słuchu na wysoki poziom hałasu pracownik może doznać jego 
uszkodzenia, które objawia się podwyższeniem progu słyszenia. Hałas wiąże się 
również ze zwiększeniem poziomu stresu, powoduje zaburzenia zrozumienia mowy, 
utrudnia porozumiewanie się w środowisku pracy.

Spawanie w wielu przypadkach wiąże się z przyjmowaniem przez pracowni-
ków wymuszonej pozycji. Spawacz wykonuje pracę w nienaturalnych pozycjach, 
do których zalicza się uniesienie ramion bez możliwości ich podparcia, pochylenie 
i skręcenie głowy i szyi, pochylenie czy skręcenie tułowia, przysiad, klęczenie. Każ-
da z wyżej wymienionych pozycji wpływa negatywnie na układ mięśniowo-szkie-
letowy człowieka. Może powodować drętwienie kończyn, bóle kręgosłupa i pleców.

Niebezpiecznym czynnikiem na stanowisku pracy spawacza jest również pole 
elektromagnetyczne. Jego źródłem w danym środowisku pracy jest spawarka. Takie 
pole powstaje w wyniku procesu spawania dzięki przepływowi prądu od agrega-
tu spawalniczego przez kabel do elektrody. Największe natężenie pola elektroma-
gnetycznego występuje najbliżej wspomnianych wcześniej elementów urządzania. 
Omawiany rodzaj pola może być czynnikiem powodującym ewentualne zakłócenia 
działania przyrządów kontrolno-pomiarowych znajdujących się w pobliżu i wpły-
wać negatywnie na pracę elektrostymulatorów serca oraz podwyższenie tempera-
tury ciała.

Podsumowanie

Praca spawacza stwarza wiele zagrożeń zwiększających poziom ryzyka zawo-
dowego na danym stanowisku. Mamy tu do czynienia z zagrożeniami:

a) wynikającymi z przebiegu procesu, m.in. kontakt z pyłami i gazami spa-
walniczymi, pole elektromagnetyczne, różnego rodzaju promieniowanie; 

b) związanymi z niedostosowaniem stanowiska pracy, m.in. hałas, wymuszo-
na pozycja ciała, brak właściwego oświetlenia;

c) dotyczącymi złej organizacji pracy, w tym porażenie prądem będące wy-
nikiem chociażby wadliwej instalacji elektrycznej czy starego okablowania 
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urządzania spawalniczego, potknięcia, stłuczenia, skaleczenia pracownika 
związane z brakiem porządku na stanowisku pracy.

Analiza zagrożeń w środowisku pracy pozwala na ich częściową eliminację. 
Jest to możliwe tylko i wyłącznie w momencie, w którym pracodawca zda sobie 
sprawę z tego, jak ważne z perspektywy działalności gospodarczej jest zdrowie i ży-
cie czynnika ludzkiego. W gestii przełożonych jest dbanie o aspekt bezpieczeństwa 
i higieny pracy w odniesieniu do pracowników. Bezpieczne warunki pracy wpły-
wają na zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego, a co za tym idzie – maleje 
liczba wypadków, firma nie ponosi kosztów związanych z absencją poszkodowa-
nego. Ograniczając zagrożenia do minimum, zyskuje się wydajnego, efektywnego 
i sprawnego pracownika, który nie boi się wykonywać powierzonych obowiązków 
dzięki temu, że jego stanowisko spełnia wszystkie ze wymagania dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy.
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WORK ENVIRONMENT AND HEALTH AND LIFE OF HUMAN FACTOR

Abstract

Each of the existing enterprises guarantees certain working conditions to employ-
ees. Adaptation or lack thereof can affect employees in a variety of ways, and what is related 
to their health. Thanks to the analysis and assessment of the work environment, it is possible 
to determine the above-mentioned impact, which can have both negative and positive impact 
on the work process itself, as well as on people associated with it. Knowing the influence 
of the studied factors, in some cases it is possible to modify them, which causes its change, 
and thus the purposeful improvement of working conditions. The purpose of this article is to 
present the welder’s work environment and hazards resulting from the employee’s working 
conditions.
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Wprowadzenie 

Współcześnie kapitał intelektualny i wizerunek są uznawane za istotne zasoby 
niematerialne przedsiębiorstwa, mające zdolność do wzrostu, co w konsekwencji 
może mieć wpływ na pozycję firmy na rynku i osiąganie przewagi konkurencyjnej. 
Na kapitał intelektualny składa się różnorodny zbiór komponentów: kapitał ludz-
ki, strukturalny/organizacyjny oraz relacyjny. Przykładowo kapitał relacyjny doty-
czy wartości, jakie tworzą interakcje pomiędzy pozostałymi elementami kapitału 
intelektualnego. Ten rodzaj kapitału warto wyodrębnić w celu skierowania uwagi 
kierownictwa przedsiębiorstwa na znaczenie, jakie ma koordynacja wykorzystania 
różnych elementów kapitału intelektualnego w celu kreowania właściwego wize-
runku.

Problematyka artykułu dotyczy relacji, które zachodzą pomiędzy kapitałem 
intelektualnym a wizerunkiem, ściślej – roli kapitału intelektualnego w kształto-
waniu wizerunku. I tak, można przyjąć, że z jednej strony na kapitał intelektualny, 
w ramach jednego z jego komponentów – kapitału relacyjnego, składa się proble-
matyka wizerunku i sposobów jego kształtowania, z drugiej strony – kapitał inte-
lektualny może być traktowany jako swoisty instrument wspomagający ów proces. 

Celem artykułu jest identyfikacja wybranych relacji między komponentami 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa a działaniami związanymi z kształtowa-
niem wizerunku. Rozważania mają charakter teoretyczny.

1. Istota i komponenty kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

We współczesnej gospodarce tym, co decyduje o powodzeniu przedsiębior-
stwa, jest przede wszystkim umiejętność dostosowywania się do ciągłych zmian 
w otoczeniu i osiągania przewagi konkurencyjnej. Firma może to osiągnąć dzięki 
wiedzy, zdolności do uczenia się, tworzenia wiedzy, pobudzania innowacyjności – 
są to cechy organizacji opartej na wiedzy (Przybyła, 2001, s. 424). Natomiast zarzą-
dzanie wiedzą powinno obejmować zdobywanie i dzielenie się wiedzą, która staje 
się tworzywem kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Morawski, Prudzienica, 
2011, s. 16). Sveiby podkreśla: „kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą to pojęcia 
bliźniacze – dwa konary tego samego drzewa” (Sveiby, 2008).
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W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele definicji kapitału intelektu-
alnego wywodzących się z obszaru nauk o zarządzaniu. Menedżerska perspekty-
wa rozumienia tego pojęcia to wiedza pracowników, skumulowane doświadczenie, 
kultura organizacyjna, relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem, reputacja, 
siła marki i umiejętności zawodowe pracowników służące uzyskiwaniu przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku dzięki posiadanym zasobom (Fazlagić, 
2013, s. 59). 

Przedsiębiorstwo powinno zarządzać kapitałem intelektualnym. Aby czynić 
to efektywnie, należy zidentyfikować jego komponenty (składniki). Kapitał ludzki 
jest zawsze jedną ze składowych kapitału intelektualnego. Kapitał ludzki składa się 
z kompetencji i umiejętności pracowników, obejmuje zdolność do rozwiązywania 
problemów przywódczych, przedsiębiorczość oraz szeroko pojęte umiejętności kie-
rownicze (Sokołowska, 2005, s. 137). 

Kolejnym najczęściej uwzględnianym komponentem kapitału intelektualnego 
jest kapitał strukturalny (zwany także organizacyjnym). W literaturze przedmio-
tu występuje podział na kapitał strukturalny wewnętrzny – kapitał organizacyjny 
i kapitał strukturalny zewnętrzny – kapitał relacyjny (Chomiak-Orsa, 2014, s. 27–
40). Kapitał strukturalny wewnętrzny to takie technologie, metody i procesy, które 
umożliwiają firmie funkcjonowanie. 

Dla podkreślenia znaczenia relacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa co-
raz częściej kapitał relacyjny przedstawia się jako oddzielny, równorzędny składnik 
kapitału intelektualnego. Kapitał relacyjny to składnik niematerialnych aktywów 
firmy, na które składa się wartość wszystkich stosunków z klientami i innymi pod-
miotami (Walecka, 2016, s. 159–161). Kapitał relacyjny dotyczy tych części kapitału 
ludzkiego i kapitału strukturalnego, które obejmują relacje z interesariuszami oraz 
ich postrzeganiem przedsiębiorstwa. 

Stewart zauważa, że kapitał ludzki, relacji i organizacyjny są ze sobą sprzężo-
ne. Nie wystarczy inwestować w ludzi, systemy lub klientów – oddzielnie. Mogą 
one się wspomagać, ale mogą także pomniejszać się wzajemnie (Walecka, 2016, 
s. 161). Ważne jest, aby stworzony kapitał strukturalny umożliwiał rozwój umiejęt-
ności pracowników, rozszerzał tym samym ich wiedzę i przekształcał się w kapitał 
ludzki.
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Można zatem uznać, że kapitał intelektualny odgrywa w przedsiębiorstwie 
ważną rolę, a koordynacja jego poszczególnych składników może wpływać na wiele 
aspektów, obszarów jego działalności, jednym z nich jest kształtowanie wizerunku.

2. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Współcześnie wizerunek jest uznawany za istotny zasób niematerialny, który 
w znacznym stopniu kształtuje rynkową wartość przedsiębiorstwa, wpływając na 
jego pozycję na rynku i osiąganie przewagi konkurencyjnej (Bąk, 2016, s. 11). Wize-
runek przedsiębiorstwa jako element jego wartości można podzielić na wizerunek: 
rzeczywisty, lustrzany, pożądany, optymalny (Budzyński, 2003, s. 16–17).

Z wizerunkiem często utożsamiana jest reputacja i tożsamość przedsiębior-
stwa. Tożsamość kształtowana jest wewnątrz organizacji, reputacja powstaje na 
zewnątrz, wizerunek z kolei w zależności od ujęcia może istnieć wewnątrz lub ze-
wnątrz przedsiębiorstwa (Dąbrowski, 2010, s. 38). 

Świadome kształtowanie wizerunków organizacji i jej produktów ma na celu 
wywoływanie pozytywnych reakcji u różnych grup odbiorców, tj. określone po-
stawy, czyli nastawienie emocjonalne połączone ze skłonnością do zachowania się 
w określony oraz pożądany przez organizację sposób (Koźmiński, Jemielniak, 2011, 
s. 299). 

Budowanie pozytywnego wizerunku jest złożonym i dość długotrwałym pro-
cesem, przynoszącym jednak wymierne korzyści. Na proces ten składają się nastę-
pujące etapy (Tkaczyk, Rachwalska, 1997, s. 5–10):

1. Analiza stanu wyjściowego – przedsiębiorstwo musi określić najpierw te 
części swojego otoczenia (wnętrze organizacji, otoczenie bliższe i dalsze), 
na które będzie oddziaływać w dalszych etapach i których opinie będą dla 
niego reprezentatywne. Niewłaściwe zdefiniowanie otoczenia może spowo-
dować, że dalsze działania okażą się chybione.

2. Określenie celów – polega ono na wybraniu przez przedsiębiorstwo doce-
lowego wizerunku (ideału, do którego będzie ono konsekwentnie dążyć). 
Pomocne jest tu zdefiniowanie misji firmy, ponieważ stanowi podstawę 
działania i podejmowania decyzji, czyli cel nadrzędny, któremu ma służyć 
dane przedsiębiorstwo. Na tym etapie firma musi także dokonać wyboru, 
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czy działania mają zmierzać do zbudowania nowego wizerunku od pod-
staw, zmiany, czy utrzymania dotychczasowego wizerunku.

3. Planowanie – obejmuje wybór instrumentów kształtowania wizerunku, 
opracowanie harmonogramu działań oraz ustalenie budżetu.

4. Realizacja i kontrola – przedsiębiorstwo powinno uważnie obserwować 
otoczenie, gdyż zachodzące tam zmiany mogą oznaczać konieczność uak-
tualnienia planu i dostosowania go do nowej sytuacji. Kontrola oznacza po-
równanie ustalonych wcześniej celów z otrzymanymi rezultatami.

Najistotniejszym punktem zarządzania wizerunkiem w firmie jest zidentyfi-
kowanie czynników mających wpływ na kreowanie wizerunku. Poprzez działania 
w zakresie zarządzania wizerunkiem przedsiębiorstwo dąży do stworzenia okre-
ślonego wizerunku pożądanego (cel długoterminowy), który powinien zostać do-
kładnie zdefiniowany, gdyż od niego zależy późniejszy dobór treści promocyjnych. 
Celem cząstkowym natomiast jest wypracowanie wizerunku optymalnego, moż-
liwego do osiągnięcia w danych warunkach i horyzoncie czasowym (Budzyński, 
2003, s. 17, 80).

Z powyższego wynika, że istotnymi wyznacznikami procesu kreowania wize-
runku mogą być relacje zachodzące między poszczególnymi komponentami kapi-
tału intelektualnego. 

3. Komponenty kapitału intelektualnego jako determinanty 
kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 

Podstawą wszelkich działań w przedsiębiorstwie jest kapitał ludzki. Koncep-
cja prowadzenia działalności opartej na budowaniu długoterminowych, trwałych 
i przejrzystych relacji ze wszystkimi interesariuszami, zarówno zewnętrznymi 
(klienci, dostawcy, społeczności lokalne, miejscowe władze itp.), jak i pracowni-
kami, właścicielami, udziałowcami czy kadrą menedżerską, czyli interesariuszami 
wewnętrznymi – jest warunkiem zapewnienia równowagi między celami długo- 
i krótkookresowymi oraz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (Juchnowicz, 
2016, s. 41). Kwalifikacje pracowników pozwalają zatem na właściwą analizę i dia-
gnozę otoczenia, pojawiających się szans i zagrożeń, na przyjęcie odpowiednich 
rozwiązań. Tak ucieleśniony kapitał pracuje z podmiotami otoczenia zewnętrznego, 
tworząc relacje z otoczeniem oraz wizerunek firmy. 
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Istotne znaczenie dla sukcesu budowy właściwego wizerunku przedsiębior-
stwa ma kapitał strukturalny/organizacyjny tworzący infrastrukturę wspierającą za-
soby ludzkie – to ważne procesy zarządzania przedsiębiorstwem, do których należy 
m.in. kształtowanie kultury organizacyjnej. Jak twierdzą Aniszewska i Gielnicka 
w poradniku Firma to ja, firma to my (1999), do czynników tworzących kulturę 
organizacyjną należy zaliczyć (za: Serafin, 2015, s. 89–90): otoczenie, organizację, 
uczestników. Wspólnie wykonywane działania w przedsiębiorstwie nacechowane są 
osobowością zespołów ludzkich. Zgodnie z teorią Bernarda – każda z osób kieruje 
się realizowaniem osobistych ideałów lub zgodnie z teorią Selznicka – kształtowa-
niem własnego wizerunku, co w obu przypadkach dostarcza satysfakcji motywują-
cej do dalszego działania (za: Strategor, 2001, s. 504). 

Kapitał relacyjny tworzony jest w wyniku zderzenia wiedzy przedsiębiorstwa 
oraz wiedzy klienta i innych podmiotów zaangażowanych: konkurentów, instytucji 
administracji państwowej, samorządowej, politycznych, edukacyjnych i religijnych 
(Perechuda, 2005, s. 105), toteż jedną z determinant kształtowania kapitału relacyj-
nego, a tym samym wizerunku jest budowanie relacji z otoczeniem społecznym. 
W kreowaniu relacji z otoczeniem organizacji istotne jest ustalenie działań, któ-
re umożliwią organizacji zaistnienie w świadomości interesariuszy zewnętrznych, 
potencjalnych klientów (Chomiak-Orsa, 2013, s. 167). Kay w publikacji Podstawy 
sukcesu firmy (1996) podaje, że przedsiębiorstwo może zbudować długookresową 
przewagę konkurencyjną za pomocą zdolności wyróżniających, do których zalicza 
kontakty wewnątrz firmy i relacje z otoczeniem (które przyczyniają się do stworze-
nia etyki współdziałania w firmie), reputację i innowacje – źródło przewagi na ryn-
ku (za: Rzempała, 2007, s. 227–228). Te i inne liczne badania potwierdzają niekwe-
stionowane znaczenie zasobów niewidzialnych dla sukcesu firmy. Istotne w tym 
kontekście jest uchwycenie zazwyczaj subtelnych interakcji między poszczególny-
mi komponentami kapitału intelektualnego i kształtowaniem wizerunku przedsię-
biorstwa.
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4. Znaczenie interakcji między komponentami kapitału intelektualnego 
w procesie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa – zarys

Wartość przedsiębiorstwa nie powstaje bezpośrednio z działania jednego z ele-
mentów kapitału intelektualnego, lecz z interakcji zachodzących między wszystki-
mi tymi elementami (Samul, 2013, s. 234). 

Rysunek 1. Schemat kształtowania wizerunku 
na podstawie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

Poszczególne składniki kapitału intelektualnego wchodzą między sobą w inte-
rakcje, tworząc podwaliny przyjaznego klimatu i kultury organizacyjnej stawiają-
cej na twórczość, kreatywność oraz współpracę (rys. 1). Ponadto składniki kapitału 
ludzkiego, strukturalnego/organizacyjnego i relacyjnego stają się zasobem, z któ-
rego powstaje odpowiedni wizerunek, a także instrumentem służącym przedsię-
biorstwu do realizacji procesu, w którym wizerunek jest kształtowany w sposób 
świadomy i konsekwentny. 
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Komponenty kapitału intelektualnego są zarazem składnikami procesu kształ-
towania wizerunku (kapitał intelektualny staje się instrumentem wspomagającym). 
Analiza stanu wyjściowego poprzez analizę interesariuszy i ich wpływu na firmę, 
ustalenie rodzaju wizerunku i związanych z nim celów oraz zaplanowanie i wyko-
rzystanie konkretnych instrumentów marketingowych, a także bieżąca i końcowa 
ich kontrola istotnie mogą zwiększyć swoją skuteczność poprzez wykorzystanie 
i rozwój kapitału relacyjnego spersonalizowanego w kapitale ludzkim i wspartego 
infrastrukturą intelektualną. 

Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że kreowaniu niepowtarzalności 
i tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa służy stymulacja (celowe oddziaływanie), 
skuteczna koordynacja oraz rozwijanie kapitału intelektualnego rozumianego jako 
interakcja jego trzech komponentów – kapitału ludzkiego, strukturalnego/organiza-
cyjnego i relacyjnego (docelowo: zarządzanie kapitałem intelektualnym). Dla firm 
właściwie prowadzone, długofalowe działania wykorzystujące kapitał intelektualny 
są szansą na kształtowanie pozytywnego wizerunku. 

Z niniejszych rozważań płyną także implikacje praktyczne. Kierownictwo fir-
my powinno dołożyć starań, aby przynajmniej podjąć działania, tj. zdefiniowanie 
wybranych składników kapitału intelektualnego, profesjonalne ich mierzenie w celu 
optymalizacji, a w konsekwencji szukanie związków pomiędzy jakością i pozio-
mem kapitału intelektualnego a poprawą wizerunku firmy. Doskonalenie kapitału 
intelektualnego może odbywać się w drodze dobrego dopasowania kapitału ludz-
kiego (np. szkolenia i rozwój kompetencji pracowników na stanowiskach odpowie-
dzialnych za promocję i PR firmy), strukturalnego (np. uwzględnienie w celach 
strategicznych procesu kształtowania i utrzymania optymalnego wizerunku firmy). 
Ponadto zauważa się potrzebę raportowania o kapitale intelektualnym, który jest 
rozwiązaniem istotnie wzbogacającym przekaz firmy skierowany do interesariu-
szy i narzędziem wspomagającym kształtowanie tożsamości, reputacji i wizerunku 
przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Kapitał intelektualny jest ważnym zasobem niematerialnym przedsiębior-
stwa. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego wskazuje także, że słabość jed-
nego z komponentów kapitału – ludzkiego, strukturalnego/organizacyjnego czy 
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relacyjnego – prowadzi do obniżenia wartości wizerunku generowanej z całości 
kapitału intelektualnego. Istotne jest tworzenie infrastruktury wspierającej kapitał 
ludzki, w tym przypadku zwłaszcza kultury organizacyjnej, do działań wizerunko-
wych firmy. 

O powodzeniu firmy na rynku będzie decydować w głównej mierze kadra 
zarządzająca i jej doświadczenia oraz poziom jakości zarządzania. Dobre wyni-
ki uzyskane przez przedsiębiorstwo powodują, że można się spodziewać wzrostu 
jego wartości rynkowej (Ujwary-Gil, 2009, s. 164). Takie wymierne efekty może 
przynieść przedsiębiorstwu umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym. Za-
daniem menedżerów będzie tworzenie warunków do kształtowania i efektywnego 
dzielenia się wiedzą do realizacji interesów przedsiębiorstwa. Proces zarządzania 
kapitałem intelektualnym wpłynie na poprawę relacji z interesariuszami, a tym sa-
mym poprawę wizerunku firmy, co w efekcie powinno przyczynić się do rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Ze względu na ograniczony zakres opracowania nie podjęto w nim rozważań 
dotyczących m.in. możliwych obszarów integracji i dezintegracji opisywanych kate-
gorii, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjających i ograniczających 
interakcję między komponentami kapitału intelektualnego a kształtowaniem wize-
runku itd., co niewątpliwie stanowi wyzwanie dla przyszłych badań literaturowych 
i empirycznych.
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przedstawienie procesu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez przyczynianie się 
do sukcesu organizacji dzięki zatrudnionym w niej pracownikom oraz czynników 
strukturalnych i funkcjonalnych mogących wpłynąć na motywowanie pracowni-
ków w organizacjach.

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach  
a delegowanie uprawnień 

Przemiany ustrojowe przy jednocześnie postępującej globalizacji gospodarki 
wymagają od uczestników procesów zarządzania ciągłej adaptacji. Czynnikiem 
o podstawowym znaczeniu, od którego w coraz większej mierze zależą sukcesy 
organizacji w zmieniającym się otoczeniu, staje się potencjał ludzki (Janowska, 
2002, s. 9). To dzięki wiedzy pracowników organizacja może stać się nowoczesna, 
zdolna do podejmowania szybkich zmian i zapewnić satysfakcję swoim klientom. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy decyzji i działań kadry kierowniczej ma-
jących wpływ na charakter relacji pomiędzy organizacją a zatrudnionymi w niej 
pracownikami (Armstrong, 2011, s. 26). W literaturze klasyczne jest wyróżnienie 
dwóch rodzajów prowadzenia polityki kadrowej: jako zarządzania personelem i za-
rządzania zasobami ludzkimi (Armstrong, 1996, s. 42). W latach siedemdziesiątych 
i początkach lat osiemdziesiątych XX wieku organizacje inwestowały w rozwój, 
stabilizując politykę kadrową (Anssoff, 1985, s. 85). Polityka kadrowa związana jest 
z różnymi etapami rozwoju biznesu i zarządzania rynkiem siły roboczej przez wiel-
kie korporacje. Widoczność coraz to szerszego otoczenia, w którym liczą się inno-
wacyjna konkurencja i formułowanie mocniejszych strategii biznesowych, zmusiło 
organizacje do zmian zarządzania personelem. Jeżeli odwrócimy piramidę kadro-
wą, to łatwiej dostrzeżemy znaczenie klientów i partnerów instytucjonalnych dla 
formułowania zasad polityki rekrutacji zespołów ludzkich (Hartley, 2002, s. 129). 
W dzisiejszych czasach sukcesu nie zagwarantuje już sam stabilny zespół kadrowy. 
W otoczeniu tym rośnie znaczenie specjalistów i menedżerów aktywnie oddzia-
ływujących na otoczenie, kurczy się natomiast udział pracowników przyuczonych 
do zawodu i pracowników wykwalifikowanych, co w ocenie wielu uczonych jest 
błędem i wymaga niezwłocznej naprawy. Zarządzanie zasobami ludzkimi ogólnie 
ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której organizacja jest w stanie osiągnąć 
sukcesy przy pomocy ludzi (Armstrong, 2011, s. 27). Można stwierdzić, że sekretem 



123Andrzej Wystalski  
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza...

osiągnięcia sukcesu nie jest przewidywanie przyszłości, lecz tworzenie organizacji, 
która będzie prosperować w nieprzewidywalnej przyszłości (Swół, 2012, s. 213).

Współczesna organizacja powinna więc zachowywać się w sposób elastyczny 
i innowacyjny, odpowiadając na zachodzące zmiany (Niestrój, 2014, s. 138). Ela-
styczność reagowania na zmieniające się otoczenie wymaga częstych zmian zespo-
łów ludzkich angażowanych do realizacji wybieranych celów. Powodzenie w no-
woczesnym biznesie zależy od zarządzania wiedzą o otoczeniu oraz zarządzaniu 
ludźmi mającymi niezbędne zasoby wiedzy o organizacji, co jest ukazane w wielu 
sformułowaniach tej problematyki. Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza ogół 
działań związanych z dysponowaniem zasobami ludzkimi przez daną organizację, 
podejmowanych dla osiągnięcia jej celów i misją organizacji. Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi polega na wykorzystaniu wyników analizy w doskonaleniu procesów 
rekrutacji i selekcji, zarządzaniu wydajnością, rozwoju pracowników i ich wynagra-
dzaniu (Armstrong, 2011, s. 190). Współczesna organizacja musi nieustannie reago-
wać na zmiany otoczenia, przede wszystkim na silniejszą konkurencję i wzrastające 
wymagania klientów (Janowska, 2002, s. 13). Za kształtowanie tego zasobu odpo-
wiedzialne jest ścisłe kierownictwo organizacji, które decyduje o kierunkach roz-
woju organizacji i stosowanie procedur integrujących systemy wartości służących 
klientom, organizacji i pracownikom. Niezwykle istotnym elementem skuteczne-
go zarządzania zespołem ludzi jest umiejętność właściwego przekazywania zadań 
pracownikom. Naczelną zasadą leżącą u podstaw zarządzania przez delegowanie 
uprawnień jest przekazywanie innej osobie, na niższym szczeblu zarządzania części 
formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań (Bieniok, 
1999, s. 173). Takie delegowanie zadań polega na przekazaniu podwładnemu upraw-
nień niezbędnych do podjęcia w tym zakresie czynności. Nie może być w praktyce 
mowy o skutecznym kierowaniu zespołem bez delegowania zadań podległym pra-
cownikom organizacji. Większość podwładnych jest zdolna do realizacji trudniej-
szych zadań, niż zakładają przełożeni, w ramach struktur organizacji.

2. Funkcjonowanie struktur organizacji i mechanizmy  
kontroli pracowników

Wpływ struktur organizacyjnych na zdolność organizacji do adaptacji jest 
dostrzegany przez wszystkich współczesnych teoretyków zarządzania, w tym 
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współczesnych „rewolucjonistów” (Hammer, 2009, s. 160). I tu rodzi się pytanie 
– jak dziś definiuje się strukturę organizacyjną? Zachodzące obecnie zmiany w oto-
czeniu społeczno-gospodarczym w istotny sposób determinują proces zarządzania 
organizacjami i przyczyniają się do modyfikacji ich struktur (Lisiński, Wróbel, 
2016, s. 7). Wobec powyższego warunki współczesnych zagrożeń stawiają przed 
organizacjami zupełnie nowe wyzwania, które nadają nowy kształt relacji organi-
zacji z jej otoczeniem. Wyzwania te wynikają ze zmian, jakie zachodzą w świecie. 
Zmiany te są na tyle istotne, że ukazują pożądane cechy, jakie musi mieć współcze-
sna organizacja, aby efektywnie kształtować swoje struktury do realizacji zadań. 
Współczesne organizacje przyjmują formę systemu będącego współkreatorem rze-
czywistości organizacyjnej. Elementami tego systemu są ludzie, a więc pojedyncze 
jednostki, których działania przebiegają w zmiennym otoczeniu, i muszą w coraz 
większym stopniu opierać się na fachowej wiedzy (Chwistecka-Dudek, Dzieńdziora, 
2015, s. 295). Można uznać, że organizacja działa szybko wówczas, gdy większość 
decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej 
pracy (Błaszczyk, 2005, s. 15). Proces podejmowania decyzji ulega wtedy skróceniu 
i jest adekwatnie stosowany do potrzeb. W różnych organizacjach o etatystycznej 
strukturze niejednokrotnie bywają kryteria przydziału celów, zadań i poziomu wy-
magań. Rola struktur organizacyjnych w kształtowaniu celów działania i warunków 
ich realizacji powinna być wyraźnie dostrzeżona. Jest to proces służący osiągnięciu 
celów organizacji poprzez zarządzanie ludźmi (Armstrong, 1998, s. 197). Na za-
chowania personelu w organizacji oprócz pozycji służbowej oddziaływają jeszcze 
inne czynniki ukryte w strukturach organizacyjnych, co powinno być przedmiotem 
nadzoru i kontroli. Kontrolowanie procesów zarządzania powinno być skupione nie 
tylko na działaniach jego personelu, lecz także na wartościach całej organizacji. 
W praktyce zarządzania i administrowania organizacją kontrola kojarzyła się od 
zawsze z poszukiwaniem tzw. dziury w całym przez specjalne powołane do tego 
osoby (Czermiński, 2001, s. 373). Natomiast kontrola ma za zadanie ujawnienie 
i stwierdzenie uchybień w celu poprawy jakości pracy zespołu ludzkiego. Kierowa-
nie personelem w organizacji wymaga przywództwa, które w odniesieniu do stylów 
kierowania można identyfikować za pomocą klasycznych zachowań kierowniczych 
w organizacji, w tym również kontroli. Budowanie strategii zarządzania zasobami 
ludzkimi w organizacjach wymaga rozpoznania specyfiki struktury organizacji, 
kontroli oraz czynników motywowania.
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3. Zarządzanie a motywowanie pracowników w organizacji

Zarządzanie jako kategoria odnosi się do rzeczowych i ludzkich czynników 
organizacji oraz zachodzących relacji między nimi (Mroziewski, 2006, s. 17). Ak-
tualnie zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane jest na dysponowanie od-
powiednimi zasobami ludzkimi, od których zależy funkcjonowanie i wartość or-
ganizacji. Wśród funkcji zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejsze w obliczu 
wyzwań staje się motywowanie pracowników, które przedkłada się na efekt pracy 
w organizacji. Dorobek naukowy z dziedziny motywowania jest imponujący, pre-
zentuje różne teorie procesu motywowania, może być odmiennie rozumiany i prze-
prowadzany przy zastosowaniu zróżnicowanych technik i narzędzi (Miszczak, 
Walasek, 2015, s. 52). Motywowanie wraz z planowaniem, organizowaniem i kon-
trolowaniem stanowią podstawowe funkcje zarządzania (Wziątek-Staśko, 2014, 
s. 160). Motywowanie do pracy stanowi proces świadomego i celowego oddziały-
wania na pracownika poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji celów 
działania z uwzględnieniem otoczenia (Król, Ludwiczyński, 2006, s. 333). 

Istotą procesu motywacyjnego w organizacji jest pobudzenie gotowości pra-
cownika do realizacji stawianych celów i zadań. Nie ma mowy o motywacji do 
działania i nastawienia na realizację zadań w organizacji, jeśli pracownik nie ma 
jasno zdefiniowanych zadań w zamian za odpowiednią zapłatę, bezpieczeństwo 
czy awans (Robbins, 2002, s. 55). W nauce i praktyce wiele jest różnych defini-
cji motywacji. Organizacja i zarządzanie, wychodząc od ujęcia czynnościowego, 
traktuje motywację jako jedną z podstawowych funkcji kierowniczych polegających 
na kształtowaniu pożądanych zachowań podwładnych (Czermiński, 2001, s. 296). 
Dla pokazania złożoności problematyki oddziaływania na motywacje pracowników 
ważne jest ukazanie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, a rzeczywistymi 
bodźcami do wzrostu zaangażowania w pracę są motywacje dające ludziom moż-
liwość osobistego rozwoju. Zarządzanie przez motywacje to ciągłe poszukiwanie 
odpowiedzi na fundamentalne pytanie nurtujące każdego kierownika: co zrobić, 
aby pracownicy chętnie i dobrze pracowali (Bieniok, 1999, s. 247). Osiągnięcie 
istotnych rezultatów działalności organizacji zależy w dużej mierze od motywacji 
działania w pracy pracowników. Można tutaj jeszcze ująć, że motywacja pracow-
nika to chęć dołożenia wszelkich starań dla osiągnięcia zamierzonych celów lub 
inaczej motywacja to siła, która wywołuje, kierunkuje i podtrzymuje zachowania 
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ludzi (Sajkiewicz, 2000, s. 199). Warto zauważyć, że wiara w ludzi, w osiągnięcie 
postawionych celów, wpływa na sposób ich zachowania i zdecydowanie zwiększa 
prawdopodobieństwo sukcesu, dla wielu ludzi praca jest bowiem nie tylko źródłem 
dochodów, lecz także środkiem realizowania życiowych celów i ambicji, a kom-
petencje pracowników są najcenniejszym kapitałem organizacji. Przedstawione 
w dużym skrócie tylko niektóre poglądy ukazują całą złożoność problemów moty-
wacyjnych w organizacjach. Dobrym przykładem rozwoju zasobów ludzkich w or-
ganizacjach jest również rozwój efektywności pracowników oparty na pobudzaniu 
ich poprzez systemy motywowania i kompleksową ocenę.

4. Rola kierownicza w ocenianiu efektywności pracy pracowników

Proces zarządzania realizowany jest przez nieustanne podejmowanie decyzji 
na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej i w różnych sferach zarządzania. 
Wszystkie podejmowane decyzje w organizacjach są ważne, najwięcej jednak uwa-
gi poświęca się decyzjom podejmowanym na szczeblach kierowniczych (Roma-
nowska, 2001, s. 145). Skuteczne działanie organizacji wymaga od ludzi w nich 
zatrudnionych, a zwłaszcza od jej kierownictwa, profesjonalnego zarządzania oraz 
sprawnego wypełniania funkcji kierowniczych. Tak duże zainteresowanie proble-
matyką kierowania organizacjami i zespołami ludzkimi wynika z przekonania, 
że efekty kierowania są w dużym stopniu uzależnione od sposobów wypełniania 
ról kierowniczych, czego efektem powinno być lepsze funkcjonowanie organiza-
cji. Rola tzw. kierownika organizacji i jego osobiste zdolności realizowania funkcji 
w pracy z zespołem pracowniczym kształtują autorytet przełożonego. Efektywni 
menedżerowie są elastyczni i potrafią dostosować styl przywództwa do sytuacji 
(Blanchard, 2007, s. 75). Do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczej konieczna 
jest solidna i aktualna wiedza merytoryczna z danej dziedziny. 

Duża wiedza i stosowne umiejętności z zakresu kierowania ludźmi ułatwiają 
skuteczniejsze realizowanie celów organizacji. Trzeba sporo wiedzy i doświadcze-
nia, aby właściwie sprawować funkcję kierowniczą (Tokarski, 2006, s. 157). Jeżeli 
przełożony jest kompetentny, zdobył fachową wiedzę, to łatwiej zaufać jego decy-
zjom. Dla pracowników bardzo istotne jest poczucie uzyskiwanego wsparcia oraz 
otwartość kierownika na dzielenie się pomysłami i informacjami. Te wszystkie 
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elementy postawy przełożonego pozwalają zbudować podwładnym zaufanie wobec 
niego. 

Jeżeli kierownik chce być autentycznym przełożonym zespołu, cieszyć się za-
ufaniem i wiarygodnością, musi umieć dokonywać właściwej oceny pracowników. 
System ocen dostarcza informacji na temat aktualnej sytuacji w danej organiza-
cji oraz pozwala ukierunkować działania na jej rozwój. Ocena pracy pracowni-
ków traktowana jest jako część procesów zarządzania efektywnością i odnosi się 
do wszystkich sytuacji, w których ma miejsce przegląd indywidualnych wyników, 
a nie tylko do sformalizowanych okresowych ocen pracy (Whiddett, 2003, s. 115). 
Ocena pracownicza jest szczególnym elementem polityki personalnej z uwagi na 
fakt, że stanowi punkt wyjścia wielu działań w tym zakresie (Janowska, 2002, 
s. 116). Ponadto ocena pracowników w organizacji może być niejednokrotnie po-
mocna w wielu sytuacjach, chociażby w ocenie jakości pracy wykonywanej przez 
pracowników, co może być docenione w stosownym wynagradzaniu lub awansie na 
wyższe stanowisko w organizacji. Oceny również mają decydujące znaczenie dla 
stosowania racjonalnej polityki personalnej w organizacji. Ocenianie jest związane 
z funkcjonowaniem i stosownym zaangażowaniem człowieka w pracę w zespole, 
a na podstawie oceny pracownik uzyskuje informację, co jest jego mocną stroną 
a co wymaga poprawy. Ocena okresowa powinna motywować pracownika do jego 
dalszego rozwoju w danej organizacji. Gdy uwzględni się ocenę realizacji zadań 
przez pracowników i funkcji motywacyjnej w organizacji, konieczne na pewno jest 
zdiagnozowanie skuteczności stosowanych środków motywacyjnych i ocennych 
(Czubasiewicz, Grajewski, Waśniewski, 2016, s. 80). Biorąc pod uwagę powyższe 
elementy, można uznać, że ich realizacja w największym stopniu będzie możliwa 
w organizacji dzięki wdrożeniu systemu oceniania pracowników (Ciekanowski, 
2011, s. 130). Wiele organizacji utrzymuje oceny, ponieważ ich zdaniem, zalety tych 
systemów przeważają nad ich wadami (Armstrong, 2011, s. 549), co też może stano-
wić lepsze funkcjonowanie organizacji. 

Podsumowanie

Zawarte w artykule treści mogą stanowić wskazania, jak diagnozować proble-
my w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Niepowtarzalnym, 
a co za tym idzie – najcenniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie trwale 



128  Problemy Współczesnej Ekonomii

związani z nią i z jej misją, umiejący współpracować, o kreatywnych postawach 
i kwalifikacjach. Prezentowany wybór wielu klasycznych już stanowisk uwzględ-
nia warunki funkcjonowania struktur organizacji. Analiza literatury przedmiotu 
artykułu pozwala na sformułowanie wniosku o potrzebie wypracowania przez ka-
drę kierowniczą każdej organizacji własnej pragmatycznej metody funkcjonowania 
organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich w organizacji trudno przecenić, mają one 
bowiem ogromny wpływ na przebieg realizowanych w niej procesów. Istotne jest 
dla przełożonych praktyków aktywizowanie zespołów ludzkich. W artykule omó-
wiono również ważne kwestie, które w szczególny sposób mogą być punktami od-
niesienia do kierowania zasobami ludzkimi w organizacjach. Istotą jest pozyskanie 
i utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników, a także skorzystanie z po-
kładów ich wiedzy i inicjatywy poprzez odpowiednie motywowanie i ocenianie. 
Dla osiągnięcia w optymalnym stopniu działalności organizacji celem głównym 
musi stać się zadowolenie klienta, jak również pracownika. Tylko takie nastawienie 
może przynieść sukces. Im wcześniej organizacja to zrozumie, tym szybciej osią-
gnie sukces w postaci przewagi konkurencyjnej na rynku. Na zakończenie można 
stwierdzić, że budowanie efektywnych zespołów ludzkich w organizacji dokonuje 
się przez kilka lat, a ukształtowanie zatrudnienia odpowiedniego do celów rozwija-
nia organizacji trwa znacznie dłużej. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 
AND THE MANAGERIAL ROLE IN MOTIVATING EMPLOYEES 

Abstract

In the article are presented theoretical assumptions pertain to human resource man-
agement. Mechanisms affecting employee’s motivation are introduced as well as general 
outline of good practice in human resource management. Showing the issues can be helpful 
in achiving success and obtaing competitive advantage for organisation management thanks 
to using adequate administration strategy.
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Wprowadzenie

Na rynek pracy wchodzi – a niedługo będzie to dominująca grupa zawodowa 
– pokolenie młodych pracowników urodzonych po roku 1990, określanych mianem 
pokolenia Z. Różnią się od starszych kolegów pod wieloma względami, szczegól-
nie aspiracjami zawodowymi, sposobem równoważenia życia osobistego z zawodo-
wym, potrzebami i oczekiwaniami wobec organizacji oraz przełożonych, sposobem 
komunikacji, a także wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym 
życiu. Zmieniają się też same uwarunkowania rynku pracy. Spadające od lat bezro-
bocie w Polsce daje możliwość aktywności zawodowej grupom, które dotychczas 
miały utrudniony dostęp do rynku pracy ze względu na ograniczenia i bariery zwią-
zane z wiekiem, płcią, niepełnosprawnością czy zobowiązaniami rodzinnymi. 

Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku coraz większą popularnością cie-
szy się pogląd, że umiejętne zarządzanie zakresem różnic i podobieństw występu-
jących pomiędzy osobami pracującymi w jednej organizacji może stać się źródłem 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, co dało podwaliny do rozwoju idei za-
rządzania różnorodnością (ZR) (Borkowska, Jawor-Joniewicz, 2016, s. 34).

ZR określa pewną strategię zarządzania personelem, opierającą się na przeko-
naniu, że zróżnicowanie między ludźmi może stać się przyczyną realnego wzrostu 
wyników biznesowych organizacji, rozwoju w zakresie innowacyjności oraz ela-
styczności rynkowej (Karton, Greene, 2005, s. 87). 

1. Równe traktowanie a zarządzanie różnorodnością

Należy podkreślić, że polityka równego traktowania w miejscu pracy nie jest 
ideowo tożsama z ZR. „Równe traktowanie” oznacza realizację ustawowego zakazu 
pośredniej lub bezpośredniej dyskryminacji ze względu na skatalogowane w Ko-
deksie pracy cechy chronione (Ustawa, 1974, art. 113). Zapisy te służą realizacji 
polskich wartości konstytucyjnych (Konstytucja RP,  1997, art. 32, pkt 1–2).

Zarządzanie różnorodnością swoim zakresem znacznie wykracza poza ramy 
interwencji, które są realizowane w obszarze polityki równych szans. Ustawodaw-
stwo definiuje i nakazuje działania, które wypełniają przesłanki równego traktowa-
nia, ale dopiero świadome wdrażanie strategii wykorzystania i czerpania korzyści 
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z różnic, jakie występują pomiędzy pracownikami, zbliża firmy do ZR (Borkowska, 
Jawor-Joniewicz, 2016, s. 36).

Tabela 1. Różnice pomiędzy polityką równych szans a strategią ZR

Polityka równych szans Zarządzanie różnorodnością
Cel Zapobieganie dyskryminacji zgodnie 

z przepisami prawa
Stworzenie warunków pracy 
zwiększających szansę rozwoju firmy 
i osiąganie wymiernych efektów 
biznesowych

Działania Skierowane głównie do kobiet, osób 
niepełnosprawnych i pochodzących 
z mniejszości etnicznych

Skierowane do wszystkich pracownic 
i pracowników firmy

Obszar 
interwencji

Procedury związane z zarządzaniem 
personelem

Kultura organizacji

Główni 
aktorzy

Dział kadr i menedżerowie 
ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
(ZZL)

Wszyscy menedżerowie i pracownicy

Źródło: L. Wirth, Breaking through the Glass Celling (2001), za: Bem (2007), s. 28.

W latach dziewięćdziesiątych nie dyskutowano jeszcze o społecznej odpowie-
dzialności biznesu, jak również o ZR. Dopiero pod koniec dekady zaczęto podawać 
w wątpliwość realizowany model rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, społecz-
nych kosztów transformacji oraz przestrzegania praw pracowniczych w firmach 
(Bem, 2007, s. 11). Pojawiły się wówczas głosy wskazujące na konieczność promo-
wania dobrych praktyk w zakresie równych szans. Spadek bezrobocia w Polsce po 
akcesji do UE skutkował przejściem z rynku pracodawcy do rynku pracownika. 
Właśnie w tej sytuacji pojawiła się jedna z kluczowych motywacji dla rozwoju idei 
ZR, tj. konieczność sięgnięcia do dotychczas pomijanych basenów rekrutacyjnych1. 
Pojawiła się również walka o zatrzymanie talentów i osób o wysokim potencjale 
rozwojowym (high-potential), bez względu na wiek oraz płeć (Gryszko, 2009, s. 5).

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w kontekście ZR jest wdrażana i sy-
gnowana w różnych krajach Europy Karta Różnorodności2 służąca angażowaniu 

1 Basen rekrutacyjny to grupa potencjalnych pracowników określona szczególną cechą 
(np. płeć, wiek, niepełnosprawność).

2 Karta Różnorodności to krótki dokument, w którym szczegółowo wymieniono i opisano 
główne zobowiązania tworzenia i akceptacji różnorodności w miejscu pracy (Papamichalopoulou, 
2016, s. 4), zob. www.kartaroznorodnosci.pl.



134  Problemy Współczesnej Ekonomii

firm i innych organizacji w inicjatywy akceptacji i wykorzystania potencjału zróż-
nicowania między ludźmi. W Polsce dokument ten został zainicjowany 14 lutego 
2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i dotychczas został podpisany 
przez 210 firm.

Cele i zadania realizowane w ramach procesów zarządzania różnorodnością 
wiekową należą do regularnych zadań ZZL, z tą różnicą, że są ukierunkowane na 
rozpoznanie i wykorzystanie różnorodności pracowników wynikających z ich róż-
nic wiekowych, odmiennych postaw, oczekiwań, predyspozycji, stylów działania 
i kompetencji (Borkowska, Jawor-Joniewicz, 2016, s. 47). W kontekście ekono-
micznym strategia ta ma charakter relacyjny i jest rozumiana jako: „różnorodne 
działania należące do obszaru ZZL, w tym zwłaszcza do ZR, które pozwalają na 
bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów pracy dzięki temu, że są 
dostosowanie do potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku” (Liwiński, 
Sztanderska, 2010, s. 4). 

W raporcie „Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym” z 2008 roku 
zrealizowanym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Szcześniak, 
2013, s. 12) pracodawcy i eksperci wskazali, że występujące różnice między pokole-
niami w środowisku pracy można zdefiniować na poniższych płaszczyznach:

 – wykształcenie i umiejętności,
 – stosunek do pracy i postawy wobec pracy, 
 – kondycja fizyczna,
 – kondycja umysłowa i przyswajanie wiedzy,
 – sytuacja rodzinna,
 – wydajność pracy,
 – komunikatywność (Szcześniak, 2013, s. 13).

2. Zarządzanie różnorodnością wiekową 
w procesie rozwoju pracowników

U podstaw zarządzania różnorodnością wiekową znajduje się wyodrębnienie 
grup pokoleniowych, których postawy życiowe i wobec pracy są odmienne, a łą-
czą je wspólna tradycja, wartości i przekonania (Liwiński, Sztanderska, 2010, s. 5). 
Za Jamką (2011, s. 3) autorki wskazują podział pokoleń na tradycjonalistów (urodzeni 
w latach 1925–1946), baby boomers (1946–1964), generację X (1965–1980), generację 
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Y (1981–1990, zwaną także millenialsami) oraz pokolenie urodzonych po 1990 – ge-
nerację Z3. Spośród tych grup cztery ostatnie znajdują się w wieku produkcyjnym.

Pracownicy pokolenia baby boomers najczęściej charakteryzowani są dewizą 
życiową „Pracuję, aby przetrwać”. Najważniejszymi wartościami dla nich są zaan-
gażowanie, optymizm oraz niezależność. Przedstawiciele pokolenia X opisywani 
są mottem „Żyję, aby pracować” i cenią sobie takie wartości, jak rozwój osobisty, 
niezależność, różnorodność, inicjatywa, pracowitość (Woszczyk, Czernecka, 2013, 
s. 44). Pokolenie Y, jak również ich następcy – pokolenie Z, wyrażają zasadę „Pra-
cuję, aby żyć”. Najważniejsze dla nich to optymizm, idealizacja, różnorodność, am-
bicje, kreatywność, inicjatywa, innowacyjność, edukacja i kształcenie (Woszczyk, 
Czernecka, 2013, s. 45). Przedstawiciele pokolenia Z nie znają świata bez kompu-
tera, telefonu, internetu – to z jednej strony ich atut, ale badacze podkreślają, że 
przedstawiciele Z mają niedostatecznie rozwinięte umiejętności bezpośredniej ko-
munikacji twarzą w twarz oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych (Żar-
czyńska-Dobiesz, Chomątowska, 2014, s. 407).

Tabela 2. Techniki szkoleniowe

Na stanowisku pracy Poza stanowiskiem pracy 
Udział w pracach projektowych w celach szkoleniowych Konferencje i seminaria
Grupowe formy pracy Metody symulacyjne
Treningi, szkolenie orientacji i adaptacji nowych 
pracowników

Gra ról

Szkolenia bez odrywania od pracy Action Learning
Szkolenia w zawodzie Trening Outdoor
Konsultacje z przełożonym Wykłady
Mentoring Techniki audiowizualne
Coaching E-learning
Rotacja na stanowiskach pracy Zaprogramowany instruktaż
Specjalistyczny instruktaż Analiza przypadków
Powierzanie zadań zleconych Studia (zaoczne, podyplomowe)
Zastępstwo na stanowisku pracy
Programy treningowe

Źródło: Szałkowski (2000), s. 88.

3 Innymi określeniami dla pokolenia Z są pokolenie C (od słów connected, communicating, 
content-centric, computerized, community-oriented, always clicking), a także iGeneration, Gen Tech, 
Gen Wii, Net Gen, Digital Natives, Gen Next, Post Gen (Euromonitor International, 2011). 
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Realizując badania, autorki przyjęły podział technik szkolenia zawodowego 
na dwie grupy, biorąc pod uwagę obecność i uczenie się podczas wykonywania 
zadań na stanowisku pracy (on-the-job) lub poza stanowiskiem pracy (off-the-job). 
Wybór odpowiedniej techniki szkolenia zawodowego powinien zapewniać najefek-
tywniejszy sposób przekazywania niezbędnej wiedzy oraz wzbudzać zainteresowa-
nie i zaangażowanie odbiorców tego przekazu, na co niewątpliwie ma wpływ wiek 
rozwijanego pracownika (Janowska, 2002, s. 64). 

3. Rezultaty przeprowadzonych badań

Badania zostały przeprowadzone w I kwartale 2017 roku, a ich celem było 
zweryfikowanie, w jaki sposób w praktyce biznesowej wybranych firm produkcyj-
nych w Wielkopolsce realizowana jest strategia ZR w obszarze różnicowania ofert 
rozwojowych. Do badań zostało zaproszonych pięć firm produkcyjnych o ugrunto-
wanej pozycji na rynku. Trzy spośród nich działają w Polsce od wielu lat w ramach 
struktur międzynarodowych (firma B od 1995 r., firma C od 2011 r., firma D od 
2005 r.), a dwie kolejne to przedsiębiorstwa o polskim kapitale, powstałe w latach 
dziewięćdziesiątych. Firmy te są zaliczane co najmniej do średnich przedsiębiorstw 
ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników (tab. 3). Badanie zostało przepro-
wadzone wśród osób zatrudnionych na stanowisku menedżera lub dyrektora HR.

Tabela 3. Przebadane firmy produkcyjne ze względu na liczbę pracowników ogółem 
i pracowników pokolenia Z

Firma Liczba pracowników 
ogółem

Liczba pracowników należących 
do pokolenia Z

Udział pokolenia Z  
w liczbie pracowników 

ogółem (%)
A 462 69 15
B 850 51 6
C 304 36 12
D 150 33 22
E 436 39 9
Razem 2202 228 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Pierwsza część badania dotyczyła realizowanych praktyk biznesowych wyni-
kających z wdrożonej strategii ZR. Zostały postawione dwa pytania, które miały na 
celu zdiagnozowanie obecności tych praktyk: 

1. Czy w firmie zostało wdrożone ZR? 
2. Jeżeli tak, to czy firma podpisała i przyjęła Kartę Różnorodności? 

Żadna z badanych firm nie wdrożyła ZR oraz nie przyjęła Karty Różnorodności.
Otrzymane negatywne odpowiedzi na oba pytania były zaskoczeniem dla au-

torek. W obliczu takich wyników autorki postanowiły pogłębić badanie o wymiar 
jakościowy, stosując metodę wywiadu ankieterskiego częściowo strukturyzowane-
go (Babbie, 2008, s. 299).

Menedżerom lub dyrektorom HR zadano następujące pytania:
1. Jak dobiera Pani/Pan techniki rozwojowe dla pracowników firmy?
2. Co Pani/Pan wie na temat ZR?
3. Co decyduje o doborze oferty szkoleniowej w odniesieniu do zaznaczonych 

opcji w ankiecie? (wybór konkretnych propozycji z katalogu technik szko-
lenia „na stanowisku” i „poza stanowiskiem”).

4. Jakie metody rozwojowe uważa Pani/Pan za najefektywniejsze i dlaczego?
Udzielone odpowiedzi na pierwsze pytanie pokazały, że nie ma uniwersalnej 

metody doboru technik rozwojowych i każda z firm działa w inny sposób. Najczę-
ściej są brane pod uwagę cele i zadania (zakres obowiązków) stawiane pracowni-
kowi na konkretnym stanowisku. Tylko jedna firma wskazała, że bierze pod uwagę 
wiek pracownika, szczególnie jeśli wymagana jest umiejętność obsługi komputera. 
W innej z badanych firm, dobierając techniki rozwojowe, wychodzi się od kilkulet-
niej strategii, przechodzi przez roczne cele operacyjne i na tej podstawie dochodzi 
do tworzenia planów szkoleniowych. Kolejna firma wskazała, że podstawę doboru 
technik rozwojowych stanowią wyniki oceny rocznej. Cztery z przebadanych firm 
w żaden sposób nie uwzględniają różnic wynikających z wieku pracowników przy 
doborze technik rozwojowych. 

Odpowiedzi na drugie pytanie ujawniły, że poziom wiedzy wśród ankietowa-
nych na temat ZR okazał się znikomy. Intuicyjnie respondenci dedykują ZR jako 
metodę zarządzania wiekiem w firmie, dodatkowo jeden z respondentów wspo-
mniał o zróżnicowaniu ze względu na płeć i kolejny wymienił „różnice i odmienno-
ści, tj. niepełnosprawność, narodowość, wiek, płeć”. 
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Czynnikami decydującymi o doborze oferty szkoleniowej są potrzeby firm 
w zakresie zapewnienia ciągłości pracy wykwalifikowanej kadry na stanowiskach. 
Dwóch respondentów wskazało na to, że proces ten jest pochodną ustalonych celów 
rocznych i strategii działania. Respondenci mówili o potrzebach wynikających z ro-
tacji na stanowiskach lub bieżącym reagowaniu na tworzone zespoły projektowe. 

Według respondentów najefektywniej wpływają na rozwój ludzi techniki 
z grupy szkoleń „na stanowisku pracy”, wśród których zwrócono szczególną uwagę 
na coaching, mentoring, rotacje pomiędzy stanowiskami pracy, treningi indywidu-
alne oraz powierzanie dodatkowych ról, np. udział w projektach. Badani wskazali 
na instruktaż na stanowisku pracy pod okiem bardziej doświadczonych pracowni-
ków jako efektywną i skuteczną metodę rozwoju, choć podkreślali, że w ich ocenie 
cieszy się popularnością głównie wśród firm produkcyjnych. 

Tylko w jednej firmie wskazano wiek jako kryterium indywidualizacji tech-
nik rozwojowych, chociaż respondent w odpowiedzi podał, że w firmie występuje 
zarządzanie różnorodnością wiekową, „ale jest ono prowadzone jako «działanie in-
tuicyjne», a nie proceduralne”. Warto przypomnieć, że podczas pierwszych badań 
menedżer zaprzeczył, że w jego firmie zostało wdrożone ZR. 

Podsumowanie

Badanie pokazało, że firmy, działając na podstawie obowiązujących przepi-
sów Kodeksu pracy, przestrzegają zasad równego traktowania w pracy w zakresie 
braku dyskryminacji pracowników w dostępie do możliwości rozwoju kompetencji. 
W żadnej jednak z firm nie została wdrożona strategia ZR, a realizowane działa-
nia w tym obszarze są intuicyjne. Elementy ZR, które przecież jednak występują 
w badanych firmach – w ocenie autorek – raczej wynikają z tego, że podejmowane 
decyzje opierają się z jednej strony na racjonalnych przesłankach ekonomicznych, 
z drugiej są pochodną dostosowania się firm do obecnego rynku pracy.

Badanie wskazało na brak dopasowania oferty szkoleniowej dla poszczegól-
nych pracowników ze względu na kryterium wieku. Tożsama oferta rozwojowa jest 
skierowana zarówno do przedstawicieli pokolenia pracowników urodzonych przed 
1990 rokiem, jak i później. 

W badanych firmach nie zostało formalnie wdrożone ZR. Pojawiają się oczy-
wiście pytania, jakie są tego przyczyny. Wydaje się zasadne przeprowadzenie 
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dalszych badań obejmujących zasięgiem większą grupę firm produkcyjnych z Wiel-
kopolski, aby potwierdzić, na ile opisane zjawisko jest powszechną (lub nie) prak-
tyką biznesową. 
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DIVERSIFICATION OF DEVELOPMENT OFFERS FOR EMPLOYEES DUE 
TO THE CRITERION OF AGE

Abstract

Effective management of human resources, which ultimately is intended to bring 
about measurable business results, is strictly associated with the fulfillment of business 
needs in the area of continued employee competence development. In connection with the 
ongoing demographic changes, optimal adjustment of a development offer for employees of 
different generations becomes a key challenge. The aim of this article is to discuss the es-
sence of the diversity management, with particular emphasis on the criterion of age in light 
of development offers provided by companies. In this respect, the study encompassed se-
lected production companies in Greater Poland. The study was conducted using the method 
of a partially structured survey interview in which respondents were asked about the actual 
practices incorporated by those companies in the area covered by the study. 
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offer of companies 
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pozycji na rynku. W literaturze przedmiotu i wśród praktyków powtarza się przeko-
nanie, że o sile organizacji i jej zdolności do rozwoju decyduje najważniejszy zasób 
– ludzki. Z uwagi na różnorodność pokoleniową uczestników rynku pracy organi-
zacje zmuszone są do dostosowania się do zmieniających się oczekiwań nowych 
pokoleń pracowników, zapewniając jednocześnie utrzymanie zatrudnienia wśród 
pracowników reprezentujących starsze pokolenia. Zaangażowanie pracowników to 
jeden z kluczowych elementów pozwalających na zbudowanie silnej i oddanej ka-
dry. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób 
organizacja powinna dywersyfikować narzędzia budujące zaangażowanie pracow-
ników, biorąc pod uwagę ich różnorodność pokoleniową. Jako metodę badawczą 
zastosowano studium literatury przedmiotu z zakresu zaangażowania i zmian po-
koleniowych na rynku pracy.

1. Znaczenie zaangażowania pracowników

Jednym z niezbędnych i coraz szerzej badanych atrybutów środowiska pracy 
jest zaangażowanie pracowników. Zaangażowany pracownik stanowi wartość do-
daną w świecie, w którym o wartości i sile organizacji decydują ludzie. Przykłady 
wielu organizacji pokazują, że polityka angażowania pracowników jest skuteczna 
w realizacji celów. 

Zaangażowanie to gotowość do podejmowania samodzielnych decyzji, a także 
identyfikacja z firmą przejawiająca się również w odpowiedzialności za jej działa-
nia (Lewicka, 2014, s. 224). W rezultacie wysokiego poziomu zaangażowania pra-
cownicy wykazują małą absencję, promują organizację na zewnątrz, osiągają efekty 
pracy na wysokim poziomie, mobilizując swoim przykładem i postawą współpra-
cowników (Lewicka, Szeliga, 2016, s. 207). Lewicka podkreśla, że istotne znacze-
nie dla organizacji ma zaangażowanie organizacyjne (organisational commitment), 
z uwagi na przekonanie, że zaangażowani pracownicy bardziej niż inni utożsamia-
ją się z celami organizacji, dzięki czemu organizacje zatrudniające zaangażowa-
nych pracowników są zdecydowanie bardziej efektywne (Lewicka, 2014, s. 224). 
Jak podają Roberts i Davenport w Job Engagement: Why It’s Important and How 
to Improve it (2002): „Zaangażowanie organizacyjne rozumiane jest powszechnie 
w kategoriach osobistej identyfikacji z celami i wartościami organizacyjnymi, goto-
wością do dołożenia wszelkich wysiłków na rzecz organizacji i chęcią kontynuacji 
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uczestnictwa w organizacji” (za: Kmiotek, 2013, s. 195). Mayer i Allen w The me-
asurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment 
to the organization (1990), wskazują na trzykomponentowy model zaangażowania 
organizacyjnego składający się z:

a) zaangażowania afektywnego (affective commitment) – przywiązanie, za-
angażowanie i identyfikacja pracownika z organizacją; pracownicy zaan-
gażowani afektywnie pozostają w organizacji z wyboru, dlatego ten rodzaj 
zaangażowania jest najcenniejszy dla organizacji;

b) zaangażowania trwania (continuance commitment) – pracownik czuje po-
trzebę bycia w organizacji, obawia się kosztów i strat związanych z odej-
ściem;

c) zaangażowania normatywnego (normative commitment) – pracownik czuje 
się lojalny i zobowiązany wobec organizacji, ma poczucie moralnego obo-
wiązku i powinności (za: Lewicka, Szeliga, 2016, s. 208).

Zaangażowanie organizacyjne pracownika „oznacza identyfikację z misją, 
wspólnymi wartościami, a także z celami i zadaniami firmy, pragnienie przynależ-
ności oraz gotowości do działania wykraczającego poza standardy, nadająca wysoką 
rangę interesom organizacji, a nawet priorytet nad własnymi interesami jednostki” 
(Juchnowicz, 2010, s. 58). Obok zaangażowania organizacyjnego wyróżnia się za-
angażowanie w pracę (employee engagement) polegające na chęci pracowników do 
przyczynienia się do sukcesów organizacji, w której pracują (Lewicka, 2014, s. 225).

W dobie wysokiej konkurencyjności wśród współczesnych organizacji, szyb-
kich zmian gospodarczych i globalizacji odpowiednie wykorzystanie potencjału 
zasobów ludzkich przez organizację nabiera szczególnego znaczenia. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się znaczenie i rolę zasobów ludzkich dla współczesnych or-
ganizacji, które stanowią „główny element majątku wielu współczesnych organiza-
cji”, mają wartość finansową i są zdolne do przynoszenia dochodu, przez co nazy-
wane są także kapitałem ludzkim. Kreują wartość współczesnych organizacji, stąd 
tak duże znaczenie przypisywane jest sprawnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi 
(Pawlak, 2011, s. 9). Lewicka podkreśla, że ludzi coraz częściej przestaje się trakto-
wać jako zasób statyczny i zależny od używanych wobec niego narzędzi, zaczynając 
dostrzegać w ludziach potencjał i kapitał, dźwignię zysków. Czynnikami determi-
nującymi wzrost znaczenia kapitału ludzkiego są: wzrost świadomości praw i obo-
wiązków przez pracowników, ugruntowanie się przekonania, że zdolności twórcze 
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pracowników powinny być wykorzystywane właściwie oraz znaczący wpływ pra-
cowników na innowacyjność i produktywność organizacji (Lewicka, 2014, s. 13). 
Biorąc pod uwagę sytuację współczesnego rynku pracy przejawiającą się w dużym 
zapotrzebowaniu na pracowników oraz niskiej stopie bezrobocia, należy podkreślić, 
jak kluczowe jest dbanie przez organizację o pozyskanie i utrzymanie wartościo-
wych i zaangażowanych pracowników.

Zmiany i przeobrażenia dokonujące się w otoczeniu organizacji wpłynęły na 
sposób postrzegania pracowników jako najcenniejszego zasobu, zmienił się również 
poziom świadomości i rozwój wiedzy kadry zarządzającej. Pracowników traktuje 
się jako partnerów, daje im większą autonomię, zmierzając do partycypacji w podej-
mowaniu decyzji i braniu odpowiedzialności. Angażowanie pracowników przejawia 
się m.in. w filozofii nieustannego rozwoju i dążenia do ciągłego doskonalenia. Obok 
licznych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi rozwijanych w nauce i wyko-
rzystywanych w praktyce, takich jak zarządzanie wiedzą, talentami czy kompeten-
cjami, istotną rolę odgrywa zarządzanie przez zaangażowanie. Zarządzanie przez 
zaangażowanie definiowane jest jako „intelektualne i emocjonalne oddanie organi-
zacji lub jako wielkość wysiłku włożonego w pracę przez pracownika” (Soroka-Po-
trzebna, 2016, s. 182). Służy skutecznej realizacji wizji i misji organizacji. W zarzą-
dzaniu przez zaangażowanie mamy do czynienia z kompleksowym zbiorem decyzji, 
technik i metod wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą, których wdrożenie 
przyczynia się do pełnego wykorzystania potencjału pracowników, poprawy ich ak-
tywności zawodowej i zaangażowania, a w rezultacie poprawia działalność całej 
organizacji (Soroka-Potrzebna, 2016, s. 183).

Problematyka zaangażowania pracowników jest od lat przedmiotem zainte-
resowań badaczy, a także przedmiotem opracowań naukowych i popularnonauko-
wych teoretycznych i empirycznych. Wśród najczęściej powtarzających się czynni-
ków determinujących zaangażowanie pracowników znajdują się:

 – szkolenia i rozwój zawodowy,
 – równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 – rozwój komunikacji,
 – system ocen okresowych,
 – płaca i świadczenia powiązane z efektami pracy,
 – dobra atmosfera w środowisku pracy,
 – relacje z przełożonym,
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 – nagradzanie,
 – zwiększanie elastyczności organizacji pracy,
 – upełnomocnienie pracowników,
 – poczucie odpowiedzialności, autonomii,
 – udział w zyskach firmy (Gajdzik, 2012, s. 68–77; Jawor-Joniewicz, 2014, 

s. 53–55).

2. Różnorodność pokoleniowa w miejscu pracy

W literaturze przedmiotu coraz więcej miejsca poświęca się problematyce róż-
norodności pokoleniowej w miejscu pracy. Wątpliwości może budzić wzrost zainte-
resowania wspomnianym tematem, gdyż różnice pokoleniowe istniały zawsze, na-
leży jednak podkreślić, że po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, 
kiedy na rynku pracy jest aktywnych równocześnie aż pięć pokoleń i „nigdy wcze-
śniej różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi nie były tak znaczą-
ce” (Moczydłowska, 2015, s. 32). Należy pamiętać o tym, że po pierwsze, wzrasta 
długość życia; po drugie, wydłużeniu ulega okres aktywności zawodowej. Ponadto 
rozwój technologiczny i informatyczny jeszcze nigdy nie był tak dynamiczny, przez 
co zmiany, które kiedyś wdrażane były w ciągu kilku dekad, obecnie pojawiają się 
w znacznie krótszym czasie. Takie czynniki demograficzne, jak liczba i struktura 
ludności według wieku, dynamika urodzeń i zgonów, aktywność zawodowa oraz 
migracje wewnętrzne i zewnętrzne, wpływają na stronę popytową i podażową ryn-
ku pracy, stanowiąc jednocześnie istotną zmienną w procesach zarządzania zasoba-
mi ludzkimi (Pocztowski, 2008, s. 29).

Obecnych uczestników rynku pracy literatura przedmiotu dzieli na:
a) pokolenie weteranów (urodzeni w latach 1922–1944) – obecnie w zdecy-

dowanej mniejszości na rynku pracy, cechuje silne poczucie obowiązku, 
umiłowanie porządku i etycznego działania; lojalni wobec pracodawcy, 
niechętni do zmian, związani przez całe życie zawodowe z jednym praco-
dawcą;

b) pokolenie baby boomers (1945–1964) – pokolenie wyżu demograficz-
nego po II wojnie światowej; podobnie jak ich poprzednicy cenią stabil-
ność zawodową i przywileje otrzymywane dzięki długiemu stażowi pracy 
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u jednego pracodawcy, nazywani pierwszym pokoleniem pracoholików, 
zdyscyplinowani; 

c) pokolenie X (1965–1980) – generacja dorastająca w okresie kryzysu go-
spodarczego lat siedemdziesiątych, pokolenie pozostające w cieniu dwóch 
większych generacji, które poprzedziły je i po nim nastąpiły; przywiązani 
do miejsca pracy, mała mobilność zawodowa, mają trudności z określeniem 
swoich oczekiwań, cierpliwie czekają na awans; 

d) pokolenie Y (1980–1992), obecnie najliczniejsza grupa pracowników, dora-
stali w czasach rozwoju Internetu, otwarci na innowacje, skłonni do zmiany 
pracy, nie są lojalni wobec pracodawcy – dążą do rozwoju zawodowego 
i szybkiego awansu; cenią równowagę pomiędzy życiem prywatnym i za-
wodowym, dzięki doskonałej znajomości technologii i mediów masowych 
są wielozadaniowi; 

e) pokolenie Z (urodzeni po 1993) wkracza na rynek pracy, scharakteryzowa-
nie go przysparza więc trudności, można domniemać, że pokolenie Z bę-
dzie cechować koncentracja na rozwoju własnym, duża mobilność na rynku 
pracy lokalnym i międzynarodowym, otwartość na zmiany (Bursch, 2014, 
s. 9–10; Fazlagić, 2008; Gadomska-Lila, 2015, s. 25–37; Lipka, 2017, s. 142; 
Łużniak-Piecha, Kaczkowska-Serafińska, 2017, s. 159–161; Mazur-Wierz-
bicka, 2015; Smoblik-Jęczmień, 2013, s. 89–96; Woszczyk, 2013). 

Przedstawiciele powyższych pokoleń z uwagi na czasy i rzeczywistość spo-
łeczno-gospodarczą, w których dorastali, wpływ i rozwój nowoczesnych technolo-
gii oraz globalizację hołdują różnym wartościom, mają odmienne podejście do życia 
i pracy. Wydaje się więc naturalne, że organizacje zmuszone są dywersyfikować 
narzędzia zarządzania nimi, które wpłyną na uzyskanie korzyści zarówno przez 
pracowników, jak i przez organizację. 

3. Perspektywy i wyzwania zarządzania zaangażowaniem 
pracowników w wielopokoleniowym środowisku pracy

Zmieniający się światopogląd i styl życia pokoleń – uczestników rynku pra-
cy wymusza na organizacjach konieczność zastosowania różnorodnych narzędzi 
wpływających na poziom zaangażowania pracowników. Analiza literatury przed-
miotu oraz przeprowadzonych przez innych autorów badań prowadzi do wniosku, 
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że istnieje związek pomiędzy wiekiem pracowników a czynnikami, które wpływa-
ją na ich zaangażowanie. Najniższy poziom zaangażowania cechuje pracowników 
w wieku do 25 lat, co uzasadnia potrzebę wzmocnienia w firmie funkcji mento-
ra i opiekuna w osobie przełożonego. Przeciętny poziom zaangażowania wzrasta 
w kolejnych przedziałach wiekowych, osiągając najwyższy poziom u pracowników 
w wieku przedemerytalnym (Juchnowicz, 2010, s. 61–62; Kmiotek, 2016, s. 87; Le-
wicka, 2016; Marzec, 2011, s. 286–288). Dla ogółu pracowników bez względu na 
wiek najsilniej na zaangażowanie oddziałuje wysokość wynagrodzenia zasadnicze-
go, nagrody finansowe, a w dalszej kolejności pewność i stabilność zatrudnienia 
oraz atmosfera w pracy. Największą wagę do jasnych zasad wynagradzania, pre-
miowania za efekty pracy i awansu przywiązują przedstawiciele starszych pokoleń, 
co może być podyktowane pomijaniem ich w przypadku awansów i przyznawania 
podwyżek (Jawor-Joniewicz, 2016, 45–46; Sajkiewicz, 2016, s. 56–58). Jak wska-
zują Jawor-Joniewicz i Sajkiewicz, czynnikami wpływającymi na wzrost zaanga-
żowania pokolenia Y będą świadczenia dodatkowe w postaci samochodu, laptopa, 
telefonu, a także zapewnienie rozwoju zawodowego i przejrzysta ścieżka kariery. 
Dodatkowo pracownicy pokolenia Y będą bardziej zaangażowani, mając pełną 
swobodę w wykonywaniu zadań. Pokolenie X jako kluczowe czynniki wymieniają 
możliwość stałego rozwoju oraz możliwość decydowania o sposobie realizacji za-
dań. Z kolei najstarsze pracujące obecnie pokolenia cenią sobie stabilność zatrud-
nienia oraz świadczenia dodatkowe, w szczególności związane z opieką zdrowotną. 
(Jawor-Joniewicz, Sajkiewicz, 2014–2015). Pracownicy z pokolenia Y, Z oraz baby 
boomers jako szczególnie istotne uznają przejrzyste kryteria wynagradzania oraz 
premię uzależnioną od wyników pracy, podczas gdy kwestie te mają dla pozosta-
łych pokoleń mniejsze znaczenie (Jawor-Joniewicz, 2016, s. 45–48).

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie, należy podkreślić, że organi-
zacja powinna dywersyfikować narzędzia budujące zaangażowanie pracowników, 
biorąc pod uwagę ich różnorodność pokoleniową. Zarządzanie wielopokoleniowy-
mi zespołami stanowi obecnie wyzwanie dla kadry kierowniczej oraz działów per-
sonalnych. Wiek jest tylko jednym z czynników różnicujących uczestników rynku 
pracy. Indywidualne traktowanie pracowników i trafny dobór narzędzi i bodźców 
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zwiększających zaangażowanie poszczególnych osób jest zadaniem trudnym do 
wykonania, w szczególności w dużych organizacjach. Narzędzia stosowane do bu-
dowania zaangażowania są tam przygotowywane dla ogółu pracowników i często 
zależą od polityki i możliwości finansowych pracodawcy. By lepiej dobierać czyn-
niki pogłębiające zaangażowanie, kluczowe jest uświadamianie kadrze kierowni-
czej istoty i ważności zaangażowania pracowniczego oraz odpowiednie szkolenie 
ich, by mogli w sposób skuteczny i zindywidualizowany dobierać narzędzia, które 
przyniosą organizacji zysk wynikający z pracy zadowolonych i zaangażowanych 
pracowników.
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Wprowadzenie

Gdy rozważa się na temat zarządzaniu zasobami ludzkimi, pierwsza myśl, 
jaka się pojawia, to zapewnienie przedsiębiorstwu odpowiedniej kadry pracowni-
czej. Wydaje się to oczywiste, ponieważ bez dobrych pracowników nie jesteśmy 
w stanie wyobrazić sobie dążącej do rozwoju organizacji. Przemiany na rynku go-
spodarczym determinują konieczność zmian w podejściu do pozyskiwania nowych 
pracowników, m.in. poprzez stosowania bardziej elastycznych technik rekrutacji.

Można zatem postawić tezę, że na sukces rynkowy współczesnych przedsię-
biorstw bardzo duży wpływ mają umiejętności i kompetencje rekrutowanej kadry 
pracowniczej, stąd celem artykułu, na podstawie analizy materiałów źródłowych 
i procesu rekrutacji (badania empiryczne) jest identyfikacja i opis metod selekcji 
stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz ukazanie pozytywnych i nega-
tywnych aspektów towarzyszących tym zjawiskom. Mając na uwadze, że w tym 
procesie uczestniczą zawsze dwie strony – rekruter i kandydat do pracy – autor 
opracowania przyjął analizę tego problemu właśnie z dwóch perspektyw.

1. Proces zarządzania zasobami ludzkimi

W definicji zarządzania zasobami ludzkimi podkreślono, że człowiek jest naj-
cenniejszym zasobem, jakim dysponuje firma. Tylko pracownicy mają tak cenne 
i wyjątkowe kwalifikacje, które pozwolą przedsiębiorstwu na realizację obranego 
kierunku działania. Należy pamiętać, że człowiek jest wyjątkową istotą, przez co 
zasoby ludzkie stają się tak wartościowe. 

Golnau (2011) określił zarządzanie zasobami ludzkimi jako wszelkie działania 
związane z rozporządzaniem zasobem ludzkim przez firmę, w której ten zasób się 
znajduje. Podobnie zdefiniował to pojęcie Amstrong (2005), zaznaczając jednak, że 
jest to zarządzanie najcenniejszym zasobem organizacji. W powyższej definicji zo-
stało mocno podkreślone znaczenie pracownika w przedsiębiorstwie, przyznające 
mu status dużo ważniejszy niż jakimkolwiek zasobom materialnym.

Definicja zarządzania zasobami ludzkimi pozwoliła nakreślić, że jest to nie 
tylko poszukiwanie nowych pracowników, lecz także cały proces zawierający róż-
ne elementy – od aspektu zapewnienia kadry przez motywację i docenianie do 
osiągania celów organizacji. Na ten proces składają się pewne istotne elementy: 
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planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór, wprowadzenie do pracy, szkolenie 
i doskonalenie, ocena, awanse i zwolnienia. Poszczególne elementy są ze sobą po-
wiązane w ten sposób, że jeden zachodzi po drugim, czyli kiedy przeprowadzono 
rekrutację, można dokonać selekcji, dopiero po doborze jest możliwość wprowadze-
nia do pracy itd. 

Można zauważyć, że ważnym elementem jest pierwszy etap, pozwalający na 
wykonanie następnego kroku. To także szeroki proces wszelkich działań związa-
nych z polityką personalną w przedsiębiorstwie. Proces ten zaczyna się od planowa-
nia zasobów ludzkich, ponieważ jeśli nie zaplanujemy, to zapewne źle zrekrutujemy 
pracowników. Idąc dalej, jeżeli źle zrekrutowaliśmy kandydatów, to nie będziemy 
w stanie ich zmotywować do pracy, gdyż oferowane motywatory nie będą się po-
krywały z potrzebami źle dobranego pracownika. Pomijając etap wprowadzenia 
pracownika, narażamy się na możliwość braku wpasowania się w otoczenie orga-
nizacji i przytłoczenia zadaniami na nowym stanowisku pracy. Jednak zarządzanie 
zasobami ludzkimi nie kończy się na etapie, kiedy już mamy nowego pracownika 
na stanowisku pracy. Myśląc przyszłościowo, trzeba zapewnić możliwości szkoleń 
i rozwoju oraz efektywnie wykorzystywać narzędzie oceny pracowniczej.

2. Istota i funkcje rekrutacji

Mówiąc o najcenniejszym kapitale w przedsiębiorstwie, kapitale ludzkim, my-
ślimy o poszukiwaniu jak najlepszych pracowników, a z tym nieodzownie wiąże się 
pojęcie rekrutacji. Pojęcie to czerpie rodowód od niemieckiego słowa Rekrutieren, 
które oznacza nabór, powołanie do służby wojskowej (Marek, 2008, s. 71). Przy 
rozumieniu rekrutacji jako naboru łatwo się domyśleć, że proces rekrutacji nie jest 
niczym nowym. 

Już w czasach starożytnych, kiedy tworzono armię, zwracano uwagę na po-
trzebę przyciągnięcia kandydatów, którzy będą chcieli stanąć do walki za ojczy-
znę czy ochronę wartości. Rekrutacja to w pewnym sensie działanie marketingowe, 
którego celem jest zainteresowanie ofertą jak największej liczby osób. Wiedziano to 
także w czasach wojen, oczywiście w odniesieniu do etymologicznego znaczenia 
rekrutacji.

W życiu codziennym każdy z nas ma, miał lub będzie miał styczność z pro-
cesem rekrutacji, który potocznie rozumiany jest jako poszukiwanie odpowiednich 
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kandydatów na dane stanowisko pracy. W literaturze przedmiotu takie ujęcie rekru-
tacji jest określane mianem wąskiego ujęcia, polegającego na poszukiwaniu osób 
zainteresowanych zajęciem aktualnie oferowanej posady. Szersze znaczenie odnosi 
się nie tylko do poszukiwania kandydatów, lecz także do przyciągnięcia ich do fir-
my oraz sprawdzenia, czy umiejętności i kwalifikacje, którymi dysponują kandyda-
ci, będą przydatne, a następnie zaoferowanie im pracy i wprowadzenie do nowego 
miejsca pracy (Kalinowski, 2011, s. 123). Podobnie uważa Pocztowski (2008), który 
twierdzi, że szerokie ujęcie rekrutacji to właśnie cały proces zatrudniania ludzi, 
którzy będą oferować swoją pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Natomiast Jurkowski 
(2001) dodaje, że proces rekrutacji to także działania podjęte przez przedsiębior-
stwo na rynku pracy, mające na celu przekazanie i rozpowszechnienie wśród hipo-
tetycznych kandydatów informacji o przedsiębiorstwie i przedstawieniu warunków 
uczestnictwa w procesie.

Rekrutacja powinna spełnić cztery zasadnicze funkcje. Pierwszą z nich jest 
funkcja informacyjna – skoro rekrutacja polega na przyciągnięciu grona kandyda-
tów, muszą zostać w pewien sposób poinformowani, że przedsiębiorstwo poszukuje 
pracowników. Drugą funkcją rekrutacji jest motywacja – wystawienie ogłoszenia 
o wolnym stanowisku ma za zadanie zachęcić osoby do aplikowania, ma je zmoty-
wować do działania. Kolejnym zadaniem rekrutacji jest funkcja autoselekcji, ina-
czej nazywanej selekcją wstępną – chodzi o to, aby przyciągnąć tylko odpowiednie 
osoby do udziału w procesie rekrutacji (Kalinowski, 2011, s. 126–127). Ostatnią 
funkcją rekrutacji jest marketing – jak już wspomniano wcześniej, rekrutacja to 
reklama, która ma spowodować chęć współpracy z danym przedsiębiorstwem.

Podsumowując, można podać, że bardzo ważne jest, by rekrutację postrzegać 
nie tylko jako szukanie nowego pracownika, lecz także jako cały proces prowadzą-
cy do stworzenia zainteresowania ofertą przedsiębiorstwa. Wąskie ujęcie rekrutacji 
ma za zadanie sprawić, że kandydaci będą chcieli pracować w danej organizacji, 
przez co liczba aplikacji będzie na tyle obszerna, że pracodawca wybierze najlepszą 
osobę. Natomiast w szerokim znaczeniu rekrutacja to cały proces od stworzenia 
profilu kandydata do wprowadzenia na miejsce pracy, czyli cały proces dotyczący 
znalezienia i zatrudnienia nowego pracownika.
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3. Współczesne metody selekcji

Moment, kiedy uda się zainteresować pewne grono kandydatów oferowaną po-
sadą, skutkuje napływem dokumentów aplikacyjnych. Ten etap pozwala na przej-
ście do następnego kroku w procesie szeroko rozumianej rekrutacji, którym jest 
proces selekcji. 

Selekcja jest pojęciem węższym niż rekrutacja, która oznacza pozyskiwanie 
kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję. Selekcję de-
finiuje się natomiast jako proces zbierania informacji o kandydatach na uczestników 
organizacji i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego (odpowiednich) na 
wakujące stanowiska pracy (Dubois, Rothwell, 2008, s. 494–500). Przeprowadza 
się ją wśród pracowników, którzy złożyli aplikacje w wyniku akcji rekrutacyjnej. 
Z kolei inna definicja przedstawia selekcję jako zbadanie przydatności każdego ze 
zgłoszonych kandydatów i wybór tego, który zdaniem selekcjonującego, będzie naj-
bardziej przydatny w organizacji (Marek, 2008, s. 101). 

Selekcja polega na zebraniu wszelkich możliwych informacji o potencjalnych 
kandydatach i ostatecznie wybranie tej osoby, która najbardziej pasuje do przed-
siębiorstwa. Skutkiem tak przeprowadzonej selekcji jest zatrudnienie osoby o naj-
lepszych kwalifikacjach i najbardziej odpowiedniej do zajęcia oferowanej posady 
(Griffin, 2005, s. 453). Wybór właściwej osoby z puli kandydatów nie jest rzeczą 
prostą i sama analiza cech pozytywnych i negatywnych nie zawsze wystarczy do 
podjęcia takiej decyzji. Proces selekcji wspierany jest wieloma metodami i techni-
kami wykorzystywanymi w celu wyselekcjonowania najlepszego pracownika.

Do tradycyjnych metod selekcji należy analiza dokumentów – przede wszyst-
kim CV i listu motywacyjnego. W tej metodzie trzeba skupić się na kwestiach for-
malnych, ponieważ nie zna się kandydata i raczej się go nigdy nie widziało (Jur-
kowski, 2001, s. 84). Drugą najbardziej powszechną metodą selekcji pracowników 
jest rozmowa kwalifikacyjna polegająca na bezpośrednim kontakcie z kandydatem. 
Ciekawą formą, niekiedy pozwalającą na zastąpienie wstępnej rozmowy kwalifi-
kacyjnej, jest wywiad telefoniczny. W dobie informatyzacji odpowiednikiem tej 
metody powoli staje się rozmowa rekrutacyjna prowadzona za pomocą wszelkich 
komunikatorów internetowych, np. Skype’a.

Kolejną metodą pozwalającą poznać cechy osobowe lub zdolności kandydatów 
są wszelakie testy, które umożliwiają dostrzeżenie tego, czego nie można wyczytać 
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z dokumentów aplikacyjnych czy z rozmowy kwalifikacyjnej. W literaturze wy-
różnia się różne rodzaje stosowanych podczas selekcji testów, najbardziej popular-
ne to testy na inteligencję, testy sprawnościowe, testy osobowości, testy wiedzy 
(Amstrong, 2005, s. 408–410). Ciekawą metodą, aczkolwiek bardzo kosztowną, 
jest wykorzystanie ośrodków ocen (Assessment Centre). Metoda ta polega na ob-
serwowaniu zachowań kandydata podczas całodniowego lub nawet kilkudniowego 
spotkania, gdy kandydat poddawany jest szerokiemu wachlarzowi testów, zadań, 
rozmów. Jest to bardzo aktywna metoda, ponieważ wymaga zaangażowania, a kan-
dydaci stanowią grupę rozwiązującą różne zadania i problemy.

W literaturze można znaleźć także wzmianki o metodzie selekcji, jaką jest gra-
fologia. Charakter pisma, czyli takie cechy, jak pochylenie, kształt liter, pozwalają 
na określenie cech osobowości potencjalnego pracownika. Poproszenie kandydata 
o referencje również należy do metod selekcyjnych, jednak już dużo bardziej po-
wszechnych.

Reasumując, należy podkreślić, że proces dążący do zapewnienia odpowied-
niej kadry pracowniczej jest zadaniem trudnym i bardzo odpowiedzialnym, gdyż 
od niego zależy wynik, jaki osiągnie przedsiębiorstwo. Metody pozwalające na za-
chęcenie grona kandydatów do ubiegania się o posadę w danej organizacji mają 
bardzo szeroki zakres oddziaływania, przez co stają się skuteczniejsze. Jednak aby 
zatrudnić takie osoby, które byłyby najodpowiedniejsze na danym stanowisku, na-
leży skorzystać z szerokiego wachlarza metod selekcji. 

4. Metody badawcze

Autor opracowania za główny problem badawczy przyjął analizę procesu re-
krutacji z dwóch perspektyw. W życiu codziennym zazwyczaj znamy tylko jedną 
stronę procesu rekrutacji. Osoba poszukująca pracy zna proces rekrutacji z per-
spektywy kandydata, a rekruter z punktu widzenia osoby szukającej pracownika. 
Badanie miało dwa cele główne: identyfikacja nowych metod selekcji stosowanych 
przez polskie przedsiębiorstwa oraz ukazanie pozytywnych i negatywnych aspek-
tów towarzyszących temu procesowi.

Sam proces badawczy przeprowadzono w pierwszej połowie 2017 roku. Łącz-
nie udział w pierwszej części badania wzięło 258 osób, a w drugiej dziesięciu 
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kierowników personalnych z dużych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 
i zachodniopomorskiego. W pierwszej części badania jako narzędzie badawcze zo-
stał użyty kwestionariusz ankiety do zbadania zjawiska rekrutacji z punktu widze-
nia kandydatów. Drugim narzędziem do zbadania poglądu od strony rekrutera był 
kwestionariusz wywiadu. Rodzaj wywiadu był połączeniem wywiadu standaryzo-
wanego i niestandaryzowanego.

5. Rezultaty i wnioski z badań

Jako że celem głównym realizowanego badania była ocena stosowanych metod 
podczas selekcji w badanych przedsiębiorstwach, pierwszej grupie respondentów 
(pracowników) zadano pytania dotyczące przebiegu procesu rekrutacji, w której 
uczestniczyli. Okazało się, że 100% respondentów uczestniczyło w rozmowie kwa-
lifikacyjnej, 72,41% badanych jako metodę selekcji zastosowaną podczas procesu 
ubiegania się o pracę wskazało analizę złożonego CV. Tylko 20,69% badanych brało 
udział w różnego rodzaju testach, a 5,17% ankietowanych uczestniczyło w meto-
dzie selekcyjnej, jaką jest Assessment Center. Dodatkowo, chcąc uzyskać obraz, 
jak przebiega proces rekrutacji, zapytano tę grupę osób o kwestie związane ze zna-
jomością profilu stanowiska pracy, na które aplikują (m.in. o zakres potencjalnych 
obowiązków), oraz o umieszczenie informacji o proponowanym wynagrodzeniu na 
wakującym stanowisku już na etapie wystawiania ogłoszenia o pracę. Szczegółowy 
zakres odpowiedzi został przedstawiony na rysunku 1.

Dodatkowo blisko 80% respondentów wskazało, że umieszczenie już na eta-
pie ogłoszenia o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia m.in. spowodo-
wałoby:

a) oszczędność czasu i jasność sytuacji, np. czy warto aplikować, oraz zgło-
szenie tylko zainteresowanych osób; 

b) świadomość, czy kwota jest adekwatna do zakresu obowiązków; 
c) zmniejszenie liczby kandydatów; 
d) ułatwienie selekcji ofert już na etapie poszukiwań.
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Rysunek 1. Opinia na temat prowadzonych procesów rekrutacji (osoby rekrutowane)
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Źródło: opracowanie własne.

Na samym końcu postanowiono sprawdzić odczucia badanych respondentów 
dotyczące przygotowania i profesjonalizmu osoby rekrutującej na dane stanowisko 
– szczegółowy zakres odpowiedzi przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Opinia na temat przygotowania rekrutera do procesu rekrutacji  
(osoby rekrutowane)

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Czy rekruter był
przygotowany
do rozmowy?

Czy rekruter umożliwił
zadawanie pytań

dotyczących stanowiska
pracy?

Czy otrzymano
zadawalające odpowiedzi

na pytania zadane
rekruterowi?

Tak Nie Nie mam zdania

Źródło: opracowanie własne.
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Jak pokazują zebrane dane, a także opinie rekruterów, w badanych przedsię-
biorstwach przygotowanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu re-
krutacji pozostawia wiele do życzenia. Z kolei proces rekrutacyjny z drugiej per-
spektywy został zbadany dzięki wywiadom z osobami zajmującymi się rekrutacją 
w dziesięciu firmach. Kwestionariusz wywiadu składał się z jedenastu pytań. W ta-
beli 1 autor przestawił, jakie informacje na temat selekcji kandydatów do pracy uda-
ło się uzyskać od rekruterów.

Tabela 1. Opinia rekruterów na temat prowadzonych przez nich procesów rekrutacyjnych

Zagadnienie Odpowiedzi respondentów Liczba odpowiedzi 
respondentów

Metody selekcji 
stosowane podczas 
procesu rekrutacji

Porównania zebranych aplikacji z profilem kandydata 
na dane stanowisko 10

Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych 10
Wstępna rozmowa kwalifikacyjna 10
Testy – na stanowiska nie kierownicze 3
Assessment Center – na stanowiska kierownicze 2

Etapy selekcji

Stanowiska produkcyjne – 1 etap 5 (tylko 5 firm 
produkcyjnych)

Stanowiska administracyjne – 1 etap 7
Stanowiska administracyjne – 2 etapy 3
Stanowiska kierownicze – 1 etap 8
Stanowiska kierownicze – 3 etapy 2

Liczba osób 
biorących udział 
w procesie 
rekrutacji

Tylko rekruter 7

Rekruter + bezpośredni przełożony potencjalnego 
pracownika 3

Przygotowanie do 
procesu selekcji

Zapoznanie się tylko z dokumentami aplikacyjnymi 7
Przygotowanie pytań, zbieranie dodatkowych 
informacji 3

Kontakt z poprzednimi pracodawcami kandydata 0
Informacje na temat 
proponowanego 
wynagrodzenia

Etap ogłoszenia 0
Rozmowa kwalifikacyjna 6
Ostateczna decyzja 4

Zmiany 
w dotychczasowych 
procesach 
rekrutacyjnych

Skrócenie czasu – zbyt długo oczekuję się na decyzję 
przełożonych 8

Informacja o proponowanym wynagrodzeniu już  
na etapie ogłoszenia o pracę 9

Źródło: opracowanie własne.



162  Problemy Współczesnej Ekonomii

Na podstawie odpowiedzi podanych w tabeli 1 zarówno osób szukających pra-
cy, jak i tych, którzy prowadzą procesy rekrutacyjne, można pokusić się o stwier-
dzenie, że proces rekrutacyjny w Polsce nie jest doskonały. Tym bardziej trudno 
mówić o stosowaniu innowacyjnych, rzadko spotykanych metod selekcji. Należy 
jednak zaznaczyć, że ze względu na małą grupę respondentów zebrane wyniki sta-
nowią tylko i wyłącznie opinię respondentów, a nie są obrazem przedstawiającym 
rzeczywistą sytuację w Polsce.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie pozwala spojrzeć na rekrutację wraz z procesem selek-
cji z dwóch perspektyw – rekrutera i aplikanta. Dzięki temu pojawiła się możliwość 
wykazania wszystkich słabych stron, które należy wciąż ulepszać. Zdaniem autora, 
nie jest to niczym obcym, ponieważ uwarunkowane jest zmieniającym się światem 
i postrzeganiem różnych procesów. Dawniej nikt nawet nie pomyślał o informa-
cji zwrotnej drogą mailową czy jawnej informacji o wynagrodzeniu. Ale czasy się 
zmieniają – wymagania kandydatów i firm również, dlatego należy wciąż badać te 
procesy i szukać coraz to lepszych rozwiązań.

Przeprowadzone badania ukazały, że rekruterzy dysponują wiedzą na temat 
metod selekcyjnych, ale wciąż najczęściej stosują te popularne i chyba najłatwiejsze. 
Stosunkowo rzadko stosowane są testy, a to przecież najskuteczniejsza metoda na 
sprawdzenie poprawności informacji zwartych w dołączonych przez kandydatów 
dokumentach. Ponadto zbyt małym zainteresowaniem cieszą się dokumenty po-
twierdzające praktyczne umiejętności, czyli certyfikaty i świadectwa szkoleń.

Co gorsza, kandydaci nie otrzymują informacji o tym, jak wygląda przebieg 
procesu rekrutacji w przedsiębiorstwie, i nie wiedzą, czego mogą się spodziewać, 
łączenie z profilem danego stanowiska. Jest to bez wątpienia winą zbyt małej licz-
by etapów procesu selekcji – w Polsce najczęściej stosowany jest tylko jeden etap, 
podczas którego trudno jest poznać i sprawdzić, czy dana osoba będzie pasowała do 
charakteru organizacji. Być może przedsiębiorstwa powinny się zastanowić, czy nie 
warto zmienić polityki firmy tak, aby móc umieszczać przedział proponowanych 
wynagrodzeń już w ogłoszeniach o pracę, ponieważ dla kandydatów ma to ogromne 
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znaczenie. Należy poprawić przygotowanie do całego procesu zarówno rekrutera, 
jak i kandydata.
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CONTEMPORARY SELECTION METHODS USED BY ENTERPRISES  
IN THEIR RECRUITMENT PROCESS

Abstract

The modern economy is characterised by frequent and new changes, which force 
a completely new approach to the activity of enterprises. In the 21st century, there is no 
longer any opportunity to build a competitive advantage based on cheap labour resources – 
it is necessary to look for and acquire employees whose competences will enable companies 
to function in such a turbulent environment. Therefore, the main purpose of the article is to 
identify new selection methods used by Polish companies during recruitment. The research 
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goal will be achieved through the analysis of available theoretical sources and empirical 
research. The research process was carried out in 2017 and involved almost 260 people who 
participated in the recruitment process over the last 12 months and 10 managers of personnel 
from large enterprises in the Pomeranian and Western-Pomeranian Voivodships.

Keywords: human resources management, recruitment, selection
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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w wysoko rozwiniętych i rozwijających się 
gospodarkach światowych można zaobserwować rosnący problem zachorowań osób 
w wieku produkcyjnym na choroby przewlekłe, zwane często chorobami cywili-
zacyjnymi. W Europie, gdzie choroby przewlekłe stanowią obecnie główną przy-
czynę umieralności i zachorowalności, przewiduje się, że do 2030 roku stan ten 
będzie się dalej nasilał, a głównych źródeł tego zjawiska należy upatrywać w pro-
cesie starzenia się populacji oraz wzmożonego oddziaływania czynników ryzyka 
takich jak niezdrowy styl życia oraz otyłość (Busse, 2010). W obecnym globalnym 
kontekście zdrowia pojęcie „choroby przewlekłe” odnosi się do chorób niezakaź-
nych i najczęściej obejmuje cztery główne choroby, tj. nowotwory, choroby układu 
krążenia, cukrzycę i przewlekłe choroby układu oddechowego, oraz cztery wspól-
ne czynniki ryzyka – palenie tytoniu, niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej 
i nadmierne spożywanie alkoholu. Choroby te cechują się zarówno wysokim współ-
czynnikiem śmiertelności, jak i w wielu przypadkach towarzyszy im wzrost skali 
niepełnosprawności powodującej spadek możliwości produkcyjnych zasobów ludz-
kich (Topór-Mądry, 2011). Natężenie czynników ryzyka determinującego poziom 
zachorowalności społeczeństwa na choroby przewlekłe widoczne jest szczególnie 
w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie kluczowym problem staje się rosnący udział 
liczby lat życia z niepełnosprawnością w stosunku do długości życia ogółem (Ja-
kubowska, Horváthová, 2016). Proces szybkiego wzrostu kosztów ekonomicznych 
chorób przewlekłych w szczególny sposób dotyka kraje o wysokim poziomie roz-
woju, które kumulują negatywne efekty wpływające na poziom obciążenia ekono-
micznego – wysoki poziom zachorowalności na choroby przewlekłe i rosnąca liczba 
lat niepełnosprawności w konsekwencji tych chorób przy wysokim wypracowanym 
poziomie dochodu per capita powoduje, że kraje te ponoszą coraz większe koszty 
utraconej produktywności w wyniku niezdolności do pracy chorych osób. 

W powyższym kontekście zauważalne jest, że paradoksalnie w czasach znacz-
nego postępu w naukach medycznych oraz zauważalnego ograniczenia skali wy-
stępowania groźnych chorób zakaźnych na gruncie nauk ekonomicznych coraz 
większego znaczenia zaczyna nabierać aspekt fizyczny kapitału ludzkiego wyra-
żony w podejmowanych próbach oceny ekonomicznych konsekwencji ograniczo-
nych możliwości efektywnego wykorzystania skumulowanego w kapitale ludzkim 
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zasobu wiedzy i umiejętności. Podejmowane w literaturze próby wyjaśnienia me-
chanizmu powiązania zdrowia społeczeństwa z jego produktywnością, zachodzą-
cych zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek, 
wskazują, że niekorzystne efekty na rynku pracy i związane z nimi straty w produk-
cji globalnej należy rozpatrywać jako efekt agregacji kilku składników. Kluczowe 
są tu koszty ponoszone przez osoby chore w sferze utraconych dochodów, kosz-
ty budżetu państwa wynikające z ograniczonego zatrudnienia, jak również koszty 
przedsiębiorstw w następstwie zwiększonej rotacji pracowników (Abegunde, Stan-
ciole, 2006; Bloom, Canning, Sevilla, 2004; Goryakin, Suhrcke, 2017). Problem 
wielotorowości oddziałania choroby na efekty gospodarcze, jak również sprężania 
zwrotne zachodzące między czynnikami społeczno-ekonomicznymi a poziomem 
zdrowia społeczeństwa powodują, że analizy te stanowią duże wyzwanie metodolo-
giczne (Devaux, Sassi, 2015; Gavurova, Vagasova, Grof, 2017). 

Celem prezentowanego badania była ocena skali obciążania zasobów pracy 
Unii Europejskiej konsekwencjami chorób przewlekłych w kontekście występu-
jących nierówności w zdrowiu obserwowanych w relacji „stara” i „nowa” Unia. 
Podstawę prowadzonej analizy stanowiły dane pochodzące z bazy danych WHO 
dotyczące liczby utraconych w następstwie chorób przewlekłych lat życia w zdro-
wiu. Wpływ chorób przewlekłych na wielkość utraconego potencjału rynku pracy 
przedstawiono, wykorzystując wskaźniki określające liczbę utraconych w wyniku 
przedwczesnej śmierci lat życia (YLL) oraz szacowaną liczbę potencjalnych lat 
życia z niepełnosprawnością (YLD). W analizie poziomu nierówności w zdrowiu 
występujących między obszarem „starej i „nowej” UE wykorzystano wskaźnik ilo-
razu szans OR (odds ratio) pozwalający określić „szansę” na wystąpienie danego 
zdarzenia w badanej grupie w stosunku do możliwości jego wystąpienia w grupie 
referencyjnej. 

Uwzględniając założony cel badania oraz zakres dostępnych na poziomie po-
szczególnych krajów UE danych (NUTS 1), analizą objęto populację osób w wieku 
15–69, przyjmując ten przedział wiekowy jako potencjalnie produktywny. Pozy-
skane dane odnoszą się zasadniczo do lat 2000 i 2015. Uzyskane w trakcie badania 
wyniki potwierdziły wstępne założenie, że doświadczenia transformacji ustrojowej 
determinujące poziom rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej stanowią nadal czynnik silnie oddziałujący na poziom nierówności społecznych, 
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w tym nierówności w zdrowiu, a w konsekwencji negatywnie wpływają na poziom 
obciążenia zasobów pracy obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. 

1. Choroby przewlekłe a obciążenie zasobów pracy 
w Unii Europejskiej – wybrane charakterystyki

Wśród państw członkowskich UE obserwowane jest duże zróżnicowanie cię-
żaru chorób przewlekłych determinowane zarówno różnicami w częstości wystę-
powania poszczególnych chorób, jak i w poziomie ich śmiertelności. Wpływa to na 
obserwowane znaczne różnice w oczekiwanej długości życia w zdrowiu mieszkań-
ców poszczególnych państw, a w konsekwencji w zasadniczy sposób determinuje 
efekty obserwowane na rynku pracy. W celu przeprowadzania założonej oceny skali 
obciążenia zasobów pracy w UE efektami chorób przewlekłych poddano analizie 
rozkład następujących zmiennych:

 – liczba utraconych lat życia w wyniku przedwczesnej śmierci (years of life 
lost – YLL) wywołanej chorobą przewlekłą w grupie osób w wieku 15–69 
lat; 

 – szacowana liczba potencjalnych lat życia w niepełnosprawności (years lost 
to disability – YLD) w następstwie chorób przewlekłych w grupie osób 
w wieku 15–69 lat.

Przy wyborze powyższych zmiennych uwzględniono dostępność w bazach 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porównywanych na poziomie gospoda-
rek krajowych danych, jak również prezentowane w literaturze propozycje meto-
dyki oceny badanego zjawiska. W celu oceny trendów zachodzących w analizo-
wanym obszarze dokonano pomiaru w dwóch punktach czasowych: 2000 i 2015 
rok. Konieczność uzyskania porównywalności wykorzystanych danych wymagała 
posłużenia się wskaźnikami natężenia wybranych zjawisk i odniesienia liczby ob-
serwowanych wystąpień w przeliczeniu na określoną wielkość populacji. Uzyskane 
wyniki rozkładu przestrzennego badanych wskaźników YLL i YLD w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców badanych krajów UE w wieku 15–69 lat zaprezentowano na 
rysunku 1. 
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Rysunek 1. Liczba utraconych lat życia w wyniku przedwczesnej śmierci (YLL)  
oraz lat życia z niepełnosprawnością (YLD) w wyniku chorób przewlekłych  

w populacji w wieku 15–69 lat, kraje UE, 2015 rok

      
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2017).

W 2015 roku w badanej grupie państw członkowskich wskaźnik przedwcze-
snej umieralności (YLL) przyjął średnie wartości na poziomie 108,7 lat utraconego 
przedwcześnie życia w przeliczeniu na tys. osób w wieku 15–69 lat. Istotnym proble-
mem gospodarek europejskich okazał się natomiast wysoki poziom zróżnicowania 
tego wskaźnika obserwowany w ujęciu poszczególnych gospodarek UE. Oszacowa-
na na 2015 rok wartość wskaźnika YLL w przeliczeniu na 1 tys. osób w badanym 
wieku wahała się w przedziale od 62,2 (Luksemburg) do 192,8 (Bułgaria). 

Nieco mniejszą rozpiętością w grupie krajów UE cechował się wskaźnik liczby 
lat niepełnosprawności wywołanej chorobami przewlekłymi (YLD). W 2015 roku 
przyjmował wartości od 65,1 (Cypr) do 90,9 (Litwa) potencjalnych lat przeżytych 
z niepełnosprawnością w odniesieniu do analogicznej grupy referencyjnej osób 
w wieku 15–69 lat. 

2. Nierówności w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej

Wskazane powyżej znaczne rozbieżności w poziomie obciążania zasobów 
pracy poszczególnych krajów UE konsekwencjami chorób przewlekłych wskazują 
na istnienie wewnętrznych uwarunkowań determinujących skalę obserwowanego 
zjawiska. Podejmowane w literaturze próby zdefiniowania pojęcia „nierówności 

YLL        YLD
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w zdrowiu” utożsamiają to zjawisko z możliwymi do uniknięcia różnicami w stanie 
zdrowia występującymi między krajami lub grupami społecznymi w ramach dane-
go kraju wyodrębnionymi ze względu na czynniki społeczne, ekonomiczne, demo-
graficzne itp. (Meyer, Yoon, Kaufmann, 2013). Wielowymiarowy charakter pojęcia 
„zdrowie” determinuje konieczność rozpatrywania występujących w tym obszarze 
nierówności zarówno w odniesieniu do różnic w stanie zdrowia oraz dostępie do 
opieki zwrotnej, jak i w nierównych szansach związanych ze społecznymi uwarun-
kowaniami zdrowia (Galama, Van Kippersluis, 2013; Laskowska, 2012).

Na potrzeby zaplanowanej oceny oddziaływania poziomu rozwoju gospodar-
czego zdeterminowanego okresem transformacji na obserwowaną skalę dyspropor-
cji w stanie zdrowia mieszkańców Unii w relacji „stara–nowa” UE obserwowanych 
w populacji osób w wieku 15–69 wyróżniono dwie grupy państw: 1) UE-15 – pań-
stwa reprezentujące wysoko rozwinięte gospodarki o tradycjach rynkowych przy-
jęte w skład Unii do 2004 roku; 2) UE-CEE – kraje Europy Środowej i Wschodniej 
przyjęte w struktury UE po 2004 roku z doświadczeniami transformacji ustrojowej. 

Uzyskany rozkład badanych wskaźników YLL i YLD określających poziom 
utraconych potencjalnie lat życia w wyniku chorób przewlekłych w obu grupach 
państw, jak również zmiany w poziomie różnicowania tych wskaźników obserwo-
wane w 2000 i 2015 roku przedstawiono na rysunku 2

Uzyskane wyniki rozkładu badanych parametrów wskazują, że znacząco wyż-
szy poziom przedwczesnej śmiertelności wywołanej chorobą przewleką jest cechą 
charakterystyczną dla grupy krajów Europy Środkowej i Wschodniej (UE-CEE). 
Średnie wartości badanych wskaźników oszacowane dla obu badanych grup kształ-
towały się poziomie:

 – 2000 rok: YLL – UE-15 (102,9), UE-CEE (172,8) oraz YLD – UE-15 (85,8), 
UE-CEE (84,6);

 – 2015 rok: YLL – UE-15 (85,3), UE-CEE (150,9) oraz YLD – UE-15 (90,0), 
UE-CEE (91,2).

W badanym okresie w obu grupach referencyjnych udało się zatem obniżyć 
liczbę utraconych w wyniku przedwczesnej śmierci lat życia (YLL), jednak efekt 
ten wiązał się z wyższym poziomem wskaźnika lat przeżytych w niepełnosprawno-
ści (YLD). Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast nadal utrzymujący się wysoki 
poziom dysproporcji między obszarem „starej” i „nowej” UE. 
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Rysunek 2. Relacja między YLL oraz YLD na 1 tys. osób w wieku 15–69, choroby 
przewlekłe ogółem, kraje UE, lata 2000 i 2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2017). 

Ocenę zmian zachodzących w poziomie nierówności w skali obciążania kon-
sekwencjami chorób przewlekłych zasobów pracy obserwowanych w relacji „sta-
ra–nowa” UE oparto dodatkowo, wykorzystując wskaźnik ilorazu szans OR (odds 
ratio) pozwalający na określenie statystycznego poziomu tzw. szansy na wystą-
pienie negatywnych konsekwencji chorób przewlekłych (przedwczesna śmierć lub 
utrata zdrowia) mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do osób 
zamieszkujących kraje starej Unii. Oszacowania wskaźnika ilorazu szans (OR) 
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określającego poziom nierówności między badanymi grupami dokonano przy wy-
korzystaniu formuły:

( )
( )

( )
( )

( )
( )A×B

A A B
: ,

B 1 A B
= =

−
S P P

OR
S P P

gdzie: 
S(A), S(B) – szansa na wystąpienie zdarzenia odpowiednio w grupie A lub B,
P(A), P(B) – wystąpienie zdarzenia odpowiednio w grupie A lub B.

Uzyskane wyniki wskaźnika OR (YLL) wskazują, że w odniesieniu do miesz-
kańca obszaru UE-CEE w wieku 15–69 lat szanse doświadczenia negatywnych 
konsekwencji chorób przewlekłych (przedwczesna śmierć) są prawie dwukrotnie 
wyższe niż w przypadku mieszkańca obszaru UE-15. Dodatkowo należy zazna-
czyć, że w badanych latach 2000 i 2015 wskaźnik ten uległ niewielkiemu wzrosto-
wi, sugerując zwiększenie się obserwowanego poziomu nierówności. Dysproporcji 
takich nie zaobserwowano natomiast w przypadku analizy wskaźnika ilorazu szans 
OR (YLD) przeprowadzonej w obszarze potencjalnych lat przeżytych w niepełno-
sprawności (rys. 3).

Rysunek 3. Wskaźnik OR: poziom „szansy” na utratę lat życia w zdrowiu mieszkańców 
UE-CEE w stosunku do mieszkańców UE-15 w następstwie chorób przewlekłych, 

populacja w wieku 15–69 lat, lata 2000 i 2015
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2000 2015

Źródło: opracowanie własne.

W celu wskazania specyfiki nierówności występujących w obszarze obciąże-
nia zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych analogicznej oceny doko-
nano w odniesieniu do dwóch głównych źródeł obciążeń ograniczających potencjał 
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zasobów pracy w regionie europejskim, tj. chorób nowotworowych oraz chorób 
układu krążenia decydujących razem, zgodnie z szacunkami WHO, o prawie 80% 
utraconych przedwcześnie latach życia osób w wieku 15–69 lat. Schematy reakcji 
państw unijnych obu wyodrębnionych grup na obciążenia chorobami nowotworo-
wymi w latach 2000 i 2015 przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4. Relacja między YLL oraz YLD na 1 tys. osób w wieku 15–69,  
choroby nowotworowe, kraje UE, lata 2000 i 2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2017).
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W przypadku analizy oddziaływania chorób nowotworowych na potencjał za-
sobów ludzkich widać efekt natężania negatywnych konsekwencji dotyczący państw 
UE-CEE zdeterminowany wyższym wskaźnikiem liczby utraconych potencjalnych 
lat życia przy jednocześnie niższym niż średni w UE-15 poziomie szacowanych 
lat życia z niepełnosprawnością. Określony dla danego przypadku iloraz szans OR 
wskazał dodatkowo na występujący między obu grupami proces pogłębiania się 
dysproporcji w liczbie przedwcześnie utraconych lat życia (YLL) (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźnik OR: poziom „szansy” na utratę lat życia w zdrowiu  
mieszańców UE-CEE w stosunku do mieszkańców UE-15  

w następstwie chorób nowotworowych, populacja w wieku 15–69 lat, lata 2000 i 2015
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Źródło: opracowanie własne.

Relatywnie największy zakres nierówności w obszarze obciążenia zasobów 
pracy negatywnymi konsekwencjami chorób przewlekłych widoczny jest w przy-
padku chorób sercowo-naczyniowych. Grupa państw UE-CEE, osiągając dużo 
wyższe wskaźniki zarówno utraconych przedwcześnie lat życia (YLL), jak i lat 
niepełnosprawności (YLD), charakteryzuje się jednocześnie dużym wewnętrznym 
zróżnicowaniem badanych parametrów (rys. 6).

Obliczone wskaźniki OR określające poziom nierówności zachodzących mię-
dzy mieszkańcami „starej” i „nowej” Unii w obszarze skali negatywnych konse-
kwencji chorób sercowo-naczyniowych obserwowanych w grupie osób w wieku 
potencjalnie produktywnym wskazują na ponad trzykrotnie wyższą „szansę” miesz-
kańca obszaru Europy Środkowej i Wschodniej na przedwczesną utratę życia oraz 
prawie dwukrotnie większą „szansę” na życie z niepełnosprawnością. Szczególnie 
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niepokojącym zjawiskiem jest dodatkowo obserwowany w badanych punktach cza-
sowych wzrost poziomu nierówności występujących między obu grupami (rys. 7).

Rysunek 6. Relacja między YLL oraz YLD na 1 tys. osób w wieku 15–69,  
choroby sercowo-naczyniowe, kraje UE, lata 2000 i 2015

 

Średnia UE-15

Słowenia

Średnia UE-CEE

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100 120

Y
LD

YLL

2000 rok

Średnia UE-15

Słowenia

Średnia UE-CEE

0

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100 120

Y
LD

YLL

2015 rok

Kraje UE-15 Kraje UE-CEE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2017).
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Rysunek 7. Wskaźnik OR: poziom „szansy” na utratę lat życia  
w zdrowiu mieszańców UE-CEE w stosunku do mieszkańców UE-15 w następstwie chorób 

sercowo-naczyniowych, populacja w wieku 15–69 lat, lata 2000 i 2015
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Prezentowana analiza skali zagrożenia skutkami chorób przewlekłych doty-
kających osoby w wieku produkcyjnym wskazuje, że o ile w ujęciu globalnym na 
obszarze UE udało się znaczenie obniżyć skalę przedwczesnej umieralności osób 
wieku produkcyjnym w następstwie chorób przewlekłych, o tyle szczególnie nie-
pokojącym zjawiskiem jest przyrost szacowanej liczby lat dotkniętych niepełno-
sprawnością wywołaną konsekwencjami tych chorób. W warunkach ograniczonego 
potencjału pracy determinowanego zjawiskami demograficznymi występującymi 
na obszarze UE sytuacja ta skutkuje dynamicznym wzrostem udziału zasobów pra-
cy dotkniętych niepełnosprawnością w potencjalnych zasobach pracy ogółem. 

Prezentowane wyniki badań wskazują jednocześnie na podobne schematy re-
akcji państw członkowskich UE na rosnący problem obciążania chorobami prze-
wlekłymi – w obu badanych grupach (UE-15 oraz UE-CEE) można zaobserwować 
znaczne obniżenie poziomu przedwczesnej umieralności osób w wieku produkcyj-
nym przy jednoczesnej tendencji wzrostowej liczby lat życia z niepełnosprawnością 
wywołaną chorobą przewleką. Zdiagnozowany w badaniu utrzymujący się poziom 
nierówności w zdrowiu między obszarami „starej” i „nowej” UE powoduje nato-
miast, że wysokie względne różnice w osiąganych wskaźnikach YLL oraz YLD 
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obserwowane w 2000 roku pomimo wieloletniego uczestnictwa państw Europy 
Środkowej i Wschodniej w strukturach unijnych utrzymują się nadal. Kraje o wyż-
szym poziomie rozwoju (UE-15) osiągają zarówno niższy poziom utraty potencjału 
ludzkiego wywołany przedwczesną śmiercią, jak i niepełnosprawnością niż ten ob-
serwowany na obszarze UE-CEE.
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Abstract 

The aim of the study was to assess the level of burden on labour resources due to the 
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badawczej. Celem pracy była analiza czynników sprzyjających aktywności i bierno-
ści zawodowej na rynku pracy w Polsce w wybranych subpopulacjach.

W pracy zaprezentowano zjawisko bierności zawodowej w ujęciu teoretycz-
nym, a następnie w statystykach rynku pracy. W kolejnym punkcie zaprezentowano 
metodyczne aspekty badań, po czym zaprezentowano wyniki analiz, które pozwo-
liły na wnioskowanie i realizację postawionego celu pracy.

1. Aktywność i bierność zawodowa – istota i struktura

Uwzględniając tradycyjny podział ludności poprzez pryzmat form aktywności 
ekonomicznej, należy wyodrębnić trzy podstawowe populacje: pracujących, bez-
robotnych oraz biernych zawodowo (Furmańska-Maruszak, 2014, s. 23; Jarecki, 
Kunasz, Mazur-Wierzbicka, Zwiech, 2010, s. 94; Nyk, 2010, s. 114; Sobolewska-Wę-
grzyn, 2012, s. 40). Przedstawiciele dwóch pierwszych z wymienionych grup two-
rzą grupę aktywną zawodowo przeciwstawianą populacji osób biernych zawodowo 
(Kunasz, 2016a, s. 443). Analizy prezentowane w literaturze przedmiotu są zazwy-
czaj nakierowane na obszar aktywności zawodowej, a przecież równie istotna jest 
grupa potencjalnych bądź przyszłych zasobów pracy skoncentrowanych w populacji 
biernych zawodowo (Kunasz, 2016b, s. 1).

Według metodologii BAEL osoba bierna zawodowo to jednostka niespełniają-
ca kryteriów osoby pracującej lub bezrobotnej, a zatem jednostka, która w okresie 
badanego tygodnia:

 – nie pracowała i nie poszukiwała pracy;
 – nie pracowała, choć poszukiwała pracy, ale jednocześnie nie była gotowa do 

jej podjęcia w ciągu dwóch kolejnych tygodni;
 – nie pracowała i nie poszukiwała pracy, jednak oczekiwała na podjęcie pracy 

w okresie dłuższym niż trzy miesiące;
 – nie pracowała i nie poszukiwała pracy, jednak pracę miała załatwioną, ocze-

kiwała na jej rozpoczęcie w perspektywie do trzech miesięcy, ale nie była 
gotowa do jej podjęcia (GUS, 2018, s. 206).

Bierność zawodową rozpatruje się w perspektywie jej przyczyn (Kunasz, Ma-
zur-Wierzbicka, 2013, s. 56–57). W kontekście rynku pracy rozpatruje się w staty-
stykach populację 15+, stąd istotną część biernych zawodowo tworzą emeryci oraz 
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osoby uczące się. Barierą w wejściu na rynek pracy może być choroba oraz niepeł-
nosprawność, a także pełnienie obowiązków rodzinnych oraz związanych z pro-
wadzeniem domu. Oczywiście w gronie osób biernych zawodowo można znaleźć 
jednostki tłumaczące swój status zniechęceniem bezskutecznością poszukiwania 
pracy.

Poszukując czynników sprzyjających bierności zawodowej w Polsce, należy 
wskazać:

 – konstrukcję systemu zabezpieczenia społecznego oferującego świadczenia 
socjalne dla osób, które nadal mogłyby być aktywne zawodowo,

 – niekorzystne trendy demograficzne (wzrost oczekiwanej perspektywy dłu-
gości życia, trendy sprzyjające starzeniu się społeczeństwa),

 – boom edukacyjny (spowalniający wejście uczących się na rynek pracy),
 – przerost zatrudnienia w gospodarce jako dziedzictwo poprzedniego systemu 

gospodarczego (gospodarka centralnie planowana),
 – nieproduktywne zatrudnienia w rolnictwie wynikające z zaburzenia histo-

rycznego kontekstu odchodzenia od aktywności zawodowej w rolnictwie,
 – zaangażowanie w aktywność w szarej strefie (Arendt, 2012, s. 5; Fura, Fura, 

2012, s. 306; Góra, 1996, s. 132; Woźniak, 2007, s. 32–33).
W dalszej części opracowania zaprezentowano bierność zawodową w świetle 

statystyk rynku pracy.

2. Aktywność i bierność zawodowa w statystykach rynku pracy

W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące liczebności i miar struktury dla 
populacji tworzących podstawowe grupy rozpatrywane w statystykach związanych 
z rynkiem pracy (w tym osób biernych zawodowo) w IV kwartale 2017 roku.

W statystykach rynku pracy rozpatruje się populację osób w wieku 15 lat i wię-
cej. Populację tę tworzy ponad 30 mln Polaków, z czego 16,4 mln pracuje (53,7% 
ogółu), 769 tys. osób jest bezrobotnych (2,5% ogółu), resztę (13,4 mln osób, czyli 
43,8% ogółu) stanowią osoby bierne zawodowo. W nawiązaniu do postawionego 
celu pracy analizę struktury populacji 15+ przeprowadzono również w subpopula-
cjach wyodrębnionych ze względu na płeć oraz miejsce zamieszkania. 
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Tabela 1. Liczebność wybranych populacji na rynku pracy wraz z miarami struktury 
w 2017 roku

Populacja Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś

Liczebność
Razem 30 575 14 610 15 965 18 402 12 172
Pracujący 16 404 9 091 7 314 9 907 6 497
Bezrobotni 769 415 353 414 355
Bierni zawodowo 13 402 5 104 8 298 8 081 5 320
Stopa bezrobocia 4,5 4,4 4,6 4 5,2

Struktura
Pracujący 53,7 62,2 45,8 53,8 53,4
Bezrobotni 2,5 2,8 2,2 2,2 2,9
Bierni zawodowo 43,8 34,9 52,0 43,9 43,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2018).

Kobiety dominują w populacji 15+ (stanowią prawie 16 mln osób w stosunku 
do 14,6 mln mężczyzn). Ich udział jest relatywnie wysoki w subpopulacji biernych 
zawodowo, w pozostałych subpopulacjach (pracujący, bezrobotni) natomiast domi-
nują mężczyźni. W konsekwencji osoby bierne zawodowo w gronie kobiet stanowią 
52% ogółu, gdy w przeciwstawianej grupie – jedynie 34,9%. Nie zaobserwowano 
znacznych różnic w poziomach stopy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn.

Biorąc pod uwagę drugie z analizowanych kryteriów podziału populacji 15+, 
czyli miejsce zamieszkania, należy zwrócić uwagę na dominację ludności miejskiej 
(60% ogółu). Analizowane miary struktury nie wskazują na istotne różnice w obu 
wyodrębnionych subpopulacjach. Warto zwrócić uwagę na relatywnie wysoką sto-
pę bezrobocia wśród ludności wiejskiej (5,2% w relacji do 4,5% w populacji 15+).

Bierność zawodową rozpatruje się w kontekście jej przyczyn. W tabeli 2 przed-
stawiono strukturę populacji biernych zawodowo w powyższym przekroju w ujęciu 
ogólnym i w grupach wyodrębnionych według kryterium płci i miejsca zamieszka-
nia na podstawie danych z IV kwartału 2017 roku.

Ponad połowę biernych zawodowo stanowią emeryci, naukę jako przyczynę 
bierności zawodowej podaje 17% członków badanej populacji, kolejnymi w hierar-
chii przyczynami bierności zawodowej są pełnienie obowiązków rodzinnych oraz 
choroba bądź niepełnosprawność (odpowiednio 13,8% i 12,7% wyborów tej opcji). 
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Z kolei 2,3% biernych zawodowo tłumaczy swój status zniechęceniem w poszuki-
waniu pracy.

Tabela 2. Struktura bierności zawodowej według przyczyn

Przyczyna Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś
Emerytura 52,2 51,2 52,8 56,2 46,1
Nauka 17,0 21,9 13,9 15,7 18,8
Obowiązki rodzinne 13,8 4,4 19,6 12,3 16,0
Choroba 12,7 18,2 9,4 11,9 14,0
Zniechęcenie 2,3 2,7 2,0 1,9 2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2018).

W subpopulacjach wyodrębnionych ze względu na płeć udział emerytów 
w gronie biernych zawodowo kobiet i mężczyzn jest zbliżony, jednak liczebność 
emerytek jest wyraźnie wyższa niż emerytów (ze względu na dłuższą oczekiwa-
ną perspektywę życia oraz niższy graniczny wiek emerytalny). Kobiety dominują 
w gronie biernych zawodowo z przyczyn wypełniania obowiązków rodzinnych (tra-
dycyjny model rodziny). W przypadku pozostałych przyczyn notuje się relatywnie 
wyższe wartości miar struktury w gronie mężczyzn.

Uwzględniając przekrój subgrup wyodrębnionych według kryterium miejsca 
zamieszkania, można zauważyć wyraźne zróżnicowanie udziału w strukturze osób 
tłumaczących swoją bierność zawodową emeryturą. Mieszkańców miast i wsi dzieli 
w tym obszarze 10 punktów procentowych. Pozostałe opcje wybierane były rela-
tywnie częściej przez mieszkańców terenów wiejskich. 

Na rysunku 1 zaprezentowano zmiany w liczebności populacji biernych zawo-
dowo w Polsce w perspektywie lat 1992–2017 (prawie pełny okres transformacji).

W pierwszej fazie transformacji systemu gospodarczego Polski liczba osób 
biernych zawodowo systematycznie wzrastała. W tym okresie ujawniły się nega-
tywne trendy związane z dziedzictwem poprzedniego systemu gospodarczego 
(przerosty zatrudnienia, nieproduktywne zatrudnienie w rolnictwie, równoległa ak-
tywność w szarej strefie). Walka z niepożądanymi zjawiskami oraz zmiany struk-
turalne wymagały jednak czasu. Maksymalną liczebność analizowanej populacji 
(14,4 mln) zanotowano w 2007 roku. Wtedy nastąpiło odwrócenie negatywnych 
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tendencji. Do 2017 roku liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się o ponad 
milion (dynamika spadku 8,2%). 

3. Aspekty metodyczne badań

W poszukiwaniu czynników sprzyjających bierności zawodowej wyodrębnio-
no subpopulacje w ramach populacji 15+ z uwzględnieniem trzech kryteriów po-
działu populacji (czynniki różnicujące):

 – wieku (wyróżniono 11 subgrup),
 – wykształcenia (wyróżniono 6 subgrup),
 – stanu rodzinnego (wyróżniono 4 subgrupy).

Każdą z przywołanych powyżej grup wyróżniono wśród (czynniki wyróżnia-
jące) kobiet i mężczyzn (kryterium podziału płeć) oraz mieszkańców miast i wsi 
(kryterium podziału miejsce zamieszkania), uwzględniono także ogół przedstawi-
cieli danej grupy (np. ogół osób z wykształceniem wyższym obok kobiet z wykształ-
ceniem wyższym). Każda z rozpatrywanych 105 grup w ramach populacji 15+ była 
zatem charakteryzowana przez dwa parametry opisu. W każdej z wyodrębnionych 
w ten sposób grup obliczono procentowy udział osób biernych zawodowo w ogóle 
reprezentantów danej grupy.

Rysunek 1. Liczba biernych zawodowo w Polsce w latach 1992–2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2018).
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Materiał empiryczny uwzględniany w analizach pochodził z badań aktywno-
ści ekonomicznej ludności z IV kwartału 2017 roku (GUS, 2018). Przygotowano 
ranking uwzględniający wszystkie rozpatrywane grupy w ramach populacji 15+ 
oraz autonomiczne rankingi dla kobiet, mężczyzn oraz mieszkańców miast i wsi 
a także w ujęciu ogólnym.

4. Wyniki badań

Na rysunku 2 zaprezentowano histogram dla rozkładu analizowanej miary od-
zwierciedlającej udział biernych zawodowo w ogóle populacji z danej grupy. Prze-
działy klasowe obejmowały rozpiętość 10 punktów procentowych, wyodrębniono 
zatem dziesięć przedziałów.

Rysunek 2. Histogram rozkładu badanej zmiennej
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Źródło: opracowanie własne.

Analizowana zmienna nie ma rozkładu normalnego. Wartości zmiennej skon-
centrowane są w dwóch przedziałach: 11–50% oraz 81–100%. Co czwarty wskaźnik 
struktury przynależy do przedziału 11–20%. 

Wybrane parametry opisu statystycznego populacji (odchylenie standardowe, 
mediana, współczynnik zmienności oparty na medianie) obliczono dla analizowa-
nej zmiennej w poszczególnych subpopulacjach. Zaprezentowano je w tabeli 3.
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Tabela 3. Wybrane miary opisu statystycznego dla badanej zmiennej  
w wyodrębnionych subpopulacjach

Kategoria n Odchylenie 
standardowe Mediana Współczynnik 

zmienności
Czynniki wyróżniające

Ogółem 21 26,5 37,3 0,71
Kobiety 21 26,0 44,2 0,59
Mężczyźni 21 27,0 30,4 0,89
Miasto 21 27,1 41,5 0,65
Wieś 21 26,2 34,7 0,76

Czynniki różnicujące
Wiek 55 30,7 23,7 1,29
Wykształcenie 25 22,3 41,5 0,54
Stan rodzinny 25 19,6 42,4 0,46

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszym przypadku – czynników wyróżniających – w porównywanych 
grupach badanych (w ujęciu ogólnym, według płci oraz miejsca zamieszkania) 
nie odnotowano istotnego zróżnicowania odchylenia standardowego analizowanej 
zmiennej, stąd źródłem zróżnicowania poziomów współczynnika zmienności była 
mediana. W ujęciu ogólnym ukształtowała się ona na poziomie 37,3%. Relatywnie 
wyższy w stosunku do grup przeciwstawnych poziom mediany odnotowano w gro-
nie kobiet (44,2%) oraz mieszkańców miast (41,5%).

Wśród czynników różnicujących rozpatrywanych w poszczególnych popula-
cjach należy zidentyfikować najwyższy poziom odchylenia standardowego dla wie-
ku (30,7), najniższy zaś dla stanu rodzinnego (19,6), co adekwatnie przekłada się na 
współczynniki zmienności. W rankingu na pozycjach skrajnych faktycznie domi-
nują grupy wiekowe (głównie jednak ze względu na relatywnie wysoką liczebność 
wariantów).

W tabeli 4 zaprezentowano ranking, w którym posortowano wyodrębnione 
grupy badanych według rosnącej wartości analizowanej zmiennej (udział biernych 
zawodowo w ogólnej liczebności analizowanej populacji). Zaprezentowano elemen-
ty krańcowe rankingu (20 elementów na pozycjach najniższych oraz najwyższych).



187Marek Kunasz  
Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce

Tabela 4. Ranking na podstawie analizowanej zmiennej  
we wszystkich rozpatrywanych grupach

Poz. Grupa Zmienna
1 2 3

Pozycje najwyższe
1. Mężczyźni w wieku 30–34 lat 5,7
2. Mężczyźni w wieku 35–39 lat 6,1
3. Mężczyźni w wieku 40–44 lat 7,3
4. Mężczyźni w wieku 25–29 lat 8,0
5. Mieszkańcy miast w wieku 40–44 lat 11,1
6. Mieszkańcy miast w wieku 35–39 lat 11,3
7. Mieszkańcy miast w wieku 30–34 lat 12,4
8. Mężczyźni w wieku 45–49 lat 12,8
9. Ogólnie osoby w wieku 40–44 lat 12,8

10. Ogólnie osoby w wieku 35–39 lat 13,3
11. Mieszkańcy miast w wieku 45–49 lat 14,0
12. Ogólnie osoby w wieku 30–34 lat 14,5
13. Mieszkańcy miast w wieku 25–29 lat 15,1
14. Ogólnie osoby w wieku 45–49 lat 15,3
15. Mężczyźni z wykształceniem wyższym 15,3
16. Mieszkańcy wsi w wieku 40–44 lat 15,4
17. Mieszkańcy wsi w wieku 35–39 lat 16,5
18. Ogólnie osoby w wieku 25–29 lat 16,8
19. Mieszkańcy wsi z wykształceniem wyższym 16,8
20. Mieszkańcy wsi w wieku 45–49 lat 17,1

Pozycje najniższe
86. Kobiety w wieku 60–64 79,0
87. Mieszkańcy wsi z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 81,4
88. Mężczyźni wdowcy 82,9
89. Ogólnie osoby z wykształcenie gimnazjalnym i niższym 83,4
90. Mieszkańcy miast z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 85,9
91. Mieszkańcy miast wdowcy bądź wdowy 87,3
92. Ogólnie wdowcy bądź wdowy 87,8
93. Mieszkańcy wsi wdowcy bądź wdowy 88,6
94. Kobiety wdowy 88,8
95. Kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 90,0
96. Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej 91,2
97. Mieszkańcy wsi w wieku 15–19 lat 92,3
98. Mieszkańcy miast w wieku 15–19 lat 93,1
99. Ogólnie osoby w wieku 15–19 lat 93,6

100. Kobiety w wieku 15–19 lat 94,1
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1 2 3

101. Mieszkańcy miast w wieku 65 lat i więcej 94,2
102. Ogólnie osoby w wieku 65 lat i więcej 94,6
103. Mieszkańcy miast w wieku 15–19 lat 94,9
104. Mieszkańcy wsi w wieku 65 lat i więcej 95,3
105. Kobiety w wieku 65 lat i więcej 96,8

Źródło: opracowanie własne.

W gronie mieszkańców Polski z najniższymi odsetkami analizowanej miary 
znaleźli się generalnie mężczyźni oraz mieszkańcy miast w przedziale wiekowym 
30–49 lat. Analiza wskaźnika zmienności wskazywała na największe zróżnico-
wanie populacji w grupach wyodrębnionych na podstawie kryterium wiekowego 
(dodatkowo w ramach tej kategorii podziału populacji wyodrębniono największą 
liczbę alternatywnych wariantów wyboru), dlatego w zestawieniu dominują gru-
py wiekowe w powyżej przedstawionym przedziale (poza mężczyznami i miesz-
kańcami miast również w ujęciu ogólnym). Dwukrotnie w pierwszej dwudziestce 
zestawienia pojawia się identyfikator grupy wskazujący na populację wyróżnioną 
według kryterium wykształcenia. Relatywnie niski poziom analizowanej miary za-
obserwowano w gronie mężczyzn i mieszkańców wsi z wyższym wykształceniem.

Na przeciwległym krańcu w rankingu znalazły się również grupy, które zosta-
ły wyodrębnione na podstawie kryterium wieku. Dominują przedstawiciele krańco-
wych grup wiekowych 65 lat i więcej oraz 15–19 lat. Następnie pojawiają się gru-
py osób w wykształceniem gimnazjalnym i niższym (głównie w wieku 15–19 lat) 
oraz grupy wdów bądź wdowców (zazwyczaj osób starszych, np. w wieku 65 lat 
i więcej). Nie można wskazać w tym wypadku dominującej grupy wyodrębnio-
nej według kryteriów wyróżniających (płeć i miejsce zamieszkania). Ranking dla 
wartości najwyższych analizowanej zmiennej obejmuje generalnie przedstawicieli 
wszystkich grup wyodrębnionych według wspomnianych kryteriów (w przeciwień-
stwie do czoła rankingu, w którym dominowali mężczyźni i mieszkańcy miast).

W dalszym etapie analiz stworzono rankingi zestawiające dane w pięciu gru-
pach tworzonych na podstawie czynników wyróżniających. W tabeli 5 zestawiono 
rankingi z uwzględnieniem kryterium podziału płeć. 
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Tabela 5. Ranking na podstawie analizowanej zmiennej w grupach wyodrębnionych  
na podstawie kryterium płci

Ogółem Kobiety Mężczyźni
40–44 lata 45–49 lat 30–34 lata
35–39 lat 40–44 lata 35–39 lat

30–34 lata 35–39 lat 40–44 lata
45–49 lat wyższe 25–29 lat
25–29 lat 50–54 lata 45–49 lat
wyższe 30–34 lata wyższe 

50–54 lata 25–29 lat 50–54 lata
55–59 lat rozwiedziona 55–59 lat

rozwiedziony/a 55–59 lat policealne
średnie zawodowe policealne średnie zawodowe
żonaty/zamężna zamężna żonaty

policealne średnie zawodowe 20–24 lata
20–24 lata 20–24 lata średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe panna zasadnicze zawodowe
kawaler/panna zasadnicze zawodowe rozwiedziony

średnie ogólnokształcące średnie ogólnokształcące kawaler 
60–64 lata 60–64 lata 60–64 lata

gimnazjalne i niżej wdowa gimnazjalne i niżej
wdowiec/wdowa gimnazjalne i niżej wdowiec 

15–19 lata 15–19 lat 65 lat i więcej
65 lat i więcej 65 lat i więcej 15–19 lat

Źródło: opracowanie własne.

Na szczycie zestawienia, tak jak wcześniej analizowano, znalazły się grupy 
wiekowe. Widać, że na szczycie zestawienia wśród mężczyzn znalazły się osoby 
relatywnie rzecz biorąc młodsze niż wśród kobiet. Najniższą wartość analizowa-
nej zmiennej w gronie mężczyzn odnotowano w gronie osób w wieku 30–34 lat, 
w gronie kobiet zaś 45–49 lat. Relatywnie wysoką pozycję w rankingu dla kobiet 
należy odnotować w gronie osób w wieku 50–54 lata. Rosnący wiek sprzyja zatem 
obniżaniu się dysproporcji w poziomie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. 
Relatywnie wysoko znajduje się w rankingu dla kobiet wykształcenie wyższe jako 
determinanta sprzyjająca aktywności zawodowej. Z kolei przedstawiciele grup 
z innymi poziomami wykształcenia wśród mężczyzn znajdują się na wyższych po-
zycjach w rankingu niż adekwatni przedstawiciele w gronie kobiet, czyli wyższe 
wykształcenie sprzyja wyraźnie aktywności zawodowej kobiet. Biorąc pod uwagę 
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stan rodzinny, należy stwierdzić, że rozwód wśród kobiet sprzyja aktywności za-
wodowej (ósma pozycja w rankingu dla kobiet, piętnasta pozycja w rankingu dla 
mężczyzn). Dla innych alternatywnych form w tej kategorii nie obserwuje się tak 
dużego zróżnicowania. Jeżeli chodzi o czynniki najsłabiej determinujące aktyw-
ność zawodową, nie różnicują one znacząco, tak jak w zestawieniu globalnym, grup 
kobiet i mężczyzn.

Adekwatne analizy przeprowadzono dla grup wyodrębnionych na podstawie 
kryterium miejsca zamieszkania. Rankingi zamieszczono w tabeli 6.

Tabela 6. Ranking na podstawie analizowanej zmiennej w grupach wyodrębnionych na 
podstawie kryterium miejsca zamieszkania

Ogółem Miasto Wieś
40–44 lata 40–44 lata 40–44 lata
35–39 lat 35–39 lat 35–39 lat

30–34 lata 30–34 lata wyższe
45–49 lat 45–49 lat 45–49 lat
25–29 lat 25–29 lat 30–34 lata
wyższe 50–54 lata 25–29 lat

50–54 lata wyższe 50–54 lata
55–59 lat 55–59 lat średnie zawodowe

rozwiedziony/a rozwiedziony/a policealne
średnie zawodowe żonaty/zamężna 55–59 lat
żonaty/zamężna policealne rozwiedziony/a

policealne średnie zawodowe 20–24 lata
20–24 lata kawaler/panna zasadnicze zawodowe

zasadnicze zawodowe 20–24 lata żonaty/zamężna
kawaler/panna zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące

średnie ogólnokształcące średnie ogólnokształcące kawaler/panna
60–64 lata 60–64 lata 60–64 lata

gimnazjalne i niżej gimnazjalne i niżej gimnazjalne i niżej
wdowiec/wdowa wdowiec/wdowa wdowiec/wdowa

15–19 lat 65 lat i więcej 15–19 lat
65 lat i więcej 15–19 lat 65 lat i więcej

Źródło: opracowanie własne.
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Na szczycie zestawień znalazły się grupy wiekowe (począwszy od grupy 
40–44 lata), generalnie w podobnej kolejności. Wśród mieszkańców wsi niski rela-
tywnie rzecz biorąc poziom bierności zawodowej należy odnotować w gronie osób 
z wykształceniem wyższym. Inne warianty wykształcenia (poza gimnazjalnym 
i niżej) znajdowały się w rankingu cech dla mieszkańców wsi znacznie wyżej niż 
w rankingu obejmującym ludność miejską. Wykształcenie ma zatem istotne zna-
czenie w ograniczaniu zakresu bierności zawodowej na wsi. Z kolei w konsekwencji 
powyższego każda kategoria (poza wdowcem/wdową) dla kryterium stanu rodzin-
nego znalazła się wśród mieszkańców miast na relatywnie wyższych pozycjach. 
Kategorie osób z najwyższymi odsetkami analizowanej zmiennej to, jak w przypad-
ku analiz grup wyodrębnionych z uwzględnieniem kryterium płci, osoby w wieku 
powyżej 60 lat (w tej grupie wiekowej również wdowcy i wdowy) oraz w przedziale 
wiekowym 15–19 lat (czyli zazwyczaj z wykształceniem gimnazjalnym bądź niż-
szym). W tych grupach nie ujawniają się istotne różnice w pozycjach w rankingach 
wśród mieszkańców miast i wsi.

Podsumowanie

Podsumowując prowadzone rozważania, należy stwierdzić, że spośród roz-
patrywanych pięciu subpopulacji grupą najlepiej zaktywizowaną zawodowo są 
wyraźnie mężczyźni. Aktywizacji zawodowej kobiet i obniżeniu się dysproporcji 
płciowych w tym zakresie sprzyja rosnący wiek jednostek. Aktywności zawodo-
wej kobiet oraz mieszkańców wsi sprzyja zdobycie wyższego wykształcenia (na wsi 
można przyjąć, że ogólnie wykształcenie, na tle miast, wpływa bardzo silnie pozy-
tywnie na aktywność zawodową). Należy zauważyć także pozytywny wpływ roz-
wodu na aktywność zawodową kobiet. Określając kierunki dalszych badań można 
rozszerzyć spektrum rozpatrywanych czynników wyróżniających i różnicujących.
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FAVOURABLE FACTORS FOR OCCUPATIONAL ACTIVITY 
AND PASSIVITY IN POLAND 

Abstract

The aim of the paper was analysis of factors which favour occupational activity and 
passivity at the labour market in Poland. The paper is of theoretical – empirical character. 
Percentage participation of people who are passive occupationaly at the background of all 
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Wprowadzenie

Motywacja ma kluczowe znaczenie dla osiągania lepszych wyników i jest jed-
nym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy (Edmans, 2012; 
Juchnowicz, 2002; Pierścieniak, Krent, Jakieła, 2013; Pocztowski, 2008; Zając, 
2014). Człowiek źle zmotywowany może być dla firmy mało przydatny, choćby na-
wet miał wysokie kwalifikacje. Motywacja jest siłą motoryczną ludzkich zachowań 
(Juchnowicz, 2002). Utrzymujące się braki na rynku pracy (ILO, 2017; Manpower 
Group, 2018) nadają motywacji pracowników jeszcze większego znaczenia, szcze-
gólnie w warunkach polskich, gdy stopa bezrobocia wyniosła w listopadzie 2017 
roku 6,8% (GUS, 2017a). Badania motywacji są dość liczne, jednak brakuje tych, 
które prezentują sytuację w warunkach rynku pracownika. Dlatego celem głównym 
badań było zidentyfikowanie stanu motywacji pracowników na podstawie funk-
cjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych oraz oceny miejsca 
pracy. Przyjęto poniższe hipotezy badawcze:

H1. Istnieje istotna, umiarkowana dodatnia zależność pomiędzy stanem moty-
wacji a płcią, wiekiem i wykształceniem. 

H2. Wiek i wykształcenie istotnie, słabo i dodatnio koreluje z wspieraniem 
partycypacji pracowników w procesach decyzyjnych. 

H3. Wykształcenie istotnie, umiarkowanie i dodatnio koreluje z rozwojem pra-
cowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

1.  Przegląd literatury

Liczne badania wskazują, że znaczna część pracowników ma dość niski po-
ziom motywacji, szczególnie w Polsce (Edenred, 2016; IDEA! HC, 2016; Skowron, 
Fojutowski, Sak-Skowron, 2011). Na stan motywacji ma wpływ wiele czynników. 
Kluczowe jest wynagrodzenie stałe (Ciekanowski, 2012, s. 94; Dolot, 2014, s. 77), 
ale także uzależnione od wyników (Borkowska, 2006; IDEA! HC, 2016). Ważne są 
czynniki pozafinansowe (Penc, 1998, s. 181–182), w tym możliwość rozwoju, atmos-
fera w pracy, relacje z przełożonymi oraz komfort pracy (IDEA! HC, 2016). Ważne 
dla pracowników są działania, które pozytywnie wpływają na ich poczucie godno-
ści (Likert, 1965, s. 290) czy możliwość włączenia ich w procesy decyzyjne (Batt, 
2002; Burkiewicz, 2003). Kopertyńska (2009) podkreśla znaczenie wynagrodzeń 



197Teresa Kupczyk  
Stan zmotywowania pracowników...

kafeteryjnych, Karaś (2009, s. 54–55) akcentuje duże znaczenie stosunków interper-
sonalnych, autonomii, uznania, awansów, zajmowanych stanowisk, bezpieczeństwa 
zatrudnienia i jakości wyposażenia miejsca pracy. Inni autorzy wskazują na zna-
czenie przydzielania pracy według mocnych stron (Borkowska, 2006; Buckingham, 
Clifton, 2003; Harter, Schmidt, Agrawal, Plowman, Blue, 2016).

2. Metodyka 

Przeprowadzone badanie ukierunkowane było na uzyskanie odpowiedzi na 
poniższe pytania badawcze. 

1. Jaki jest stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących 
w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych oraz oceny miejsca pracy? 

2. W jakim stopniu stosowane są w stosunku do pracowników elementy funk-
cji personalnej, które mogą mieć wpływ na ich motywację? 

3. Czy aktualne wynagrodzenie jest w opinii pracowników odpowiednie do 
zajmowanych przez nich stanowisk, zdobytych kwalifikacji i wykonywa-
nych obowiązków?

4. W jakim stopniu pracownicy oceniają swoje możliwości rozwoju i miejsce 
pracy?

W prowadzonych badaniach przyjęto, że „motywacja to ogół motywów, które 
wpływają na decyzję człowieka o zachowaniu; podjęciu zachowania, jego podtrzy-
maniu lub kierunku” (Borkowska, 2006, s. 332–333). Przeprowadzono badania ilo-
ściowo-jakościowe, opierając się na kwestionariuszu ankiety, której przygotowanie 
poprzedziły badania wstępne. Zrealizowano je w 2016 roku wśród 349 osób, w tym 
220 kobiet, zatrudnionych na umowę o pracę w dolnośląskich przedsiębiorstwach. 
Zastosowano dobór celowy (Hammersley, Atkinson, 2000; Kotler, 2005). Wyko-
rzystano siedmiostopniową skalę Likerta (Tarka, 2015). Badanie przeprowadzono 
przy wykorzystaniu technik CATI i CAWI. Do oceny miejsca pracy użyto narzę-
dzia wykorzystywanego przez Instytut Gallupa (Buckingham, Clifton, 2003; Wa-
gner, Harter, 2006). Analizy statystyczne przeprowadzono z zastosowaniem IBM 
SPSS wersja 21. Przyjęto poziom istotności alfa na poziomie α = 0,05. Zastosowa-
no testy nieparametryczne, ponieważ zaobserwowano na podstawie wyniku testu 
Shapiro-Wilka (p < 0,05) istotną statystycznie rozbieżność pomiędzy obserwowa-
nym rozkładem zmiennych a rozkładem normalnym. Analizę związków pomiędzy 
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zmiennymi prowadzono z zastosowaniem współczynnika korelacji rang Spearma-
na i liniowej Pearsona. Różnice grupowe analizowano przy zastosowaniu testów 
U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa i t-Studenta. 

3. Rezultaty 

Rozpoznanie stanu zmotywowania pracowników wymagało wcześniejszego 
ustalenia, jakie elementy funkcji personalnej mogące mieć wpływ na motywację są 
względem nich stosowane. Zaprezentowano je w tabeli 1. 

Tabela 1. Elementy funkcji personalnej (mogące mieć wpływ na poziom motywacji),  
które są stosowane w stosunku do respondentów w skali 1–7 (N = 349)

Lp. Stosowane wobec pracowników elementy mogące mieć wpływ  
na motywację Średnia

1 Wynagrodzenie stałe za pracę 4,40
2 Uzależnienie części wynagrodzenia od efektów pracy 3,78

3 Ocena pracy poprzez obserwację codziennej pracy, bez formalnej oceny 
okresowej 3,72

4 Ocena okresowa połączona z informacją zwrotną 3,68
5 Przydzielanie pracy według mocnych stron 3,68
6 Rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach 3,50
7 Wspieranie partycypacji w procesach decyzyjnych 3,49
8 Możliwość awansu 3,38
9 Motywatory pozafinansowe 3,32

10 Badanie potrzeb rozwojowych 2,94
11 Kary 2,08

Źródło: badania własne.

Dokonana analiza odpowiedzi z punktu widzenia płci wykazała tylko jedną 
istotną różnicę. Kobiety istotnie rzadziej w porównaniu do mężczyzn wskazywały, 
że stosowane są wobec nich kary (U = 2,3, p = 0,02). Okazało się, że wiek istotnie, 
słabo i dodatnio korelował z wspieraniem partycypacji pracowników w procesach 
decyzyjnych (rs = 0,17, p = 0,002), co oznacza, że im osoba starsza, tym częściej 
udzielano jej wsparcia w partycypacji w procesach decyzyjnych. 
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Analiza z punktu widzenia wykształcenia pracowników wskazuje, że:
 – istotnie, słabo i pozytywnie koreluje ono z uzależnieniem części wynagro-

dzenia pracowników od efektów pracy (rs = 0,11, p = 0,049). 
 – istotnie, słabo i dodatnio korelowało ono z wspieraniem partycypacji pra-

cowników w procesach decyzyjnych (rs = 0,15, p = 0,005) i udziałem w szko-
leniach (rs = 0,13, p = 0,016). 

Ocena badanych adekwatności ich wynagrodzenia w odniesieniu do zajmo-
wanego stanowiska, zdobytych kwalifikacji i wykonywanych obowiązków wypa-
dła na średnim poziomie 3,92 (SD 1,810). Nie stwierdzono w tym względzie róż-
nic z punktu widzenia płci (p > 0,75), wieku ani wykształcenia (p > 0,05). Badani 
dokonali oceny ich możliwości rozwoju w przedsiębiorstwach na poziomie 4,19 
(SD 1,636). I w tym przypadku nie stwierdzono istotnych różnic z punktu widzenia 
płci (p = 0,15), wieku (p = 0,66) i wykształcenia (p = 0,36).

Tabela 2. Ocena miejsca pracy dokonana przez respondentów, gdzie w skali 1–7 (N = 349)

Czynniki oceny miejsca pracy Średnia
Wiem, czego oczekują ode mnie w pracy 5,38
Codziennie robię to, co potrafię najlepiej 5,07
Mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia 4,98
Mam poczucie, że moja praca jest ważna 4,53
Szefowi lub komuś innemu na mnie zależy 4,52
W pracy liczy się moje zdanie 4,37
Ktoś zachęca mnie, bym się rozwijał 4,28
Moim współpracownikom zależy, by pracować jak najlepiej 4,11
W ciągu ostatnich siedmiu dni zostałem doceniony 4,07
Znalazłem w pracy przyjaciela 3,46

Źródło: badania własne.

Obliczono ogólny wskaźnik oceny miejsca pracy mierzonej za pomocą tzw. py-
tań Gallupa poprzez obliczenie średniej dla wszystkich twierdzeń wchodzących 
w skład skali. Okazał się on dość wysoki i wyniósł 5,10. Skala okazała się wyso-
ce rzetelna (α Cronbacha = 0,89). Test U Manna-Whitneya nie wykazał istotnych 
statystycznie różnic w zakresie oceny miejsca pracy pomiędzy kobietami i męż-
czyznami (p > 0,92). Ocena miejsca pracy mierzona tym narzędziem okazała się 
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słabo, pozytywnie korelować z wykształceniem rs = 0,15, p = 0,004. Nie stwierdzo-
no związku pomiędzy oceną miejsca pracy a wiekiem.

Poproszono badanych, by na podstawie systemu motywacyjnego, w tym wyna-
grodzenia i oceny możliwości rozwoju, a także oceny miejsca pracy, określili swój 
poziom motywacji. Wyniósł on 4,23 (SD 1,651). Aby porównać obserwowany w ba-
danej grupie poziom motywacji, przeprowadzono test t-Studenta dla jednej próby, 
w którym porównano deklarowany poziom motywacji (M = 4,23) z teoretycznym 
przeciętnym poziomem motywacji wynikającym z siedmiostopniowej skali Liker-
ta. Test t-Studenta potwierdził, że obserwowany w próbie poziom motywacji jest 
wyższy od przeciętnego (t(348) = 2,6, p = 0,009). Nie stwierdzono w tym wzglę-
dzie różnic z punktu widzenia płci ani wieku (p > 0,92). Natomiast ustalono, że 
wykształcenie słabo, choć istotne pozytywnie korelowało z poziomem motywacji  
(rs = 0,11, p = 0,04). 

4. Dyskusja i wnioski 

Całościowa analiza przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie po-
niższych wniosków:

1. Ocena pracowników adekwatności ich wynagrodzenia w odniesieniu do 
zajmowanego stanowiska, zdobytych kwalifikacji i wykonywanych obo-
wiązków wypadła na średnim poziomie. 

2. Pracownicy oceniają swoje miejsce pracy na podstawie wskaźnika Gallupa 
na dość wysokim poziomie, znacznie powyżej średniej. Najwyżej ocenili 
takie czynniki jak to, że wiedzą, czego oczekuje się od nich w pracy i że 
codziennie robią to, co potrafią najlepiej. 

3. Stan motywacji pracowników przedsiębiorstw ustalony na podstawie funk-
cjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych, w tym wy-
nagrodzenia i możliwości rozwoju oraz oceny miejsca pracy, jest wyższy 
niż przeciętny. 

4. Im bardziej wykształceni są pracownicy, tym przejawiają wyższy poziom 
motywacji.

5. Struktura stosowanych wobec badanych elementów funkcji personalnej, 
mogących mieć wpływ na poziom motywacji jest raczej klasyczna i nie 
uległa znacznemu rozszerzeniu w stosunku do poprzednio stosowanych. 
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6. Im pracownik jest bardziej wykształcony, tym częściej otrzymuje wyna-
grodzenie uzależnione od efektów pracy, udzielane jest mu większe wspar-
cie w partycypacji w procesach decyzyjnych i częściej bierze udział w szko-
leniach. 

7. W przedsiębiorstwach stosuje się kary wobec kobiet istotnie rzadziej w po-
równaniu do mężczyzn . 

Fakt, że badani pracownicy oceniają swoje miejsce pracy na podstawie wskaź-
nika Gallupa na dość wysokim poziomie, znacznie powyżej średniej, powinien na-
strajać pracodawców optymizmem. Inne badania wskazują, że dotychczas ta oce-
na nie była wysoka (Buckingham, Clifton 2003; Harter i in., 2016). Szczególnie 
korzystne wydaje się to, jak wykazały badania, że pracownicy wiedzą, czego się 
od nich oczekuje, a co ważniejsze, że codziennie mogą robić to, co potrafią najle-
piej, czyli przydziela się im pracę zgodnie z obszarem ich mocnych stron. Może to 
wskazywać, że na tym polu kadra kierownicza badanych przedsiębiorstw poczyniła 
znaczne postępy. Zdiagnozowany stan motywacji, wyższy niż przeciętny, powinien 
być satysfakcjonujący dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w sytuacji rynku pracownika. 
Można zatem stwierdzić, że poziom motywacji uzyskany w niniejszych badaniach 
jest wyższy niż notowany w dotychczasowych badaniach (IDEA! HC, 2016; Skow-
ron i in., 2011; WTW, 2017). Z pewnością powodów tej sytuacji może być kilka i ich 
ustalenie wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Niemniej jednym z po-
wodów może być fakt, co zauważono w ostatnio przeprowadzonych międzynaro-
dowych badaniach, że wśród pracowników, w tym polskich, zaobserwowano silne 
pragnienie większego bezpieczeństwa pracy. Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat 
stale się ono nasila (WTW, 2017). Z pewnością jest to spowodowane sytuacją poli-
tyczno-gospodarczą w Polsce i na świecie bądź napływem imigrantów. W efekcie 
pracownicy mogą w większym stopniu doceniać fakt posiadania pracy. Innym po-
wodem rosnącego poziomu motywacji mogą być wzrastające wynagrodzenia (GUS, 
2017b), a także ciągłe doniesienia o problemach pracodawców z obsadą stanowisk 
(ILO, 2017; Manpower Group, 2018). 

Podsumowanie

Cel badań udało się zrealizować. Zidentyfikowano stan motywacji pracowni-
ków na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych 
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oraz oceny miejsca pracy. Otrzymane wyniki pozwoliły na częściową weryfikację 
stawianych hipotez. 

Hipoteza H1 potwierdziła się tylko częściowo, okazało się bowiem, że nie ist-
nieje istotna zależność między motywacją pracowników a wiekiem i płcią. Taką za-
leżność, choć słabą, zaobserwowano jedynie między motywacją a wykształceniem. 

Hipoteza H2 potwierdziła się tylko częściowo, ponieważ wykształcenie pozy-
tywnie koreluje, choć słabo, z uzależnieniem części wynagrodzenia pracowników 
od efektów pracy, natomiast nie stwierdzono takiej zależności z wiekiem. 

Hipoteza H3 została zweryfikowana pozytywnie, gdyż wykształcenie istotnie 
dodatnio koreluje z rozwojem pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

Opisywane badania mogą być pomocne działom HR w kształtowaniu syste-
mów motywacyjnych, a także warunków pracy. Nasuwają one kilka postulatów 
i refleksji. Należy w dalszym ciągu monitorować poziom motywacji pracowników 
i ich ocenę miejsca pracy. Ich znaczenie szczególnie w dobie braków pracowników 
i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach będzie stale rosło. Podjęta w opraco-
waniu problematyka wymaga dalszych badań, w szczególności wśród najlepszych 
przedsiębiorstw z list rankingowych, a także działających w układzie międzynaro-
dowym. Pozwoliłoby to ustalić dobre praktyki, rozpoznać różnice kulturowe i zra-
cjonalizować metodykę badań. 
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LEVEL OF EMPLOYEE MOTIVATION BASED ON CORPORATE 
MOTIVATION SYSTEMS AND JOB ASSESSMENT

Abstract

The main objective of the research was to identify the level of motivation among em-
ployees of enterprises based on motivation systems in place at the enterprises and on job 
assessment. Qualitative and quantitative research was held with the questionnaire filled in 
by 349 people employed based on labour agreements at Lower Silesian enterprises. The re-
spondents’ assessment of their remuneration fell at a medium level. A significant, weak and 
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positive correlation was revealed between education and dependence of a part of remunera-
tion on work outcomes. There was a significant, weak and positive correlation with support 
of employees’ participation in decision making, while education correlated positively with 
employee development through training. The respondents offered a medium assessment of 
their jobs and the assessment correlated weakly and positively with employee education. 
The observed level of motivation in the studied group was higher than average. 

Keywords: work motivation, remuneration, development, job assessment

JEL codes: M12, O15, J30
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Wprowadzenie

Multidyscyplinarne zespoły integrują znajomość różnorodnych obszarów pro-
jektowania. Skutecznie zarządzany multidyscyplinarny zespół projektowy zapew-
nia właściwą komunikację, silniejszą identyfikację i oddanie wyznaczonym zada-
niom w celu ich rozwiązania. Istotne cechy członków zespołu powinny zawierać 
funkcjonalną wiedzę specjalistyczną, doświadczenie pracy zespołowej, umiejętność 
komunikacji, elastyczność w przydziale prac i cechy osobowości. Aby utworzyć 
wielozadaniowy zespół, jego członkowie powinni wykazać się specjalistyczną wie-
dzą. W sytuacjach gdy nie występuje wystarczająca liczba personelu w zespole, 
zarządzający może transferować pracowników z innych działów. Ponadto zdolność 
pracy zespołowej jest istotna, by utworzyć kompletny zespół. Jeśli w multidyscypli-
narnym zespole składającym się z ekspertów, którzy dysponują dobrymi umiejęt-
nościami pracy zespołowej, nie będzie komunikacji, to osiągnięcia takiego zespo-
łu będą niezadawalające. Istotne jest, by zrozumieć relacje występujące pomiędzy 
członkami zespołu, tak by doprowadzić projekt do jego pozytywnego zakończenia 
i osiągnąć sukces.   

Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu tworzenia multidyscyplinar-
nych zespołów na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Sp. z o.o. z uwzględnieniem trzech cech: wielozadaniowości wie-
dzy, oszacowania zdolności pracy zespołowej i oszacowania relacji w pracy. W celu 
zdefiniowania cech członka zespołu skorzystano z testu osobowości Myers-Briggs 
(MBTI). MBTI jest użyte w celu oszacowania zdolności do pracy każdego członka 
zespołu z innym przez określenie typów osobowości i ich porównanie. Zespół utwo-
rzony za pomocą tej metody będzie cechował się bardzo dobrą komunikacją.

1. Model członka zespołu

Różnice w osobowości członków zespołu mogą znacząco oddziaływać na in-
dywidualne zachowanie i na grupowe wyniki podczas realizacji projektów. Cle-
ese (1998) wskazywał, że zespołowa rola jest ukształtowana przez osobowość niż 
przez techniczne umiejętności. Według Weiss (1998) rozumienie typów osobowości 
może pomóc przy zamianie osób w zespole roboczym. Wybór właściwego rodzaju 
osobowości może być kluczowe dla zmniejszenia konfliktów oraz być warunkiem 



209Kamil Leksycki, Roman Kielec 
Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych...

właściwej komunikacji między członkami zespołu. Tomal (1992) twierdzi, że gdy 
ludzie dowiedzą się, jaki typ osobowości mają oni sami i ich współpracownicy, 
poprawi się między nimi komunikacja oraz produktywność. Jak podają More i Wo-
ods (1987) oraz Zemke (1992), w celu budowania umiejętności tworzenia zespołu 
roboczego i interpersonalnych relacji używa się testu osobowości – wskaźnika typu 
Myers-Briggs, metoda to jest używana zarówno przez naukowców, jak i przemysł. 
Według Myers i McCaulley (1985) test MBTI proponuje rozpoznanie własnej prefe-
rencji przez pracownika oraz uczenie się o preferencjach innych, co umożliwia zi-
dentyfikować ich dodatkowe atuty i zwiększyć wydajność pracy. MBTI było i wciąż 
jest popularnym narzędziem dla badaczy oraz ma zastosowanie w licznych osobo-
wych i organizacyjnych zadaniach. 

1.1. Typ osobowości 

Według Myers (1980) przed selekcją osób do zespołu roboczego należy spraw-
dzić ich preferencje i typy osobowości, wykorzystując test osobowości Myers-Brig-
gs. MBTI zakłada cztery grupy par typów osobowości. Pierwsza dotyczy skupienia 
uwagi, do której należy Ekstrawertyk (E) i Introwertyk (I), kolejny typ dotyczy 
wyszukiwania informacji i osoby Rozsądnej (S) i Intuicyjnej (N), następnie decydu-
jącej i osobowości Myślącej (T) i Emocjonalnej (F), czwarty typ określa relacje ze 
światem i osobowości Osądzającej (J) i Spostrzegawczej (P). Każda osoba ma jedną 
preferencję z powyższych grup cech w dowolnej konfiguracji i tworzy podstawę 
dla 16 typów osobowości, np. ESTJ. Zemke (1992) podaje, że aby uzyskać relacje 
robocze pomiędzy osobami, należy przypisać numeryczną skalę +9, +3 i –3 odpo-
wiednio do pozytywnych, neutralnych i negatywnych relacji (tab. 1).

Tabela 1. Typy osobowości – zależności

Ekstrawertyk (E) ↔ 
Introwertyk (I)

Rozsądny (S) ↔ 
Intuicyjny (N)

Myślący (T) ↔ 
Emocjonalny (F)

Osądzający (J) ↔ 
Spostrzegawczy (P)

E I S N T F J P
E + ○ S ○ + T ○ + J + −
O ○ − N + ○ F + ○ P − +

Legenda: + pozytywna relacja, ○ neutralna relacja, − negatywna relacja.
Źródło: Chen, Lin (2004).
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Relacje pomiędzy różnymi połączeniami typów osobowości przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2. Macierz relacji roboczej

ES
TJ

ES
TP

ES
FJ

ES
FP

EN
TJ

EN
TP

EN
FJ

EN
FP

IS
TJ

IS
TP

IS
FJ

IS
FP

IN
TJ

IN
TP

IN
FJ

IN
FP

ESTJ 24
ESTP 12 24
ESFJ 30 18 24
ESFP 18 30 12 24
ENTJ 30 18 36 24 24
ENTP 18 30 24 36 12 24
ENFJ 36 24 30 18 30 18 24
ENFP 24 36 18 30 18 30 12 24
ISTJ 18 6 24 12 24 12 30 18 12
ISTP 6 18 12 24 12 24 18 30 0 12
ISFJ 24 12 18 6 30 18 24 12 18 6 12
ISFP 12 24 6 18 18 30 12 24 6 18 0 12
INTJ 24 12 30 18 18 6 24 12 18 6 24 12 12
INTP 12 24 18 30 6 18 12 24 6 18 12 24 0 12
INFJ 30 18 24 12 24 12 18 6 24 12 18 6 18 6 12
INFP 18 30 12 24 12 24 6 18 12 24 6 18 6 18 0 12

Źródło:Chen, Lin (2004).

Na przykład relacja robocza osobowości ESTJ z ENTP wynosi 18.

2. Zastosowanie metody MBTI do określenia multidyscyplinarnego 
zespołu roboczego w PNTUZ Sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. (PN-
TUZ) jest innowacyjnym centrum regionu, stanowi miejsce spotkania nauki, inno-
wacyjnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Celem PNTUZ jest 
tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału 
regionu, stymulowanie rozwoju przemysłu innowacyjnego i zaawansowanych tech-
nologii oraz wspomaganie przedsięwzięć zbliżających Polskę, a szczególnie woje-
wództwo lubuskie, do Unii Europejskiej.
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Mając na uwadze działalność Parku, uczestnictwo w różnego rodzaju projek-
tach, a także szeroki zakres specjalizacji ukierunkowany na rozwój przemysłu, za-
rząd PNTUZ postanowił za pomocą narzędzia MBTI przeprowadzić badania oraz 
analizę pracowników z poszczególnych centrów w celu oceny i doboru multidyscy-
plinarnego zespołu roboczego, a tym samym możliwości współpracy poszczegól-
nych pracowników ze sobą w innowacyjnych projektach. Ponieważ Centrum Lo-
gistyczne i Platforma na rzecz Nauki i Gospodarki (CLiP) jest siedzibą PNTUZ 
i koncentruje na sobie współpracę i kooperację biznesową, osoby tam pracujące 
będą stanowić bazę. Do grupy będą dobierani oraz oceniani pracownicy z Centrum 
Budownictwa Zrównoważonego i Energii (CBZiE), Centrum Innowacji: Techno-
logie dla Zdrowia Człowieka (CITdZC) i Centrum Technologii Informatycznych 
(CTI).

2.1. Realizacja badań – ankietowanie pracowników 

W celu doboru multidyscyplinarnego zespołu roboczego do innowacyjnych 
projektów w grudniu 2017 roku w PNTUZ przeprowadzono ankietę. Udział wzięło 
łącznie dziesięć osób (4 z CLiP, 2 z CBZiE, 2 z CITdZC i 2 z CTI). Pracownicy zo-
stali poproszeni o określenie w ankiecie zakresu specjalistycznej wiedzy:

 – doświadczenia (brak, do 1 roku, 1–2 lata, powyżej 2 lat),
 – stopnia komunikacji z drugą osoba (skala odpowiedzi od 0 do 3, gdzie 0 – 

brak umiejętności, 3 – wysoka stopień komunikacji),
 – stopnia zdolności dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia,
 – czy zainteresowania są ukierunkowane na świat (zewnętrzny – ludzi i dzia-

łania lub wewnętrzny – idee i doświadczenia wewnętrzne),
 – przetwarzania informacji (w sposób konkretny, obiektywny lub intuicyjny, 

subiektywny),
 – podejmowania decyzji (na podstawie logiki i rozumu lub emocji i uczuć),
 – podejścia do świata zewnętrznego (zaplanowane i uporządkowane lub ela-

styczne i spontaniczne),
 – znajomości języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, innego (ska-

la odpowiedzi od 0 do 3, gdzie 0 – brak umiejętności, 3 – wysoka stopień 
znajomości).
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Ankietę wypełniali pracownicy, a następnie na podstawie otrzymanych wyni-
ków, wykorzystując MBTI, określono typy ich osobowości. Ponadto każdej osobie 
został przypisany identyfikator w postaci dwóch liter, np. KA.

Zbiór danych zebranych na podstawie przeprowadzonych ankiet zestawiono 
w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie wyników otrzymanych na podstawie ankiet

ID 
osoby 

Określony 
typ osobo-

wości

Zakres zdobytej 
wiedzy specjali-

stycznej 

Zakres zdoby-
tego doświad-
czenia w pracy 

zespołowej

Poziom ko-
munikacji we 
współpracy

Umiejętność 
dostosowania 
do zmiennych 

warunków 
otoczenia

Poziom znajo-
mości języków 

obcych

1 2 3 4 5 6 7

KA ESTJ inżynieria pro-
dukcji, budowa 
maszyn, zarzą-
dzanie 

powyżej 2 lat 3 TAK angielski 2
niemiecki 1
francuski 0
inny –

AL ENFJ chemia, nano-
technologie

powyżej 2 lat 3 NIE angielski 3
niemiecki 0
francuski 0
włoski 3

MI ISTJ budownictwo 
zrównoważone, 
odnawialne 
źródła energii

powyżej 2 lat 2 TAK angielski 2
niemiecki 0
francuski 0
inny –

KR ENTP marketing, zarzą-
dzanie 

powyżej 2 lat 2 NIE angielski 2
niemiecki 0
francuski 0
inny –

ŁU ISFP fundusze UE, 
administracja

powyżej 2 lat 1 NIE angielski 3
niemiecki 1
francuski 0
inny –

MA INFJ administracja powyżej 2 lat 2 NIE angielski 2
niemiecki 1
francuski 0
niderlandzki 3

OL ISTJ ekonomia, kadry, 
płace, rachun-
kowość, finanse, 
fundusze UE

powyżej 2 lat 1 TAK angielski 2
niemiecki 1
francuski 0
rosyjski 1
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1 2 3 4 5 6 7

RO ENFP inżynieria 
produkcji, zarzą-
dzanie 

powyżej 2 lat 3 TAK angielski 1
niemiecki 2
francuski 0
rosyjski 2

BE ISTJ automatyka 
i robotyka

powyżej 2 lat 2 TAK angielski 1
niemiecki 0
francuski 0
inny –

WE ESTP chemia, nano-
technologie

1–2 lata 2 TAK angielski 2
niemiecki 0
francuski 0
inny –

Źródło: opracowanie własne.

Z danych (tab. 3) wynika, że w PNTUZ pracują osoby o różnych typach osobo-
wości: KL–ESTJ, AL–ENFJ, MI, OL, BE–ISTJ, KR–ENTP, ŁU–ISFP, MA–INFJ, 
RO–ENFP, WE–ESTP. Wyjątek stanowi typ osobowości ISTJ, który występuje 
trzykrotnie: MI, OL, BE. Zakres wiedzy specjalistycznej pracowników jest różny, 
dzięki temu możliwość realizacji projektów przez PNTUZ może być zróżnicowa-
ny. U dziewięciu osób zakres doświadczenia w pracy zespołowej wynosi powyżej 
dwóch lat. Dodatkowe informacje o pracownikach PNTUZ zobrazowano w tabeli 3.

2.2.  Macierz relacji roboczych pracowników

Na postawie zestawienia wyników otrzymanych z ankiet możliwe jest opra-
cowanie macierzy relacji roboczych pomiędzy poddanymi badaniu pracownikami 
(tab. 4).

Tabela 4. Macierz relacji roboczych badanych pracowników

ID 
osoby

Typ oso-
bowości

KA AL MI KR ŁU MA OL RO BE WE
ESTJ ENFP ISTJ ENTP ISFP INFJ ISTJ ENFP ISTJ ESTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KA ESTJ X 24 18 18 12 36 18 24 18 12
AL ENFP X 18 30 24 6 18 24 18 36
MI ISTJ X 12 6 24 12 18 12 6
KR ENTP X 1 12 12 30 12 30
ŁU ISFP X 6 6 24 6 24
MA INFJ X 24 6 24 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OL ISTJ X 18 12 6
RO ENFP X 18 36
BE ISTJ X 6
WE ESTP X

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki macierzy relacji roboczych analizowanych pracowników (tab. 4) możli-
we jest pokazanie wariantów poszczególnych zespołów roboczych, a następnie ob-
liczenie sumy relacji występującej w zespole i pomiędzy osobami oraz porównanie 
wyników.

2.3.  Proces i wyniki doboru zespołów roboczych

Na podstawie relacji, które wystąpiły między pracownikami przedsiębiorstwa, 
została przeprowadzona analiza trzech wariantów po sześć osób w każdym zespole: 
I – CLiP i CBZiE, II – CLiP i CITdZC, III – CLiP i CTI. Celem takich zestawień 
jest porównanie poszczególnych centrów w zestawieniu z CLiP, które jest odpo-
wiedzialne za prowadzenie innowacyjnych projektów i współpracę z przemysłem, 
a następnie ocena przydatności pracowników do tych działań. Im wyższa będzie 
suma ocen w poszczególnych wariantach, tym wystąpi wyższa jakość współpracy 
między pracownikami. Ponieważ grupa pracowników: RO, OL, MA i KR z CLiP, 
jest odniesieniem w prowadzonych badaniach, w tabeli 5 zestawiono relacje wystę-
pujące pomiędzy nimi, a następnie policzono sumę relacji.

Tabela 5. Macierz relacji roboczych CLiP i CBZiE

RO OL MA KR
ENFP ISTJ INFJ ENTP

RO ENFP X 18 6 30
OL ISTJ X 24 12
MA INFJ X 12
KR ENTP X

Źródło: opracowanie własne.

Suma relacji roboczych pracowników CLiP wynosi 102. Najniższy współ-
czynnik relacji występuje między RO i MA – 6. Najwyższy współczynnik wynosi 
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30 i występuje między RO i KR, wysoki współczynnik relacji zachodzi również 
pomiędzy MA i OL i wynosi 24.

Wariant I – zespół składa się z pracowników: RO, OL, MA, KR, MI, BE. Ma-
cierz relacji roboczych zachodząca pomiędzy pracownikami przedstawiono w ta-
beli 6.

Tabela 6. Macierz relacji roboczych CLiP i CBZiE

RO OL MA KR MI BE
ENFP ISTJ INFJ ENTP ISTJ ISTJ

RO ENFP X 18 6 30 18 18
OL ISTJ X 24 12 12 12
MA INFJ X 12 24 24
KR ENTP X 12 12
MI ISTJ X 12
BE ISTJ X

Źródło: opracowanie własne.

Suma relacji roboczych pracowników CLiP i CBZiE to 258. W wariancie I ba-
dane są MI i BE. Osoby te odznaczają się cechą ISTJ. Najniższy współczynnik ich 
relacji z osobami OL, KR oraz MI wynosi 12, natomiast najwyższy z MA – 24 oraz 
RO – 18.

Wariant II – RO, OL, MA, KR, AL, WE. Macierz relacji roboczych występu-
jąca pomiędzy pracownikami zaprezentowano w tabeli 7.

Tabela 7. Macierz relacji roboczych CLiP i CITdZC

RO OL MA KR AL WE
ENFP ISTJ INFJ ENTP ENFP ESTP

RO ENFP X 18 6 30 24 36
OL ISTJ X 24 12 18 6
MA INFJ X 12 6 18
KR ENTP X 30 30
AL ENFP X 36
WE ESTP X

Źródło: opracowanie własne.
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Suma relacji roboczych pracowników z CLiP i CITdZC to 306. W wariancie II 
badane są AL i WE. Najniższa relacja zachodzi między AL i MA oraz WE i OL – 
wynosi 6. Najwyższa relacja występuje pomiędzy WE i RO oraz WE i AL i wynosi 
36. Ponadto wysoka relacja występuje między AL i KR oraz WE i KR – 30, a także 
między AL i RO – 24.

Wariant III – RO, OL, MA, KR, KA, ŁU. Macierz relacji roboczych istniejąca 
pomiędzy pracownikami ukazano w tabeli 8.

Tabela 8. Macierz relacji roboczych CLiP i CTI

RO OL MA KR KA ŁU
ENFP ISTJ INFJ ENTP ESTJ ISFP

RO ENFP X 18 6 30 24 24
OL ISTJ X 24 12 18 6
MA INFJ X 12 36 6
KR ENTP X 18 1
KA ESTJ X 12
ŁU ISFP X

Źródło: opracowanie własne.

Suma relacji roboczych pracowników z CLiP i CTI to 247. W wariancie II 
badane są KA i ŁU. Najniższy współczynnik relacji występuje u ŁU i KR – 1, ŁU 
i OL, ŁU i MA – 6 oraz ŁU i KA – 12. Natomiast najwyższa relacja istnieje między 
KA i MA – 36.

3. Analiza i wnioski

W PNTUZ w celu doboru multidycyplinarnego zespołu roboczego zbada-
no relacje zachodzące pomiędzy pracownikami. Przeanalizowano trzy warianty:  
I – CLiP i CBZiE, II – CLiP i CITdZC oraz III – CLiP i CTI. Najwyższy wynik uzy-
skano w wariancie II – 306, kolejno w wariancie I – 258, a najniższy wynik uzyskał 
zespół III – 247 (rys. 1).
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Rysunek 1. Relacje robocze multidyscyplinarnych zespołów

258

306

247

I II III Wariant

Suma relacji

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że różnica wyników 
uzyskanych w wariantach II i I wyniosła 48, natomiast w wariantach II i III – 59. 
Wyniki uzyskane w wariantach I i III nie odbiegają od siebie znacząco – różnica 
w relacji wynosi 11.

W związku z powyższym w PNTUZ działania powinny być ukierunkowane 
głównie na dziedziny nauki związane z chemią oraz nanotechnologią. Przedsię-
biorstwo może również właściwie funkcjonować w obszarach budownictwa zrów-
noważonego, odnawialnych źródeł energii oraz automatyki i robotyki z zespołem 
CBZiE – MI oraz BE, jak również w zakresie inżynierii produkcji, budowy maszyn 
z KA (CTI). Należy zwrócić uwagę, że cechy osobowości ŁU z CTI nie pasują do 
zespołu roboczego (wariant III) i zdecydowanie zaniżają w nim relację. Podczas 
budowania multidyscyplinarnego zespołu roboczego należałoby wykluczyć osobę 
ŁU ze współpracy i powierzyć jej indywidualne zadania, które realizowałaby pod 
nadzorem osoby zarządzającej. Opierając się na wynikach uzyskanych na podsta-
wie relacji pracowników (tab. 6–8), można również zsumować indywidualne relacje 
robocze poszczególnych pracowników z zespołem CLiP, co przedstawiono na ry-
sunku 2.
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Rysunek 2. Indywidualne relacje robocze pracowników

66 66
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37

MI BE AL WE KL ŁU

Suma relacji

Osoba

Źródło: opracowanie własne.

Analizując rysunek 2, można zauważyć, że z pracownikami CLiP najlepiej 
będzie współpracować pracownik KL (suma relacji 96) oraz WE (90). Następnie 
osoba AL (78), nieco gorzej wypadły osoby MI oraz BE, które uzyskały taki sam 
współczynnik relacji na poziomie 66. W porównaniu z pracownikami KL, WE, AL, 
MI oraz BE osoba ŁU uzyskała najniższy wynik relacji roboczych – 37, co oznacza, 
że nie powinna brać udziału w innowacyjnych projektach oraz nie powinna tworzyć 
multidyscyplinarnego zespołu roboczego z pracownikami CLiP.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono istotne zagadnienia występujące w zarządzaniu inno-
wacyjnymi projektami: jak stworzyć efektywnie działający zespół oraz jak przy-
dzielić dla innowacyjnych oraz złożonych projektów odpowiednich członków ze-
społów.

By efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwa gromadzą 
dane dotyczące umiejętności, wiedzy i doświadczenia pracowników. Jedną z metod 
wspomagających i gromadzących dane jest test osobowości Myers-Briggs, który 
umożliwia wyznaczenie relacji roboczej pomiędzy członkami zespołu.

Autorzy pracy przedstawili rzeczywisty przykład doboru pracowników w PN-
TUZ do realizacji innowacyjnych projektów. Wykorzystana metoda MBTI pozwoli-
ła ujawnić, że spośród trzech założonych wariantów najlepszy współczynnik relacji 
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wystąpił w wariancie II, co opisano w podrozdziale 2.3. Ponadto należy podkreślić, 
że w wariancie III, który uzyskał najniższą sumę relacji roboczych, występuje pra-
cownik z najwyższą indywidualną sumą relacji. W przyszłości należy rozważyć 
możliwość transferowania tego pracownika do współpracy z pozostałymi.
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SELECTION AND EVALUATION OF THE MULTIDISCIPLINARY 
WORK TEAM IN INNOVATIVE PROJECTS

Abstract

Selection of proper multidisciplinary work team helps to work on the project, especial-
ly on the innovation project. Properly composed people can guarantee proper cooperation 
and communication quality during ongoing tasks, which contributes to proper conduct of 
the project. In the elaboration, which is based on an innovative company – Science and 
Technology Park of the University of Zielona Góra Ltd., there has been presented specific 
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researches on the selection of a multidisciplinary work team, using the Myers-Briggs per-
sonality test. The aim of the article is to present a method enabling creation of multidiscipli-
nary teams, with taking into account: multitasking of knowledge, estimation of cooperation 
abilities and employee relations on the example of a real functioning company.
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Celem artykułu jest ocena jakości życia polskiego społeczeństwa. Realizacji celu 
pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono kwestie teoretyczne dotyczące ja-
kości życia oraz dokonano analizy danych wtórnych, na podstawie której podjęto 
próbę oceny jakości życia Polaków. Artykuł oparto na krytycznej analizie literatury 
przedmiotu oraz danych statystycznych GUS-u. Przyjęty okres badawczy to lata 
2011–2017. 

1. Jakość życia zagadnienia wprowadzające

Chcąc wyjaśnić termin „jakość życia”, należy zaznaczyć, że w literaturze 
przedmiotu brak jednej jego definicji. Występujące ujęcia definicyjne kładą nacisk 
na różne aspekty, uwypuklają odmienne sfery rzeczywistości. Często punktem wyj-
ścia są pytania: Jak żyje się ludziom? Jak oceniają swoją codzienność? Czy są zado-
woleni ze swojej sytuacji? (Petelewicz, Drabowicz, 2016).

Wobec powyższego nie dziwi fakt, że samo pojęcie „jakość” po raz pierwszy 
pojawiło się w filozofii, w rozważaniach Platona. Użyte przez niego słowo poiotes 
oznaczało „pewien stopień doskonałości”. Platon stwierdził, że jakość jak piękno 
jest sądem wartościującym, wyrażonym przez użytkownika. Jeżeli nie ma użyt-
kownika, to nie ma takiego sądu. Arystoteles włączył to pojęcie do dziesięciu pod-
stawowych kategorii filozoficznych, obok ilości, relacji, substancji, miejsca, czasu, 
położenia, dyspozycji, czynności oraz procesu. W swoim dziele Categońae zdefi-
niował jakość jako zespół cech: „(...) to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest” 
(za: Mroczko, 2012). W języku polskim słowo „jakość” jest tłumaczeniem łaciń-
skiego qualitas, a jego encyklopedyczne definicje nawiązują do arystotelesowskiego 
rodowodu. 

W literaturze przedmiotu oprócz problematyki jakości mowa jest również 
o jakości życia. Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się wzrost zainte-
resowania koncepcją jakości życia. Jak pisze Borys: „Jakość życia jest bowiem 
lub powinna być celem nadrzędnym wszelkich naszych indywidualnych działań, 
a w skali zbiorowej – każdej społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej czy mię-
dzynarodowej (globalnej)” (2015, s. 1). Sam termin „jakość życia” pojawił się po raz 
pierwszy w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Utożsamiano go wów-
czas jedynie z dobrostanem materialnym (Dziurowicz-Kozłowska, 2002). Koncep-
cja jakości życia ma charakter interdyscyplinarny, dlatego występuje wiele definicji 
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tego pojęcia stworzonych przez filozofów, psychologów, socjologów, pedagogów 
czy ekonomistów. I tak, np. w ekonomii jakość życia stanowi termin o charakterze 
homogenicznym, w psychologii podejmowane są z kolei różne próby konceptuali-
zacji, zresztą tak jak w medycynie, pedagogice i socjologii (Theofilou, 2013; Wnuk, 
Marcinkowski, 2012).

Według Kolmana (2000) jakość życia to stopień zaspokojenia potrzeb ducho-
wych i materialnych człowieka, stopień zaspokojenia wymogów określający poziom 
materialnego i duchowego bytu jednostek i całej cywilizacji, stopień spełnienia 
oczekiwań umownej normalności w funkcjonowaniu i warunkach codziennego ży-
cia jednostek i cywilizacji. Z kolei Sęk odnosi się do obiektywnej i subiektywnej 
jakości życia. Za obiektywną jakość życia przyjmuje: „zespół warunków życia czło-
wieka, obiektywne atrybuty świata przyrody, przedmiotów i kultury oraz obiektyw-
nie oceniane atrybuty człowieka związane z poziomem życia i pozycją społeczną. 
Wśród tych obiektywnych wyznaczników jakości życia mieści się także struktura 
organizmu człowieka i poziom funkcjonowania jego układów biologicznych, czyli 
zdrowie” (Sęk, 1993, s. 110). Za subiektywną natomiast przyjmuje „rezultat we-
wnętrznych procesów wartościowania różnych sfer życia i życia jako całości. Jest to 
kategoria poznawczo-przeżyciowa (emocjonalna), a podmiot jest najważniejszym, 
jeśli nie jedynym źródłem danych, na podstawie których wnioskuje się o pozio-
mie jakości życia” (Borys, 2002; Sęk, 1993). Rutkowski definiuje jakość życia jako 
„stopień zaspokojenia ogółu (materialnych, duchowych i społecznych) potrzeb ludz-
kich, stan satysfakcji społecznej będący rezultatem postrzegania przez ludność ca-
łokształtu warunków, wszystkich istotnych wymiarów życia” (1987, s. 162).

W naukach społecznych można wyróżnić cztery grupy definicji terminu ja-
kość życia: pierwsza zawiera definicje tzw. egzystencjalne; druga definicje skupia-
jące się na zadaniach, tzw. życiowe; trzecia ujmuje jakość życia w kategorii potrzeb; 
czwarta zawiera definicje, wyróżniające obiektywny i subiektywny nurt jakości 
życia przy jednoczesnym uwzględnieniu koncepcji potrzeb (Trzebiatowski, 2011). 

Według Borysa konkretyzacja pojęcia jakość życia „musi już uwzględniać 
jasno sprecyzowane kryteria typologiczne, generujące różne rodzaje jakości życia 
(obrazy naszego życia) oparte na tym samym, uniwersalnym sednie tej kategorii” 
(Borys, Knippschild, 2014, s. 13). Na rysunku 1 ujęto rodzaje jakości życia w sześciu 
klasyfikacjach. 



224  Problemy Współczesnej Ekonomii

Rysunek 1. Rodzaje jakości życia w sześciu klasyfikacjach

Źródło: Borys, Knippschild (2014).

Od dawna zdawano sobie sprawę, że jakość życia zależy od wielu aspektów, 
np. od jakości środowiska, bezpieczeństwa materialnego, jakości nabywanych towa-
rów, usług, informacji oraz zachowań osób, z którymi jesteśmy w relacjach. Czło-
wiek w dążeniu do poprawy jakości życia jest zdolny sam kreować korzystne dla 
siebie zmiany, jak również wykorzystywać te wypracowane już przez innych (Łu-
narski, 2008).

2. Jakość życia polskiego społeczeństwa 

Jakość życia stanowi bardzo ważny element rozwoju społecznego i gospo-
darczego, dlatego istotna jest wiedza na temat jej kształtowania się, osiągniętego 
poziomu. Aby było to możliwe, należy przede wszystkim wyodrębnić zasadnicze 
aspekty jakości życia, a następnie poddać je wnikliwej analizie. W niniejszym 
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opracowaniu skupiono się na obszarach jakości życia wyodrębnionych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny, tj. materialne warunki życia; główny rodzaj aktywności – 
praca; zdrowie; edukacja; czas wolny i relacje społeczne; bezpieczeństwo ekono-
miczne i fizyczne; państwo i podstawowe prawa – aktywność obywatelska; jakość 
środowiska w miejscu zamieszkania; subiektywny dobrobyt. Każdemu z obszarów 
zostały przyporządkowane adekwatne wskaźniki o charakterze obiektywnym i su-
biektywnym (będące w stosunku do siebie komplementarne). Należy zaznaczyć, 
że nie wszystkie ujęte w opracowaniu wskaźniki obliczane są co roku, niekiedy 
podawane są w odstępach kilkuletnich np. co cztery lata, jak w przypadku informa-
cji pobieranych z wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych 
„Badanie spójności społecznej”, zrealizowanego przez GUS w 2011 roku, a później 
w 2015 roku. Wskaźniki obliczane są także w odstępach kilkuletnich ze względów 
merytorycznych (np. niewielka zmienność zjawiska w krótkim czasie), stąd w tabe-
lach brakuje danych. Celem przeprowadzenia kompleksowej, możliwie najszerszej 
oceny jakości życia w Polsce za okres badawczy przyjęto lata 2011–2017. Należy 
jednak zaznaczyć, że część danych jest niekompletna z uwagi – na co wcześniej 
wskazano – pomiar wskaźników w odstępach kilkuletnich oraz włączanie do ana-
liz z czasem kolejnych wskaźników. Dołożono wszelkich starań, aby prezentowane 
w artykule dane były możliwie najbardziej aktualne (niektóre dane publikowane są 
nawet z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do wystąpienia badanego zjawiska). 

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1, materialne warunki życia 
Polaków mające bezpośrednie przełożenie na jakość życia w badanym okresie ule-
gły poprawie. Zaobserwowano coroczny wzrost przeciętnego miesięcznego docho-
du rozporządzalnego. Szczególnie duży wzrost nastąpił w 2016 roku w stosunku do 
2015 roku. Głównym powodem był uruchomiony od 1 kwietnia 2016 roku program 
Rodzina 500+. Z danych GUS wynika, że świadczenie to stanowiło przeciętnie 
w gospodarstwach domowych, które je otrzymały, 16,8% dochodów rozporządzal-
nych na 1 osobę. Nadal jednak (dane Eurostatu za 2016 r.) dochód rozporządzalny 
w Polsce stanowił jedynie około 70% dochodu rozporządzalnego dla wszystkich 
państw unijnych oraz 66% strefy euro. W latach 2011–2017 widoczne było także 
zmniejszenie się zasięgu ubóstwa w Polsce. W 2017 roku znaczącą poprawę zanoto-
wano głównie wśród rodzin z dziećmi, osób z niższym wykształceniem oraz miesz-
kańców wsi (GUS, 2018b). Powyższe dane przełożyły się na obserwowany wzrost 
wartości wskaźnika dobrej samooceny budżetu domowego oraz spadek wartości 
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wskaźnika złej samooceny budżetu domowego. W badanym okresie zaobserwowa-
no także spadek odsetka gospodarstw domowych, które zgłaszały brak pieniędzy 
na żywność, brak pieniędzy na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku oraz 
brak samochodu z przyczyn finansowych. Można zatem stwierdzić, że sytuacja ma-
terialna Polaków w badanym okresie uległa poprawie.

Tabela 1. Obszar jakości życia – materialne warunki życia, dane za lata 2011–2017 (%)

Wskaźnik 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (zł) 1235 1299 1340 1386 1475 1598
Zasięg ubóstwa skrajnego . 7,4 7,4 6,5 4,9 4,3
Zasięg ubóstwa wielowymiarowego 4,6 . 3,4 3,4 . .
Wskaźnik dobrej samooceny budżetu domowego . 11,4 12,6 13,8 15,3 .
Wskaźnik złej samooceny budżetu domowego . 36,8 31,7 28,4 25,4 .
Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w wydatkach ogółem . 24,9 24,4 24,0 24,2 .

Udział wydatków na utrzymanie mieszkania 
w wydatkach ogółem . 20,8 20,1 20,1 19,6 .

Gospodarstwa domowe mieszkające w zbyt dużych 
mieszkaniach 5,7 . . 6,2 7,1 7,2

Gospodarstwa domowe mieszkające w zbyt małych 
mieszkaniach 18,7 . . 17,7 17,0 17,2

Brak pieniędzy na żywność 9,3 . . 5,4 . .
Brak pieniędzy na przynajmniej jeden tydzień wakacji 
raz w roku 42,9 . . 37,9 . .

Brak samochodu z przyczyn finansowych 12,4 . . 9,2 8,9 8,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018a).

Pozytywna sytuacja zarysowuje się także w obszarze głównej aktywności – 
pracy (tab. 2 ). W analizowanym okresie obserwuje się wzrost wartości wskaźnika 
zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia (także długotrwałego), wzrost mediany wy-
nagrodzeń oraz mediany świadczeń emerytalnych. Nieco gorzej sytuacja kształtuje 
się w kwestiach zadowolenia z sytuacji zawodowej oraz odsetka osób zatrudnionych 
na podstawie umowy na czas określony oraz pracujących w wydłużonym czasie 
pracy.
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Tabela 2 Obszar jakości życia – główny rodzaj aktywności: praca, dane za lata 2012–2017 
(%)

Wskaźnik 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wskaźnik 
zatrudnienia 50,2 50,2 51,2 51,9 52,8 53,7

Stopa bezrobocia 10,1 10,3   9,0   7,5   6,2   4,5
Stopa bezrobocia 
długotrwałego   4,1   3,8   3,3 2,4   1,7   1,5

Młodzież 
niepracująca 
i nieuczestnicząca 
w kształceniu

. 16,4 16,1 14,7 14,9 .

Pracujący 
w wydłużonym 
czasie pracy

. 14,4 13,9 13,1 12,6 .

Pracujący na 
podstawie umowy 
na czas określony

. 21,1 22,3 28,0 27,5 .

Mediana 
wynagrodzeń (zł)

3115
(październik) . 3292

(październik) . 3511
(październik) .

Mediana 
świadczeń
emerytalnych (zł)

. 1718 
(marzec) . 1808

(marzec)
1834

(marzec)
1861

(marzec)

Zadowolenie 
z sytuacji 
zawodowej

. 70,3 . 59,7 61,9 62,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018a).

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że największym problemem w ob-
szarze zdrowia jest wzrastający znacząco odsetek osób, które rezygnują z wizyty 
u lekarza specjalisty zarówno z powodu długiej listy oczekujących, braku skiero-
wania, jak i z powodów finansowych. Jednocześnie zaobserwowano w 2017 roku 
w stosunku do lat poprzednich nieznaczny wzrost odetka osób dobrze oceniających 
swój stan zdrowia.
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Tabela 3. Obszar jakości życia – zdrowie, dane za lata 2009*–2017 (%)

Wskaźnik 2009 2013 2014 2015 2016 2017
Osoby o ograniczonej zdolności 
wykonywania codziennych czynności . 24,1 24,2 . 22,8 23,0

Wskaźnik dobrej samooceny stanu zdrowia . 58,4 58,3 . 58,5 60,7
Wskaźnik złej samooceny stanu zdrowia . 14,2 13,7 . 13,7 12,9
Osoby w wieku 15 lat lub więcej z nadwagą 
lub otyłością 52,2 . 53,3 . . .

Odsetek osób w wieku 15 lat i więcej 
deklarujących codzienne palenie tytoniu 23,8 . 22,7 . . .

Rezygnacja z wizyty u lekarza specjalisty 
z powodu listy oczekujących, braku 
skierowania

4,8 . 4,4 . 32,2 .

Rezygnacja z wizyty u lekarza specjalisty 
z powodów finansowych 3,6 . 3,1 . 18,7 .

* Wyjątkowo wzięto do analizy 2009 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

W obszarze edukacji w badanym okresie należy odnotować wzrost odsetka 
osób w wieku 16–74 lata regularnie korzystających z komputera oraz internetu. Jest 
to związane z informatyzacją życia zawodowego i prywatnego, szybko zmieniającą 
się rzeczywistością technologiczną. W latach 2011–2016 zaobserwowano także nie-
znaczny wzrost (o 2,4 pp.) odsetka osób powyżej 25. roku życia z wykształceniem 
wyższym, przy jednoczesnym spadku odsetka osób powyżej 25. roku życia z wy-
kształceniem co najwyżej gimnazjalnym. Wzrósł również odsetek dzieci w wieku 
3–4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym (o 11,9 pp. w 2016 r. w stosunku 
do 2013 r.). Przedstawione w tabeli 4 dane wskazują na wzrost znaczenia edukacji 
w Polsce. 

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że Polacy z roku na rok są bardziej 
usatysfakcjonowani z czasu wolnego i ze sposobu jego spędzania. Zaskakujący jest 
w obliczu innych danych ujętych w raportach Diagnozy społecznej znaczący wzrost 
odsetka osób mających zaufanie do innych (Czapiński, Panek 2011, 2013, 2015). 

Kształtowanie się wartości wskaźników kolejnego obszaru wyodrębnionego 
w jakości życia pokazuje pozytywne postrzeganie Polaków kwestii bezpieczeństwa 
ekonomicznego i fizycznego (tab. 6). Z pewnością jest to bezpośrednio powiąza-
ne z poprawiającą się sytuacją Polaków w obszarach „materialne warunki życia” 
(tab. 1) oraz „główny rodzaj aktywności – praca” (tab. 2).
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Tabela 4. Obszar jakości życia – edukacja, dane za lata 2011–2016 (%)

Wskaźnik 2011 2013 2014 2015 2016
Osoby posługujące się językami 
obcymi 45,0 . . 45,8 .

Osoby w wieku 16–74 lata 
korzystające regularnie 
z komputera

. 64,0 63,5 64,8 69,1

Osoby w wieku 16–74 lata 
korzystające regularnie z Internetu . 63,0 63,0 64,8 69,9

Osoby powyżej 25. roku życia 
z wykształceniem wyższym . 22,8 23,9 24,5 25,2

Osoby powyżej 25. roku życia 
z wykształceniem co najwyżej 
gimnazjalnym

. 17,2 16,5 16,0 15,4

Osoby w wieku 15–64 lata 
uczestniczące w kształceniu lub 
szkoleniu

. 16,0 15,1 14,6 14,2

Dzieci w wieku 3–4 lata objęte 
wychowaniem przedszkolnym . 64,2 

(2013/2014)
71,6

(2014/2015)
77,3%

(2015/2016)
76,1

(2016/2017)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

Tabela 5. Obszar jakości życia – czas wolny i relacje społeczne, dane za lata 2011–
2017 (%)

Wskaźnik 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Brak czasu wolnego dla siebie 17,2 . . 18,8 . .
Satysfakcja z ilości czasu wolnego 61,6 . . 61,9 63,0 64,3
Satysfakcja ze sposobu spędzania czasu wolnego 60,4 . . 60,5 63,3 64,2
Wskaźnik izolacji społecznej 8,9 . . 8,4 . .
Możliwość uzyskania wsparcia od innych osób . 94,4 . . 96,9 96,9
Zaufanie do innych osób . 43,7 . 78,4 79,8 81,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017). 
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Tabela 6. Obszar jakości życia – bezpieczeństwo ekonomiczne i fizyczne,  
dane za lata 2013–2017 (%)

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017
Brak możliwości pokrycia nieoczekiwanego wydatku 47,3 49,3 . 41,4 38,5
Zaległości w opłatach   9,0   8,5 .   5,9   4,7
Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania 81,5 . 84,0 91,3 91,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

Jakość życia to także kwestie związane z życiem społeczno-politycznym, ak-
tywnością polityczną. W analizowanym okresie obserwowany jest niewielki wzrost 
zaufania do rządzących, organów administracji publicznej. Frekwencja wyborcza 
w 2015 roku w stosunku do 2011 roku była większa o 2,1 punktu procentowego 
(tab. 7). Dopiero w 2019 roku zostaną opublikowane kolejne dane dotyczące poczu-
cia zagrożenia dyskryminacją. Można przypuszczać, obserwując ogólną sytuację 
geopolityczną, że wartość tego wskaźnika w porównaniu z tą z badania przeprowa-
dzonego w 2015 roku będzie wyższa.

Tabela 7. Obszar jakości życia – państwo i podstawowe prawa, aktywność obywatelska, 
dane za lata 2011–2017 (%)

Wskaźnik 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Zaufanie do sejmu i senatu . . . 25,3 28,2 27,4
Zaufanie do rządu . . . 27,3 30,0 31,1
Zaufanie do władz lokalnych . . . 49,5 58,8 60,7
Zaufanie do sądów . . . 46,7 50,2 46,6
Zaufanie do policji . 31,4 . 67,3 66,9 66,4
Poczucie zagrożenia dyskryminacją   9,6 . .   8,2 . .
Osoby świadczące wolontariat w organizacjach 10,3 . . .   8,5 .
Frekwencja w wyborach do Sejmu RP 48,9 . . 50,9 . .

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

Jakość środowiska w miejscu zamieszkania stanowi kolejny obszar jakości ży-
cia. Z danych zebranych w tabeli 8 wynika, że w badanym okresie wystąpił spa-
dek odsetka gospodarstw domowych narażonych na nadmierny hałas. Cieszy także 
duży (i ciągle rosnący) odsetek osób wyrażających zadowolenie z terenów rekre-
acyjnych i terenów zielonych. Niestety, w 2017 roku w stosunku do lat poprzednich 
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wzrósł odsetek gospodarstw domowych narażonych na zanieczyszczenie lub inne 
problemy środowiskowe w okolicy.

Tabela 8. Obszar jakości życia – jakość środowiska w miejscu zamieszkania, 
dane za lata 2013–2017 (%)

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017
Narażenie na nadmierny hałas 15,2 14,6 . 13,8 13,6
Narażenie na zanieczyszczenie lub inne problemy 
środowiskowe w okolicy 11,6 12,2 . 11,6 13,2

Zadowolenie z terenów rekreacyjnych i terenów zielonych 71,0 . . 73,7 75,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

Tabela 9. Obszar jakości życia – subiektywny dobrobyt, dane za lata 2013–2017 (%)

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017
Zadowolenie z życia ogólnie rzecz biorąc 70,6 . 78,4 80,1 81,5
Złożony wskaźnik dobrego samopoczucia 37,0 . 50,2 . .
Złożony wskaźnik złego samopoczucia   5,5 .   4,5 . .
Poczucie sensu w życiu 73,3 . 67,0 74,9 78,5
Poczucie optymizmu . . 66,5 68,8 71,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2014, 2015, 2016, 2017).

W ramach jakości życia bardzo istotną rolę odgrywa subiektywne poczucie 
dobrobytu. Na podstawie zebranych w tabeli 9 danych pokazano, że w badanym 
okresie z roku na rok wzrastało ogólnie rzecz biorąc zadowolenie Polaków z ży-
cia, jak również wzrastały wartości złożonego wskaźnika dobrego samopoczucia1, 
poczucia sensu w życiu czy poczucia optymizmu. 

1 Odsetek osób w wieku 16 lat i więcej, które w ciągu miesiąca przed badaniem nie doświad-
czały symptomów złego samopoczucia oraz u których zaobserwowano przynajmniej 5 z 9 sympto-
mów dobrego samopoczucia (tj. przez cały czas lub przez większość dni: czuły się pełne życia; czuły 
się spokojne i opanowane, czuły, że mają dużo sił i energii do działania; czuły się szczęśliwe oraz 
nigdy (lub bardzo rzadko): czuły się zdenerwowane, czuły się tak głęboko przygnębione, że nic nie 
mogło ich podnieść na duchu, czuły się smutne, przybite lub miały chandrę; czuły się wykończone; 
czuły się zmęczone (GUS, 2017).
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Podsumowanie

Jakość życia stanowi jeden z istotniejszych obszarów życia społeczno-gospo-
darczego. Wysoki poziom jakości życia świadczy zarówno o poczuciu bezpieczeń-
stwa materialnego mieszkańców, stabilności politycznej – istotnej dla spokojnego, 
bezpiecznego, przewidywalnego funkcjonowania, jak i bezpieczeństwa subiektyw-
nego odczuwanego przez jednostki na wielu płaszczyznach: zaufania, zadowolenia 
z życia, poczucia sensu życia, optymizmu. 

Przedstawione w artykule dane pozwalają sądzić, że poziom jakości życia 
w Polsce wzrasta. Jest to widoczne praktycznie we wszystkich analizowanych ob-
szarach. Z pewnością najbardziej zauważalny jest wzrost jakości życia w obszarze 
„materialne warunki życia”, a to za sprawą wprowadzonych przez rząd dodatko-
wych świadczeń, znacznego zmniejszenia się odsetka osób żyjących w skrajnym 
ubóstwie. Poprawa koniunktury gospodarczej przyczyniła się do wzrostu wskaźni-
ka zatrudnienia, spadku stopy bezrobocia, co także wpłynęło na odczuwalny wzrost 
jakości życia Polaków, którzy – jak pokazują dane – odczuwają bezpieczeństwo 
ekonomiczne i fizyczne. 

Polacy są także coraz lepiej wykształceni, w coraz większym zakresie korzy-
stają regularnie z komputera, zasobów internetu. Również z roku na rok są bar-
dziej usatysfakcjonowani z czasu wolnego i ze sposobu jego spędzania. Ich poziom 
subiektywnego dobrobytu wzrasta. Pozwala to mieć nadzieję, że przełoży się to 
m.in. na wzrost poziomu szczęścia Polaków. W Światowym Rankingu Szczęścia 
opracowanym przez grupę niezależnych ekspertów zgromadzonych przy Sustaina-
ble Development Solutions Network na lata 2014–2016 Polska uplasowała się na 
46. pozycji – na 155 państw (Helliwell, Layard, Sachs, 2017), w rankingu szczęścia 
2010–2012 zajęła 51. miejsce (Helliwell, Layard, Sachs, 2013).
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i związany z tymi czynnikami wzrost tempa pracy, wielozadaniowości, presji na 
zdobywanie nowej wiedzy, a także mocno współcześnie odczuwany przez pracu-
jących brak poczucia stabilności zatrudnienia – spowodowała poważne zaburze-
nia równowagi życie – praca znacznego odsetka pracowników na całym świecie 
i związane z tym nasilone odczuwanie pogorszenia dobrostanu psychicznego (MOP, 
2016; Rosa, 2013). Z badania przeprowadzonego przez Matrix w 2013 roku wyni-
ka, że w krajach UE-27 koszty depresji wynikającej z pracy kształtują się prze-
ciętnie na poziomie 617 mld euro rocznie, obejmując koszty absencji chorobowych 
(272 mld euro), utraty produktywności (242 mld euro) oraz koszty opieki zdro-
wotnej (63 mld euro) i społecznej (39 mld euro) (EU-OSHA, 2014, s. 34). Ogrom 
ponoszonych kosztów społecznych i finansowych sugeruje skalę zjawiska nega-
tywnego stresu w miejscach pracy w Europie oraz potrzebę zapobiegania i przeciw- 
działania mu. 

Polska należy do krajów o najwyższym w Europie odsetku zestresowanych 
pracowników1. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób zjawisko destrukcyjnego stresu w miejscu pracy może 
niszczyć potencjał zatrudnionych. Jest to pytanie istotne zarówno dla organizacji, 
w kontekście ponoszonych z tytułu stresu strat ekonomicznych oraz w kontekście 
rynku pracownika obserwowanego w wielu segmentach rynku pracy, jak i dla pra-
cowników, w kontekście ich zdrowia psychicznego i fizycznego, zdolności do pracy, 
dobrostanu oraz sytuacji materialnej. Dla realizacji tak postawionego celu przyjrza-
no się istocie destrukcyjnego stresu w miejscu pracy, jego przyczynom i skutkom 
oraz aktualnej skali zjawiska. Efektem podjętych rozważań są rekomendacje dla 
przedsiębiorstw oraz instytucji dotyczące tworzenia miejsc pracy przyjaznych za-
trudnionym, w których mogą oni podtrzymać i rozwijać tkwiący w nich potencjał. 
W opracowaniu posłużono się przeglądem literatury przedmiotu oraz dostępnych 
raportów z badań nad stresem w miejscu pracy. 

1 Pracownicy w Polsce należą do najbardziej zestresowanych w Europie. Według OECD po-
nad 53% z nich odczuwa stres w pracy. Bardziej zestresowani w miejscu pracy są tylko Grecy (58%) 
i Turcy (67,5%) (Praca.Interia.pl, 2015).
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1. Potencjał pracowników a istota, uwarunkowania 
i skutki destrukcyjnego stresu w miejscu pracy 

W Słowniku języka polskiego (Szymczak, 1981, s. 854) zdefiniowano poten-
cjał pracy jako zakres możliwości, zdolności, sprawności, tkwiący w ludziach, in-
stytucjach, rzeczach. Pocztowski podobnie ujmuje kapitał ludzki jako ogół cech 
i właściwości ucieleśnionych w pracownikach (ich wiedza, umiejętności, zdolno-
ści, zdrowie, motywacja, wartości), który ma określoną wartość oraz stanowi źró-
dło przyszłych dochodów zarówno dla pracownika, będącego jego właścicielem, 
jak i dla organizacji, której użycza on swojego zasobu na określonych warunkach 
(Pocztowski, 2008, s. 21). Korzystając z definicji potencjału pracy i poszerzając ją 
o ujęcie zasobowe zaproponowane przez Pocztowskiego, „potencjał pracowników” 
można zdefiniować jako mający określoną dla pracownika i organizacji wartość 
zasób możliwości i sprawności tkwiący w zatrudnionych (ich wiedzy, umiejętności, 
zdolności, zdrowia, motywacji, wartości), który może się ujawnić i rozwijać przy 
zapewnieniu określonych warunków. Przyjmując takie ujęcie potencjału pracowni-
ków, można wyróżnić jego cztery zasadnicze elementy – poziomy:

a) potencjał intelektualny: wiedza, umiejętności takie jak innowacyjność, 
przedsiębiorczość, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, za-
rządzanie czasem itp.;

b) potencjał moralny: etyka ogólna i zawodowa (sumienność, rzetelność, 
uczciwość, odpowiedzialność, kultura osobista itp.);

c) potencjał psychologiczny: motywacja, kondycja (zdrowie) psychiczna, kom-
petencje społeczne, takie jak np. otwartość na innych, komunikatywność;

d) potencjał fizyczny: kondycja (zdrowie) fizyczne (wytrzymałość, odporność 
na zmęczenie, sprawność fizyczna, brak chorób).

W warunkach ogromnej dynamiki zmian i wyzwań stojących przed organiza-
cjami sukces przedsiębiorstwa w stopniu dużo większym niż dotąd zależy od auten-
tycznego zaangażowania potencjału pracowników w wykonywaną pracę. Właściwe 
wykorzystanie, podtrzymanie i rozwój tego potencjału wymaga jednak spełnienia 
określonych warunków. Doświadczanie przez zatrudnionych długotrwałego stresu 
w miejscu pracy może stanowić istotną barierę w tym procesie. W literaturze przed-
miotu podkreśla się bowiem, że istnieje optymalny poziom pobudzenia stresowego 
sprzyjający sprawnemu działaniu i zachowaniu dobrego stanu zdrowia, natomiast 
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jego przekroczenie staje się nadmiernym obciążeniem dla organizmu i może pro-
wadzić do wyczerpania (Ostrowska, Michcik, 2014, s. 13). O takim poziomie stresu 
można więc powiedzieć, że jest destrukcyjny. W takim rozumieniu ujmowany jest 
stres, któremu przyjrzano się w niniejszym opracowaniu.

Stres w miejscu pracy definiowany jest jako sytuacja, w której dochodzi do 
konfliktu między możliwościami, umiejętnościami i wiedzą pracownika a warun-
kami pracy, stawianymi wymaganiami i oczekiwaniami, i w której pracownik nie 
jest w stanie sprostać tym wymaganiom, oczekiwaniom, czując dyskomfort związa-
ny z warunkami pracy (Gólcz, 2012, s. 5; Żołnierczyk-Zreda, 2015, s. 7). Cox i Grif-
fiths w The nature and measurement of work-related stress: theory and practice 
(2005, za: EU-OSHA, 2014, s. 5) uznają, że stres związany z pracą pojawia się na 
skutek oddziaływania zagrożeń psychospołecznych, czyli takich, które negatywnie 
wpływają na samopoczucie psychiczne lub psychofizyczne pracownika oraz wyni-
kają z zależności między planowaniem pracy a zarządzaniem pracą w kontekście 
organizacji i społeczeństwa . Do takich zagrożeń – przyczyn stresu związanego 
z pracą – należy zaliczyć (Gólcz, 2012; Ostrowska, Michcik, 2014; WHO, 2009):

a) nadmierne obciążenie pracą ilościowe (duża ilość pracy, zbyt szybkie tem-
po pracy, krótkie terminy) i jakościowe (zadania ponad możliwości pra-
cownika, zbyt wysokie wymagania emocjonalne, duża odpowiedzialność, 
trudne decyzje, dylematy moralne); 

b) niedociążenie jakościowe pracą (praca poniżej kwalifikacji, monotonia 
i monotypowość pracy, zbyt mała odpowiedzialność); 

c) brak kontroli nad pracą (nieelastyczne harmonogramy pracy, nieregularne 
i nieprzewidywalne lub nietypowe godziny pracy, nieustanna presja czasu, 
współpracowników, kierownictwa); 

d) złe stosunki międzyludzkie i niewłaściwa kultura organizacyjna (m.in. brak 
wsparcia od przełożonych, współpracowników, ciągła rywalizacja, brak 
współpracy, konflikty interpersonalne, niedostateczna komunikacja, za-
chowania nieetyczne w zespole pracowniczym, w tym mobbing i dyskry-
minacja, brak jasności celów organizacji); 

e) brak poczucia współuczestnictwa (żaden lub znikomy wpływ na sprawy 
związane z organizacją, nieuwzględnianie opinii wynikających z wiedzy 
i doświadczenia pracowników); 
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f) niejasne role czy konflikt roli w organizacji (sprzeczne wymagania, oczeki-
wania czy zadania do wykonania, niepewność zatrudnienia); 

g) złe lub trudne fizyczne, chemiczne i ergonomiczne warunki pracy (hałas, 
promieniowanie, za wysoka lub za niska wilgotność i temperatura powie-
trza, wystawienie na drgania i wibracje, niewłaściwe oświetlenie, szkodli-
we substancje, niespełniające wymogów ergonomicznych wyposażenie sta-
nowiska pracy itp.); 

h) brak możliwości rozwoju kariery zawodowej;
i) niewłaściwie przeprowadzaną restrukturyzację;
j) wykluczające się nawzajem wymagania w pracy i w domu utrudniające po-

godzenie roli zawodowej z życiem rodzinnym (nierównowaga życie pry-
watne – praca).

Wymienione stresory nie sprzyjają pozytywnemu pobudzeniu stresowemu, 
tworzą raczej sytuację dystresu (Selye, 1977), w której pojawiają się negatywne 
skutki stresu w pracy. Mogą się one objawiać na kilku poziomach funkcjonowania 
pracowników, w tym na poziomie: fizjologicznym (m.in. zmiany częstości skur-
czów serca i ciśnienia krwi, przyspieszony oddech, wzmożone wydzielanie hormo-
nów i przemiana materii, utrata lub wzmożenie apetytu, bezsenność), poznawczym 
(trudności z koncentracją uwagi i podejmowaniem decyzji, skłonności do popeł-
niania błędów), emocjonalnym (lęk, gniew, niepokój, niecierpliwość), behawioral-
nym (skłonności do zachowań sprzyjających wypadkom, agresywnych, kontrpro-
duktywnych czy uzależnień) (Gólcz, 2012, s. 6; WUP, 2012; Żołnierczyk-Zreda, 
2015, s. 8). Jeżeli stan napięcia stresowego utrzymuje się długo, może prowadzić do 
psychicznego i fizycznego wyczerpania oraz poważnych zmian w stanie zdrowia 
pracownika, wśród których wymienia się (Gólcz, 2012, s. 7):

a) zespoły bólowe mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej 
kręgosłupa;

b) owrzodzenie układu pokarmowego oraz bolesne skurcze jelit;
c) obniżenie odporności organizmu na infekcje;
d) nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, chorobę wieńcową, zawał mięśnia ser-

cowego;
e) depresje, nerwice;
f) choroby nowotworowe;
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g) zaburzenia zdrowia i zachowania związane z przyjmowaniem tytoniu, al-
koholu lub środków odurzających dla obniżenia napięcia psychicznego.

Oprócz wymienionych skutków stresu związanego z pracą ujawniających się 
w pogorszeniu zdrowia fizycznego i psychicznego (co wpływa na zdolność do wy-
konywania pracy i relacje rodzinne pracowników) pogarsza się także ich sytuacja 
materialna – na skutek chorób i urazów wynikających ze stresu konieczne są zwol-
nienia lekarskie, przymusowe urlopy lub rezygnacja z pracy, ponoszenie kosztów 
leczenia, co uszczupla lub eliminuje dochody z pracy. Na poziomie zakładu pracy 
zagrożone jest natomiast bezpieczeństwo pracy, terminowość wykonania zadań, 
efektywność i jakość pracy, przeprowadzanie zmian w firmie (większy opór zestre-
sowanych pracowników), pojawia się problem absencji i rotacji (oraz konieczność 
zastępstw na tych stanowiskach lub ewentualnej rekrutacji), braku zaangażowania 
w pracę u zestresowanych osób, utraty ich motywacji i pewności siebie oraz ograni-
czenia przez nich kontaktów ze współpracownikami (EU-OSHA, 2014, s. 6; Gólcz, 
2012; Ostrowska, Michcik, 2014, s. 14; WUP, 2012). Przekłada się to na konkretne 
konsekwencje finansowe stresu w miejscu pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa 
czy instytucje, również takie straty ekonomiczne, które są trudne do oszacowania, 
wynikające np. z niskiego etosu pracy, wzrostu bierności i apatii wśród personelu, 
braku poczucia podmiotowości czy zaniku potrzeby zawodowego spełnienia. 

2. Stres związany z pracą w Polsce – raporty z badań

W tej części pracy poddano analizie dane wtórne z dostępnych raportów 
z badań nad stresem (jego skalą i przyczynami) w miejscu pracy dotyczące Polski. 
Zbiorcze wyniki tych badań ukazano w tabeli 1.

Tabela 1. Stres w miejscu pracy w Polsce

The Workforce View in Europe 2017, 2018/ADP Polska 

Częstotliwość 
doświadczania 
stresu – Polska 
(2017, 2018)

2017
22% pracowników – codziennie,
24% pracowników – raz w tygodniu,
34% pracowników – raz w miesiącu,
19% pracowników – nigdy

2018
27% pracowników – codziennie,
43% pracowników – w każdym 
tygodniu, 
22% pracowników – w każdym 
miesiącu,
11% pracowników – nigdy
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Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2016. Raport z badania opinii pracowników fizycznych  
oraz umysłowo-fizycznych/Koalicja Bezpieczni w Pracy

Stres wśród 
pozostałych 
fizycznych, 
chemicznych 
i biologicznych 
zagrożeń 
w miejscu pracy 
– według ocen 
pracowników 
(2016)

Ogółem 1) stres (72%), 
2) hałas (68%), 
3) bolesne lub męczące pozycje (64%), 
4) noszenie lub przesuwanie ciężkich ładunków (61%),
5) bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury 

(57%),
6) wdychanie pyłów (45%),
7) wibracje, drgania narzędzi i maszyn (43%),
8) kontakt z substancjami chemicznymi lub 

biologicznymi (37%), 
9) żadne z powyższych (5%)

Pracownicy fizyczni:
a – odsetek 

deklarujących 
narażenie na 
zagrożenie 
(mniejszość/ok. 
połowę/większość 
czasu)

b – w tym: deklarujący 
narażenie przez 
większość czasu

1) stres (a – 64%, b – 20%), 
2) hałas (a – 70%, b – 32%),
3) bolesne lub męczące pozycje (a – 66%, b – 25%),
4) noszenie lub przesuwanie ciężkich ładunków  

(a – 67%, b – 24%),
5) bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury  

(a – 63%, b – 24%),
6) wdychanie pyłów (a – 53%, b – 19%),
7) wibracje, drgania narzędzi i maszyn (a – 50%,  

b – 15%),
8) kontakt z substancjami chemicznymi lub 

biologicznymi (a – 41%, b – 9%),
9) żadne z powyższych (7%)

Pracownicy umysłowi:
a – odsetek 

deklarujących 
narażenie na 
zagrożenie 
(mniejszość/ok. 
połowę/większość 
czasu)

b – w tym: deklarujący 
narażenie przez 
większość czasu

1) stres (a – 80%, b – 30%),
2) hałas (a – 65%, b – 23%),
3) bolesne lub męczące pozycje (a – 62%, b – 17%),
4) noszenie lub przesuwanie ciężkich ładunków  

(a – 55%, b – 13%),
5) bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury  

(a – 50%, b – 15%),
6) wdychanie pyłów (a – 37%, b – 12%),
7) wibracje, drgania narzędzi i maszyn (a – 35%, 11%),
8) kontakt z substancjami chemicznymi lub 

biologicznymi (a – 33%, b – 8%),
9) żadne z powyższych (3%)

European Opinion Poll on Occupational Safety and Health/EU-OSHA –  
European Agency for Safety and Health at Work – badania dotyczące Polski, 2013

Skala stresu 51% pracowników w Polsce uznało, że stres w miejscu pracy jest zjawiskiem 
powszechnym (podobnie 51% w Europie), w tym 18% twierdziło, że sytuacje 
stresowe są bardzo częste, a 33%, że są one częste; 48% zatrudnionych uznało, 
że przypadki stresu w pracy są rzadkością (45% w Europie), w tym 30%, że są 
one dość rzadkie, 17% – że są bardzo rzadkie, a 1% ankietowanych uznał, że nie 
ma stresu w pracy

Kontrola nad 
zjawiskiem 
stresu

Według 55% pracowników w Polsce (54% w Europie) problem stresu jest dobrze 
rozwiązywany w ich miejscu pracy, według 42% jest odwrotnie

cd. tabeli 1
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Główne 
przyczyny 
stresu 
związanego 
z pracą według 
pracowników 
w Polsce

84% pracowników – reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia, 
65% – nadmiar przepracowanych godzin lub obciążenie pracą,
59% – brak jasności co do ról i obowiązków,
58% – ograniczona możliwość wpływu na własne zasady pracy,
57% – padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań takich jak mobbing,
53% – brak wsparcia ze strony kolegów lub przełożonych przy wypełnianiu 
swoich obowiązków

Poznaj swoje prawa w pracy – wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ  
oraz pracowników/OPZZ, 2013

Źródła stresu – kontakty z przełożonym(i) (17%),
– obciążenie pracą (16%),
– ilość pracy (13%),
– tempo pracy (11%),
– poważne incydenty w relacjach interpersonalnych (10%),
– inne czynniki (10%),
– konkretne polecenie lub zadania (8%),
– kontakty z kolegami (6%),
– urządzenia lub maszyny (3%),
– nieregularny czas pracy (3%),
– przerwy i/lub dni wolne (2%),
– nadgodziny (1%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ADP Polska (2017), EU-OSHA (2013),  
Koalicja Bezpieczni w Pracy (2016), OPZZ (2013).

Jak wynika z danych umieszczonych w tabeli 1, w ostatnich latach wzrósł od-
setek Polaków odczuwających stres w miejscu pracy. W 2018 roku już ponad jedna 
czwarta polskich pracowników doświadczała go codziennie, przy czym prawie jed-
na trzecia pracowników (32%) uważała, że firma nie jest zainteresowana ich samo-
poczuciem psychicznym (ADP Polska, 2018, s. 28). Według ocen pracowników stres 
związany z zagrożeniami psychospołecznymi zajmował pierwsze miejsce wśród 
pozostałych zagrożeń (fizycznych, chemicznych i biologicznych) w miejscu pracy 
(wskazywało na to aż 72% ankietowanych), a doświadczano go częściej niż uciążli-
wości związanych z hałasem, bolesnymi lub męczącymi pozycjami na stanowisku 
pracy, noszeniem lub przesuwaniem ciężkich ładunków, bardzo wysokimi lub bar-
dzo niskimi temperaturami, wdychaniem pyłów, wibracjami, drganiami narzędzi 
i maszyn czy uciążliwości związanych z kontaktem z substancjami chemicznymi 
lub biologicznymi. Stres dotykał bardziej pracowników umysłowych niż fizycznych 
i więcej pracowników umysłowych (około 1/3) niż fizycznych (1/5) doświadczało 
go przez większość czasu pracy (Koalicja Bezpieczni w Pracy, 2016, s. 15). W 2013 
roku połowa (51%) polskich pracowników uznała, że stres w pracy jest zjawiskiem 

cd. tabeli 1
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powszechnym, przy czym częściej twierdziły tak kobiety (59%), osoby w wieku 
35–54 lata, zatrudnieni w miejscach pracy powyżej 50 pracowników (58%) oraz 
zatrudnieni na pełny etat (53%). Tylko niewiele ponad połowę zatrudnionych zgo-
dziło się ze stwierdzeniem, że problem stresu jest w ich miejscu pracy dobrze roz-
wiązywany, uważali tak zwłaszcza młodzi pracownicy w wieku 18–34 lata (61%), 
mężczyźni (59%), pracujący w firmach zatrudniających do 9 osób (62%) oraz 57% 
pracujących na niepełnym etacie (EU-OSHA, 2013). Z przywołanego badania wy-
nika również, że pracownicy w Polsce, podobnie jak ankietowani pracownicy z po-
zostałych krajów europejskich, wśród najważniejszych przyczyn stresu wskazywali 
na reorganizację pracy lub niepewność zatrudnienia, a następnie na nadmiar pracy 
(przepracowanych godzin) lub obciążenie pracą. Wśród przyczyn stresu znacznego 
odsetka zatrudnionych znalazły się także kontakty z przełożonym(i) (OPZZ, 2013).

W wielu badaniach podejmowano próby identyfikacji czynników sprzyjają-
cych przeciwdziałaniu zjawisku stresu w miejscu pracy. Zasadniczo zbieżne są opi-
nie na ten temat formułowane przez ekspertów z krajów całego świata, odzwiercie-
dlone w opracowaniu przygotowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy, 
w którym wskazano na następujące istotne kwestie (MOP, 2016, s. 6–7): 

 – dostępność zasobów (specjalistów, konsultantów, instytucji wspierających 
i prowadzących badania nad stresem w pracy, czasu i środków finansowych 
na poziomie krajowym oraz organizacji), 

 – integracja metod na poziomie krajowym i miejsca pracy, 
 – zrozumienie i świadomość zagrożeń psychospołecznych oraz stresu zwią-

zanego z pracą, 
 – dostępność odpowiednich narzędzi do walki ze stresem i metod interwencji.

Wśród wymienionych szczególnym problemem w walce ze stresem zawodo-
wym w europejskim kręgu kulturowym jest przekonanie interesariuszy o trudno-
ściach finansowych, organizacyjnych (w przeprowadzeniu interwencji dotyczących 
zagrożeń psychospołecznych) i kadrowych (odpowiednio przygotowani eksperci), 
brak porozumienia między partnerami społecznymi oraz trudności w egzekwo-
waniu przepisów. Mimo istniejących regulacji prawnych i wysokiej świadomości 
problemu związanej ze wzrostem skali promocji odpowiedzialnych praktyk bizne-
sowych wskazuje się w tych krajach na dominację kultury odszkodowań zamiast 
orientacji na profilaktykę oraz na błędy w sztuce zawodowej popełniane przez do-
radców i praktyków (MOP, 2016, s. 8–9).
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Walka ze stresem w miejscu pracy nie jest więc łatwa i potwierdzają to również 
badania europejskich menedżerów. Nieco ponad 40% spośród nich (co wykazało 
„Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagro-
żeń”) uznało, że zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy są trudniejsze do kon-
trolowania i niwelowania niż tradycyjne zagrożenia z dziedziny BHP (EU-OSHA, 
2010). 

Podsumowanie

Z podjętych w opracowaniu rozważań wynika, że destrukcyjny stres w miej-
scu pracy może dotykać wszystkich poziomów potencjału pracowników. Na po-
ziomie intelektualnym jego działanie blokuje procesy myślenia, podejmowania de-
cyzji, rozwiązywania problemów, innowacyjność i sprzyja błędom. Na poziomie 
moralnym sprzyja zanikowi etosu pracy, zachowaniom agresywnym (takim jak 
mobbing), kontrproduktywnym czy innym nieetycznym działaniom. Na poziomie 
psychologicznym wpływa na obniżenie motywacji, nerwice i depresje oraz zanika-
nie ujawniania się kompetencji społecznych pracowników (otwartości, skłonności 
do współpracy itd.). Na poziomie fizycznym przyspiesza zużywanie się organizmu, 
powoduje mniejszą odporność na zmęczenie i mniejszą wytrzymałość na standar-
dowy wysiłek podejmowany w pracy oraz sprzyja wypadkom. 

Ze względu na wymienione negatywne skutki stresu należy wzmacniać świa-
domość, że walka ze stresem w miejscu pracy wiąże się przede wszystkim z ochroną 
potencjału zatrudnionych – cennego (kluczowego współcześnie) zasobu organizacji 
i zapewnieniem mu warunków do rozwoju, tak oczekiwanego przez pracodawców 
– na jego czterech poziomach: intelektualnym, moralnym, psychicznym i fizycz-
nym. Podejmowane w tym zakresie działania powinny dotyczyć zarówno wymiaru 
indywidualnego (być adresowane do konkretnych pracowników odczuwających de-
strukcyjny wpływ stresu), jak i zbiorowego (profilaktyka i stosowne zmiany orga-
nizacyjne), sięgać zarówno do przyczyn, jak i skutków tego zjawiska. W walce ze 
stresem nie powinno się także zapominać o wymiarze systemowym: właściwych 
uregulowaniach prawnych i prawidłowym egzekwowaniu prawa, krajowych pro-
gramach ochrony zdrowia uwzględniających walkę ze stresem w miejscu pracy oraz 
odpowiednio funkcjonującym systemie ochrony zdrowia zapewniającym poradnic-
two i wsparcie dla osób dotkniętych stresem w miejscu pracy.
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Na poziomie organizacji należy stosować nie tylko podejście reaktywne, lecz 
także proaktywne. Podejście reaktywne powinno uwzględniać bieżące monitoro-
wanie występujących sytuacji stresowych, dokładną diagnozę czynników warunku-
jących stres oraz ich wpływu na efektywność pracy i samopoczucie zatrudnionych 
oraz minimalizowanie oddziaływania przyczyn i skutków występującego stresu. 
Podejście proaktywne związane z prewencją powinno obejmować identyfikację 
możliwych zagrożeń psychospołecznych, promocję metod radzenia sobie ze stre-
sem w wymiarze indywidualnym i na poziomie organizacji. Działania związane 
z profilaktyką oraz ocena sytuacji związanych z występującym stresem powinny 
być dokonywane systematycznie. Najlepiej jeśli zostaną włączone w kompleksowy 
system zarządzania BHP w miejscu pracy. Praktyki BHP przeznaczone do rozwią-
zywania problemów związanych ze stresem w miejscu pracy powinny obejmować 
następujące zagadnienia (MOP, 2016, s. 14–15):

a) zapobieganie chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z pra-
cą, a także urazom powstającym podczas wykonywania pracy;

b) poprawa warunków i organizacji pracy,
c) uwzględnienie zagrożeń psychospołecznych w ocenie ryzyka oraz w meto-

dach zarządzania nim, a także wdrożenie zbiorowych metod profilaktycz-
nych (tak jak w przypadku innych zagrożeń istniejących w miejscu pracy) 
przez dostosowanie organizacji i warunków pracy;

d) podniesienie poziomu zdolności pracowników do radzenia sobie z trudno-
ściami;

e) budowanie systemów wsparcia społecznego dla pracowników w miejscu 
pracy;

f) ocena potrzeb organizacji przez uwzględnienie interakcji organizacyjnych, 
indywidualnych oraz relacji pracownik – organizacja przy ustalaniu wyma-
gań dotyczących zdrowia pracowników.
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Wprowadzenie

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej wszystkie organizacje po-
szukują sposobów, metod i narzędzi, które umożliwiłyby im osiągnięcie sukcesu. 
Kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw stało się wykształcenie kapitału 
intelektualnego. Coraz częściej jest on pozyskiwany w drodze współpracy między-
organizacyjnej. Celem artykułu jest ustalenie stopnia intensywności współpracy 
podkarpackich przedsiębiorstw z innymi organizacjami i instytucjami. W artykule 
postawiono hipotezę, że intensyfikacja współpracy pomiędzy firmami przyniesie 
liczne korzyści i przyczyni się do umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstw.

1. Pojęcie i istota kapitału intelektualnego

Pojęcie „kapitał intelektualny” bywa stosowane wymiennie z terminem „ka-
pitał ludzki” (Dziuba, 2000, s. 62). Jednak chociaż niezaprzeczalnie kapitał ludzki 
jest integralną częścią kapitału intelektualnego, nie można zapomnieć, że w jego 
skład wchodzi również kapitał strukturalny (czyli systemy informacyjne, wiedza 
o klientach i relacjach z nimi, a także sposobach zaspokajania ich potrzeb, wiedza 
o kanałach rynkowych itd.) (Król, Ludwiczyński, 2006, s. 62). 

W literaturze przedmiotu kapitał intelektualny rozumiany jest jako siła ludz-
kiego umysłu oraz aktywa pozostające zaksięgowane w wartościach historycznych, 
a następnie z czasem przekształcone w coś o znacznie większej wartości (Edvins-
son, Malone, 2001, s. 16–17). Inna definicja pojmuje kapitał intelektualny w cha-
rakterze zbiorowej mądrości lub wspólnej wiedzy danej organizacji pracowników 
(Schermerhorn, 2008, s. 42).

Żemigała określa go jako sumę wiedzy wszystkich pracowników tworzą-
cych społeczność przedsiębiorstwa, a następnie proces przekształcania tej wiedzy 
w składniki wartości przedsiębiorstwa. Wedle tej definicji kapitał intelektualny 
tworzy niewymierne elementy organizacji, a ponadto kształtuje różnice pomiędzy 
całkowitą wartością przedsiębiorstwa, a jego wartością finansową (Żemigała, 2009, 
s. 169).

Kapitał intelektualny pojmowany jest także jako wynikający z wiedzy cały 
majątek przedsiębiorstwa i zarazem jako rezultat procesu transformacji wiedzy. 
Ucieleśnia wiedzę zamienioną w wartość intelektualną lub aktywa intelektualne 
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przedsiębiorstwa, jak również doświadczenie, właściwe stosunki z klientami, umie-
jętności i technologię organizacyjną. Wszystko to umożliwia osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej na rynku (Skrzypek, 1999).

Schermerhorn (2008, s. 3) nazywa kapitał intelektualny zbiorową mądrością 
wszystkich zasobów ludzkich danej organizacji. Podobne pojmowanie tego pojęcia 
proponuje Ujwary-Gil (2009, s. 27), który nazywa je sumą wiedzy, uzewnętrznioną 
przez uczestników. Z kolei Koźmiński pod pojęciem kapitału intelektualnego rozu-
mie wykształcenie, wiedzę, umiejętności, informacje oraz doświadczenie (Koźmiń-
ski, Jemielniak, 2008, s. 397).

Każda z przedstawionych definicji akcentuje więc wiedzę jako główny czyn-
nik kapitału intelektualnego. Wiedza ta przynależy zarówno do jednostki ludzkiej, 
obdarzonej umiejętnościami, kompetencjami i zdolnościami, jak i do tej części ka-
pitału intelektualnego organizacji, która tworzy się w rezultacie pewnego oddzia-
ływania kapitału ludzkiego i staje się jego formą zmaterializowaną pod postacią 
trwałych wartości dla przedsiębiorstwa.

Niezaprzeczalne jest, że kapitał intelektualny odgrywa istotną rolę w przed-
siębiorstwie. Razem z kapitałem materialnym (rzeczowym i finansowym) tworzy 
całkowitą wartość każdej organizacji. Schemat ilustrujący ten proces pokazano na 
rysunku 1. 

Rysunek 1. Składowe tworzące całkowita wartość danej organizacji
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Źródło: opracowanie własne.
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Niebezpiecznym zjawiskiem staje się pomijanie kapitału intelektualnego 
w kształtowaniu wartości danego przedsiębiorstwa. Stan ten może doprowadzić do 
spadku jego pozycji na rynku i utraty przewagi konkurencyjnej, dlatego tak ważne 
wydaje się odpowiednie zarządzanie tym kapitałem (Rzepka, 2017, s. 169). Wła-
ściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym zmusza organizację do inteligentnego 
działania poprzez implementacje innowacji, wprowadzanie na rynek wysokiej jako-
ści produktów i usług, podejmowanie twórczych decyzji i ustawicznej pracy opartej 
na wiedzy. Schemat zarządzania kapitałem intelektualnym w ogólnym ujęciu poka-
zano na rysunku 2.

Realizacja wyszczególnionych na rysunku 2 etapów warunkuje skuteczność 
zarządzania kapitałem intelektualnym. Sam proces zarządzania tym kapitałem po-
winien stanowić główną część strategii każdego przedsiębiorstwa. W takiej strategii 
należy sformułować dokładnie cele organizacji i zdefiniować jej model biznesowy 
(Rzepka, Bojar, 2016, s. 29). Działania te przełożą się bezpośrednio na identyfikację 
najistotniejszych składowych kapitału intelektualnego i umożliwiają wyznaczenie 
ich relacji z aktywami materialnymi przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Schemat zarządzania kapitałem intelektualnym w ogólnym ujęciu
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2. Kapitał intelektualny a współpraca międzyregionalna  
– badania empiryczne

W okresie październik 2016 – styczeń 2017 roku przeprowadzono badania, 
których celem było ustalenie skłonności podkarpackich przedsiębiorstw do na-
wiązywania relacji międzyorganizacyjnych. Badanie objęło 231 przedsiębiorstw 
stowarzyszonych, działających w regionalnej organizacji przedsiębiorstw. Wybór 
respondentów był zdeterminowany możliwością dostępu do danych. Badania prze-
prowadzono metodą kwestionariusza ankiety i wywiadu, jak również case study.

Wśród ankietowanych znaleźli się członkowie kierownictwa i osoby zarządza-
jące. Badane firmy w większości są to przedsiębiorstwa z długim stażem. Prawie 
dwie trzecie respondentów wskazało, że okres działalności ich firmy wynosi po-
wyżej ośmiu lat. Firmy działające 4–7 lat to odsetek 16,3%, a 14,4% firm działa 
1–3 lata. Najmniejszy odsetek (3,5%) stanowią podmioty, których okres działalności 
nie przekracza roku. 

Jeśli chodzi o charakter działalności firmy ankietowanych, to największy od-
setek stanowili reprezentanci przedsiębiorstw usługowych – 32,7% odpowiedzi. 
W produkcji przemysłowej zatrudnionych jest 29,7% osób. Natomiast w firmach 
handlowych pracuje 28,2% osób. Nieco mniej niż co dziesiąty respondent repre-
zentował inną działalność firmy, wśród której znalazła się oświata, administracja, 
ubezpieczenia oraz służba zdrowia.

Połowa przebadanych podmiotów określiła zasięg działania jako lokalny, 
28,7% firm działa na rynku regionalnym. Europejski zasięg działania dotyczy 
16,3% firm, a globalny zaledwie 4,5% przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa objęły 
zasięgiem działalności głównie najbliższą okolicę z uwagi na znajomość potrzeb 
okolicznych klientów. Należy także zaznaczyć, że przedsiębiorstwu jest niezwykle 
trudno zaistnieć w skali globalnej. 

Analizując formę organizacyjno-prawną przebadanych firm, należy zauważyć, 
że 44,6% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na kolej-
nej pozycji uplasowały się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, było to 15,3% 
wskazań, 12,4% badanych stanowiły spółki cywilne. Pozostałe odpowiedzi uzyska-
ły jednocyfrowy odsetek odpowiedzi.

Blisko 50% przedsiębiorstw objętych badaniem są firmami średniej wielkości 
i zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Co czwarte przedsiębiorstwo zatrudnia do 
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9 pracowników, 14,4% firm zatrudnia od 50 do 249 pracowników. Przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 250 pracowników stanowią 13,4%.

Sześciu na dziesięciu respondentów określało swoją sytuację finansową jako 
dobrą, a 21,8% respondentów jako bardzo dobrą. Blisko 2,5% ankietowanych okre-
śliło sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa jako niezadowalającą. Tylko je-
den respondent uznał ją za bardzo złą. 15,3% osób nie wyraziło opinii w tej kwestii. 

Jeśli chodzi o wiek badanych osób, to osoby w przedziale wiekowym 26–35 lat 
stanowiły 32,2%. Osób w wieku 36–45 lat było 29,2%. Nieco mniej niż co czwarty 
ankietowany miał mniej niż 25 lat. Wiek powyżej 45 lat osiągnęło 14,9% ankieto-
wanych.

Z uwagi na fakt, że najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby 
w wieku 26–35 lat, można stwierdzić, że ich staż pracy nie jest zbyt długi. Stąd 
blisko połowa respondentów określiła ich staż pracy na aktualnym stanowisku jako 
krótszy niż pięć lat. Staż pracy 25% respondentów oscyluje w przedziale 6–10 lat. 
Pozostałe odpowiedzi mieściły się między 7,4 a 9,4%. 

W przypadku ponad 40% ankietowanych doświadczenie zawodowe jest krót-
sze niż pięć lat. Co piąty respondent legitymuje się doświadczeniem zawodowym 
między 6 a 10 lat. Natomiast 14,9% badanych zdobyło doświadczenie zawodowe 
dłuższe niż 20 lat.

Największy odsetek, czyli 43,1%, stanowili respondenci, którzy nie pełnią 
funkcji kierowniczych. Kierownicy niskiego szczebla stanowili odsetek 28,2%. 
Z kolei 16,3% respondentów określiło się jako kierownicy średniego szczebla. Na-
czelne kierownictwo stanowiło 12,4% respondentów.

Niniejsze badania przeprowadzone przez dr Agnieszkę Rzepkę i Andrzeja 
Olaka miały na celu określenie stopnia współpracy podkarpackich przedsiębiorstw 
z innymi organizacjami i instytucjami w celu wymiany wiedzy i informacji.

Analizując wyniki badań zawarte w tabeli 1, można przyjrzeć się współpracy 
firm respondentów z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie wymiany wie-
dzy i informacji. Znacząca grupa (por. kolumna 1 tab. 1) stwierdziła, że nigdy ich 
firma nie nawiązywała takiej współpracy – najwięcej (78,2%) osób wskazało, że ich 
firma nie kontaktowała się z żadną agencją rządową, 56,9% – z urzędem wojewódz-
kim, 67,3% z ośrodkiem naukowym. Ale z drugiej strony tylko 24,8% stwierdziło, 
że ich firma nigdy nie kontaktowała się z inną firmą, 24,7% – z firmą doradczą, 
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a odpowiednio 36,1% oraz 40,1% (czyli raczej niedużo) nigdy nie kontaktowało się 
z urzędem gminy i urzędem powiatowym.

Tabela 1. Współpraca firmy z innymi organizacjami i instytucjami  
w zakresie wymiany wiedzy i informacji (N = 202, dane w %)

Nigdy
Raz  

na kilka 
lat

Kilka razy Raz  
w tygo-

dniuw roku  w kwar-
tale 

w mie-
siącu

w tygo-
dniu

Przedsiębiorstwo 24,8 5,4 21,8 12,9 15,3 13,9 5,9
Firma doradcza 34,7 5,4 27,7 11,4 13,4 4,5 3,0
Ośrodek naukowy 67,3 4,0 15,3 5,9 5,0 1,5 1,0
Gmina 36,1 7,9 19,8 10,9 11,4 9,9 4,0
Powiat 40,1 10,9 21,8 12,4 6,9 5,0 3,0
Województwo 56,9 11,9 18,8 5,0 3,5 2,5 1,5
Agencja rządowa 78,2 6,4 7,9 2,5 2,5 2,0 0,5

Źródło: Olesiński, Rzepka, Olak (2017).

Biorąc pod uwagę fakt, że 44,6% badanych podmiotów funkcjonuje na rynku 
jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, a 50,5% działa w skali 
lokalnej, można wysnuć wniosek, że zainteresowanie współpracą międzyorganiza-
cyjną nie należy do największych.

Zupełnie inny obraz daje analiza tego, że 73,2% respondentów potwierdzi-
ło współpracę z innymi przedsiębiorstwami, 73,3% z firmami doradczymi, 63,9% 
z władzami gminy, a 59,9% z władzami powiatu.

Analizując wyniki badań, można dojść do wniosku, że bardziej skłonne do 
nawiązywania relacji międzyorganizacyjnej w celu pozyskania kapitału intelektu-
alnego są firmy bardziej otwarte, kreatywne, dynamiczne, a więc raczej większe niż 
mniejsze, prowadzące działalność w szerszej skali niż lokalnej.

Z tabeli 2 wynika, że badane przedsiębiorstwa współpracują przeciętnie 
z 4,14 przedsiębiorstwami. Z uwagi na to, że trzy czwarte badanych przedsiębiorstw 
nawiązuje relacje z innymi firmami, można przypuszczać, że niektóre z badanych 
firm współpracuje nawet z kilkunastoma przedsiębiorstwami.
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Tabela 2. Liczba organizacji/instytucji, z którymi współpracują badane przedsiębiorstwa 
(N = 202)

Średnia liczba współpracujących organizacji
Przedsiębiorstwa 4,14
Firmy doradcze 1,94
Ośrodek naukowy 1,88
Agencja rządowa 1,84

Źródło: Olesiński, Rzepka, Olak (2017).

Analizując tabelę 3, można zauważyć, że duży odsetek respondentów nigdy 
nie podejmował relacji (poza wymogiem konieczności) z pracownikami innych or-
ganizacji czy instytucji. Jeśli ankietowani zadeklarowali utrzymywanie takich rela-
cji, to najczęściej miały one miejsce raz na kilka lat. 

Tabela 3. Utrzymywanie relacji z pracownikami innych organizacji/instytucji  
(N = 202, dane w %)

Nigdy
Raz  

na kilka 
lat

Kilka razy Raz  
w tygo-

dniuw roku w kwar-
tale 

w miesią-
cu

w tygo-
dniu

Przedsiębiorstwo 35,6 6,4 18,8 13,4 12,4 7,4 5,9
Firma doradcza 57,9 6,9 16,8 8,9 5,0 2,5 2,0
Ośrodek naukowy 67,8 6,9 10,4 7,9 5,0 1,0 1,0
Gmina 48,5 8,9 17,3 10,9 8,9 2,0 3,5
Powiat 57,9 8,4 13,9 10,4 5,4 2,0 2,0
Województwo 68,8 9,9 13,4 3,5 2,5 0,5 1,5
Agencja rządowa 84,2 6,4 4,0 4,0 1,0 0,0 0,5

Źródło: Olesiński, Rzepka, Olak (2017).

Na podstawie analizy powyższych danych można wysunąć wniosek, że część 
pracowników w pewnym zakresie nawiązuje współpracę z innymi organizacjami 
w celu pozyskania kapitału intelektualnego. Wydaje się uprawnione przypuszcze-
nie, że to bardziej otwarci na kontakty zewnętrzne pracownicy będą też bardziej 
skłonni do wdrażania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących 
pozyskaną z zewnątrz wiedzę i informację.
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3. Wnioski i rekomendacje dla firm

Kapitał intelektualny stanowi niecenione bogactwo każdej organizacji. Należy 
przy tym pamiętać, że kapitał intelektualny buduje nie tylko kapitał strukturalny, 
lecz także kapitał relacji zewnętrznych (społeczny). Ten ostatni stanowi tę część 
kapitału intelektualnego organizacji, która powstała jako rezultat interakcji z insty-
tucjami lub organizacjami zewnętrznymi odgrywającymi ważną rolę dla efektyw-
nego funkcjonowania firmy. 

Optymistyczne jest, że podkarpackie firmy nawiązują relacje międzyorga-
nizacyjne w celu wymiany wiedzy i informacji, chociaż zjawisko to wymagałoby 
większej intensyfikacji, współpraca mogłaby bowiem przynieść wiele pozytywów. 
Analiza źródeł literaturowych z zakresu tematyki kształtowania się relacji między-
organizacyjnych pozwala na sformułowanie kilku rekomendacji dla firm:

1. Należałoby podkreślić potrzebę uświadamiania przedsiębiorcom korzyści, 
jakie daje współpraca między podmiotami w zakresie wymiany informacji 
i wiedzy. W tym celu należałoby dążyć do stworzenia strefy redystrybucji 
doświadczeń w pozyskiwaniu kapitału intelektualnego z zewnątrz. Takie 
działania, jak promocja i wsparcie dla współpracy pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego, wymiana 
doświadczeń z firmami prowadzącymi działalność w tej samej branży, 
a nade wszystko udostępnianie informacji i wiedzy za pomocą nowocze-
snej platformy internetowej nadzorowanej przez instytucje administracji 
rządowej, przyczynią się do intensyfikacji procesów kształtowania kapitału 
intelektualnego w przedsiębiorstwach.

2. Wykształcenie się sieci instytucjonalnej w znacznej mierze oddziałuje na 
rozwój wiedzy i informacji, a z kolei uczestnictwo w sieci rynkowej umoż-
liwia kreowanie innowacji organizacyjnych. 

3. Partnerstwo z innymi podmiotami ułatwia firmie, z którą nawiązano re-
lację, proces komercjalizacji wiedzy oraz jej dyfuzji. Wykształcenie się 
relacji międzyorganizacyjnych ma duży wpływ na rozwój dynamicznych 
zdolności, potrzebnych organizacjom do tworzenia wiedzy, a ponadto 
współpraca międzyorganizacyjna umożliwia zaangażowanie specjalistów 
z różnych dziedzin naukowych. 
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4. Firmy powinny dążyć do nawiązania relacji z innymi instytucjami i orga-
nizacjami z racji tego, że partnerstwo umożliwia zwiększenie dostępu do 
unikalnych zasobów. Ponadto ogromną korzyścią jest możliwość dzielenia 
się kosztami prowadzenia prac badawczo-rozwojo wych. Współpraca z in-
nymi organizacjami pozwala na poszerzenie dostępnej wiedzy i poprawia 
zdolności absorpcyjne przedsiębiorstwa.
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Brockbank, 2013). Praktyczne przejawy tego doskonalenia obserwowane są w co-
rocznych badaniach Deloitte –Human Capital Trends. Kiedyś działy te były postrze-
gane jako funkcja wsparcia, jednak od kilku lat włączone zostały w proces strate-
gicznego planowania działalności organizacji i w związku z tym także w proces 
transformacji cyfrowej. W świetle ostatniego raportu (Deloitte, 2017) 56% badanych 
firm przekształca programy działań personalnych tak, aby umożliwić wykorzysta-
nie narzędzi cyfrowych i mobilnych, u 51% respondentów trwa proces dopasowy-
wania struktury organizacyjnej do cyfrowych modeli prowadzenia działalności, 
33% badanych zespołów HR wykorzystuje formy sztucznej inteligencji do opra-
cowywania rozwiązań, a 41% aktywnie buduje aplikacje mobilne w tej dziedzi-
nie. To świadczy o rozwoju i innowacyjności funkcji personalnej, ale jednocześnie 
pojawiają się pytania: Czy to nie oznacza tylko lepszego wsparcia narzędziowego 
przy niezmienionym podejściu do samej polityki personalnej? Czy poziom zaawan-
sowania technologicznego jest wystarczającym wyznacznikiem wzrostu znaczenia 
działów personalnych? Jakie cechy analizować, aby określić sposób zorganizowania 
wsparcia personalnego i jego znaczenie? Celem artykułu jest zatem określenie cech 
charakterystycznych organizacji służb personalnych, które pozwalają na ocenę sto-
pnia zorganizowania i znaczenia tych służb dla organizacji.

1. Instytucjonalny wymiar funkcji personalnej 

Nowoczesne myślenie o roli funkcji personalnej zapoczątkował Dave Ulrich, 
definiując podział na HR transakcyjny – procesy administrowania kadrami, gdy li-
czy się ich wydajność – i transformacyjny, czyli udział w realizacji strategii bizneso-
wej poprzez zapewnienie indywidualnych umiejętności pracowników i kompetencji 
organizacji (Ulrich, 2001). Funkcja transakcyjna w ujęciu podmiotowym przypisy-
wana jest działom HR (chociaż coraz wyraźniej ewoluuje w kierunku outsourcingu 
i automatyzacji procesów), natomiast w odniesieniu do funkcji transformacyjnej 
zauważa się tendencję do angażowania menedżerów liniowych. W funkcji trans-
formacyjnej działy personalne odgrywają rolę dostawców rozwiązań, a nie tylko 
realizatorów polityki personalnej, co stanowi istotną zmianę wobec tradycyjnych 
modeli zarządzania tą funkcją (Gołembski, 2014). 

Wokół samego terminu i zakresu funkcji personalnej toczy się od dłuższego 
czasu dyskusja (Antczak, 2005, s. 18; Gołembski, 2014; Gołembski, 2015, s. 296; 
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Listwan, 2010, s. 16). Dotyka ona również służb personalnych, czyli zespołu pra-
cowników zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych, wykonujących 
pod jednym nadzorem szefa służby zadania związane z zasobami ludzkimi organi-
zacji (Sajkiewicz, 2000, s. 40). Ulrich i Brockbank (2013, s. 183) nazywają to orga-
nizacją działu HR, chociaż w wielu przypadkach zakres działań przekracza granice 
tradycyjnego działu. Przejawem tego są proponowane przez powyższych autorów 
modele struktur HR: funkcjonalny, usług wspólnych i usług wkomponowanych 
dotyczących zakresu, charakteru i ulokowania zadań HR w przestrzeni organiza-
cyjnej. Z kolei Stabryła (2010, s. 315) zalicza organizację i funkcjonowanie dzia-
łu personalnego do działań z obszaru administrowania sprawami pracowniczymi, 
wskazując na znaczenie umiejscowienia komórki HR w strukturze organizacyjnej 
oraz wyposażenia jej w odpowiednie środki techniczne. Marciniak (2015, s. 61) 
określił pięć głównych działań, które nadają działom personalnym coraz większego 
znaczenia: efektywność pracy, organizacja pracy, usługi doradcze i informacyjne 
dla zarządu i kierowników, usługi doradcze dla pracowników, udział w budowaniu 
zewnętrznego wizerunku organizacji. 

Powyższe działania są powiązane z parametryzacją procesów HR, ponieważ 
nawet „miękkie” procesy wyrażone „twardymi” wskaźnikami mogą efektywniej 
wspierać biznes, co z kolei leży u podstaw ich realizacji (Cannings, Hills, 2012). 
To wpływa zarówno na zakres zadań w ramach funkcji personalnej (rozwój anali-
tyki kadrowej), jak i sposób ich realizacji, czyli pracę komórek HR wspieraną licz-
nymi narzędziami. Cyfryzacja HR wynika zatem z potrzeby parametryzacji, czyli 
dostarczenia zarządom konkretnych, mierzalnych informacji o sytuacji kadrowej 
organizacji. To oznacza, że zasoby ludzkie są ważne, ale niekoniecznie działy HR, 
którym ciągle pozostaje nieco narzędziowa rola. Gromadzenie wskaźników doty-
czących zasobów ludzkich pozwala jednak analizować efektywność tego działu, 
opierając się na faktach i dowodach (Rousseau, Barends, 2011).

Efektywność działów personalnych rozpatrywana jest także w odniesieniu do 
ich wielkości, struktury i pozycji (Marciniak, 2015, s. 46–47). Biorąc pod uwagę re-
gulacje prawne związane z rolą kierownika zakładu pracy i jego odpowiedzialnością 
za sprawy personalne, można powiedzieć, że wsparcie personalne z reguły jest ulo-
kowane wysoko w strukturze organizacyjnej. Natomiast liczba osób zatrudnionych 
w działach personalnych jest bliższą charakterystyką rozwoju, zarówno jako nomi-
nalna liczba pracowników HR, jak i wskaźnik liczby pracowników przypadających 
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na jedno stanowisko personalne. Ta pierwsza w przedsiębiorstwach zatrudniających 
100–200 osób bywa realizowana przez 1–2 osoby, 300–500 osób to 2–6 pracow-
ników HR, od 1000 osób około 10–15 osób i od tego poziomu nie obserwuje się 
proporcjonalnego wzrostu obsady (Marciniak, 2015, s. 46). Małe przedsiębiorstwa 
często nie mają wydzielonych zadaniowo i z nazwy stanowisk HR, realizując te 
zadania np. w ramach funkcji kierowniczych, aczkolwiek rosnący zakres wykorzy-
stania zewnętrznych usług HR i wzrost zaangażowania kadry kierowniczej w pro-
cesy HR powoduje trudność precyzyjnego określenia liczby osób realizujących te 
zadania. Podobnie jest ze wskaźnikiem liczby pracowników na jednego pracownika 
HR. Czynnikiem zaburzającym analizę pracy personalnej jest też wsparcie techno-
logiczne, zastępujące pracowników. Wobec tego obiektywną miarą znaczenia służb 
personalnych pozostają wynagrodzenia, które odzwierciedlają sytuację popytową 
na rynku pracy i potrzebę doceniania pracowników. Analizując dane dotyczące wy-
nagrodzeń na stanowiskach personalnych (Sedlak & Sedlak, 2018), można stwier-
dzić ich atrakcyjny poziom w relacji do innych stanowisk i przeciętnego wynagro-
dzenia. Mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto na stanowisku 
specjalista ds. personalnych wyniosła w styczniu 2018 roku 4766 zł brutto, a co 
drugi specjalista ds. personalnych otrzymuje pensję od 3847 do 5951 zł. W przy-
padku HR business partnera wynosi to odpowiednio 7798 zł brutto oraz od 5830 do 
10 061 zł.

Powyższe analizy wskazują na cztery aspekty kształtowania wsparcia organi-
zacyjnego HR: strukturalny (ulokowanie w strukturze organizacyjnej i/lub otocze-
niu organizacji), zadaniowy (zakres i ranga zadań związanych z HR), personalny 
(liczba pracowników HR i ich pozycja zawodowa) oraz technologiczny (zakres in-
westycji w nowe technologie).

2. Założenia metodyczne badań 

Problem badawczy zdefiniowanio następująco: jaki jest sposób zorganizowan-
ia wsparcia kadrowego w polskich przedsiębiorstwach i czy sposób ten może wska-
zywać na znaczenie tego wsparcia dla organizacji? Badania prowadzono od czerw-
ca do września 2017 roku. W odniesieniu do doboru próby zastosowano nielosową 
metodę – dobór wygodny (convenience sampling), polegający na wyborze uczest-
ników ze względu na ich dogodną dostępność i bliskość (Etikan, Musa, Alkassim, 
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2016). Autorzy mają świadomość, że wskutek obciążenia próby może powstać błąd 
systematyczny, a wyniki uzyskane na próbie uznaniowej mogą się różnić od wyni-
ków uzyskanych na całej populacji. W badaniu postawiono cztery pytania otwarte 
(1–4) i jedno metrykalne (5):

1. Jakie jest ulokowanie organizacyjne jednostki HR w hierarchii organizacji?
2. Jaki jest zakres zadań realizowany w zakresie HRM w danej organizacji 

i poza nią?
3. Jaka jest liczba pracowników i miesięczne wynagrodzenie w dziale HR?
4. Jakie nowoczesne technologie są wykorzystywane w obszarze HR?
5. Charakterystyka organizacji: przedmiot działaności i wielkość zatrud-

nienia.
Na pierwszym etapie pozyskano informacje opisowe w odniesieniu do po-

wyższych pytań, które następnie wyjaśniono i uszczegółowiono w wywiadach 
z osobami realizującymi funkcję personalną w tych organizacjach. Badanie prze-
prowadzono w 24 przedsiębiorstwach, w tym po 50% stanowiły przedsiębiorstwa 
produkcyjne i usługowe, a według kryterium liczby pracowników w próbie znalazły 
się cztery małe podmioty, siedem średnich i trzynaście dużych, natomiast nie bada-
no mikroprzedsiębiorstw.

3. Rezultaty badań empirycznych i dyskusja 

Pierwszym analizowanym wymiarem działalności służb personalnych był 
wymiar organizacyjny. W 22 badanych podmiotach komórka personalna była pod-
porządkowana najwyższemu poziomowi zarządzania – prezesowi zarządu, dy-
rektorowi generalnemu. W dwóch przypadkach był to niższy poziom – w jednym 
kierownika działu administracji, w drugim działu finansowego. Oba przypadki do-
tyczą podmiotów dużych pod względem liczby zatrudnionych pracowników, w tym 
jednego produkcyjnego i jednego usługowego. W tabeli 1 zawarto informacje o ro-
dzajach stanowisk personalnych – liczba stanowisk najwyższego szczebla zarzą-
dzania wyniosła 7, w tym korporacyjny dyrektor HR i dyrektor HR (jeden bardzo 
duży międzynarodowy podmiot), dyrektor departamentu personalnego, dyrektor 
HR – 2, dyrektor personalny – 2. W pozostałych przypadkach jednostkami perso-
nalnymi kierują menedżerowie lub w ogóle nie ma pracowników na stanowiskach 
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kierowniczych (6 przedsiębiorstw, głównie mniejszych). Największą i najbardziej 
różnorodną grupę stanowią specjaliści.

Tabela 1. Rodzaje stanowisk i poziom wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria 
stanowiska Nazwa stanowiska*

Poziom wynagrodzenia 
miesięcznego brutto 

w zł

Menedżerskie

dyrektor personalny, dyrektor HR, dyrektor 
departamentu HR 8000–15 000

menedżer HR 10 000
manager and regional business partner 10 000
kierownik działu personalnego 3500–7000
menedżer HR 6700–7000
human resources manager 7000

Specjalistyczne

specjalista HR, specjalista do spraw personalnych 4000–8000
specjalista ds. osobowych 7000
specjalista ds. wynagrodzeń i ubezpieczeń 
społecznych 7000

recruitment administrator 5800
starszy specjalista HR 5000
specjalista ds. kadrowych 2900–4500
specjalista ds. wynagrodzeń 4500
specjalista ds. wynagrodzeń i kadr 4500
specjalista ds. BHP 4000
specjalista ds. rekrutacji 2800–4000
specjalista ds. szkoleń 4000
specjalista ds. rekrutacji i szkoleń 3800
headhunter 3500
specjalista ds. administracyjnych 3200
młodszy specjalista HR 2800–2900
konsultant ds. rekrutacji 2500

Administracyjne 

pracownik działu HR, pracownik działu 
personalnego 3000–4532

kadrowa 2800–4500
pracownik biurowy działu HR 3000
stanowisko juniorskie 2500
stażysta w dziale kadr 2200

* W tabeli uwzględniono nazwy oryginalne, podane przez badane przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Przykładowe zadania w zakresie obsługi kadrowej zamieszczono w tabeli 2. 
Stanowi ona pewne uproszczenie uzyskanych danych, jednak zaprezentowanie 
wszystkich zadań realizowanych w różnych wariantach we wszystkich badanych 
organizacjach przekracza założenia tego opracowania. W badanych podmiotach 
zarejestrowano niewielki i dość standardowy zakres wykorzystania zewnętrznych 
usług serwisowych. Z kolei w odniesieniu do zadań realizowanych wewnętrznie 
zarysowują się dwa warianty: jeden mocno skupiony wokół transakcyjnego HR, 
dokumentacyjny, administracyjny, a drugi zdecydowanie zmierzający w kierunku 
transformacyjnego HR. 

Tabela 2. Zakres zadań realizowanych w ramach obsługi kadrowej organizacji

Wewnątrz organizacji Poza organizacją
 – kształtowanie polityki personalnej firmy,
 – planowanie zatrudnienia kadr,
 – obsługa procesów związanych 
z zatrudnianiem pracowników oraz 
rozwiązywaniem umów o pracę,

 – prowadzenie i przygotowywanie 
dokumentacji pracowniczej,

 – rozwój programów motywacyjnych 
i szkoleniowych,

 – określanie, promowanie i wprowadzanie 
wzorcowych praktyk HR,

 – zapewnianie skutecznej komunikacji 
z pracownikami,

 – zapewnianie wsparcia i narzędzi niezbędnych 
do wyboru, utrzymania i rozwoju 
wykwalifikowanych pracowników,

 – tworzenie i wykorzystywanie wskaźników 
HR obrazujących działalność pracowników,

 – wspieranie wielokulturowego środowiska 

 – pozyskanie pracowników (agencje 
rekrutacyjne i agencje pracy tymczasowej),

 – zadania z zakresu CSR,
 – usługi kadrowo-płacowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Czwarty analizowany wymiar to liczba pracowników HR i poziom ich wy-
nagrodzenia. W badanych podmiotach w wewnętrznych komórkach HR było za-
trudnionych nominalnie od 1 do około 70 osób, ale biorąc pod uwagę zatrudnienie 
w tych przedsiębiorstwach, wskaźnik liczby pracowników przypadających na jed-
nego pracownika HR można ująć w trzy przedziały:
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 – niski, z poziomem od 7 do 30, występujący w małych i średnich podmiotach,
 – średni, z poziomem od 38 do 80, w średnich i dużych podmiotach,
 – wysoki, z poziomem od 100 do 500, w jednym średnim i większości dużych 

podmiotów.
To potwierdza, że wzrost liczby zatrudnionych generuje coraz mniejszy przy-

rost liczby obsługujących ich pracowników HR. Szczególny jest tu przypadek, 
w którym 500 osób przypada na 1 pracownika – jest to efekt podziału pracy per-
sonalnej w bardzo dużym podmiocie, który w znacznym stopniu korzysta z usług 
zewnętrznych HR. Zauważono także większą liczbę pracowników HR w dużych 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których większe grupy pracowników opera-
cyjnych, obecnie częściej rotujących, wymagają dobrego zaopiekowania się nimi. 
Natomiast poziom wynagrodzeń wykazuje duże zróżnicowanie, od poziomu płacy 
minimalnej do 10 000–15 000 zł, czyli górna granica jest zbliżona do przytaczanych 
wcześniej wyników badań. Do około 3000 zł brutto otrzymują pracownicy na stano-
wiskach podstawowych, od 3000 do 5500 zł specjalistycznych i powyżej 5500 zł na 
stanowiskach menedżerskich. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że grupa specjalistów 
jest najbardziej niejednorodna, są w niej także osoby o zdecydowanie wyższych za-
robkach (tab. 1). Wyższe wynagrodzenia zasadnicze zaobserwowano, nie tylko dla 
tej kategorii stanowisk, w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Ostatnim analizowanym wymiarem jest wsparcie technologiczne HR. Stan-
dardem są systemy kadrowo-płacowe, natomiast poza nimi pojawiały się takie roz-
wiązania, jak:

 – platformy e-learningowe,
 – wirtualna rozmowa rekrutacyjna, 
 – poszukiwania pracowników za pomocą mediów społecznościowych, 
 – testy psychometryczne w rekrutacji, 
 – systemy wspierające elektroniczną rekrutację,
 – technologia biometryczna do wsparcia procesów zarządzania pracownika-

mi,
 – programy w wersji na telefon, smartfon, tablet – do sprawdzania poczty 

e-mail, przeglądania CV, poszerzania wiedzy itp.,
 – programu do systemu oceny pracowniczej, 
 – elektroniczne platformy pozwalająca firmom na bieżącą i aktualną wymia-

nę informacji, 
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 – aplikacje mające na celu polecanie kandydatów do pracy przez obecnych 
pracowników.

W badanej grupie znalazły się dwie skrajne kategorie podmiotów: niestosujące 
nic ponad potrzeby typowych zadań kadrowo-płacowych oraz te, które wykorzystu-
ją nowe technologie na coraz większą skalę, ale dotyczy to głównie pozyskiwania 
pracowników. 

Pierwszym wnioskiem z badań jest to, że w celu pełnej oceny poziomu wyko-
rzystania i znaczenia służb personalnych wskazane cztery wymiary powinny być 
rozpatrywane łącznie. Drugi wniosek dotyczy modelu partnerstwa strategicznego 
Ulricha i Brockbanka (Armstrong, 2010, s. 92) i próby oceny realizacji poszczegól-
nych ról. W przeprowadzonych badaniach najbardziej widoczna jest rola eksperta 
funkcjonalnego – duża liczba stanowisk specjalistycznych w wąsko zdefiniowa-
nych obszarach HR. Partner strategiczny jest mniej widoczny w zadaniach, nieco 
więcej w randze stanowisk menedżerskich, bardziej w dużych podmiotach, słabiej 
w mniejszych. Adwokat pracowników – raczej ciągle jest to wsparcie dla zarządza-
jących, o czym świadczą zadania, szczególnie związane ze wsparciem decyzyjnym 
i parametryzacją HR dla potrzeb zarządzających. Rola dewelopera kapitału ludzkie-
go widoczna jest w obszarze szkoleń i wsparcia pracowników w osiąganiu wyników 
i to jest rozwijająca się rola. Co do roli przywódcy HR, to z jednej strony różnorod-
ność stanowisk menedżerskich z nazwy, ulokowania w strukturze i ich zadań suge-
ruje rozwój tej roli, jednak bez rozpoznania relacji z innymi działami i rzeczywistej 
rangi tych stanowisk trudno jednoznacznie określić siłę tego przywództwa. 

Podsumowanie

Proces transformacji HR w ciągu ostatnich kilkunastu lat wprowadził nowy 
model świadczenia usług HR, w którym usługi transakcyjne, projektowanie syste-
mów i strategiczne wsparcie biznesu są dostarczane w ramach trzech grup usług HR: 
HR Biznes Partnerzy, Centra Ekspertyzy oraz Centra Usług Wspólnych (SEKAedu, 
2018). To jest rozbudowany koncept organizacyjny dla wsparcia HR, nie zawsze 
uzasadniony biznesowo. W raporcie Deloitte z 2011 roku (Deloitte, 2011) rola dzia-
łu HR została określona jako usługodawca. Jednocześnie wskazano, że po stronie 
działów istnieje gotowość ponoszenia odpowiedzialności związanej z pełnieniem 
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funkcji strategicznego doradcy. Kluczową sprawą jest to, czy organizacja będzie 
potrafiła w pełni wykorzystać strategiczność działu HR. 
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Introduction

The construction industry is one of the most dangerous and hazardous indus-
tries in the world (Jaseiskis, Suaza, 1993; Sacks, Rozenfeld, Rozenfeld, 2009) as well 
as in Sri Lanka. It reports a very higher rate of fatalities and injuries (Halwatura, 
Jayatunga, 2013). Despite its hazardous nature, the industry contributes largely to 
the overall Gross Domestic Product (GDP) of Sri Lanka and it saw a large acceler-
ation from year 2010 onwards with the end of the thirty year old war in the country 
(Widanagamachchi, 2015). Thereby it generates a large number of employment op-
portunities for both skilled and unskilled labor. Overall, there are over 350, 000 con-
struction based unfilled employment opportunities at present in Sri Lanka (Wijer-
atne as cited in Sirimanne, 2018). 

Human Resource (HR) or labor is one major resource in the construction in-
dustry as they are the group which combines all other resources identified in man-
agement as 5Ms to generate the final construction (Widanagamachchi, 2015). How-
ever, a major challenge faced by this industry of the country at present is the poor 
commitment and lack of motivation among the workforce, which has led to shortag-
es in supply of labor and challenges in employee retention (Ojo, 2013). Three main 
categories of employees are identified in the industry as, the i) management and 
technical workforce, ii) skilled workforce, and iii) unskilled workforce (Vitharana, 
De Silva, De Silva, 2015). Though all these categories are exposed to risks of being 
injured, dead, or becoming occupationally sick, the degree of danger is relatively 
high for the skilled and unskilled site laborers. 

Given this situation, the construction industry of Sri Lanka not only generates 
economic opportunities for the nation, but also poses major threats in the area of 
OHS of employees (Darshana, 2017). Hence, it is an important area that needs seri-
ous attention, as the safety hazards and accidents in construction sites have a broad 
individual and social impact (e.g., personal suffering of injured employees, construc-
tion delays, losses in man days and productivity, and higher insurance premiums 
and legal liabilities for parties involved) (Rameezdeen, Pathirage, Weerasooriya, 
2006). Out of the fatalities reported to the Industrial Safety Division of the Ministry 
of Labor, 50% are from the construction industry (Darshana, 2017), confirming 
the unacceptably elevated rate of accidents in the construction field in the coun-
try. According to the International Labor Organization (ILO), 860,000 occupational 
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accidents occur on a daily basis and the cost for occupational illnesses and accidents 
is estimated at US$ 2.8 trillion worldwide.

In spite of these startling figures both around the world as well as in Sri Lan-
ka, only a limited number of empirical studies have been undertaken looking at the 
area of OHS practices from a Human Resource Management (HRM) perspective. 
In a situation where the construction industry is facing a huge shortage of labour and 
issues related to low worker commitment and motivation with high turnover rates 
(Widanagamachchi, 2015), it is surprising that the author could not find any studies 
examining the relationship between OHS management practices and employee com-
mitment. Considering this lacuna in research this paper sets out to investigate the 
OHS management practices from the perspectives of employees and its implications 
on employees’ work related attitude of organizational commitment. 

1. Literature Review

OHS management practices of organizations focus on promoting safety, health, 
and welfare of people engaged in employment (Bhagawati, 2015). It covers all the 
aspects related to the overall well-being (physical, mental, and emotional) of an 
employee (Amponsah-Tawiah, Dartey-Baah, 2011). OHS management practices 
of organizations have largely found contributing to Employee Well-Being (EWB), 
commitment, motivation, and performance and thereby towards the achievement 
of overall organizational goals (Amponsah-Tawiah, Mensah, 2016). These findings 
related to positive consequences have encouraged the introduction of OHS pro-
grammes primarily concerned on the area of prevention of ill-health arising from 
workplace conditions. In addition, these programmes need to emphasize on pre-
vention of accidents and minimizing the loss and damage to lives and properties 
(Adeniyi, 2001). One major mistake committed by organizations across industries is 
the consideration of OHS management activities as less important than other man-
agement activities. But, Boyle (2000) states that the managers should consider it as 
important as other activities focused on improving firm productivity. This confirms 
that the managers commit a grave mistake by considering expenditure incurred on 
OHS management systems as a cost rather than an investment for the firm. When 
managers take the wider perspective they realize that the management of safety 
at the organization is not simply about the prevention of occurrence of industrial 
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accidents but integrating the OHS management systems to the productivity and 
quality management system of the business (Amponsah-Tawiah, Mensah, 2016).

The subject of OHS in the construction industry around the world and Sri Lan-
ka is largely under discussion, because of the expansion of the industry as well as its 
contribution to the national GDP (Dainty, Loosemore, 2013). The process of ensur-
ing the OHS of workers in construction sites is a very complex task for the employers 
due to its outdoor operation, work at heights, use of complex equipment, and poor 
conduct of workers towards preventive safety (Halwatura, Jayatunga, 2013). Despite 
all these challenges, the employers in the construction field need to focus their at-
tention to this as the rates of industrial and occupational injury related deaths and 
disabilities are on the rise in developing nations (e.g., Sri Lanka) (Demba, Ceesay, 
Mendy, 2013). As the industry becomes highly prone to occupational injury related 
deaths and disabilities, it affects on the work related attitudes of employees towards 
the organizations. Thus, the employers of organizations in these highly hazardous 
industries need to pay their serious consideration on improving the OHS manage-
ment practices of their firms to improve the work related attitudes of employees 
(e.g., devotion, motivation, job satisfaction, and organizational commitment). 

In addition, the above argument is supported by the theories based on the norm 
of reciprocity (Gouldner, 1960) such as the Social Exchange Theory (SET), which 
proposes that the behavior of people in the society is a result of the exchange pro-
cess where both parties try to attain mutual gains at a minimum cost (Blau, 1964). 
Accordingly, it could be further argued that employees will weigh the benefits of 
staying loyal and committed to an organization as they realize that they enjoy the 
benefits of the same in the form protection for their lives and health in the highly 
dangerous construction sites. Similarly, when they feel the risks and dangers in the 
working environment, the workers may perceive it as less rewarding and will tend 
to manifest more withdrawal behaviors. Employees will consider provision of poor 
working conditions as an unkind act by the employer and thereby develop a weak-
er rapport with the organization characterized by poor devotion and commitment 
(Falk, Fischbacher, 2006). 

Based on the above theoretical and empirical support, the purpose of this pa-
per is to estimate the relationship and the impact of OHS management practices 
on organizational commitment of skilled and unskilled laborers in the construction 
industry in Sri Lanka. 
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2. Materials and Methods

This quantitative study followed the deductive approach. The population of the 
study are all skilled and unskilled construction laborers in construction sites under 
private companies in Sri Lanka. A sample of 155 laborers were selected using the 
convenience sampling technique based on willingness and availability of respond-
ents for the survey. 

Author used a self-administered, anonymous, structured questionnaire for 
collecting primary data. The questionnaire comprised of three sections, with two 
sections measuring the variables and a demographic details section. Two variables 
were measured using standard measures and that ensures the content and criterion 
validity of the questionnaire. The questionnaire was originally in English and it was 
translated to Sinhala and back translated into English before administering using 
the paper and pencil format. Participation in this study was purely voluntary for the 
laborers and no rewards were given. 

Employee organizational commitment was measured with the 24-item, cross 
culturally validated ‘Organizational Commitment Questionnaire (OCQ)’ by Allen 
and Mayer (1990), comprising three dimensions as affective, continuance, and nor-
mative commitment on a 7-point scale from 1 (‘strongly disagree’) to 7 (‘strongly 
agree’). Overall reliability statistic for the data collected on this measure is accept-
able (∞ = 0.93). Perception of employees on OSH management practices in their 
organizations was measured using the 50-item Workplace Safety Scale (WSS), de-
veloped and validated by Hayes, Perander, Smecko, and Trask (1998) covering five 
factorially distinct constructs related to workplace safety. Respondents were asked 
to indicate the extent to which they agreed with the statement on a 5-point scale from 
1 (‘strongly disagree’) to 5 (‘strongly agree’). Overall reliability statistic for the data 
collected on this measure is acceptable (∞ = 0.86). 

Sample comprised of only male employees (100%), as the labour force in the 
Sri Lankan construction industry is largely male dominated (Rameezdeen et al., 
2006). Some of them were married and the others were single. The majority in the 
sample belonged to the age group of 35–45 years. All respondents were 20 years 
or older. Of the workers, 65 were skilled workers and 90 were un-skilled work-
ers. The sample mostly comprises of un-skilled laborers having only GCE O/L and 
A/L qualification. All the skilled laborers possess a vocational qualification. 
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3. Data Analyses and Results

Data analyses were performed using the SPSS 23.0. Initially the preliminary 
analyses were performed to ensure entry accuracy, missing data analyses, normali-
ty, linearity, reliability, and absence of common method variance.

Upon confirmation that there is no violation of basic assumptions, the rela-
tionship between OHS management practices and organizational commitment was 
calculated using the Pearson’s Product Moment Correlation. The results indicated 
a strong positive correlation between the two variables (r = 0.78, p < 0.01). In addi-
tion, the impact of OHS management practices on organizational commitment was 
calculated using Simple Linear Regression Analysis and the results indicated that 
the model was statistically significant (F = 58.23, p < 0.01). The R2 value indicated 
that OHS management practices accounted for 35% (R2 = 0.35) of the variation in 
organizational commitment of the skilled and un-skilled laborers.

4.  Discussion 

The findings confirmed that there is a strong positive relationship between 
OHS management practices and organizational commitment of skilled and un-
skilled labourers in the construction industry of Sri Lanka. These results indicate 
that when employees have a positive perception about the OHS management practic-
es of their organization, they would develop an emotional attachment with the com-
pany and thereby become committed to their work and remain loyal to the company. 
Zeidan (2006) states that when employees are committed to their organizations, they 
are less likely to engage in withdrawal behaviours (absenteeism, poor performance, 
and quitting) commonly observed among labourers in the construction industry. 
The results of this study are consistent with the assertions of Cooper (1995) that the 
top managements of organizations should consider OHS management practices as 
a priority to create the loyalty of employees towards the organization, especially in 
highly hazardous work contexts. Findings are also consistent with Meyer and Allen 
(1991) who state that employees would be committed towards the organization as 
a form of reciprocation when organizations make significant investments for train-
ing employees in the area of health and safety. When employees are happy about the 
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OHS procedures of organizations, they compare them with those of other organiza-
tions and the construction industry being a very hazardous industry, employees tend 
to stay in the organization with better OHS management systems and contribute fa-
vourably to its requirements. The findings thereby confirm that when organizations 
fail to ensure better working conditions (e.g., proper lighting and heating, proper 
noise control, better supervision) that leads to poor employee organizational com-
mitment (Sinclair, Tucker, Wright, Cullen, 2005). Thus, it confirms that to retain 
a committed workforce in the organization at a time of labor shortage, the firms 
in the construction industry need to provide an effective OHS system and thereby 
display the corporate commitment towards the OHS of employees.

Limitations and Directions for further research
Data collection for the study was done at a time where the government and 

the companies were opening up the skilled and unskilled labourer positions to the 
Indian, Chinese, and Burmese cheap labour and the author is in doubt as to wheth-
er these risks affected the responses. This study analysed the data at the variable 
level and the future studies would be able to generate better insights through a di-
mensional analysis. Accordingly, it would be able to identify the impact of OHS 
management practices on the three types of employee organizational commitment 
separately. In addition, a study can be undertaken to identify the most significantly 
impactful OHS management practice on employee organizational commitment by 
calculating the relationships between each factorial construct within the OHS man-
agement practices and overall organizational commitment. 

Conclusion

This paper investigated the association between OHS management systems and 
organizational commitment of skilled and un-skilled labourers in the construction 
industry of Sri Lanka. The results indicated that OHS management practices have 
a strong positive correlation and a higher impact on organizational commitment of 
this category of employees. Expecting employees to just become committed will be 
useless, as today’s employees expect their employers to think about the OHS needs 
of the workforce through the institution of a sound OHS management system. Thus, 
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the managements of construction companies in Sri Lana should largely consider fur-
ther about investing in OHS management systems to protect the OHS of employees 
and thereby increase their organizational commitment.
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) ORAZ ZAANGAŻOWANIE 
ORGANIZACYJNE. DANE Z BRANŻY BUDOWLANEJ NA SRI LANCE

Streszczenie

W artykule ukazano związek między praktykami zarządzania BHP a zaangażowa-
niem organizacyjnym pracowników w branży budowlanej na Sri Lance. Ankieta badawcza 
została przeprowadzona wśród robotników w branży budowlanej wybranych przy użyciu 
doboru wygodnego. Dane zebrano, zarządzając samodzielnie rozprowadzeniem anonimo-
wego kwestionariusza wśród 250 robotników. Otrzymano 155 wypełnionych formularzy 
ankiety. Analizy danych przeprowadzono za pomocą narzędzia SPSS 23.0. Po zakończeniu 
wstępnych analiz badaną zależność ustalono za pomocą analizy korelacji i regresji. Wyniki 
wskazały na znaczący pozytywny związek między praktykami zarządzania BHP w branży 
a formami zaangażowania organizacyjnego-afektywnego, normatywnego i trwania.
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W tym przypadku ważne są aspiracje edukacyjne samego społeczeństwa, rośnie 
bowiem świadomość społeczna o konieczności podnoszenia poziomu wykształce-
nia i kwalifikacji. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena zachowań edukacyjnych Polaków i okre-
ślenie, na ile uważają oni, że wykształcenie jest ważnym czynnikiem decydującym 
o karierze zawodowej i awansie zawodowym na współczesnym rynku pracy.

W związku z realizacją zamierzonego celu w artykule zostały zaprezentowane 
rezultaty badań GUS dotyczące udziału wydatków na edukację w całości wydat-
ków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w latach 2010–2016 oraz 
przedstawiono subiektywne oceny Polaków na temat edukacji, roli wykształcenia 
i aspiracji edukacyjnych na podstawie badań przeprowadzonych przez Włodarczyk 
w 2011 roku (Włodarczyk, 2013), raportów Centrum Badania Opinii Społecznej 
z lat 2010–2017 oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku 
wśród 188 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

1. Rola edukacji w globalnym społeczeństwie

Jednym z czynników, który we współczesnym świecie kształtuje zachowa-
nia społeczeństw jest globalizacja. Ekonomiści upatrują źródeł globalizacji przede 
wszystkim w przemianach ekonomicznych, szczególnie w mobilności kapitału 
finansowego i zasobów siły roboczej, np. Hochschild w Global Care Chains and 
Emotional Surplas Value (2000), Robertson w Globalization. Social Theory and 
Global Culture (1992) i Roniger w Public Life and Globalization as Cultural Vision 
(1995) (za: Starosta, 2001, s. 42). Globalizacja może być postrzegana jako proces 
integracji krajów i obywateli świata dzięki obniżeniu kosztów transportu i komu-
nikacji oraz zniesieniu barier granicznych, co prowadzi do swobodnego przepływu 
kapitału, wiedzy i siły roboczej (Stiglitz, 2004, s. 26). 

Do skutków globalizacji odczuwanych przez społeczeństwa można zaliczyć nie 
tylko dostępność tych samych produktów na całym świecie, lecz także możliwość 
zdobywania atrakcyjnej pracy na całym globie i uzyskiwania coraz to wyższych 
dochodów (Aldridge, 2006, s. 156–158; Smyczek, Sowa, 2005, s. 222–226; Włodar-
czyk, 2013, s. 5–6). Można zauważyć, że społeczeństwa rozwiniętych krajów, w tym 
polskie, odrzuciły ilościowy model spożycia na rzecz aspektów jakościowych. 
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Zaczęto zwracać uwagę na wykorzystanie czasu wolnego, rekreację, zdrowie, do-
bry wygląd i formę fizyczną oraz na podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji. 
O możliwości realizacji zachowań globalnych decyduje jednak wysokość dochodów 
w gospodarstwach domowych, z kolei same dochody są wynikiem przynależno-
ści gospodarstwa domowego do określonej grupy społeczno-zawodowej, a tym sa-
mym umiejętności przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia 
gospodarczego (Bywalec, 2010, s. 194–238; 2017, s. 255–296; Dąbrowska, Bylok,  
Janoś-Kresło, Kiełczewski, Ozimek, 2015; Kieżel, 2010; Włodarczyk, 2013). 

Obecnie w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, globalizacja oraz to-
warzyszące jej zmiany i trendy uwidoczniają się w życiu społeczeństwa m.in. po-
przez zmianę sposobów konsumpcji, trendów i stylów życia, wzrost aktywność 
konsumenta na rynku, a także rosnącą konkurencyjność i przedsiębiorczość kon-
sumentów obejmującą głównie zachowania na rynku pracy i rynku edukacyjnym 
(Włodarczyk-Śpiewak, 2009, s. 92). W polskim społeczeństwie można zauważyć 
malejące zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych nauką w zasadniczych 
szkołach zawodowych1, odnotowuje się wzmożone zainteresowanie uzyskaniem 
pełnego średniego wykształcenia ogólnego lub zawodowego, a utrzymujące się na 
wysokim poziomie aspiracje edukacyjne społeczeństwa znalazły odzwierciedlenie 
także w dążeniu do uzyskania wyższego wykształcenia. Sprzyjają temu uproszczo-
ne formy kwalifikacji na studia poprzez likwidację egzaminów wstępnych, rozsze-
rzenia limitów przyjęć na I rok czy możliwości studiowania w szkołach prywatnych. 

Narasta zatem powszechne traktowanie wykształcenia jako dobrej inwesty-
cji. We współczesnych czasach konieczne wydaje się poszerzanie i aktualizowanie 
wiedzy oraz podnoszenie poziomu wykształcenia. Do podstawowych usług edu-
kacyjnych, z których można obecnie korzystać, należą podnoszenie poziomu wy-
kształcenia, nauka języków obcych, nauka obsługi komputera i innych urządzeń 
technicznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wszystko to sprzyja nie tylko 
nabywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji, lecz także zdobywaniu konkuren-
cyjnej pozycji na rynku pracy (Dąbrowska, Janoś-Kresło, 2007, s. 109–113). 

1 Należy dodać, że w Polsce od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła 
zawodowa została przekształcona w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. 
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2. Wydatki na edukację polskich gospodarstw domowych  
w latach 2010–2017

Wydatki na edukację w gospodarstwach domowych określane są na podstawie 
procentowego udziału wydatków na naukę w całości wydatków konsumpcyjnych. 
Mogą być związane zarówno z kształceniem dzieci, jak i dorosłych. W tabeli 1 
zostały zawarte dane o zmianie udziałów wydatków na edukację w strukturze spo-
życia w latach 2010–2015 w Polsce oraz pozostałych krajach UE.

Tabela 1. Udział wydatków na edukację w strukturze wydatków ogółem  
w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  

w latach 2010–2015 (z dochodów osobistych, ceny bieżące w %)

Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

Austria 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Belgia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bułgaria 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Chorwacja . . . . . .
Cypr 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2.7
Czechy 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Dania 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Estonia 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
Finlandia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Francja 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Grecja 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1
Hiszpania 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8
Holandia 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Irlandia 3,5 3,3 3,5 3,4 3,3 2,6
Litwa 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Luksemburg 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1
Łotwa 1,9 2,1 2,0 2,1 2,1 1,7
Malta 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6
Niemcy 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Polska 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
Portugalia 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
Rumunia 1,1 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0
Słowacja 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
Słowenia 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4
Szwecja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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1 2 3 4 5 6 7

Węgry 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
Wielka Brytania 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,6
Włochy 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Źródło: GUS (2017a). 

Różnice w wydatkach na edukację mogą wynikać z przyjętych w poszcze-
gólnych krajach systemów finansowania konsumpcji tych usług, różnych systemów 
edukacji czy skali odpłatności. Bardzo niskie udziały wydatków na edukację (poni-
żej 1%) odnotowano w badanym okresie w Austrii, Belgii, Danii, Bułgarii, Finlan-
dii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Szwecji, Czechach oraz na Litwie, 
przy czym najniższe udziały były w szwedzkich gospodarstwach domowych. Naj-
wyższe wartości odnotowano w Grecji, Irlandii i na Cyprze. W Polsce udział wy-
datków na edukację w strukturze spożycia kształtował się na przeciętnym poziomie 
około 1,1%.

W tabeli 2 zaprezentowano, jaki udział mają wydatki na edukację w poszcze-
gólnych typach gospodarstw domowych w ogólnej strukturze ich wydatków w pol-
skich gospodarstwach domowych w latach 2010–2016. 

Tabela 2. Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na edukację na 1 osobę  
w ogóle wydatków konsumpcyjnych w polskich gospodarstwach domowych  

według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2010–2016 (%)

Gospodarstwa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ogółem 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9
Pracowników 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,2
Rolników 0,7 0,9 0,7 1,0 0,7 0,7 0,8
Pracujących na własny rachunek 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5
Emerytów i rencistów 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Źródło: GUS (2017b). 

W latach 2010–2016 wydatki na edukację w polskich gospodarstwach do-
mowych stanowiły średnio 1,1% ogółu wydatków konsumpcyjnych. Wskaźnik 
udziału wydatków na edukację w strukturze konsumpcji wahał się w przedziale 
od 0,9 do 1,3%. Od 2010 roku wartość wskaźnika z roku na rok maleje. W porów-
naniu do ogółu gospodarstw domowych wskaźnik udziału wydatków na edukację 
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w całości wydatków konsumpcyjnych był wyższy w gospodarstwach domowych 
pracowników (średnio w analizowanym okresie wynosił 1,5%) i pracujących na 
własny rachunek (1,6%), a niższy w gospodarstwach domowych rolników (0,8%) 
oraz emerytów i rencistów (0,2%). 

3. Aspiracje w zakresie edukacji w polskim społeczeństwie  
– wyniki badań

Działania polegające na podnoszeniu poziomu wykształcenia są zdecydowanie 
chętniej podejmowane w społeczeństwie w przypadku, gdy rynek pracy jest stabil-
ny i oferuje stałe i różnorodne miejsca pracy. W Polsce według badań CBOS od 2010 
roku rośnie liczba osób, które pozytywnie oceniają sytuację na polskim rynku pracy 
(tab. 3). O ile w 2010 roku pozytywną ocenę wyrażał co dwudziesty ankietowany, 
a negatywnie oceniało rynek pracy ponad dwie trzecie badanych, o tyle w 2017 roku 
pozytywnie o rynku pracy wyrażał się co trzeci ankietowany, a tylko co czwarty był 
z tej sytuacji niezadowolony (CBOS, 2017a, s. 3). 

Tabela 3. Ocena obecnej sytuacji na rynku pracy w opinii Polaków (odsetek odpowiedzi)

Ocena sytuacji na rynku pracy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Bardzo dobra i dobra 5 6 4 2 4 8 17 32
Ani dobra, ani zła 23 16 18 10 16 20 27 32
Zła i bardzo zła 67 75 74 84 76 68 49 25

Źródło: CBOS (2017), s. 3.

Od 2010 roku Polacy także coraz lepiej oceniają zmiany na rynku pracy i wy-
rażają optymistyczne poglądy na temat sytuacji na rynku pracy w kolejnym roku 
(tab. 4). 

Aby ocenić aspiracje edukacyjne Polaków, w dalszej kolejności zostaną zapre-
zentowane wyniki badań ankietowych. Pierwsze z zaprezentowanych badań zostało 
przeprowadzone w 2011 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 Pola-
ków2. Z badania wynikało, że ponad połowa ankietowanych (53%) podejmuje czyn-
ności związane z uzupełnianiem wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych kursach 

2 Szerzej na temat badań: Włodarczyk (2013).



289Katarzyna Włodarczyk  
Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017

i szkoleniach zawodowych. Ponad jedna trzecia badanych (35%) deklarowała także, 
że w ich gospodarstwie domowym ponoszone są różne wydatki związane z edu-
kacją, takie jak wydatki na korepetycje, opłaty za szkoły, zakupy książek i ma-
teriałów na potrzeby edukacji. Czynnikami, które decydowały o tych wydatkach, 
były jakość, zaufanie do marki i renoma marki na rynku. Z kolei 59% badanych 
deklarowało także, że używa internetu w wielu czynnościach codziennych. Z tej 
grupy jedna czwarta jako cel korzystania z internetu wskazywała edukowanie się. 
Warto jednak dodać, że badani zapytani o wartości ważne w ich życiu wskazywali 
wykształcenie dopiero na jedenastej pozycji (tylko 18% uważało, że jest ono ważne 
w życiu). Ponadto znikomy odsetek deklarował, że wyjeżdża za granicę, aby konty-
nuować lub podejmować edukację (2%), czy decyduje się na dokształcanie w czasie 
wolnym (2%).

Tabela 4. Prognoza sytuacji na rynku pracy w kolejnym roku w opinii Polaków  
(odsetek odpowiedzi)

Sytuacja na rynku pracy  
w kolejnym roku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Poprawi się 17 12 11 8 11 13 25 29
Ani się nie poprawi, ani się nie pogorszy 53 44 45 39 54 56 50 47
Pogorszy się 22 35 37 46 27 20 16 10

Źródło: CBOS (2017), s. 5.

Pomimo dostępności wyższego wykształcenia nie wszyscy Polacy uważają, 
że warto takie wykształcenie zdobywać. Według badań CBOS przeprowadzonych 
w 2013 roku 82% ankietowanych wyrażało opinię, że warto, a 16% uważało, że 
nie. W kolejnym badaniu przeprowadzonym w 2017 roku odpowiedzi pozytywnej 
udzieliło 86%, a negatywnej 11%. Ważne wydają się preferencje rodziców dotyczące 
poziomu wykształcenia ich dzieci, które są niezmienne od dziesięciu lat w Polsce. 
Generalnie ponad 70% deklaruje, że chciałoby, aby ich dzieci miały wykształcenie 
wyższe (w 2007 r. tak deklarowało 70% w przypadku córek i 71% w przypadku 
synów, w 2017 r. odpowiednio: 73% i 74%). Co ciekawe, rodzice, którzy nie zdo-
byli wyższego wykształcenia, w zdecydowanej większości opowiadają się za tym, 
aby ich dzieci takie wykształcenie zdobyły. Być może wynika to z faktu, że po-
łowa badanych uważała, że dyplom ma obecnie ważne znaczenie na rynku pracy. 
Niezależnie jednak od opinii, czy dyplom ma duże, czy małe znaczenie na rynku 
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pracy, prawie 9 na 10 badanych twierdziło w 2017 roku, że wykształcenie jest ważne 
i warto się kształcić. Polacy zauważają także, że w obecnych czasach studiowanie 
jest masowe i dostępne praktycznie dla każdego (89%). Zaczyna panować opinia, 
że wyższe wykształcenie raczej trzeba zdobyć, ale wraz z masowym dostępem do 
uzyskania dyplomu wyższych uczelni dyplomy te przestają być potwierdzeniem 
wyjątkowych kwalifikacji i mogą ulegać dewaluacji (CBOS, 2017b, s. 3–5, 7–8).

Kontynuując temat aspiracji edukacyjnych i wykorzystania wykształcenia na 
rynku pracy, można przytoczyć kolejne wyniki badań CBOS, z których wynika, że 
od 2013 do 2017 roku Polacy niezmiennie wskazują te same czynniki jako determi-
nanty warunkujące powodzenie zawodowe (tab. 5) (CBOS, 2017c, s. 1–2).

Tabela 5. Czynniki decydujące o sukcesie zawodowym w opinii respondentów  
(odsetek deklaracji)

Czynniki 2013 2017 
Wiedza, umiejętność 45 59
Solidna praca 32 41
Wykształcenie 32 33
Znajomość, protekcja 28 18
Inicjatywa, przedsiębiorczość 18 19
Szczęście, przypadek 15 11
Cwaniactwo 10 6
Pochodzenie społeczne 4 2
Trudno powiedzieć 2 2
Inne 1 1

Źródło: CBOS (2017), s. 2.

Jak można zauważyć na podstawie danych z tabeli 5, wykształcenie plasuje się 
na trzeciej pozycji, a procent wskazań jego ważności pozostaje bez zmian. Warto 
podkreślić, że ankietowani przypisali ważną rolę w osiągnięciu sukcesu zawodowe-
go również wiedzy i umiejętnościom. 

Uzupełnieniem powyższych informacji na temat roli, jaką odgrywa edukacja 
i wykształcenie w życiu zawodowym Polaków, mogą być także wyniki badań prze-
prowadzonych w 2016 roku wśród 188 studentów w ramach współpracy między 
Grupą Doradczo-Księgową Poncyljusz i Radź a Wydziałem Nauk Ekonomicznych 
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i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego3. Podczas przeprowadzonego badania 
studenci zostali zapytani o ocenę programu studiów pod kątem ich przygotowania 
zawodowego. Największa grupa studentów (49%) oceniła program studiów przecięt-
nie. Kolejną grupę stanowią studenci, którzy dobrze oceniali dopasowanie progra-
mu nauczania do oczekiwań przyszłych pracodawców (stanowili grupę 34% prze-
badanych), natomiast 10% studentów oceniało dopasowanie wykładanego materiału 
jako złe, a 3% jako bardzo złe. Zaledwie 4% badanych oceniało program studiów 
jako bardzo dobry. Ponadto studenci ważną rolę przypisali praktykom związanym 
z pogłębianiem wiedzy uzyskanej na studniach. Jak wykazało badanie, prawie po-
łowa studentów (47%) podejmowała podczas studiów praktyki zawodowe. 

Podsumowanie

Z przedstawionych rozważań widać, że Polacy obecnie są przekonani o ważnej 
roli wykształcenia zarówno w swoim życiu, jak i życiu społecznym. Awans eduka-
cyjny polskiego społeczeństwa jest jednym z najbardziej widocznych pozytywnych 
efektów przemian zachodzących w Polsce. Większość Polaków uważa, że wykształ-
cenie jest istotnym wskaźnikiem pozycji społecznej, prestiżu, postrzegania osoby 
w środowisku, a zarazem wpływa na warunki materialne poprzez zajmowane sta-
nowisko i ścieżkę kariery zawodowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie 
wzrosły aspiracje edukacyjne Polaków i obecnie zdecydowana większość badanych 
pragnęłaby dla dzieci – zarówno córek, jak i synów – wyższego wykształcenia.

Ogólny wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie liczby 
osób z wykształceniem wyższym sprzyjają realizacji procesów modernizacyjnych. 
Zaspokojenie rosnących aspiracji edukacyjnych Polaków nie jest jednak możliwe 
bez głębokich zmian o charakterze ilościowym i jakościowym w sferze szeroko ro-
zumianej polityki oświatowej i w systemie edukacji, jego organizacji i programach. 
Najważniejszym wysuwanym postulatem w tym zakresie jest nieustanne polepsze-
nia jakości wykształcenia i dostosowanie struktury kształcenia do bieżących i przy-
szłych potrzeb rynku pracy.

3 Szerzej na temat badania: Włodarczyk, Sikorska (2017a), s. 201–214; (2017b), s. 420–428.



292  Problemy Współczesnej Ekonomii

Literatura

Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnic-

two C.H. Beck.
Bywalec, C. (2017). Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja. Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
CBOS (2017a). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komuni-

kat z badań nr 35. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
CBOS (2017b). Czy warto się kształcić? Komunikat z badań nr 62. Warszawa: Centrum 

Badania Opinii Społecznej.
CBOS (2017c). Jak osiągnąć sukces zawodowy? Komunikat z badań nr 70. Warszawa: Cen-

trum Badania Opinii Społecznej.
Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompeten-

cje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (red.) (2007). Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

GUS (2017a). Rachunki narodowe. Struktura spożycia w sektorze gospodarstw domowych 
(ceny bieżące). GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/po-
rownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe 
(31.12.2017).

GUS (2017b). Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospo-
darstw domowych (za poszczególne lata 2010–2016). GUS. Pobrane z: http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci 
(31.12.2017).

Kieżel, E. (red.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. War-
szawa: Difin.

Starosta, P. (2001). Społeczne skutki globalizacji. W: J. Klich (red.), Globalizacja (s. 41–64). 
Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.

Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji 

konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.



293Katarzyna Włodarczyk  
Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017

Włodarczyk-Śpiewak, K. (2009). Cywilizacja zachodnia – konsumpcja społeczeństwa. 
W: M. Noga, K. Stawicka (red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie 
integracji europejskiej i globalizacji (s. 87–96). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017a). Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku 
pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, 310, 201–214.

Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017b). Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na 
rynku pracy. Marketing i Rynek, 4, 420–428.

EDUCATIONAL ASPIRATIONS IN POLISH SOCIETY IN PERIOD 2010–2017

Abstract
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21st century economy. The main aim of present paper is evaluating of educational behaviours 
and aspirations in Polish society. For the purpose analysis, reports prepared by CBOS (Pub-
lic Opinion Research Centre) for period 2010–2017, results of own research and statistical 
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In results can see that Polish people are inclined to believe that education plays a crucial role 
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Książka została przygotowana jako podręcznik dla osób, które kształcą się, by 
pracować w działach HR, bądź odpowiadają za procesy zarządzania zasobami ludz-
kimi w organizacji. Za cel publikacji można przyjąć uznanie jej za „cenne źródło 
wiedzy nie tylko dla studentów, ale także dla praktyków – osób dysponujących do-
świadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadry 
zarządzającej zespołami pracowniczymi w obrębie ZZL” (s. 13). Inspiracją takiego 
założenia było według redaktorów zainteresowanie słuchaczy studiów podyplomo-
wych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej. Cel został zrealizowany – książkę można zdecydowanie uznać 
za godny polecenia podręcznik dla wyżej wskazanych grup. Do wyrażenia takiej 
opinii niewątpliwie przyczynił się przyjęty układ publikacji, przejrzystość, prosty 
język, liczne rysunki i tabele, a także przykłady i praktyczne rozwiązania przy-
bliżanych problemów. Omawiana książka zasługuje na wysoką ocenę również ze 
względu na zawartość merytoryczną. Książka ma charakter podręcznika, gdyż jak 
podkreślają redaktorzy: „kolejne rozdziały prezentują wybrane elementy i procesy 
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz dostarczają jednocześnie zestaw 
praktycznych porad i narzędzi dotyczących ich wdrażania w firmie” (s. 12). Z uwa-
gi na ten fakt istotne jest wskazanie aktualnej wiedzy i jak najnowszych źródeł, co 
też z powodzeniem czynią autorzy. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych 
oczekują i z pewnością zasługują na najbardziej aktualną wiedzę, której może do-
starczyć opiniowana praca.

Realizacji celu omawianej książki podporządkowano jej logiczny układ, po-
szczególne części i rozdziały są ze sobą powiązane. Zagadnienia dotyczące zarzą-
dzania zasobami ludzkimi zostały ujęte w cztery części, przy czym każda z nich 
została dodatkowo podzielona na rozdziały. Stan wiedzy z zakresu zarządzania za-
sobami ludzkimi został uporządkowany według czterech głównych aspektów: stra-
tegiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zasobów ludzkich organizacji, 
relacje międzyludzkie w organizacji oraz współczesne wyzwania zarządzania za-
sobami ludzkimi. Podejście do problematyki jest więc wieloaspektowe. W opraco-
waniu powoływano się zarówno na polską, jak i zagraniczną literaturę przedmiotu, 
przykłady czy definicje dobrze udokumentowano w przypisach. Układ techniczny 
jest przejrzysty i czytelny, opracowanie wzbogacono o liczne rysunki, diagramy, 
tabele, co ułatwia lekturę.
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Liczące łącznie 334 strony opracowanie zawiera wstęp, 13 rozdziałów, biblio-
grafię, spis rysunków i tabel oraz noty o autorach.

Część pierwsza nosi tytuł „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”. Jej 
autorką jest Anna Parteka-Ejsmont. Część pierwsza składa się z dwóch rozdziałów. 
Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu zagadnienia strategii zarządzania orga-
nizacją, gdzie przedstawiono jej znaczenie, kluczowe elementy czy zasady opraco-
wywania. W rozdziale drugim opisano budowanie strategii zarządzania zasobami 
ludzkimi, jej modele i zależność w stosunku do strategii zarządzania, kulturę orga-
nizacyjną czy rolę działu personalnego w organizacji.

W części drugiej, „Budowanie zasobów ludzkich organizacji”, autorzy 
(Agnieszka Popławska-Boruc, Beata Krawczyk-Bryłka, Michał Tomczak, Ewa 
Zimnowłocka-Łozyk) przedstawili opisy metod i elementów składających się na 
proces budowania zasobów ludzkich w organizacji. Część ta składa się z czterech 
rozdziałów (3–6). W rozdziale trzecim ukazano budowanie wizerunku pracodawcy 
jako elementu działań public relations. W odrębnej części tego rozdziału autorka 
przedstawiła unikatowe wartości marki pracodawcy. W rozdziale czwartym doko-
nano charakterystyki nowoczesnych metod rekrutacji pracowników, przybliżono 
warunki profesjonalnej rekrutacji, proces budowania relacji z klientem, czy za-
stosowanie IT w procesie rekrutacji i selekcji. Rozdział piąty został poświęcony 
wybranym elementom procesu doboru pracowników, przy czym największa uwaga 
została skierowana na przedstawienie dokumentów rekrutacyjnych i scenariusza 
rozmowy kwalifikacyjnej. Część drugą kończy rozdział szósty poświęcony pro-
cedurom wprowadzenia nowego pracownika do organizacji, a szczególnie etapom 
i narzędziom adaptacyjnym.

Część trzecią, „Relacje międzyludzkie w organizacji”, współtworzyło sied-
miu autorów (rozdziały 7–13). W rozdziale siódmym Paweł Ziemiański omówił 
specyfikę pracy zespołowej oraz mechanizmy działania zespołów, które mogą 
ograniczać ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. 
Ważną częścią tego rozdziału jest również ukazanie korzyści z pracy zespołowej 
i przeciwdziałanie jej dysfunkcjom. Rozdział ósmy, którego autorami są Katarzyna 
Wojszczak oraz Michał Tomczak, przybliża zagadnienie konfliktu w organizacji, 
wskazując źródła sytuacji konfliktowych, formy i rodzaje konfliktów oraz sposo-
by kierowania konfliktem i jego konsekwencje. Rozdział dziewiąty opracowany 
przez Beatę Krawczyk-Bryłka dotyczy negocjacji w organizacji – charakterystyki, 
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znaczenia i zasad tego procesu. Zwrócono tu także uwagę na negocjacje zbiorowe 
i mediacje. W rozdziale dziesiątym autorstwa Agnieszki Baranowskiej i Michała 
Tomczaka omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem mobbingu we współcze-
snym środowisku pracy, wskazując na charakterystykę tego zjawiska, jego kluczo-
we aspekty oraz przeciwdziałanie mu. W rozdziale jedenastym Paweł Błaszkiewicz 
dokonał charakterystyki budowania systemu ocen pracowniczych i wynagradzania 
pracowników. Przedstawiono tu między innymi ocenę pracownika jako wyzwanie 
dla kadry kierowniczej, korzyści i koszty oceniania, a także politykę płacową orga-
nizacji w relacji do oceny pracy.

Część czwarta opiniowanej książki, „Współczesne wyzwania ZZL”, składa 
się z dwóch rozdziałów (14–15). Autorkami tej części opracowania są Anna Parte-
ka-Ejsmont oraz Ewa Hope. W rozdziale dwunastym zaprezentowano zarządzanie 
zmianą i projektami z perspektywy zasobów ludzkich. W pierwszym punkcie tego 
rozdziału opisano proces zarządzania zmianą, zwracając uwagę na cykl zachowań, 
zasady, komunikację czy funkcje i umiejętności lidera zmiany. W drugim punkcie 
omawianego rozdziału uwagę poświęcono zarządzaniu projektem, punkt trzeci na-
tomiast przybliża pojęcie zwinnego zarządzania projektami, a w czwartym uwy-
puklono znaczenie zarządzania zespołem projektowym. Autorka skupiła się w nim 
na kluczowych czynnikach sukcesu zespołu projektowego, etapach rozwoju, po-
szczególnych rolach czy zagrożeniach dla zespołu projektowego. Kończący tę część 
opracowania rozdział trzynasty stanowi charakterystykę społecznej odpowiedzial-
ności organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników. W rozdziale tym skupio-
no uwagę na odpowiedzialnym funkcjonowaniu organizacji, dobrej komunikacji, 
wolontariuszu czy kodeksach etycznych.

Omawianą książkę wyróżnia wiele atutów, wśród których można znaleźć ja-
sną strukturę, współczesny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi, bogatą bi-
bliografię, udział zarówno naukowców prowadzących badania, jak i praktyków 
w opracowaniu poszczególnych rozdziałów czy doświadczenie dydaktyczne auto-
rów w zakresie ZZL. Książka ta stanowi kompendium aktualnej wiedzy dotyczącej 
problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy z sukcesem ukazali wielo-
aspektowe podejście do omawianej problematyki. Zagadnienia opisane w książce 
przedstawiono w sposób przejrzysty, jasny, logiczny i przystępny. Każdy rozdział 
został poświęcony odrębnym kwestiom, co umożliwia sięganie po niego bez ko-
nieczności czytania całości opracowania. Jednak książka tworzy spójną całość, 
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gdyż wszystkie jej części łączy analiza poszczególnych zagadnień związanych z za-
rządzaniem zasobami ludzkimi organizacji.

Reasumując, należy podkreślić, że książka Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Wybrane aspekty jest ważnym dokonaniem autorów i zasługuje na rozpowszech-
nienie wśród potencjalnych czytelników, do których można zaliczyć nie tylko 
studentów, lecz także teoretyków oraz praktyków zajmujących się zagadnieniami 
związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Ważnym atutem 
omawianej pozycji jest bowiem łączenie wiedzy z praktyką, zaspokajanie potrzeb 
studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, osób kształcących się w kierun-
ku zarządzania zasobami ludzkimi. Choćby z uwagi na ten fakt książkę tę można 
uznać za ważną pozycję na rynku wydawniczym. Autorzy przedstawianej publika-
cji wykorzystują specjalistyczną literaturą, jak również tę o charakterze ogólnym, 
co świadczy o dojrzałości naukowej i dociekliwości merytorycznej. Warto także 
podkreślić, że w książce opisano nie tylko podstawowe elementy zarządzania zaso-
bami ludzkimi, lecz także te rzadziej spotykane w podręcznikach z tego zakresu, 
takie jak grywalizacja czy employer branding.




