UNIWERSY TE T EKONOMICZN Y W POZN A NIU
Wydział Ekonomii

Redakcja naukowa
Aldona Andrzejczak | Joanna Furmańczyk

ZMIANY RÓL I UWARUNKOWAŃ
PRACY MENEDŻERÓW
W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
I NON PROFIT
1. Role menedżerów w organizacjach publicznych
2. Uwarunkowania zmian w ZZL w sektorze publicznym
3. Z naczenie kompetencji kadry kierowniczej
w sektorze publicznym i non profit

Redaktorzy naukowi
składają serdeczne podziękowania
Fundacji V RP
za pomoc w wydaniu niniejszej monografii

UNIWERSY TE T EKONOMICZN Y W POZN A NIU
Wydział Ekonomii

Redakcja naukowa
Aldona Andrzejczak | Joanna Furmańczyk

ZMIANY RÓL I UWARUNKOWAŃ
PRACY MENEDŻERÓW
W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
I NON PROFIT

© Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2016

Redakcja merytoryczna: Joanna Cierkońska
Korekta: edu-Libri
Opracowanie graficzne: GRAFOS

Wydawnictwo edu-Libri
ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków
e-mail: edu-libri@edu-libri.pl
Skład i łamanie: GRAFOS

ISBN e-book (PDF) 978-83-63804-86-2
ISBN e-book (epub) 978-83-63804-87-9
ISBN e-book (mobi) 978-83-63804-88-6

ZMIANY RÓL I UWARUNKOWAŃ PRACY MENEDŻERÓW
W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH I NON PROFIT
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................... 6
Rozdział 1. Role menedżerów w organizacjach publicznych ............... 11
1.1. Ł
 ukasz Haromszeki
Rola przywódców organizacyjnych w adaptacji instytucji publicznych
i NGO do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych po wstąpieniu Polski do UE ......................................................................................... 12
1.2. Marzena Syper-Jędrzejak, Anna Michałkiewicz
Rola kierownika w realizacji funkcji personalnych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem motywowania personelu ................................................................................................ 28
1.3. Piotr Bohdziewicz
Superwizja jako praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach
organizacyjnych publicznego sektora pomocy społecznej – cele i kulturowe
uwarunkowania implementacji ..................................................................... 43
1.4. Grzegorz Guzik
Znaczenie wsparcia (PSS) w relacjach przełożony – podwładny w kontekście
budowania stymulującego środowiska pracy ............................................... 57
1.5. Justyna Lewandowska-Bratek
Świadome przywództwo w kontekście zarządzania ludźmi wyzwaniem
dla władz organizacji typu non profit w Polsce ........................................... 71

Rozdział 2. Uwarunkowania zmian w ZZL w sektorze publicznym . 85
2.1. A
 nna Michałkiewicz, Marzena Syper-Jędrzejak
Uwarunkowania wprowadzania zmian w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego ............... 86
2.2. Mariusz Zieliński
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej ........................................................................................................... 102

2.3. Wojciech Jarecki
Otoczenie i warunki pracy personelu medycznego szpitali ..................... 115
2.4. H
 anna Karaszewska, Joanna Nieżurawska
Zatrudnienie i wynagradzanie lekarzy w publicznej służbie zdrowia ... 128
2.5. D
 anuta Kunecka, Joanna Jończyk
Kultura organizacyjna w szpitalach. Analiza porównawcza szpitali publicznych i niepublicznych ..................................................................................... 139
2.6. S tanisław Waszczak
Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach
ekonomii społecznej ...................................................................................... 149
2.7. Jan Lewandowski
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych placówkach oświatowych .......................................................................................... 164
2.8. Jarosław Klich, Adam Piontek
Determinanty stymulującego środowiska pracy na przykładzie jednostek
policji ............................................................................................................... 179
2.9. J anusz Strużyna, Krzysztof Kania
Poziomy i granice gamifikacji w ZZL oraz rola technologii informatycznych w jej implementacji ............................................................................... 194

Rozdział 3. Znaczenie kompetencji kadry kierowniczej w sektorze
publicznym i non profit .................................................................................. 210
3.1. Beata Chmielewiec
Menedżer publiczny jako lider innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi ................................................................................................................... 211
3.2. Michał Igielski
Wpływ umiejętności kadry kierowniczej na kreowanie polityki personalnej w polskich organizacjach non profit ..................................................... 224
3.3. Tomasz Rostkowski, Marcin Witkowski
Potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych menedżerów administracji
sądowej w warunkach zmian ....................................................................... 239
3.4. Ewa Olszak-Dyk
Kompetencje liderów w organizacjach non profit na przykładzie projektu
„Kurs na NGO” .............................................................................................. 253

Wstęp
Zmienność otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje, zmusza je
do nieustannego śledzenia, rozpoznawania oraz dostosowywania się do nowych
uwarunkowań. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak również – w coraz większym stopniu – organizacji funkcjonujących w sektorze publicznym. Chodzi tu
przede wszystkim o urzędy administracji państwowej i samorządowej, instytucje
świadczące usługi społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej. Aby sprostać
wyzwaniom, instytucje te coraz częściej próbują się przeistoczyć ze skostniałych,
zhierarchizowanych i biurokratycznych w organizacje prężnie działające i zorientowane na klienta lub interesariuszy. Zmiany obejmują wszystkie sfery funkcjonowania tych jednostek. Szczególnego znaczenia nabierają jednak zagadnienia
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL). Zwiększenie efektywności
zarządzania pracownikami w sektorze publicznym jest konieczne nie tylko z powodu rosnących oczekiwań społecznych i absorbowania przez niego znacznych
środków finansowych, ale także ze względu na zmiany na rynku pracy. Sektor
publiczny potrzebuje coraz więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników,
o których musi konkurować z biznesem. Konieczny jest wzrost efektywności ZZL
w sektorze publicznym, czemu może sprzyjać wprowadzanie rozwiązań (procedur
i dobrych praktyk) stosowanych w biznesie. Bezpośrednie wykorzystanie praktyk ZZL stosowanych w biznesie jest możliwe, ale nie da się pominąć specyfiki
funkcjonowania organizacji publicznych i pozarządowych. Dlatego zastosowanie
narzędzi ZZL musi być analizowane w kontekście ich efektywności, z uwzględnieniem odrębności organizacji, w których mają być wdrożone.
Szczególną rolę w przekształcaniu organizacji publicznych i non profit w efektywniej działające odgrywają ich menedżerowie. Coraz częściej wymaga się od
nich, aby byli nie tylko administratorami przestrzegającymi procedur wymuszonych przepisami prawa i skrupulatnie wydającymi środki publiczne, ale również
prawdziwymi przywódcami swoich organizacji, którzy potrafią do realizowania
ich misji zaangażować wszystkich pracowników. Według koncepcji nowego zarządzania publicznego menedżerowie publiczni są postrzegani jako inicjatorzy
6

•

Wstęp

•

zmian i rozwoju organizacji, w których pracują. W związku z tym wymaga się od
nich profesjonalizmu oraz wysokiego poziomu kompetencji, które pozwalają na
tworzenie i wprowadzanie kreatywnych rozwiązań w zarządzaniu. Ze względu
na specyfikę organizacji publicznych oraz non profit szczególnego znaczenia nabiera – obok wiedzy i doświadczenia – umiejętność zbudowania zaufania, a także
jasnego i precyzyjnego komunikowania wizji.
Niniejsza monografia podejmuje problematykę zmiany ról menedżerów we
współczesnym sektorze publicznym i non profit oraz towarzyszących tym zmianom procesów w otoczeniu organizacji, które te zmiany inspirują bądź wymuszają. Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza poświęcona jest
wyeksponowaniu różnych nowych ról menedżerów w jednostkach administracji,
pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia czy organizacjach pozarządowych. Druga część zawiera rozważania na temat uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych zmian dokonujących się w tych organizacjach, a także oczekiwań wobec ról pełnionych tam przez menedżerów. Część trzecia podejmuje
problematykę wymagań kompetencyjnych stawianych menedżerom w związku
z zachodzącymi zmianami. Należy dodać, że teksty do niniejszej monografii
zostały wybrane spośród opracowań zgłoszonych przez uczestników VIII Ogólno
polskiego Zjazdu Katedr ZZL, który poświęcony był problematyce kierowania
ludźmi w sektorze publicznym i non profit.
Rozdział pierwszy części I składa się z pięciu opracowań, w których autorzy
wskazują na znaczenie ról, które pełni w organizacji menedżer bądź przywódca.
Rozdział otwiera tekst Ł. Haromszeki, w którym autor wskazuje, jak istotna jest
rola naczelnego kierownictwa w kreowaniu i wdrażaniu zmian w organizacjach
sektora publicznego i non profit w kontekście przystąpienia Polski do UE. Wykorzystując wyniki badań dostępnych w literaturze przedmiotu oraz własnych,
autor przedstawia diagnozę i analizę kompetencji, umiejętności oraz znaczenia
liderów trzeciego sektora jako inicjatorów zmian w społecznościach lokalnych.
M. Syper-Jędrzejak i A. Michałkiewicz w swoim tekście starają się przedstawić dobre praktyki realizowania funkcji personalnej, zestawiając je z typowymi
błędami oraz ograniczeniami wiedzy, kompetencji i umiejętności kierowników
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. Powołując się na wyniki
badań własnych, przeprowadzonych w urzędzie miasta i gminy, urzędzie gminy
oraz urzędzie miejskim, autorki wskazują na rolę naczelnego kierownictwa w inicjowaniu, wprowadzaniu oraz ocenianiu efektów zmian polityki personalnej oraz
kultury organizacyjnej.
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Kolejne trzy artykuły dotyczą wspierającej roli menedżerów. P. Bohdziewicz
analizuje funkcje superwizji w jednostkach pomocy społecznej – rozumianej
jako „indywidualne lub grupowe sesje dla pracowników”, których celem jest rozwój kompetencji oraz zaangażowania. Autor przedstawia teoretyczny model pożądanych warunków środowiska organizacyjno-zarządczego wpływających na
skuteczność superwizji.
Problematyki roli menedżera jako osoby mającej wpływ na kształt polityki
personalnej dotyczy tekst G. Guzika. Opierając się na literaturze przedmiotu,
autor przedstawia obszary, w których osoba kierująca organizacją jest źródłem
wsparcia dla tworzących ją ludzi, a także analizuje wpływ osobowości menedżera
na powstawanie patologii organizacyjnych.
Rozdział kończy artykuł autorstwa J. Lewandowskiej-Bratek, identyfikujący
oraz omawiający wyzwania, które napotykają liderzy w organizacjach pozarządowych. Autorka podejmuje próbę sprecyzowania, czym jest świadome przywództwo oraz podkreśla jego znaczenie dla rozwoju organizacji non profit. Na
podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników wcześniejszych badań
wskazuje najważniejsze obszary zainteresowania świadomych przywódców w kierowaniu organizacjami non profit.
Drugi rozdział monografii obejmuje dziewięć opracowań poświęconych uwarunkowaniom zmian w zarządzaniu pracownikami jednostek administracji, służby
zdrowia, policji i podmiotów ekonomii społecznej. Zwrócono uwagę na aspekty
prawne i ekonomiczne, ale wiele uwagi poświęcono też kulturze organizacyjnej
i relacjom wewnętrznym. Pierwsze dwa opracowania analizują sytuację w sektorze
administracji, w którym zmiany zaczęto wdrażać najwcześniej. A. Michałkiewicz
i M. Syper-Jędrzejak zajmują się wpływem kultury organizacyjnej urzędu, umiejętności pracowników oraz zaangażowania i gotowości do zmian władz urzędów
i kadry kierowniczej na proces wdrażania zmian w zakresie ZZL w jednostkach
samorządu terytorialnego. Wykorzystują własne badania przeprowadzone w trakcie realizacji projektu zmian w zarządzaniu finansowanego przez EFS. Artykuł
M. Zielińskiego poświęcony jest ocenie stopnia zaawansowania implementacji
procedur i dobrych praktyk w zakresie ZZL w sektorze samorządowym. Zawiera
on przegląd problematyki projektów nagradzanych w konkursie „Samorządowy
lider zarządzania – samorząd jako pracodawca”.
Trzy kolejne artykuły dotyczą uwarunkowań zmian w służbie zdrowia.
W. Jarecki przedstawia główne trudności występujące w otoczeniu makroekonomicznym i mikroekonomicznym, które determinują warunki pracy lekarzy i pielęgniarek. W ujęciu międzynarodowym porównuje nakłady na służbę zdrowia,
liczbę lekarzy i pielęgniarek w stosunku do liczby ludności, a także analizuje ich
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zatrudnienie w szpitalach w Polsce. Przechodząc do skali mikroekonomicznej,
analizuje charakter umów o pracę i wynagrodzenie personelu medycznego w relacji do innych grup zawodowych. Problematyce zatrudnienia i wynagradzania
poświęcony jest także artykuł H. Karaszewskiej i J. Nieżurawskiej. Przedstawia
on zmiany w strukturze zatrudnienia i wynagradzania lekarzy zatrudnionych na
umowy o pracę oraz umowy kontraktowe w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Podejmuje również próbę identyfikacji przyczyn i perspektyw rozwoju
umów kontraktowych. Artykuł D. Kuneckiej i J. Jończyk omawia wyniki badań
porównawczych dominujących typów kultury organizacyjnej w szpitalach w zależności od formy działalności, wskazujące na pilną potrzebę zmiany kultury
opartej na orientacji zadaniowej, słabej i konserwatywnej, która w połączeniu
z kulturą zorientowaną na władzę negatywnie wpływa na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia.
Problematykę specyfiki uwarunkowań ZZL w podmiotach ekonomii społecznej przybliża opracowanie S. Waszczaka. Specyfika misji sektora non profit
wyznacza tu nie tylko kluczową rolę menedżerowi, ale determinuje też sposób
realizacji funkcji personalnej. Z kolei uwarunkowania zarządzania pracownikami w szkołach publicznych prezentuje artykuł J. Lewandowskiego. Autor głównie
koncentruje się na przedstawieniu specyfiki szkoły, ale zwraca też uwagę na obowiązki dyrektora szkoły w zakresie doboru kadry pedagogicznej, oceny efektów
jej pracy oraz wspierania rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli. Autorzy
kolejnego opracowanie: J. Klich i A. Piontek zajęli się specyfiką środowiska pracy
w policji. Omawiają wyniki badań poświęconych ocenie występowania czynników budujących stymulujące środowisko pracy w jednostkach policji. Przedmiotem oceny były praktyki personalne stosowane w policji, zaufanie instytucjonalne
w ujęciu wertykalnym i horyzontalnym oraz przywiązanie organizacyjne i satysfakcja z pracy.
Rozdział zamyka opracowanie J. Strużyny i K. Kani, w którym zasygnalizowano zagrożenia i granice wykorzystania ostatnio bardzo modnej gamifikacji do
doskonalenia ZZL. Wykorzystując autorski model wdrażania i rozwijania gamifikacji, przedstawiono etapy gamifikacji i scharakteryzowano związane z nimi
korzyści i ryzyka. W dalszej części wykazano przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych na różnych etapach gamifikacji.
Trzeci rozdział monografii składa się z czterech opracowań, w których podjęto problematykę kompetencji kadry kierowniczej w sektorze publicznym. Rozdział otwiera opracowanie B. Chmielewiec, stanowiące próbę określenia tych
zadań i kompetencji naczelnego kierownictwa w organizacjach publicznych, które
są niezbędne, aby efektywnie tworzyć i wprowadzać proinnowacyjną strategię
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personalną. Tekst M. Igielskiego dotyczy wpływu umiejętności kadry kierowniczej
na tworzenie polityki personalnej w organizacjach non profit. Opierając się na
analizie literatury przedmiotu oraz wynikach przeprowadzonych badań, autor
podejmuje próbę określenia kompetencji i postaw menedżerów stymulujących
rozwój organizacji. Z kolei rozwojowi kompetencji menedżerów administracji
sądowej jest poświęcony tekst autorstwa T. Rostkowskiego oraz M. Witkowskiego.
Autorzy zwracają uwagę na zmieniające się wymagania stawiane kadrze kierowniczej w związku z reformami zachodzącymi w sądownictwie. Na podstawie
wyników własnych badań wskazują na konieczność stymulowania rozwoju kluczowych – z punktu widzenia efektywnego działania sądów – kompetencji menedżerów. Rozdział zamyka opracowanie E. Olszak-Dyk dotyczące kompetencji
liderów w organizacjach non profit, w którym poddano analizie wyniki badań
uzyskanych w projekcie „Kurs na NGO”. Z jednej strony, podjęto próbę zdiagnozowania i wskazania najważniejszych kompetencji liderów w organizacjach non
profit. Natomiast z drugiej, stwierdzono, że istnieje niedobór w zakresie kompleksowych programów szkoleniowych, które pozwoliłyby na rozwój kompetencji
przywódców.

Rozdział 1



Role menedżerów
w organizacjach publicznych

1.1

Łukasz Haromszeki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Katedra Zarządzania Kadrami
lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Rola przywódców organizacyjnych w adaptacji
instytucji publicznych i NGO do zmieniających się
warunków społeczno-gospodarczych
po wstąpieniu Polski do UE
Streszczenie
Autor podejmuje próbę określenia roli przywódców organizacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu zmian w organizacjach samorządowych i NGO. Jest to temat szczególnie istotny,
ponieważ właśnie organizacje sektora publicznego i pozarządowego zmieniły się najbardziej w ciągu ostatnich 10 lat. Przed wstąpieniem Polski do UE instytucje publiczne,
w tym samorządowe, nie reagowały na zmiany w otoczeniu, ponieważ ich główni interesariusze byli petentami, a finansowanie nie zależało od jakości zarządzania. Natomiast
organizacje trzeciego sektora czekały biernie na dotacje publiczne, datki drobnych ofiarodawców i sponsoring firm lokalnych. Obecnie organizacje pierwszego i trzeciego
sektora, choć nie są zorientowane na maksymalizację zysku, prężnie wykorzystują podstawowe zasady zarządzania i dynamicznie kreują rzeczywistość społeczności lokalnych,
rywalizując o wparcie krajowe i unijne. Autor przedstawia diagnozę i analizę sytuacji
w organizacjach samorządowych i pozarządowych na podstawie wyników badań (w tym
własnych) prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu.
Słowa kluczowe: przywództwo organizacyjne, lider lokalny, organizacja samorządowa, organizacja pozarządowa, transformacja, UE
Klasyfikacja JEL: E20, I12, E24
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The role of organizational leaders in adaptation
of the public and NGO’s to the changing
socio-economic conditions after the accession
of Poland to the EU
Abstract
In this article the author attempts to determine the role of organizational leaders in the
creation and implementation of changes in local government organizations and NGOs.
This is a topic of particular importance, because the public sector and non-governmental
organizations have seen the most changes in the last 10 years. Prior to joining the EU Polish
public / local government organizations did not react to changes to the environment,
because their main stakeholders were supplicants, and funding was independent of the
quality of management. Third sector organizations were waiting passively for public
grants, donations of small donors and sponsorships of local businesses. Today, although
organizations of the first and the third sector are not focused on maximizing profits, they
dynamically use the basic principles of management and create the reality of local
communities competing for national and EU funds. In the article the author presents the
diagnosis and analysis of this situation in local government and non-governmental
organizations based on the various results (his own and other researchers) conducted
in the last decade.
Keywords: organizational leadership, local leader, local government, NGO, transformation, EU

Wstęp
Adaptacja organizacji publicznych, zwłaszcza samorządowych (JST) i pozarządowych (NGO), do zmieniających się warunków to proces tworzenia się
szczególnego typu relacji przywódczej opartej na indywidualnych cechach lidera
i specyfice sytuacji (w tym kompetencji współdziałających z nim jednostek i grup).
Proces ten obejmuje również uczenie się przez twórczą destrukcję i przezwyciężanie przeszkód administracyjnych, społecznych, kulturowych, a przede wszystkim mentalnych (psychologicznych) – postaw bierności i pesymizmu.
Na wstępie trzeba podkreślić, że przed obserwowaną wielozakresową interdyscyplinarną transformacją JST i NGO istniała bardzo wyraźna różnica w funkcjonowaniu instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz świata
biznesu. W tym ostatnim jeszcze przed wstąpieniem Polski do struktur UE
wyraźnie dominowało racjonalne podejście charakterystyczne dla zarządzania
(choć oczywiście nie tak globalne jak obecnie).
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Natomiast w sektorze publicznym organizacje funkcjonowały według
wyraźnie wyznaczonych odgórnie zasad. Administrowano nimi, bo z powodu
stagnacji zarządzanie (działanie nastawione na jakość obsługi, obniżenie kosztów) nie miało większego znaczenia. Instytucje publiczne, w tym samorządowe,
nie reagowały na zmiany w otoczeniu, ponieważ ich główni interesariusze byli
petentami, a finansowanie nie zależało od jakości zarządzania. Ta sytuacja zmieniła się w dobie rywalizacji o środki UE oraz wdrożenia systemów ISO 9001 i związanych z nimi wymagań traktowania interesantów jako klientów (które pojawiły
się w JST w tym samym czasie). To spowodowało poprawę jakości pracy, ograniczyło pewność zatrudnienia (wzrosły wymagania podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji itp.).
Jeszcze 10 lat temu sektor pozarządowy charakteryzowało oczekiwanie na
dotacje publiczne, datki drobnych ofiarodawców i sponsoring firm lokalnych.
Obecnie stowarzyszenia (i inne organizacje NGO) muszą i chcą rywalizować o środki z różnych funduszy UE, zasobów krajowych i grantów oferowanych przez międzynarodowe organizacje w wybranym obszarze działania. To spowodowało
zmianę struktur organizacji – zatrudnia się stałych pracowników realizujących
projekty, a nie tylko wolontariuszy. Poza tym aktywność i dynamizm w działaniu
zmienia ich funkcjonowanie – ze stabilnego oczekiwania na możliwość przetrwania w pełną inicjatyw działalność w stale rozwijających się organizacjach
(wdrażających rozwiązania z zakresu zarządzania i przewodzenia ludźmi).

1. Określenie podstawowych pojęć
Przywództwo organizacyjne definiowane jest jako relacja przełożonego z podwładnymi (lub współpracownikami, w zależności od określonego rodzaju przywództwa) ukierunkowana na osiągnięcie zamierzonych celów – a także wizji,
marzeń, planów, wartości – oparta na szacunku i zaufaniu do kwalifikacji przywódcy, a często również zafascynowaniu nim, racjonalnym lub nieracjonalnym
zaangażowaniu w realizację współtworzonej wizji rozwoju [Haromszeki, 2010a,
s. 40–41].
W przyjętym sposobie analizowania rzeczywistości zorganizowanej przywódca organizacyjny to lider działający w ramach trzech sektorów gospodarki:
publicznego, prywatnego i pozarządowego. Przykładami instytucji publicznych
w prowadzonych badaniach są jednostki samorządu terytorialnego (JST). Natomiast
analizowane organizacje pozarządowe obejmują swym zasięgiem społeczności
lokalne. Przywódca organizacyjny w instytucjach publicznych (samorządowych)
i NGO jest na postawie przyjętych kryteriów nazywany liderem lokalnym.
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Jak wykazano już we wcześniejszych artykułach z tego zakresu [Haromszeki,
2010b; 2011a; 2011b; 2012], skuteczność działania liderów lokalnych zależy w znacznym stopniu od ich aktywności, umiejętności tworzenia relacji przywódczej oraz
sprawności przełamywania oporów administracyjnych. Przyjmuje się, że lider
lokalny to osoba wykazująca się ponadprzeciętną aktywnością, podejmująca
i inspirująca działania angażujące pozostałych mieszkańców przez uczestniczenie
w danej aktywności albo przez powielanie wzorców osiągnięcia sukcesu zaobserwowanych u lidera (przy przyjętym podejściu może być wielu liderów lokalnych,
a jedynym kryterium jest nadanie tego miana przez współpracowników lub podwładnych w efekcie skutecznego działania – podejście pragmatyczne).
Na podstawie prowadzonych od 2005 roku badań liderów lokalnych przyjęto
ponadto, że lider to osoba:
• przekonana o własnej wartości, świadoma swoich mocnych stron oraz możliwości ich wykorzystania,
• odznaczająca się proaktywnością i pozytywnym myśleniem, wzmocnionymi
optymizmem życiowym, kreatywnością oraz przekonaniem o przewidywalności świata i dużym prawdopodobieństwem osiągania sukcesów,
• umiejąca budować w społeczności lokalnej platformę współpracy opartej na
wzajemnym szacunku i zaufaniu,
• umiejąca tworzyć wizję rozwoju, sukcesu i angażować w nią ludzi,
• łatwo oddziałująca na współpracowników i innych członków społeczności
lokalnej,
• odczuwająca potrzebę ciągłego samodoskonalenia i wspierająca rozwój członków społeczności lokalnej [Haromszeki, 2012, s. 204–211].
Do tego zestawu można dodać kwalifikacje odróżniające skutecznych przywódców od innych osób (w tym również kierujących ludźmi) zaproponowane
przez M. Kets de Vriesa: przebojowość (utożsamianą z asertywnością, zorientowaniem na sukces i na działanie), towarzyskość (ekstrawertyczność i czerpanie
przyjemności z kontaktów międzyludzkich), wrażliwość (otwartość na nowe
pomysły i doświadczenia), ugodowość (tendencję do współpracy, elastyczność,
sympatyczność, darzenie innych zaufaniem), niezawodność (sumienność, wywiązywanie się z obietnic), inteligencję analityczną (ponadprzeciętność, myślenie
strategiczne), inteligencję emocjonalną (stabilność, empatię, odczytywanie i zarządzanie emocjami) [Kets de Vries, 2008, s. 210–211].
Poza tym według M. Armstronga [Armstrong, 1999, s. 226–227] skuteczne przywództwo zależy w pewnym stopniu od posiadania właściwych cech we właściwym
15

•

Łukasz Haromszeki Rola przywódców organizacyjnych...

•

czasie. Do listy czynników wpływających na sukces w przewodzeniu ludźmi według M. Armstronga należy zaliczyć: umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność
przyjęcia na siebie odpowiedzialności za główne zadania, potrzebę osiągania
rezultatów, doświadczenie przywódcze na wstępnych etapach kariery, szeroki
zakres doświadczeń, umiejętność zawierania układów i negocjowania, chęć podejmowania ryzyka, zgłaszanie lepszych pomysłów niż koledzy, pomoc bezpośrednich przełożonych w rozwijaniu talentów, umiejętność dostosowania stylu
zarządzania do panującej sytuacji. Wyniki badań wskazują, że tak sformułowana
lista czynników może mieć zastosowanie również do liderów lokalnych w Polsce.
Warunkiem skuteczności przy posiadanych kwalifikacjach jest sprzyjający
danemu liderowi kontekst działania, czyli odpowiednie czynniki zewnętrzne
[Haromszeki, 2011b].

2. Przywództwo organizacyjne a specyfika funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego
Liderzy lokalni w XXI wieku muszą mieć świadomość, że działają na konkurencyjnym rynku. Rywalizacja gmin dotyczy m.in. zainteresowania ludzi osiedlaniem się oraz zachęcenia firm do zainwestowania na ich terenie, wzrostu
znaczenia gospodarczego, społecznego i kulturowego oraz poprawy wizerunku
w danym powiecie, województwie. Drogą do rozwoju i bogacenia się gmin jest
inwestycja w zaplecze społeczno-kulturowe dla mieszkańców oraz bazę noclegowo-gastronomiczną i promocję atrakcji turystycznych dla potencjalnych turystów.
Sukces społeczności lokalnej zależy od aktywności i kwalifikacji lidera lokalnego
oraz zaangażowania mieszkańców. Obserwując od lat działania podejmowane
w samorządach województwa dolnośląskiego, należy uznać, że czasami nawet
bardzo aktywne jednostki zniechęcają się do działania ze względu na przeszkody
administracyjne – przepisy wydłużające podejmowanie decyzji i zmuszające
pracowników urzędu gminy do czynności bez istotnego znaczenia dla niej i jej
mieszkańców. Jeśli traktować współczesną gminę jako jednostkę rywalizującą na
rynku, a interesantów gminy już nie jako petentów, lecz klientów, to można
uznać, że należy tworzyć struktury wrażliwe na potrzeby klienta [Haskett, 1986].
Ta wrażliwość oznacza m.in. gotowość do wprowadzania innowacji, szybkie podejmowanie decyzji i efektywne utrzymywanie kontaktów z kontrahentami,
uświadomienie sobie i zatrudnionym urzędnikom, że zachowania pracowników JST
wpływają na nastawienie klientów [Haromszeki, 2011a].
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Wiele różnych czynników zewnętrznych warunkuje skuteczność działania
przywódców organizacyjnych w JST. Jeśli przynajmniej w pewnym stopniu sytuacja tworzy przywódcę, czyli „trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu
i właściwym czasie” [Kuc, 2006, s. 396], a przywództwo jest relacją międzyludzką,
to nie może być liderem ktoś, komu osoby z jego otoczenia nie przypiszą miana
przywódcy i nie będą aktywnie uczestniczyć w danej relacji przywódczej. W takim rozumieniu przywództwa podstawowym czynnikiem zewnętrznym warunkującym jego skuteczność są cechy specyficzne członków danej społeczności
lokalnej. Sukces lidera lokalnego może wynikać z umiejętności zdiagnozowania
i odpowiedniego wykorzystania: systemów wartości, hierarchii potrzeb, kwalifikacji, poglądów, podstaw, umiejętności i doświadczenia członków danej społeczności lokalnej.
Oprócz pozytywnych kontaktów z członkami społeczności lokalnej istotną
rolę w skutecznej realizacji zadań rozwojowych dla tej społeczności odgrywają:
umiejscowienie terytorialne, stopień rozwoju, struktura społeczno-demograficzna
i zawodowo-materialna społeczności lokalnej oraz warunki polityczne i prawne
do pozyskiwania środków krajowych i wspólnotowych na realizację inwestycji
rozwojowych lokalnych i translokalnych [Haromszeki, 2011b].
Wzmacniające skuteczność relacji przywódczej większe powiązanie lidera
samorządowego ze zwolennikami (członkami społeczności lokalnej) i pracownikami urzędu nastąpiło po wprowadzeniu w życie zapisów ustawy z 2002 r.
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Bezpośrednie
głosowanie na wybranych kandydatów ma istotne znaczenie wizerunkowe. Wysokie poparcie społeczne daje podstawy do podejmowania aktywności i realizacji
szczególnie ważnych inicjatyw. Obserwowane poparcie społeczne dla przywódcy
lokalnego jest ważną informacją dla jego przeciwników politycznych oraz dla
pracowników urzędów gminy. Prawdopodobne jest, że zainspirowani aktywnością lidera lokalnego oraz jego społecznym wizerunkiem wejdą z nim w relację
przywódczą i staną się jego zwolennikami (może się pojawić podziw, potrzeba
udziału w istotnych zadaniach społecznych, poczucie misji, uczestniczenie w rozwoju lokalnym, współtworzenie dobrobytu społeczności lokalnej itp.). Jest to ważny czynnik zwłaszcza że z badania oczekiwań wobec przywódców [Haromszeki,
2014] wyraźnie wynika, że zdecydowanie najmniej utalentowanych przywódców
spotyka się w sektorze publicznym.
Pozytywny wpływ zmian w przepisach dotyczących wybierania i funkcjonowania władz samorządowych potwierdzają badania gmin zrealizowane przez
C. Trutkowskiego i S. Mandesa. Wykazały one, że w gminach, których mieszkańcy są aktywni, współdziałają z władzami i pozytywnie je oceniają oraz które
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charakteryzuje umiarkowany rozwój gospodarczy, spójność społeczna w wymiarze zaufania społecznego jest większa [Trutkowski, Mandes, 2005, s. 268]. Poza
tym w rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono również, że stabilna sytuacja materialna mieszkańców powiązana jest z silniejszym poczuciem wpływu
na sprawy gminy i silniejszą wolą egzekwowania tego wpływu. Potwierdzenie
w rzeczywistości znalazła prognostyczna diagnoza A. Piekary, który przed dekadą
wskazywał, że „(...) w nowych sprzyjających warunkach prawno-administracyjnych gminy efektywniej niż dotychczas mogą pomagać sobie i państwu w przezwyciężaniu sytuacji i zjawisk kryzysowych, a szczególnie w rozwiązywaniu
trudnych lokalnych problemów własnymi siłami i środkami oraz poprzez uruchomienie społecznych zasobów kreatywności i aktywności” [Piekara, 2005, s. 158].
Po dalszej decentralizacji i wzroście zaufania do klienta (wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeń) zaczęły zanikać zaobserwowane 10 lat temu przez
A. Piekarę mechanizmy i struktury centralistyczno-biurokratyczne.
Kolejnym ważnym dokumentem z punktu widzenia aktywności społeczności
lokalnych w ostatnim dziesięcioleciu jest europejska strategia na rzecz rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu [Europa 2020]. W przyjętych wytycznych
o działalności administracji samorządowej oczekuje się, że władze jednostek samorządu terytorialnego, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, wykażą
się kreatywnością i innowacyjnością, a także konkurencyjnością swoich usług.
Stąd pewne analogie do ogólnej teorii zarządzania, dotyczące m.in. jakości świadczonych usług, zarządzania przez cele. W pewnym, choć ciągle bardzo ograniczonym stopniu realizuje się podobne działania w trakcie wdrażania norm ISO 9001
w wybranych urzędach Dolnego Śląska.
Najważniejsze zadania w ramach systemu ISO 9001 (w którym przywództwo jest jednym z filarów) w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
dotyczą stałego podwyższania sprawności i efektywności pracy urzędu przez:
• usprawnienie komunikacji z klientami i mediami dzięki sprawnej komunikacji elektronicznej,
• zwiększenie działań informacyjno-marketingowych z wykorzystaniem
dostępnych środków,
• zbudowanie pozytywnego wizerunku urzędu dzięki odpowiedniej jakości
obsługi klientów,
• utworzenie ogólnodostępnego punktu obsługi klienta czynnego dłużej niż
w godz. 7:30–15:30,
• okresowe badania satysfakcji klientów urzędu, zlecone zewnętrznej firmie
doradczej [Koguciuk, 2010].
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Rolę liderów samorządowych jako głównych filarów społeczeństwa obywatelskiego podkreślono w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku
[Strategia Rozwoju]. Tak rozumiana rola lidera i tworzona przez niego relacja
przywódcza z członkami danej społeczności powoduje, że lider lokalny jest
współtwórcą rozwoju społeczności lokalnej. Świadoma, nowoczesna społeczność
to fundament rozwoju lokalnego i pod kierunkiem swoich liderów sprawnie rozwiązuje problemy (społeczne, gospodarcze, kulturalne i inne) oraz tworzy warunki
do zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych.
Podstawowe cele i założenia rozwoju społeczności lokalnej według standardów National Standards Boards for Community Work Training & Qualification to:
• wypracowywanie wspólnych działań lub zakładanie i wspieranie grup obywatelskich (mieszkańców),
• zwiększenie dostępu do informacji i umiejętności,
• zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych (organizacyjnych,
rzeczowych, finansowych) w obrębie społeczności lokalnej,
• zwiększanie demokratycznego uczestnictwa lokalnych mieszkańców w procesach podejmowania decyzji [Skrzypczak, 2005, s. 2].
Powodzenie tych inicjatyw zależy obecnie w znacznym stopniu od skuteczności w pozyskiwaniu środków z UE oraz od sprawności tworzenia lokalnych
grup działania i partnerstw publiczno-prywatnych.
Pierwszy okres wydatkowania środków unijnych w Polsce (lata 2004–2006),
choć istotny dla inicjatyw podejmowanych przez liderów lokalnych, nie był tak
znaczący jak najbardziej proinwestycyjny czas pozyskiwania środków z regionalnego programu operacyjnego w latach 2007–2013. Z badań prowadzonych w społecznościach lokalnych wynika, że podstawowym powodem braku skuteczności
działań liderów lokalnych, zwłaszcza w pierwszym okresie, była obawa przed
trudami rywalizacji o środki (przygotowanie wniosku, studium wykonalności,
realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, odpowiednia ewaluacja i rozlicznie projektu). Analizując różne rankingi, w tym ranking gmin „Perła Samorządu”
[Ranking Gmin, 2014], można zauważyć, jak z roku na rok rośnie zainteresowanie
pozyskiwaniem środków z UE oraz następuje wzrost kompetencji w zakresie ich
pozyskiwania i wykorzystywania.
Badania prowadzone w województwie dolnośląskim w okresie programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 pokazują,
że nieskuteczność starań o środki (w wypadku działań podejmowanych przez
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liderów samorządowych) jest następstwem rozmycia kompetencji. Problemy z pozyskiwaniem funduszy mogą wynikać z:
• braku wyodrębnionych zespołów do realizacji konkretnego działania
(w tych urzędach, w których powoływano zespoły na czas realizacji zadania
i wyraźnie określano ich kompetencje, sytuacja była znacznie lepsza);
• błędów popełnianych zwłaszcza w urzędach, w których nie planowano oraz
nie zarządzano za pomocą procedur przygotowanych w formie czytelnych
schematów graficznych, precyzujących obowiązki i odpowiedzialność za
poszczególne działania;
• braku sprawnego przekazywania ważnych informacji wynajętym firmom
doradczym i złej komunikacji pracowników z ekspertami (jeśli dokumentacja
ma być wysokiej jakości, pracownicy gmin powinni aktywnie uczestniczyć
w jej tworzeniu – dzięki temu mają szansę uzyskać dodatkową wiedzę i umiejętności);
• faktu, że niektóre gminy zainteresowały się jedynie projektami inwestycyjnymi, a nie inwestowały w projekty szkoleniowe (inwestowanie w kapitał
ludzki, który następnie poradzi sobie z wymogami formalnymi i merytorycznymi wybranych programów operacyjnych);
• nieprzygotowywania odpowiednich strategii rozwoju, ważnych z punktu
widzenia wymogów przyznawania środków na projekty kilkuletnie;
• zamknięcia się urzędów na aktywnych młodych ludzi, którzy mogliby realizować różne zadania w ramach finansowanych z PUP staży absolwenckich,
mając pewność pozostania w urzędzie po ukończeniu stażu;
• braku wyraźnego podziału zadań między osoby z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków i osoby oddelegowane do realizacji bieżących czynności
w urzędzie;
• braku komunikacji wewnątrz urzędu oraz z mieszkańcami i liderami lokalnymi z innych sektorów;
• braku wspólnych działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i lokalnych grup działania [Broszura, 2008].
Problemy wszystkich sektorów w tym zakresie zostały częściowo rozwiązane
dzięki zatrudnieniu specjalistów w JST, powstaniu organizacji otoczenia biznesu
i pozarządowych jednostek wspierających osoby aktywnie starające się o środki z UE.
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3. Przywództwo organizacyjne a specyfika funkcjonowania
organizacji pozarządowych
Liderzy lokalni są motorem napędowym organizacji trzeciego sektora. Dzięki
swoim cechom, wiedzy i umiejętnościom oraz przyjmowanym postawom tworzą
podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Skuteczne zarządzanie organizacjami
niezorientowanymi na osiąganie zysku w znacznym stopniu opiera się na specyficznych cechach lidera i bezpośredniej komunikacji z interesariuszami – współpracownikami i członkami społeczności lokalnej. Przywódcy organizacji trzeciego
sektora to wizjonerzy, coraz bardziej świadomi szans i zagrożeń, konieczności
rywalizowania o środki na działalność statutową z budżetów: samorządowego,
krajowego i unijnego. Jak wynika z prowadzonych badań, podobnie jak 10 lat temu
organizacje biernie czekające na dotacje mają poważne problemy i chylą się ku
upadkowi. Liderzy trzeciego sektora mają coraz większą świadomość, że nie
działają w próżni i że rozwój tworzonych przez nich stowarzyszeń może następować jedynie przez budowę kapitału relacyjnego w regionie wokół szczególnie
istotnych inicjatyw społecznych. Staje się normą, że sukces organizacji pozarządowych zależy od lidera i jego dobrych relacji bieżących z otoczeniem.
Badania potwierdzają, że budowanie kapitału społecznego zależy przede
wszystkim od dwóch cech lidera: jego aktywności i towarzyskości [Haromszeki,
2012]. Głównymi cechami aktywności, rozumianej jako wydatkowanie energii
fizyczne, są tempo (szybkość działania) i wigor (związany z siłą lub intensywnością
reakcji), a drugorzędnymi wytrzymałość (przejawia się w tendencji do kontynuowania pracy lub zabawy wtedy, gdy inni ją przerwali) i towarzyskość, przejawiająca się w ogólnej tendencji do poszukiwania innych ludzi, chęci do przebywania
z innymi oraz unikania samotności [Oniszenko, 1997]. Cechy te wpływają na
tworzenie kapitału relacyjnego ujmowanego jako zbudowane w ciągu lat i stale
rozwijane relacje ze zwolennikami inicjatyw rozwojowych i różnymi interesariuszami w społeczności lokalnej. Skuteczni przywódcy organizacji pozarządowych
muszą mieć potrzebę i świadomość swojej aktywności oraz przekonanie o wystarczających kwalifikacjach do realizacji zadań i angażowania w nie ludzi. Sukces
zapewnia liderom umiejętność równoczesnego tworzenia wizji rozwoju – projektów dalekosiężnych (często finansowanych ze środków UE) – i uczestniczenia
w zadaniach bieżących [Haromszeki, 2012].
Jak pokazują wyniki badań, duża skuteczność działania liderów trzeciego
sektora (także w pozyskiwaniu zwolenników i współwykonawców kreowanych
inicjatyw) przy przeciętnej aktywności członków społeczności lokalnej może
wynikać z ich wysokiego poziomu wiedzy na temat przewodzenia ludziom i umiejętności komunikowania się z nimi. Badani liderzy lokalni to osoby potrafiące
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zdiagnozować swoje mocne i słabe strony oraz chcące się rozwijać. Badani mają
świadomość braku wiedzy zwłaszcza z zakresu finansów, księgowości i pozyskiwania
środków z funduszy UE, ale planują zniwelować tę lukę jak najszybciej.
Problemy z realizacją dużych inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym mogą wynikać nie tylko z braku umiejętności pozyskiwania środków, ale
również z trudności w formułowaniu spójnych celów strategicznych i operacyjnych. Badani liderzy organizacji trzeciego sektora deklarują, że planują przyszłe
działania, ale analiza ich odpowiedzi wykazuje, że projekty te dotyczą krótkiej
perspektywy czasowej (do roku). To zastanawiające, zwłaszcza że warunkiem koniecznym starań o środki unijne jest posiadanie strategii rozwoju i biznesplanu
[Haromszeki, 2012].
Brak perspektywicznego myślenia łączy liderów trzeciego sektora i polskich
menedżerów badanych przez firmę Target we współpracy z Henley Business
School z Londynu. Przygotowany przez nich raport pokazuje, że Polacy „są dynamiczni, pracowici i przedsiębiorczy, elastyczni w rozwiązywaniu bieżących
problemów i chętni do rozwoju” (…), ale „nadal charakteryzują się brakiem
umiejętności dalekosiężnego planowania” [Raport, 2012].
Z różnego typu badań liderów lokalnych prowadzonych od 2005 roku wynika, że tworzenie relacji przywódczej jest zadaniem niełatwym ze względu na
niski poziom zaufania do ludzi i – charakteryzujący również badanych liderów
organizacji trzeciego sektora – do porządku społecznego w Polsce. Taka postawa
była mniej widoczna we wcześniejszych obserwacjach społeczności lokalnych.
Wynik ten jednak nie powinien dziwić, ponieważ nieufność w Polsce jest uwarunkowana historycznie [Sztompka, 2002, s. 308–324]. Poza tym taka postawa
może być skutkiem nieprzewidywalności sytuacji społeczno-gospodarczej i prawnej w Polsce mimo zdecydowanej poprawy tego wskaźnika w ostatnich czterech
latach (awans w Rankingu Wolności Gospodarczej o 25 miejsc od 2011 roku)
[Index, 2015]. Ta nieprzewidywalność może dotyczyć zarówno relacji z władzą krajową i samorządową, jak również nieuzasadnionego wzrostu cen towarów i usług.
Jednak trzeba się dostosować do nowych warunków, gdyż nieprzewidywalność
jest cechą stałą nowoczesnego świata.
Liderzy trzeciego sektora nie wierzą w sprawiedliwy podział dóbr, ponieważ
jakby z zasady są zwolennikami teorii zrównoważonego rozwoju, socjalnej roli
państwa i idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – zjawisk raczej
marginalnych we współczesnej Polsce. Przez swoje działania i angażowanie w nie
ludzi (współpracowników, członków społeczności lokalnej) przełamują monopol
świata „bezdusznego”, nastawionego jedynie na rywalizację i maksymalizację zysku.
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Dwa wyżej wymienione rysy osobowości (brak zaufania do porządku społecznego i poczucia sprawiedliwego rozdziału) powodują, że liderzy trzeciego sektora nie mają wszystkich cech charakterystycznych dla osobowości nowoczesnej
[Inkeles, 1974]. Pozostałe cechy, tj. szacunek dla godności innych, wielka waga
samodoskonalenia, otwartość na nowe wyzwania, siła i możliwości realizacji
celów osobistych i społecznych, są jak najbardziej zauważalne w realizowanych
przez nich działaniach.
Jak pokazują wyniki badań, powodem ponadprzeciętnej aktywności liderów
organizacji trzeciego sektora nie jest znudzenie dostatkiem i stabilizacją, gdyż
większość z nich ocenia swoje życie jako przeciętne lub trudne. Natomiast praca
dla społeczności lokalnej, zwłaszcza w pierwszej fazie, jest mozolnym przekonywaniem ludzi do wzięcia udziału w projekcie. Według respondentów nie należy
się temu dziwić ani zniechęcać, ponieważ średnia aktywność ludzi jest zjawiskiem powszechnym, a radzenie sobie z tym zależy od stosowania odpowiednich
technik przekonywania do swoich pomysłów. Oczywiście dodatkowym czynnikiem zniechęcającym potencjalnych współpracowników jest brak możliwości
zarabiania na inicjatywach społecznych. W tym układzie istotne w tworzeniu
organizacji trzeciego sektora jest zainteresowanie określonym obszarem działania, a nawet zamiłowanie. Do bieżącej realizacji zadań statutowych konieczne
jest angażowanie w nie członków organizacji i społeczności lokalnej. Takie
działania wymagają dawania przykładów skuteczności, a także nawiązywania
i utrzymywania długotrwałych relacji z ludźmi. Jak pokazują wyniki badań, liderzy powinni lubić współpracę oraz mieć siłę i możliwość wywierania wpływu
społecznego [Haromszeki, 2012].
Konkludując, badani liderzy organizacji trzeciego sektora mają cechy
niezbędne do tworzenia relacji przywódczej, tj. przebojowość, towarzyskość,
wrażliwość, ugodowość, niezawodność, inteligencję analityczną i emocjonalną
[Kets de Vries, 2006, s. 210–211].
Postępują – jak na liderów przystało – ze świadomością, że trwała relacja
przywódcza opiera się na pozyskiwaniu poparcia innych osób przez nawiązywanie kontaktów i dialog; umożliwienie innym działania – ułatwienie skutecznego
wykonywania pracy; wzmacnianie innych i budowanie z wykorzystaniem ich
mocnych stron; pielęgnowanie współpracy przez sojusze i koalicje [Kouzes,
Posner, 2010].
Mimo pewnych braków merytorycznych, wynikających przeważnie ze słabego przygotowania do tworzenia analiz i prognoz finansowych, liderzy lokalni
są wytrwali w działaniu, sprawnie oddziałują na otoczenie i osiągają sukcesy (potwierdzone danymi gromadzonymi przez starostwo powiatowe).
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Liczba zrealizowanych projektów przy raczej przeciętnym wstępnym zaangażowaniu członków społeczności lokalnej (wyniki zbliżone do danych starostwa
powiatowego) potwierdza skuteczność liderów w przewodzenia współpracownikom,
sympatykom i niezdecydowanym w zakresie prowadzonych inwestycji i działań
społecznych. Z prowadzonych wywiadów wynika ponadto, że wzrost zaangażowania mieszkańców społeczności lokalnej w rozwój istniejących organizacji
i tworzenie nowych jest efektem sukcesów odnoszonych przez liderów. W takich
sytuacjach część lokalnych malkontentów, sceptyków i pesymistów zaczyna wykazywać wzmożoną aktywność. Dzięki temu tworzą się nowe postawy wobec
zmian, przełamywane są stereotypy dotyczące niemożności wykonania określonych projektów „w polskich warunkach”. Angażujący się w nowe inicjatywy
współpracownicy przez publiczną deklarację pomocy stają się „niewolnikami”
reguły konsekwencji [Cialdini, 2010, s. 76–132]. Dodatkowo sukces odnoszony we
współrealizowanym z liderem zadaniu wpływa pozytywnie, w myśl teorii wzmocnienia, na angażowanie się w kolejne aktywności [Franken, 2005, s. 35–37].
Co ważne, sukces działań organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych często jest wynikiem zależności opisanej już prawie pół wieku temu przez
B.F. Skinnera [Skinner, 1971], według którego zachowaniami ludzi steruje aktywne środowisko społeczne i sprawne kreowanie środowiska często zmienia oblicze
społeczności lokalnej.

Podsumowanie – wnioski o znaczeniu aplikacyjnym
Podsumowując, warto się odwołać do badań prowadzonych w trzech sektorach
gospodarki [Haromszeki, 2014]. Zaobserwowano w nich wyraźnie różnice oczekiwań wobec przywódców organizacyjnych ze względu na sektor występowania
relacji przywódczej. Z odpowiedzi respondentów w sektorze publicznym wynika,
że oczekiwania pracowników wobec osób, które uznają za utalentowanych przywódców organizacyjnych, stają się coraz bardziej podobne do cech przywódców
w sektorze biznesowym. W obu najważniejsze jest, żeby lider był autorytetem
w swojej dziedzinie, profesjonalistą umiejącym komunikować się z ludźmi. Oczywiście w sektorze biznesowym zdecydowanie większą uwagę zwraca się na sukcesy w zarządzaniu, ale to wynika z innych celów funkcjonowania organizacji.
Zdecydowana różnica występuje w organizacjach pozarządowych. Od liderów
w trzecim sektorze oczekuje się, że będą autorytetami moralnymi, osobami
uczciwymi i prawdomównymi. Te wyniki, choć zdecydowanie różniące się od
wymagań stawianych liderom w sektorze prywatnym w Polsce, pokrywają się
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z oczekiwaniami respondentów wobec menedżerów (przywódców organizacyjnych) w krajach z lepiej ukonstytuowanym społeczeństwem obywatelskim
– w USA i Kanadzie [Bergmann, Hudson, Russ-Efti, 1999, s. 233–236].
Jak pokazują wyniki badań (wywiadów, obserwacji) prowadzonych przez
ostatnie 10 lat, oczekiwana – skuteczna i optymalna – relacja przywódcza w polskich
warunkach powinna polegać na wzajemnym zaufaniu i szacunku, budowanym
w oparciu o inteligencję emocjonalną [Goleman i in., 2002]. Pozytywny odbiór
lidera oraz jego wiarygodność to czynniki zwiększające szansę na sukces przywódczy w społeczności lokalnej. Z badań wynika ponadto, że wspólne tradycje
i wartości kulturowe mogą ułatwić liderowanie osobom wychowanym lub dłużej
mieszkającym w danej społeczności.
We współczesnym świecie, zdominowanym raczej przez brak zaufania do
władzy, osoby uzyskujące wysokie poparcie w bezpośrednich wyborach samorządowych na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, darzone zaufaniem
społeczności lokalnej, mogą łatwiej inspirować pracowników do przekraczania
granic i szczególnego angażowania się w sprawy gminy. Jeśli w dodatku wykażą
cechy i postawy już charakteryzujące niektórych liderów organizacji lokalnych
– pasję i oddanie w realizacji przyjętej wizji działania – oraz dadzą się poznać
jako osoby uczciwe, wtedy współistnienie trzech sektorów będzie faktycznie tworzyć podwaliny społeczeństwa obywatelskiego.
Natomiast rozwój organizacji pozarządowych zależy w znacznym stopniu
od liderów i ich współpracowników. Specyfika trzeciego sektora powoduje, że
trudno uzyskać stałe, bieżące finansowanie działalności – charakterystyczne dla
organizacji zorientowanych na zysk. Spójność NGO wynika z kapitału ludzkiego
i relacyjnego. Sukces tego typu organizacji zależy w znacznym stopniu od ciągłego, systematycznego angażowania się jej członków w tworzenie nowych idei, ich
planowanie oraz materializowanie, a także wyciąganie wniosków z popełnianych
błędów. Problemy organizacji trzeciego sektora wynikają często z luki kwalifikacyjnej (kompetencyjnej) osób współpracujących z liderem w realizacji zadania.
Rozwój tych organizacji następuje przez pozyskiwanie nowych kwalifikacji
zgodnie z przewidywanymi szansami i zagrożeniami rynkowymi. Realizacja zadań, często nieodpłatnie, wiąże się z koniecznością ciągłego utwierdzania współpracowników w przekonaniu, że ich zaangażowanie wpływa na rozwój lokalny,
rozwiązuje bieżące problemy i daje podstawy do eliminowania niekorzystnych
działań w przyszłości. Otwartość na ludzi, towarzyskość wsparta bieżącą informacją zwrotną w myśl zasady „nagradzanie skuteczniejsze od karania” powoduje
obserwowany w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora w regionie. Potrzeba
ciągłego doskonalenia się, skłonność do ryzyka i niezłomność powodują, że liderzy
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trzeciego sektora bardziej elastycznie dostosowują się do zmian niż pozostali
mieszkańcy społeczności lokalnej, dzięki czemu stają się niezbędnymi mentorami i interpretatorami nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
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Rola kierownika w realizacji funkcji personalnych
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzględnieniem
motywowania personelu
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie roli kierownika jednostki samorządu terytorialnego
w realizowaniu poszczególnych obszarów funkcji personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem motywowania pracowników. Sprawne zarządzanie ludźmi, a zwłaszcza profesjonalne motywowanie urzędników, wymagają od kierowników wiedzy i umiejętności,
których często w tego typu instytucjach brakuje. Zamierzeniem autorek niniejszego
opracowania jest przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie, zestawionych z „typowymi” błędami i ograniczeniami kierowników, jakie udało się zaobserwować w wybranych
jednostkach samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie ludźmi, motywowanie
Klasyfikacja JEL: H760, M120, M50
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Manager role in a achieving personal function
some local government units with special emphasis
on motivation
Abstract
The aim of this article is to present the role of the managers of local government units
in the implementation of the various areas of the HR function, with special emphasis on
motivating staff. Efficient management of people, especially professional motivation,
managers require knowledge and skills, which are often in such institutions are missing.
The intention of the authors of this study is to present good practice in this area,
juxtaposed with “typical” errors and limitations of managers, which could be observed
in selected local governments units.
Keywords: local government units, management, motivation

Wstęp
Funkcja personalna spełnia swoją rolę poprzez umożliwianie osiągania celów
organizacji. Dzieje się to dzięki podejmowaniu inicjatyw, zapewnianiu doradztwa i poparcia we wszystkich sprawach dotyczących pracowników [Armstrong,
2003, s. 58–59]. Szczególna rola przypada tutaj bezpośredniemu przełożonemu,
realizującemu zadania wynikające z planowania i organizowania podległej mu
kadry, a także z motywowania, rozwijania i kontroli sprawowanej nad personelem
[Steinmann, Schreyörgg, 1998, s. 34]. Dotyczy to wszelkiego rodzaju organizacji
– także instytucji samorządu terytorialnego. Nowoczesne zarządzanie zasobami
ludzkimi, tj. nastawione na rozwój kadr i działanie w nieustannie zmieniającym
się otoczeniu [Janowska, 2010, s. 14], nie stanowiło do tej pory istotnego aspektu
funkcjonowania kierowników administracji samorządowej [Karna, 2011, s. 4].
Uwarunkowania kulturowe, prawne oraz strukturalne kształtujące obraz
instytucji samorządu terytorialnego sprawiają, że proces realizowania funkcji
personalnych przez kierowników tych placówek nabiera swojego specyficznego
kształtu. Szczególnie wyraźnie widać to w sferze komunikowania się z personelem i podejścia do motywowania kadry.
Autorki niniejszego opracowania, na podstawie literatury oraz doświadczeń z uczestnictwa w aktualnie realizowanym projekcie „Systemowe wsparcie
procesów zarządzania w JST”, zdecydowały się przedstawić specyfikę realizowania
funkcji personalnych (wraz z motywowaniem) przez kierowników wybranych
jednostek. Badania prowadzone w związku z tym projektem wskazują na rozmaite
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sposoby realizowania funkcji personalnej w administracji samorządowej – zarówno efektywne, jak i nieefektywne, demotywujące podwładnych.

1. Rola kierownika w realizacji funkcji personalnych
w organizacji
Funkcja personalna jest znaczącym obszarem funkcji zarządzania. Z biegiem czasu
wykształcił się zbiór działań składających się na zarządzanie. Do nich, w nawiązaniu do prac H. Fayola, zaliczono pierwotnie planowanie (ogólne wyznaczenie
tego, co jest do zrobienia oraz sposobu wykonania tej pracy), organizowanie
(zbudowanie formalnej struktury autorytetów, która koordynuje jednostki pracy
z punktu widzenia celu organizacji), pozyskiwanie i szkolenie kadr, podejmowanie decyzji, koordynowanie (łączenie różnych elementów procesu pracy), bieżące
informowanie szczebla nadrzędnego o przebiegu realizacji zadań oraz budżetowanie (opracowanie i kontrolowanie budżetu służącego do realizacji zadań)
[Steinmann, Schreyörgg, 1998, s. 20]. Z tej koncepcji wyłonił się klasyczny kanon
funkcji zarządzania, opisany przez H. Koontza i C. O’Donella, do którego należą
wspomniane wcześniej planowanie, organizowanie, obsada kadrowa oraz kierowanie w węższym zakresie (powodowanie wykonania pracy z użyciem komunikowania się, motywowania personelu itp.), a ponadto wyraźnie zaakcentowana
kontrola, czyli porównywanie otrzymanych wyników z przewidzianym planem
[Janowska, 2010, s. 191–221].
Podobne funkcje zarządzania wymienia J. Zieleniewski, według którego ich
istotą jest formułowanie celu działania, planowanie, pozyskiwanie i rozmieszczenie potrzebnych zasobów – zarówno ludzkich, jak i rzeczowych – oraz kontrolowanie realizacji celów [Zieleniewski, 1969, s. 477].
Wraz ze wzrostem zainteresowania badaczy i praktyków zarządzania problematyką personalną grupę czynności kierowniczych związanych z zapewnianiem organizacji odpowiednich zasobów ludzkich zaczęto wyodrębniać jako
jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Funkcja personalna spełnia swoją
rolę w organizacji przez zapewnianie doradztwa i poparcie dotyczące spraw pracowniczych, począwszy od planowania zatrudnienia, pozyskiwania personelu po
ocenianie, motywowanie i rozwój zasobów ludzkich [Armstrong, 2003, s. 58–59].
Dotyczy to różnego wszelkiego rodzaju organizacji – także instytucji samorządu
terytorialnego.
Szczególną rolę w realizowaniu funkcji personalnych ma kierownik. Dla
Ch. Barnarda funkcje kierownicze odnoszą się do wszelkich działań o podsta30
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wowym znaczeniu dla żywotności i trwałości organizacji [Barnard, 1997, s. 235].
Praca kierownika nie jest zatem pracą w organizacji, lecz pracą nad utrzymaniem
organizacji w działaniu. W nowoczesnej teorii zarządzania przyjmuje się, że kierowanie jest jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji gospodarczej. Wyraża się ono – najogólniej
rzecz ujmując – w powodowaniu i koordynowaniu działań jednostkowych zgodnie z celami zespołowymi [Lachiewicz, 1994, s. 7].
J. Zieleniewski zauważył, że funkcja kierownika obejmuje między innymi
takie procesy jak: podejmowanie decyzji w powierzonym zakresie, dobór podwładnych wraz z motywowaniem ich do działalności, bieżące nadzorowanie i koordynowanie ich pracy oraz ustalanie celów podległego kierownikowi zespołu. Do tych
procesów J. Zieleniewski zaliczył również czuwanie nad pozyskiwaniem potrzebnych do pracy zasobów rzeczowych i organizowanie struktur, w jakich podwładni
pracują [Zieleniewski, 1961, s. 171].
Zdaniem W. Błaszczyk niezależnie od różnorodności nazw, treści i liczby
funkcji kierowniczych, można określić, że zawierają się one w posiadaniu przez
menedżera formalnych uprawnień do oddziaływania na zachowania swych podwładnych i sprzyjaniu w ten sposób realizacji celów organizacji [Błaszczyk, 1999,
s. 87].
Szczególnym wyzwaniem dla współczesnego kierownika jest zapewnienie
organizacji odpowiednio zmotywowanych pracowników. Stosowane w tym celu
różnorodne systemy motywacyjne stanowią odpowiedź na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby i oczekiwania pracobiorców. System motywacyjny jest przede
wszystkim narzędziem do oddziaływania zarządzających organizacją na pracowników, powodującym wzrost ich efektywności. Istotą motywowania jest stosowanie odpowiednio dobranych instrumentów (narzędzi, bodźców) zwanych
motywatorami. Zestaw takich instrumentów stanowi system motywacyjny, w którego skład wchodzą czynniki, działania i zasady tworzące bodźce kształtujące
zachowania pracowników [Wenclik, Kulikowska-Kulesza].
Dobrze działający system motywacyjny powinien się charakteryzować
dobranym odpowiednio do potrzeb układem bodźców, środków, zasad i warunków, zmierzających do zaangażowania pracowników w taki sposób, aby można
było mówić o obopólnych korzyściach ich i organizacji [Sekuła, 2008, s. 222].
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2. Specyfika zarządzania ludźmi w jednostkach samorządu
terytorialnego
Pojęcie samorządu terytorialnego jest konstrukcją szeroką: obejmuje zarówno
wspólnotę mieszkańców, jak i określone terytorium, zakres uprawnień oraz podmiotowość prawną. Samorząd terytorialny ma służyć budowie mechanizmów
demokracji i decentralizacji władzy publicznej, wykorzystując w tym celu posiadane organy decyzyjne i korzystając z szerokiej autonomii [Karna, 2011, s. 38].
Samorząd terytorialny to inaczej komórka organizacji lokalnego życia publicznego, która ma prawną i rzeczywistą zdolność społeczności lokalnych do
regulowania i zarządzania, na własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców, zasadniczą częścią spraw publicznych. Gmina zostaje uznana za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, łączącą w sobie elementy ludności,
terytorium i określonego władztwa administracyjnego (bo wykonuje część zadań należących do administracji publicznej). Opiera się na naturalnych więzach
mieszkańców, którzy tworzą wspólnotę samorządową [Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym].
Utworzenie samorządu lokalnego miało w głównej mierze na celu regulowanie i zarządzanie w granicach ustaw istotną częścią spraw publicznych, związanych bezpośrednio z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. Oznacza
to, że władze samorządowe, czyli będące najbliżej obywatela, zobowiązane zostały
do zapewnienia (w interesie i pod kontrolą mieszkańców) sprawnego i ekonomicznego świadczenia usług na rzecz wspólnoty [Karna, 2011, s. 43].
Samorząd terytorialny pełni też istotną funkcję w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, m.in. aktywizując społeczeństwo, ucząc gospodarności
oraz korygując działania podejmowane przez władze centralne z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej [Szreniawski, 1996, s. 66].
Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne, które wynikają bezpośrednio ze wspólnoty terenowej – zadania własne i zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz zadania powierzone przez państwo. Zadania własne
służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty, a ich katalog
nie ma charakteru zamkniętego i obejmuje w szczególności sprawy: infrastruktury technicznej (drogi, mosty, wodociągi, komunikacja publiczna itp.); sprawy
infrastruktury społecznej (szkolnictwo, ochrona zdrowia, opieka społeczna, instytucje kultury itp.); ładu przestrzennego i ekologicznego, np. ochronę środowiska,
zwalczanie klęsk żywiołowych [Karlikowski, 2013, s. 330–334].
Poza realizacją zadań własnych jednostka samorządu terytorialnego powołana jest również do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych
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dziedzin, w imieniu i na odpowiedzialność państwa, które określone są jako
zadania zlecone. W odniesieniu do zadań zleconych na mocy prawa gmina ma
obowiązek m.in. wykonywania zadań związanych z: organizacją i przeprowadzeniem wyborów na swoim obszarze, pomocą kombatantom i innym uprawnionym osobom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, ewidencją
mieszkańców oraz dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej
czy też organizacją i przeprowadzeniem spisu rolnego i powszechnego [Karna,
2011, s. 57].
Jednostki samorządu terytorialnego są zatem organizacjami specyficznymi,
których działalność jest w wysokim stopniu regulowana odrębnymi przepisami,
ograniczającymi do pewnego stopnia swobodę zarządzania. Specyfika realizowanych zadań i kontrola ze strony zarówno administracji centralnej, jak i opinii
publicznej kształtują do pewnego stopnia rolę kierowników i osób zarządzających JST.
Poziom zarządzania ludźmi w jednostkach administracji publicznej jest
nierówny. W części jednostek, zwłaszcza w większych urzędach, jest już odpowiednio wysoki, ale w większości urzędów gminnych i powiatowych stosunkowo
rzadko wykorzystuje się zasady, procedury i narzędzia do zarządzania zasobami
ludzkimi, co rodzi problemy z przejrzystością ich funkcjonowania. W wielu jednostkach administracji publicznej nadal dominuje podejście zorientowane na
administrowanie kadrami, a nie na zarządzanie nimi. Szczególnie brakuje systemowych rozwiązań w zakresie polityki kadrowej – urzędy, które decydują się
wdrożyć określone instrumenty zarządzania kadrami, często stosują je nieregularnie, w sposób fragmentaryczny. Urzędnicy na ogół mają kwalifikacje konieczne
do wykonywania powierzonych zadań, jednak brak im umiejętności i nawyków
potrzebnych do pracy zespołowej. Zamiast systemu zarządzania zasobami ludzkimi powszechne wydaje się reagowanie na pojawiające się potrzeby. Wśród niedociągnięć i błędów zarządzania popełnianych w tym obszarze wskazuje się
również nieprzejrzystość mechanizmów naboru, oceniania i wynagradzania pracowników [Zawicki, Mazur, Bober, 2004, s. 15]. Po części wynika to ze wspomnianych wcześniej sztywnych zasad zatrudniania, awansowania i zwalniania
pracowników, po części z dominującego „tradycyjnego” nastawienia kierujących
i samych pracowników.
Uwarunkowania zarządzania ludźmi w jednostkach samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli 1. Dla lepszego zobrazowania zestawiono je z determinantami, które kształtują zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
typowo komercyjnych.
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Tabela 1. Uwarunkowania w organizacjach biznesowych i publicznych
Przedmiot porównania
Status pracodawcy

Organizacje biznesowe

Organizacje publiczne

Przedsiębiorca (właściciel, organ Przedstawiciel władzy państwospółki: zarząd, rada nadzorcza)
wej, rządowej, samorządowej

Główna podstawa prawna
regulacji stosunku pracy

Kodeks pracy

Ustawa o pracownikach samorządowych, pracownikach urzędów państwowych, o służbie
cywilnej

Misja organizacji

Osiąganie przewagi konkurencyjnej, kształtowanie pozycji
rynkowej

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa o charakterze publicznym

Cele działalności organizacji

Osiąganie zysku bądź inne cele Pełnienie służby publicznej woo charakterze ekonomicznym
bec mieszkańców (obywateli)

Status odbiorcy usług
organizacji

Klient (konsument)

Petent (strona, mieszkaniec,
obywatel, podatnik) jako podmiot praw i obowiązków konstytucyjnych

Pewność zatrudnienia

Ryzyko utraty pracy związane
z pozycją firmy na rynku i jej
kondycją ekonomiczną

Generalnie wysoka, silny wpływ
życia politycznego
(partii, mediów i grup nacisku)

Nawiązanie stosunku pracy

Pełna dowolność wyboru
technik rekrutacji
przez pracodawcę

Często w sposób dyskrecjonalny;
postępowanie konkursowe obligatoryjne tylko w służbie cywilnej,
uznaniowość sposobu wyboru
technik rekrutacyjnych

Stosowanie głównie kryteriów
ekonomicznych, np. wpływ
pracownika na zwiększenie
sprzedaży, duża rola
kreatywności pracownika

Legalizm podejmowania decyzji
(zgodność z prawem), sprawność – terminowość wykonywania przydzielonych zadań
o charakterze administracyjnym,
ciągle mała rola innowacyjności

Ocenianie pracowników

Wynagradzanie

Płaca jako koszt przedsiębiorstwa, Płaca pochodzi ze środków puustalane indywidualnie w rablicznych, przedział wysokości
mach układu zbiorowego pracy płacy określony przepisami pracy

Etyka pracy

Zasady etyki biznesu, znaczna
autonomia organizacji
w ich formułowaniu

Wysokie oczekiwania społeczne
co do postaw etycznych urzędników, neutralność polityczna,
bezstronność, wymagane godne
zachowanie w pracy i poza nią

Gospodarowanie środkami
finansowymi

Duża rola ryzyka działalności
gospodarczej

Rygorystyczne wymogi celowości
i racjonalnego wydatkowania
środków publicznych, ustawa
o zamówieniach publicznych

Źródło: [Bińczycki, 2004, s. 78 (za:) Karna, 2011, s. 75–76].
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Z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach administracji
samorządowej istotnym zagadnieniem jest kwestia motywowania pracowników.
Jak można zaobserwować, w organizacjach publicznych systemy wynagradzania
oparte na wynikach czy inne stosujące motywację ekonomiczną odgrywają małą
rolę. Mała zależność między wynikami pracy a otrzymywanym wynagrodzeniem nie sprzyja zaangażowaniu pracowników w działania organizacyjne (brak
zachęt do wychodzenia z inicjatywą, proponowania zmian i ulepszeń). Pojawia
się jednak w ostatnich latach tendencja do stosowania ogólnych zasad i technik
zarządzania zasobami ludzkimi przejętych z sektora prywatnego w zarządzaniu
publicznym [Karna, 2011, s. 76].
Warto wspomnieć, że na dobór i strukturę motywatorów w urzędzie mogą
wywierać wpływ różne czynniki, a w szczególności:
• misja i wizja urzędu,
• przyjęta strategia,
• faktyczne potrzeby urzędu,
• koszty związane z uruchomieniem konkretnego motywatora w porównaniu ze spodziewanymi efektami,
• możliwości organizacyjne urzędu,
• otoczenie zewnętrzne, w tym postawy lokalnego społeczeństwa i organów
kontrolnych,
• nastawienie kierownictwa [Lenik, 2015].
Należy jeszcze raz podkreślić kluczową rolę kierownictwa urzędu – chodzi
o nastawienie do zarządzania ludźmi zarówno samego wójta, burmistrza lub starosty, jak i kierowników poszczególnych referatów i sekretarza.
Wydaje się, że w administracji samorządowej bardzo trudno skutecznie
motywować pracowników, jeżeli nie są spełnione niektóre dodatkowe warunki,
w tym zwłaszcza:
• zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej (zwłaszcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności przywódczych; bez tego trudno
liczyć na skuteczne wdrożenie zmian),
• rozwój komunikacji, bez której motywowanie byłoby niepełne,
• wypracowanie ceremoniałów organizacyjnych (w większości organizacji słabo
wykształconych), wzmacniających system motywacyjny (takich jak konkursy, spotkania z prezentowaniem nagród) [Lenik, 2015].
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3. Motywowanie pracowników w wybranych jednostkach
samorządu terytorialnego
Projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”1, współfinansowany
przez Unię Europejską prowadzony jest od 2013 roku przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego. Ma na celu zmodernizowanie procesów zarządzania (zwłaszcza
ludźmi) w urzędach – tych jednostkach samorządu terytorialnego, które zgłosiły
swój udział w przedsięwzięciu i przeszły szkolenie. Autorki niniejszego opracowania – pracując w ramach tego projektu jako coachowie – mogły się zapoznać
z całym procesem wdrażania zmian w wybranych urzędach, wspierając jego
uczestników i monitorując jego przebieg.
Zmiany w zarządzaniu ludźmi miały w urzędach dotyczyć trzech obszarów:
pozyskiwania pracowników, oceniania personelu i szkolenia go. Jednak wiele
rozwiązań łączyło się bezpośrednio ze stosowanymi w urzędach systemami motywacyjnymi, co pozwoliło na zgromadzenie informacji na temat podejścia kierownictwa do motywowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Do pewnego stopnia procedury zarządzania ludźmi w urzędach były ujednolicone, co wynika z omawianych wcześniej przepisów prawa, jednak autorki
pracowały zarówno z urzędami dysponującymi zaawansowanymi rozwiązaniami
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak i z jednostkami, w których
kwestie te były traktowane jako drugorzędne. Wszędzie jednak potwierdzała się
zasada, że ogromny wpływ na wybór modelu zarządzania ludźmi oraz ich motywowania ma stosunek kierownictwa. Kluczową rolę odgrywał zwykle sekretarz
miasta lub gminy czy starostwa, do którego należał bezpośredni nadzór nad organizacją pracy urzędu i wdrażanie konkretnych zmian. Nie należy też zapominać
o specyficznych uwarunkowaniach kulturowych, jakie można było zaobserwować
w wybranych urzędach.
Niniejsze opracowanie dotyczy kierowniczego podejścia do motywowania
i stosowanych narzędzi w trzech badanych urzędach: Urzędzie Miasta i Gminy
A, Urzędzie Gminy B i Urzędzie Miejskim w C.
Urząd Miasta i Gminy A (w zachodniej części województwa mazowieckiego)
zatrudniał w chwili przystąpienia do projektu 35 osób. Osobą odpowiedzialną
w urzędzie A za przygotowanie i wdrożenie zmian w sposobie naboru, szkolenia
i oceniania personelu była pracownica sekretariatu Urzędu A. Urząd Miasta i Gminy
A przed przystąpieniem do projektu miał pewne procedury dotyczące zarządzania ludźmi (system ocen okresowych, procedura naboru, procedura planowania
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki, priorytet V, działanie 5.2, poddziałanie 5.2.2.
1
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szkoleń itp.), jednak w praktyce wiele kwestii regulowały nieformalne uzgodnienia między pracownikami, z ominięciem zapisów formalnych. Wynikało to po
części z niewielkich rozmiarów organizacji i ścisłych więzi między pracownikami,
a po części z braku zainteresowania władz dalszą „formalizacją”.
Urząd Gminy B (województwo małopolskie) zatrudniał w chwili przystąpienia do projektu 44 osoby. Praktycznie nie funkcjonowały w nim procedury
rzetelnego oceniania pracowników czy planowania szkoleń i to na nich skoncentrowały się wysiłki dwóch pracownic zajmujących stanowiska administracyjne
(dział kadr i kontroli wewnętrznej), które były odpowiedzialne za opracowanie
i wdrożenie nowych standardów. Opracowano także nowe opisy stanowisk w miejsce dotychczasowych – skrótowych i nieaktualizowanych – zakresów obowiązków.
Urząd Miejski w C jest jednostką samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, zatrudniającą w chwili przystąpienia do projektu 74 pracowników. Dysponował dość rozwiniętymi wewnętrznymi procedurami (polityka
planowania szkoleń, naboru, karta etyki pracowniczej itp.), uczestniczył też
wcześniej w wielu projektach modernizujących proces zarządzania. Jednak były
i obszary wymagające pilnych zmian, np. znaczącej reorganizacji polityki oceniania i sporządzenia praktycznie od nowa arkusza ocen. Za te zmiany była
odpowiedzialna po stronie urzędu pani pełniąca od lat funkcję sekretarza.
Efektywny system motywacyjny nie może dobrze spełniać swojej funkcji
bez pakietu motywatorów powiązanych z wynikami bieżącej i okresowej oceny.
W wypadku funkcjonowania motywatorów zależnych od wyników pracy jeszcze
większego znaczenia nabiera zaangażowanie kierownictwa – dotyczy to m.in.
przejrzystych procedur oraz chęci i kreatywności zarządzających [Lenik, 2015].
Niestety w żadnej z przedstawionych jednostek nie funkcjonowało rozwiązanie
oparte na tej zasadzie. Premie pieniężne miały charakter uznaniowy – wypłacane
były z reguły raz na rok wszystkim zatrudnionym w równej wysokości. Dominowało podejście kierownictwa, że będzie sprawiedliwie, jeśli wszyscy dostaną „po
równo” (Urząd Miejski w C). W Urzędzie Gminy B premie uznaniowe były, co
prawda, zróżnicowane, jeśli chodzi o wysokość, jednak kryterium tego różnicowania pozostawało dla pracowników niejasne. Na tym tle pojawiały się zresztą
różne domysły, posądzenia o niesprawiedliwość, kierowanie się względami pozamerytorycznymi w wyliczaniu premii. Po części było to związane z brakiem
usystematyzowanego i dobrze zakorzenionego w instytucji systemu ocen pracowniczych, który różnicowałyby zatrudnionych i pozwalał na wyodrębnienie
kategorii „bardziej zaangażowani – mniej zaangażowani”, „bardziej efektywni –
mniej efektywni” itp. Próby powiązania wyników oceny z wysokością premii
spotkały się z oporem i dużymi wątpliwościami ze strony kierowników. Wręcz
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obawiali się oni potencjalnej zemsty i afrontów ze strony „nagle słabiej ocenionych” podwładnych, którzy nie otrzymaliby premii w wyniku takiej oceny, zgodnej przecież z rzeczywistością.
Należy wspomnieć o kolejnym czynniku związanym ściśle ze specyfiką
instytucji, który w znacznym stopniu kształtował kulturę organizacyjną, czyli
o uzależnieniu zarządzania w ogóle, a zarządzania ludźmi w szczególności – od
cyklu wyborczego. Kierownicy na spotkaniu z coachami wyrażali otwarcie swoje
obawy związane z zaistnieniem sytuacji, kiedy obecny podwładny może zostać
potencjalnym przełożonym w przyszłości i „zrewanżować się” kierownikom za
słabe wyniki poprzednich ocen (Urząd Gminy B). Rozmowy z przedstawicielami
urzędów pokazały dodatkowo panujące wśród kierownictwa przekonanie, że
urząd nie jest korporacją czy przedsiębiorstwem, jego głównym celem nie jest zysk,
a zatem możliwości finansowego wynagradzania najlepszych są ograniczone.
Wydaje się zatem, że rozwiązaniem w tego typu instytucjach może być sięgnięcie po motywatory niepowiązane z wynikami pracy, ale wpływającymi m.in.
na emocjonalne przywiązanie pracowników do urzędu, integrację wewnątrz
organizacyjną, lojalność czy wzajemne zaufanie [Lenik, 2015]. Takim rozwiązaniem
jest właściwe informowanie pracowników o poczynaniach władz, planowanych
zmianach czy wewnętrznych sprawach pracowniczych. Osiągnąć to można, wykorzystując kanały komunikacji wewnętrznej i stwarzając dobry klimat wokół
zarządzania ludźmi. Taki efekt udało się w większości uzyskać w Urzędzie Gminy B, gdzie otwarta postawa sekretarza (jego zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w spotkaniach z kierownikami, pomoc zaoferowana np. przy przygotowaniu
opisów stanowisk) rekompensowała braki proceduralne. Wsparcie okazywane
autorkom projektu przez wójta gminy było znacznie bardziej ograniczone, co
mogło wynikać z jego pewnych deficytów w zakresie umiejętności zarządzania
ludźmi i braku wiedzy z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.
Otwarta polityka komunikacyjna (intranet, biuletyny pracownicze, imprezy
na których pojawia się szansa wymiany opinii z pracownikami innych działów
czy wreszcie regularne zebrania robocze) łączą się bezpośrednio z podejściem
władz urzędu do partycypacji podwładnych. Zdaniem Lenika [2015] obecna
kadra zarządzająca w samorządach rekrutuje się w dużym stopniu z długoletnich
pracowników urzędów (rzadziej dotyczy to naczelnego kierownictwa, w tym prezydentów, burmistrzów czy wójtów), którzy wcześniej pracowali na stanowiskach
wykonawczych, dobrze znają procedury, regulacje prawne, a także zastosowanie
przepisów w praktyce. W trakcie swojej kariery kierowniczej uzupełnili oni niezbędne wykształcenie, jednak w wielu wypadkach nie mają dostatecznych kompetencji do zarządzania strategicznego ani innych kompetencji zarządczych
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potrzebnych na średnich i najwyższych szczeblach zarządzania. Takie deficyty
zauważyć można zwłaszcza w zakresie informowania, zlecania i przekazywania
zadań oraz odpowiedzialności swoim podwładnym. Wspomniany wcześniej sekretarz Gminy B był tutaj wyjątkiem. Przekazał on tworzenie i wdrażanie zmian
w zarządzaniu zasobami ludzkimi swoim podwładnym, zostawiając im dużo
swobody. O jego pozycji i autorytecie świadczy jednocześnie fakt, że autorki projektu z własnej woli często konsultowały z sekretarzem gminy swoje pomysły,
szukały jego opinii i wsparcia jako pracownice z dość krótkim stażem i niezajmujące kierowniczych stanowisk. Panie te kontaktowały się bezpośrednio z coachami i dokonywały z nimi ustaleń, opracowały szczegółowy harmonogram zadań
i zapisy konkretnych procedur, które uzgadniały następnie z kierownikami referatów. Na spotkaniu coachów z kierownikami to autorki projektu przedstawiały
postępy prac i szczegóły planowanych zmian. Obecny na spotkaniu sekretarz
gminy bezpośrednio interweniował tylko wtedy, gdy sytuacja tego wymagała – to
jest w razie dużego oporu obecnych kierowników. Podkreślał, że jego zespół
opracował wartościowy projekt, który jest dobrym rozwiązaniem dla urzędu.
Kontakty coachów z autorkami projektu pozwoliły stwierdzić, że w efekcie takiego stylu działania kierownika panie były mocno zaangażowane w działanie i swoje
zadowolenie ze współpracy z przełożonym podkreślały wielokrotnie, nie tylko
przy okazji tego projektu.
Z zupełnie inną sytuacją autorki niniejszego opracowania miały do czynienia w Urzędzie Miasta i Gminy A. Tam również odpowiedzialna za projekt była
pracownica podlegająca sekretarzowi, jednak jej współpraca z coachami kształtowała się zupełnie inaczej. Po pierwsze, niezmiernie trudno było uzyskać od
autorki projektu jakiekolwiek konkretne efekty pracy i wcześniejszych ustaleń,
co znacznie opóźniło wdrożenie projektu. Kontakty telefoniczne i e-mailowe
sugerowały, że urzędowi tak naprawdę nie zależy na wdrożeniu zmian, a udział
w projekcie był traktowany dość lekceważąco. Spotkanie osobiste coachów z autorką i jej przełożoną – sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy A – wyjaśniło tę częściowo tę sytuację. Pracownica była całkowicie zdominowana przez panią
sekretarz, nie miała prawa dokonywania jakichkolwiek ustaleń czy proponowania zmian bez zgody przełożonej, która – jak się zdaje – nie została należycie
przez autorkę projektu poinformowana o zasadach i charakterze uczestnictwa
urzędu w projekcie. Stworzenie planu działania, zaproponowanie nowego formularza prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zamiast dotychczasowego, poinformowanie innych pracowników o zmianach itp. nastąpiło dopiero po tym
spotkaniu, a zatem po włączeniu się sekretarza do pracy. Jak można się było zorientować, sekretarz i długoletnia pracownica Urzędu Miasta i Gminy A miała
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zwyczaj „ręcznego sterowania” nie tylko podlegającymi jej pracownikami, ale
także burmistrzem! („Burmistrz podpisze, co mu tylko podsunę, proszę się o to
nie martwić. Rzecz w tym, żebym to ja zaakceptowała” – wypowiedź pani sekretarz na spotkaniu). Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki poziom motywacji przejawiali inni tak autorytarnie zarządzani pracownicy Urzędu Miasta i Gminy A,
nie zaobserwowano jednak żadnych prób zachęcania autorki projektu do większej samodzielności, do dzielenia się swoimi pomysłami czy chwalenia za wykazywanie inicjatywy.
Kolejnym aspektem, który może mieć znaczenie w pobudzaniu motywacji
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jest wykorzystanie ceremoniałów organizacyjnych. Ich stosowanie w urzędach pozwala na chwilę refleksji
oraz dowartościowanie najlepszych. Ceremoniały zwiększają siłę oddziaływania
motywacyjnego i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie systemu. Tworzą
pewien klimat, są okazją dla wymiany informacji i opinii, nagłaśniają wydarzenia i sukcesy pracowników, upubliczniają najlepszych, wyzwalają pozytywne
emocje u ludzi [Lenik, 2015]. Wydaje się także, że ceremoniały organizacyjne są
dość dobrze zakorzenione w kulturze organizacyjnej typowego urzędu, gdzie
tradycyjnie celebrowało się pracownicze czy ogólne święta i okazje. Ślady takich
ceremoniałów autorki niniejszego opracowania odnalazły w Urzędzie Gminy B,
który jako stosunkowo niewielka jednostka organizacyjna, umiejscowiona dodatkowo w dość tradycjonalistycznym regionie Polski, charakteryzowała się „celebrowaniem” wspólnych posiłków, przygotowywaniem nieco bardziej uroczystej
oprawy spotkań roboczych, serdecznym przyjmowaniem gości i ekspertów przyjeżdżających do urzędu i odwoływaniem się do lokalnych zwyczajów. Podobne
rytuały funkcjonowały w większym przecież i wywodzącym się z innego regionu
Urzędzie Miejskim w C. Personel miał np. zwyczaj dorocznego organizowania
spotkań obecnych i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w C, które to spotkania były okazją do dodatkowego integrowania się, ale także umacniania tradycji, ciągłości i etosu pracy urzędnika. Inicjatorem tych spotkań był wieloletni,
były już prezydent miasta, wokół którego organizowało się życie kulturalne urzędu i który cieszył się dużą sympatią i uznaniem pracowników. Niestety obecny
prezydent prezentuje – jak się wydaje – zupełnie inne podejście i zupełnie inny
poziom zdolności przywódczych, co już dążyło się odbić na poziomie motywacji
do pracy tam zatrudnionych. Pracownicy zauważają dużo większy dystans nowego prezydenta w stosunku do pracowników (do tej pory nie było np. spotkania,
na którym mieliby możliwość poznania nowego zwierzchnika), jego słaby kontakt z pracownikami (ciągłe przebywanie zwierzchnika w swoim gabinecie, „zamykanie się w nim przed ludźmi”). Towarzyszy temu brak zrozumienia dla roli
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ludzi w pracy urzędu, wprowadzanie zmian bez analizy ich konsekwencji i niedostateczne informowanie podwładnych, powodujące niepewność, lęk i opór
(wywiad z sekretarzem Urzędu Miejskiego w C).

Zakończenie
Przedstawione w niniejszym opracowaniu sposoby realizowania funkcji personalnej przez kierowników zaobserwowane w opisywanych urzędach są oczywiście pewnym wycinkiem codziennej praktyki zarządzania ludźmi w tych
jednostkach. Nie można ich także rozpatrywać w oderwaniu od kultury i panujących w urzędach relacji międzyludzkich. To, co przynosi dobre rezultaty w jednej organizacji (spotkania okolicznościowe z przełożonym, konkursy, itp.),
niekoniecznie sprawdzi się w innej jednostce samorządowej. Od kultury organizacyjnej i podejścia kierownictwa zależeć także będzie stopień formalizacji przyjętych rozwiązań (np. to, co w Urzędzie Gminy B miało postać komunikatu
ustnego przekazywanego podwładnym, w Urzędzie Miejskim w C zyskało postać formularza załączonego do regulaminu ocen).
Należy podkreślić jeszcze raz kluczową rolę naczelnego kierownictwa w kształtowaniu zarówno kultury organizacyjnej, jak i przyjętych sposobów komunikowania się, „załatwiania spraw” i podejścia do motywowania podwładnych. We
wszystkich trzech opisywanych jednostkach strategiczna okazywała się pozycja
sekretarza i jego podejścia do zarządzania ludźmi – w jednym przypadku zaobserwowano znaczny, niemal dominujący wpływ sekretarza na burmistrza, jeśli
chodzi o sprawy personalne i tzw. „codzienne” w opisywanym urzędzie.
Autorki na podstawie swoich doświadczeń w roli coachów czuwających nad
procesem wdrażania zmian w różnych obszarach zarządzania zespołami ludzkimi mogą rekomendować kierownikom opisywanych jednostek zdecydowane
zwiększenie udziału podwładnych w podejmowania decyzji oraz budowanie kultury opartej na swobodnej wymianie informacji i komunikacji dwustronnej.
Spodziewać się należy, że w świetle pewnych uwarunkowań budżetowych ograniczających wdrażanie motywatorów materialnych właśnie te zabiegi mogą być
szansą na budowanie i podtrzymywanie pracowniczej motywacji.
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Superwizja jako praktyka zarządzania
zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych
publicznego sektora pomocy społecznej
– cele i kulturowe uwarunkowania implementacji
Streszczenie
Polski system pomocy społecznej charakteryzuje się relatywnie niską efektywnością.
Z tego powodu obecnie w sektorze publicznym pomocy społecznej w Polsce dla podniesienia efektywności oraz jakości usług pomocowych zaleca się upowszechnienie
superwizji. Superwizja to przeprowadzane w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej przedsięwzięcia w postaci indywidualnych bądź grupowych sesji dla pracowników. Celem superwizji jest m.in. rozwijanie kompetencji oraz postaw zaangażowania pracowników. Obecnie w Polsce w większości jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej nie wdrożono jeszcze superwizji bądź jej implementacje mają charakter incydentalny. Tymczasem jednym z postulatów reformy polskiego systemu publicznej
pomocy społecznej jest szerokie wdrożenie praktyk superwizyjnych.
Skuteczność superwizji zależy m.in. od cech środowiska kulturowego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Różne cechy faktycznego środowiska kulturowego
mogą skutecznie wspierać bądź „dławić” postawy i działania pracownicze kształtowane
w ramach superwizji.
Celem artykułu jest ramowe określenie tych cech środowiska kulturowego jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, które sprzyjają wysokiej skuteczności superwizji.
Słowa kluczowe: jednostka organizacyjna publicznego sektora pomocy społecznej,
pracownicy socjalni, superwizja, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi
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Supervision as a human resources management tool
in social care units – the aims and cultural
determinants of implementation.
Abstract
Polish social care system is relatively inefficient. Therefore, it is currently recommended
that supervision be implemented in order to increase efficiency and the quality of services
offered. Supervision encompasses individual or group sessions for employees conducted
in public social care units. Its aims are, among others, developing competencies and
the engagement of employees. The reform of the Polish public social care system has
proposed a widespread implementation of supervision practices. However, currently in
Poland in most social care units supervision has either not yet been implemented or it
has been done as a one-off action.
The effectiveness of supervision depends on, among others, the features of the cultural
environment of social care units. Those features can either support or stifle attitudes and
actions of employees, which have been shaped during supervision.
The aim of the paper is to outline the features of the cultural environment of social care
units, which support the high effectiveness of supervision.
Key words: social care units, social workers, supervision, organizational culture, human
resource management

Wprowadzenie. Dlaczego superwizja?
System pomocy społecznej funkcjonujący w Polsce ma charakter publiczny i stanowi realizację polityki społecznej państwa opiekuńczego. Ma pomagać jednostkom i grupom w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji życiowych za pomocą
odpowiednio dobranych świadczeń materialnych oraz różnokierunkowej pracy
socjalnej.
Obecnie w Polsce instytucje pomocy społecznej stoją wobec wielu nowych
wyzwań. Wśród nich można wskazać choćby przyśpieszone starzenie się społeczeństwa, pozostające w koincydencji z kryzysem w obszarze ubezpieczeń emerytalnych, a także tendencje emigracyjne, których skutkiem jest trwały odpływ
dużej liczby przedstawicieli młodej generacji. Wspomniane procesy będą w nieodległym już czasie dla znacznej części polskiego społeczeństwa źródłem wielu
problemów, spowodowanych pogorszeniem się jakości życia, w tym standardu
materialnego, a także nasilaniem się społecznej marginalizacji i wykluczenia.
Wyzwaniem innego rodzaju jest wielosektorowość działalności socjalnej (jako
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skutek kryzysu państwa opiekuńczego), w związku z czym istotnego znaczenia
nabiera konkurowanie ze sobą różnych (publicznych, pozarządowych, prywatnych) podmiotów świadczących pomoc społeczną.
Instytucje pomocy społecznej realizują swoje zadania ze środków publicznych
i m.in. dlatego często nie w pełni respektują zasadę racjonalności ekonomicznej.
Ponieważ jednak dysponują ograniczonymi środkami, a zapotrzebowanie na ich
usługi wzrasta, niezbędne staje się takie ich przeorientowanie, by osiągały zarówno racjonalność ekonomiczną, jak i swoje cele statutowe.
Z tych właśnie powodów pojawiają się propozycje głębokich zmian w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (JOPS), mających przeobrazić je w organizacje o kulturze przedsiębiorczej, efektywnie, skutecznie
i dobrze realizujące swoją społeczną misję (np. koncepcje new public management
czy public governance). Zmiany te powinny spowodować przeorientowanie metod pracy socjalnej z zasiłkowo-osłonowych na aktywizujące (świadczenie środowiskowej pracy socjalnej) [Rymsza, 2012a]. Również w tym kierunku ma podążać
zamierzona na lata 2015/2016 reforma polskiego systemu pomocy społecznej,
która stawia nowe zadania i wymagania pracownikom socjalnym [Grewiński,
Skrzypczak, 2014].
Jednym z tak ukierunkowanych działań jest wprowadzanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach sektora pomocy społecznej specyficznej dla nich praktyki, jaką jest superwizja. Metoda ta polega, z jednej strony,
na wspomaganiu rozwoju profesjonalnych i empatycznych kompetencji pracowników socjalnych oraz pobudzaniu ich wewnętrznej motywacji do podejmo
wania działań misyjnych, z drugiej zaś – na uzyskiwaniu wielorakiej krytycznej
informacji zwrotnej przyczyniającej się do doskonalenia organizacji.
Celem artykułu jest określenie – na tym etapie badania jedynie w sposób
ramowy – pożądanych cech środowiska kulturowego JOPS, sprzyjających uzyskiwaniu pozytywnych efektów przedsięwzięć superwizyjnych. Stwierdzenia
zawarte w artykule mają status wstępnych hipotez, które wymagają dalszego
pogłębienia oraz empirycznego zweryfikowania.

1. Obecne realia funkcjonowania JOPS w świetle różnych badań
Polskie badania nad dziedziną pracy socjalnej, jak choćby zrealizowane przez
Laboratorium Innowacji Społecznej [Rymsza, 2011] czy Instytut Rozwoju Służb
Społecznych [Hryniewiecka, 2011], dotyczyły dość szerokiego zestawu zagadnień, warto jednak – ze względu na tematykę niniejszego artykułu – zwrócić
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szczególniejszą uwagę na te, które odnoszą się wprost albo kontekstowo do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacyjnych strukturach pomocy społecznej i do problemów wdrażanej w nich superwizji.
Publikacje dotyczące organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej dostarczają zaledwie fragmentarycznych informacji na ten temat [Czapka,
Frąckiewicz, 2008]. Część z nich dotyczy problemów funkcjonowania jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej w Polsce. Badacze wskazują na różne dysfunkcje w działalności tych instytucji: wady strukturalno-systemowe (m.in. brak
należytego diagnozowania problemów wymagających interwencji pomocowej,
fragmentaryzację świadczonych usług) oraz ograniczenia funkcjonalne (m.in.
planowanie budżetowe zamiast zadaniowego). Podkreśla się przy tym, że pomoc
społeczna w Polsce, zwłaszcza w aspektach zwalczania biedy i wykluczenia,
funkcjonuje niekiedy wręcz przeciwskutecznie, utrwalając pasywne postawy
świadczeniobiorców i prowadząc do ich dezaktywizacji [Staręga-Piasek, 2005].
Kilka doniesień badawczych koncentruje się na charakterystyce pracowników socjalnych (poziom profesjonalizmu, postawy wobec pracy, wypalenie zawodowe itp.) [Dudkiewicz, 2006; Rymsza, 2012a, 2012b]. Zwraca się uwagę m.in.
na to, że niemal połowa obecnych pracowników socjalnych JOPS trafiła do nich
przez przypadek, nie zaś kierowana chęcią pomagania innym [Szczepkowski,
2003; Łuczyńska, 2012]. I choć formalny poziom wykształcenia pracowników socjalnych stale się podnosi, to jednak jakość ich pracy często jest niezadowalająca
z powodu deficytu wiedzy i umiejętności profesjonalnego pomagania [Kaźmierczak, 2012].
Są także badania przynoszące wycinkowy obraz zarządzania zasobami
ludzkimi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ale jedynie w sposób pośredni, np. przez opis problemów wynikających ze wspomagania wybranych kategorii ich klientów [Lisek-Michalska, 2012] lub nakreślenie realizowanych
albo postulowanych kierunków wsparcia oferowanego osobom w różnym wieku
[Krzyszkowski, 2013b]. Brakuje natomiast pogłębionych badań zarządzania
zasobami ludzkimi w JOPS jako szerokiego, wieloaspektowego i wielofazowego
procesu.
Wątkiem tematycznym nielicznych badań są dość ogólnie kreślone rysy kultury organizacyjnej JOPS, takie jak: biurokratyzowanie pracy, typowo urzędnicze
koncentrowanie się na formalnoprawnych aspektach załatwianych problemów,
czysto wykonawcze traktowanie zadań, częste stosowanie przez pracowników
depersonalizujących procedur, brak uczestnictwa pracowników w decyzjach podejmowanych w jednostce, rutynizacja pracy, brak innowacyjności w działaniach
[Lipowicz, 2003; Rybka, 2006; Biernat, Karwacki, 2011]. Niektóre z wątków
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badawczych ukazują także różne dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w organizacyjnych strukturach pomocy społecznej, np. niewłaściwy przepływ
informacji, przeciążenie pracą, niski poziom profesjonalnej autonomii, nakazowo-kontrolujący styl kierowania, brak życzliwości i wsparcia przełożonych czy niewielkie możliwości awansu zawodowego [Bieńko, 2012; Granosik, 2012; Kozak,
2012].
Można również wskazać publikacje o charakterze postulatywnym, których
autorzy, podejmując problemy instytucjonalnego funkcjonowania polskich JOPS,
eksponują konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie. Powinny one umożliwić tym placówkom osiąganie wyższych standardów realizowania ich społecznej misji [Golinowska, Topińska, 2002; Hrynkiewicz, 2004; Krzyszkowski, 2005;
Łuczyńska, 2001].

2. Orientacja na zwiększenie efektywności, jakości
i innowacyjności działania JOPS oraz rola superwizji
w tym zakresie
W związku z zadaniami, które stoją przed polskimi instytucjami pomocy
społecznej, trzeba zadać pytanie, w jaki sposób i za pomocą jakich rozwiązań
organizacyjno-instrumentalnych mogą one zasadniczo zwiększyć efektywność,
jakość oraz innowacyjność działań, by w obecnych warunkach skutecznie realizować swoją misję. Efektywność działań pomocy społecznej rozumie się jako
relację stopnia zrealizowania przez JOPS założonych celów do poniesionych w związku z tym nakładów. Z kolei pojęcie jakości działań pomocowych odnosi się do
poziomu kompetentnego oraz empatycznego reagowania jednostki na problemy
i potrzeby klientów. Natomiast innowacyjność w pracy socjalnej polega na podejmowaniu interwencji pomocowych wychodzących poza rutynowe granice
dotychczasowych działań.
Realizowanie przez sektor pomocy społecznej nałożonych na niego zadań
z zachowaniem odpowiedniej efektywności i jakości będzie wymagało skumulowania w jego jednostkach organizacyjnych kompetencji pracowniczych kompatybilnych z ich misją, a także podjęcia odpowiednich zarządczych działań
strategiczno-taktycznych w celu możliwie najpełniejszego wykorzystania tych
kompetencji. Chodzi o to, by w jednostkach tych zamiast dominującej obecnie
kultury typu biurokratycznego uruchamiać procesy intencjonalnego kształtowania organizacyjnej kultury proefektywnościowej z takimi jej cechami, jak ekonomizacja działania, przedsiębiorczość w działaniu czy innowacyjność.
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Dziś w wielu organizacjach (przede wszystkim biznesowych, ale także publicznych) wyraźnie odchodzi się od stosunkowo prostych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, opartych na wewnętrznych systemach opresyjnego
kontrolowania zachowań pracowniczych jako zasady osiągania efektów organizacyjnych oraz realizowania celów strategicznych. Rozwiązania takie powodują
bowiem, że pracownicy mają skłonność do sztywnego realizowania przypisanych im ról organizacyjnych jedynie na poziomie odgórnie akceptowanego minimum, na ogół nie wychodząc poza ustanowiony dla nich zakres zadań, a tym
bardziej nie podejmując działań innowacyjnych. Obecnie coraz więcej organizacji
(zwłaszcza biznesowych) radykalnie odmiennie konstruuje systemy zarządzania
zasobami ludzkimi: punktem wyjścia staje się założenie, że dobre efekty można
uzyskiwać nie dzięki odgórnemu kontrolowaniu pracowników, ale metodą
kształtowania w nich postaw zaangażowania [Purcell i in., 2008, s. 544]. W takim
ujęciu celem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest budowanie behawioralnych dźwigni wartości, czyli kształtowanie takich cech i postaw pracowników, które – uzupełnione o odpowiednie kompetencje merytoryczne i różnego
rodzaju kompetencje „miękkie” – będą warunkowały podejmowane przez nich zachowania organizacyjne, te zaś z kolei będą określały uzyskiwane przez nich efekty.
Od tych efektów będzie w konsekwencji zależał zakres i stopień zrealizowania
wieloaspektowych celów organizacji. Najważniejszym elementem dźwigni behawioralnej jest zaangażowanie pracownicze, które staje się kluczowym warunkiem
osiągania celów organizacyjnych. Stąd współcześnie w obrębie paradygmatu HRM
tworzone są koncepcje zarządzania przez zaangażowanie [Juchnowicz, 2010].
Można zatem przyjąć, że skuteczność i jakość usług pomocy społecznej jest
uwarunkowana poziomem pracowniczego zaangażowania, będącego behawioralną dźwignią wartości. Zatem wskazane jest wdrażanie w JOPS idei zarządzania przez zaangażowanie. Jej swoistym uszczegółowieniem w odniesieniu do
sektora pomocy społecznej może być koncepcja social care governance. Pod tym
pojęciem rozumie się gwarantowanie wysokiego poziomu świadczonych usług
opieki społecznej przez powołane do tego instytucje i organizacje. Interesujące są
tu zwłaszcza doświadczenia irlandzkie oraz brytyjskie [Best Practice, 2002; Social
Care, 2013]. Jednym z istotnych narzędzi stosowanych do realizowania takich
koncepcji jest właśnie superwizja, dająca szerokie możliwości organizacyjnego
uczenia się i ciągłego rozwoju zawodowego pracowników.
Inną metodę uzyskiwania wysokiej skuteczności w realizowaniu misji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej promuje koncepcja case management
[Ross i in., 2011]. Powstała ona jako swoiste remedium na niesprawność tych organizacji, będącą rezultatem rozdrobnienia oferty pomocy, spowodowanego
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wielością podmiotów zajmujących się klientem. Stąd pracownik socjalny powinien funkcjonować jako „menedżer przypadku”, który prowadząc klienta, współpracuje przedsiębiorczo i interdyscyplinarnie z innymi organizacjami. Superwizja
stanowi w takim ujęciu narzędzie do budowania niezbędnych kompetencji.

3. Superwizja i problemy jej stosowania w środowisku
zarządczo-kulturowym JOPS
Jednym z narzędzi umożliwiających organizacjom pomocy społecznej pełniejsze
osiąganie ich celów misyjnych jest superwizja. Pod tym pojęciem rozumie się
organizowane w takich jednostkach przedsięwzięcia (indywidualne bądź grupowe sesje dla pracowników) mające na celu: zwiększanie skuteczności działań pracowników JOPS oraz stymulowanie rozwoju ich kompetencji zawodowych przez
identyfikowanie źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonania (superwizja
profesjonalna), udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
pracowników, m.in. związanych z wypaleniem zawodowym (superwizja personalna), a także proefektywnościowe wspomaganie zarządzania w tych jednostkach
przez wskazywanie występujących w nich dysfunkcji organizacyjnych (superwizja
organizacyjna) [Krzyszkowski, 2013a; Grudzień-Bielaszewska, Lesiewicz, 2012;
Łuczyńska, Olech, 2013]. Trzeba podkreślić, że cele superwizji wyraźnie korespondują z ideą tzw. godnego zarządzania w organizacjach pomocy społecznej,
podkreślaną przez V. Coulshed: konieczne jest łączenie racjonalności ekonomicznej ze współczuciem, niezbędnym w realizowaniu celów humanitarnych.
Wymaga to od pracowników pomocy społecznej łączenia umiejętności profesjonalnych z interpersonalnymi, sprawności technicznej z empatią i jakością etyczną
działań pomocowych [Coulshed, Orme, 2006]. Tak więc w rezultacie praktykowania w JOPS superwizji zwiększają się możliwości poprawy jakości usług pomocowych świadczonych przez te jednostki. Sama zaś superwizja jest w znacznej
mierze instrumentem kształtowania zaangażowania pracowniczego.
Skuteczność przedsięwzięć superwizyjnych w pomocy społecznej najczęściej
jest postrzegana dość wąsko, jako zależna od ich cech merytorycznych i metodycznych [Wódz, Leśniak-Berek, 2007; Grudzień-Bielaszewska, Lesiewicz, 2012;
Łuczyńska, Olech, 2013]. Niektóre koncepcje eksponują także kontekst kultury
narodowej czy regionalnej jako uwarunkowanie specyfiki oraz skuteczności superwizji [Tsui, 2004].
Szczególnie interesujące są doniesienia polskich badaczy podkreślające rolę
organizacyjnego środowiska kulturowego w kształtowaniu poziomu skuteczności
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superwizji w pomocy społecznej, w tym znaczenie praktyk zarządzania zasobami
ludzkimi [Racław, 2011; Sosnowski, 2014; Jaworska-Matys, 2014]. Podobne spostrzeżenia poczynili także autorzy w odniesieniu do realiów pracy socjalnej w innych
krajach, podkreślając rolę kultury organizacyjnej jako środowiska, w którym odbywa się superwizja, jednakże bez wdawania się w głębsze analizy praktyk zarządzania zasobami ludzkimi kształtujących wewnątrzorganizacyjne środowisko
kulturowe [Collins-Camargo, Royse, 2010; Carpenter i in., 2012; Lambley, Marrable,
2013; Goldman, 2014].
Kluczowym warunkiem skuteczności superwizji jest trafne zintegrowanie
jej z całym systemem zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej [Coulshed i in., 2006]. Tymczasem uwagi i refleksje choćby specjalistów i badaczy
funkcjonowania organizacyjnych struktur pomocy społecznej w Polsce [Rymsza,
2012b] mogą świadczyć o częstym braku spójności celów superwizji i celów, na
które jest zorientowany system zarządzania zasobami ludzkimi w JOPS.
Obecnie w Polsce w większości JOPS nie wdrożono jeszcze superwizji bądź
jej implementacje mają charakter incydentalny [Niesporek, 2014]. Tymczasem
Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004 r. w art. 121a zaleca tym jednostkom
korzystanie z superwizji, na mocy zaś kolejnych aktów prawnych (Ustawa o zmianie
ustawy o pomocy społecznej z 8.03.2011, Dz.U. z 2011 r., nr 81, poz. 440 oraz
Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) superwizja jest przewidywana do szerokiego
wdrażania w JOPS. Warto także dodać, że superwizja jest obecnie często stosowana w wielu krajach (Europa Zachodnia, USA) [Duranowski, 2014; Reis-Jorge,
Ferreira, 2014].
Rysuje się zatem dość pilna potrzeba bliższego określenia warunków skuteczności działań superwizyjnych w polskich JOPS. Można sformułować hipotezę,
że znaczna część tych uwarunkowań dotyczy środowiska organizacyjno-kulturo
wego tych jednostek i jest kształtowana pod istotnym wpływem praktykowanego
tam systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Model zarządzania zasobami
ludzkimi w JOPS, który ma skutecznie wspierać superwizję, a w rezultacie także
realizację ich celów misyjnych, nie może być oparty na biurokratycznym kontrolowaniu pracowników i stawianiu im wymagań subordynacyjnych. Niestety – jak
zaświadczają niektóre badania – taki właśnie model bardzo często bywa w tych
jednostkach stosowany [Granosik, 2012; Szmagalski, 2012].
Jak już podkreślano, celem superwizji jest w jej funkcjach edukacyjnych i rozwojowych przyczynianie się do kształtowania profesjonalnych i kooperacyjnych
kompetencji uczestników oraz pobudzanie ich automotywacji do podejmowania
przedsiębiorczych i innowacyjnych działań. Jednak różne cechy środowiska
organizacyjno-kulturowego instytucji (kształtowane przez stosowany w niej
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system zarządzania zasobami ludzkimi) mogą być w opozycji do takich postaw
i dążeń pracowniczych i nie wspierać ich w dostatecznym stopniu, a niekiedy
wręcz skutecznie je dławić, uniemożliwiając ich przełożenie się na efekty misyjne
JOPS (rys. 1). Stąd model skutecznie wspierający superwizję powinien być przede
wszystkim zorientowany na budowanie zaangażowania pracowniczego jako
behawioralnej dźwigni jakości świadczonych przez te jednostki usług pomocy
społecznej.

Rys. 1. Możliwe związki praktyk zarządzania zasobami ludzkimi ze skutecznością
superwizji w JOPS
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wypowiedzi grupy doświadczonych superwizorów – lipiec
2015 – można zarysować hipotetyczny model pożądanego środowiska kulturowego (organizacyjno-zarządczego) JOPS, które z dużym prawdopodobieństwem
byłoby eufunkcjonalne wobec celów superwizji. Model ten w wersji uproszczonej
wyznaczają trzy osie konstrukcyjne (rys. 2):
• zakres autonomii przyznawanej pracownikom w rozwiązywaniu problemów (mały vs duży),
• typ kompetencji pracowniczych, do których w JOPS przywiązuje się istotne
znaczenie – kompetencje formalne („twarde”) vs empatyczne („miękkie”),
• rodzaj podatności motywacyjnej pracowników, czyli charakter czynnika
istotnie wpływającego na ich zachowania (motywacja zewnętrzna vs wewnętrzna automotywacja misyjna).
51

•

Piotr Bohdziewicz Superwizja jako praktyka zarządzania...

•

Zasygnalizowana wyżej trójosiowość przestrzeni kulturowo-zarządczej pozwala na wyodrębnienie ośmiu jej typów, z których każdy odznacza się specyfiką
zależną od konstelacji poszczególnych czynników. Przedstawione w artykule
wnioski płynące z różnych doniesień badawczych pozwalają na sformułowanie
konkluzji, że w znacznej liczbie (większości?) polskich JOPS środowisko kulturowe charakteryzuje się najniższymi parametrami dla każdej ze wskazanych wyżej
osi, a zatem: małym zakresem (bądź wręcz brakiem) autonomii pracowniczej,
docenianiem przede wszystkim kompetencji formalnych („twardych”) oraz wyraźną dominacją motywowania zewnętrznego.
Natomiast wysoki poziom eufunkcjonalności środowiska kulturowego
JOPS wobec celów superwizji wymaga: dużego zakresu autonomii pracowników
w prowadzonych przez nich działaniach pomocowych, eksponowaniu i docenianiu ich kompetencji empatycznych oraz dominacji pracowniczej automotywacji
misyjnej.

Rodzaj podatności motywacyjnej: M
 Z – motywacja zewnętrzna, AM – automotywacja misyjna
Poziom autonomii pracowniczej: M – mała, D – duża
Ceniony typ kompetencji: FT – formalne, twarde, EM – empatyczne, miękkie

Rys. 2. Osie konstrukcyjne modelu środowiska kulturowego JOPS
Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie analizy relacji między faktycznym stanem środowiska kulturowego charakteryzującego JOPS a przedstawionym wyżej jego ramowym modelem,
sprzyjającym wysokiej skuteczności implementowanych przedsięwzięć superwizyjnych, można sformułować kilka wniosków-postulatów, dotyczących niektórych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w tych jednostkach. Należałoby
zatem:
• na różne sposoby kształtować świadomość misyjną pracowników JOPS
(pogłębione rozumienie misji JOPS) oraz ukazywać szerokie możliwości
realizowania misji placówki w codziennie podejmowanych decyzjach i działaniach (ważną rolę należy w tym zakresie przypisać szkoleniom pracowniczym);
• propagować i eksponować znaczenie pracowniczych kompetencji empatycznych (indywidualna wrażliwość na sytuacje kryzysowe w pracy, wymagające podejmowania właściwie ukierunkowanej interwencji pomocowej);
• na etapie rekrutowania pracowników do JOPS rozpoznawać (na ile to możliwe) kompetencje empatyczne kandydatów;
• możliwie szeroko stosować adaptację kierowaną nowo zatrudnianych osób
z istotnym wsparciem ze strony najlepszych pracowników w celu praktycznego zapoznawania ich z przesłaniem misyjnym JOPS;
• stosować demokratyczny i wspierający styl kierowania pracownikami;
• pozostawiać pracownikom możliwie szerokie pole autonomii decyzyjno-działaniowej (wymaga to posiadania przez nich kompetencji empatycznych oraz formalnych, z przewagą pierwszych).

Podsumowanie
Superwizja jest metodą zarządzania zasobami ludzkimi JOPS, która może w istotnym stopniu wspomagać misyjne funkcje tych jednostek. Warunkiem skuteczności superwizji jest jednak spójność jej celów z cechami środowiska kulturowego
JOPS. Wdrażanie superwizji w realiach organizacyjno-społecznych niespełniających tego warunku powoduje, że jej ona mało skuteczna, a w konsekwencji nie
następuje poprawa jakości świadczonych usług pomocowych.
W realiach polskich próbuje się upowszechniać superwizję, jednak z nader
różnymi rezultatami. Brakuje szerszych doświadczeń praktycznych na tym polu,
zaznacza się ponadto wyraźny deficyt dobrych wzorców do naśladowania. Bywa
i tak, że kierownictwo JOPS nie rozumie idei i celów superwizji, pracownicy zaś
nierzadko uczestniczą w nich z nastawieniem lękowym. Odrębnym problemem
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jest to, że sami superwizorzy nie zawsze mają należyte kompetencje do ich
prowadzenia.
Zaznacza się wyraźny brak badań nad superwizją prowadzonych w kontekście jej uwarunkowań organizacyjnych, zarządczych i kulturowych. Takie badania należy pilnie podjąć, ponieważ superwizja jest oficjalnie rekomendowana do
implementowania polskim jednostkom publicznego sektora pomocy społecznej.
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Znaczenie wsparcia w relacjach
przełożony – podwładny w kontekście budowania
stymulującego środowiska pracy
Streszczenie
Poniższy artykuł traktuje o miejscu i znaczeniu menedżera w budowaniu stymulującego
środowiska pracy. Wskazuje, jaką funkcję w organizacji pełni obecnie kierownik oraz
w jaki sposób powinien kierować podwładnymi. Szczególną uwagę zwraca na relację
łącząca go z podwładnymi oraz jej wpływ na zachowanie pracowników. Wykazuje, że
powinna ona cechować się wzajemnym szacunkiem, godnością i wsparciem, by mogła
przynieść pożądane i wymierne efekty dla organizacji. Na zakończenie wskazano również, że niewłaściwe zachowanie kierownika powoduje patologie organizacyjne. Opisano trzy obszary, w których przełożony może się przyczyniać do ich powstawania oraz
przedstawiono ich negatywne skutki. Wykazano, że w obecnym, bardzo dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu menedżerowie muszą przykładać wielką wagę do budowania właściwych relacji z pracownikami.
Słowa kluczowe: wsparcie menedżera, PSS, patologia organizacyjna, LMX, zaangażowanie, satysfakcja
Klasyfikacja JEL: E20

57

•

Grzegorz Guzik Znaczenie wsparcia w relacjach przełożony – podwładny...

•

Significance of perceived supervisor support
in relation supervisor – subordinte in context
of building stimulating work environment
Abstract
The article below depicts a place and a meaning of a manager in building a stimulating
working environment. It indicates a role that nowadays the manager plays in an organization and a manner in which they should manage their subordinates. It stresses the
importance of relationship they have with the subordinates and influence of this relationship
on employees’ behavior. It points out that the relationship should be based on respect, dignity
and support in order to result in desirable and measurable effects on the organization.
In the end, it also put forwards the effects of an inappropriate behavior of the manager
which results in occurrence of various organizational pathologies. The article depicts
three areas in which the manager can contribute to these pathologies and their negative
effects. According to the article, in today’s rapidly changing environment, it is important
for the managers to put a great effort into building stable relationship with their employees.
Keywords: perceived supervisor support, organizational pathology, LMX, PSS, empower
ment, satisfaction

Wstęp
Widoczne zwiększenie zainteresowania zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach zachęca do wprowadzania w przedsiębiorstwach różnych zmian
[Pocztowski, 2003], mających na celu zwiększenie satysfakcji, zadowolenia, zaufania i zaangażowania pracowników. Ma się to przyczynić do utrzymania lub
zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Zmiany te powodują, że pracownicy w organizacjach przestają być traktowani jak liczby w tabelach, że dostrzegany jest ich potencjał, który – właściwie
użyty – może generować zysk dla organizacji. Przedsiębiorstwo nie jest właścicielem tego potencjału, tylko go najmuje, dlatego musi tworzyć środowisko pracy
odpowiednio wyposażone w zachęty pomagające zatrzymać pracowników i skłaniające ich, by wykorzystali swój kapitał do tworzenia pewnej wartości dla firmy.
W związku z powyższym organizacje coraz częściej dostrzegają sens rozwijania
kompetencji swoich pracowników (co wymaga pewnej inwestycji z ich strony)
oraz tworzenia przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy, pomagającego przywiązać do siebie tzw. kluczowe zasoby [Lewicka, 2014].
Ogromne znaczenie w budowaniu odpowiedniego, wspierającego środowiska pracy ma przełożony. Wpływa on zarówno na sposób postrzegania przez
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pracowników klimatu organizacyjnego, jak i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie [Kozłowski, Doherty, 1989]. Ponadto oddziałuje na nich, zmniejszając ich poziom stresu oraz zwiększając satysfakcję, dobre samopoczucie i poczucie
sensu pracy [Mockałło, 2011].
W artykule przedstawiono znaczenia menedżera jako podmiotu, który przyczynia się do tworzenia wysokiej jakości środowiska pracy, oraz analizę jego roli
w realizacji praktyk personalnych w przedsiębiorstwie. Ponadto wskazano, jakie
jego zachowania mogą mieć pozytywne lub negatywne skutki dla pracowników
i organizacji.

1. Miejsce menedżera w nowoczesnej funkcji personalnej
Funkcją personalną nazywa się całokształt działań związanych z zarządzaniem
ludźmi w organizacji, zmierzających do osiągnięcia celów tej organizacji przy
jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb pracowników [Antczak, 2007]. Sposób jej
realizacji podlega zmianie ze względu na przeobrażenia zachodzące na rynku
pracy. Wśród nich można wymienić m.in. wzrost liczby form zatrudnienia pracobiorców, a także ilości pracowników wiedzy w łącznym zatrudnieniu w organizacjach. Ponadto obserwuje się zwiększenie samodzielności pracowników, ich
odpowiedzialności za własne kariery, ale także niepewności związanej z mniej
stabilnymi formami zatrudnienia. Jednocześnie rosną ich wymagania w stosunku do miejsca pracy i warunków w nim panujących. Pragną oni zdecydowanie
większego niż dotychczas wpływu na decyzje dotyczące organizacji, autonomii
oraz posiadania informacji na temat kontekstu wykonywanych poleceń [Borkowska, 2010]. Szczególnie widoczne jest to w przypadku osób z tzw. pokolenia Y,
którzy są związani nie tyle z miejscem zatrudnienia, ile z wykonywanym zawodem. Dla nich szczególnie istotne są standardy zarządzania pracownikami
[Lewicka, Guzik, 2014].
Funkcja personalna, której aktualna forma wyraża się w konieczności dbania o integrację społeczną i psychiczną pracowników (ponieważ w nich koncentruje się wiedza i umiejętności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
organizacji) [Zajączkowska-Jakimiak, 2006], musi obecnie szczególną uwagę
zwrócić na budowanie zaangażowania pracobiorców [Pocztowski, 2008]. Tylko w ten
sposób przedsiębiorstwo może przyciągać i zatrzymywać najlepszych z nich
[Krawczyk-Bryłka, 2012]. Jednocześnie musi ona uwzględniać potrzeby organizacji. Zatrudnianie właściwych kandydatów, szkolenie i dbanie o ich rozwój oraz
derekrutacja pracowników nieodpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa
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powoduje wzrost jego siły konkurencyjnej, ponieważ imitowanie kapitału ludzkiego przez organizacje konkurencyjne jest niezwykle trudne [Zając, 2008].
Z tej perspektywy bardzo istotnym punktem funkcji personalnej są menedżerowie, ponieważ dla pracowników to właśnie oni uosabiają organizację
[Levinson, 1965, s. 370–390] oraz legitymizują działania HR [Bowen, Ostroff, 2004].
Ponadto są odpowiedzialni za rekrutację i selekcję pracowników w przedsiębiorstwach [Sidor-Rządkowska, 2004], zwłaszcza jeśli są one za małe, by zatrudniać specjalistów od HR. Mogą też brać w niej udział już po wstępnej selekcji
kandydatów przez firmę zewnętrzną lub odpowiednią komórkę w firmie. Kierownicy są też odpowiedzialni za odpowiednie wprowadzenie pracownika do
firmy, za zapoznanie go z czynnościami i obowiązkami, z jakimi przyjdzie mu się
mierzyć, oraz za przedstawienie mu norm i zwyczajów panujących w społeczności
danego przedsiębiorstwa [Gruba, Strońska-Rembisz, 2012]. Dodatkowo odpowiadają za motywowanie podwładnych, w tym za ich godziwe wynagradzanie,
a także przydzielanie im odpowiedniej ilości pracy z uwzględnieniem wymagań
ekonomicznych organizacji oraz psychofizycznych pracownika, za bezpieczne
warunki pracy zapewniające odpowiednie wykonanie zadań, delegowanie zadań
oraz właściwe warunki psychospołeczne. Decydują także o przyznawaniu premii,
awansowaniu i wytyczaniu ścieżki kariery pracownika. Do ich zadań należy również kontrolowanie pracy podwładnych, a także ocenianie ich zarówno na bieżąco,
jak i okresowo [Penc, 2014]. Zdarza się, że oceny wskazują na niesatysfakcjonujące
efekty pracy danej osoby, co może skutkować jej zwolnieniem. Kierownik w takiej sytuacji prócz podjęcia decyzji o redukcji podwładnego dba o prawidłowe
poinformowanie pracowników o przyczynach tej decyzji [Pocztowski, 2008].
Stąd też należy wyciągnąć wniosek, że rosną wymagania zarówno wobec organizacji, jak i wobec przełożonych. Oczywiście dotyczy to nie tylko wymagań z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi, ale ze względu na rolę kierowników w organizacji
i ich wpływ na pracowników są one na pewno jednymi z najistotniejszych.

2. Rola relacji menedżer – podwładny we współczesnym
przedsiębiorstwie
Relacja między podwładnym i przełożonym ma bardzo duży wpływ na zachowanie
pracowników. Podstawą tego twierdzenia jest teoria wymiany lider – podwładny
(leader – member exchange, LMX). Jest ona szczególnym przypadkiem teorii
wymiany społecznej i głosi, że członkowie układu przełożony – podwładny
odpłacają sobie nawzajem zachowaniem adekwatnym do zachowania drugiej
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osoby z układu. Oznacza to, że jeżeli przełożony traktuje podwładnego z szacunkiem, pomaga mu i wspiera go, podwładny reaguje pozytywnym zachowaniem,
wychodzącym poza kontrakt zawarty z kierownikiem [Jha, Jha, 2013]. Jednak
gdy ta relacja zostanie zakłócona przez którąś ze stron, dochodzi do zachwiania
równowagi: jedna z osób ocenia działania drugiej jako niewłaściwe lub niewystarczające i uważa, że druga strona niewłaściwie odwzajemniła jej wkład w relacje.
W wypadku pracownika może to skutkować zmniejszeniem jego zaangażowania
[Wołowska i in., 2010]. Oznacza to, że kierownik chcący budować relację musi
wnosić w nią duży wkład, a jego działanie nie może budzić żadnych etycznych
ani moralnych wątpliwości. Wyniki badań potwierdzają, że aby pracownicy zachowywali się w pożądany sposób, menedżerowie muszą, po pierwsze, informować swoich podwładnych, jakie zachowania są pożądane, i po drugie, sami tak
się zachowywać i być przykładem dla innych. Oba czynniki są ważne, ale jak się
okazuje, istotniejszy jest wzór do naśladowania, ponieważ zachowując się w sposób niezgodny z głoszonymi zasadami, przełożeni mogą spowodować nawet pojawienie się zachowań dewiacyjnych wśród pracowników [Dineen i in., 2006].
Dawanie przez kierownika przykładu jest jednym z elementów tzw. przywództwa transformacyjnego, nierozerwalnie związanego ze wspieraniem pracowników przez przełożonego [Liaw i in., 2010]. Menedżer preferujący ten styl
przywództwa jest gwarantem godnego traktowania pracowników, możliwości
ich rozwoju w przedsiębiorstwie, uzyskania nagród, przywilejów, dobrostanu zespołu i organizacji. Pozwala pracownikom uwierzyć w siebie, a także wykonywać
coraz bardziej złożone zadania motywujące ich do pracy, przy okazji umożliwiając
wykorzystanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań do radzenia sobie z ewentualnymi problemami. Rozwija w nich też poczucie obowiązku wobec organizacji,
zmniejsza stres, jaki odczuwają, zapobiega wypaleniu zawodowemu, zwiększa
spójność zespołów oraz jakość i efektywność pracy [Czerw, Babiak, 2010]. W ten
sposób kierownik wspiera podwładnych, dzięki czemu mogą mu się odwdzięczyć
większym zaangażowaniem w swoją pracę.

3. Wpływ wsparcia menedżera na pracowników organizacji
Postrzeganie przez pracowników wsparcia, którego udzielają im menedżerowie,
ma wiele pozytywnych skutków, m.in. zwiększa ich lojalność wobec przełożonych. Ogólnie można powiedzieć, że im bardziej wspierający kierownik, tym
bardziej lojalny pracownik. Przy czym należy pamiętać, że wpływ na lojalność
ma również wsparcie udzielane pracobiorcom przez organizację (Perceived
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organizational support, POS) – może ją zarówno zmniejszać, jak i wzmacniać
[Wu i in., 2012]. Wsparcie kierownika osłabia także chęć odejścia zatrudnionych
[Maertz i in., 2007, s. 1059–1075], co jest szczególnie ważne w czasach zwiększonego przepływu pracowników między organizacjami oraz specjalizacjami zawodowymi, kiedy to organizacji najbardziej zależy na zatrzymaniu kluczowych
zasobów [Bohdziewicz, 2010]. Ponadto redukuje stres, jakiego doświadczają podwładni, dzięki ujemnej korelacji między jego poziomem a siłą wsparcia menedżera
[Jones-Johnson, Johnson, 1992]. Dotyczy to także stresu wynikającego z niejednoznaczności czy konfliktu roli, jaką pełni [Babin, Boles, 1996]. Menedżer ma
także wpływ na zaangażowanie pracowników, którzy chcąc się odwdzięczyć za
okazane im wsparcie, chętniej podejmują działania mające na celu wspomożenie
organizacji. To zaangażowanie jest trwalsze i silniejsze niż uzyskane dzięki przyznawaniu nagród, ponieważ wiąże się z możliwością awansu i wzrostem znaczenia
kolejno przydzielanych zadań [Stinglhamber, Vandenberghe, 2003]. Kierownicy
mogą także budować satysfakcję pracobiorców, wspomagając rozwój ich umiejętności i wzbogacając ich pracę. Ponadto oddziałują również na zwiększenie autonomii zatrudnionych, co przekłada się na wzrost ich motywacji [Griffin i in., 2001].
Przełożeni, którzy wspierają swoich podwładnych,mogą także skłaniać ich do
społecznych zachowań organizacyjnych (organizational citizenship behaviours,
OCB). Wspomagają one funkcjonowanie organizacji, pozostając poza formalnym
systemem motywacyjnym, i nie są wymagane obligatoryjnie przez pracodawcę
[Organ, 1988]. Efekt ich wywoływania można wzmocnić, zachęcając pracowników do podejmowania pewnego ryzyka, unikając nadmiernego krytykowania
i respektując ich decyzje [Chen, Chiu, 2008].
Wsparcie menedżera ma także duży wpływ na przekazywanie umiejętności
i wiedzy zdobytych podczas szkoleń. Tworzy klimat sprzyjający transferowi wiedzy, powodujący, że pracownicy są bardziej skłonni do dzielenia się nią z innymi.
Kierownicy muszą jednak pamiętać, że nadmierne naciskanie na przekazywanie
wiedzy może być odczuwane jako przymus dzielenia się nią i tym samym hamować jej transfer [Nijman i in., 2006].
Wspomaganie podwładnych przez menedżera na różnych płaszczyznach
jest bardzo istotne, ponieważ rodzaj i wielkość otrzymywanego wsparcia rozszerzają oni na wsparcie, jakiego udziela im cała organizacja [Eisenberger i in., 2002].
Dzięki temu zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak i robotnicy
[Gagnon, Michael, 2004] czują się bardziej związani z przedsiębiorstwem, w którym są zatrudnieni, i bardziej angażują się w swoją pracę. Organizacja ma z tego
powodu zysk, który może przyczynić się do jej sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku.
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4. Menedżer jako czynnik powodujący patologie
organizacyjne
Patologia organizacyjna to trwała niesprawność, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice społecznej tolerancji i nie pozwala organizacji na
osiągnięcie realistycznie wyznaczonych celów w założonym czasie i przy użyciu
ograniczonych środków [Zbiegień-Maciąg, 2006]. Przyczyną jej pojawienia się
mogą być menedżerowie, a dokładniej deficyty, jakimi się odznaczają, w tym występujące w sferze psychicznej. Należą do nich między innymi takie cechy jak
agresywność, przez wielu menedżerów uważana za niezbędną do kierowania
ludźmi. W rzeczywistości powoduje ona poważne problemy w komunikowaniu
się z podwładnymi, zmniejsza ich satysfakcję z pracy, a także może prowadzić do
wypalenia zawodowego i powodować kłopoty zdrowotne [Myburgh i in., 2011].
Inną przyczyną deficytów może być występowanie niektórych elementów osobowości w takim natężeniu, że powodują jej zaburzenia, np. kompulsywność
i obsesyjność czy antyspołeczność. Kierownik mający osobowość kompulsywno-obsesyjną przenosi całą swoją uwagę na pracę, zaniedbując rodzinę, oraz przykłada nadmierną wagę do szczegółów i staje się mniej elastyczny i otwarty.
Natomiast antyspołeczność powoduje niedostosowanie się do obowiązujących
norm społecznych, impulsywność, a także chęć wykorzystywania innych. Jeśli
w organizacji pojawia się menedżer z takim zaburzeniem, bardzo szybko niszczy
morale pracowników [Unterberg, 2003]. Natomiast jeśli kierownik cierpi na którąś z chorób psychicznych, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ każda z nich
może bardzo negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie i kontakty z podwładnymi. Przykładowo depresja czy schizofrenia obniża funkcjonowanie intelektualne i koncepcyjne osoby, która na nie cierpi, a oba te obszary są niezbędne
w pracy przełożonego. Kolejnym źródłem patologii jest niedobór inteligencji
emocjonalnej menedżera, koniecznej do właściwego budowania relacji z pracownikami, stworzenia przyjaznego klimatu organizacyjnego oraz skutecznej komunikacji [Momeni, 2009], a tym samym niezbędnej do tworzenia pozytywnego
i wspierającego miejsca pracy [Nikolić i in., 2014, Webb, 2013].
Poza psychicznym obszarem potencjalnie powodującym patologie jest zachowanie menedżera. Może on np. dyskryminować pracownika, co zmniejszy
jego satysfakcję z życia [Winiarska, Klaus, 2011], a ponadto obniży zaangażowania i satysfakcję z pracy u osób będących świadkami dyskryminacji i utwierdzi
ich w zamiarze odejścia [Dickson, 2008]. Pomijanie niektórych podwładnych
przy awansach, nagrodach, premiach nie musi być przejawem dyskryminacji,
lecz np. faworyzowania i protekcji. Polegają one na preferowaniu danej osoby
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przy zatrudnieniu, premiowaniu, a także na ochronie jej przed zwolnieniami,
karami i innymi negatywnymi dla niej zdarzeniami w organizacji [Bugdol, 2007].
Takie zachowania zaburzają poczucie sprawiedliwości innych zatrudnionych
i psują atmosferę pracy.
Kolejnym bardzo niszczącym zachowaniem menedżerów może być mobbing.
To działanie lub zachowanie dotyczące pracownika, skierowane przeciw niemu
i polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu [Nerka, 2013]. Powoduje
ono obniżenie poczucia wartości pracownika, wywołuje silny stres, depresję,
utratę zaufania i wiele innych bardzo negatywnych konsekwencji [Merecz i in.,
2005]. Z mobbingiem jest związanych wiele zjawisk (które mogą występować samodzielnie i pozostawać z nim bez związku), które również wywołują patologie.
Są to m.in.:
• gnębienie, polegające na kontrolowaniu przez kierownika pracowników
przez stosowanie wobec nich pośrednich lub bezpośrednich gróźb, tak by
osiągnąć cele własne lub organizacji z pominięciem dobra podwładnego
[Tavanti, 2011],
• znieważanie, polegające na okazywaniu braku szacunku zatrudnionym i adresowaniu do nich słownych inwektyw, ośmieszaniu ich itp.,
• kłamanie i plotkowanie na temat danej osoby, co łatwo może zniszczyć jej
reputację czy nawet rzutować bardzo negatywnie na całe jej życie [Bugdol,
2007],
• nadmierna kontrola, przejawiająca się np. podsłuchiwaniem pracobiorców,
przeglądaniem ich e-maili, mierzeniem czasu przerw (co do minuty), używaniem kamer przemysłowych i bardzo dokładnym sprawdzaniem, w jaki
sposób używają komputera [Bartram, 1998; Rade, 2004].
Ważną przyczyną patologii organizacyjnych może być także styl kierowania
przełożonego. Nadmierna koncentracja władzy zarówno w jego rękach, jak i podwładnych może doprowadzić do powstania patologii. W pierwszym przypadku
autokratyczny kierownik sam podejmuje wszystkie decyzje, nie pozwalając pracownikom na jakąkolwiek ingerencję. Zmniejsza to w oczywisty sposób ich motywację i powoduje ślepe wykonywanie poleceń, a także zabija w nich ducha
kreatywności i twórczości oraz redukuje ich satysfakcję z pracy. W wypadku menedżera preferującego styl demokratyczny przekazanie zbyt dużej władzy podwładnym może spowodować, że część osób będzie niezadowolona z podjętych
decyzji. Chodzi tu o mniejszość, która została przegłosowana i może być całkowicie pominięta (nawet wielokrotnie) w decydowaniu o różnych kwestiach. Innym
problemem jest to, że część pracowników może być całkowicie niegotowa do
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samodzielnego decydowania w ważnych sprawach ze względu na brak odpowiedniej dojrzałości. W przypadku kierownika leseferystycznego jego brak ingerencji
w działania podwładnych w najgorszym wypadku może prowadzić nawet do całkowitej anarchii i utraty kontroli nad przedsiębiorstwem [Lewicka, Guzik, 2014].
Ostatnim omawianym obszarem, w którym kierownicy mogą indukować
powstawanie patologii organizacyjnych, jest realizacja polityki personalnej. Jak
już wspomniano, menedżerowie mają duży wpływ na procesy personalne (np.
selekcję, zwalnianie) albo są bezpośrednimi użytkownikami narzędzi polityki
personalnej (ocena pracownicza). W wypadku selekcji menedżer nie zawsze ma
odpowiednią wiedzę, by wybrać właściwą osobę na dane stanowisko, a czasem
wręcz zatrudnia kogoś tylko na zasadzie „przeczucia” [Lewicka, Guzik, 2014].
Ponadto pracownik przyjęty do organizacji powinien móc się rozwijać. By mogło
to nastąpić, należy mu umożliwić uczestniczenie np. w szkoleniach, kursach,
warsztatach itp., lecz wielu menedżerów uważa to za zbyteczne i kieruje podwładnych tylko na te z nich, które są całkowicie niezbędne do odpowiedniego
i bezpiecznego wykonywania pracy [Gasparski, 2012]. Nierzadko też obawiając
się, że lepiej wykształcony i przygotowany podwładny może zająć ich miejsce,
prewencyjnie blokują mu możliwość rozwoju [Oleksyn, 2014]. Poza tym wielu
z nich ma duże problemy z delegowaniem zadań i uprawnień, co również utrudnia pracobiorcom doskonalenie się [Pawłowski, 2005]. Trzeba również pamiętać,
że do tego, by pracownik mógł robić postępy, niezbędne jest jego ocenianie. Tymczasem niejednokrotnie kierownicy mają niższe kompetencje niż ci, którzy są
poddawani ocenie, a samo spotkanie oceniające jest prowadzone szybko i powierzchownie, co może doprowadzić do otrzymania nieprawdziwych wyników.
Najgorsze jednak jest to, że takie spotkania niekiedy w ogóle się nie odbywają
[Godzwon, 2007], oraz to, że czasem nierzetelne wnioski, jakie są wysnuwane
z oceny, prowadzą do derekrutacji pracownika.
Sam proces zwalniania jest niezwykle delikatny dla obu stron w niego zaangażowanych. Niestety zdarza się, że pracownicy są zwalniani przez swoich przełożonych SMS-em, czy w trakcie rozmowy telefonicznej. Niekiedy bez ważnych
przyczyn, bez możliwości poprawy. Często zwolnieni czują się poniżeni nie samym zwolnieniem, lecz sposobem, w jaki się odbyło [Lewicka, 2014].

Podsumowanie
Rola menedżera z biegiem czasu podlegała zmianom – od ekonoma, który pilnował
głównie wykonywania norm ilościowych, do osoby, która musi dbać o dobrostan
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swoich pracowników. Obecnie jednym głównych zadań kierownika jest tworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy, które umożliwi zwiększenie zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki oraz skłoni ich do społecznych
zachowań organizacyjnych. Dlatego też przełożony musi traktować swoich podwładnych jak partnerów, których trzeba zmotywować do wypracowania ponadprzeciętnych efektów, ale nie można ich do tego zmusić. Jednym z głównych
czynników wpływających na poziom motywacji jest wsparcie udzielane przez
menedżera pracownikom. Polega ono m.in. na empatycznym wsłuchiwaniu się
w ich potrzeby i odpowiadaniu na nie tak, by je zaspokoić, na prawidłowej komunikacji – merytorycznej i pełnej szacunku, a także na wspomaganiu pracownika
w codziennych obowiązkach i zwiększaniu jego wiary we własne siły. Konieczne
jest także dbanie o właściwą treść pracy przez jej wzbogacanie o zadania nowe
i coraz bardziej ambitne, ale możliwe do osiągnięcia. W trakcie ich wykonywania
pracobiorca powinien mieć dużą autonomię, której pracodawca nie powinien mu
odbierać przez nadmierną i przesadną kontrolę. Niezbędne jest także właściwe
szkolenie pracowników nie tylko w wymiarze podstawowym, niezbędnym do
prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku, lecz również w takim,
by pozwoliło na zdobywanie nowych umiejętności, które mogą twórczo wykorzystać do lepszego wykonywania zadań oraz zwiększające ich wartość dla przedsiębiorstwa. Ważne, by szkolenia te były zaprojektowane i przemyślane, a osoby
wybierane do niego – rekrutowane na podstawie zasad jasnych dla wszystkich.
Kierownik nie może przeszkadzać w rozwoju pracownika, lecz powinien go w nim
wspomagać oraz zachęcać do dzielenia się nowo zdobytą wiedzą, co też powinien
brać pod uwagę w czasie jego oceny. Samo ocenianie jest procesem bardzo
newralgicznym, dlatego musi być oparte na jasnych kryteriach, a poświęcony na
nie czas nie może być za krótki (tj. niepozwalający dokonać oceny na podstawie
możliwie pełnych danych). Czasem ocena prowadzi do zwolnienia pracownika,
co zawsze jest dla niego ciężkim przeżyciem, więc powinno się odbyć w atmosferze
poszanowania zatrudnionego oraz jego dotychczasowej współpracy z przedsiębiorstwem. Respekt dla pracownika, uczciwość, etyka powinny zresztą cechować
zachowanie kierownika zawsze, a nie tylko w momencie rozstawania się z pracownikiem. Umożliwi to zbudowanie więzi przełożonego z podwładnymi, która
będzie satysfakcjonująca dla obu stron, a ponadto skłoni pracowników do zachowań pozytywnych dla organizacji. Im mocniejsza więź, tym większe zaangażowanie personelu w sukces przedsiębiorstwa [Setton i in., 1996]. Wspieranie
pracowników powoduje także wzrost ich lojalności oraz zmniejsza chęć opuszczenia organizacji. Jest to ważne, ponieważ duża fluktuacja kadr może pozbawić
organizację wiedzy i umiejętności, które są dla niej cenne [Mierzejewska, 2004].
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W konsekwencji zwłaszcza w momencie odejścia tzw. kluczowych zasobów może
to doprowadzić nawet do likwidacji przedsiębiorstwa.
Jak wynika z opisu zaprezentowanego w artykule, menedżer jest bardzo
ważnym elementem kształtującym jakość miejsca pracy. Wpływa on bowiem na
wiele czynników, które mogą ją zarówno podnosić, jak i całkowicie niszczyć.
Istotne jest, by kierownik zdawał sobie sprawę ze swojego znaczenia w tej kwestii,
zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy pracobiorcy stanowią najważniejszy kapitał
przedsiębiorstwa i decydują o odpowiednim wykorzystaniu innych, co przekłada
się bezpośrednio na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.
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Świadome przywództwo w kontekście zarządzania
ludźmi wyzwaniem dla władz organizacji
typu non profit w Polsce
Streszczenie
Osiąganie założonych celów przez instytucję non profit oraz realizacja jej misji w długim
okresie zależy od świadomego przywódcy, który dzięki posiadanym kwalifikacjom i umiejętnościom kierowania ludźmi jest w stanie stworzyć sprawnie funkcjonujący zespół
składający się z pracowników płatnych i socjalnych.
Coraz większą rolę w powodzeniu organizacji jako całości przypisuje się pracownikom
i wolontariuszom, którzy odpowiednio zmotywowani są w stanie osiągać ponadprzeciętne wyniki. Ponieważ na członkach organizacji non profit ciąży odpowiedzialność za
realizację zadań socjalnych, tym bardziej do zadań lidera należy odpowiednie pokierowanie ich działaniami w celu wypełniania tak ważnej dla społeczeństwa misji instytucji
pozarządowych.
Istnieją obszary zarządzania ludźmi, nad którymi powinny pochylić się współcześni
przywódcy polskich organizacji non profit, dążąc tym samym do zwiększenia profesjonalizacji swoich działań. Z przeprowadzonych badań wynika, że liderzy za małą wagę
przywiązują do zagadnień związanych z tworzeniem zespołu pracowników i wolontariuszy i zarządzaniem nim. Już na etapie rekrutacji nie są stosowane odpowiednie metody
i narzędzia mające na celu odpowiedni dobór kandydatów do pracy odpowiadających
specyfice i uwarunkowaniom danej organizacji pozarządowej. Ponadto przywódcy nie
identyfikują etapów rozwoju, na których znajdują się członkowie zespołu, co wpływa na
nieodpowiedni dobór stosowanych przez nich stylów przywódczych.
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W dzisiejszych czasach niezmiernie ważnym zadaniem świadomych liderów jest kształtowanie przyszłych przywódców, którzy będą odpowiadać za powodzenie organizacji
w przyszłości. Niezbędne jest zatem zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiającym pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji i rozwój, a następnie włączanie ich w procesy decyzyjne i dzielenie się z nimi przywództwem.
Słowa kluczowe: przywództwo, organizacje non profit, sektor pozarządowy, zarządzanie zasobami ludzkimi
Klasyfikacja JEL: L31

Responsible leadership in human resources
management as a challenge for non-profit
organizations’ managers in Poland
Abstract
Achieving goals by non-profit organization and realization its long-term mission depend
on consciousness of its leader who, thanks to having qualifications and skills in human
resources management, is able to create a well-functioning team of full-paid and social
workers.
An increasingly important role in organization’s success are getting employees and
volunteers who, sufficiently motivated, are able to achieve outstanding results. As these
members of third sector stakeholders are responsible for social tasks implementation,
the more important is the leader’s ability to appropriately manage them to fulfill such an
important non-profit organizations’ mission for the society.
There are aspects of human resources management, on which Polish non-profit organizations’ leaders should concentrate aiming thereby to increase professionalization of
their actions. The studies’ results show that the leaders pay too little attention to issues
related to building and managing staff and volunteers’ team processes. Already during
recruitment not appropriate methods and tools are used to select candidates matching
specific and determinants of non-profit organization. Moreover, the leaders do not identify
the stages of team members’ development, what has influence on selecting inappropriate
leadership techniques.
Currently an extremely important leaders’ goal to achieve is to educate future managers
who will be responsible for organization’s success in the future. So it is necessary to
ensure appropriate conditions so the employees can improve their skills and personal
development and then to involve them in decision-making processes and to share the
leadership with them.
Keywords: leadership, non-profit organizations, NGOs, human resources management
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Wstęp
W literaturze przedmiotu problematyka przywództwa jest w dalszym ciągu szeroko omawiana przez praktyków biznesu oraz badaczy naukowych na całym
świecie. Wyrażano pogląd, że zarządzanie i przywództwo praktycznie pokrywają
się ze sobą, jednak istnieje między nimi pewna granica, którą niezmiernie trudno
jest wyznaczyć. Wprowadzono podział kadry kierowniczej na menedżerów i przywódców1 [Bennis, Nanus, 1985]. Przywódcy powinni kreować przyszły obraz organizacji i przygotowywać ją do mających nastąpić zmian, a nawet owe zmiany
wywoływać. Ponadto ciąży na nich wielka odpowiedzialność za stworzenie
prężnie działającego zespołu, którego członkowie będą potrafili ze sobą dobrze
współpracować, a w sytuacjach kryzysowych wspierać się wzajemnie w dążeniu
do realizacji wyznaczonych zadań. Przywódcy powinni inspirować i motywować
swoich podwładnych w taki sposób, aby chcieli oni z własnej woli podążać za liderem
w określonym przez niego kierunku. Z tego względu przywództwo określane jest
mianem działalności wyższego stopnia niż zarządzanie [Zaleznik, 1989].
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w tak specyficznych organizacjach, jakimi są instytucje non profit, istnieje potrzeba przywództwa w kontekście zarządzania ludźmi. Głównym celem podmiotów organizacji
non profit jest realizacja zadań socjalnych oraz odpowiedź na potrzeby społeczne
obywateli, których ani sektor państwowy, ani rynkowy nie były w stanie zaspokoić. Funkcjonowanie tychże organizacji opiera się głównie na pracy wolontariuszy, którzy charakteryzują się silną motywacją wewnętrzną i chęcią niesienia
pomocy najbardziej potrzebującym. Z tego też względu postawione wyżej pytanie wydaje się w pełni uzasadnione. W niniejszym artykule zostaje podjęta próba
przedstawienia głównych obszarów odpowiedzialności lidera w kontekście zarządzania ludźmi oraz omówienia wyznań, przed którymi stoją współcześni
przywódcy.

1. Obszary odpowiedzialności liderów w zakresie
zarządzania ludźmi w organizacjach non profit
Przywództwo w organizacjach non profit jest pojęciem wielowymiarowym, obejmującym działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Do zadań lidera
należy wypełnianie wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem [Stoner,
Menedżerowie odpowiadają głównie za organizowanie i porządkowanie. Do obszarów odpowiedzialności
liderów zaliczono natomiast stworzenie misji i wizji przyszłości organizacji, której będą przewodzić, oraz
opracowanie odpowiednich strategii działania mających na celu realizację zadań w długim okresie.
1
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Wankel, 1992]. Dlatego też skuteczny lider powinien mieć odpowiednie kompetencje przywódcze, umiejętności i wiedzę. Swoją postawą powinien dawać pozytywny przykład pozostałym członkom zespołu oraz zachęcać ich do czynnego
uczestnictwa w działalności organizacji. Praktycy biznesu wyrażają pogląd, że
w ciągle zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, w których
działają obecnie podmioty trzeciego sektora, pełnienie jedynie funkcji zarządczych może nie wystarczać do osiągania założonych celów w długim okresie.
Co prawda, władzę w fundacjach i stowarzyszeniach sprawuje zarząd, jednak to postać lidera jest kluczowa na każdym etapie tworzenia zespołu w instytucjach non profit. Mając do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia do zarządzania
zasobami ludzkimi, może on skutecznie zaplanować rekrutację pracowników
płatnych i socjalnych, wprowadzić nowych członków zespołu do organizacji oraz
monitorować i realnie oceniać efekty ich pracy.
Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor [Podstawowe
fakty..., 2013] wyłania się obraz polskich organizacji pozarządowych, których
działalność opiera się głównie na pracy socjalnej wolontariuszy wewnętrznych
(94% organizacji korzysta wyłącznie z tego rodzaju pracy) i zewnętrznych (55%
instytucji). Okazuje się, że jedynie 39% badanych fundacji i stowarzyszeń ma regularny, płatny personel. Natomiast w 19% instytucji zatrudnieni są pracownicy
etatowi, a w 21% osoby bez podpisanych umów o pracę.
Wolontariat wewnętrzny przybiera większe rozmiary w stowarzyszeniach
(średnio 10 osób) niż w fundacjach (średnio 2 osoby), co wynika ze specyfiki tych
instytucji. Stowarzyszenia mają wielu członków, którzy poświęcają swój wolny
czas na realizację wyznaczonych zadań. W przypadku fundacji w charakterze
wolontariuszy wewnętrznych działają zazwyczaj członkowie władz.
Nie każdy kandydat do pracy – nawet socjalnej – może się wpisywać w kulturę organizacyjną panującą w danym stowarzyszeniu czy fundacji i skutecznie
wykonywać powierzone mu zadania. Wspólne wyznawanie przez pracowników
określonych wartości przekłada się na jakość współpracy całego zespołu. Z tego
też względu na liderze ciąży odpowiedzialność za dobór narzędzi i metod rekrutacji mających na celu wyłonienie osób odpowiadających specyfice zarządzanej
jednostki.
Poszczególni członkowie zespołu prezentują różnego rodzaju zachowania
– zarówno pozytywne, negatywne, jak i związane z ich ego. Przywódca świadomy
istnienia tych różnic powinien je uzmysłowić swoim współpracownikom oraz
skutecznie modelować. Warto zwrócić szczególną uwagę na zachowania związane
z ego, które pozostawione bez kontroli lidera mogą stać się konfliktogenne. Pracownicy i wolontariusze różnią się również kompetencjami i zakresem doświadczeń,
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tak zawodowych, jak i osobistych. Z tego też względu na liderze ciąży odpowiedzialność za właściwe dobranie członków zespołu, tak aby się wzajemnie uzupełniali i uzyskali efekt synergii w trakcie realizacji misji całej organizacji.
Po podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy z pracownikiem płatnym lub
socjalnym przywódca (lub jego przedstawiciel) powinien zawsze przeprowadzić
z nim rozmowę objaśniającą misję i wizję oraz główne cele organizacji, a następnie przedstawić mu zakres zadań i odpowiedzialności. Każdy pracownik – płatny
i socjalny – powinien zostać powiadomiony o zasadach działania danej instytucji,
konieczności podpisania umowy lub deklaracji członkowskiej, statucie organizacji,
regulaminie pracy, wyznawanych wartościach, kulturze organizacyjnej, jego miejscu
w strukturze organizacyjnej, ewentualnych problemach związanych z wykonywanymi zadaniami oraz możliwościach uzyskania pomocy ze strony organizacji
[Zawadzki, 2007, s. 66–67]. Wprowadzenie nowych członków zespołu do danej
instytucji zawsze powinno przebiegać w sposób zorganizowany i profesjonalny,
niezależnie od charakteru wykonywanej przez nich pracy. Posłużyć temu może
powołanie koordynatora – opiekuna, który w pierwszych dniach pracy nowego
członka zespołu będzie dla niego źródłem informacji i wsparcia, co nowemu pracownikowi zapewni poczucie bezpieczeństwa i bezproblemowe wprowadzenie
do organizacji. Ważne jest również przedstawienie nowego pracownika pozostałym członkom zespołu.
W 2012 roku jedynie w 21% instytucji pozarządowych przyjęło nowych
pracowników w swoje szeregi, a w 72% fundacji i stowarzyszeń nie zmieniła się
liczba płatnego personelu. W bazach członkowskich organizacji również nie zachodziły wielkie zmiany. Powyższe dane mają swoje odzwierciedlenie w wynikach
badań, według których jedynie 32% instytucji podejmowało działania rekrutacyjne [Podstawowe fakty..., 2013].
Na uwagę zasługuje fakt, że w przeciętnym stowarzyszeniu aktywnie działa
jedynie połowa jego członków. Z tego względu prowadzenie rekrutacji nie zawsze
jest uzasadnione. Lider powinien przywiązywać większą wagę do zarządzania
posiadanym personelem i pobudzić go do efektywnego wykonywania powierzonych zadań.
Ważnym zadaniem lidera jest zidentyfikowanie potrzeb swoich pracowników oraz próba ich zaspokojenia przy równoczesnym realizowaniu przez nich
zadań organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Wolontariatu [Ochman, Jordan, 1997] określono główne motywy osób pracujących
w charakterze wolontariuszy: chęć pomocy ludziom potrzebującym – 61%, nadzieja na zdobycie nowych umiejętności – 46%, chęć posiadania zajęcia – 41%,
własna satysfakcja – 31%, chęć poznania nowych osób – 29%, chęć spłacenia
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długu wobec innych – 11%, walka o specjalną sprawę – 7%, dysponowanie wolnym
czasem – 4%.
Osoby w wieku 50+ najczęściej wymieniały potrzebę kontaktów z innymi
ludźmi z powodu poczucia samotności. Niekiedy praca w charakterze wolontariusza traktowana jest jako zwieńczenie pracy zawodowej. Natomiast osobami
młodymi kierowała chęć zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia umiejętności. Praca w fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność ogólnopolską czy międzynarodową umożliwia nawiązanie kontaktów biznesowych,
które mogą zaowocować pracą zarobkową w przyszłości. Z powyższych motywów
można wysnuć wniosek, że praca w organizacjach pozarządowych umożliwia
zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu.
Należy jednak pamiętać, że potrzeby ludzi są różne i zmieniają się z czasem.
Każda osoba w inny sposób przekształca swoje motywy w działanie, ponadto nie
każda potrafi działać konsekwentnie – nawet mając na celu zaspokojenie jedynie
własnych potrzeb. Przywódca powinien mieć świadomość tego, że reakcje na zaspokojenie lub niezaspokojenie potrzeb poszczególnych członków zespołu mogą
się różnić [Mruk, 2010, s. 125].
W literaturze przedmiotu można spotkać się z opinią, że zbyt silna motywacja
potrafi obniżyć efektywność działania personelu. Pracownicy instytucji, w których realizowane są zadania socjalne, mogą bardzo emocjonalnie reagować na
wszelkie wzmocnienia ze strony przywódcy, niekiedy doprowadzając nawet do
dezorganizacji pracy całego zespołu [Penc, 2000, s. 137].
Skuteczne motywowanie powinno mieć charakter ciągły i odpowiadać na
niezaspokojone potrzeby pracowników. Narzędzia i metody należy indywidualnie dobierać do każdego członka zespołu, ponieważ poszczególne osoby działają
z różnych pobudek.
W przypadku fundacji i stowarzyszeń stosowanie motywatorów finansowych jest znacznie ograniczone. Istnieją natomiast inne narzędzia, za pomocą
których lider ma możliwość pobudzania zespołu do większego angażowania się
w realizację wyznaczonych zadań. Można do nich zaliczyć np. kreowanie w zespole atmosfery wzajemnego zaufania i otwartej komunikacji. Pracownicy, którzy
mogą na sobie polegać i liczyć na wzajemną pomoc, nawet w sytuacjach konfliktowych będą w stanie ze sobą współpracować w celu realizowania przyjętej wizji.
Z tego względu kultura organizacyjna nazywana jest spoiwem całej organizacji.
Dobre relacje pracowników z liderem wpływają na morale i zaangażowanie
zespołu. Są one silnym motywatorem zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w których nawet bodźce materialne nie skłoniłyby danego pracownika do pozostania
w organizacji. Godne i etyczne traktowanie współpracowników zwiększa ich
lojalność wobec instytucji oraz wpływa na zaufanie i efektywne działanie.
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Powyższe czynniki mają istotny wpływ na sprawną komunikację w zespole.
Dobre relacje między współpracownikami zachęcają ich do dzielenia się swoimi
spostrzeżeniami oraz informacjami na każdym etapie realizacji zadania. Rolą
lidera jest sprawiedliwy podział pracy i obowiązków między poszczególnych
członków zespołu i zakomunikowanie go wszystkim pracownikom. Według badań w 42% instytucji non profit każda osoba ma wyznaczone konkretne cele, za
których realizację osobiście ponosi odpowiedzialność. W 38% fundacji i stowarzyszeń pracownicy wymieniają się zadaniami, natomiast istnieje duży odsetek
organizacji pozarządowych, w których poszczególnym osobom nie wyznaczono
zakresu obowiązków, ponieważ podejmowane działania mają charakter spontaniczny i elastyczny. Moim zdaniem jasny i zrozumiały dla wszystkich pracowników podział zadań i odpowiedzialności zniweluje szumy informacyjne, które
mogą być przyczyną konfliktów, oraz usprawni działanie całej organizacji. Ponadto gdy wszystkim członkom zespołu zostaną przypisane określone zadania,
mają oni większe poczucie bezpieczeństwa niż wówczas, gdy wszyscy pracownicy
odpowiadają zbiorowo za realizację celów organizacyjnych. Przywódca, chcąc
wykorzystać motywacyjną funkcję komunikacji, powinien zadbać o to, aby była
ona zachowana na każdym etapie wykonywanych zadań i charakteryzowała się
przejrzystością i spójnością. Pracownicy powinni być informowani na bieżąco
o zmianach dotyczących bezpośrednio ich pracy oraz całej organizacji, jak i jej
przyszłości.
Podczas spotkania tzw. komunikacyjnego z pracownikami lider oraz pozostali członkowie zespołu mają możliwość wzajemnej obserwacji, na podstawie
której mogą ocenić, na jakim etapie rozwoju grupy obecnie się znajdują. Ta wiedza bardzo się przyda podczas dobierania bodźców motywacyjnych do potrzeb
zgłaszanych w każdej fazie rozwoju zespołu.
Na etapie wprowadzania przywódca wspólnie ze współpracownikami kreuje
wizję organizacji oraz wyznacza kierunek, w którym będzie podążać cały zespół.
Następuje podział ról, zadań i obowiązków między członków zespołu oraz ustalenie zasad działania grupy i wewnętrznej komunikacji. W tej fazie pracownicy
potrzebują od lidera wsparcia w postaci instruowania i wytyczania celów.
W miarę rozwoju grupy pracownicy wchodzą w etap niezadowolenia, który
charakteryzuje się zniechęceniem i frustracją odczuwaną przez członków zespołu. W celu zmniejszenia negatywnych emocji podwładnych lider może udzielać
wsparcia podczas rozwiązywania konfliktów w grupie oraz zachęcać zespół do
wypracowania nowego modelu współdziałania, który przełoży się na zwiększenie
wydajności całego zespołu i umożliwi mu wejście w fazę integracji.
W tym przypadku lider odpowiada za rozwój umiejętności i kompetencji
swoich podwładnych. Pracownicy potrzebują od lidera wyrazów uznania za osiągane
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wyniki oraz budowania ich poczucia wartości. W celu zwiększenia zaangażowania
grupy w realizację zadań przywódca może pozwolić członkom zespołu na przejmowanie niektórych funkcji przywódczych oraz branie za nie odpowiedzialności.
Gdy członkowie zespołu już znają zakresy swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz potrafią ze sobą efektywnie współpracować, lider powinien
umożliwić im samodzielny dobór narzędzi i metod realizacji powierzonych zadań. W razie pojawienia się problemów i konfliktów współpracownicy okazują
sobie pomoc oraz motywują się do dalszej realizacji celów organizacji. Od przywódcy potrzebują wówczas stylu delegującego, dającego im pewną swobodę działania i podejmowania decyzji. Przywódca może włączać członków zespołu w proces
decyzyjny oraz zachęcać ich do proponowania i wdrażania własnych pomysłów
i projektów. Dzięki temu będą mogli brać na siebie większą odpowiedzialność za
osiągane przez organizację wyniki.
Gdy zespół osiągnie już założone cele, następuje faza wygaśnięcia, w której
pracownicy mogą odczuwać smutek i żal wywołany rozwiązaniem zespołu lub
zakończeniem zadania. Na tym etapie przywódca powinien udzielać im szczególnego wsparcia oraz instrukcji w celu zachowania osiąganej we wcześniejszych
fazach wydajności [Blanchard i in., 2007, s. 157–163].
To właśnie do zadań lidera należy uważne obserwowanie swoich pracowników i interweniowanie w sytuacjach, gdy tego potrzebują. Szczególnie przydatną
umiejętnością jest dopasowanie stylu przywództwa do etapu, na którym obecnie znajduje się zespół. Nieumiejętne zastosowanie narzędzi i metod wsparcia
może skutkować spadkiem motywacji i osłabieniem morale zespołu. W celu zapewnienia współpracownikom możliwości sprawnego działania, na każdym etapie rozwoju zespołu lider powinien dbać o swobodny przepływ informacji,
otwartą i dwustronną komunikację, częste dostarczanie informacji zwrotnej
oraz kulturę słuchania członków zespołu [Zarządzanie zespołami].
Ważną kwestią jest umożliwienie pracownikom realizacji ich celów osobistych, które miałyby swoje odzwierciedlenie w celach organizacyjnych. Silnym
motywatorem jest również potrzeba samorealizacji i możliwość awansu. Nawet
w tak specyficznych organizacjach, jakimi są instytucje non profit, lider może
opracować politykę rozwoju osobistego swoich podwładnych. Określenie ścieżki
rozwoju zachęci pracowników do podnoszenia swoich kompetencji – nawet we
własnym zakresie. Należy jednak pamiętać, że wraz z rozwojem zespołu i pracowników system motywacyjny powinien zostać zmieniony i dopasowany do
obecnych potrzeb i wymogów podwładnych. Przywódcy polskich organizacji
pozarządowych nie wykorzystują w pełni możliwości szkoleń i rozwoju swoich
współpracowników. Sprawne działanie organizacji i realizację jej misji uzależniają
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od dostępu do funduszy i wyników finansowych, a nie od poziomu kompetencji
swojej kadry pracowniczej.
To lider powinien dołożyć wszelkich starań, aby na każdym etapie rozwoju
zespołu udzielać pracownikom niezbędnego wsparcia i umożliwiać im (w miarę
możliwości) rozwój i zwiększanie posiadanych już kompetencji.

2. Wyzwania dla przywódców polskich organizacji
pozarządowych w kontekście zarządzania ludźmi
W organizacjach pozarządowych istnieje potrzeba świadomego przywództwa na
każdym etapie budowania zespołu. Na podstawie wyników badań [Podstawowe
fakty..., 2013] przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor można dojść
do wniosku, że przywódcy polskich stowarzyszeń i fundacji przykładają niewielką wagę do zarządzania ludźmi.
W ponad połowie organizacji pozarządowych mają problem związany
ze znalezieniem nowych wolontariuszy oraz utrzymaniem posiadanej już kadry
pracowniczej. Trudności te uznawane są przez liderów za niezależne od nich.
Moim zdaniem na etapie pozyskiwania osób chętnych do pracy w instytucjach
non profit większość działań rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób niewystarczający. Jedynie w 32% badanych instytucji podjęto próby zdobycia nowych pracowników. Zazwyczaj nawiązywana jest współpraca z osobami, które same zgłaszają
się do pracy w ramach danej organizacji. Nie jest powszechną praktyką sprawdzanie spójności celów osobistych kandydatów do pracy z celami organizacyjnymi
oraz stopnia dopasowania profilu ich osobowości do kultury organizacyjnej instytucji. Ponadto niewiedza liderów co do motywów działania współpracowników
obniża skuteczność dobieranych przez nich narzędzi i metod motywacyjnych.
W dzisiejszych czasach to na przywódcach organizacji pozarządowych ciąży odpowiedzialność za pobudzanie aktywności w formie wolontariatu grup osób,
które zazwyczaj były jedynie odbiorcami dóbr i usług oferowanych przez instytucje non profit. Bardzo wiele energii i doświadczenia mają aktywni seniorzy,
którzy coraz częściej przechodzą na wcześniejsze emerytury. Wolontariat 50+
nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany, z tego też względu liderzy instytucji
non profit powinni zachęcać osoby starsze do aktywnego włączania się w działalność społeczną i uświadamiać im obopólne korzyści płynące z podjęcia przez
nich współpracy z podmiotami „trzeciego sektora”. Również osoby, które nie znalazły zatrudnienia w sektorze publicznym i prywatnym, mają możliwość zdobycia
doświadczenia zawodowego przez aktywne uczestniczenie w przedsięwzięciach
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podejmowanych przez instytucje non profit. Korzyścią płynącą z nawiązania tej
współpracy jest zawieranie znajomości z osobami ze środowiska biznesowego,
które w przyszłości mogłyby zaoferować im płatną pracę. Aktywność w charakterze wolontariusza pozwala rozwijać umiejętności i kompetencje, zdobywać doświadczenie zawodowe oraz zaspokajać potrzeby wyższego rzędu. Ciekawym
doświadczeniem może być udział w European Voluntary Service, finansowanym
ze środków Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu” oraz w wymianie wolontariuszy między organizacjami non profit, którą może zorganizować przywódca w ramach swojej instytucji.
Wyzwaniem dla liderów polskich organizacji pozarządowych jest umiejętne dopasowywanie stylu przywództwa do potrzeb i oczekiwań członków zespołu
oraz poziomu ich rozwoju i zaangażowania. Niezbędne jest poszerzanie wiedzy
z zakresu teorii i technik zarządzania zespołem, ponieważ zastosowanie wzajemnie wykluczających się elementów przywództwa może doprowadzić do konfliktów w organizacji. Badania [Podstawowe fakty..., 2013] przeprowadzone przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor ukazują brak zainteresowania liderów szkoleniami
z zarządzania zasobami ludzkimi. Większą wagę przykładają oni do zwiększania
umiejętności pozyskiwania nowych źródeł finansowania prowadzonej działalności niż do skutecznego kierowania ludźmi. Powyższe czynniki – chęć dążenia
do wyników, chęć rozwijania dobrych stosunków z pracownikami oraz chęć
efektywnego wykorzystania siły i zasobów organizacji w celu realizacji wyznaczonych zadań – wpływają na motywację lidera do pełnienia funkcji przywódczych oraz na wybór stosowanego przez niego stylu przywództwa.
Aby skutecznie wypełniać swoje funkcje, lider może korzystać z elementów
kilku paradygmatów przywództwa jednocześnie – w zależności od specyfiki danej
instytucji non profit oraz jej uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Przydatnym narzędziem pracy przywódcy jest model zarządzania wynikami, dzięki któremu lider ma możliwość jasnego sprecyzowania standardów
dotyczących wyników, jako wypadkowych założonych celów organizacyjnych.
W części artykułu poświęconej obszarom odpowiedzialności przywódcy zaznaczono, jak ważną funkcję w powodzeniu instytucji non profit ma przydzielenie
przez lidera konkretnych zadań, ról i odpowiedzialności każdemu pracownikowi
z osobna oraz zespołowi jako całości. Według badań [Podstawowe fakty..., 2013]
liderzy, co prawda, skutecznie wyznaczają priorytety, według których umiejętnie
planują działania zespołu, jednak nie oceniają wyników pracy osób zatrudnionych i wolontariuszy. Decyzje tego typu argumentują zaufaniem do kompetencji
swoich podwładnych oraz obawami przed pogorszeniem dobrych relacji w zespole. Liderzy bardzo niechętnie oceniają realizację zadań przez wolontariuszy,
ponieważ uznają za niestosowne rozliczanie z powierzonych zadań osób, które za
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swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Chcąc mieć ogólny pogląd na temat
pracy personelu, liderzy opierają się głównie na opinii bezpośrednich odbiorców
usług organizacji.
Moim zdaniem przywódcy organizacji pozarządowych powinni zadbać o realizację zadań przez każdego członka zespołu – bez względu na charakter jego
pracy. Każda osoba w organizacji ma wyznaczone konkretne zadanie, którego
niewykonanie może zagrozić osiągnięciu celów całej organizacji. Wolontariusze
i pracownicy płatni mają świadomość uczestniczenia w działaniach instytucji,
które pełnią ważną funkcję, polegającą na odpowiadaniu na niezaspokojone
potrzeby społeczeństwa. Ponadto odpowiednie skorelowanie celów osobistych
pracowników z celami organizacyjnymi zwiększa ich motywację do działania.
Z tego względu nie powinni oni negatywnie reagować na próby oceny efektów ich
pracy – przez tworzenie raportów na każdym etapie realizacji zadania, po jego
wykonaniu lub w formie dyskusji w zespole, lub indywidualnej rozmowy oceniającej prowadzonej przez przełożonego. Na członkach organizacji pozarządowych
ciąży duża odpowiedzialność za realizację zadań społecznych, więc tym bardziej
lider powinien zadbać o odpowiednią kontrolę ich realizacji. W celu skutecznego
zastosowania modelu zarządzania wynikami przywódca powinien zapewnić
otwartą komunikację w zespole, opartą na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu
drugiej osoby. Ponadto do jego zadań należy opracowanie systemu, schematu,
technik i procedury przeprowadzenia ocen oraz zakomunikowanie podjętych
decyzji całemu zespołowi.
Bieżąca i okresowa ocena pracy pełni również funkcję motywacyjną. W rozmowie z pracownikiem lider ma możliwość przedstawienia swoich oczekiwań
względem wykonywanych przez niego czynności, omówić niezadowalajace
rezultaty działania oraz uzgodnić i zaplanować obszary rozwoju pracownika
i ścieżkę jego kariery oraz możliwości awansu. Członkowie zespołu powinni
mieć zapewnioną możliwość odwołania się od wystawionej oceny oraz czas na
wykonanie działań naprawczych.
Prawidłowo przeprowadzona ocena pracownika pozytywnie wpłynie na
jego stosunek do pracy oraz zwiększy zaangażowanie w realizację celów organizacji. Chcąc poprawić wyniki swoich działań, pracownik będzie się starał
podnieść kwalifikacje, natomiast przywódca powinien stworzyć ku temu odpowiednie warunki, m.in. wprowadzając do organizacji zasady planowania karier
i awansowania [Smolbik-Jęczmień, 2001].
Rozwój i pogłębianie wiedzy nierozerwalnie łączą się z aktywnością zawodową pracowników, dlatego przywódca powinien zadbać o skuteczne szkolenie
swoich podwładnych. Przede wszystkim należałoby określić potrzeby szkoleniowe
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zgłaszane przez członków zespołu, cele szkoleń oraz ich treść i formę, następnie
dobrać odpowiednie metody oraz zadbać o wykorzystanie wyników szkolenia
w praktyce. Na końcu procesu lider powinien przeprowadzić ocenę efektywności
działalności szkoleniowej i zbadać, w jakim stopniu wpisuje się ona w strategię
rozwoju całej instytucji oraz strategię rozwoju kadry pracowniczej. Przywódcy
mogą również skorzystać z koncepcji interdyscyplinarnego szkolenia personelu,
dzięki któremu pracownicy będą szybciej dostosowywać się do zmian zachodzących zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji [Half, 1995].
Według badań [Podstawowe fakty..., 2013] liderzy organizacji pozarządowych nie dostrzegają potrzeb szkoleniowych swojej kadry pracowniczej oraz nie
stwarzają jej możliwości zwiększania specjalistycznych kompetencji, które mogą
być przydatne w realizacji misji organizacji w przyszłości. Jedynie w 41% instytucji
non profit istnieje możliwość uczestniczenia w działaniach mających na celu rozwój zawodowy pracowników i wolontariuszy.
Jestem zdania, że przywódcy nie dostrzegają korzyści płynących z rozwoju
kompetencji swoich współpracowników – nie tylko dla nich samych, ale również
dla całej organizacji, a same szkolenia postrzegają jedynie przez pryzmat kosztów. Uczestniczenie w różnego rodzaju aktywnościach, organizowanych m.in.
przez administrację publiczną, ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych
oraz organizacje parasolowe, umożliwia pracownikom i wolontariuszom pozyskiwanie aktualnych informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania
całej organizacji, nawiązywanie nowych kontaktów nieformalnych (które mogą
zaowocować współpracą w przyszłości) oraz dzielenie się dobrymi praktykami
z członkami innych instytucji non profit.
Kształtowanie przyszłych liderów staje się coraz ważniejszym wyzwaniem
dla współczesnych przywódców. Powinni oni stworzyć warunki pozwalające na
wyłonienie się odpowiednich do tej roli osób. Przydatnymi narzędziami mogą się
okazać: rotacja, poszerzenie i wzbogacenie pracy [Jasiński, 2001, s. 49–57]. Ważną kwestią jest pobudzanie innowacyjności i kreatywności pracowników, którzy
stają się cennym źródłem nowych rozwiązań organizacyjnych.
Ideę partnerstwa w zarządzaniu lider może upowszechniać za pomocą
poszerzania partycypacji. Umożliwianie pracownikom czynnego udziału w podejmowaniu decyzji nie tylko wpłynie pozytywnie na ich morale i zwiększy motywację do pracy, lecz również ułatwi liderowi identyfikację problemów na
niższych szczeblach organizacyjnych. Dzięki temu zwiększy się liczba trafnie podejmowanych decyzji. Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania tego narzędzia
jest lepsze zrozumienie polityki i strategii instytucji pozarządowej przez wszystkich
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członków zespołu oraz wspólne wyznaczenie kierunków i celów działania, z którymi będą się oni identyfikować. Powyższe działania pozwolą na zaspokajanie
potrzeb wyższego rzędu przez pracowników i wolontariuszy oraz na podejmowanie przez nich coraz bardziej ambitnych zadań z jednoczesnym ponoszeniem
za nie odpowiedzialności.
Na każdym etapie procesu zarządzania zespołem niezmiernie ważne jest
działanie zgodne z zasadami etyki biznesu.

Podsumowanie
Czynnikiem sukcesu przywódcy jest odpowiednie dobranie elementów teorii
i technik przywódczych do ciągle zmieniających się warunków wewnętrznych
i zewnętrznych instytucji non profit. Świadome przywództwo opiera się na umiejętności diagnozy, adaptacji i decyzyjności [Blanchard i in., 2010, s. 33]. Lider
powinien dysponować wiedzą na temat etapów rozwoju zespołu, procesów w nim
zachodzących oraz wzorców zachowań pracowników i wolontariuszy, a następnie dopasowywać do nich swój styl przywództwa.
Coraz większy wpływ na powodzenie organizacji jako całości mają jej pracownicy i wolontariusze. Uwzględnianie ich potrzeb zawodowych, rozwojowych
i osobistych jest ważnym elementem realizacji misji w długim okresie.
Wspólne kreowanie wizji organizacji, wyznaczanie kierunków działania
oraz celów, z którymi identyfikuje się cały zespół, a następnie przejrzysty podział
pracy, ról i obowiązków pomiędzy współpracowników usprawni działanie całego
zespołu i zapewni odpowiednią atmosferę do działania. Powyższe czynniki pozytywnie wpłyną na otwartą, dwustronną komunikację, opartą na wzajemnym
zaufaniu i otwarciu się na informację zwrotną.
Świadomy przywódca rozumie, że rozwój całej organizacji ściśle wiąże się
z planowaniem karier, kompleksową oceną pracy i awansowaniem podwładnych.
Jedynie pracownicy, którzy są odpowiednio zmotywowani do działania, darzący
się wzajemnym zaufaniem i mający zaufanie do lidera oraz odczuwający dumę
z przynależności do danej organizacji będą wykazywać większą skłonność do
podejmowania coraz bardziej ambitnych zadań i brania za nie odpowiedzialności.
Na liderze ciąży bowiem odpowiedzialność za dobór do pracy w instytucji
pozarządowej odpowiednich osób, które swoją postawą i wiedzą będą wpisywać
się w strategię realizacji misji organizacji. Chcąc stworzyć silny i zwarty zespół,
należy wykreować odpowiednie warunki pracy, w których umiejętności i kompetencje członków zespołu będą się wzajemnie uzupełniały, dzięki czemu zespół
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będzie mógł osiągać ponadprzeciętne wyniki. Pracownicy mając możliwość
udziału w różnych interdyscyplinarnych zadaniach są w stanie przekształcić
swoje słabe strony w mocne oraz zaspokoić potrzeby wyższego rzędu. Natomiast
lider, posiadając wysoko wykwalifikowanych pracowników, ma możliwość kreowania przyszłości swojej organizacji.
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Uwarunkowania wprowadzania zmian
w zarządzaniu zasobami ludzkimi
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
Streszczenie
Ludzie są najważniejszym zasobem każdej organizacji – dotyczy to również organów
administracji publicznej. W większości organizacji sektora administracji publicznej
stosowane są jednak przestarzałe i nieefektywne praktyki ZZL. Jednocześnie coraz
częściej znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi jest w jednostkach samorządu terytorialnego doceniane. Artykuł omawia wpływ organizacyjnej i kulturowej specyfiki funkcjonowania jednostek samorządowych na zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza
na możliwości wprowadzania zmian w tym obszarze. W artykule zwrócono szczególną
uwagę na problematykę kultury organizacyjnej urzędu, umiejętności, zaangażowania
i gotowości do zmian głównych uczestników strategii personalnej.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami ludzkimi,
wprowadzanie zmian
Klasyfikacja JEL: M120, M140, M50, H890
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Determinants of hrm changes implementation
in selected local governement units
Abstract
People are the most important resource of each organization – it applies also to public
government units. In the majority of public administration units the HRM practices are
outdated and inefficient. In parallel, the significance of human resource management is
more and more often appreciated in the local government units. The purpose of this paper
is to present the impact of organizational and cultural specificity of local government
units on human resource management and especially on the changes implementation.
In the article attention is focused on local government’s culture, personnel skills, involvement
and willingness to implement changes.
Keywords: local government units, human resources management, changes
implementatio.

Wstęp
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest bardzo ważne nie tylko w organizacjach komercyjnych, ale również w administracji publicznej. Jakość i ilość
zasobów ludzkich w administracji, czyli pracowników i ich zespołów wpływa
bezpośrednio na sprawność urzędu, a pośrednio także na efektywność systemu
administracji publicznej jako całości. Urzędy, współpracując z innymi jednostkami, stanowią bowiem część większej struktury [Mikułowski, 2011, s. 11]. Każda
organizacja, również jednostka samorządu terytorialnego (JST) to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą [Karna, 2011, s. 11]. Dlatego tak ważne dla jej funkcjonowania jest właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.
Mimo podkreślanego dużego znaczenia zarządzania ludźmi również w JST
ten obszar nadal w wielu urzędach wymaga zmian, dostosowujących do warunków, w których jednostki te funkcjonują, i do możliwości spełniania oczekiwań
społeczności lokalnej. Przestarzałość i nieefektywność to cechy praktyk ZZL stosowanych w większości organizacji z sektora administracji publicznej [Rostkowski,
2012, s. 235].
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w JST coraz częściej doceniana jest
rola zarządzania zasobami ludzkimi, co przejawia się m.in. zainteresowaniem
szkoleniami z tego obszaru. Pracownicy urzędów dostrzegają potrzebę wdrażania nowych czy aktualizacji już istniejących procedur oraz systemów zarządzania
zasobami ludzkimi w ich miejscu pracy. Widoczna jest w tym zakresie tendencja
do adaptowania przez sektor publiczny metod i technik zarządzania funkcjonujących
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w organizacjach. To tzw. nowe zarządzanie publiczne [Zieliński, 2011, s. 26]. Podkreśla się, że istotną zmianą zachodzącą w organizacjach publicznych jest dostosowywanie systemu ZZL do zmian zachodzących w otoczeniu. O wzroście
znaczenia czynnika ludzkiego w tych organizacjach decydują m.in. rosnące koszty
pracy, coraz częstsze dostrzeganie motywacyjnej roli stosunków międzyludzkich,
wrażliwość pracowników na nieodpowiednie traktowanie oraz chęć zwiększenia
innowacyjności pracowników [Karna, 2011, s. 69].
Celem artykułu jest omówienie wpływu tych aspektów funkcjonowania
jednostek samorządowych, które są związane z ich organizacyjną i kulturową
specyfiką, na zarządzanie zasobami ludzkimi, a przede wszystkim na możliwości
wprowadzania zmian w tym obszarze. W artykule zwrócono szczególną uwagę
na kulturę organizacyjną urzędu, umiejętności, zaangażowane i gotowość do
zmian władz urzędów i kadry kierowniczej w kontekście wdrażania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

1. Wprowadzanie zmian organizacyjnych
i ich uwarunkowania
Zmianą jest każda istotna modyfikacja części organizacji [Griffin, 1996, s. 393].
Ze względu na zakres omawianych w niniejszym opracowaniu zmian (systemy,
procedury ZZL), zmianę możemy zdefiniować węziej, jako przekształcenie systemu organizacyjnego lub jego podsystemów prowadzące do lepszego wykorzystania zasobów oraz dostosowania się do otoczenia. Celem tak rozumianej zmiany
jest wzrost skuteczności lub ekonomiczności funkcjonowania organizacji [Sułkowski, 2013, s. 326]. Zmiany organizacyjne są nierozerwalnie związane z działalnością każdej organizacji, również jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany organizacyjne są uważane za szczególnie trudne, ponieważ dotyczą
ludzi [Dziadkiewicz, Juchniewicz, 2013, s. 19]. Ludzie zaś nie zawsze reagują na
zmiany entuzjazmem – bywają wobec nich ostrożni, wykazują opór, który najczęściej jest skutkiem strachu przed nieznanym, przyzwyczajenia do dotychczasowych rozwiązań czy nadmiaru zmian wprowadzanych w krótkim czasie [Purgat,
Staś, 2005, s. 202]. Każda zmiana organizacyjna może być postrzegana przez
pracowników jako zagrożenie, zwłaszcza wtedy gdy ich zaskakuje, jest źle przygotowana lub nieodpowiednio wprowadzana [Malarski, 2013, s. 245]. Planując
zmiany, należy więc zidentyfikować źródła możliwego oporu zatrudnionych oraz
opracować metody motywowania ich do wprowadzenia zmian [Purgat, Staś 2005,
s. 202]. Brak zaangażowania pracowników w proces zmian może spowodować,
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że będą je traktowali jako rozwiązania zewnętrznie narzucone, więc ich nie zaakceptują [Malarski, 2013, s. 245].
Jakimi zasadami należy się zatem kierować, aby zmiana została przez pracowników zaakceptowana? Wśród czynników warunkujących aprobatę wskazywane są: łatwość zrozumienia zmiany, jej niezagrażający bezpieczeństwu
pracowników charakter, partycypacja pracowników w jej planowaniu i przygotowaniu, wcześniejsze pomyślne wprowadzenie innych zmian, faktyczne
zmniejszenie obciążenia pracą wskutek zmiany czy duże zaangażowanie kadry
zarządzającej w proces zmian [Malarski, 2013, s. 248]. Szanse powodzenia wdrożenia zmian zwiększają również dwustronność komunikacji [Dziadkiewicz,
Juchniewicz, 2013, s. 20] i swoboda wymiany informacji. Nie można zapominać
o zdobyciu poparcia kluczowych osób, przygotowaniu solidnego i realnego planu
oraz o jego konsekwentnym realizowaniu [Dziadkiewicz, Juchniewicz, 2013, s. 20].
Wprowadzanie zmian nie jest łatwe, często napotyka problemy, które mogą
doprowadzić do niepowodzenia. Wśród głównych problemów z wprowadzaniem
zmian w przedsiębiorstwach wymienia się m.in. dłuższe, niż planowano, wdrożenie, zakłócenia w koordynacji tego procesu, za małe umiejętności i możliwości
pracowników realizujących wdrożenie, niewłaściwe szkolenia czy instruktaż dla
pracowników niższych szczebli czy pojawienie się niekontrolowanych przez
realizatorów wdrożenia czynników w środowisku zewnętrznym [Dziadkiewicz,
Juchniewicz, 2013, s. 20]. Autorki zauważały tego typu problemy również w jednostkach samorządu terytorialnego, z którymi współpracowały. Przedłużanie się
wdrażania bywało związane np. ze zbyt optymistycznym planowaniem działań,
nieuwzględniającym wszystkich okoliczności związanych z bieżącą pracą. Nieskuteczna koordynacja w niektórych urzędach wynikała z małego doświadczenia
w zarządzaniu. Za małe umiejętności merytoryczne (w zakresie przedmiotu
zmiany) utrudniały optymalne zaprezentowanie innym pracownikom korzyści
płynących z nowego rozwiązania. Zdarzało się również, że zaniedbano przeprowadzenia rzetelnej akcji informacyjnej dla pracowników. Niekontrolowane
czynniki w środowisku zewnętrznym były szczególnie widoczne po wyborach
samorządowych. W części urzędów, w których zmieniła się władza, wprowadzanie zmian napotykało problemy. Zmiana władzy powodowała wyhamowanie
procesu wdrażania, konieczne było zdobycie poparcia nowych władz, czasem dostosowanie rozwiązań do zmian w innym obszarze, wprowadzanych przez nowego kierownika urzędu. Przykładem może być planowana modyfikacja struktury
organizacyjnej, która wstrzymała wdrażanie standardów pozyskiwania i oceniania pracowników do czasu opracowania nowej struktury. Niektórzy uczestnicy
projektu zwracali uwagę, że praca urzędów i możliwość wprowadzania zmian
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jest ściśle związana z cyklem wyborczym. Powoływali się przy tym na swoje doświadczenia związane z zaburzeniami ciągłości zarządzania. Starali się więc doprowadzać wdrożenie do końca przed wyborami, aby uniknąć przewidywanych
trudności spowodowanych możliwymi zmianami kierownictwa jednostki. Należy dodać, że zmiana władzy nie zawsze powodowała problemy z wdrożeniem
wcześniej zaplanowanych standardów. Wśród jednostek, z którymi pracowały
autorki, były urzędy, gdzie wdrożenie kontynuowano z powodzeniem, a nowy
przełożony wspierał rozwiązanie opracowane za czasów jego poprzednika.
Kształtowanie polityki personalnej w urzędzie oraz wprowadzanie w niej
zmian warunkowane jest m.in. takimi czynnikami, jak kultura organizacyjna,
dotychczasowa praktyka w tym zakresie, kompetencje merytoryczne zatrudnionych pracowników, organizacja funkcji personalnej, układ władzy politycznej
czy wpływ stosunków osobistych. Szczególną rolę w kształtowaniu polityki personalnej odgrywają główni uczestnicy strategii ZZL, ich postawy i umiejętności
merytoryczne. Głównym podmiotem zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego jest kierownik urzędu – wójt, burmistrz,
starosta. W dalszej kolejności są to kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy zajmujący się sprawami personalnymi [Karna, 2011,
s. 71]. Od ich postaw, np. stosunku do wydatków związanych z reformą zarządzania zasobami ludzkimi, zależą możliwości i kierunki zmian w tym zakresie.
Traktowanie doskonalenia ZZL w kategorii kosztów może się wiązać z niechęcią
do jego prowadzenia. Uznane za inwestycję przynoszącą korzyści będzie zachęcało do działania w tym obszarze. W wyniku takiego podejścia zarządzanie zasobami ludzkimi traktowane będzie jako jedno z głównych zadań samorządu
terytorialnego [Karna, 2011, s. 71].

2. Kultura organizacyjna jednostek samorządu
terytorialnego jako jeden z czynników warunkujących
wprowadzanie zmian
Kultura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego jest „tradycyjnym
sposobem myślenia i działania w administracji” [Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 41].
To „system nieformalnie utrwalonych w administracji sposobów myślenia i działania, mających znaczenie dla realizacji formalnych celów organizacyjnych”
[Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 42]. Przejawia się w wartościach, normach, wzorach zachowań, symbolach. Znajduje swoje odzwierciedlenie również w mechanizmach kontrolnych, zakazujących lub aprobujących pewne zachowania.
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Kultura organizacyjna kształtuje zachowania pracowników oraz styl funkcjonowania administracji. Stanowi ona o tożsamości urzędu, przejawia się w zachowaniach i sposobie reagowania oraz wykonywania zadań przez pracowników,
a także w ich sądach i postawach [Seredocha, 2010a]. Kultura organizacyjna modeluje zachowania pracowników, ich grup i całej organizacji.
Kultury organizacyjne administracji różnią się m.in. w zależności od dziedziny, jaką dana jednostka się zajmuje, od jej geograficznej lokalizacji oraz politycznego usytuowania, ale również od składu osobowego jednostki [Pilipiec,
Szreniawski, 2008, s. 43]. Kultura organizacyjna urzędu powiązana jest również
z kulturą całego społeczeństwa, z warunkami ekonomicznymi i politycznymi.
Obok wielu czynników powodujących różnice między poszczególnymi urzędami wiele jest również elementów wspólnych. Należą do nich m.in. przestrzeganie
biurokratycznych metod pracy czy podobieństwo sytuacji w urzędach. Kultura
JST uwarunkowana jest nie tylko wykonywanymi zadaniami i specyfiką usług
publicznych, ale również zmianami w sposobie zarządzania wynikającymi z oczekiwań społecznych. Istotny wpływ wywierają na nią sami pracownicy – preferowane przez nich wartości, ich wykształcenie i doświadczenie, nie tylko zawodowe,
ale także osobiste, jak również sposób sprawowania władzy [Seredocha, 2010a].
Utrzymywaniu i umacnianiu kultury organizacyjnej służą wspólne rytuały,
takie jak zebrania i ceremonie, oraz mity – informacje czy wyobrażenia. Kultura
organizacyjna w urzędach jest mocno związana z przestrzeganiem norm, ich internalizacją i sankcjami grożącymi za ich naruszenie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i stabilności w działaniu administracji. Pozwala na przewidywanie,
planowanie pewnych zdarzeń, ale może również blokować przystosowanie się
organizacji do zmian w otoczeniu [Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 44].
Wprowadzaniu zmian w organizacji szczególnie sprzyja kultura innowacyjna, charakteryzująca się otwartością na zmiany i ryzyko. Jej przeciwieństwem
jest kultura konserwatywna, której cechami są preferowanie tradycyjnych metod
zachowań, wykorzystywanie sprawdzonych metod oraz późne zauważanie konieczności dostosowania się do zmian w otoczeniu [Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 43].
Jak zauważa I. Seredocha, w kulturze organizacyjnej JST szczególnie istotne
są postawy wspierające kreatywność i inicjatywy pracowników, a także zdolności
do dostrzegania zmian w otoczeniu i sprawnego reagowania na nie. Kultura
organizacyjna musi służyć formowaniu profesjonalnych kadr administracyjnych
o określonych umiejętnościach społecznych. W urzędach występować powinna
kultura nastawiona na człowieka – zarówno klienta, jak i pracownika. JST powinny wykazywać cechy organizacji innowacyjnej, otwartej na nowe idee, rozwój zasobów ludzkich i społeczności lokalnej, na rzecz której działają. Wiąże się
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to z orientacją na przyszłość, otwartością na nowe technologie, dążeniem do
podnoszenia kompetencji i jakości pracy [Seredocha, 2010b].
Jaka kultura jest charakterystyczna dla jednostek samorządu terytorialnego?
Warto przywołać tutaj badania kultury organizacyjnej 25 urzędów gminy przeprowadzone przez J. Snopko [2011]. Badania te dotyczyły otwartości i zamknięcia
kultur tych podmiotów. Wyniki wskazują na przewagę cech charakteryzujących
organizacje zamknięte. Autorka podkreśla, że jednym z ważnych czynników
kształtujących kulturę jest pionowa hierarchia urzędów, zniechęcająca do samodzielnego podejmowania decyzji [Snopko, 2011, s. 33]. Badania wykazały występowanie postaw, wartości i norm związanych z posłuszeństwem, brakiem
inicjatywy, zniechęceniem czy poczuciem niższości. Istotne okazały się również
nierówności w traktowaniu pracowników, zwłaszcza między pracownikami
na stanowiskach kierowniczych i ich podwładnymi. Kolejne zaobserwowane
cechy kultur badanych urzędów to autokratyczny styl zarządzania, brak partycypacji pracowników w procesie zmian, niechęć do ponoszenia ryzyka i wykazywania
inicjatywy oraz podejmowania większej niż wymagana aktywności zawodowej.
Autorka zwraca również uwagę na występowanie pewnych cech organizacji
otwartej, takich jak gotowość do dokonywania zmian i wykorzystywania nowoczesnych metod zarządzania, akceptację pewnego stopnia decentralizacji decyzji,
realizację wspólnych celów czy poczucie więzi społecznej [Snopko, 2011, s. 34].
Według I. Seredochy specyfika urzędów prawdopodobnie sprzyja występowaniu kultury hierarchicznej, skoncentrowanej na utrzymaniu niezmienionego
porządku, dbaniu o stabilność i kontrolę, pasywnej wobec zmian [Seredocha,
2010b]. To przekonanie potwierdzają jego badania pilotażowe przeprowadzone
na grupie 380 pracowników jednostek samorządowych zatrudnionych w 72 urzędach
z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W badaniu tym 48%
respondentów określiło kulturę organizacyjną swojego miejsca pracy jako hierarchiczną, jednocześnie wyrażając niezadowolenie z tego faktu. Według autorki
urzędnikom tym bliskie są wartości charakterystyczne dla kultury proefektywnościowej [Seredocha, 2013, s. 186]. Należy jednak podkreślić, że w wielu urzędach
nadal obowiązuje – ukształtowana w poprzednich dziesięcioleciach – kultura
rutyniarzy, w której preferowane są procedury, struktury i utarte schematy postępowania. Nowe wyzwania i rosnące oczekiwania klientów powodują jednak,
że kultura powinna zmieniać się w kierunku proefektywnościowej, sprzyjającej
identyfikacji pracowników z urzędem i celami jego działalności. Taka jest kultura
zadaniowa, zorientowana na rozwiązywanie problemów, na realizację zadań np.
przez tworzenie struktur sieciowych czy zespołów zadaniowych. Pożądane byłyby również elementy kultury roli, zorientowanej na profesjonalizm pracowników
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i przejrzystość ról. Należy także kształtować elastyczność pracowników w myśleniu i działaniu [Seredocha, 2010b].
Mówiąc o funkcjonowaniu administracji, nie można zapominać o jej biurokratyzacji, związanej ze stabilizacją, powtarzalnością, z wysokim stopniem
formalizacji stosunków interpersonalnych i z dużą rolą procedur określonych
przepisami prawa [Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 67]. Biurokratyzacja wiąże się
z rutynizacją oraz z przykładaniem wagi do formy określonych działań, a pomniejszeniem znaczenia ich treści merytorycznej. Nadmierna biurokratyzacja
nie wpływa korzystnie na funkcjonowanie społeczności, która oczekuje również
kontaktów nieformalnych czy tzw. zdrowego rozsądku zamiast bezosobowych
procedur. Mówiąc o wprowadzaniu zmian, warto zauważyć, że biurokratyzacja
wiąże się z ograniczeniem inwencji, podkreślaniem takich wartości, jak: unikanie
ryzyka, niezmienność, pewność, stałość. Wywołuje pewien schematyzm działania i zmniejsza elastyczność. Pilipiec i Szreniawski podkreślają jednak, że metody
biurokratyczne w dobie ciągłych zmian są jednocześnie gwarancją stabilności
działań administracji. Zmiany należy wdrażać, jednak metodami o cechach biurokratycznych – „racjonalnie, systematycznie i konsekwentnie” [Pilipiec, Szreniawski, 2008, s. 68].
Kultura organizacyjna łączy się ze sposobem sprawowania władzy. System
uznawanych norm i zasad ma bowiem wpływ na to, w jaki sposób traktowani są
pracownicy oraz jakie są relacje przełożonych i podwładnych. Kultura organizacyjna kształtuje również postawy komunikacyjne, społeczne, motywacyjne pracowników, wyzwala lub ogranicza inwencję i pomysłowość, kształtuje poziom
intelektualnej samodzielności [Seredocha, 2010b].

3. Wdrażanie zmian w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach
samorządu terytorialnego
Projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2, prowadzony jest od 2013 roku. Uniwersytet Łódzki jest jednym z jego
realizatorów. Cel zadania, w którym uczestniczyły autorki, stanowi modernizacja
procesów zarządzania ludźmi w urzędach, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy odbywali szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a następnie
opracowywali projekty zmian z obszaru pozyskiwania pracowników, oceny
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okresowej i szkoleń, które chcieliby wprowadzić w swoich jednostkach. Współpracując z uczestnikami projektu, autorki obserwowały wdrażanie zmian w zakresie ZZL w urzędach oraz czynniki ułatwiające i utrudniające ten proces.
Źródłem informacji o przebiegu wdrażania zmian i jego uwarunkowaniach były
rozmowy z uczestnikami, komunikacja e-mailowa, dokumentacja projektowa,
spotkania w jednostkach z uczestnikami projektu, kierownikami i władzami
urzędów.
Warto zauważyć, że urzędy uczestniczące w projekcie różniły się znacząco
pod względem zaawansowania rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Część dostosowała już istniejące procedury do swoich potrzeb i specyfiki,
w części ZZL nadal traktowane było jako zadanie drugoplanowe. W niektórych
urzędach poziom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi był już wysoki. W takich jednostkach często były wdrożone systemy ISO. Autorki miały
okazję pracować z jednostkami, w których wprowadzano tylko powierzchowne
modyfikacje, i z takimi, w których wprowadzane zmiany były znaczące.
W trakcie projektu autorki pracowały z przedstawicielami 21 JST, w tym
8 urzędami miasta, 6 urzędami gminy, 4 starostwami powiatowymi, 2 urzędami
miasta i gminy oraz jednym domem pomocy społecznej. W urzędach tych wprowadzano różnorodne zmiany związane z ZZL. Wynikały one z potrzeby usprawnienia funkcjonowania urzędów. Obowiązujące w nich procedury czy systemy
nie spełniały bowiem oczekiwań – nie wykorzystywano optymalnie szkoleń,
zauważano niedostatki procesu rekrutacji, możliwości lepszej adaptacji pracowników, niefunkcjonalność systemów ocen czy w końcu brak systemowości stosowanych rozwiązań.
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostanie wdrażanie zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w trzech wybranych jednostkach – w urzędzie
miejskim w województwie pomorskim, urzędzie gminy w województwie małopolskim i w starostwie powiatowym w województwie mazowieckim. Zwrócona
zostanie uwaga na zaobserwowane podczas współpracy z uczestnikami elementy
kultury organizacyjnej, na sposób sprawowania władzy, relacje między podwładnymi a przełożonymi, stopień partycypacji pracowników we wdrażaniu zmian
oraz poziom komunikacji.
• Urząd Miejski X zatrudnia ponad 70 osób. W momencie przystąpienia do projektu w jednostce funkcjonowały pewne rozwiązania z zakresu ZZL, jednak
zostały one uznane przez uczestniczkę za niewystarczające do sprawnego
zarządzania ludźmi. Największe zmiany dotyczyły oceniania pracowników
– opracowano nowe kryteria i arkusz oceny. Do prac nad tym projektem
zostali zaproszeni kierownicy, jednak zarówno na etapie przygotowania
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zmian, jak i ich wdrażenia nie okazywali zainteresowania uczestnictwem.
Autorki zaobserwowały brak chęci aktywnego udziału i brania odpowiedzialności za jakość rozwiązań z zakresu ZZL ze strony kierowników. Gotowość wyrażenia swojej opinii była niewielka – tylko jeden kierownik
przekazał swoje uwagi mimo zachęt sekretarza. Kierownicy nie zdecydowali
się na udział w spotkaniu z autorkami, pełniącymi funkcję coachów, i przedstawienie swoich opinii czy obaw oraz poszerzenie wiedzy o planowanych
zmianach. Można wnioskować, że kultura w urzędzie daleka jest od proefektywnościowej, pracownicy nie chcą się angażować w doskonalenie
swojego miejsca pracy. Są nastawieni na realizację standardowych zadań,
a wobec zmian wykazują raczej pasywną postawę. Wydaje się, że sposób
sprawowania władzy przez sekretarza wynika z kultury organizacyjnej tego
urzędu. Brak gotowości pracowników do zaangażowania się w proces zmian
jest pretekstem do jednoosobowego podejmowania decyzji, usprawiedliwionego próbą uzyskania opinii od podwładnych. Mimo kultury niesprzyjającej rozwojowi organizacji w urzędzie udało się wprowadzić zaplanowane
zmiany. Zapewne decydujące okazały się trzy czynniki: duże zaangażowanie osoby przygotowującej i wdrażającej zmiany, jej silna pozycja w urzędzie
(wysokie zajmowane stanowisko – sekretarz oraz dobre relacje z burmistrzem) i stosunkowo niewielki zakres zmian – nie było „rewolucyjnych”.
Przy poważniejszych działaniach reorganizacyjnych tak mała partycypacja
pracowników może w niekorzystny sposób wpłynąć na ich akceptację
dla zmian oraz na trwałość wdrażanych rozwiązań.
• Urząd Gminy Y w momencie przystąpienia do projektu zatrudniał 44 osoby.
Zarządzanie zasobami ludzkimi nie było zaawansowane – w wielu obszarach brakowało rozwiązań lub nie wykorzystywano istniejących procedur.
To kolejny urząd, w którym autorki zaobserwowały symptomy kultury
organizacyjnej niekorzystnej dla wdrażania zmian. Podczas rozmów z uczestnikami projektu oraz spotkania z kierownikami i sekretarzem gminy autorki
uzyskały informacje na temat funkcjonowania tego urzędu, wartości i norm
w nim obowiązujących. Wydaje się, że podzielany przez większość osób,
z którymi autorki miały okazję rozmawiać, brak wiary w apolityczność
urzędu (i wynikające z niego obawy, że zmiana władzy w istotnym zakresie
wpłynie na strukturę zatrudnienia w jednostce) w istotnym stopniu przekłada się na zaobserwowaną i deklarowaną małą otwartość na ryzyko.
Dominującymi wartościami są poczucie bezpieczeństwa i prawidłowe
wykonywanie standardowych obowiązków. Inicjatywa nie jest chętnie podejmowana, chociaż zauważa się pewną gotowość wykonania zadań zaproponowanych przez kogoś innego. Widoczne było dość niskie zaangażowanie
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w rozwój kompetencji. Obok wielu cech niesprzyjających wdrażaniu zmian
warto jednak zwrócić uwagę na otwartość komunikacji w tej organizacji –
mimo obaw przed nowymi rozwiązaniami i negatywnego odbioru sytuacji
w urzędzie kierownicy nie obawiali się otwartego wyrażania swoich opinii
w obecności sekretarza. W jednostce wystąpił silny opór, w dużym stopniu
związany z kulturą organizacyjną, ale także z niskim wyjściowym poziomem ZZL oraz postawą wójta, niewykazującego żadnego zainteresowania
wdrażanymi zmianami. Warto zwrócić uwagę na sposób sprawowania władzy przez sekretarza, będącego bezpośrednim przełożonym uczestniczek
projektu. Mimo posiadania władzy formalnej, wynikającej z zajmowanego stanowiska, sekretarz opiera się głównie na swoim autorytecie, wiedzy
i wieloletnim doświadczeniu. Nie wykorzystuje swojej pozycji do narzucania woli podwładnym, jest otwarty na ich propozycje. Uczestniczki podkreślały możliwość zwrócenia się do sekretarza z każdym problemem, chętnie
konsultowały z nim planowane zmiany i szukały jego wsparcia w ich wdrażaniu. Wydaje się, że w kwestii decyzji organizacyjnych sekretarz zastępuje
wójta, który wyraźnie nie interesuje się tym aspektem zarządzania, nie przeszkadza, ale i nie wspiera. Otwarta komunikacja, w tym gotowość do poszerzenia przez kierowników wiedzy o planowanych zmianach, postawa i autorytet
sekretarza, duże zaangażowanie uczestniczek, ich gotowość udzielania pomocy pracownikom włączonym w przygotowanie zmian oraz umiejętne poszukiwanie wsparcia (u sekretarza, a nawet w pewnym stopniu u kierownika
jednostki) sprawiły, że również w tym urzędzie zmiany udało się wprowadzić.
• Starostwo Powiatowe Z, zatrudniające 64 pracowników, w odróżnieniu
od dwóch wcześniej wspomnianych jednostek charakteryzuje się kulturą
organizacyjną w dużo większym stopniu proinnowacyjną. Wartościami
podkreślanymi przez uczestniczki projektu była jakość pracy, w tym obsługi
klientów, rozwijanie kompetencji pracowników i coraz sprawniejsze funkcjonowanie urzędu. Przejawia się to w działaniach podejmowanych w jednostce – wdrożenie ISO, konsekwentne wprowadzanie zmian w kolejnych
obszarach funkcjonowania starostwa, w tym w ZZL, dbanie o rozwój pracowników. Zmiany wdrożone w ramach projektu miały na celu powiązanie
ze sobą poszczególnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi – oceniania, motywowania i rozwoju zawodowego. Uczestniczki podkreślały, że
pracownicy są „przyzwyczajeni” do zmian, będących dla nich czymś normalnym i niewywołujących lęku. Warto zwrócić uwagę na podejście burmistrza do sprawowania władzy. Opracowanie i wdrożenie zmian pozostawił
uczestniczkom projektu, wykazywał jednak duże zainteresowanie ich pracą
i motywował do działania. Wydaje się jednak, że również przed tym urzędem
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jest jeszcze sporo do zrobienia w zakresie zmieniania kultury organizacyjnej. Uczestniczki zwracały uwagę, że nie ma oporu przeciwko zmianom,
ale nie ma też oddolnej inicjatywy w tym zakresie.
Tabela 1. Zespoły czynników występujących w JST, w których wdrożenie
zmian przebiegło sprawnie
Czynniki sukcesu wdrożenia

Pokonane przeszkody

Dobra współpraca uczestników projektu
z władzami
Mocna pozycja uczestników w urzędzie
(zajmowanie kierowniczych stanowisk)
„Przyzwyczajenie” pracowników do zmian
(budowanie kultury proefektywnościowej)

Niski stopień partycypacji pracowników
w przygotowaniu i wdrażaniu zmian

Duże zaangażowanie uczestników niezajmujących stanowisk kierowniczych
Wsparcie cieszącego się dużym autorytetem sekretarza
Otwarta komunikacja między kierownikami,
sekretarzem a zespołem wdrażającym
zmiany
Udział pracowników w przygotowaniu
zmian

Małe zainteresowanie wójta, brak wyraźnego
wsparcia
Niesprzyjająca zmianom kultura organizacyjna
Silny opór pracowników w stosunku do jednego z wdrażanych standardów

Duże zaangażowanie uczestników projektu
Umiejętne zaangażowanie kierowników
w realizację wdrożenia

Brak zaangażowania władz urzędu
Stosunkowo słaba pozycja uczestników
w urzędzie

Dobra organizacja pracy i podział zadań
między uczestników
Duże zaangażowanie, przekonanie
o potrzebie dokonania zmian i entuzjazm
jednego z uczestników, mającego mocną
pozycję w urzędzie – sekretarza
Dobra komunikacja z kierownikami –
organizacja zebrań i zbieranie opinii

Trudności w ustaleniu wspólnej wizji i zakresu
zmiany

Duże zaangażowanie uczestników projektu
Współpraca z kierownikami w projektowaniu zmian
Organizacja szkoleń wspierających wdrożenie zmian

Niski wyjściowy poziom wiedzy z zakresu
ZZL

Źródło: opracowanie własne.

97

•

Anna Michałkiewicz, Marzena Syper-Jędrzejak Uwarunkowania wprowadzania...

•

Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga ich zakotwiczenia w kulturze organizacyjnej. Zmiany kultury są procesem długofalowym, więc autorki nie miały
możliwości zaobserwowania, czy w urzędach nastąpił ten etap, warunkujący
przecież trwałość zmiany. Warto jednak podkreślić, że szczególnie istotnym
czynnikiem modyfikacji kultury organizacyjnej jest wola (i wizja) kierowników.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że czynników warunkujących powodzenie wdrażania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach
samorządu terytorialnego jest bardzo dużo. Analizując przebieg wdrożenia w urzędach, które wspierały, autorki zaobserwowały pewne układy czynników obecne
w sprawnie przebiegających wdrożeniach i w tych, w których pojawiły się problemy (por. tab. 1 i tab. 2). Warto podkreślić, że mimo trudności, wynikających chociażby z kultury organizacyjnej, często charakteryzującej się nastawieniem na
stabilność, bezpieczeństwo i niepodejmowanie ryzyka, duże zaangażowanie osób
odpowiedzialnych za wdrożenie oraz sojusznicy wśród osób kluczowych w urzędzie wystarczały, by zaplanowane zmiany wprowadzić sprawnie.

Tabela 2. Zespoły czynników występujących w JST, w których pojawiły się
znaczące problemy z wdrażaniem zmian
Czynniki utrudniające wdrożenie

Efekt wdrożenia

Zmiana władz i powiązane z tym osłabienie
pozycji sekretarza przygotowującego zmiany
Postrzegany przez uczestniczkę brak
wiedzy z zakresu ZZL u nowego burmistrza
Dokonywanie wielu własnych zmian przez
burmistrza

Przygotowane standardy oczekują
na rozpoczęcie wdrożenia
Konieczne jest dostosowanie opracowanych
rozwiązań pod kątem innych, równolegle
wprowadzanych modyfikacji

Trudna sytuacja uczestnika w urzędzie
Brak poparcia władz dla osoby wdrażającej

Przygotowane standardy oczekują
na rozpoczęcie wdrożenia

Brak zaangażowania sekretarza, będącego
uczestnikiem, we wdrożenie zmian,
uniemożliwiający pracę w tym zakresie
drugiemu uczestnikowi
Zmiany organizacyjne w urzędzie związane
ze zmianami we władzach urzędu
Brak zaangażowania władz
Kultura organizacyjna niesprzyjająca
zmianom

Wdrożenie trwa dłużej, niż zakładano
Zmiany planowane do wdrożenia
w niewielkim stopniu zmienią ZZL
w urzędzie
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Efekt wdrożenia

Słaba pozycja uczestnika
Mocna pozycja przełożonego – sekretarza
sterującego „ręcznie” urzędem
Kultura organizacyjna nie wspierająca
inicjatyw oddolnych

Wdrożenie trwało dłużej, niż zakładano
Wprowadzanie zmian udało się doprowadzić
do końca w momencie zaangażowania się
sekretarza

Problemy z organizacją pracy
Planowany zakres zmian przekraczający
umiejętności i możliwości uczestnika
Brak realnego oszacowania szans
powodzenia zbyt „ambitnego” projektu w stosunku do możliwości i wiedzy

Przygotowanie zmian trwało dłużej,
niż planowano
Wdrożenie jednego ze standardów trwa
dłużej niż zakładano

Czynniki utrudniające wdrożenie

Efekt wdrożenia

Zmiana władz i powiązane z tym osłabienie
pozycji sekretarza przygotowującego
zmiany
Postrzegany przez uczestniczkę brak
wiedzy z zakresu ZZL u nowego burmistrza
Dokonywanie wielu własnych zmian przez
burmistrza

Przygotowane standardy oczekują
na rozpoczęcie wdrożenia
Konieczne jest dostosowanie opracowanych
rozwiązań pod kątem innych,
równolegle wprowadzanych modyfikacji

Trudna sytuacja uczestnika w urzędzie
Brak poparcia władz dla osoby wdrażającej

Przygotowane standardy oczekują
na rozpoczęcie wdrożenia

Brak zaangażowania sekretarza, będącego
uczestnikiem, we wdrożenie zmian,
uniemożliwiający pracę w tym zakresie
drugiemu uczestnikowi
Zmiany organizacyjne w urzędzie związane
ze zmianami we władzach urzędu
Brak zaangażowania władz
Kultura organizacyjna niesprzyjająca
zmianom

Wdrożenie trwa dłużej, niż zakładano
Zmiany planowane do wdrożenia
w niewielkim stopniu zmienią ZZL
w urzędzie

Słaba pozycja uczestnika
Mocna pozycja przełożonego – sekretarza
sterującego „ręcznie” urzędem
Kultura organizacyjna nie wspierająca
inicjatyw oddolnych

Wdrożenie trwało dłużej, niż zakładano
Wprowadzanie zmian udało się doprowadzić
do końca w momencie zaangażowania się
sekretarza

Problemy z organizacją pracy
Planowany zakres zmian przekraczający
umiejętności i możliwości uczestnika
Brak realnego oszacowania szans
powodzenia zbyt „ambitnego” projektu w stosunku do możliwości i wiedzy

Przygotowanie zmian trwało dłużej,
niż planowano
Wdrożenie jednego ze standardów trwa
dłużej niż zakładano
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Warto zauważyć, że w urzędach, w których wdrożenie przebiegło sprawnie, osoby
przygotowujące zmiany zwracały dość dużą uwagę na pracowników i ich nastawienie do zmian. Wdrażający wiedzieli, że modyfikacje mogą być przez pracowników niezrozumiane, a nawet uznane za zagrażające. W urzędach tych stosowano
szereg działań ograniczających opór przed zmianami, takie jak partycypacja
w ich opracowaniu, intensywna komunikacja, zdobywanie sojuszników, szkolenia dla personelu. Na uwagę zasługują udane próby włączania pracowników
w proces zmian – w części urzędów wszystkich, np. przez angażowanie do opiniowania opisów ich stanowisk pracy czy kryteriów, według których na danym
stanowisku będą oceniani, a w części tylko kierowników. Uczestnicy stosunkowo
często mieli świadomość posiadania niepełnej wiedzy i poza zmniejszaniem
oporu widzieli również inne korzyści płynące z partycypacji pracowników.
Komunikacja dotyczyła planowanych zmian i korzyści, jakie z nich wynikną.
Uczestnicy organizowali zebrania z kierownikami, spotkania informacyjne
dla pracowników, e-mailowe i intranetowe akcje informacyjne, ankiety. Prowadzili również nieformalne rozmowy z pracownikami, co w małych urzędach
okazywało się bardzo skuteczną metodą komunikacji, ponieważ uzyskiwali informacje zwrotne, których pracownicy nie chcieli przekazywać oficjalnie. Ważnym elementem ograniczania oporu było zdobywanie otwartego poparcia osób
cieszących się wśród pracowników autorytetem czy skuteczne zachęcanie władz
urzędu do wyrażenia swojego poparcia dla planowanych zmian podczas spotkań
z personelem. W przypadku wprowadzania nowych rozwiązań w ocenianiu
pracowników skutecznym narzędziem ograniczania oporu okazały się kompleksowe szkolenia z tego zakresu dla wszystkich pracowników urzędu i przeprowadzenie pierwszej oceny według nowych zasad w formie pilotażu.
Wzrost świadomości znaczenia zasobów ludzkich dla efektywnego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego zwiększył zainteresowanie unowocześnianiem systemów i procedur zarządzania ludźmi. Planowane zmiany jednak
nie zawsze wywołują entuzjazm pracowników. Ich opór może wynikać z obawy
przed nowymi rozwiązaniami, poczucia zagrożenia czy z przyzwyczajenia do dotychczas obowiązujących procedur. Bardzo ważnym zadaniem wprowadzających
zmiany jest więc skuteczne ograniczanie tego oporu, gdyż akceptacja zmian przez
osoby, których one dotyczą, jest kluczowa dla pomyślnego przebiegu procesu
wdrożenia. Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wskazuje również, jak ważna dla skutecznego wdrażania zmian jest kultura organizacyjna. Jej
ewolucja w kierunku proefektywności i proinnowacyjności wydaje się konieczna
w związku ze wzrostem wyzwań i oczekiwań społecznych.
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Uwarunkowania zarządzania
zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Streszczenie
Cele i zasady funkcjonowania sektora prywatnego i publicznego się różnią, co powoduje
różnice w sposobie podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Sektor publiczny
kieruje się przede wszystkim skutecznością i legalizmem, ale powinien także dążyć do
efektywności wykorzystania swojego personelu. Wzrostowi efektywności ZZL w sektorze publicznym sprzyjać może wprowadzanie rozwiązań (procedur i dobrych praktyk)
stosowanych w sektorze prywatnym. Założenia podstawowych procedur personalnych
w odniesieniu do pracowników samorządowych zostały sformułowane w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku. W artykule postawiono
hipotezę, że implementacja procedur i dobrych praktyk w zakresie ZZL w sektorze samorządowym nie jest zaawansowana. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano przegląd
problematyki projektów nagradzanych w konkursie „Samorządowy lider zarządzania –
samorząd jako pracodawca”.
Słowa kluczowe: sektor publiczny, samorząd terytorialny, zarządzanie zasobami
ludzkimi
Klasyfikacja JEL: J 45 (Public Sector Labor Markets), M 12 (Personnel Management)
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Conditions of human resource management
in local government administration
Abstract
Objectives and principles of operation of the public and private sectors are different,
which generates some differences in the approach to human resource management
(HRM). The public sector is directed primarily at efficiency and legalism but should also
aim for efficiency of its staff. HRM efficiency gains in the public sector may contribute to
implementation of solutions (procedures and good practice) used in the private sector.
Assumptions of the basic procedures of personnel in relation to local government
employees have been formulated in the Act of November 21, 2008. The hypothesis of
this article is that implementation of procedures and good practice in the field of HRM in
the local government sector is not advanced. To verify the hypothesis used an overview
of the award-winning projects in the competition „Local Government Management
Leader – local government as an employer”.
Keywords: public sector, local government, human resource management

Wstęp
Sektorem publicznym kierują inne cele i zasady funkcjonowania niż prywatnym.
Sektor publiczny skupia się raczej na skuteczności i legalizmie działań niż na ich
efektywności. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), a w związku z tym w zachowaniach pracowników tego
sektora. Oczekiwania społeczne co do wzrostu efektywności usług publicznych
zmuszają sektor publiczny do wprowadzania rozwiązań stosowanych w sektorze
prywatnym, także w odniesieniu do personelu. Pewne rozwiązania narzuca ustawodawca, określając na przykład założenia podstawowych procedur personalnych w odniesieniu do pracowników samorządowych.
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań z obszaru ZZL stosowanych
w administracji samorządowej. Przyjęto hipotezę, że implementacja procedur
i dobrych praktyk w zakresie ZZL w jednostkach samorządowych nie jest zaawansowana. Dla zweryfikowania powyższej hipotezy dokonano przeglądu publikacji dotyczących rozwiązań stosowanych w obszarze ZZL w jednostkach
samorządowych w Polsce oraz przeglądu problematyki projektów nagradzanych
w konkursie „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako pracodawca”
w latach 2013–2014.
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1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
samorządowej
W ostatnich latach zauważyć można wzrost społecznych wymagań w stosunku
do usług świadczonych przez sektor publiczny, co wywiera presję na poprawę
jego funkcjonowania. W praktyce występują trudności z pomiarem skuteczności
(efektywności) działań sektora publicznego, więc trudno jednoznacznie ocenić,
jak dobrze (lub źle) on funkcjonuje oraz na ile sposób jego funkcjonowania podlega zmianie. Pracownicy sektora publicznego skupiają się zwykle na dokumentowaniu swoich działań i potwierdzaniu ich zgodności z obowiązującym prawem,
przyjmując zasadę „Co nie jest dozwolone, jest zabronione”. Skutkiem tego jest
niechęć do ryzyka i skłonność urzędników do unikania odpowiedzialności przez
ścisłe przestrzeganie biurokratycznych procedur [Rostkowski, 2012, s. 135–136;
Stiglitz, 2004, s. 240].
Opieranie się na biurokratycznej formule funkcjonowania w jednostkach
sektora publicznego może powodować złą organizację pracy, czego skutkiem jest
niewielka skuteczność i marnotrawstwo środków pochodzących z obciążeń sektora prywatnego [Rostkowski, 2012, s. 132]. Aby osiągnąć większą efektywność
i skuteczność działań sektora publicznego, zgodnie z koncepcją New Public
Management należy wdrażać w administracji publicznej rozwiązania stosowane
w zarządzaniu sektorem prywatnym [Promberger, Rauskala, 2003, s. 1–9;
Gruening, 2001, s. 1–2, 7–11].
Trzeba zaznaczyć, że możliwości zastosowania rozwiązań biznesowych w sektorze publicznym podlegają poważnym ograniczeniom, wynikającym z różnic
w funkcjonowaniu sektorów, rzutujących m.in. na zachowania pracowników.
Podstawowymi różnicami są: kryteria sukcesu (sektor publiczny nie podlega mechanizmowi konkurencji rynkowej, w mniejszym stopniu kieruje się kryteriami
finansowymi), podmiotowość polityczna obywateli (obywatel jest jednocześnie
konsumentem usług publicznych i partnerem instytucji publicznych), legalizm
działania (realizacja zadań w ramach prawa) [Seredocha, 2010, s. 110]. W konsekwencji dominującymi czynnikami oceny działań pracownika w sektorze publicznym są: skuteczność, legalizm i podmiotowość klienta. Wśród czynników
oceny brak efektywności działań, głównie z powodu trudności z jej mierzeniem.
Dodatkowymi argumentami za rezygnacją z zastosowania efektywności jako
sposobu oceny urzędników są: skłonność sektora publicznego do manipulowania danymi (zarówno na etapie doboru mierników oceny, jak i osiągniętymi wynikami) oraz dominacja odpowiedzialności prawnej (spoczywającej na osobach
zajmujących określone stanowiska) nad odpowiedzialnością za efekty (rozproszoną na różnych szczeblach, z ustawodawcą włącznie) [Zieliński, 2011, s. 31–32].
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Należy dodać, że finansowanie działań jednostek sektora publicznego nie zależy
od efektywności ich działań, tylko od stanu finansów publicznych [Bohdziewicz,
Urbaniak, 2013, s. 52].
Wymienione ograniczenia powodują, że koncepcja New Public Management
zastosowana w praktyce często nie spełnia pokładanych w niej nadziei [Dunleavy
i in., 2005, s. 469–478]. Badania empiryczne wskazują, że koszty implementacji
rozwiązań biznesowych w administracji publicznej mogą przekraczać osiągane
dzięki nim korzyści. Według jednego z szacunków koszty doradztwa dotyczącego
poprawy zarządzania w administracji publicznej w Wielkiej Brytanii były pięćdziesięciokrotnie wyższe od bezpośrednich korzyści z tego doradztwa [Zieliński,
2011, s. 26–28].
W takiej sytuacji rozsądne wydaje się sukcesywne wprowadzanie wybranych
rozwiązań biznesowych przez narzucanie ich sektorowi publicznemu w postaci
rozwiązań prawnych, bez korzystania z kosztownych form doradztwa zewnętrznego. Na to, jak słaba jest samodzielna implementacja praktyk stosowanych w sektorze prywatnym bez przymusu o charakterze prawnym, wskazują m.in. badania
przeprowadzone w 2009 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie organizacji administracji samorządowej. Większość badanych nie potrafiła dokonać
rzetelnej oceny realizacji strategii rozwoju lokalnego (co czwarty podmiot w ogóle
nie sformułował takiej strategii), a 90% urzędów nie monitorowało efektywności
świadczonych usług lub robiło to powierzchownie i niewystarczająco. Badanie
satysfakcji klientów przeprowadziło 40% urzędów, najczęściej w sposób nieregularny [Bohdziewicz, Urbaniak, 2013, s. 55].
Jednym z podstawowych obszarów jednocześnie wymagających implementacji nowych rozwiązań i warunkujących poprawę funkcjonowania sektora publicznego jest ZZL. W obszarze tym, poza aspektami związanymi z zarządzaniem
i aspektami ekonomicznymi, uwzględnić należy aspekty psychologiczne, socjologiczne, fizjologiczne i prawne [Listwan, 2010, s. 233]. Podobnie jak w przypadku sektora prywatnego można złożyć, że celem ZZL w sektorze publicznym jest
ukształtowanie poziomu i struktury zatrudnienia w sposób gwarantujący realizację jego zadań [Sapeta, 2007, s. 614]. Specyfika zadań administracji publicznej,
nałożonych na nią przez państwo, powoduje, że dominującą rolę odgrywa strategia
organizacji, której podporządkowana jest strategia ZZL [Rostkowski, 2012, s. 133].
Zasadnicze znaczenie w obszarze ZZL w sektorze publicznym mają wewnętrzne i zewnętrzne przepisy, określające zakres swobody wyboru w poszczególnych obszarach decyzyjnych [Sapeta, 2007, s. 607; Piotrowska, 2011, s. 136].
Wymóg prawny wynikający z ustawy lub rozporządzenia Rady Ministrów
zmusza do wprowadzenia pewnych elementów zarządzania strategicznego w ramach ZZL w sektorze publicznym [Rostkowski, 2012, s. 140]. Ustawa z dnia 21 listo105
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pada 2008 roku o pracownikach samorządowych określa jedynie ogólne warunki,
jakie ma spełniać szeregowy pracownik samorządowy (wykształcenie co najmniej średnie, niekaralność, nieposzlakowana opinia) oraz pracownik pełniący
funkcje kierownicze (wymagany staż pracy, wyższe wykształcenie), precyzuje
także, kto pełni funkcję pracodawcy osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach kierowniczych w samorządzie [Ustawa z 21 listopada 2008].
Z perspektywy obszaru ZZL najwięcej miejsca w ustawie poświęcono pozyskiwaniu personelu, wobec którego ustawodawca konsekwentnie używa terminu „nabór”. Ustawa stwierdza, że nabór ma być otwarty i konkurencyjny, określa
zawartość ogłoszenia (opis stanowiska pracy, wymagań, zakresu szkoleń, wymaganych dokumentów, terminu i miejsca ich składania), termin, w jakim ma się
pojawić w „Biuletynie Informacji Publicznej” (musi być co najmniej 10 dni na
składanie dokumentów aplikacyjnych), stanowi, że ogłoszenie powinno precyzować wymagania niezbędne i dodatkowe (pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku). Wstępną selekcję przeprowadza komisja – jej
zadaniem jest wyodrębnienie najwyżej pięciu kandydatów i przedstawienie ich
kierownikowi jednostki, w której stanowisko ma być obsadzone. Sporządza się
protokół z procesu naboru, zawierający informacje o zastosowanych metodach
i technikach oraz uzasadnienie wyboru. Po naborze informacja o jego wyniku
wraz z uzasadnieniem ma być upowszechniona na tablicy informacyjnej w jednostce, w której przeprowadzono nabór. Umowa z podejmującym pracę po raz
pierwszy jest zawierana na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). Osobę
taką obejmuje „służba przygotowawcza”, mająca na celu teoretyczne i praktyczne
przygotowanie do wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy ją egzamin, którego pozytywny wynik
jest warunkiem dalszego zatrudnienia [Ustawa z 21 listopada 2008].
Drugim, stosunkowo szeroko rozpatrywanym w ustawie elementem zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym jest system motywacyjny.
Ustawa stanowi, że wynagrodzenia są adekwatne do zajmowanego stanowiska
i kwalifikacji, a w ich strukturze wyodrębnia się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawę emerytalną (rentową), zakłada także możliwość otrzymania dodatku
specjalnego z racji zajmowanego stanowiska, z tytułu powierzenia dodatkowych
zadań, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Szczegółowe rozwiązania dotyczące podziału lub klasyfikacji stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, minimalnego (maksymalnego) poziomu wynagrodzeń, dodatków i nagród określają
rozporządzenia Rady Ministrów [Ustawa z 21 listopada 2008].
Do pozostałych elementów polityki personalnej ustawodawca odnosi się
w sposób bardziej ogólny. Awans wewnętrzny (z pominięciem otwartego konkursu)
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może nastąpić jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk. Pracownik samorządowy w przypadku reorganizacji jest chroniony przed zwolnieniem, należy
zapewnić mu stanowisko odpowiadające kwalifikacjom, przez 6 miesięcy ma zapewnione dotychczasowe wynagrodzenie (jeśli na nowym stanowisku pracy wynagrodzenie jest niższe). Oceny pracowniczej dokonuje przełożony, nie rzadziej
niż raz na dwa lata i nie częściej niż co sześć miesięcy. Dotyczy ona przede wszystkim wywiązywania się z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku. Pracownik ma możliwość odwołania się od oceny negatywnej, a ponowna ocena
może nastąpić nie wcześniej niż po trzech miesiącach. Dwie kolejne negatywne
oceny skutkują rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kryteria i skalę ocen przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania jednostki określa jej kierownik w drodze zarządzenia. W odniesieniu do rozwoju
pracowników ustawa stanowi jedynie, że uczestniczą oni w różnych formach
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, a środki finansowe na te działania są przewidziane w planach finansowych jednostek [Ustawa z 21 listopada 2008]. Efektem
braku sprecyzowania działań dotyczących rozwoju personelu w ustawie jest niska
ranga przypisywana tym działaniom. Według badań przeprowadzonych w 2009 roku
na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie organizacji administracji samorządowej tylko 30% urzędów dobór szkoleń pracowników opierało na potrzebach instytucji, tylko co drugi badał efektywność przeprowadzonych szkoleń, przy czym
była ona badana przede wszystkim na podstawie satysfakcji uczestników szkolenia [Bohdziewicz, Urbaniak, 2013, s. 56].
Zasady prowadzenia działań należących do ZZL może uszczegółowić rozporządzenie Rady Ministrów. Przykładem jest rozporządzenie dotyczące oceny
pracowników samorządowych obowiązujące od 2007 roku, zawierające szczegółowe zasady i procedury ocen. Wyodrębniono w nim dwie grupy kryteriów
ocen, tj. kryteria obowiązkowe i dodatkowe (fakultatywne). Wśród obowiązkowych znalazły się: sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania przepisów, planowanie i organizowanie pracy, etyczna postawa. Kryteria
powyższe zostały dokładnie zdefiniowane [Czajka, 2013, s. 39–40]. Lista fakultatywna zawierała 23 pozycje, z których większość dotyczyła wiedzy, umiejętności
i postaw pracownika [Sapeta, 2007, s. 623]. Analiza przyjętych przez poszczególne
urzędy systemów oceniania wskazywała, że są bardzo podobne, urzędy w małym
stopniu uwzględniały zatem swoją specyfikę (np. wielkość). Mimo że nowa ustawa
o pracownikach samorządowych z 2008 roku pozostawiła określenie zasad oceniania pracowników kierownictwom urzędów, większość decydentów utrzymała
kryteria narzucone przez rozporządzenie RM z 2007 roku lub do systemu ocen
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wprowadziła nieznaczne korekty. Opierając się na powyższych obserwacjach,
stwierdzono, że w jednostkach samorządu terytorialnego dominuje administrowanie kadrami, priorytetem jest podporządkowanie się rozwiązaniom prawnym,
procedury obowiązują często aż do zmiany wytycznych, w niewielkim stopniu
wykorzystywane są zalecenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi [Czajka,
2013, s. 43–52; Moczydłowska, 2011, s. 151–152].
Poprawne rozwiązania legislacyjne nie zapewnią sprawnego funkcjonowania ZZL, jeśli decydenci w sektorze publicznym postępują w sposób wątpliwy
etycznie, starając się omijać obowiązujące zasady. Na działania nieetyczne wskazują badania przeprowadzone w województwie łódzkim w odniesieniu do obsady
stanowisk kierowniczych w administracji samorządowej (gminnej, powiatowej
i wojewódzkiej). Stanowiska takie często były obsadzane niezgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy. Ogłoszenia o naborze dostosowywano do umiejętności osoby, którą decydenci chcieli zatrudnić na danym stanowisku (jeśli kandydat miał
odpowiedni staż i kwalifikacje wymagane ustawą). Jeśli kandydat nie miał odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, przyjmowano go na szeregowe stanowisko, a następnie (z pominięciem ścieżki awansowej) powierzano mu
stanowisko p.o. dyrektora [Walczak, 2010, s. 102–106].
Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym jest konieczna nie tylko z powodu absorbowania przez niego znacznych środków finansowych i wzrostu oczekiwań wobec niego, ale także z powodu zmiany charakteru
rynku pracy w Polsce (z rynku pracodawcy na rynek pracobiorcy) w najbliższych
kilku latach. Z jednej strony, sektor publiczny zatrudnia większość pracowników
na stanowiskach, które nie mają odpowiedników w sektorze prywatnym, wysoko
kwalifikowanych specjalistów musi się często szkolić przez wiele lat, jest zatem
w pewnym sensie odrębnym segmentem rynku pracy [Zieliński, 2011, s. 31]. Z drugiej strony, konkurując z rynkiem prywatnym o najzdolniejszych fachowców, ma
mniejsze możliwości zaproponowania konkurencyjnych wynagrodzeń [Stiglitz,
2004, s. 235–236]. Dodatkowo możliwość pozyskania pracowników na stanowiska szeregowe (rozpoczynających karierę zawodową) zależy od sytuacji na rynku
pracy. Spadek poziomu bezrobocia wiąże się ze wzrostem konkurencji między
pracodawcami o pracowników, czego konsekwencją jest wzrost płac [Zieliński
i in., 2014, s. 761]. O ile sektor prywatny może relatywnie szybko zareagować na
tego typu zmiany, finansując zwiększenie kosztów pracy z przychodów rosnących w okresie dobrej koniunktury, o tyle wydatki sektora publicznego na wynagrodzenia mogą zostać poważnie skorygowane dopiero w następnym roku
budżetowym. Podstawowym argumentem za wyborem sektora publicznego jako
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pracodawcy jest stabilność zatrudnienia, która na rynku pracobiorcy traci znaczenie. Jednostki sektora publicznego dla utrzymania zainteresowania sobą jako
pracodawcą powinny się skupić na poprawie procedur personalnych, udrożnieniu ścieżek kariery zawodowej, umożliwieniu pracownikom rozwoju itp.

2. Zaawansowanie wprowadzania procedur ZZL
w samorządzie terytorialnym z perspektywy wyników
konkursu „Samorządowy lider zarządzania
– samorząd jako pracodawca”
Stan zaawansowania wdrażania procedur ZZL w samorządzie terytorialnym
można ocenić na podstawie wyników konkursu „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako pracodawca”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu
„Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Przeprowadza go
Związek Miast Polskich wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju dialogu społecznego w lokalnych jednostkach sektora samorządowego i działań na rzecz rozwoju kultury
organizacji pracy, promującej współodpowiedzialność, zaangażowanie pracowników i ich efektywność [www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,6298].
Do konkursu „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako pracodawca”
w roku 2013 zgłoszono 16 projektów, do finału zakwalifikowano 12 z nich. Na konferencji podsumowującej wyniki konkursu w roku 2013 zwracano uwagę, że dialog
społeczny zmierzający do propagowania idei godnej pracy sprzyja zaangażowaniu pracowników i poprawie jakości świadczonych przez nich usług. Wnioski
konkursowe zaprezentowano w podziale na rozwiązania dotyczące sformalizowania stosunków pracowniczych, wypracowane w dialogu partnerów społecznych
(projekty Urzędu Miasta Częstochowy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, Urzędu Miasta Słupska) oraz inne rozwiązania
dotyczące budowania kultury organizacji pracy w instytucjach samorządowych
nastawionej na motywację pracowników (projekty Urzędu Miasta Dzierżoniowa,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Urzędu Miasta Opola, Urzędu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Urzędu Miasta Zielonek). Projekty oceniano na podstawie
kryteriów: adekwatności, skuteczności, przejrzystości, trwałości i replikowalności.
W 2014 roku na konkurs „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako
pracodawca” włynęło 16 projektów, z czego podobnie jak w roku poprzednim, do
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finału zakwalifikowano 12. Co prawda, projekty były zgłaszane w dwóch kategoriach, ale jedyny w kategorii „Rozwiązania dotyczące formalnego wymiaru stosunków pracowniczych w instytucjach samorządowych wypracowane między
pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników – partnerami
dialogu społecznego na poziomie lokalnym” został ostatecznie przeniesiony do
kategorii „Rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach
samorządowych”. Podobnie jak w roku poprzednim, wśród zakwalifikowanych
do finału konkursu dominowały urzędy miejskie (Dzierżoniowa, Gliwic, Gorzowa
Wielkopolskiego, Koszalina, Łodzi, Poznania, Zabrza), drugie co do liczebności
projektów były JST (Nowy Sącz – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich,
Poznań – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Sępólno Krajeńskie – Centrum Kultury i Sztuki, Szczecinek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), jeden
projekt został zgłoszony przez Urząd Gminy Popielów.
W tabeli 1 wymieniono laureatów konkursów z roku 2013 i 2014, tytuły
zgłoszonych projektów i zajęte miejsca. Większość projektów, które znalazły się
w finale, została nagrodzona. W roku 2013 w dwóch kategoriach było łącznie
siedem nagród, ponieważ w drugiej z kategorii przyznano dwa drugie miejsca.
W roku 2014 nagrodzeni znaleźli się w jednej kategorii, przy czym poza trzema
pierwszymi miejscami przyznano sześć wyróżnień.
Nagrodzone i wyróżnione projekty można pogrupować w cztery obszary
tematyczne: zadań stojących przed jednostkami i sposobu ich realizacji (5 projektów), ogólnego funkcjonowania ZZL w jednostce (4 projekty), szeroko rozumianego systemu motywacyjnego (4 projekty) oraz komunikacji wewnętrznej
(3 projekty). Żaden z nagrodzonych projektów nie odnosił się szczegółowo do
kwestii pozyskiwania personelu i jego rozwoju (zapewne elementy te pojawiły się
w czterech projektach dotyczących ogólnego funkcjonowania ZZL w jednostce).
Z jednej strony, projekty zgłoszone i nagrodzone w konkursie obejmują problematykę podstawową, którą duże przedsiębiorstwa sektora prywatnego dawno
w swoich działaniach uporządkowały. Można z tej perspektywy stwierdzić, że
w stosunku do nich sektor publiczny jest mocno zapóźniony. Z drugiej strony,
z uwagi na niechęć do ryzyka i preferowanie legalizmu cechujące pracowników
szeregowych (a także zarządzających) w sektorze publicznym, konkurs odgrywa
bardzo istotną rolę w poprawie funkcjonowania ZZL. Dostarcza gotowych rozwiązań, będąc źródłem dobrych praktyk. Jego wyniki są dostępne w bazie dobrych
praktyk, na stronie internetowej www.dobrepraktyki.pl i na stronach organizacji
samorządowych realizujących projekty.
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Można założyć, że pracownicy samorządów w razie konieczności dokonania korekt w obszarze ZZL w pierwszej kolejności będą szukać gotowych rozwiązań, zwłaszcza stosowanych w sektorze publicznym. Powodem jest niechęć do
ryzyka, a także często towarzysząca zmianom w funkcjonowaniu sektora publicznego presja czasu, wynikająca z konieczności terminowego dostosowania
się do nowych rozwiązań narzuconych przez ustawodawcę (lub Radę Ministrów).
Z tej perspektywy gotowe i sprawdzone rozwiązania ułatwią wprowadzenie korekt do funkcjonowania ZZL w jednostkach samorządowych.
Tabela 1. Nagrodzeni w konkursach „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako pracodawca” w latach 2013–2014
Rok

1913

Kategoria i tytuł projektu
Sformalizowanie stosunków pracowniczych
w ramach dialogu

Nagrodzony
podmiot

Miejsce

Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa
budowania motywacyjnego i sprawiedliwego
systemu wynagrodzeń

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
w Jaworznie

I

Ustalenie dodatkowych świadczeń (dodatki
przedemerytalne) dla pracowników

Urząd Miejski
w Słupsku

II

Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami
pracownikami jednostek organizacyjnych
w obszarze pomocy społecznej

Urząd Miejski
w Częstochowie

III

Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół
i placówek oświatowych w Opolu w drodze
konsultacji społecznych

Urząd Miejski
w Opolu

I

Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne

Urząd Gminny
w Tarnowie
Podgórnym

II

Urząd Miasta Zielonka miejscem pracy i dialogu

Urząd Miejski
w Zielonkach

III

Bo największym kapitałem jest człowiek – zespoły
zadaniowe jako przykład efektywnej organizacji
i kultury pracy w Starostwie Powiatowym
w Przasnyszu

Starostwo
Powiatowe
w Przasnyszu

wyróżnienie

Rozwiązania dotyczące budowania kultury
organizacji pracy
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Rok

Kategoria i tytuł projektu

2014

Rozwiązania dotyczące kultury organizacyjnej
sprzyjającej kształtowaniu dobrych relacji
międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy
w instytucjach samorządowych

Nagrodzony
podmiot

•

Miejsce

Zarządzanie przez wartości w Regionalnym
Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej
w Poznaniu

I

Partycypacja jako dialog – ustalanie zasad
wynagradzania i nagradzania pracowników”

Urząd Miejski
w Dzierżoniowie

II

Aktywne słuchanie podstawą dialogu

Urząd Gminny
w Popielowie

III

Urząd Miejski
w Gliwicach

wyróżnienie

Wdrożenie modelowych rozwiązań w zakresie
doskonalenia komunikacji wewnętrznej w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie

Urząd Miejski
w Koszalinie

wyróżnienie

Kreuje Motywuje – pozapłacowy system motywacyjny w Urzędzie Miasta

Urząd Miejski
w Łodzi

wyróżnienie

Od wykluczenia do znaczenia. Budowa i rozwój
platformy usług informacyjnych POZnań* Kontakt,
w oparciu o program zatrudnienia osób
z orzeczoną niepełnosprawnością w Urzędzie
Miasta Poznania

Urząd Miejski
w Poznaniu

wyróżnienie

Polityka personalna w UM w Zabrzu oparta
na łączeniu potrzeb pracodawcy i oczekiwań
pracowników

Urząd Miejski
w Zabrzu

wyróżnienie

Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system
przepływu informacji jako elementy kształtujące
motywującą atmosferę pracy i dobre relacje
międzyludzkie w MOPS w Szczecinku

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Szczecinku

wyróżnienie

Mechanizm komunikacji wewnętrznej w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach jako integralny element
doskonalenia systemu zarządzania jakością

Źródło: [www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5502;
www.zgwrp.pl/aktualnosci/konkursy; www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,6298].

Podsumowanie
Zalecenia zmierzające do poprawy funkcjonowania ZZL w sektorze samorządowym, które można sformułować na podstawie przeglądu publikacji dotyczących
rozwiązań stosowanych w obszarze ZZL w jednostkach samorządowych w Polsce,
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podzielić można na: regulacyjne, kontrolne i popularyzatorskie. W odniesieniu
do ustawy (rozporządzeń Rady Ministrów) obszarem wymagającym dookreślenia jest rozwój pracowników. Jednostki administracji publicznej powinny zostać
zobowiązane do odpowiedniego doboru szkolonych i szkolących (dostosowania
szkoleń do potrzeb jednostki i/lub stanowiska pracy) oraz oceny procesu szkoleniowego. W odniesieniu do działań kontrolnych, konieczne wydaje się nasilenie
kontroli sposobu obsady stanowisk kierowniczych, co poprawiłoby wizerunek
sektora publicznego jako pracodawcy i ograniczyło zjawiska patologiczne. Biorąc
pod uwagę niechęć do zmian i trwałość przyjętych rozwiązań (charakterystyczną
nie tylko dla sektora publicznego) bardzo istotnym elementem wspierającym stosowanie pożądanych rozwiązań w zakresie ZZL w sektorze samorządowym jest
propagowanie dobrych praktyk. Jedną z form jest organizowany pod patronatem
Senatu RP konkurs „Samorządowy lider zarządzania – samorząd jako pracodawca”.
Presja czasu często nie pozwala sektorowi publicznemu na budowanie nowych strategii opartych na głębokich studiach literaturowych i doświadczeniach
sektora prywatnego. Z tej perspektywy wyniki konkursu „Samorządowy lider
zarządzania – samorząd jako pracodawca” stanowią cenne źródło dobrych praktyk, zwłaszcza że kryteriami oceny projektów są: adekwatność, skuteczność,
przejrzystość, trwałość i replikowalność.
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Otoczenia i warunki pracy
personelu medycznego szpitali
Streszczenie
Stosunkowo rzadko podejmowane są badania dotyczące otoczenia oraz warunków
pracy lekarzy i pielęgniarek. W artykule podjęto zatem problem makro- i mikrootoczenia
pracy lekarzy i w tym kontekście – oceny warunków pracy. Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że personel medyczny pracuje w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i stosunkowo trudnym mikroekonomicznym.
Słowa kluczowe: pracownik, rynek pracy, służba zdrowia
Klasyfikacja JEL: I18, J31, J62

Environment and conditions
in which medical staff work in hospitals
Abstract
Studies on environment and conditions in which doctors and nurses work are hardly
undertaken. Therefore, the present article addresses the problem of macro and micro-environment under which medical staff work and is an attempt to evaluate the working
conditions. Based on the analysis, it can be stated that doctors and nurses work in a
difficult macroeconomic and relatively difficult micro-economic environment.
Key words: employee, labour market, health service
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Wstęp
Problematyka zarządzania pracownikami służby zdrowia, w tym personelem
medycznym (w niniejszym artykule będzie się to odnosić do lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach) jest rzadko poruszana w badaniach i literaturze
z zakresu ekonomiki pracy czy zarządzania. Wynika to zapewne z kilku przyczyn,
do których można zaliczyć chociażby specyfikę pracy lekarzy i pielęgniarek 2,
podporządkowaną częściowo „służeniu”, a nie klasycznej „efektywności pracy”3,
obiektywny brak czasu personelu medycznego na uczestniczenie w takich badaniach czy ograniczone możliwości wykorzystania metod zarządzania w służbie
zdrowia (m.in. ze względu na regulacje administracyjne i szczególne wymogi
kwalifikacyjne), co w efekcie powoduje często sprowadzanie zarządzania personelem medycznym do administrowania nim. To jednak nie oznacza, że nie należy
podejmować badań we wspomnianym zakresie. Co więcej, toczące się w środkach masowego przekazu, wśród polityków i „zwykłych ludzi” dyskusje dotyczące
pracy lekarzy i pielęgniarek oraz to, że każdy jest zainteresowany dobrym stanem
zdrowia, pokazują, że funkcjonowanie służby zdrowia, również w aspekcie zarządzania personelem medycznym, jest zagadnieniem ważnym. Tym bardziej, że
zdecydowanie częściej słychać negatywne wypowiedzi o pracownikach służby
zdrowia, zwłaszcza na temat emigracji, uzyskiwanych wynagrodzeń i kontaktów
z pacjentami (klientami). Z tego względu celem artykułu będzie analiza otoczenia personelu medycznego oraz ewentualnego wpływu tego otoczenia na warunki
pracy i próba wyciągnięcia na tej podstawie wniosków co do możliwości wykorzystania narzędzi do zarządzania w odniesieniu do tego personelu.
Pierwszym etapem analizy będzie pokazanie istoty i wagi zarządzania zasobami ludzkimi w dowolnej organizacji, drugim – omówienie sytuacji makroi mikroekonomicznej w służbie zdrowia, z uwzględnieniem sytuacji zawodowej
lekarzy i pielęgniarek, a na końcu zostaną wyciągnięte wnioski w kontekście
zarządzania zasobami ludzkimi.

1. Rola pracownika w organizacji
W gospodarce rynkowej największy wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące pracowników ma rachunek kosztów i wyników pracy.
Pielęgniarki zaliczane są do grupy zawodowej specjalistów, gdyż jest od nich wymagane ukończenie studiów wyższych i w większości osiągnęły ten poziom wykształcenia.
3
Chodzi tu o priorytety – praca wymienionych grup ma polegać na leczeniu i tego może dotyczyć efektywność. W sensie ekonomicznym efektowność dotyczy kosztów i efektów.
2
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Przedsiębiorstwo zatrudniające ludzi ponosi koszty pracy, które wynikają z ogółu wydatków związanych z zaangażowaniem człowieka w procesy gospodarcze.
Analiza wielkości tych kosztów i ich wyników służy do oceny sprawności funkcjonowania kapitału ludzkiego. Wyniki (efekty) pracy są pochodną kosztów pracy i innych rodzajów kosztów, na przykład związanych z warunkami pracy,
stosowaną technologią itd. [Stańczyk, 2012, s. 44–55]. Zjawiskiem pożądanym
dla przedsiębiorstwa są efekty w postaci wzrostu wydajności pracy. Daje on organizacji korzyści m.in. w postaci zwiększenia konkurencyjności, a dla pracowników
– w postaci wzrostu płac i zaspokojenia potrzeb pozaekonomicznych [Jasiński,
1999, s. 47]. Należy jednak pamiętać, że korzyści przedsiębiorstw i pracowników
są różne. Dotyczy to może jeszcze bardziej służby zdrowia, gdzie trudno mówić
o klasycznym rachunku ekonomicznym, zwłaszcza uwzględniającym dłuższy
okres. Celem jest bowiem zdrowie pacjenta, a minimalizacja kosztów powinna
być kwestią uwzględnianą, ale drugorzędną.
We współczesnej gospodarce następuje ciągły wzrost konkurencyjności.
Jednocześnie w otoczeniu przedsiębiorstwa zachodzą szybkie zmiany: technologiczne, polityczne, gospodarcze czy też wartości w życiu ludzi. Powoduje to
odchodzenie od dotychczasowych formuł zarządzania zasobami ludzkimi i szukanie nowych metod, mających na celu zapewnienie przedsiębiorstwu elastyczności i dynamiki działania.
W przedsiębiorstwie można wyróżnić podmioty społeczne, które reprezentują pewne kategorie interesu. Należą do nich właściciele, zarządzający i pracownicy. W przedsiębiorstwie też następuje realizacja interesów tych grup, a dla
niego samego jako całości jest to cel ekonomiczny. Cele ekonomiczne są jednakże
realizowane zarówno przez ludzi, jak i dla ludzi. Dlatego w interesie osób zarządzających leży dbałość o zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pracowników. Są one
zróżnicowane i dotyczą wymiaru ekonomicznego (wynagrodzenia, premie) i pozaekonomicznego (stabilność i warunki pracy, potrzeba rozwoju, dobrej atmo
sfery w pracy, współdecydowania itp.). Ich realizacja znajduje odzwierciedlenie
zarówno w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i efektach, które
ściśle są związane z aktywnością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością osób
zatrudnionych. Zatem wymierne efekty może przynieść inwestowanie w nich,
stwarzanie im dobrych warunków pracy i odpowiednie motywowanie, przy założeniu, że pracownicy są zdolni do ciągłego doskonalenia wyników swojej pracy.
Specyfika człowieka jako zasobu kapitału ludzkiego wymaga więc [Gableta, 1998,
s. 10–11; Jamka, 2001, s. 45–47]:
• nadania mu w przedsiębiorstwie odpowiedniego statusu i funkcji,
• aktywizacji przez uczestnictwo, satysfakcję oraz motywację w wyniku zastosowania odpowiedniego zestawu bodźców.
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Efektywne inwestowanie w rozwój umiejętności i wiedzy pracowników polega więc na takim ich doskonaleniu, żeby móc w pełni wykorzystać ten kapitał
dla rozwoju przedsiębiorstwa i ku zadowoleniu zatrudnionych. Ze względu na
rosnące znaczenie kapitału ludzkiego działania podejmowane w tym zakresie
powinny uwzględniać [Gableta, 1998, s. 15]:
• zwiększanie wiedzy i umiejętności pod kątem obecnych i przyszłych wymagań co do wykonywanej pracy z jednoczesnym uwzględnieniem zmian
w technice i technologii, organizacji czy ekonomicznych warunkach wytwarzania,
• zwiększanie elastyczności, kreatywności, samodzielności, dyspozycyjności
pracowników,
• motywowanie do aktywnych postaw i działań,
• stosowanie odpowiednich warunków pracy, uwzględniających fizyczne i psychiczne cechy pracowników,
• realizację interesów pracowników, m.in. w wyniku uspołecznienia procesu
podejmowania decyzji,
• tworzenie, w ramach kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, odpowiedniego klimatu, sprzyjającego postawom i zachowaniom pracowników
korzystnym z punktu widzenia realizacji strategii przedsiębiorstwa,
• stosowanie elastycznych form organizacji czasu pracy oraz minimalizowanie jego strat.
Zatem niezwykle istotny w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
okazuje się optymalny dobór, wykorzystanie i wzbogacanie kapitału ludzkiego.
Optymalizacja ta sprowadza się głównie do umożliwiania i ułatwiania pracownikom rozwoju umiejętności, wiedzy, zdolności itd., przede wszystkim przez odpowiednie stymulowanie ich do działania i jest ściśle związana z przyjętą przez
przedsiębiorstwo strategią jego funkcjonowania, a z tego względu ze strategią
personalną.
Przedstawione wyżej ogólne procesy zarządzania pracownikami są przeprowadzane we wszystkich organizacjach, również nienastawionych na zysk, i mają
istotny wpływ na wyniki pracy. Zatem, by osiągnąć dobre wyniki w pracy, co w przypadku personelu medycznego oznaczać może poprawę zdrowia pacjenta, ale też
jego zadowolenie z kontaktów z tym personelem, odzwierciedlone chociażby
dobrym przepływem informacji o stanie zdrowia, należy przede wszystkim poszukać i dobrać pracowników najlepiej nadających się do spełnienia zadań wyznaczonych przez organizację, następnie docenić ich wysiłek i pracę, pobudzać
motywację i wpływać na ich dalszy rozwój.
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W odniesieniu do służby zdrowia i szpitali, jako organizacji zatrudniających lekarzy i pielęgniarki, istotny wpływ na efektywność pracy mają czynniki
zewnętrzne – wysokość środków przeznaczanych na służbę zdrowia, liczba lekarzy, którzy muszą wykonywać określoną pracę, a także warunki pracy, m.in. uzyskiwane wynagrodzenia i czas pracy. Bez wątpienia istotne są też inne czynniki,
ale ich analiza wymagałaby przeprowadzenia bezpośrednich badań ankietowych
wśród lekarzy i pielęgniarek.

2. Ocena otoczenia makroekonomicznego
pracy lekarzy i pielęgniarek
W Polsce, w zasadzie od lat 90. XX wieku, czyli od rozpoczęcia transformacji
ustrojowej, obserwuje się wiele dynamicznych zmian również w służbie zdrowia
i jej otoczeniu1. Dotyczą one możliwości „menedżerskiego” zarządzania organizacjami świadczącymi usługi medyczne, pogłębiającej się współpracy międzynarodowej, emigracji lekarzy i pielęgniarek, dostępu do nowoczesnego sprzętu itd.
Chyba najbardziej dotkliwa dla zarządzających szpitalami i dla pacjentów jest
emigracja personelu, mimo że miała ona i tak ograniczony zakres i obejmowała
głównie początkowe 2–3 lata od wejścia do UE. Jednakże brak zgody rządzących
na zwiększenie wydatków na służbę zdrowia i na większą liczbę miejsc na studiach medycznych powoduje, że stale są poszukiwani wyspecjalizowani pracownicy służby zdrowia, a od już zatrudnionych oczekuje się wydłużenia czasu pracy.
Funkcjonowanie służby zdrowia można analizować z różnych punktów widzenia. W niniejszym artykule wykorzystano możliwość analizy na podstawie
danych makroekonomicznych dotyczących finansowania służby zdrowia, wynagrodzeń i zmian wielkości zatrudnienia. Analizę rozpoczyna przedstawienie
szerszego kontekstu – porównania międzynarodowego danych w zakresie finansowania służby zdrowia (tabela 1 i wykres 1) oraz liczby lekarzy i pielęgniarek na
1000 mieszkańców (tab. 2 i 3).

Wiele interesujących artykułów związanych z tym zagadnieniem zawiera [Przedsiębiorczość i zarządzanie,
2013].
1
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Tabela 1. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia jako procent PKB i według parytetu
siły nabywczej (PPP) na 1 mieszkańca w krajach OECD w 2011 r.
Wydatki
(% PKB)

Według PPP
na 1 mieszkańca
(tys. dol.)

Stany Zjednoczone

17, 7

8, 5

Holandia

11, 9

5, 1

Francja

11, 6

4, 1

Niemcy

11, 3

4, 5

Kanada

11, 2

4, 5

Szwajcaria

11, 0

5, 6

Dania

10, 9

4, 4

Austria

10, 8

4, 5

Belgia

10, 5

4, 1

Nowa Zelandia

10, 3

3, 2

Portugalia

10, 2

2, 6

Japonia (2010)

9, 6

3, 2

Szwecja

9, 5

3, 9

Wielka Brytania

9, 4

3, 4

Hiszpania

9, 3

3, 1

Norwegia

9, 3

5, 7

Włochy

9, 2

3, 0

Grecja

9, 1

2, 4

Islandia

9, 0

3, 3

Finlandia

9, 0

3, 4

Australia (2010)

8, 9

3, 8

Irlandia

8, 9

3, 7

Słowenia

8, 9

2, 4

Słowacja

7, 9

1, 9

Węgry

7, 9

1, 7

Izrael

7, 7

2, 2

Chile

7, 5

1, 6

Czechy

7, 5

2, 0

Korea Płd.

7, 4

2, 2

Polska

6, 9

1, 5

Luksemburg

6, 6

4, 2

Meksyk (2010)

6, 2

1, 0

Turcja (2008)

6, 1

0, 9

Estonia

5, 9

–

Kraj

Źródło: [Zdrowie... w 2012 roku, 2014, s. 148–149].
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Dane przedstawione w tabeli 1 pokazują, że w 2011 roku największy był
odsetek wydatków na ochronę zdrowia, jako procent PKB, w krajach wysokorozwiniętych, przy czym zdecydowanie najwięcej w Stanach Zjednoczonych (prawie
18% PKB i 8, 5 tys. dolarów według PPP). Najmniej przeznaczają na ten cel kraje
słabiej rozwinięte, w tym również Polska (niecałe 7% PKB i 1, 5 tys. dolarów według PPP). Na podkreślenie zasługuje fakt, że z krajów UE należących do OECD
mniej niż w Polsce wydaje się jedynie w Estonii (niecałe 6% PKB). Uzupełnieniem tabeli 1 mogą być dane dotyczące Polski, ale w dłuższym okresie. Na rysunku 1 przedstawiono zatem wydatki ogółem na ochronę zdrowia w Polsce, jako
procent PKB, w latach 2003–2012. Można zaobserwować, że od 2010 roku następuje spadek tych wydatków.

Rys. 1. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia jako % PKB w latach 2003–2012
Źródło: [Narodowy..., 2014, s. 6].

Z wykresu 1 można wywnioskować, że do kryzysu gospodarczo-finansowego
lat 2008–2009 następował w Polsce wzrost wydatków na ochronę zdrowia, a następnie, od 2010 roku, następuje spadek.
Warto też dodać, że z 34 analizowanych krajów OECD w 23 odsetek wydatków prywatnych jest niższy niż w Polsce, gdzie wynosił około 30% [Zdrowie,
2014, s. 150]. Dane GUS pokazują, że od 2008 do 2012 roku odsetek wydatków
prywatnych w całości wydatków na ochronę zdrowia wzrósł z 1, 82 % do 1, 90%, a od
setek wydatków publicznych zmalał z 4, 73% do 4, 43% [Narodowy..., 2014, s. 2], zatem
państwo przerzuca koszty leczenia z budżetu na gospodarstwa domowe.
Dla funkcjonowania służby zdrowia, poza kwestią jej finansowania, kluczowe znaczenie ma liczba personelu medycznego. W tabeli 2 i 3 przedstawiono
odpowiednie dane – w porównaniu międzynarodowym i w odniesieniu do Polski.
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Tabela 2. Liczba lekarzy i pielęgniarek na 1000 obywateli w krajach OECD
w 2011 roku
Kraj

Lekarze

Pielęgniarki

Grecja

6, 1

3, 3

Austria

4, 8

10, 1

Hiszpania

4, 1

5, 5

Włochy

4, 1

6, 3

Portugalia

4, 0

6, 1

Szwecja (2010)

3, 9

–

Niemcy

3, 8

11, 4

Szwajcaria

3, 8

16, 6

Norwegia

3, 7

12, 9

Czechy

3, 6

8, 0

Dania (2009)

3, 5

15, 4

Islandia

3, 5

14, 8

Australia

3, 3

10, 1

Estonia

3, 3

6, 2

Izrael

3, 3

4, 8

Francja

3, 1

8, 7

Holandia (2010)

3, 0

8, 4

Luksemburg

3, 0

12, 1

Słowacja (2007)

3, 0

5, 9

Węgry

3, 0

6, 2

Belgia

2, 9

15, 4

Wielka Brytania

2, 8

8, 6

Finlandia (2008)

2, 7

10, 3

Irlandia

2, 7

12, 2

Nowa Zelandia

2, 6

10, 0

Słowenia

2, 5

8, 3

Stany Zjednoczone

2, 5

11, 1

Kanada

2, 4

9, 3

Japonia (2010)

2, 2

10, 0

Meksyk

2, 2

2, 7

Polska

2, 2

5, 2

Korea Płd.

2, 0

4, 7

Turcja

1, 7

1, 7

Chile

1, 6

1, 5

Źródło: [Zdrowie... w 2012 roku, 2014, s. 132, 135].
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Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, sytuacja w polskiej służbie
zdrowia jest zła również pod względem liczby personelu medycznego na 1000
obywateli. W porównaniu z innymi krajami OECD mamy niską liczbę lekarzy
i pielęgniarek, a wśród krajów europejskich – najniższą. Dane statystyczne w tym
zakresie, ale o dłuższym szeregu czasowym i dotyczące jedynie Polski, zostały
przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Liczba (w tys.) lekarzy i pielęgniarek pracujących w szpitalach w Polsce w latach 2004–2013
Grupa
zawodowa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lekarze
wykonujący
zawód lekarza

87

82

83

84

83

83

83

84

83

83

Lekarze
w szpitalach

–

–

–

–

43

43

43

43

43

43

Pielęgniarki
w szpitalach

–

–

–

–

117

118

118

121

120

120

Źródło: [Eurostat; Biuletyn..., 2014, s. 36].

Z danych przedstawionych w tabeli 3 można wyciągnąć wniosek, że poziom
zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w szpitalach jest względnie stały.
Uzupełniająco można wskazać również na kwestię wieku lekarzy (rys 2).

Rys. 2. Lekarze uprawnieni do wykonywania zawodu – struktura wieku
(lata 2005–2013)
Źródło: [Zdrowie... w 2013 roku, 2015, s. 67].
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Dane na wykresie 2 pokazują, że w latach 2005–2013 wystąpiła niekorzystna tendencja wzrostu średniego wieku lekarzy – coraz mniej jest lekarzy w wieku
35–44 lata, a coraz więcej mających powyżej 55 lat, przy czym najliczniejsza jest
grupa 45–54-latków, podczas gdy w 2005 roku dominowali 35–44-latkowie.

3. Ocena otoczenia mikroekonomicznego pracy
lekarzy i pielęgniarek
Termin „mikrootoczenie pracy lekarzy i pielęgniarek” oznacza w niniejszym artykule warunki ich pracy w zakresie: rodzaju umowy o pracę, czasu pracy i uzyskiwanego wynagrodzenia.
Podmioty lecznicze stosują dwie zasadnicze formy zatrudniania lekarzy:
umowę o pracę, opartą na przepisach zawartych w Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
z późn. zm., oraz umowę cywilnoprawną (kontrakt), której podstawę odpowiedzialności kontraktowej stanowi art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Coraz bardziej powszechną
formą zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek w szpitalach jest umowa cywilnoprawna, zwana potocznie kontraktem. W latach 2008–2013 odsetek lekarzy zatrudnionych w tej właśnie formie wzrósł z 48% do 85%, a pielęgniarek z 4% do 10%
(tabela 4). Umowa ta budzi jednak wątpliwości prawne pod względem konstrukcji i skutków dla lekarza, np. w kwestii zabezpieczenia interesu prawnego podmiotów leczniczych przed skutkami działań osób trzecich, których efektem jest
powstanie szkody pacjenta. Powodem stosowania takich umów jest jednak
przede wszystkim za mała liczby lekarzy i konieczność zmuszania ich w pewien
sposób do pracy w wymiarze godzin niedopuszczalnym w umowach o pracę.
Więcej na ten temat pisze D. Klimek [Klimek, 2010, s. 10–15].
Tabela 4. Odsetek lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach na umowy
cywilnoprawne w latach 2008–2013
Grupa
zawodowa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lekarze

47, 9

54, 6

60, 1

69, 6

79, 9

84, 9

Pielęgniarki

4, 2

5, 0

6, 0

6, 7

8, 9

10, 0

Źródło: [Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 2009, s. 39–40; 2010, s. 65–66; 2012, s. 64–65;
2014, s. 59–60].
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Kolejnym aspektem, niezwykle istotnym z punktu widzenia każdego pracownika i przedsiębiorstwa, są zarobki. W tabeli 5 dla lepszego zobrazowania
problemu zestawiono wynagrodzenia uzyskiwane przez lekarzy i pielęgniarki
w szpitalach oraz grup najlepiej zarabiających. Ponieważ lekarze i pielęgniarki
pracują z reguły również w tzw. nadgodzinach (dyżury), ich średnie wynagrodzenie miesięczne jest wyższe w stosunku do innych grup zawodowych, w tabeli
przedstawiono wynagrodzenia godzinowe brutto.
Tabela 5. Stosunek wynagrodzenia godzinowego brutto specjalistów do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w latach 2004–2012
Grupa zawodowa

2004

2006

2008

2010

2012

Specjaliści ogółem
w tym:

1, 58

1, 47

1, 43

1, 45

1, 37

Prawnicy

2, 25

2, 14

1, 91

1, 94

1, 93

Nauczyciele szkół wyższych

1, 90

1, 78

1, 61

1, 49

1, 41

Informatycy

1, 68

1, 66

1, 64

1, 63

1, 62

Specjaliści ds. kultury i sztuki

1, 68

1, 43

1, 48

1, 41

1, 24

Inżynierowie i pokrewni

1, 51

1, 46

1, 47

1, 35

1, 35

Specjaliści ds. ekonomicznych
i zarządzania

1, 45

1, 39

1, 34

1, 27

1, 30

Lekarze

1, 21

1, 34

1, 52

1, 73

1, 64

Pielęgniarki i położne (po studiach)

0, 74

0, 86

0, 91

0, 92

0, 86

Źródło: Struktura wynagrodzeń według grup zawodów w październiku 2004–2012, GUS, 2006 (s. 91),
2008 (s. 91), 2010 (s. 90), 2012 (s. 93–94), 2014 (s. 93–94).

Wynagrodzenie godzinowe specjalistów w 2004 roku było wyższe o 58% od
średniego wynagrodzenia w Polsce, ale w 2012 roku, zapewne na skutek upowszechnienia się szkolnictwa wyższego, już tylko o 37% (tabela 4). Odwrotną
tendencję wykazywało wynagrodzenie lekarzy, które było wyższe od średniej
krajowej w 2004 roku o 21%, a w 2012 roku już o 64%, przy czym w 2010 roku
nawet o 73%. Z kolei pielęgniarki uzyskiwały w latach 2004–2012 wynagrodzenie
o 10–15% niższe od średniej krajowej (w 2004 roku o 26%).
Spośród innych specjalistów, najwięcej w badanym okresie zarabiali prawnicy (w 2004 roku o 125% powyżej średniej krajowej, a w 2012 roku o 93% powyżej
tej średniej), informatycy – o ponad 60% więcej w całym analizowanym okresie
i nauczyciele szkół wyższych (o 90% powyżej średniej krajowej w 2004 roku i o 41%
w 2012 roku). Na uwagę zasługuje też fakt, że wynagrodzenie inżynierów i grup
pokrewnych do prezentowanych nie jest wysokie i porównywalne nawet z wynagrodzeniami specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania.
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Wnioski
Przedstawione dane pozwalają wyciągnąć kilka istotnych wniosków na temat
wpływu otoczenia na możliwości zarządzania lekarzami i pielęgniarkami.
Po pierwsze, wysokość środków przeznaczanych ogółem na służbę zdrowia
jest bardzo mała i wobec również bardzo małej liczby lekarzy i pielęgniarek przypadających na 10 tys. Polaków trudno mówić o efektywnym zarządzaniu personelem medycznym. Paradoksalnie można by jedynie próbować bardziej rozwijać
narzędzia przyczyniające się do spadku fluktuacji.
Po drugie, liczba lekarzy i pielęgniarek pracujących w szpitalach w zasadzie
się nie zmienia, natomiast wzrasta średni wiek lekarzy – być może część młodych
przedstawicieli tego zawodu emigruje. Stała liczba lekarzy pracujących w szpitalach powoduje też zapewne pewien drenaż lekarzy z innych obszarów służby
zdrowia do szpitali, np. ograniczanie prywatnych praktyk, co w efekcie może ograniczać dostęp do służby zdrowia, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Po trzecie, wzrasta odsetek osób pracujących na kontraktach. Dotyczy to
szczególnie lekarzy. Dzięki tym umowom lekarze mogą pracować więcej niż
48 godzin tygodniowo, co jest dla nich korzystne finansowo jedynie w krótszym
okresie. Może jednak wpływać negatywnie na jakość ich pracy.
Po czwarte, uzyskiwane przez lekarzy wynagrodzenia są stosunkowo wysokie, ale trzeba pamiętać, że okres studiów i specjalizacji jest dłuższy niż wśród
innych specjalistów. Z kolei wynagrodzenia pielęgniarek są bardzo niskie w porównaniu z wynagrodzeniami innych specjalistów, a nawet ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. Taka polityka rządzących w stosunku do tej ostatniej grupy
zawodowej jest trudna do zrozumienia, gdyż działa demotywująco na pielęgniarki, których praca jest ciężka zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Pielęgniarki
zostały w zasadzie zmuszone do ukończenia studiów magisterskich, czyli podniesienia kwalifikacji, a jednocześnie nie podwyższono im wynagrodzeń. Może
to zachęcać do emigracji, szczególnie z terenów przygranicznych.
W podsumowaniu można stwierdzić, że personel medyczny ma stosunkowo trudne warunki pracy. Dotyczy to zwłaszcza: niskich i malejących nakładów
na służbę zdrowia, zbyt małej liczby lekarzy i pielęgniarek, zatrudniania lekarzy
na kontrakty, wzrostu średniego wieku lekarzy, niskiego wynagrodzenia pielęgniarek. Jedynie wymiar ekonomiczny w tym zawodzie (wynagrodzenia) jest na
wysokim poziomie w stosunku do innych grup zawodowych i średniego wynagrodzenia w Polsce.
Wskazane problemy, wpływające na funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i całej służby zdrowia, mogą się jeszcze zaostrzyć w związku ze spadkiem
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nakładów budżetowych na „zdrowie” i ze starzeniem się społeczeństwa. Będzie
to źle wpływało na warunki pracy lekarzy i pielęgniarek i groziło emigracją
przedstawicieli obu grup zawodowych.
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Zatrudnienie i wynagradzanie lekarzy
w publicznej służbie zdrowia
Streszczenie
Reforma systemu opieki zdrowotnej wprowadziła w obszarze sektora publicznego
i poza nim wiele nowych możliwości zatrudnienia lekarzy. Rozwój ustawodawstwa
regulującego funkcjonowanie publicznych podmiotów medycznych znalazł swój wyraz w ekspansji umów o świadczenie usług medycznych zawieranych z lekarzami jako
równouprawnionymi stronami umowy.
W opracowaniu zawarto analizę zmian w strukturze zatrudnienia lekarzy w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz próbę identyfikacji przyczyn i perspektyw rozwoju
umów kontraktowych. Zawarto również prezentację mechanizmów wynagradzania lekarzy zatrudnionych na mocy umowy o pracę oraz umów kontraktowych w lecznictwie
publicznym. Dokonano próby usytuowania lekarzy (w tym zatrudnionych w publicznych
podmiotach leczniczych) na tle innych grup zawodowych, które uznano za dobre punkty
odniesienia.
Słowa kluczowe: zatrudnienie lekarzy, uelastycznianie zatrudnienia, typy wynagrodzeń
lekarzy, umowy kontraktowe, publiczna służba zdrowia
Klasyfikacja JEL: J31
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The employment and the salary for doctors
of the Public Health Service
Summary
The health system reform has introduced series of options for the employment of doctors
within and outside the public sector. The development of legislation that regulates the
operation of medical public entities is reflected by the expansion of the medical services
provisions concluded with doctors as equal parties of the agreement.
The paper also contains the analysis of the changes in the structure of doctors’ employment
by the Social Insurance Institution and the attempt to identify the causes and prospects
for the contractual agreements development. The compensation mechanisms related to
doctors who are employed on a basis of a contract and contractual agreements are also
included. There was made an endeavor to set the doctors (also doctors who are employed
by the Public medical units with other professionals that have been declared as good
framework.
Key words: the employment of doctors, plasticisation of employment, types of payments
for medical doctors, contracts, public health

Wstęp
W systemie ochrony zdrowia w Polsce publiczne podmioty lecznicze odgrywają
rolę szczególną. Wynika to z ich udziału w ogóle podmiotów leczniczych i związanego z tym zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych, struktury rodzajowej2, zasad finansowania, wreszcie potencjału kadrowego. Różnorodność
podmiotów sektora publicznego oraz ich organów założycielskich (minister lub
centralny organ administracji państwowej, wojewoda lub jednostka samorządu
terytorialnego, publiczna uczelnia medyczna, Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego), rosnąca liczba podmiotów prywatnych (często koncentrujących
się na działalności medycznej o ponadprzeciętnej rentowności) oraz relatywnie
Sektor publiczny w opiece zdrowotnej tworzą szpitale kliniczne, szpitale specjalistyczne, szpitale miejskie,
poradnie specjalistyczne przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, gminne ośrodki zdrowia, gabinety
stomatologiczne, laboratoria, ośrodki diagnostyczne, zakłady długoterminowej opieki pielęgniarskiej,
ośrodki opieki paliatywnej, hospicja, zakłady sanatoryjne i rehabilitacyjne. Dominującym konsumentem
publicznych wydatków na świadczenia zdrowotne są szpitale Wysoki jest także odsetek placówek publicznych wśród medycznych laboratoriów diagnostycznych, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki domowej, zakładów rehabilitacji leczniczej, zakładów przyrodoleczniczych oraz ośrodków
opieki nad niepełnosprawnymi. W zdecydowanej większości są to podmioty reprezentujące lecznictwo stacjonarne (ang. in patient health care). W sektorze opieki ambulatoryjnej (ang. out-patient health care) udział
niepublicznych podmiotów leczniczych wynosi 79,6%. Największy udział jednostek niepublicznych (ponad
75%) występuje w przychodniach jedno specjalistycznych (zwłaszcza stomatologicznych) oraz w przychodniach wielospecjalistycznych (ośrodkach zdrowia psychicznego i odwykowego, ambulatoryjnych ośrodkach
zabiegowych, stacjach dializ), por. [Szetela, 2014].
2
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niewielki wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne w ostatnich latach sprawiają, że coraz bardziej widoczna staje się konkurencja o ograniczone środki.
Mimo ekspansji nowych technologii w medycynie w strukturze kosztów
świadczenia usług zdrowotnych, zwłaszcza w lecznictwie stacjonarnym, najwyższy udział wciąż mają koszty osobowe. Rodzi to potrzebę (choć wciąż jeszcze nie
imperatyw) działań nakierowanych na ich racjonalizację.

1. Zatrudnienie lekarzy w publicznych
podmiotach leczniczych
Podstawą świadczenia usług medycznych w podmiotach leczniczych publicznej
służby zdrowia są dwie komplementarne umowy: umowa o pracę oraz umowa
kontraktowa.
Zasady zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oparte są na przepisach
Kodeksu pracy [Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.]. Na mocy tej umowy lekarz
wykonuje na rzecz pracodawcy pracę podporządkowaną i korzysta z wszystkich
przywilejów, które tworzy klasyczny stosunek pracy1.
Ramy prawne dla umów kontraktowych wyznacza ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz
ustawa o działalności leczniczej [Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.]. W myśl tych
unormowań prawnych publiczny zakład zdrowotny jako strona zawiera umowę
z osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub grupowej
praktyki albo indywidualnej lub grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej.
Jako odrębny niepubliczny podmiot leczniczy lekarz stanowi równorzędną stronę
stosunku pracy.
Choć w Polsce pierwsze umowy kontraktowe pojawiły się w 2001 roku, to
ich wyraźna ekspansja w lecznictwie zamkniętym (szpitale) nastąpiła w roku 2007.
Złożyło się na to wiele przyczyn [Matuszewska-Palacz, 2013]:
• roszczenia płacowe lekarzy i pielęgniarek, artykułowane w trakcie strajków
pracowników medycznych w latach 2007–2008,
• wzrost kosztów wynagrodzeń oraz problemy kadrowe, zwłaszcza w szpitalnictwie [Rożko, 2013], wywołany m.in.:
Dobowy wymiar czasu pracy lekarza zatrudnionego na mocy umowy o pracę wynosi 37 godz. 35 min. Po
dobowym dyżurze lekarzowi przysługuje 11-godzinny odpoczynek. 48 godz. wynosi wraz z dyżurami przeciętny tygodniowy czas pracy, przy czym lekarz musi wyrazić na to zgodę. Specyficznym rodzajem umowy
jest umowa z klauzulą opt out, jeśli lekarz podpisał zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie
48 godz. tygodniowo. W takiej sytuacji maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 78 godz.
1
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––postanowieniem Dyrektywy UE 2003/88/WE2 o czasie pracy3,
––wzrostem, począwszy od 2004 roku, wymagań dotyczących kwalifikacji
i liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego świadczącego pracę
w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia [Ustawa z dnia
15.04.2011 r.],
–– koniecznością sprostania wyższym oczekiwaniom płacowym lekarzy, wynikającym m.in. z przyjęcia przez nich innego punktu odniesienia w ocenie
własnych wynagrodzeń (perspektywa unijna),
• funkcjonowanie w coraz trudniejszych warunkach konkurencji (dynamiczny
rozwój niepublicznej służby zdrowia),
• coraz bardziej odczuwalna potrzeba poszukiwania narzędzi uelastyczniania
zatrudnienia, wynagrodzeń, czasu pracy.
Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w latach 2007–2013 w szpitalach publicznych4 liczba lekarzy zatrudnionych na umowy o pracę przewyższała
liczbę lekarzy na kontrakcie. Systematycznie jednak wzrastał udział zatrudnienia
kontraktowego. Liczba lekarzy kontraktowych powiększyła się w analizowanym
okresie ponad dwukrotnie i w 2013 roku po raz pierwszy przewyższyła liczbę lekarzy specjalistów zatrudnionych na mocy stosunku pracy (tab. 1). Relacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych była wyraźnie
zróżnicowana w przekroju terytorialnym (tab. 2). Kontrakty przeważały w Polsce
zachodniej, umowy o pracę w Polsce wschodniej. Wyraźna była przewaga umów
kontraktowych w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim (prawie trzykrotnie wyższa liczba zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych), lubuskim, kujawsko-pomorskim. Na przeciwległym
biegunie sytuują się województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie i małopolskie.
Można przypuszczać, że w kolejnych latach w lecznictwie publicznym nastąpi dalsza ekspansja umów cywilnoprawnych. Przyczyni się do tego z pewnością
Dokonując wykładni dyrektywy, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w odniesieniu do dyżurów lekarskich uznał, iż czas spędzony w miejscu pracy w gotowości do jej podjęcia zalicza się do czasu pracy. Do
normy maksymalnego czasu pracy w przypadku zatrudnienia na mocy stosunku pracy wlicza się, zgodnie
z powyższą wykładnią, również dyżury lekarskie. Dotychczasowe regulacje prawne w polskim ustawodawstwie [Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r.] pozostawały w konflikcie z powyższym (niewliczanie dyżurów lekarskich do norm czasu pracy).
3
Potrzeba dostosowań do regulacji unijnych spowodowała konieczność reorganizacji czasu pracy przez podmioty lecznicze, a wobec potrzeby sprostania normom zatrudnienia również konieczność dodatkowego
zatrudnienia.
4
Statystyki MZ nie pozwalają śledzić zmian w strukturze zatrudnienia według rodzaju zawartej umowy
w całym sektorze publicznym. Powyższe kryterium zróżnicowania występuje jedynie w statystykach zatrudnienia dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali ogólnych. Ponieważ szpitale ogólne w zdecydowanej większości są własnością publiczną, wybrano je dla zobrazowania zmian w strukturze zawieranych
umów, na podstawie których lekarze świadczą usługi zdrowotne.
2
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orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2014 roku, dotyczące sposobu opłacania dyżuru medycznego, dopełniające wymiar pracy lekarza do obowiązującej
go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Orzeczenie to stanowi, że należne z tego tytułu wynagrodzenie powinno stanowić jedynie dodatek określony
w art. 151 k.p.5 [Zalewski, 2015]. Pełnienie dyżurów stanie się nieopłacalne dla
lekarza zatrudnionego na mocy stosunku pracy.
Tabela 1. Lekarze zatrudnieni w szpitalach ogólnych w latach 2004–2013
z uwzględnieniem formy umowy o pracę
Lekarze

Rok

zatrudnieni na
podstawie
stosunku pracy

zatrudnieni
w ramach umowy
cywilnoprawnej

Lekarze zatrudnieni
na podstawie umowy
cywilnoprawnej/
/lekarze pracujący
na podstawie
stosunku pracy
(%)

Lekarze specjaliści
zatrudnieni
w ramach umowy
cywilnoprawnej/
/lekarze specjaliści
zatrudnieni podstawie stosunku pracy
(%)

ogółem

w tym
specja
liści

ogółem

w tym
specja
liści

2007

44 093

29 442

16 036

12 690

36,4

43,1

2008

42 963

28 410

20 589

16 487

47,9

58,0

2009

42 920

28 040

23 444

19 246

54,6

68,6

2010

43 112

27 693

25 920

20 947

60,1

75,6

2011

43 167

28 142

30 029

24 777

69,6

88,0

2012

43 119

27 841

34 443

20 050

79,9

72,0

2013

43 873

27 313

35 958

30 602

82,0

112,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Biuletyny statystyczne].

Jak stanowi prawo, po odbytym dyżurze lekarzowi zatrudnionemu na mocy umowy o pracę przysługuje
11-godzinny wypoczynek. W przypadku dużej liczby dyżurów konieczność dostosowania się do wymogów
prawa uniemożliwiała wypracowanie liczby godzin, które przewidywała umowa o pracę.
W uzasadnieniu wyroku SN przypomniał, iż dyżur wlicza się do czasu pracy, lecz nie może on być traktowany jako tożsamy z pracą w godzinach nadliczbowych, choćby z tego powodu, iż może być planowany. Może
być również planowany w zakresie przekraczającym normę 37 godz. i 55 min na tydzień. Sąd uznał, iż sposób
opłacania części dyżuru medycznego, który dopełnia określonej w umowie o pracę liczby godzin, powinien
różnić się od sposobu wynagradzania za część, która wykracza poza normę tygodniową. Lekarzowi nie przysługuje więc podwójne wynagrodzenie za dyżur, który został wliczony do czasu pracy określonego umową.
5
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Tabela 2. Lekarze zatrudnieni w szpitalach ogólnych według regionów
i województw w roku 2013 roku z uwzględnieniem formy umowy o pracę
Lekarze
Region/
województwo

zatrudnieni na podstawie stosunku
pracy

Lekarze zatrudnieni na podstazatrudnieni w ramach
wie umowy
umów cywilnoprawcywilnoprawnej/
nych
lekarze pracujący
na podstawie
stosunku pracy
w tym
ogółem
(%)
specjaliści

Lekarze specjaliści pracujący
w ramach umowy
cywilnoprawnej/
lekarze specjaliści
zatrudnieni na
podstawie stosunku pracy (%)

ogółem

w tym
specjaliści

Centralny

12224

8140

8265

6923

67,6

85,6

Południowy

10284

6880

7052

6046

68,6

87,9

Wschodni

8302

5943

4347

3897

52,4

65,6

Północno-zachodni

4026

2068

5706

4694

141,7

227,0

Południowo-zachodni

4026

2068

5708

4694

141,8

227,0

Północny

4000

1859

6866

5912

171,65

318,0

Dolnośląskie

3156

1819

3143

2642

99,6

145,2

Kujawsko-pomorskie

1251

522

2627

2205

210,0

422,4

Lubelskie

3425

2477

1036

890

30,2

35,9

Lubuskie

421

234

1179

989

280,0

422,1

Łódzkie

4258

2816

2267

1837

53,2

65,2

Małopolskie

4071

2509

2632

2195

64,7

87,5

Mazowieckie

7966

5324

5988

5086

75,2

95,5

Opolskie

881

604

577

488

65,5

80,8

Podkarpackie

1881

1403

1357

1265

72,1

90,2

Podlaskie

1463

940

1282

1141

87,6

121,4

Pomorskie

2130

1064

2509

2194

117,8

206,2

Śląskie

6213

4371

4420

3851

71,1

88,1

Świętokrzyskie

1533

1123

672

601

43,8

53,5

Warmińsko-mazurskie

619

273

1730

1513

279,5

554,3

Wielkopolskie

2585

1474

2121

1725

82,1

117,0

Zachodniopomorskie

1020

360

2408

1980

236,1

550,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Biuletyny statystyczne].
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2. Wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia
2.1. Mechanizmy wynagradzania6
Podstawę kategorii zaszeregowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
stanowiło rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie zasad
wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które
utraciło moc z dniem 1 lipca 2011 roku w związku z wejściem w życie ustawy
o działalności leczniczej. Obowiązujące od 1 lipca 2011 roku rozporządzenie
Ministra Zdrowia dotyczy podmiotów leczniczych prowadzonych w formie
jednostki budżetowej (w tym państwowych jednostek budżetowych tworzonych
i nadzorowanych przez MON, ministra właściwego ds. wewnętrznych, Ministra
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, posiadających
w strukturze organizacyjnej laboratorium, ambulatorium z izbą chorych lub
lekarza poz). Stawki wynagradzania zasadniczego ustalane są na poziomie podmiotu leczniczego i wynikają głównie z możliwości finansowych.
Dyrektorzy zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładów mają możliwość przyznania wyższego wynagrodzenia niż określone w regulaminie, jeśli
przepisy wewnątrzzakładowe to przewidują. Wymaga to jednak szczegółowego
umotywowania, np. brakiem danej grupy specjalistów na rynku pracy czy szczególnym zakresem obowiązków, ze względu na nadzór nad gospodarką finansową
organu właścicielskiego w podmiotach publicznych oraz rady nadzorczej w niepublicznych.
Podstawę określenia maksymalnego poziomu kosztów związanych z wynagrodzeniami z tytułu umów kontraktowych stanowią zapisy ustawy o finansach
publicznych [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.]. Zasady wynagradzania określone
w umowach kontraktowych są podobne w zakładach publicznych i niepublicznych [Getzen, 2000; Karaszewska, Nieżurawska, 2013, s. 61–76; Suchecka, 2011,
Interesujący przegląd modeli wynagradzania kontraktowego lekarzy w USA zawarty jest w publikacji
[Five Payment Models..., 2011]. Zawiera on rezultaty pracy grupy roboczej powołanej w 2010 roku przez
Stowarzyszenie Medyczne Minnesota do identyfikacji najbardziej efektywnych sposobów wynagradzania.
Wyróżniono w nim: fee for service, wynagrodzenie za koordynację. Najbardziej typowym tego przykładem
jest model domowej opieki, w którym świadczeniodawca otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w zamian za
zapewnienie koordynacji usług nieświadczonych przez inne podmioty. Wśród typów opieki, w których ma
zastosowanie powyższy model, wymienia się podstawową opiekę lekarską i koordynację opieki nad pacjentami
z chronicznymi schorzeniami, koordynację opieki nad zdrowymi pacjentami którzy są zagrożeni chronicznymi chorobami), płaca za osiągnięcia, epizody i opłaty dla grup usług związanych z leczeniem lub stanem
zdrowia, które wymagają wielu dostawców w różnych okolicznościach. Reforma systemu zdrowia Minnesoty
z 2008 roku zawierała wariant opłat wiązanych w formie koszyka usług dla 8 jednostek chorobowych (min.:
cukrzyca, stany przedcukrzycowe, astma dziecięca, bóle krzyżowe). Odzwierciedla on jednak specyfikę
rezydualnego systemu opieki zdrowotnej opartego na prywatnych ubezpieczeniach.
6
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s. 369–376]. Zasady wynagradzania zależą od rodzaju zawartego kontraktu.
W szpitalach publicznych najczęściej stosowane są następujące rozwiązania7:
• Kontrakt godzinowy – wynagrodzenie lekarza zależne od liczby przepracowanych godzin odrywa płace od zakresu świadczonych usług. Faktyczne
zasady jego naliczania są tożsame z kształtowaniem płacy zasadniczej w umowach o pracę.
• Kontrakt zadaniowy – wysokość wynagrodzenia lekarza zależy od wysokości
kontraktu wypracowanego z NFZ. Podstawą jego określania jest tzw. punkt
rozliczeniowy8.
• Kontrakt zadaniowy z udziałem procentowym lub kwotowym z przychodu
za wykonane świadczenia medyczne – bardziej efektywny od kontraktu
godzinowego. Głównym jego mankamentem jest to, iż w przypadku kontraktu zawartego z kilkoma lekarzami, którzy wspólnie wypracowują wynik oddziału, każdy z osobna otrzymuje procent od łącznej kwoty sprzedaży
niezależnie od skali swojego zaangażowania.
• Kontrakt zadaniowy z udziałem procentowym w przychodzie ze sprzedaży
świadczeń zrealizowanych indywidualnie – wynagrodzenie lekarza tak jak
poprzednio zależy od kontraktu z NFZ. Występuje jednak różnica w zasadach naliczania „prowizji”. Lekarz otrzymuje ją jedynie wówczas, gdy był
operatorem w wykonywanym zabiegu. Ten typ kontraktu najsilniej stymuluje efekty pracy.
• Kontrakt godzinowo-zadaniowy – system mieszany. Podstawę wynagradzania stanowi kontrakt godzinowy ze stawkami niższymi od kontraktu
czysto godzinowego, pozostała część wynagrodzenia zależy od osiągniętych
efektów pracy (element motywacyjny).
• Stawka za poradę.
W lecznictwie otwartym stosuje się kontrakty godzinowe, kontrakt oparty
na udziale w wygenerowanych przychodach, stawkę za usługę (ang. fee for service),
wraz z jej odmianą – stawką za wizytę, system kapitacyjny (wynagrodzenie zależne od liczby pacjentów objętych opieką danego lekarza).
Wysokość poszczególnych elementów umowy kontraktowej zależy od możliwości finansowych zakładu, pozycji negocjacyjnej zatrudniającego się (wysokie
Identyfikacja typów wynagradzania kontraktowego w publicznych podmiotach leczniczych została dokonana jako rezultat wywiadów przeprowadzonych przez autorki z dyrektorami szpitali i przychodni w trakcie
realizacji projektu „Kopernikańska Akademia Menedżera Zdrowia” na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania UMK w Toruniu.
8
Umowa z NFZ określa dla każdego miejsca udzielania świadczeń wartość zamówienia na świadczenia
medyczne przez liczbę punktów rozliczeniowych, cenę punktu i wartość umowy miesięczną i roczną.
7
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kwalifikacje, pozycja na rynku usług medycznych przyciągająca pacjenta lub
brak na rynku danej grupy specjalistów). Niektórzy specjaliści otrzymują wyższe
wynagrodzenie w niepublicznych podmiotach leczniczych, zwłaszcza gdy zatrudnienie ich jest niezbędne do uzyskania kontraktu z NFZ. Dla większości lekarzy
specjalistów i pielęgniarek umowa kontraktowa zawarta z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej stanowi uzupełnienie wynagrodzenia.

2.2. Poziom i zróżnicowanie płac
Informacje dotyczące wysokości i zróżnicowania wynagrodzeń w publicznej
służbie zdrowia są niezwykle skąpe. GUS publikuje dane o płacach w wydawanym co dwa lata opracowaniu Wynagrodzenia wielkich grup zawodowych. Warto
przy tym podkreślić, że lekarze z nazwy występują w powyższej statystyce dopiero
od roku 2010. Do tego czasu GUS wyszczególniał jedynie wielce zagregowaną
grupę zawodową – specjaliści ds. medycyny, w której to grupie kryli się medycy 9.
Zawarte w publikacji GUS dane statystyczne dotyczą jednak wyłącznie osób zatrudnionych na mocy umowy o pracę10.
Tabela 3. Przeciętne wynagrodzenie brutto lekarzy na tle wynagrodzeń w wybranych zawodach w roku 2012 z uwzględnieniem sektora gospodarki

Grupa zawodowa

9
10

Ogółem

W sektorze prywatnym w relacji
W sektorze
W sektorze do wynagrodzeń
publiczprywatnym
w sektorze
nym
publicznym
(%)

W wybranych
zawodach
w relacji do
wynagrodzeń
lekarza
( %)

Lekarze ogółem

6788,80

6802,13

6721,23

100,0

98,9

Lekarze weterynarii

4885,43

4862,71

5082,43

72,0

104,5

Lekarze dentyści

5279,70

5795,46

4697,96

77,8

81,1

Pielęgniarki

3276,60

3309,00

3126,84

48,3

94,5

Położne

3232,38

3263,73

3068,83

47,6

94,0

Nauczyciele
akademiccy

5164,40

5443,70

3632,52

76,1

66,7

Nauczyciele
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

4241,14

4286,60

3537,01

62,5

82,5

W tym samym czasie w tym samym opracowaniu występowały oddzielnie pielęgniarki i położne.
Wynika to zresztą z sposobu rozumienia przez GUS pojęcia wynagrodzeń.
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W sektorze prywatnym w relacji
W sektorze
W sektorze do wynagrodzeń
publiczprywatnym
w sektorze
nym
publicznym
(%)

W wybranych
zawodach
w relacji do
wynagrodzeń
lekarza
( %)

Grupa zawodowa

Ogółem

Nauczyciele szkół
podstawowych
i specjaliści do spraw
wychowania małego
dziecka

4153,23

4187,84

3559,39

61,2

85,0

Prawnicy

7706,48

8060,53

6505,07

113,5

80,7
Źródło: [GUS, 2013].

Wynika z nich, iż lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są po
prawnikach najwyżej opłacaną grupą zawodową (wbrew obiegowym opiniom
wynagrodzenia w sektorze publicznym przekraczają analogiczne w sektorze niepublicznym (tab. 3)11.

Podsumowanie
Formułowanie odpowiedzialnych i opartych na rzetelnej wiedzy sądów na temat
wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na mocy umów kontraktowych w publicznych podmiotach leczniczych jest w przekonaniu autorek niemożliwe.
Ministerstwo Zdrowia przeprowadza, co prawda, cyklicznie badania dotyczące
wynagrodzeń ordynatorów, lekarzy z I i II stopniem specjalizacji w szpitalach
(także w przekroju terytorialnym), jednak ich nie publikuje.
Dane statystyczne zawarte w Biuletynie Statystycznym Ministerstwa
Zdrowia w przekroju województw w części dotyczącej finansów samorządowych
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zawierają wprawdzie pozycję wynagrodzenia ze stosunku pracy i z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, ale
wynagrodzenia kontraktowe kryją się w pozycji usługi obce. Nie da się zatem ich
oszacować.
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Kultura organizacyjna w szpitalach
Analiza porównawcza
szpitali publicznych i niepublicznych

Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań umożliwiających sformułowanie odpowiedzi na pytanie: czy istnieje związek między dominującym typem kultury
organizacyjnej w danym szpitalu a formą jego działalności. Ponieważ obecnie w Polsce
ustawodawca dopuszcza funkcjonowanie szpitali w różnych formach, uwaga autorek
skupiona została na dwóch najczęściej występujących, tj. samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej oraz spółce kapitałowej. Badaniem objęto pracowników
wybranych szpitali na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uzyskane wyniki
pozwalają na dostrzeżenie elementów różnicujących dominujący model kultury organizacyjnej w danym szpitalu w odniesieniu do formy jego działalności.
Słowa kluczowe: lekarz, pielęgniarka, szpital publiczny, szpital prywatny, zachowania
organizacyjne, kultura organizacyjna.
Klasyfikacja JEL: I00, L220, L330, H44
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Organizational culture in hospitals
Comparative analysis
of public and private hospitals

Abstract
The aim of this paper is to present the results of research, enabling the formulation of
answers to the following question: is there a relationship between the dominant type
of organizational culture in the hospital, and the form of its operations? Due to the fact
that the current Polish regulations allow the operation of hospitals in various forms of activity,
attention of the authors has been focused on the two most common, i.e. independent
public healthcare facility and capital company. The study included employees of selected
hospitals, operating in the West Pomeranian Voivodeship. The obtained results have
highlighted the differentiating elements of the dominant model of organizational culture
in the hospital in relation to its form of operations.
Keywords: doctor, nurse, public hospital, private hospital, organizational behavior,
organizational culture.

Wstęp
Rosnące potrzeby społeczne, przy braku lub ograniczonym wzroście nakładów
finansowych na ochronę zdrowia, skłaniają kadrę zarządzającą do poszukiwania
niestandardowych rozwiązań. Na znaczeniu zyskują elementy determinujące
sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym wypracowanie optymalnego modelu kultury organizacyjnej dla danej organizacji lub szpitala. Nie da się
zaprzeczyć, że współcześnie dla sprawnego funkcjonowania każdej organizacji
duże znaczenie ma jej kultura [Sikorski, 2012, s. 22]. Pełni ona kluczową funkcję
w procesie przeprowadzania zmian. Autorki artykułu uznały, że w odniesieniu
do szpitali w Polsce warto podjąć próbę oceny dominującego w nich modelu kultury organizacyjnej.
Celem opracowania było określenie dominującego w szpitalach typu – modelu kultury organizacyjnej. Kryterium różnicującym była forma działalności
szpitala. Uwaga badawcza skupiona została na dwóch najczęściej spotykanych
formach, tj. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz spółce
kapitałowej. Zgodnie z jednym z modeli Nowego Zarządzania Publicznego (New
Public Management), związanym z nurtem doskonałości, założono, że kultura
organizacyjna jest istotnym elementem kształtowania efektywności organizacji
[Siemiński, Krukowski, 2011, s. 88], dlatego kultura dominująca w danej organizacji lub szpitalu może mieć związek z poziomem efektywności. Uznano, że
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system wartości będący podstawą kultury danej organizacji wpływa na sposób
jej funkcjonowania, charakter kontaktów z otoczeniem oraz podejście do niepewności. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny, w którym
jako narzędzie wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Analizy statystyczne zebranego materiału oparto na arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel
oraz pakiecie statystycznym Statsoft, Inc. (2010) STATISTICA 9.1. We wstępnej
analizie zebrany materiał badawczy opisano liczebnością i odpowiadającymi jej
odsetkami (rozkłady procentowe udzielonych odpowiedzi wyrażono w liczbach
bezwzględnych – N wielkości próby – oraz wartościach procentowych). W dalszej analizie statystycznej, szukając zależności między przyjętymi w badaniu
zmiennymi, zastosowano test χ2, gdzie za poziom istotności przyjęto p = 0,05.
Badanie zrealizowano w 2014 roku w ramach projektu finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki (nr dec. 2011/03/B/HS4/04544).

1. Kultura organizacyjna – podstawy definicyjne
Kultura organizacyjna to swoista osobowość firmy [Siemiński, Krukowski, 2011,
s. 94]. Odzwierciedla nie tylko wzajemne relacje członków danej organizacji lub
szpitala, ale również ich stosunek do klienta/pacjenta czy metody podejmowania
decyzji, myślenia, reagowania na sytuacje trudne. Analizowanie kultury organizacyjnej stwarza możliwość oceny poziomu zaangażowania w funkcjonowanie
organizacji jej członków. Z uwagi na trudności w definiowaniu pojęcia kultury
organizacyjnej, autorki do celów poniższego opracowania posłużyły się jedną
z najczęściej przywoływanych definicji kultury organizacyjnej, wskazaną przez
E.H. Scheina, uznającą ją za „wzór podzielanych podstawowych założeń, wyuczonych przez grupę w toku rozwiązywania problemów jej zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, działających wystarczająco dobrze, aby uważano je
za wartościowe, a przeto wpajane nowym członkom jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów” [Schein,
2004, s. 91].
Kultura organizacyjna to:
• czynnik wyróżniający organizację,
• ważny punkt odniesienia m.in. w procesie formułowania celów czy strategii
organizacji,
• wzorzec kształtujący zachowanie i działania ludzi w organizacji,
• element integrujący,
• mechanizm pokazujący nowym członkom organizacji, jak należy w niej działać.
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Kultura organizacyjna ma na celu ujednolicenie działania poszczególnych
pracowników oraz odzwierciedla związki organizacji z otoczeniem [Jończyk,
2009, s. 152–153]. Należy pamiętać, że im szerzej jest rozpowszechniona wśród
pracowników i głębiej zakorzeniona w ich świadomości, tym trudniej daną organizację poddawać jakimkolwiek zmianom. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sektora zdrowia. Elementy kultury organizacyjne, tj. jasno określone cele,
środki realizacji zadań, kryteria oceny rezultatów czy sposoby korygowania
poczynań organizacji, mogą się okazać pomocne w rozwiązywaniu problemów
z adaptacją do zmieniającego się otoczenia [Schein, 2004, s. 50]. Obecnie trudno
w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce zapewnić kulturze organizacyjnej jedność
oraz całkowitą spójność wśród wszystkich pracowników. Wieloznaczność i złożoność pojęcia kultura organizacyjna stwarza możliwość sklasyfikowania wielu jej
cech [Svyantek, Bott, 2004, s. 507–524; Van den Berg, Wilderom, 2004, s. 570–582]
oraz typów [Worach, 2009, s. 35–39]. Autorki, uwzględniając wyniki dotychczasowych badań, w tym dotyczące stricte sektora ochrony zdrowia w Polsce
[Sułkowski, 2013, s. 86–87], w części prezentującej wyniki badań własnych wykorzystały klasyfikacje umożliwiające najbardziej trafne scharakteryzowanie specyfiki opisywanego sektora. Posłużono się typologią kultury organizacyjnej
według R. Harrison [Harrison, 1972], C. Handy [Handy, 1981, s. 176–211] oraz
J. Peters [Pietruszka-Ortyl 2005, s. 185–188]. Na potrzeby opracowania wyodrębniono następujące modele kultury organizacyjnej:
• model 1: kultura władzy/kultura działania, dla organizacji o orientacji na
władzę (KO 1),
• model 2: kultura zadaniowa/kultura kontroli, dla organizacji o orientacji
zadaniowej (KO 2),
• model 3: kultura osobowa/kultura harmonii, dla organizacji o orientacji
personalnej (KO 3),
• model 4: kultura roli/kultura innowacyjna, dla organizacji o orientacji na
rolę (KO 4).

2. Kultura organizacyjna w szpitalach
– wyniki badań własnych
Łącznie wydano 495 kwestionariuszy ankiet. Jedynym kryterium kwalifikacji
respondenta do udziału w badaniu było świadczenie pracy na rzecz jednego z czterech szpitali wytypowanych do udziału w projekcie, działających w zbliżonych
warunkach geopolitycznych, w jednej z dwóch najczęściej występującej w Polsce
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formie prawnej (samodzielny publiczny ZOZ lub spółka kapitałowa). Uwzględnione w opracowaniu szpitale znajdują się w województwie zachodniopomorskim. Udział respondenta w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Wcześniejsze
doświadczenia badawcze autorek w tego typu problematyce w odniesieniu do
sektora ochrony zdrowia spowodowały, że pytania dotyczące danych metryczkowych respondenta znacznie ograniczono. W przypadku obaw respondenta, że
zostanie zidentyfikowany, dopuszczono zupełne pominięcie tej części kwestionariusza ankiety. Do opracowania/analizy statystycznej zakwalifikowano kwestionariusze niekompletnie wypełnione w części metryczkowej.

2.1. Opis próby badawczej
Materiał do badań stanowiło 205 ankiet, wypełnionych przez respondentów
spośród wszystkich deklarujących wcześniej chęć udziału w badaniu. Stanowiło
to 31,5% ogółu pracowników czterech uczestniczących w badaniach szpitali.
W zdecydowanej większości były to kobiety (ok. 80% ogółu badanych). Najliczniej reprezentowana była grupa osób w wieku 36–50 lat (ok. 45% ogółu badanych),
ze stażem pracy powyżej 21 lat (ok. 48% ogółu badanych) oraz zajmująca stanowisko pielęgniarki/położnej (pielęgniarza) (ok. 64% ogółu badanych). Szczegółową
charakterystykę badanej grupy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka badanych w zakresie wybranych zmiennych
metryczkowych
Zmienna
Płeć

Wiek

Staż pracy

Profil
zajmowanego
stanowiska

Charakterystyka
zmiennej
kobiety
mężczyźni
brak odpowiedzi
35 lat i poniżej
36–50 lat
51 lat i powyżej
brak odpowiedzi
10 lat i poniżej
11–20 lat
21 lat i powyżej
brak odpowiedzi
pielęgniarka/położna
inne medyczne
inne niemedyczne
brak odpowiedzi

Szpitale publiczne
N = 117
%
93
79,5
11
9,4
13
11,1
17
14,5
54
46,1
24
20,5
22
18,8
19
16,2
29
24,8
50
42,7
19
16,3
77
65,8
15
12,8
5
4,3
20
17,1

Szpitale niepubliczne
N = 88
%
71
80,7
3
3,4
14
15,9
5
5,7
40
45,5
15
17,0
28
31,8
3
3,4
12
13,6
47
53,4
26
29,5
56
63,6
1
1,1
4
4,5
27
30,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Rozkłady procentowe uzyskane w badanej grupie odzwierciedlają proporcje
zbliżone do ogółu pracowników w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Jak wskazuje tabela 1, najwięcej obaw przed zidentyfikowaniem respondenta wiązało się
z pytaniem dotyczącym zajmowanego stanowiska. Uniemożliwiło to autorkom
opracowanie analizy zgromadzonego materiału w wymiarze dotyczącym stanowisk kierowniczych. Nieliczne kwestionariusze umożliwiające identyfikację
kadry zarządzającej sklasyfikowano jedynie według profilu zajmowanego stanowiska (tab. 1).

2.2. Analiza wyników badań
Uzyskane wyniki badań wskazują, że dominującym modelem kultury organizacyjnej przyjętej w szpitalach, niezależnie od formy działalności, jest model charakterystyczny dla organizacji o orientacji zadaniowej. W takim modelu istotne
znaczenie przypisuje się kontroli (uznało tak 80 osób, co stanowi 39% ogółu badanych). W opinii co trzeciego respondenta dominującym modelem jest kultura
władzy (uznało tak 57 osób, co stanowi 27,8% ogółu badanych). W dalszej kolejności respondenci wskazali na kulturę roli/innowacyjną (uznało tak 46 osób, co
stanowi 22,4% ogółu badanych). Jedynie 12 osób wskazało na model kultury osobowej/harmonii (co stanowi 5,8% ogółu badanych). Z uwagi na przyjęty w badaniu cel główny, czyli zbadanie, czy występuje wzajemna zależność między formą
działalności a dominującym w szpitalu modelem kultury organizacyjnej, w dalszej analizie statystycznej posłużono się najpopularniejszym testem nieparametrycznym – chi kwadrat. Mimo że uzyskany wynik świadczy o braku takiej
zależności (p = 0,496), widoczny jest pewien trend, różnicujący szpitale publiczne
(samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) i szpitale niepubliczne (spółki kapitałowe), co ilustruje rysunek 1.
Dotychczas autorzy zajmujący się tematyką kultury organizacyjnej nie wskazali jej idealnego typu – modelu. Uznali, że każda organizacja powinna go określić
sama, w zależności od swoich teraźniejszych i przyszłych celów. Uwzględniając
obecną sytuację w sektorze zdrowia w Polsce oraz fakt, że „silne kultury zapewniają większą efektywność i konkurencyjność” [Sikorski, 2012, s. 22], zdaniem
autorek jedynym właściwym i niezbędnym dla sprawnego przeprowadzenia koniecznych dla systemu zmian wydaje się model kultury nastawiony na ciągłą zmianę
czy innowacje [Jończyk, 2011, s. 47]. Niestety ten typ kultury za dominujący w szpitalu, będącym miejscem ich pracy, wskazał jedynie co czwarty badany zatrudniony
w szpitalu niepublicznym oraz co piąty zatrudniony w szpitalu publicznym.
Podobne wyniki uzyskał Sułkowski [Sułkowski, 2013, s. 95], wskazując przy tym,
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że szpitale publiczne w Polsce, zwłaszcza duże, mają znacznie więcej kulturowych barier przedsiębiorczości: status quo, antyinnowacja, antyryzyko, brak
otwartości, brak elastyczności [Sułkowski, 2012, s. 84], które mogą utrudniać
także zmiany rozwojowe [Sułkowski i in., 2012, s. 98]. Kultury organizacyjne
szpitali należą częściej do słabych, odznaczających się elementami lojalności zawodowej i/lub organizacyjnej, często z dwoma lub wieloma subkulturami. Ponadto profile kulturowe szpitali w Polsce charakteryzują się raczej brakiem
atrybutów warunkujących ich wysoką skuteczność [Attributes of…, 2007].
W dalszej analizie statystycznej badano i uzyskano wyniki wskazujące na
istnienie związku formą działalności a wagą znaczeniową przypisywaną przez
respondenta dominującemu w danym szpitalu typowi – modelowi kultury organizacyjnej (p = 0,042). Pokazano to na rysunku 2.
Na rysunku 2 przedstawiono rozkłady procentowe odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące ich oceny wagi (znaczenia) każdego ze sklasyfikowanych dla potrzeb badania modeli kultur organizacyjnych. Przedstawione wyniki
wskazują, że badani będący pracownikami szpitali niepublicznych statystycznie
częściej, niż badani będący pracownikami szpitali publicznych, dominującemu
typowi – modelowi kultury organizacyjnej przypisywali wagę średniego lub maksymalnego znaczenia (średnio znaczące – 3 lub bardzo istotne – 4 lub 5 w pięciostopniowej skali). Interpretując te wyniki wspólnie z wynikami zilustrowanymi
na rysunku 1, należałoby stwierdzić, że w dobie systematycznych zmian w sektorze ochrony zdrowia lepiej rokują szpitale niepubliczne. Czy tak się stanie, pokażą
najbliższe lata.

Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujący wniosek
końcowy:
W szpitalach, niezależnie od formy działalności, w opinii respondentów dominuje model kultury organizacyjnej oparty na orientacji zadaniowej, słaby
i konserwatywny, w połączeniu z modelem zorientowanym na władzę, charakteryzującym się znacznym hierarchicznym postrzeganiem organizacji.
Może to w przyszłości negatywnie wpłynąć na sprawne funkcjonowanie
sektora ochrony zdrowia w Polsce.
Badania wskazują na konieczność zastąpienia tradycyjnych wzorców kulturowych w polskich szpitalach wzorcami wspierającymi zmiany i innowacje. Kultura organizacyjna postrzegana jako stymulator zmian ma wpływ na zachowania
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pracowników [Jończyk, 2012, s. 199, 209]. Szczególna rola w tym procesie przypada liderom – kadrze zarządzającej szpitalami. To im dana jest największa możliwość kształtowania kultury organizacyjnej w taki sposób, aby integrowała
uczestników wokół celów organizacji [Frączkiewicz-Wronka, 2009, s. 129–130].
Menedżerowie są i powinni być inicjatorami społecznymi nowych form zachowań
w zespołach pracowniczych [Takuska-Mróz, 2002, s. 275], determinując proces
kształtowania optymalnej kultury organizacyjnej [Gadomska-Lila, 2013, s. 135].
Umiejętność aktywnego i świadomego kształtowania jej wzorców w XXI wieku
staje się podstawową funkcją kierowniczą, w tym również w organizacjach publicznych. Menedżerowie funkcjonujący w gospodarce rynkowej niezależnie od
specyfiki działalności mają świadomość znaczenia i roli, którą może odgrywać
kultura organizacyjna w sprawnym i efektywnym zarządzaniu [Siemiński, Krukowski, 2011, s. 94]. Niestety ze wszystkich zmian najtrudniejsza, ale i najbardziej
znacząca może się okazać zmiana kultury, którą nazbyt często jeszcze traktuje się
jako ostateczną receptę na poważne schorzenia organizacji [Zbiegień-Maciąg,
2008, s. 90]. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia w Polsce nie będzie ona „zaordynowana” zbyt późno.
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Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami
ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej
Streszczenie
Ekonomia społeczna jest sposobem rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych, starającym się pogodzić cele gospodarcze z wartościami społecznymi.
Najważniejszą rolę odgrywa w niej misja społeczna (m.in. inkluzja i aktywizacja osób
wykluczonych), a dopiero w dalszej kolejności liczą się cele i wyniki ekonomiczne (zysk).
Realizacja tych celów w organizacjach, w których jednostki są często członkami, pracownikami i użytkownikami (klientami) jednocześnie, wymaga odpowiedniego podejścia do ludzi, skutecznego kierowania nimi oraz wdrażania demokratycznego stylu
zarządzania (opartego na podmiotowości, solidarności, partycypacji i samorządności).
Celem artykułu jest charakterystyka psychologicznych i społecznych aspektów zarządzania ludźmi w podmiotach ekonomii społecznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na rolę, jaką odgrywa w nich lider.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, zarządzanie
zasobami ludzkimi, przywództwo.
Klasyfikacja JEL: M14, M54
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Psychosocial aspects of human resources
management in social economy entities
Abstract
Socioeconomics is a way of solving socioeconomic problems by trying to combine
economic objectives with social values. In socioeconomics, it is the social mission which
is of primary importance (e.g., inclusion and activation of the excluded), while economic
targets and results (profit) come second. Meeting the targets in organizations, where
individuals are frequently members, employees and users at the same time, requires
appropriate approach to people and their management as well as implementation of the
democratic management style (based on subjectivity, solidarity, participation and selfgovernance). The objective of this paper is outlining the characteristics of psychosocial
aspects of people management in socioeconomic entities, with particular focus on the
role played by the leader.
Keywords: social economics, social enterprise, human resources management,
leadership.

Wstęp
Zarządzanie ludźmi to jeden z kluczowych obszarów zarządzania organizacjami
ekonomii społecznej, dla której działalność gospodarcza jest przede wszystkim
narzędziem do realizacji celów społecznych. Ze względu na misję społeczną praktyki
zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej w większym
stopniu niż ma to miejsce w przedsiębiorstwach rynkowych zorientowane są na
łączenie celów organizacji z celami osobistymi i interesami pracowników. Przede
wszystkim stosowane są w ich ramach takie metody i narzędzia, które wdrażają
w życie zasadę nadrzędności kapitału społecznego i ludzkiego nad kapitałem
finansowym.
W opracowaniu podjęto próbę pokazania, jak cele, zasady i wartości ekonomii
społecznej wpływają na sposób realizacji funkcji personalnej i jakie wiążą się
z tym problemy.

1. Pojęcie, wartości i funkcje ekonomii społecznej
Termin „ekonomia społeczna” jest niejednoznaczny i z tego powodu wzbudza pewne kontrowersje. Na tę niejednoznaczność wskazują m.in. Defourny i Develtere
[2006, s. 15], według których ekonomią społeczną można nazywać zarówno
zjawiska ekonomiczne mające wymiar społeczny, jak i zjawiska społeczne mające
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wymiar ekonomiczny. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmują J. Wygnański
i P. Frączak, dla których gospodarowanie jest z natury procesem społecznym,
a działania społeczne mają zwykle aspekt ekonomiczny, w związku z tym pojęcie
ekonomii społecznej wydaje się tautologią [Wygnański, Frączak, 2006, s. 4]. Mimo
tej niejednoznaczności i ogólności termin jest powszechnie stosowany w opracowaniach naukowych i praktyce. J. Hausner, również uznając to określenie za
dyskusyjne, uważa, że w „przypadku ekonomii społecznej nie tyle idzie o jakieś
nowe podejście do ekonomii czy jej odrębną gałąź, ile o określony segment
działalności gospodarczej ulokowany w trójkącie, którego boki wyznaczają –
gospodarka rynkowa, społeczeństwo obywatelskie i państwo demokratyczne”
[Hausner, 2008, s. 11].
Ekonomia społeczna może być rozumiana „jako pewien sposób patrzenia
na ekonomię w sensie nauki lub jako synonim terminów «gospodarka społeczna»
czy «przedsiębiorczość społeczna»” [Wygnański, Frączak, 2006, s. 4]. W drugim
znaczeniu ekonomia społeczna dotyczy sfery praktyki, tj. działań określonych
podmiotów, wykorzystujących mechanizmy ekonomiczne do realizacji celów
społecznych, zwłaszcza o charakterze misyjnym. Działania różnych osób i organizacji polegające na wzajemnym wsparciu oraz dobroczynności mają długą
historię [Frączak, 2006] i zazwyczaj odwołują się do idei solidaryzmu i pomagania.
W nurcie tzw. nowej ekonomii społecznej kładzie się nacisk przede wszystkim na
ideę przedsiębiorczości, która w wymiarze indywidualnym przejawia się w braniu odpowiedzialności za swój los, a w wymiarze społecznym – w obywatelskim
zaangażowaniu i odpowiedzialności za innych [Wygnański, 2009, s. 5].
W opracowaniach z zakresu ekonomii społecznej zazwyczaj definiuje się ją
na podstawie cech prawno-instytucjonalnych i/lub przez eksponowanie zasad
i wartości, do których odwołują się podmioty działające w tzw. trzecim sektorze.
Do „tradycyjnych” podmiotów ekonomii społecznej (ang. non profit) należą: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
natomiast relatywnie nowymi podmiotami w obszarze gospodarki społecznej są
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne, które wprawdzie generują
zysk, ale ich głównym celem nie jest jego maksymalizacja, lecz rozwiązywanie
określonych problemów i realizacja zadań społecznych (ang. non for private profit).
Według M. Grewińskiego ekonomia społeczna jest alternatywnym dla polityki
społecznej państwa sposobem rozwiązywania problemów społecznych przez angażowanie podmiotów z różnych sektorów „w celu zapewnienia większej spójności
i integracji społecznej i osiągania bardziej skutecznych rezultatów przy wykorzystaniu metod partycypacji, odpowiedzialności i aktywizacji społecznej” [Grewiński,
2009, s. 7].
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Jak wspomniano wyżej, w drugim ujęciu ekonomii społecznej podkreśla się
zasady i wartości urzeczywistniane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zorientowaną na cele społeczne. Należą do nich:
• służebność wobec członków organizacji lub wspólnot, a nie maksymalizacja zysku (generowane zyski i ewentualne nadwyżki są ważne, ale priorytet
mają cele ponadindywidualne, wspólnotowe i ogólnospołeczne);
• niezależność w zakresie zarządzania (suwerenność), będąca nieodzownym
elementem podejmowania inicjatyw dobrowolnych, kształtowania postaw
i zachowań przedsiębiorczych (co w istotny sposób różni ekonomię społeczną od sektora publicznego);
• demokratyczny sposób zarządzania i podejmowania decyzji (obowiązuje
zasada: jeden członek organizacji – jeden głos, co oznacza, że prawo głosu
nie zależy od włożonego kapitału i posiadanych udziałów, lecz wynika
z uczestnictwa);
• prymat człowieka i pracy nad kapitałem i sposobem dystrybucji dochodu
(ewentualny zysk jest dzielony między pracowników lub członków organizacji oraz przeznaczany na rozwój dalszej działalności lub na cele społeczne) [Defourny, 2006, s. 69; Defourny, Develtere, 2006, s. 25].
Ekonomia społeczna, a ściślej – funkcjonujące w jej ramach podmioty
pełnią istotne funkcje i są zaangażowane w wielorakie działania. J. Hausner za
nadrzędną funkcję ekonomii społecznej uznaje przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu [Hausner, 2008, s. 15]. Według P. Sałustowicza można wyróżnić
cztery podstawowe funkcje ekonomii społecznej [Sałustowicz, 2007, s. 38]:
• funkcja jobmachine (z perspektywy polityki zatrudnienia i rynku pracy od
ekonomii społecznej oczekuje się, że przyczyni się do tworzenia nowych
miejsc pracy, da zatrudnienie ludziom zmarginalizowanym lub tym, którym grozi marginalizacja, dostarczy usług w zakresie szkoleń zawodowych
oraz umożliwi transfer na tzw. pierwszy rynek pracy);
• funkcja kompensacyjna (ze względu na zawodność rynku i państwa socjalnego, oczekuje się, że ekonomia społeczna wejdzie niejako w rolę polityki
społecznej, świadcząc usługi socjalne dla jednostek i wspólnot lokalnych);
• funkcja „producenta” kapitału społecznego (z perspektywy polityki integracji
społecznej/spójności zadaniem ekonomii społecznej jest przyczynianie się
do rozwijania kapitału ludzkiego i społecznego);
• funkcja „szkoły demokratyzacji” (od ekonomii społecznej oczekuje się włączania jednostek i grup społecznych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz procesy politycznych decyzji).
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Jak wynika z charakterystyki wymienionych funkcji, obszar ekonomii społecznej jest rozległy i obejmuje szerokie spektrum oddziaływań – od generowania miejc pracy i świadczenia usług, przez wzmacnianie kapitału społecznego, aż
po pobudzanie lokalnego rozwoju i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Instytucje i podmioty ekonomii społecznej podejmują aktywność m.in. w takich
obszarach, jak: rynek pracy i zatrudnienie, edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, usługi, ubezpieczenia, bankowość.

2. Podmioty ekonomii społecznej
– przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne
Ekonomia społeczna tworzy przestrzeń dla działalności wielu różnych podmiotów i instytucji, dla których nie zysk ekonomiczny jest priorytetem, lecz cele społeczne. W obszarze ekonomii społecznej działają następujące główne typy
organizacji (w rozumieniu Komisji Unii Europejskiej): spółdzielnie, towarzystwa
oparte na zasadzie wzajemności, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem osób o zmiennym składzie
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą lub społeczną czy kulturalno-oświatową. Przyjmując kryterium przedmiotu działalności, spółdzielnie dzieli
się na handlowe, mieszkaniowe, usługowe itp. Natomiast ze względu na funkcje,
które spełniają wobec członków, wyróżnia się przykładowo spółdzielnie konsumenckie czy spółdzielnie pracy. Największe znaczenie z punktu widzenia ekonomii społecznej mają: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie
niewidomych oraz spółdzielnie socjalne.
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – jak wynika z nazwy – ubezpieczają swoich członków na zasadzie wzajemności, oferując im tanią ochronę w zamian
za składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności.
Z kolei fundacje są organizacjami powołanymi do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, przy czym cele gospodarcze nie mogą być celami zarobkowymi. Fundacja jest ustanawiana przez fundatora, którym może
być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą służącą realizacji jej celów, a środki uzyskane z tej działalności powinny być przeznaczone na działalność statutową.
Niezwykle ważnymi podmiotami ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa
społeczne. Jak wspomniano w pierwszym podrozdziale, „nową” ekonomię społeczną należy postrzegać przede wszystkim w perspektywie przedsiębiorczości,
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wyrażającej się w gotowości i umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za
swój los i los innych ludzi. W pragmatycznym ujęciu przedsiębiorczość społeczna
„jest rozumiana jako mechanizm tworzenia przedsiębiorstw społecznych i jako
bezpośrednia metoda produkcji dóbr i usług przez stowarzyszenia i fundacje
oraz inne formy nowej gospodarki społecznej” [Leś, 2008, s. 40]. Przedsiębiorstwo społeczne można uznać za kluczowy podmiot ekonomii społecznej.
Według EMES12 – międzynarodowej sieci badawczej, zrzeszającej ekspertów i badaczy zagadnienia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne
może być zdefiniowane jako „prywatna, autonomiczna organizacja dostarczająca
produktów lub usług na rzecz szerszej społeczności (community), której założycielem albo zarządzającym jest grupa obywateli i w której zakres korzyści
materialnych podlega ograniczeniom. Przedsiębiorstwo społeczne przywiązuje
dużą wagę do swej autonomii i gotowości do przyjmowania ekonomicznego
ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły działalnością społeczno-ekonomiczną” [Wygnański, 2009, s. 12].
Powyższa definicja odwołuje się do dziewięciu kryteriów wyróżniających
przedsiębiorstwo społeczne, spośród których cztery mają charakter ekonomiczny, a pięć – społeczny.
Do ekonomicznych kryteriów działalności przedsiębiorstwa społecznego
należą:
• prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, oparty na
instrumentach ekonomicznych,
• autonomiczność (niezależność, suwerenność) w stosunku do instytucji
publicznych,
• podejmowanie ryzyka ekonomicznego,
• oferowanie płatnej pracy (istnienie choćby nielicznego płatnego personelu).
Kryteria społeczne określające funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego to:
• orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia (korzyści społeczne),
• oddolny, obywatelski charakter podejmowanych inicjatyw,
• demokratyczny proces podejmowania decyzji,
• partycypacyjny styl zarządzania (upodmiotowienie pracowników),
• ograniczona dystrybucja zysków [Wygnański, 2009, s. 12].
EMES– L’Emergence des Enterprises Sociales en Europe – to francuski tytuł projektu badawczego przedłożonego Komisji Europejskiej.
12

154

•

Stanisław Waszczak Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi...

•

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i charakterystyki przedsiębiorstwa
społecznego można wyróżnić w nim następujące kluczowe komponenty:
• Wytwarzanie produktów lub usług powinno się wiązać ze znacznym ryzykiem gospodarczym i umożliwiać ekonomiczną weryfikacją efektów
działalności.
• Działalność ta powinna być ukierunkowana na integrację społeczną, w szczególności w skali społeczności lokalnej.
• Stosunki własnościowe i osiągane korzyści powinny być podporządkowane
potrzebom zaangażowanych w przedsięwzięcie interesariuszy.
• Kultura zarządzania powinna być oparta na partnerstwie i partycypacji.
• Powinny istnieć i sprawnie funkcjonować demokratyczne formy kontroli
ze strony interesariuszy [Hausner i in., 2008, s. 13–14].
Usytuowanie ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego względem gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego pokazuje rysunek 1.
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Rys. 1. Systemowe usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego
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Źródło: [Hausner i in., 2008].
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3. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej
Zarządzanie ludźmi odgrywa kluczową rolę we wszystkich organizacjach, niezależnie od tego, czy mają one na celu maksymalizację zysku, jego redystrybucję
czy cel społeczny. Dążenie do zachowania równowagi między realizacją celów
społecznych a koniecznością przetrwania i rozwoju jest tym, co w szczególny
sposób charakteryzuje podmioty gospodarki społecznej. Specyficzne cechy i zadania podmiotów ekonomii społecznej, przede wszystkim raczej świadczenie
usług niż produkcja dóbr materialnych oraz integracja społeczno-zawodowa,
w istotny sposób wpływają również na stosowane w nich praktyki zarządzania
zasobami ludzkimi [Davister, 2006, s. 17, 20].
W zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym najważniejsza jest misja –
określa ona nie tylko cel, ale i metody stosowane, aby ten cel osiągnąć. Niezwykle
istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego mają interesariusze, których – w porównaniu z przedsiębiorstwem komercyjnym – jest zazwyczaj wielu (zarząd, donatorzy, przedstawiciele administracji, urzędy kontroli,
członkowie organizacji, wolontariusze, beneficjenci, pracownicy, klienci). W grze
różnorodnych interesów zawsze nadrzędnym celem jest troska o to, by nie odejść
od misji, do której realizowania organizacja została powołana. Chodzi też o to,
aby dążąc do wytyczonych celów, współpracować z innymi, dzielić się doświadczeniami, a nie konkurować. Ważną charakterystyką podmiotów ekonomii społecznej jest również to, że często nie ma bezpośredniego przełożenia efektywności
ich działań na wynik finansowy. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, to jak
pisze P. Frączak: „prawdziwą sztuką jest kierowanie pracownikami, którzy są nisko opłacani (a często pieniądze nie są dla nich najważniejsze), silnie zaangażowani ideowo (a więc bezkompromisowi w kwestiach zasadniczych)” [Frączak,
2008, s. 69].
Ponieważ dążeniu do osiągania celów społecznych sprzyja efektywność w sferze
personalnej, zarządzanie ludźmi stanowi ważny aspekt funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Ma ono „pewną specyfikę, która determinowana
jest głównie przez sposób osiągania celów, jak również bezpośrednie powiązanie
celów organizacji z celami osobistymi pracowników” [Pauli, Pocztowski, 2008, s. 64].
Specyfika funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej polega na tym,
że „z jednej strony jest to działalność nastawiona na zaspokajanie potrzeb ludzi
wykluczonych lub takim wykluczeniem zagrożonych, z drugiej – na zwiększanie
potencjału zaradczego ludzi, którzy chwilowo stracili grunt pod nogami wskutek
nagłych zmian (związanych z transformacją)” [Ratajczak, 2008, s. 28–29]. Wyniki
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badania psychologicznych aspektów aktywności ludzi zaangażowanych w przedsiębiorczość społeczną świadczą o tym, że proces przechodzenia z bezradności
(przejawiającej się w braku wiary w siebie, niskiej samoocenie, bierności, apatii,
nierzadko depresji) do zaradności (znajdującej wyraz w zdobywaniu nowych
kompetencji i niezależności) jest trudny i wymaga uruchomienia zasobów osobistych (m.in. poczucia własnej skuteczności w działaniu) oraz wsparcia społecznego
[Turska, Filipczyk, 2010].
Odnosząc to do praktyki zarządzania, można stwierdzić, że o ile w organizacjach rynkowych kapitał ludzki pozyskuje się i rozwija, by osiągać ustalone cele
(przede wszystkim ekonomiczne), to w organizacjach gospodarki społecznej posiadany kapitał ludzki na ogół określa cele (przede wszystkim społeczne) tych
organizacji.
Podmioty ekonomii społecznej charakteryzuje przede wszystkim wzmiankowana już wcześniej różnorodność, dotycząca statusu prawnego, form organizacyjnych, natury działalności, jak i różnorodność zasobów ludzkich. Różnorodność
ta powoduje, że sposób realizacji funkcji personalnej w podmiotach ekonomii
społecznej różni się od sposobów realizowania jej zadań w przedsiębiorstwach
komercyjnych. Wpływ na to mają czynniki wewnętrzne (misja, wielkość i struktura organizacji, motywy podjęcia działalności, cechy personelu), a także czynniki
zewnętrzne (rynek pracy, obszar aktywności, konkurencja na rynku, rozwiązania legislacyjne, kontekst kulturowy).
Różnorodność zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach zarówno prywatnych,
jak i społecznych przejawia się głównie w dwóch wymiarach: społeczno-zawodowym (wiek, płeć, pochodzenie społeczno-kulturowe, kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe itd.) oraz warunków pracy (rodzaj umowy o pracę, czas pracy itd.).
W przypadku przedsiębiorstw społecznych ta heterogeniczność obejmuje zwłaszcza charakter stosunków pracy, a także status pracowników, współpracowników
i klientów (np. pracownik-członek, osoba defaworyzowana czy wykluczona, pracownik socjalny, doradca zawodowy, lekarz, psycholog, wolontariusz). Niezwykle
istotna jest również różnorodność motywacji osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, począwszy od motywacji osobistych i materialnych, po altruistyczne
i ideowe. Podobnie jak w innych organizacjach, różnorodność zasobów ludzkich
w podmiotach ekonomii społecznej może generować problemy, mające wpływ na
ich funkcjonowanie czy wręcz przetrwanie (konflikty), a może też być atutem
(wrażliwość i wiedza dotycząca problemów społecznych, innowacyjność w ich
rozwiązywaniu). Zarządzanie ową różnorodnością powinno polegać na zintegrowaniu i wykorzystaniu odmiennych typów pracowników, ich kompetencji
i motywacji w realizowaniu społecznej misji przedsiębiorstwa.
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Niezwykle ważnym komponentem przedsiębiorstw społecznych jest demokratyczny i partycypacyjny model zarządzania. Jego podstawę stanowią dwie
fundamentalne zasady:
• po pierwsze, w odróżnieniu od prywatnych przedsiębiorstw nastawionych
na zysk, władza decyzyjna nie należy do inwestorów (lub udziałowców), ale
do członków organizacji,
• po drugie, władza decyzyjna nie jest uzależniona od kapitałowego udziału
poszczególnych inwestorów (akcjonariuszy), ale jest dzielona według demokratycznej zasady: „jedna osoba – jeden głos” i dotyczy podejmowania decyzji na rożnym szczeblu i przez różne gremia (zarząd, walne zgromadzenie,
radę lub inne ciała reprezentujące pracowników i beneficjentów).
Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa społeczne to organizacje zrzeszające
osoby (członków), a nie kapitały, tym samym ekonomia społeczna dąży do ich
upodmiotowienia oraz uprzywilejowuje rozwój kapitału ludzkiego. Demokratyczny proces zarządzania ma swoje zalety, ale też wady. Niewątpliwie do zalet
należy zaliczyć: wdrażanie zasad i wartości ekonomii społecznej, zaangażowanie
w realizację misji organizacji, kolektywne podejmowanie decyzji z poszanowaniem interesów wszystkich stron zaangażowanych w przedsięwzięcie, budowanie
wzajemnego zaufania. Słabą stroną demokratycznego procesu zarządzania są
koszty kolektywnie podejmowanych decyzji (m.in. czasochłonny proces decyzyjny prowadzący niekiedy do paraliżu codziennych funkcji zarządczych) oraz często niska efektywność tego procesu (m.in. z uwagi na słabą reprezentację
niektórych zaangażowanych stron, niski poziom ich kompetencji, rozbieżne
oczekiwania, trudności z uznaniem autorytetu i przywództwa osób nominalnie
zarządzających organizacją). Mimo tych ograniczeń partycypacyjny model zarządzania można uznać za efektywny dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, ponieważ udział pracowników w podejmowaniu decyzji zwiększa ich poczucie
odpowiedzialności i motywację, wpływa na jakość i wyniki pracy [Davister,
2006, s. 49–50].
Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki społecznej pozwala
stwierdzić, że funkcja personalna jest w nich rzadko zdefiniowana, to znaczy opisana w dokumentach i procedurach, które od wewnątrz określają działania organizacji. Przeważnie jest pojmowana i realizowana w sposób intuicyjny oraz
nieformalny, bardziej przypomina zwykłe koordynowanie działań członków
(personelu), niż kompleksowy i ustrukturalizowany proces zarządzania zasobami ludzkimi. Można zresztą dostrzec pewne podobieństwa w tym zakresie między podmiotami ekonomii społecznej i małymi przedsiębiorstwami. Dotyczą
one m.in. wielkości (w obu przypadkach są to z reguły firmy małe, zatrudniające
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nie więcej niż 10–15 osób), metod zarządzania (zarządzający małymi przedsiębiorstwami często podejmują decyzje spontanicznie, zależnie od okoliczności),
podobnie jak liderzy organizacji ekonomii społecznej, chętniej też używają terminu „personel” niż „zasoby ludzkie”, który wydaje im się zbyt anonimowy i świadczący o dystansie [Everaere, 2011, s. 19].
W organizacjach gospodarki społecznej liderzy mają do czynienia z podobnymi problemami na płaszczyźnie zarządzania jak menedżerowie przedsiębiorstw
rynkowych. Oni również dążą do tego, aby kierowana przez nich organizacja (np.
spółdzielnia), była „przede wszystkim dobrym przedsiębiorstwem”. Różnica polega na tym, że muszą mieć na uwadze to, iż „nie może być tylko przedsiębiorstwem, gdyż to członkowie, a nie kapitał są w niej najważniejsi” [Piechowski,
2013, s. 40]. Zatem w analizie i ocenie praktyk stosowanych w zakresie zrządzania ludźmi w podmiotach ekonomii społecznej zawsze trzeba brać pod uwagę
aspekt misji społecznej tych organizacji.
C. Davister wyodrębniła następujące funkcje personalne realizowane w podmiotach ekonomii społecznej:
• funkcje kluczowe, ale wrażliwe (zarządzanie motywacją i zaangażowaniem
pracowników, zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich, zarządzanie
wzmacnianiem kultury organizacyjnej);
• funkcje w odmienny sposób realizowane (rekrutacja i selekcja, polityka płacowa, warunki pracy, style kierowania, zarządzanie czasem pracy, zarządzanie kontraktami, zarządzanie odejściami pracowników);
• funkcje w nieformalny sposób realizowane lub prawie nieistniejące (planowanie zasobów ludzkich, opis profili (organigramy), ocena wyników,
edukacja i szkolenia, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie karierą)
[Davister, 2006, s. 40].
Jak wynika z tej propozycji, prymat misji społecznej w podmiotach ekonomii
społecznej dochodzi wyraźnie do głosu, generując zarazem różnorodne dylematy
wyboru. Przykładowo kryteria stosowane w rekrutacji i selekcji kandydatów do
pracy powinny uwzględniać charakter danej organizacji oraz specyfikę świadczonych przez nią usług. Podmioty świadczące usługi, np. bankowe, ubezpieczeniowe, będą więc zwracały uwagę w pierwszej kolejności na kompetencje
kandydatów do pracy, podczas gdy organizacje wspierające osoby wykluczone
z rynku pracy będą się starały dać zatrudnienie osobom defaworyzowanym, właśnie ze względu na to, że brakuje im odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy. Organizacje te, działając zgodnie ze swoją misją, będą się starały zapewnić
takim osobom przeszkolenie (np. w przypadku bezrobotnych) lub inną pomoc
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(np. terapię w przypadku uzależnionych), by umożliwić im wyjście z trudnej
sytuacji w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.
Przedkładanie działań na rzecz ludzi nad maksymalizację zysku znajduje
również odzwierciedlenie w motywacji i motywowania do pracy członków organizacji ekonomii społecznej. Ogólnie biorąc uważa się, że ich motywacja opiera
się na wartościach i społecznej misji organizacji, co wskazywałoby, iż jest głównie
prospołeczna, często altruistyczna. Niewątpliwie odgrywa ona niezwykle ważną
rolę w działalności przedsiębiorstw społecznych, jednak na uwagę zasługują także inne czynniki motywacyjne (np. demokratyczny i partycypacyjny styl zarządzania, duży zakres autonomii, rodzinny i przyjazny klimat w pracy). Członkowie
takich organizacji „mają świadomość, że pracują dla siebie lub dla społeczności,
w których funkcjonują i że wyniki ich pracy będą wykorzystywane w celu zaspokojenia potrzeb społecznych lub w celu ich własnego rozwoju” [Pauli, Pocztowski,
2008, s. 64]. Trzeba pamiętać, że motywacje członków organizacji gospodarki
społecznej różnią się ze względu na status zatrudnienia, pełnione funkcje (inna
jest motywacja pracownika zatrudnionego w charakterze specjalisty, inna osoby
bezrobotnej, której dano zatrudnienie, jeszcze inna wolontariusza), w związku
z tym wymagają też stosowania różnych metod i narzędzi motywowania.
Tym, co znacząco wpływa na motywację (i utrudnia liderom motywowanie)
pracowników przedsiębiorstw społecznych, są pewne ograniczenia stosowania
klasycznych „motywatorów”. Należy podkreślić, że w gospodarce społecznej
średnia płaca jest niższa niż w innych sektorach (niewielkie są też różnice między
płacą najwyższą i najniższą), ponadto raczej nie występują pozafinansowe formy
nagradzania, w przypadku subsydiowanych miejsc pracy nie ma możliwości
przedłużania umów o pracę, a szanse kariery zawodowej są raczej ograniczone.
Z tych i innych powodów (m.in. umów tylko na czas trwania projektów, ograniczonych perspektyw rozwoju, konfliktów, wypalenia zawodowego) w przedsiębiorstwach społecznych często ma miejsce duża rotacja pracowników.
Ograniczenia te mają wpływ także na politykę szkoleniową i zarządzanie
kompetencjami pracowników. Te zadania funkcji personalnej w organizacjach
ekonomii społecznej realizowane są w sposób nieustrukturyzowany i okazyjnie,
chociaż dzięki funduszom europejskim niektórym organizacjom udaje się wdrożyć system szkoleń z prawdziwego zdarzenia.
Dążenie do zachowania równowagi między misją społeczną a celami biznesowymi powoduje, że w organizacjach ekonomii społecznej nie stosuje się oceny
pracowników w takiej formie, jak w przedsiębiorstwach nastawionych na zysk.
Kwestia oceniania w organizacjach ekonomii społecznej jest problemem złożonym i delikatnym; z tego powodu ocena pracowników w mniejszym stopniu
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odwołuje się do wskaźników ekonomicznych, a bardziej uwzględnia aspekty psychologiczne i społeczne, związane z misją i profilem działalności organizacji.
W podobnie wyważony sposób podchodzi się do kwestii zwalniania pracowników. Zarządzający podmiotami ekonomii społecznej muszą niekiedy rozstrzygać, czy zwolnić pracownika z powodu jego niekompetencji, czy zatrzymać ze
względu na sytuację, w jakiej się znajduje i/lub określony profil działalności danej
organizacji [Davister, 2006, s. 20–21]. Zwolnienie pracownika w ekonomii społecznej często postrzegane jest jako porażka. W niektórych organizacjach procedury derekrutacyjne i dyscyplinarne są skonstruowane w taki sposób, aby była to
ostateczność [Everaere, 2011, s. 29]. Przykłady te pokazują, jak dalece wartości
ekonomii społecznej wpływają na praktyki zarządzania zasobami ludzkimi.
Powyższe przykłady różnic w sposobie pojmowania i realizacji funkcji personalnej pokazują też, jak ważne funkcje w organizacjach ekonomii społecznej
pełnią osoby, które nimi zarządzają. Nie można ich nazywać menedżerami personalnymi, chociaż w takiej roli świadomie lub mimowolnie występują, stanowiąc często jednoosobowy dział personalny. Wydaje się, iż najtrafniej można
określić ich mianem przedsiębiorców społecznych i/lub liderów społecznych,
często mających charyzmatyczne cechy osobowości. Lider społeczny powinien
posiadać określone predyspozycje osobowościowe, walory etyczne, autorytet,
charyzmę, umiejętności zarządzania sobą, grupą, zespołem, umiejętności negocjacyjne przydatne w pozyskiwaniu środków finansowych, jak i rozwiązywaniu
konfliktów, oprócz tego umiejętności w zakresie mobilizowania i motywowania
interesariuszy, począwszy od donatorów, przez pracowników, wolontariuszy,
po potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez organizacje ekonomii
społecznej.

Podsumowanie
Podmioty ekonomii społecznej (czy to przedsiębiorstwa społeczne, czy spółdzielnie socjalne) potrzebują odpowiedniego modelu zarządzania i skutecznego lidera,
który potrafiłby połączyć interesy gospodarcze i społeczne wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie stron. W organizacjach ekonomii społecznej zarządzający często pełni funkcję przedsiębiorcy, charyzmatycznego przywódcy,
lidera projektu, agenta zmian lub wszystkie te role jednocześnie. Niekoniecznie
musi mieć kwalifikacje profesjonalnego menedżera, a poza tym, najczęściej ze
względu ograniczony budżet, tylko niektóre (z reguły duże) przedsiębiorstwa
społeczne mogą sobie pozwolić na jego zatrudnienie. Wiele wartościowych
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pomysłów i dobrze zapowiadających się inicjatyw nie zostało podjętych lub rozpadło się dlatego, że nie znalazła się osoba, która miałaby odpowiednie predyspozycje, aby dobrze wykorzystać kapitał społeczny i ludzki w realizacji ważnych
z gospodarczego i społecznego punktu widzenia przedsięwzięć. Na podstawie
przeprowadzonych w opracowaniu rozważań można stwierdzić, że rola lidera
w zarządzaniu ludźmi (inspirowanie, wyznaczanie kierunku działania, mobilizowanie, motywowanie) w podmiotach ekonomii społecznej jest kluczowa i staje
się coraz ważniejsza.
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Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
w publicznych placówkach oświatowych
Streszczenie
W publicznej placówce oświatowej jako organizacji o szczególnym charakterze człowiek
jawi się jako jej fundamentalny element. Placówka oświatowa podlega wielu uwarunkowaniom. Termin „uwarunkowania” dotyczy nie tylko wielości czynników, ale jednocześnie
ich charakteru, zmienności, roli, zakresu i siły oddziaływania itp., a w konkluzji ich wpływu
na przebieg zarządzania taką organizacją, jaką jest publiczna szkoła.
Zmiany zachodzące obecnie w edukacji wynikają z potrzeb i oczekiwań społecznych.
Pojęciem używanym zamiennie z pojęciem edukacji jest pojęcie oświaty. Dlatego też
mówiąc „oświata”, myśli się praktycznie o systemie różnych instytucji działających w tym
obszarze. Bardzo często używane jest tzw. pojęcie łączone szkoły lub placówki oświatowej. W wyniku postępującego uspołecznienia szkoły do jej zasobów ludzkich zalicza
się również rodziców uczniów, którzy uzyskują coraz więcej uprawnień o charakterze
decyzyjnym.
Na podstawie swoich uprawnień dyrektor szkoły odpowiada za dobór właściwej kadry
pedagogicznej oraz dokonuje systematycznej oceny efektów jej pracy, która ma charakter ewidentnie kompetencyjny. Szczególnie istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w szkole jest autonomia kadrowa jej dyrektora, z której powinien on bardzo
umiejętnie korzystać.
Słowa kluczowe: zarządzanie, publiczna placówka oświatowa, szkoła, uwarunkowania,
zasoby ludzkie, nauczyciel, polityka kadrowa, awans zawodowy
Klasyfikacja JEL: I21, I29, J53, J58, J82, L32
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Human resources management determinants
in public education institutions
Abstract
In public educational institution being special character organization, single person is
seen as its fundamental element. Educational institution is under many influences. The
phrase “influences” refers not only to various factors, but also to their character, volatility,
role, reach and impact, etc., and in the conclusion, their impact on management process
in such organization like public school.
Changes that are currently taking place in education sector are the results of public
needs and expectations. A term that is used interchangeably with the term “education”
is “teaching”. Therefore, talking about teaching we mean mostly the system of various
institutions aworking in this area. Very often there is used a combined concept: a school
or educational institution. As a result of the ongoing school socialization process pupils’
parents are included in its human resources too and they are given more competences
in making decisions process.
Based on having competences, a school director is responsible for appropriate teaching
staff selection and regular assessment of their work results that have obviously competency
character. The element that is especially significant part of human resources management
in school is director’s staff selection autonomy that should be very skillfully used.
Keywords: management, public educational institution, school, conditions, human
resources, teacher, staff policy, career promotion

Wstęp
Zarządzanie zostało określone jako działanie zmierzające do oddziaływania przełożonego na podwładnych, aby zachowywali się zgodnie z jego wolą [Zimniewicz,
1984, s. 15]. Z kolei R.W. Griffin zdefiniował zarządzanie jako: „Zestaw działań
(obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie
tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) w wykonywanych z zamiarem osiągnięcia
celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” [Griffin, 1996, s. 98].
Już Peter Druckner zauważył, że „Pojawienie się zarządu jako istotnej, odrębnej i przywódczej instytucji jest punktem zwrotnym w historii społecznej”
[Druckner, 1998, s. 17]. Stwierdził również, że zarządzanie jednoznacznie dotyczy ludzi [Koźmiński, Piotrowski, 1997, s. 136]. W przeprowadzonym wywodzie
bardzo wyraźnie wyróżniają się dwa elementy. Jednym z nich jest organizowanie, natomiast drugim jest człowiek jako fundamentalny element składowy każdej organizacji. Wynika to z faktu, że to człowiek nadaje tempo rozwojowi każdej
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organizacji, zwłaszcza takiej, w której czynnik ludzki jest ewidentnie dominujący
z racji jej szczególnej specyfiki. W niniejszym rozważaniu właśnie aspekt społeczny będzie dominujący. Użyty w tytule termin „uwarunkowania” nie jest
bynajmniej przypadkowy, ponieważ dotyczy nie tylko wielości czynników, ale
jednocześnie ich charakteru, zmienności, roli, zakresu i siły oddziaływania itp.,
a w rezultacie ich wpływu na zarządzanie taką organizacją, jaką jest szkoła
publiczna.

1. Szkoła publiczna jako istotny element systemu
Najistotniejszą instytucją edukacyjną w naszym systemie oświaty jest placówka
oświatowa. Jednak posługując się terminem „placówka oświatowa”, należy równocześnie mieć na myśli takie podmioty, jak: przedszkola, szkoły i inne placówki
określone w ustawie o systemie oświaty [Ustawa z dnia 7.09.1991 r.]. Można zatem
stwierdzić, że choć jest to określenie szerokie i zróżnicowane, to jednak ma bardzo
skonkretyzowane ramy, osadzone na fundamencie prawno-administracyjnym.
Dlatego w wielu aktach prawnych, a także publikacjach dotyczących oświaty, używane jest tzw. pojęcie łączone: szkoła lub placówka oświatowa. Wyróżnienie samej szkoły też nie jest przypadkowe, ponieważ to ona dominuje w całym systemie
oświaty publicznej. Również sam termin „szkoła” znaczeniowo jest niezwykle
szeroki. Zawierają się w nim bowiem takie określenia, jak szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (np. liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa, technikum itp.). Chcąc ujednolicić zakres pojęciowy, w dalszej części
rozważań będę posługiwał się terminem „szkoła”, rozumiejąc przez to zarówno
szkoły w ścisłym znaczeniu, jak i inne podmioty zajmujące się statutowo edukacją i wychowaniem.
Opierając się na regulacjach zawartych w ustawie o systemie oświaty, należy
skonstatować, że publiczna szkoła to taka, która: prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie co najmniej obowiązującej podstawy programowej;
przeprowadza rekrutację uczniów na zasadzie powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane na danym stanowisku kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach [Ustawa z dnia 7.09.1991 r.].
Od szkoły publicznej wymaga się, by stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała
swoim wychowankom poczucie godności oraz umożliwiała im wszechstronny
rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu [Grześkiewicz, 2013].
Ponadto należy zauważyć, że publiczna szkoła charakteryzuje się wyjątkową specyfiką, i to zarówno ze względu na misję społeczną, jaką pełni, warunki
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(zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne), w których funkcjonuje, kadrę pedagogiczną, żywy i wyjątkowo zmienny podmiot oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, jak również z uwagi na wpływ wielu różnych czynników. Uprawnione
jest zatem twierdzenie, że podstawowymi elementami, które mają decydujący
wpływ na specyfikę publicznej szkoły, są: prowadzenie przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego (różne rodzaje szkół prowadzone są przez różne
poziomy JST), misja społeczna (wyznaczone cele społeczne i sposoby ich osiągania), warunki funkcjonowania (od małych wiosek, przez małe miasteczka, po
metropolie typu Warszawy), zasady finansowania (instytucje niedochodowe
funkcjonujące na zasadach jednostki budżetowej), zróżnicowanie kadry pedagogicznej (zarówno pod względem poszczególnych specjalności, jak i zakresu
uprawnień specjalistycznych typu zajęcia terapeutyczne), żywy i wyjątkowo
zmienny „podmiot” oddziaływań edukacyjno-wychowawczych (rozpiętość wieku, sprawność intelektualna, zdolności manualne, możliwości percepcyjne, zainteresowania, ograniczenia rozwojowe itp.), dwa bezpośrednie centra decyzyjne
(organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego), organy kolegialne mające
istotny wpływ na funkcjonowanie (organy społeczne charakterze zarówno obligatoryjnym, jak i alternatywnym oraz o różnym zakresie kompetencyjnym):
rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski.

2. Zarządzanie szkołą publiczną a zmiany w oświacie
Zmiany dokonujące się w oświacie mają bardzo zróżnicowany nie tylko charakter, ale i zakres. Zmieniają się programy nauczania, treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy z uczniami dzisiaj nie zawsze przynoszą zadowalające
efekty [Grześkiewicz, 2013]. Nauczyciel nie może się ograniczać do przekazywania uczniowi dużej ilości „surowej wiedzy”, ale musi stwarzać ciekawe sytuacje
dydaktyczne, w których uczeń tę wiedzę zdobywa i weryfikuje pod czujnym
okiem nauczyciela jako przewodnika. Wiedza i umiejętności nauczycieli zdobyte
w okresie studiów, w obecnej rzeczywistości oświatowej stają się dla nich jedynie
punktem wyjścia do podejmowania stojących przed nimi wyzwań i do dalszego
samorozwoju.
Sprawne zarządzanie tak specyficzną organizacją, jaką jest szkoła publiczna, polega w głównej mierze na przekształcaniu grupy wysoko wykształconych
ludzi w zespół, a więc luźnego zbioru ludzi w całość powiązaną specyficznymi
zależnościami, a tę całość zależnościami z otoczeniem, czyli tworzeniu systemu
[Gasparski, 2013]. Zgodnie z tym, co twierdzi M. Romanowska, źródłem trwałego
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sukcesu organizacji jest nie tylko posiadanie zasobów, ale również umiejętność
zarządzania nimi [Romanowska, 2006, s. 93]. Nie umiejąc zarządzać zasobami
ludzkimi, nie można odnieść sukcesu, nawet gdy te zasoby są duże. Z tych też
względów w przypadku szkoły publicznej jej dyrektor w swojej pracy musi brać
pod uwagę takie elementy, jak: warunki, w których funkcjonuje szkoła, wymagania formalno-prawne stawiane szkole i danemu etapowi edukacyjnemu, a także
oczekiwania rodziców uczniów, możliwości i oczekiwania samych uczniów oraz
wymagania stawiane przez organ prowadzący daną szkołę, jak również przez
właściwy organ nadzoru pedagogicznego.
Jak stwierdziła już Aneta Grześkiewicz, „wielu badaczy traktuje naukę o zarządzaniu, organizacjach, efektywności jako uniwersalną, mającą zastosowanie
w każdym sektorze czy każdej dziedzinie życia. Dlatego też wiedzę z zarządzania
zasobami ludzkimi wielu autorów próbuje przenosić na grunt zarządzania oświatą.
Okazuje się, że taki tok myślenia nie do końca jest uprawniony” [Grześkiewicz,
2013]. Autorka zauważyła bowiem, że nauki o zarządzaniu niejednokrotnie
pomijają istotne różnice między edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną
a przedsiębiorstwem. A przecież w każdym z wymienionych obszarów stosowane
są inne metody zarządzania, zdobywania środków, wyznacza się inne cele, do
których dążą poszczególne organizacje.

3. Arkusz organizacyjny szkoły
jako wyznacznik istotnych elementów zarządzania
Punktem wyjścia założeń organizacyjnych szkoły jest opracowanie szczególnego
dokumentu, zwanego jej arkuszem organizacyjnym. Przygotowanie takiego arkusza
jest nie tylko elementem planistycznym, ale stanowi praktyczne wykonanie delegacji prawnej zawartej w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych statutów
[Rozporządzenie z dnia 21.05.2011 r.]. Tego typu dokument przygotowany przez
dyrektora zatwierdza każdorazowo organ prowadzący szkołę. Arkusz tego typu
zawiera w szczególności takie informacje, jak liczba pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólna liczba godzin zajęć
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę. Z powyższego uregulowania wynika jednoznacznie, że arkusz organizacyjny praktycznie stanowi liczbowo i graficznie, a także osobowo wyrażoną
formalną decyzję dotyczącą struktury organizacyjnej szkoły, struktury programowo-pedagogicznej oraz obsady personalnej wszystkich głównych i całorocznych działań w kolejnym roku szkolnym. Z tego względu decyzje tego typu są
zawsze nierozerwalnie związane z typowymi decyzjami kadrowymi.
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4. Elementy zarządzania zasobami ludzkimi
w szkole publicznej
W kontekście szkoły publicznej posiadana wiedza obok umiejętności składa się
na kompetencje zawodowe, które decydują tak o wartości człowieka na rynku
pracy, jak i o jego możliwościach rozwojowych [Walkowiak, 2007, s. 12]. Dlatego
też bardzo ważnym zasobem każdej szkoły są kompetencje jej pracowników, i to
w szerokim znaczeniu. Kompetentni nauczyciele, po stworzeniu im odpowiednich warunków, potrafią się rozwinąć zawodowo i osiągnąć sukces edukacyjny,
który jednocześnie będzie sukcesem szkoły jako organizacji szczególnego zaufania publicznego. Istotą rzeczy jest w tym przypadku wykorzystanie drzemiącego
w ludziach kapitału intelektualnego, czyli umiejętnego zarządzania wiedzą. W organizacjach publicznych zarządzanie wiedzą to integracja: zarządzania jakością,
zarządzania informacją, zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami
ludzkimi [Fazlagić, 2009, s. 79–80]. Zarządzanie wiedzą polega na konwersji
wiedzy ukrytej w wiedzę jawną. Według M. Bratnickiego i J. Strużyny kapitał intelektualny to suma wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społeczność organizacji oraz praktyczne przekształcanie tej wiedzy w składniki wartości tejże
organizacji [Bratnicki, Strużyna, 2001, s. 69]. W taki sposób zasady kontroli zarządczej zwracają szczególną uwagę na wartość kwalifikacji pracowników (czyli
posiadanej wiedzy) oraz ich wykorzystanie, co powoduje pojawienie się określonych kompetencji zawodowych. Terminy „kwalifikacje” i „kompetencje” są różnie
interpretowane w literaturze przedmiotu. Kwalifikacje zawodowe są efektem
kształcenia, który jest następnie wykorzystywany przez człowieka na rynku pracy, przyjmując postać kompetencji. D. Sipińska wyjaśnia wprost, że kompetencje
to przede wszystkim umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce [Sipińska,
2005, s. 272–274]. Osobą, która realnie zarządza zasobami ludzkimi w szkole,
jest jej dyrektor. To od jego wiedzy, doświadczenia, umiejętności, sprawności
i możliwości zależy w dużej mierze sposób sprawnego zarządzania szkołą, a w konsekwencji jej prawidłowe funkcjonowanie i efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szczególnie istotnym elementem jest tzw. autonomia kadrowa dyrektora,
z której powinien umiejętnie korzystać. Otóż dyrektor szkoły ma pełną swobodę
doboru kadry pedagogicznej. Natomiast ograniczenia stanowią tutaj kryteria
wyboru nauczycieli określone w sposób jednoznaczny przez ustawodawcę.

5. Polityka kadrowa dyrektora szkoły publicznej
Generalnie delegację prawną do decydowania w sprawach kadrowych daje dyrektorowi szkoły ustawa o systemie oświaty, w której czytamy: „dyrektor jest
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kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami” [Ustawa z dnia 7.09.1991 r.]. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w takich sprawach, jak: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, przyznawanie nagród oraz
wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły.
Aktywność dyrektora w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje
wiele różnych działań, z których najistotniejsze to: analiza kwalifikacji i właściwy
proces zatrudniania, następnie ocena kompetencji każdego z zatrudnionych już
nauczycieli, aż wreszcie właściwe kierowanie rozwojem pracujących nauczycieli,
wynikającym z potrzeb rozwojowych ukierunkowanych na potrzeby, możliwości
i zainteresowania uczniów. Kwestia wymagań formalnych co do kwalifikacji
nauczycieli jest jednoznacznie określona przez MEN [Rozporządzenie z dnia
12.03.2009 r.; Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.].
Dyrektor szkoły publicznej zatrudnia pracowników dwóch podstawowych
kategorii: pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych. Z tego względu
w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy podejmuje decyzje na podstawie: Karty Nauczyciela [Ustawa z dnia 26.01.1982 r.], kodeksu pracy [Ustawa
z dnia 26.06.1974 r.] oraz artykułu 7 ustawy o pracownikach samorządowych
[Ustawa z dnia 21.11.2008 r.]. Ostatni przytoczony akt normatywny wiąże się
bezpośrednio z zatrudnianiem pracowników niepedagogicznych na stanowiskach urzędniczych w szkole. Przy procedowaniu kadrowym należy pamiętać, że
sprawy dotyczące stosunku pracy wymagają współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi. Wynika to z faktu, że pracownicy zatrudnieni w szkole mogą
być zrzeszeni w związkach zawodowych i w razie sporów wynikających ze stosunku pracy mają prawo do korzystania z ich opieki, wsparcia oraz przysługującej
im ochrony określonych przepisami ustawy o związkach zawodowych [Ustawa
z dnia 23.05.1991 r.].
Sama procedura zatrudniania pracowników jest jednak skomplikowana.
Zgodnie z nią w przypadku zatrudniania na wolne stanowisko urzędnicze w szkole
wybierać należy z ofert, które wpłynęły w drodze ogłoszonego konkursu – „nabór
kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska
urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny” [Ustawa z dnia 21.11.2008 r.]. Podobne
wymogi w stosunku do pozostałych grup pracowników stawia standard A2 kontroli zarządczej, który stanowi, że „Proces zatrudniania pracowników powinien
zapewniać wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko” [Lewandowski,
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2012, s. 49–68]. Dlatego w ogłoszeniu o naborze kandydatów dyrektor wymienia
podstawowe kryteria decydujące o zatrudnieniu: wymagane kwalifikacje, staż
pracy na podobnym stanowisku, ewentualnie przebieg pracy zawodowej, uprawnienia, zakres obowiązków. Może również umieścić informację: „dobrze widziane
opinie z poprzednich miejsc pracy” – czyli typowe referencje.
Zgodnie z brzmieniem artykułu 11 ustawy o pracownikach samorządowych [Ustawa z dnia 21.11.2008 r.] w szkołach procedura konkursowa będzie
dotyczyć tylko pracowników administracji, w tym głównego księgowego czy
specjalisty. Ale w stosunku do publicznej szkoły zastosowanie mają również
założenia kontroli zarządczej. Warunkiem sine qua non przy zatrudnianiu cowników są jednak tzw. kwalifikacje formalne. W przypadku nauczycieli przy określeniu tych kwalifikacji istotny jest poziom wykształcenia. Dlatego podczas
analizy formalnej dyrektor szkoły musi pod uwagę brać również rozporządzenie
MNiSzW, którego punkt II.1 stanowi, że: „Kształcenie na studiach pierwszego
stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach
placówek” [Rozporządzenie z dnia 17.01.2012 r.]. Natomiast zgodnie wcześniej
wspomnianym rozporządzeniem MEN kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach posiada osoba, która: ukończyła studia wyższe i zdobyła odpowiednie przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła zakład kształcenia
nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom albo ma inne przygotowanie merytoryczne, a ponadto ukończyła
kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć.
Doprecyzowano również, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz klasach I–III szkół podstawowych posiada również
osoba, która ukończyła: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym albo zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Obszar wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jest obwarowany szczególnymi wymaganiami związanymi ze specyfiką pracy z dziećmi na tym etapie rozwoju.
Dlatego ustawodawca wyznaczył dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, zgodnie
z którymi nie każdy nauczyciel pracujący w klasach IV–VI szkoły podstawowej
lub na wyższych etapach edukacyjnych posiada równocześnie uprawnienia do
pracy w obszarze edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły, prowadząc rozsądną politykę kadrową, musi o takich uwarunkowaniach bezwzględnie pamiętać.
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Ponadto ustalono, że osoba mająca uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela w danym typie szkoły ma również pełne kwalifikacje do pracy w świetlicy
szkolnej lub internacie funkcjonującym przy tej szkole.
Weryfikacja kwalifikacji pracowniczych to tylko początek działań dyrektora
szkoły. Jest on o tyle prosty, że wymaga przeanalizowania dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje pracownika i skonfrontowania ich z wymaganiami opisanymi we wspomnianych regulacjach. W trakcie takiego porównywania
dyrektor musi w pierwszej kolejności rozważyć, czy są to kwalifikacje „wprost”
(absolwent filologii polskiej uczy języka polskiego lub wydziału matematyki uczy
matematyki), czy tylko w „zakresie” (nauczyciel w trakcie studiów na określonym kierunku w grupie przedmiotów podstawowych i kierunkowych nabył wiedzę w zakresie treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, czyli
absolwent wydziału wychowania technicznego uczy np. rysunku technicznego).
Inne tzw. kwalifikacje uzupełniające nauczyciel może uzyskiwać na: studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, studiach uzupełniających pod warunkiem, że spełniają one ministerialne standardy kształcenia pod względem treści
oraz godzinowe i terminowe. Ponadto przy zagadnieniu kwalifikacji zawsze należy mieć na uwadze tzw. kwalifikacje specjalistyczne. Jest to forma przygotowania pozwalająca na wykonywanie dodatkowych zadań o szczególnym charakterze.
Przykładem jest praca z uczniami o stwierdzonym upośledzeniu umysłowym.
Aby nauczyciel mógł pracować z uczniami o takich dysfunkcjach musi zyskać
wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Podobnie jest z prowadzeniem
zajęć z szeroko rozumianej terapii pedagogicznej. Nie do wszystkich działań
takie przygotowanie specjalistyczne jest formalnie wymagane, ale bardzo wskazane ze względów merytorycznych. Doskonałym przykładem może być doskonalenie w zakresie pomiaru dydaktycznego, ewaluacji czy konstruowania programów
nauczania. Po rozstrzygnięciu kwestii kwalifikacyjnych kolejnym etapem działań jest ocena realnych kompetencji pracownika w konkretnych sytuacjach zawodowych na zajmowanym stanowisku pracy. Należy przy tym pamiętać, że
realne kompetencje pracownicze uwidaczniają się w osiąganiu jak najlepszych
efektów pracy w warunkach, w jakich konkretny nauczyciel wykonuje swoje zadania zawodowe.

6. Ocena pracy nauczyciela
ważnym elementem polityki kadrowej w szkole publicznej
Ocena kompetencji zawodowych ma charakter ewidentnie procesualny. Jej podstawę stanowi rozporządzenie MEN [Rozporządzenie z dnia 21.12.2012 r.].
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Zgodnie z nim kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi przede wszystkim
stopień realizacji przez nauczyciela jego zadań, określonych precyzyjnie w art.
6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy o systemie oświaty, zadań statutowych szkoły
oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Przywołany wcześniej zapis jako
podstawowe zadanie nauczyciela wymienia w pierwszej kolejności rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Warto przy tym
pamiętać, że praca nauczyciela ma charakter wielopłaszczyznowy i jest wieloaspektowa, dlatego też należy do niej podchodzić z uwzględnieniem różnych obszarów aktywności i funkcji, jakie nauczyciel wypełnia w trakcie realizacji swojej
misji pedagoga. W związku z tym, dokonując oceny pracy każdego nauczyciela,
dyrektor musi się koncentrować na poszczególnych zadaniach konkretnego nauczyciela określonych w różnych dokumentach zarówno prawnych, jak i merytorycznych. Jednak szczegóły dotyczące poszczególnych kryteriów merytorycznych
oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły powinny zostać starannie doprecyzowane (z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły), a następnie podane do
wiadomości wszystkich zainteresowanych (nauczycieli niezależnie formy i zasad
ich zatrudnienia) i zaakceptowane przez wszystkich zainteresowanych.
Szczególnie ważnym i nigdzie indziej niespotykanym rozwiązaniem jest inicjowanie procedury oceny pracy praktycznie każdego nauczyciela. Formalnym
inicjatorem całego procesu oceny może być sam dyrektor szkoły – jako podmiot
właściwy do jej dokonywania. Ponadto takie uprawnienia mają: sam nauczyciel
– którego praca ma być oceniana; organ sprawujący nadzór pedagogiczny – jako
typowo kontrolny; organ prowadzący szkołę lub placówkę – jako wyjątkowo zainteresowany efektami pracy szkoły i odpowiadający za jej finansowanie; rada
szkoły – jeżeli jest powołana w szkole lub placówce; rada rodziców – jako czynnik
społeczny ustawowo ustanowiony w szkole.
Bardzo istotnym zagadnieniem formalnym jest terminowość dokonywania
oceny przez dyrektora. Kwestia ta jest dosyć precyzyjnie uregulowana: ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po
upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego – zatem
poza tym jednm warunkiem praktycznie nie ma żadnych innych ograniczeń terminowych związanych z ocenianiem pracy nauczyciela. Z kolei sam dyrektor
szkoły jest zobowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku. Po przekroczeniu tego terminu
postępowanie się przedawnia i całą procedurę należałoby rozpocząć od początku.
Na dyrektorze szkoły spoczywa też obowiązek informowania zainteresowanego
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nauczyciela o zamiarze dokonania oceny jego pracy w każdym przypadku, gdy
nie nauczyciel jest jej inicjatorem. Taka informacja musi mieć formę pisemną i być
przekazana, co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
W części opisowej oceny dyrektor szkoły każdorazowo musi się odnieść do
poszczególnych rodzajów kompetencji nauczycielskich oraz określić ich poziom,
walor i efektywność. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku przedszkola,
szkoły podstawowej czy gimnazjum, a jeszcze inaczej w przypadku szkół ponadgimnazjalnych – zwłaszcza zawodowej – z których każda ma własną specyfikę.
Podobnie jest z poszczególnymi stanowiskami nauczycielskimi.

7. Awans zawodowy jako ważne narzędzie
w polityce kadrowej szkoły publicznej
Innym zakresem działań, jakie dyrektor szkoły publicznej podejmuje w ramach
zarządzania zasobami ludzkimi jest realizacja zadań wynikających z awansu
zawodowego nauczycieli. Jego zadania są w tym wypadku precyzyjnie określone
i wyjątkowo spersonalizowane. Z tego względu działania dyrektora w zakresie
awansu zawodowego nauczycieli są bardzo zindywidualizowane, gdyż dotyczą
konkretnego człowieka i jego wyjątkowego (często niepowtarzalnego) dorobku
zawodowego. Decyzje dyrektora dotyczące oceny dorobku zawodowego, a następnie awansu jako całości, niejednokrotnie mają niebagatelny wpływ na dalszą
przyszłość zawodową konkretnego nauczyciela. W obecnej sytuacji prawnej
[Ustawa z 26.01.1982 r., rozdz. 3a; Rozporządzenie z 1.03.2013 r.] obowiązują
cztery stopnie awansu zawodowego, z których trzy – stażysta, kontraktowy,
dyplomowany – się zdobywa, a jeden – tytuł honorowy profesor oświaty – jest
nadawany. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest: spełnienie określonych prawem wymagań kwalifikacyjnych; odbycie
na danym stanowisku wymaganego stażu, zakończonego uzyskaniem pozytywnej
oceny dorobku zawodowego oraz uzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej
po przeprowadzonej rozmowie; zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną
lub uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy przedstawionego dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie. Kolejny (po nauczycielu stażyście) stopień awansu zawodowego nadawany jest w drodze decyzji
administracyjnej przez organ uprawniony do nadawania danego stopnia awansu
zawodowego. Sprawa decyzji administracyjnej jest niezwykle istotna, gdyż każda
decyzja administracyjna posiada swoje fundamentalne zasady i uwarunkowania.
Ponieważ aktualna procedura awansowa na szczególnym miejscu stawia
dyrektora szkoły, nakładając na niego określone obowiązki i wyznaczając
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precyzyjnie zadania do wykonania. Zadania te musi on usystematyzować w taki
sposób, aby stanowiły logiczną i merytoryczną całość, bo zostały dopasowane do
każdego stopnia awansu. Można je podzielić na formalnoprawne, jak chociażby
przyjęcie wniosku o rozpoczęcie stażu lub przydział odpowiedniego opiekuna
stażu, oraz merytoryczne, jak np. ocena dorobku zawodowego. Również sam dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście
stopień nauczyciela kontraktowego1 pod warunkiem, że: ma on wykształcenie
wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład
kształcenia nauczycieli i są to kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem,
odbył 9-miesięczny staż, uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz
akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.
W procedurze awansu zawodowego nauczycieli sam dyrektor występuje
również w kilku ważnych rolach: mentora, organizatora, weryfikatora i wspomnianego organu administracji oświatowej. Wszystkie są ważnym elementem
zarządzania zasobami ludzkimi w szkole publicznej.

8. Wspieranie rozwoju nauczyciela
jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi
Etap awansu zawodowego nauczyciela to okres, w którym dyrektor szkoły nie
tylko dokonuje weryfikacji jego kompetencyjności, ale też wymiernie wspomaga
go w doskonaleniu pod kątem zadań i kierunków rozwoju szkoły. Jednak optymalne doskonalenie nauczycieli wymaga wiedzy na temat ich aktualnych potrzeb
szkoleniowych ukierunkowanych jednoznacznie na rozwój szkoły jako organizacji
w konkretnym środowisku społecznym. Badanie tych potrzeb najlepiej przeprowadzić pod koniec roku kalendarzowego (wymogi związane z planowaniem budżetu szkoły) lub pod koniec roku szkolnego (wymogi związane z planowaniem
zadań na nowy rok szkolny). Uzyskane w ten sposób informacje dyrektor musi
dokładnie przeanalizować, aby uzyskać obiektywny ogląd całości potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej. Niezwykle pomocna w tym zadaniu może się
okazać karta autoanalizy potrzeb szkoleniowych poszczególnych nauczycieli,
jednak wymaga ona od wypełniających ją umiejętności retrospektywnego spojrzenia na swoją osobę (refleksyjność praktyka), krytycyzmu oraz zdecydowanej
otwartości. Podjęcie takich działań pozwoli dyrektorowi szkoły na rzetelne i realne zaplanowanie wydatków na cele szkoleniowe, a także decyzji niezbędnych
do rzeczywistego wspomagania rozwoju kompetencji szkolnej kadry. Z tego
1

Pełni on wówczas funkcję organu administracji oświatowej najniższego szczebla.
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względu dyrektor musi uzyskać dokładne informacje m.in. na temat: zrealizowanych szkoleń rady pedagogicznej, zrealizowanych różnych form WDN-u w szkole,
zrealizowanych form doskonalenia zewnętrznego współfinansowanych przez
szkołę, zrealizowanych form doskonalenia zewnętrznego sfinansowanych całkowicie przez nauczycieli, stopnia zaspokojenia potrzeb szkoleniowych nauczycieli,
zgodności zrealizowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli z potrzebami szkoły i przyjętym planem tego doskonalenia oraz założeniami planu nadzoru pedagogicznego.
Uzyskaną w ten sposób wiedzę trzeba uzupełnić o informację dotyczącą
efektywności ukończonych form doskonalenia, a zwłaszcza szkoleniowych rad
pedagogicznych oraz form współfinansowanych przez szkołę. Dyrektor powinien uzyskać informacje również o tym, w jaki sposób nauczyciele dzielą się
zdobytą wiedzą i doświadczeniem uzyskanymi zwłaszcza w ramach form zewnętrznych – dofinansowywanych (w różny sposób i w różnym zakresie) przez szkołę
oraz jak i w jakim stopniu doskonalenie wpływa na realną efektywność pracy
kierowanej przez niego szkoły (w tym na zakres udziału poszczególnych nauczycieli w uzyskaniu tychże efektów). Pomocne w tym względzie może się okazać
EWD (edukacyjna wartość dodana) [IBE, 2013]. Zakres takich działań, określany
mianem wspomagania, jest integralną częścią planu nadzoru pedagogicznego.

Podsumowanie
Szkoła publiczna jest organizacją bardzo specyficzną i podlegającą wielu uwarunkowaniom, podobnie zarządzanie jej zasobami ludzkimi ma bardzo złożony
charakter i zależy od bardzo wielu czynników. W artykule opisano tylko wybrany fragment działań, jakie dyrektor szkoły publicznej musi podejmować w przedmiotowym zakresie, niemniej jednak takie działania docelowo prowadzą do
znacznego podniesienia profesjonalizmu kadry pedagogicznej, a to z kolei powinno zwiększyć efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły jako
całości.
Na podstawie swoich uprawnień dyrektor szkoły odpowiada za dobór właściwej kadry pedagogicznej oraz dokonuje systematycznej oceny efektów jej pracy.
W tym zakresie musi jednak przestrzegać ściśle określonych reguł – tylko formalnych wymagań określonych w rozporządzeniu MEN, ale również otwartej
procedury naboru na każde wakujące stanowisko. Podobne reguły dotyczą monitorowania pracy nauczyciela w formie oceny, która ma charakter kompetencyjny,
oraz moderowania jego rozwoju w ramach systemu awansu zawodowego.
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Jak łatwo zauważyć, liczba niuansów, na które dyrektor musi zwrócić szczególną uwagę w zarządzaniu kadrami pedagogicznymi, jest spora i wymaga od
niego doskonałej orientacji w tym zakresie oraz wyjątkowej rozwagi w podejmowaniu decyzji personalnych.
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Determinanty stymulującego środowiska pracy
na przykładzie jednostek policji
Streszczenie
W artykule podjęto rozważania na temat identyfikacji czynników budujących stymulujące
środowisko pracy w jednostkach policji. W tym celu przedstawiono charakterystykę
i rodzaje środowiska pracy oraz pojęcie i rodzaje zaufania w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Część empiryczna przedstawia wyniki badań ankietowych umożliwiających
ocenę poziomu występowania czynników budujących stymulujące środowisko pracy
w badanych jednostkach policji
Słowa kluczowe: środowisko pracy, satysfakcja, zaufanie, polityka personalna, policja
Kod JEL: M12

Determinants of stimulating work environment
as illustrated by the police units
Abstract
This paper elaborates on the identification of factors that provide for stimulating work
environment in the Police units. For this purpose, the characteristics and types of work
environment as well as the concept and types of confidence in terms of theoretical and
empirical aspects have been presented. Empirical part represents the findings of a
survey enabling to assess the occurrence rate of factors that create stimulating working
environment in the Police units.
Key words: work environment, satisfaction, confidence, HR policy, the Police
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Wstęp
Praca jest wartością samą w sobie. Satysfakcja z niej daje odczuwalne efekty w postaci sukcesu organizacyjnego. Podstawowym założeniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim jest uznanie pracowników za najbardziej wartościowy
element organizacji, w który należy inwestować. Ważne staje się posiadanie pracowników, którzy przyczynią się do stworzenia konkurencyjnej oferty dla klientów, ale szczególnej wagi nabiera utrzymanie w firmie najlepszych, wzbudzenie
motywacji i zaangażowania oraz stworzenie więzi z organizacją [Lewicka, 2010, s. 24].
Pracownicy stają się głównym źródłem kreowania wartości, traktowani są
jak kapitał, który przyczynia się do wzrostu zysków. W związku z tym znaczenia
nabiera dbałość o rozwój ich kompetencji, tworzenie warunków pracy sprzyjających rozwojowi i uczeniu się jako działania integrujące kluczowych pracowników z firmą. Zmienność otoczenia zmusza do zrewidowania oczekiwań wobec
pracowników, którzy aby jej sprostać, powinni wykazywać inicjatywę, proaktywność, zaangażowanie w pełnione funkcje i gotowość do spełniania stawianych im wymagań [Lewicka, 2012, s. 11].
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników budujących
stymulujące środowisko pracy w jednostkach policji. Na podstawie analiz literatury
założono, że na satysfakcję z pracy i przywiązanie pracowników do organizacji mają
wpływ polityka personalna i poziom zaufania instytucjonalnego (do organizacji),
horyzontalnego (do współpracowników) oraz wertykalnego (do przełożonego).

1. Charakterystyka i rodzaje środowiska pracy
Środowisko to względnie trwały układ elementów otoczenia człowieka, które są
ważne dla jego życia i mają wpływ na jego zachowanie [Ratajczak, 2007, s. 59].
Każdy człowiek jest elementem środowiska pracy, i to elementem szczególnym.
Między nim a otoczeniem zachodzą wzajemne zależności. Człowiek może w tych
relacjach być albo przedmiotem, albo podmiotem swojego środowiska, czyli
może się poddawać jego oddziaływaniom albo zupełnie przeciwnie, sam je tworzyć, przekształcać czy wybierać [Ratajczak, 2007 s. 60].
Środowisko, w odróżnieniu od szerzej rozumianego pojęcia otoczenia, bezpośrednio wpływa na aktywność życiową i zawodową człowieka. Ma ono charakter stymulujący, ukierunkowujący i organizujący jego działalność. Można je
rozpatrywać „jako układ bodźców fizycznych, układ stosunków społecznych
(więzi społecznych) oraz jako układ bodźców motywujących do działania”
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[Ratajczak, 2007, s. 61). Środowisko pracy, czyli środowisko wewnętrzne, nie stanowi odizolowanego od rzeczywistości obszaru, lecz jest integralną częścią otoczenia człowieka, czyli środowiska zewnętrznego. Oczywiście środowisko
zewnętrzne wpływa na funkcjonowanie człowieka w środowisku wewnętrznym,
stanowi ono zestaw czynników obiektywnych, które wpływają na jakość wykonywanej pracy.
A. Pines wyróżnia dwa typy środowiska pracy: wspierające, czyli takie, które
ma maksimum pozytywnych cech umożliwiających osiągnięcie celów, oraz stresujące, czyli z cechami negatywnymi, przeszkodami uniemożliwiającymi spełnienie zadania [Pines, 2007, s. 46]. Również przeciążenie jest negatywną cechą
środowiska, jednakże ta sama ilość pracy może być przeciążeniem dla jednej osoby, a dla innej nie. Wyzwanie jest cechą pozytywną, jednak to samo zadanie
może być dla kogoś wyzwaniem, a dla kogoś innego nie. W rezultacie w tym samym środowisku jedna osoba może mieć poczucie sukcesu, a druga może go nie
mieć [Pines, 2007, s. 46–48).

2. Charakterystyka środowiska pracy policjanta
Zawód policjanta jest specyficzny. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom,
funkcjonariusz może, w zależności od zaistniałej sytuacji, pracować praktycznie
wszędzie. Jego praca może mieć charakter indywidualny, ale najczęściej jest zespołowa. W niektórych pionach praca często wykonywa jest w godzinach wieczornych lub nocnych. W większości przypadków policjant pracuje w mundurze,
co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
Obowiązki policjanta zależą od zajmowanego przez niego stanowiska i miejsca w hierarchii organizacyjnej. Wyróżnia się trzy rodzaje służb w policji.
Pierwsza z nich – służba kryminalna – zajmuje się zbieraniem dowodów działalności przestępczej i współpracą z prokuraturą. Drugim pionem jest prewencja. Jej
obowiązki polegają na patrolowaniu wyznaczonych rejonów i dbaniu o bezpieczeństwo na drodze. Ostatni rodzaj służb to pion specjalistyczny, który wspomaga działalność pozostałych pionów. Jest on najbardziej zróżnicowany, gdyż
należą do niego m.in. saperzy, oddziały antyterrorystyczne, informatycy i technicy łączności. Środowisko pracy policjanta zależy od funkcji, jaką on pełni,
i może to być teren, komisariat, miejsca zdarzenia, a w przypadku działań profilaktycznych nawet szkoły.
Wykonywanie obowiązków służbowych nierozerwalnie związane jest z napięciem czy stresem, co przede wszystkim wynika z ciągłego kontaktu z różnymi
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osobami, często z przestępcami, a także narażeniem na niebezpieczne sytuacje.
Dlatego niezmiernie ważne w tym zawodzie jest stworzenie odpowiednich warunków pracy. Niejednokrotnie przeprowadzano wśród policjantów badania mające na celu poznanie ich opinii na temat warunków pracy i wyposażenia. Zwykle
najlepiej oceniają oni warunki lokalowe, dość wysoko sprzęt transportowy oraz
środki łączności, natomiast najniżej – wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz pozostałe wyposażenie stanowiska pracy. Policjanci wysoko
oceniają wyposażenie w broń palną i amunicję oraz inne środki przymusu bezpośredniego, niezadowoleni są natomiast z warunków utrzymywania sprawności
fizycznej oraz bazy i wyposażenia strzelnicy [Chmielewska, Firsiuk, 2011, s. 12–13].
Ważną kwestią w rozważaniach na temat środowiska pracy wydają się relacje
z przełożonymi i współpracownikami. Ich akceptacja i wsparcie, ale też motywacja do podejmowania właściwych działań przyczyniają się do podniesienia jakości
wykonywanych zadań. Pracownik musi mieć również poczucie wolności przy
podejmowaniu decyzji, nie może być zarzucony pracą i zestresowany presją czasu,
ale powinien mieć możliwość decydowania o sposobie, a niekiedy i terminie wykonywania czynności. Policjanci powinni mieć zapewnioną możliwość ciągłego
szkolenia w związku z częstą zmianą procedur, by mieć poczucie pewności siebie
w trakcie realizacji czynności służbowych. Powinni brać udział w spotkaniach
z psychologami i by uniknąć choćby wypalenia zawodowego, uczyć się sposobów
radzenia sobie ze stresem wpisanym w ich zawód.

3. Cele i metoda badawcza
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę poziomu występowania czynników budujących stymulujące środowisko pracy w jednostkach policji. Aby poznać
opinie funkcjonariuszy, wykorzystano kwestionariusz ankiety1, który wypełnili
aktualni pracownicy wybranych jednostek policji z terenu województwa małopolskiego i śląskiego. Badanie było anonimowe. Odpowiedzi zostały oparte na
pięciostopniowej skali Likerta, co umożliwiło zobrazowanie stopnia akceptacji
danego zjawiska. W badaniu, które przeprowadzono w styczniu 2015 roku udział
wzięło 269 osób.
Badaniem objęto: praktyki personalne stosowane w policji, zaufanie instytucjonalne, wertykalne i horyzontalne oraz przywiązanie organizacyjne i satysfakcja z pracy.
Na podstawie literatury przedmiotu [Bajcar i in., 2011; Czubasiewicz, Nogalski, 2005; Griffin, 2004; Janowska, 2001; Juchnowicz 2012; Lewicka 2010; Spik,
1

Kwestionariusz ankiety został opracowany przez prof. dr hab. Dagmarę Lewicką z AGH.
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Klincewicz, 2008] założono, że polityka personalna i poziom zaufania w organizacji wpływają na poczucie przywiązania do niej pracowników oraz na ich satysfakcję z pracy, a w związku z tym niewielką chęć zmiany pracy bądź pracodawcy.

4. Opis badanej grupy
Badanie zostało przeprowadzone wśród 269 funkcjonariuszy policji komend powiatowych i miejskich garnizonu małopolskiego oraz śląskiego, co stanowi 3%
ogółu tych grup. Natomiast z uwagi na nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie ankiety, analizie poddano tylko 247 ankiet, przyjętych jako 100% próby
badawczej. Przedstawione wyniki nie mogą być oczywiście traktowane jako reprezentatywne dla ogółu policji w tych województwach, stanowią jednak interesujący materiał empiryczny do przeanalizowania pod kątem środowiska pracy.
Wybór jednostek policji podyktowany był tym, że charakteryzują się one różnorodnymi cechami, co pozwala najlepiej zobrazować zróżnicowanie zadań oraz
pionów organizacyjnych.
Wśród badanych respondentów 78% to mężczyźni, natomiast 22% stanowiły
kobiety. Najliczniejszą grupę, 89%, stanowią policjanci w służbie stałej, natomiast
pozostałe 11% to policjanci w służbie przygotowawczej (do 3 lat służby). Zdecydowana większość realizuje zadania w komendach powiatowych (34%) i komendach miejskich (29%), a nieco mniej (20%) w komisariatach policji i w komendzie
wojewódzkiej (17%). Badani policjanci najczęściej reprezentowali wydział prewencji (35%) i dochodzeniowo-śledczy (33%), następnie 26% próby badawczej
stanowili policjanci z wydziału ruchu drogowego (w strukturach policji należący
do wydziału prewencji). Tylko 6% badanych stanowili policjanci z wydziału operacyjno-rozpoznawczego, natomiast w grupie badawczej nie było funkcjonariuszy
zajmujący się logistyką. Osoby biorące udział w badaniu w większości miały wykształcenie wyższe magisterskie (63%) i średnie (24%), a pozostałe (13%) na poziomie licencjackim. W badanej próbie najliczniejszą grupę stanowili policjanci
na stanowiskach referentów (34%), asystentów (23%) i policjantów (19%). Najmniejszy odsetek stanowili policjanci należący do kadry kierowniczej (14%) i zajmujących stanowiska ekspertów (10%). Natomiast pod względem lat służby i wielkość
jednostki w badanej grupie najliczniejsi byli policjanci ze stażem służby od 4 do
8 lat (29%) i od 9 do13 lat (22%), z jednostek liczących od 81 do 250 zatrudnionych
(46%). Najmniejszą grupę stanowili policjanci ze stażem służby do 3 lat (11%)
i powyżej 19 lat służby (8%) oraz realizujący zadania w jednostkach liczących
poniżej 20 i powyżej 500 zatrudnionych. Ponadto zdecydowana większość
ankietowanych realizuje zadania o charakterze zespołowym (73%).
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5. Praktyki personalne stosowane w badanych
jednostkach policji
Współczesna praktyka zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na odpowiednich dla organizacji i pracujących w niej ludzi procedurach doboru, selekcji
i rozwoju kadr, systemach wynagradzania, szkolenia i oceny pracy. W takim
kontekście polityka personalna jest rozumiana jako jedno z niezbędnych narzędzi służących organizacji do osiągnięcia pożądanych, wynikających ze specyfiki
jej strategii wyników” [Marciniak, 2005, s. 11].
Obecnie polityka personalna koncentruje się na właściwym i pełnym wykorzystaniu istniejącego potencjału pracowników oraz elastycznych formach zatrudnienia. Dzięki temu przedsiębiorstwo zachowuje zdolność do efektywnego
działania i racjonalnego wykorzystania wszystkich posiadanych zasobów. Tak więc
zadaniem działu personalnego jest pomaganie pracownikom w ich funkcjonowaniu w organizacji, koordynacja i wykonywanie prac związanych z osobowymi
i formalnymi aspektami pracy oraz pomoc kierownikom w przeprowadzaniu
działań dotyczących zatrudnionych [Marciniak, 2005, s. 11–12].
Funkcja personalna obejmuje takie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, jak projektowanie i rozwój organizacji, planowanie zatrudnienia, rekrutacja
i selekcja, rozwój i szkolenia, wynagradzanie pracowników, stosunki pracownicze,
BHP, świadczenia, administrowanie zasobami ludzkimi, spełnianie wymogów
ustawowych oraz inne problemy związane ze stosunkiem zatrudnienia [Armstrong, 2005, s. 58].
W każdej organizacji funkcjonuje komórka zajmująca się polityką kadrową.
Najczęściej jest to dział personalny, który prowadzi sprawy i dokumentację dotyczącą zatrudnienia, odpowiada za rekrutację pracowników, planuje ścieżki kariery
zawodowej i dostosowuje proces szkoleniowy do potrzeb organizacji.
Tę funkcję pełnią w komendach wojewódzkich wydziały kadr, a w komendach miejskich i powiatowych zespoły kadr.
Wydział kadr realizuje zadania z zakresu polityki organizacyjno-etatowej
i kadrowej oraz doradztwa personalnego, takie jak:
• opracowywanie prognoz potrzeb kadrowych,
• koordynowanie działań dotyczących tworzenia rezerwy kadrowej oraz monitorowanie racjonalnego jej wykorzystania,
• koordynowanie działań w zakresie awansowania, występowania o nadanie
odznaczeń oraz udzielania wyróżnień,
• realizowanie czynności z zakresu polityki dyscyplinarnej,
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• prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
• dokonywanie ocen i analiz sytuacji kadrowej,
• prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej policjantów i pracowników,
• realizowanie czynności z zakresu kierowania policjantów na szkolenia zawodowe,
• prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby/pracy.
Tabela 1 przedstawia wyniki dotyczące polityki personalnej w jednostkach
policji.
Tabela 1. Opinie respondentów na temat przedstawionych stwierdzeń
% odpowiedzi (liczba odpowiedzi)
Zdecydowanie
zgadzam
się

Raczej
zgadzam
się

Ani się
zgadzam,
ani się
nie zgadzam

Raczej
nie zgadzam się

Zdecydowanie nie
zgadzam
się

Jestem usatysfakcjonowany/a
możliwościami kariery, jakie stwarza
mi policja

17 (42)

20,5 (51)

13,5 (33)

26 (65)

23 (56)

W mojej organizacji bardzo dużą
wagę przywiązuje się do rozwoju
pracowników

28 (68)

37 (91)

11 (28)

13 (32)

11 (28)

W mojej organizacji dokłada się
starań, aby pozyskiwać najlepszych
kandydatów do służby

25 (62)

35 (87)

6 (15)

19 (47)

15 (36)

W policji prowadzone są badania
satysfakcji

42 (104)

23 (56)

14,5 (36)

15,5 (38)

5 (13)

W mojej pracy wybiera się kandydatów do awansu, a następnie starannie
przygotowuje do objęcia wyższych
stanowisk

25,5 (63)

27,5 (68)

16 (40)

17,5 (43)

13,5 (33)

Wydział kadr w policji realizuje istotne
zadania

30 (74)

32 (79)

18 (44)

9 (23)

11 (27)

Wydział kadr w policji przyczynia się
do poprawy warunków pracy
i wizerunku pracodawcy

27 (67)

35 (86)

11,5 (28)

14,5 (36)

12 (30)

Praktyki (procedury) kontrolne
są znane wszystkim w policji

17 (42)

25,5 (63)

23 (56)

19 (47)

15,5 (39)

Wydział kadr podejmuje działania
mające na celu budowanie wysokiej
jakości środowiska pracy, wolnego
od mobbingu i dyskryminacji

37 (92)

32 (80)

6,5 (16)

15 (36)

9,5 (23)

Jestem przekonany/a, że w mojej
jednostce policji szanuje się ludzi

34 (85)

33 (81)

9 (22)

8 (20)

16 (39)

Twierdzenie

Źródło: opracowanie własne.
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Polityka personalna prowadzona przez wydziały kadr czy zespoły kadr została oceniona raczej pozytywnie przez badanych funkcjonariuszy: 62% z nich
uznało, że te komórki organizacyjne realizują istotne zadania i przyczyniają się
do poprawy warunków pracy i wizerunku pracodawcy, 2/3 uważa, że wydziały
kadr podejmują działania mające na celu budowanie wysokiej jakości środowiska
pracy, wolnego od mobbingu i dyskryminacji. Zadowalający jest fakt, że 67% badanych uważa, że w ich jednostkach szanuje się ludzi, niemal tyle samo (65%)
potwierdziło, że w policji przeprowadzane są badania dotyczące satysfakcji pracowników. Większość policjantów uznała, że w ich jednostkach przywiązuje się
bardzo dużą wagę do rozwoju pracowników (65%) oraz dokłada się starań, by
pozyskać jak najlepszych kandydatów do służby (60%). Aż 49% respondentów nie
satysfakcjonują możliwości kariery, jakie stwarza im policja. Struktura organizacyjna w policji charakteryzuje się tym, że zdecydowana większość etatów to stanowiska wykonawcze, na których możliwość awansu jest znacznie ograniczona.
Niewiele jest grup zaszeregowania na średnim czy też wyższym szczeblu kierowniczym, więc zdecydowana większość osób nie widzi możliwości szybkiego awansu
w szeregach policji mimo posiadania wymaganego wykształcenia, odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji zawodowych. Osoby takie, choć rzetelnie wykonują
swoje obowiązki, osiągają bardzo dobre wyniki w służbie, mogą liczyć na awans
dopiero wówczas, kiedy zwolni się wyższe stanowisko służbowe. Być może w przyszłości będzie większa możliwość awansu poziomego tak, aby policjant pionu
prewencji patrolujący ulice mógł awansować na stopień aspiranta czy oficera, a nie
– jak obecnie – uzyskać maksymalnie stopień podoficerski.

6. Zaufanie instytucjonalne, wertykalne i horyzontalne
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji zaufania. Według A. Koźmińskiego zaufanie jest to podstawowe uwarunkowanie przewagi konkurencyjnej,
zmniejszające koszty kontroli, pociągające za sobą tolerancję, która jest warunkiem innowacyjności i samodzielnego działania [Koźmiński, 2004]. Według
M. Bugdola zaufanie postrzegane jest jako główna wartość organizacyjna, której
osiąganie wymaga silnych podstaw etycznych, natomiast w praktyce zarządzania
wyznacza wartości operacyjne. Wartość ta wpływa na wyniki ekonomiczne
organizacji i powinna być przedmiotem trwałych pragnień i działań. Zdaniem
Autora zaufanie jest przekonaniem, że podejmowane działania doprowadzą do
osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania korzyści przez wszystkich interesariuszy [Bugdol, 2010, s. 17].
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S.R. Covey i R. Merrill uważają, że zaufanie polega na zawierzeniu zdolnościom i kompetencjom drugiej strony, natomiast jego przeciwieństwo – nieufność
– to podejrzewanie o brak uczciwości czy umiejętności [Covey, Merrill, 2009].
Jedną z przyczyn wzrostu znaczenia zaufania jest coraz większe znaczenie
pracy zespołowej. Nie wystarczą już wiedza, umiejętności i doświadczenie wyjątkowej jednostki, odchodzi się od pracy wykonywanej samodzielnie na rzecz
zespołowej, łączącej kompetencje kilku osób. Współpraca podczas realizacji różnych zadań wymaga polegania na rezultatach pracy innych, w związku z tym
większe jest zapotrzebowanie na zaufanie w zespołach [Lewicka, 2012, s. 12].
Zaufanie jest istotnym elementem w funkcjonowaniu organizacji, zwłaszcza
wewnątrz niej odgrywa istotną rolę, wpływając na efektywność i zaangażowanie
pracowników. Poniższe wyniki prezentują opinie pracowników na temat zaufania w wymiarze instytucjonalnym, horyzontalnym oraz wertykalnym (tab. 2).
Tabela 2. Opinie respondentów na temat przedstawionych stwierdzeń
% odpowiedzi (liczba odpowiedzi)
Zdecydowanie
zgadzam
się

Raczej
zgadzam
się

Ani się
zgadzam,
ani się
nie zgadzam

Raczej
nie zgadzam się

Zdecydowanie
nie zgadzam się

Każdy pracownik jest zaznajomiony
z wizją rozwoju jednostki organizacyjnej

22,5 (56)

30 (74)

22,5 (56)

9 (22)

16 (39)

Jeśli w mojej jednostce/wydziale dzieje
się coś rzeczywiście złego, jestem
pewien/pewna, że zostanę o tym
poinformowany/a

14,5 (36)

17 (42)

28 (70)

23 (56)

17,5 (43)

W mojej jednostce organizacyjnej/wydziale przestrzega się przyjętych zasad
i standardów

27,5 (68)

34 (83)

17 (41)

15 (38)

6,5 (17)

W mojej jednostce organizacyjnej/wydziale konflikty są na bieżąco
rozwiązywane

18 (45)

22,5 (56)

21,5 (53)

21 (51)

17 (42)

W mojej jednostce/wydziale jest stały
przepływ informacji

18 (44)

25 (63)

17 (41)

23 (58)

17 (41)

Moja organizacja jest dobrze
zarządzana

26 (65)

31 (77)

9 (22)

21 (51)

13 (32)

Twierdzenie

Źródło: opracowanie własne.

61% respondentów uznało, że w ich miejscu pracy są przestrzegane przyjęte
zasady i standardy, a 52,5% badanych jest zaznajamianych z wizją rozwoju swojej
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jednostki. Natomiast większość policjantów jest przekonana, że nie są informowani, jeśli w ich miejscu pracy dzieje się coś rzeczywiście złego – taką opinię
wyraziło 40,5%, natomiast przeciwnego zdania jest 31,5% badanych. Nie zawsze
w jednostkach policji konflikty są na bieżąco rozwiązywane (38% odpowiedzi
„raczej nie” i „zdecydowanie nie”, 40,5% odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”). Podobnie jest w kwestii przepływu informacji – pozytywnie oceniło go
43%, a negatywnie 40%. Jak z tego wynika, poziom zaufania instytucjonalnego
jest na średnim poziomie.
Tabela 3 zawiera rezultaty badania dotyczące zaufania do współpracowników.
Tabela 3. Opinie respondentów na temat przedstawionych stwierdzeń
% odpowiedzi (liczba odpowiedzi)
Zdecydowanie
zgadzam
się

Raczej
zgadzam
się

Ani się
zgadzam,
ani się nie
zgadzam

Raczej
nie zgadzam się

Zdecydowanie nie
zgadzam
się

21 (52)

30 (73)

20 (49)

19 (47)

10 (26)

Jestem pewien/a, że otrzymałbym/
otrzymałabym pomoc od moich
kolegów z pracy, gdybym tego
potrzebował/a

22,5 (56)

29,5 (73)

12,5 (31)

19,5 (48)

16 (39)

Jeśli miałbym/miałabym pomysł
różniący się od pomysłów innych,
mógłbym/mogłabym bezpiecznie
podzielić się nim podczas
koleżeńskich rozmów

19 (46)

32,5 (80)

16,5 (41)

17 (42)

15 (38)

Współpracownicy chętnie dzielą się
ze mną pomysłami i informacjami

22 (54)

29 (72)

26,5 (66)

11,5 (28)

11 (27)

Moi współpracownicy dotrzymują
zobowiązań odnośnie terminu
ukończenia swojej części pracy i jej
jakości

28,5 (71)

38 94)

17 (42)

4,5 (11)

12 (29)

Jestem przekonany/a o uczciwości
moich współpracowników

20,5 (51)

31 (76)

21,5 (53)

13 (32)

14 (35)

Twierdzenie

Moi koledzy są dobrymi fachowcami

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z odpowiedzi dotyczących relacji policjantów z ich współpracownikami, ponad połowa badanych uznała je za pozytywne. Funkcjonariusze
uważają, że ich koledzy dotrzymują zobowiązań dotyczących terminu ukończenia pracy i jej jakości (66,5%) i że raczej można liczyć na ich pomoc (52%). 51,5%
respondentów jest przekonanych o uczciwości swoich współpracowników, a 51%
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policjantów uważa swoich kolegów za dobrych fachowców. Mniej więcej co czwarty
badany relacje ze współpracownikami ocenił negatywnie. Ten poziom zaufania
jest nieco wyższy od poziomu zaufania do organizacji, ale również można uznać
go za średni.
Bardzo ważnym aspektem, mającym wpływ na funkcjonowanie organizacji,
są relacje podwładnych z przełożonymi. Tabela 4 prezentuje wyniki dotyczące
zaufania wertykalnego.
Tabela 4. Opinie respondentów na temat przedstawionych stwierdzeń
% odpowiedzi (liczba odpowiedzi)
Zdecydowanie
zgadzam
się

Raczej
zgadzam
się

Ani się
zgadzam,
ani się
nie zgadzam

Raczej
nie zgadzam się

Zdecydowanie nie
zgadzam
się

Mój przełożony dotrzymuje obietnic

29 (72)

35,5 (88)

14 (35)

10 (24)

11,5 (28)

Uważam, że mój przełożony
podejmuje trafne decyzje

22 (55)

28 (69)

17 (42)

20 (49)

13 (32)

Jeśli miałabym/miałabym kłopoty
z czymkolwiek dotyczącym pracy,
mógłbym/mogłabym bezpiecznie
porozmawiać o moich obawach
z przełożonym

21,5 (53)

24,5 (61)

15,5 (38)

20,5 (51)

18 (44)

Uważam, że mój przełożony
sprawiedliwie ocenia pracowników

27 (67)

29 (71)

9 (22)

20,5 (51)

14,5 (36)

Mój przełożony otwarcie mówi mi
o sprawach, które są dla mnie ważne

20 (49)

25,5 (63)

14 (34)

23 (57)

17,5 (44)

Wierzę, że mój przełożony działa
w moim interesie instytucjonalnym
(do organizacji), horyzontalnym
(do współpracowników)
oraz wertykalnym (do przełożonego)

21,5 (53)

27 (67)

17 (42)

18 (44)

16,5 (41)

Twierdzenie

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że relacje policjantów z przełożonymi wyglądają nieco gorzej
niż relacje ze współpracownikami. Połowa badanych ocenia te relacje pozytywnie, natomiast 1/3 – negatywnie. Najwyżej respondenci ocenili dotrzymywanie
obietnic przez przełożonych – 64,5% uznało, że ich zwierzchnicy wywiązują się
z danego słowa. Większość funkcjonariuszy (56%) przyznała, że pracownicy są
sprawiedliwie oceniani przez swoich przełożonych. Policjanci obawiają się mówić
przełożonym o swoich problemach związanych z pracą (38,5%), ale też uważają,
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że przełożeni nie mówią im otwarcie o sprawach, które ich dotyczą (40,5%). Kwestia zaufania odgrywa na tym polu zdecydowanie ważną i nie do końca zbadaną
rolę. Skupienie uwagi na pracowniku przez staranną ocenę oraz dotrzymywanie
powierzonych obietnic daje większą pewność siebie i wiarę w kompetencje. W relacji przełożony – pracownik sprawa ma się zdecydowanie gorzej, jak pokazują
wyniki ankiety. Jak widać zaufanie wertykalne nieustannie znajduje odzwierciedlenie w innowacyjności i kreatywności rozwiązań. „Tylko pracownik, który
czuje się odpowiednio umocowany w organizacji, samodzielny i odpowiedzialny
będzie podejmował działania mające na celu kreowanie innowacyjnych rozwiązań” [Lewicka, 2013, s. 185].

7. Przywiązanie organizacyjne i satysfakcja z pracy
Satysfakcja z pracy jest rozumiana jako „przyjemny lub pozytywny stan emocjonalny, wynikający z oceny własnej pracy lub doświadczeń związanych z pracą”
[Makin i in., 2000, s. 82]. Do pomiaru satysfakcji z pracy najczęściej wykorzystuje
się anonimowe kwestionariusze. Najbardziej popularnymi narzędziami są kwestionariusz opisu pracy (JDI) oraz minnesocki kwestionariusz satysfakcji (MSQ).
JDI zawiera skale do pomiaru pięciu czynników: wynagrodzenia, awansów, nadzoru, natury pracy oraz właściwości pracowników. MSQ zawiera skale do oceny
poziomu satysfakcji i niezadowolenia. Obejmuje 20 właściwości pracy, m.in.: osiągnięcia, niezależność, uznanie, status społeczny i warunki pracy. Niekiedy stosuje
się wywiady lub test niedokończonych zdań [Schultz, Schultz, 2008, s. 297–298].
Czynniki wpływające na satysfakcję można podzielić na trzy grupy: organizacyjne, społeczne i osobiste. Pierwsza grupa czynników jest bezpośrednio związana z pracą. Można do nich zaliczyć: rodzaj wykonywanych przez pracownika
zadań (np. ich stopień trudności), płacę (powinna być adekwatna do obowiązków
pracownika, jego zaangażowania), perspektywy awansu, bezpieczeństwo pracy,
politykę funkcjonowania firmy (dbanie o pracowników i ich potrzeby) oraz politykę rozwoju firmy. Drugą grupę stanowią czynniki społeczne. Jest to grupa determinantów, która odnosi się do: klimatu organizacyjnego (organizacja powinna
stworzyć dobry klimat pracy), wzajemnego szacunku (brak krytyki osób, słuchanie siebie nawzajem, szanowanie swoich poglądów), układów z przełożonymi
i współpracownikami (powinna panować chęć do niesienia pomocy, wzajemna
życzliwość), relacji z klientami. Ostatnią grupą są czynniki osobiste. Są to cechy
indywidualne pracowników, na które organizacja nie ma wpływu [Gros, 2012,
s. 115–116]. Są to właściwości indywidualne, takie jak: wiek, płeć, rasa, inteligencja,
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wykorzystywanie w pracy swych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych
[Schultz, Schultz, 2008, s. 300].
D. Lewicka, analizując wyniki badań, wskazała na trzy grupy czynników,
które w różnym stopniu wpływają na satysfakcję pracowników. Pierwsza grupa
to „procedury motywowania, relacje przełożony–podwładny, dzielenie się wiedzą w organizacji”, druga grupa – „polityka szkolenia i rozwoju, ocena pracowników, poczucie podmiotowości i jakość komunikowania się w organizacji”,
a trzecia grupa to „efektywność procedur rekrutacji i selekcji, czytelność zakresu
obowiązków, zarządzanie różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji,
rozwiązywanie konfliktów” [Lewicka, 2010, s. 65].
Z satysfakcją z pracy silnie wiąże się zaangażowanie w pracę, tj. psychologiczna identyfikacja z pracą, oraz zaangażowanie organizacyjne, tj. psychologiczna identyfikacja z organizacją lub przywiązanie do niej [Schultz, Schultz 2008,
s. 315–316].
Tabela 5 prezentuje wyniki badań dotyczące satysfakcji z pracy. Okazuje się,
że większość badanych funkcjonariuszy jest zadowolonych z wykonywanej pracy
(65%), a 59,5% uznało, że jednostka policji, w której pełnią służbę, oferuje im dobre
warunki zatrudnienia.
Tabela 5. Opinie respondentów na temat przedstawionych stwierdzeń
% odpowiedzi (liczba odpowiedzi)
Zdecydowanie
zgadzam
się

Raczej
zgadzam
się

Ani się
zgadzam,
ani się
nie zgadzam

Raczej
nie zgadzam się

Zdecydowanie nie
zgadzam
się

Ogólnie mogę stwierdzić, że jestem
zadowolony/a z mojej pracy

27 (67)

38 (93)

10 (25)

16,5 (41)

8,5 (21)

Moja jednostka oferuje mi dobre
warunki zatrudnienia

25 (61)

34,5 (85)

7 (18)

20,5 (51)

13 (32)

Twierdzenie

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań na pewno nie w pełni charakteryzują środowisko
pracy policjantów, jednakże otrzymane dane pozwoliły skonstruować obraz organizacji, w której opisane i zbadane determinanty powodują, że intencja zmiany
pracy jest niska.
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Zestawienie wyników przedstawionych badań potwierdziło tezę, że stymulantami zadowolenia z pracy są zdecydowanie jej stałość oraz zaufanie do instytucji, która zatrudnia respondenta.
Blisko 2/3 badanych funkcjonariuszy odczuwa satysfakcję z wykonywanej
pracy i jest przywiązanych do swojej organizacji. Osoby, które udzielały pozytywnej odpowiedzi na pytania dotyczące zadowolenia z pracy, najczęściej odpowiadały „zgadzam się” na pytania dotyczące zaufania i twierdzenia dotyczące
oceny praktyk personalnych w ich jednostkach. Zdecydowana większość badanych potwierdziła fakt przeprowadzania w jednostkach policji badań satysfakcji
z pracy, co ma znaczący wpływ na poczucie wartości funkcjonariuszy. Satysfakcjonujące jest to, iż bardzo niewielu badanych na stwierdzenie dotyczące przestrzegania zasad i standardów w jednostce zaznaczyło odpowiedź przeczącą.
Potwierdziło się założenie, że praktyki personalne i poziom zaufania w organizacji
wpływają na poczucie przywiązania do organizacji pracowników oraz na ich satysfakcję z pracy.
Podsumowując powyższe wyniki, można stwierdzić, że policjanci raczej pozytywnie oceniają swoje miejsce pracy, potrafią dostrzec własny wkład w funkcjo
nowanie jednostki, a ich relacje ze współpracownikami i przełożonymi są z reguły
prawidłowe. To najistotniejsze czynniki decydujące o tym, że funkcjonariusze
nie myślą o zmianie pracy i mają satysfakcję z jej wykonywania. Takie środowisko
pracy bez wątpienia stymuluje pracownika do jak najlepszego wykonywania swoich
obowiązków, a to z kolei przyczynia się do lepszego funkcjonowania organizacji.
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Poziomy i granice gamifikacji w ZZL
oraz rola technologii informatycznych
w jej implementacji
Streszczenie
Autorzy traktują gamifikację jako długotrwały i etapowy proces włączania narzędzia gry
i towarzyszących jego wykorzystaniu mechanizmów społecznych oraz psychologicznych (m.in. ofertowania i perswazji) w system doskonalenia zarządzania. Opierając się
na tym ogólnym określeniu, wyznaczono i scharakteryzowano etapy rozwoju koncepcji
gamifikacji w obszarze ZZL. Dla każdego z zaproponowanych etapów wyznaczono graniczne punkty, po których przekroczeniu zastosowanie gamifikacji wydaje się budzić
określone obawy różnej natury (etycznej, biznesowej itp.). Poszczególne etapy odniesiono również do możliwości i wymagań, jakie niesie ze sobą wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Słowa kluczowe: gamifikacja, integracja ZZL, ICT
Klasyfikacja JEL: M12
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Levels and limits of gamification in HRM
and the role of ICT
in its implementation
Abstract
In the paper the authors treat gamification as a long, multi-step process of integrating
tools of a game and its associated social and psychological mechanisms into management system of an enterprise. Based on this general assumption the authors determined and characterized stages of development of the gamification in HRM. For each
of the proposed stages, border points beyond which the use of gamification seems to
raise certain concerns of a different nature (ethical, business, etc.) were designated. The
subsequent stages were also referenced to the capabilities and requirements of ICT.
Keywords: gamification, HRM integration, ICT

Wstęp
Gry komputerowe to nie tylko biznes wart miliardy dolarów [W 2015 roku...,
2015], ale ważny czynnik kształtujący zachowania społeczne. Wielomilionowa
populacja graczy nie może zostać niezauważona przez specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza że „współczesne teorie zarządzania
mają charakter społeczny, przede wszystkim ze względu na otoczenie zbiorowe
(np. interesariuszy), zasoby i stawki w grze społecznej” [Sułkowski, 2010, s. 112],
a teoria gry organizacyjnej jest przedmiotem zainteresowania już od lat [Koźmiński, Zawiślak, 1979]. W takim kontekście rodzi się pytanie nie o to czy, ale do
jakiego stopnia wykorzystać zjawisko gry w procesach zarządzania zasobami
ludzkimi oraz jakie są uwarunkowania organizacyjne i technologiczne osiągania
kolejnych stopni gamifikacji. W poniższym tekście podjęto próbę zarysowania
jednego z możliwych stanowisk w tej kwestii.
Artykuł zorganizowany jest następująco: w pierwszej części zarysowano tło
proponowanej koncepcji i przedstawiono przyjęte założenia metodologiczne.
W kolejnej części przedstawiono etapy gamifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej zasięgu w kontekście możliwych do osiągnięcia korzyści i związanego
z tym ryzyka. Następny punkt poświęcono analizie oferowanych rozwiązań informatycznych oraz ich relacjom omiędzy nimi a zaproponowanymi etapami gamifikacji. Wnioski i wskazówki do dalszych prac przedstawiono w zakończeniu.
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1. Kontekst gamifikacji – podstawowe założenia propozycji
Wzrost liczby ludzi, których zachowania są kształtowane przez gry, spowodował,
że skalę i wagę zachodzących zmian zauważyli specjaliści biznesowi i podejmują
coraz liczniejsze próby wykorzystania reguł gry do realizacji różnych celów organizacyjnych. Logika, atmosfera i techniczne elementy gry są stosowane niemal
we wszystkich dziedzinach życia i biznesu, poczynając od promocji zielonej energii
(EcoIsland), przez budowanie lojalność dla kanałów telewizyjnych (GetGlue),
podnoszenia jakości zdrowia (Fitocracy), aż po inicjowanie zmian aspiracji
życiowych (Mindbloom) [Hamari, 2013] i zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć
[Bajdor, Dragolea, 2011]. Liczne próby zastosowań są przeprowadzane przez fachowców od marketingu i edukacji [Charles i in., 2011]. Więcej przykładów podaje Ch. Yukai [2013], z kolei listę 20 firm gamifikacyjnych najlepszych ze
względu na liczbę klientów i jakość oferowanych usług, opublikowano w tekście
Gamification [2014]. Badania przeprowadzone przez analityków i firmy marketingowe wskazują, że rynek gamifikacji wykazuje przyśpieszającą tendencję
wzrostową. Rosną zarówno nakłady na gamifikację, jak i liczba firm, które oferują
usługi gamifikacyjne, oraz organizacji podejmujących projekty gamifikacji w różnym zakresie. Gamifikacja jest wbrew pozorom zadaniem trudnym, długotrwałym i kosztownym, co powoduje, że jednym z pierwszych warunków jest właściwe
zrozumienie samego zjawiska.
Studia literatury przedmiotu pozwalają wyróżnić, co najmniej cztery określenia gamifikacji. Zgodnie z pierwszym, najszerszym, wiązanym z nazwiskiem
Deterdinga, uznaje się, że gamifikacja to wykorzystanie elementów gry w kontekście „niegry” [Hamari, 2013]. Drugie z określeń akcentuje proces dostarczania ofert1
doznawania przeżyć (doświadczeń) dostępnych podczas gry, co ma wspierać
ogólny proces tworzenia wartości dla klienta [Huotari, Hamari, 2012]. Trzecie
z możliwych określeń zwraca uwagę na zamiar i łączy gamifikację z wdrażaniem
systemów perswazyjnych, mających na celu promowanie wybranego rodzaju
aktywności [Zuckerman, Gal-Oz, 2014]. Czwarte wskazuje, że w centrum gamifikacji „znajduje się system lub program, którym firma już dysponuje, a wokół
niego dobudowuje się mechanizmy grywalizacji [gamifikacji] ” [Paharia, 2014, s. 89],
to wykorzystanie technik motywacji opartych na zbiorach danych [Paharia,
2014, s. 31], „jest również formą przetwarzania strumieni danych w czasie rzeczywistym” [Paharia, 2014, s. 69].
W fazie początkowej historii gamifikacji można także odnaleźć jej skojarzenia z dodawanie gier do produktów (np. telefonów) lub usług. Dziś to wąskie
Takie tłumaczenie angielskiego terminu affordance, stworzonego przez Gibsona, uzasadnił A. Klawiter
[2012, s. 261–266]. Ta propozycja wydaje się zgrabniejsza od propozycji „dostarczanty” T. Danta [2007].
1
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ujęcie nie odpowiada ujęciu teoretycznemu i praktycznemu. Roberts [2014], powołując się na Karla Kappa i jego pracę z 2014 roku The Gamification of Learning
and Instruction Field Book, twierdzi, że współcześnie można wyróżnić dwa rodzaje gamifikacji:
• strukturalną, która polega na dodawaniu elementów gry do istniejącej
zawartości,
• opartą na treści, które same w sobie przypominają grę, ale w swej istocie
dotyczą biznesu i jego celów.
Uważa on jednocześnie, że gamifikacja, to zjawisko adaptacji wybranych
społecznych, psychologicznych i technicznych zagadnień tworzenia i doskonalenia gry oraz grania do różnych sytuacji społecznych w celu skłonienia osób do
podejmowania oczekiwanych zachowań (aktywności) lub w celu wypracowania
ich postaw, które na takie zachowania się przełożą.
Na tle tych wszystkich ustaleń, w poniższym opracowaniu, autorzy uznali,
że gamifikacja może być traktowana jako: długotrwały proces włączania narzędzi
i elementów gry oraz towarzyszących im mechanizmów społecznych oraz psycho
logicznych (m.in. ofertowania i perswazji) w system doskonalenia zarządzania
zasobami ludzkimi (środowisko „niegry”). Opierając się na tym ogólnym okre
śleniu, wyznaczono i scharakteryzowano etapy rozwoju koncepcji gamifikacji
w obszarze ZZL.
Na zakończenie powyższych ustaleń warto także zwrócić uwagę na pewną
niedoskonałość tłumaczeń, które pojawiły się w polskim środowisku naukowym
i biznesowym. Angielskie słowo gamification zostało w Polsce zastąpione słowem
grywalizacja, choć łatwo udokumentować [Strużyna, 2015], że nie we wszystkich
rozwiązaniach gamifikacji wykorzystuje się rywalizację. Termin „grywalizacja”,
intencjonalnie lub nie, zawęża sens oryginału, wskazując na rozgrywkę, konkurowanie i współzawodnictwo, stygmatyzując w ten sposób sens rozwijania zarządczych rozwiązań wykorzystujących mechanizm i psychologię gier. Obraz
organizacji, w której wszyscy rywalizują ze wszystkimi lub która jako zespół
rywalizuje ze wszystkimi, trudno uznać za wiarygodny we współczesnej gospodarce. Rywalizacja ma miejsce, ale w zarządzaniu zasobami ludzkimi prowadzi
do wyścigu szczurów, a w konsekwencji do zachwiania podstawami humanitaryzmu. Innym problem z tłumaczeniem ma ten, kto chce wykorzystać angielski
termin serious game. Tłumaczenie „gry poważne” brzmi w języku polskim raczej
niepoważnie. Dzielenie świata na poważnych i niepoważnych graczy ma zapewne
zupełnie inny kontekst. Oba wspomniane problemy z polskimi tłumaczeniami
wskazują również pierwsze granice zastosowań gamifikacji. Wydają się nimi:
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• kontrola nad procesami rywalizacji w organizacji i między organizacjami,
• podział aktywności ludzi w organizacji na „poważne” i „niepoważne”.
Rywalizacja może wyzwalać agresję i egoizm. Doświadczenia ze strategicznym zarządzaniem pokazują zaś, jak trudno oddzielić strategiczne („poważne”)
decyzje i działania od niestrategicznych. Kontrola obu wymienionych kwestii:
mechanizmów rywalizacji i wynikającej z prowadzenia gry stratyfikacji jest
ogólnym zadaniem projektu doskonalenia opartego na gamifikacji. To pierwsze
obszary graniczne, nad którymi należy sprawować kontrolę.

2. Model wdrażania i rozwijania gamifikacji
Zarys modelu doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie rozszerzania zastosowań gamifikacji ukazał się w artykule [Strużyna, Kania, 2015].
Poniżej rozwinięto i dokładniej omówiono proponowane rozwiązanie. Jego ramę
stanowią dwa wymiary:
• poziom realizacji oczekiwanych efektów organizacyjnych,
• ryzyko niepowodzenia gamifikacji.
Organizacje uznaje się za całości zorientowane na wartości (misje, cele,
funkcje itp.), a istotą zarządzania jest ich identyfikacja i urealnianie. Osiąganie
wyznaczonych stanów pożądanych pozwala podtrzymywać procesy zarządzania
i organizowania. Jednocześnie ze względu na złożoność organizacji, procesów
zarządzania, oddziałującego środowiska, a nawet samą konstrukcję człowieka,
ukierunkowanej aktywności menedżerów i innych członków organizacji towarzyszy niepewność, a w konsekwencji i ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanych wartości. Gotowość do podejmowania tego ryzyka oraz skutecznego radzenia sobie
z nim jest atrybutem zarządzających. Stąd też wyłaniają się dwa kolejne, ogólne
ograniczenia we wprowadzaniu gamifikacji do zarządzania zasobami ludzkimi
(zob. rys. 1):
• Wprowadzanie elementów gier powinno być dostosowane do poziomu ryzyka akceptowanego przez członków organizacji, przy czym poziom ten
może się zmieniać (spadać, rosnąć) z biegiem kolejnych etapów doskonalenia.
• Efekty gamifikacji powinny być zespolone z procesami zarządzania, a zwłaszcza dopasowane do akceptowanego sposobu wyznaczania lub kwestionowania oczekiwanych wartości, do których osiągnięcia ma zmierzać organizacja.
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Rys. 1. Etapy i główne granice rozwoju gamifikacji w organizacji
Źródło: opracowanie własne.

Na etapie projektów eventowych zdarza się (czasem przypadkowo), że organizacja spotyka się z pojedynczym projektem, który zawiera w sobie elementy
gry. Na przykład podczas sprzedaży produktów któryś z fachowców sugeruje dołączenie do produktu zasadniczego lub usługi bonusu w postaci gry. W obszarze
ZZL takie zdarzenie może nastąpić np. wówczas, gdy w trakcie sesji szkoleniowych prowadzący zajęcia wykorzystuje gry dydaktyczne. Zalety takich zajęć dla
różnych grup odbiorców są opisane w literaturze, np. [Simőes i in., 2013; Banfield,
Wilkerson, 2014], jednak nad takim zdarzeniem tylko częściowo sprawują nadzór specjaliści HR. Sukces lub fiasko takiego przedsięwzięcia w znaczącej mierze
zależy od jego uczestników, a szczególnie kompetencji prowadzącego. Zdarzenia
takie mogą występować i powtarzać się z różną częstotliwością oraz mieć trudne
do przewidzenia konsekwencje.
W eventowej konwencji sukces wymaga może nawet większej uwagi specjalistów niż fiasko. To ostatnie jedynie utrudnia kolejne próby. Natomiast
fascynacja grą (pozorny sukces zajęć) może być objawem niepokojącym, i to nie
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tylko w wymiarze osobistym. Jeden z autorów tego tekstu był obserwatorem interesującego rozwoju zdarzeń związanych z zajęciami z grą biznesową opartymi
na dydaktyce gry. Uczestnicy nawet na zajęciach niezwiązanych z grą dydaktyczną stale byli obecni w środowisku gry. Śledzili i analizowali ruchy swoich znajomych, konkurowali i walczyli o zwycięstwo praktycznie we wszystkich sytuacjach
(nawet na przerwach). Nastąpił wyraźny podział na grupy graczy, których członków łączyły silniejsze więzi niż z członkami innych zespołów. Zachowywano tajemnice „ruchów taktycznych” i strategii. Wszyscy byli nieco zdezorientowani
wzajemnymi zachowaniami. Można te oznaki traktować jako sukces dydaktyczny gry, ale można się też obawiać ich skutków. Podobne efekty dla spójności
środowiska społecznego firmy przynoszą również pewne zagrożenia.
Generalnie wydaje się jednak, że rozwiązania eventowe nie niosą ze sobą
wielkiego ryzyka dla organizacji, gdyż po ustaniu szybko zostają zastąpione
„starymi” zwyczajami. Event ma charakter niejako zewnętrzny w stosunku do
środowiska i trwałych relacji społecznych. Jeśli tak się nie dzieje, proces staje się
żywiołowy i może znacznie podnosić ryzyko niechcianych zmian organizacyjnych. Specjaliści ZZL mogą chronić organizację przed takim rozwojem zdarzeń,
zamykając rozgrywki w ramach sesji szkoleniowych i wspomagając procesy adaptacji zachowań wyuczonych przez grę. Przede wszystkim jednak należy zwracać uwagę na oddzielenie sytuacji gry dydaktycznej od sytuacji codziennej pracy
(„niegry”). W tym obszarze mentoring i coaching są technikami wspomagającymi ze strony bezpośrednich przełożonych. Stosunek kosztu ekonomicznego
osiąganego po zdarzeniu do kosztu społecznego po zdarzeniu, stosunek efektu
ekonomicznego osiąganego po zdarzeniu do efektu społecznego po zdarzeniu,
pomiar niespójności systemu po grze i wygasania tej niespójności z czasem, pomiar wspomagania procesów adaptacji doświadczeń ze środowiska eventu do
codziennych zachowań w organizacji – wydają się podstawowymi punktami
kontrolnymi tego etapu gamifikacji. Rozwiązania eventowe, mimo że chwilowe,
powinny jednak zwracać na siebie uwagę i być traktowane jako hipotetyczny początek rodzącego się żywiołowo rozwiązania doskonalącego. Szczególną uwagę
należy zwrócić na sytuacje, w których eventy gamifikacji pojawiają się, jako swobodna inicjatywa różnych działów funkcjonalnych. Wówczas organizacja
„wchodzi” samoistnie w drugi etap gamifikacji w obszarze ZZL. Związany jest
on z próbami włączenia elementów i sytuacji gry w niektóre z pól funkcjonalnych
zarządzania zasobami ludzkimi. Fachowe czasopisma popularyzują ideę gamifikacji w obszarze ZZL [Game on!, 2014], w efekcie istnieć może przyzwolenie na
różnorodne zastosowania. Szkolenia, rekrutacja, selekcja, wyłanianie talentów to
już klasyczne pola zastosowań [Chow, Chapman, 2013, s. 91–94; Farha, 2015].
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Gamifikacja pomaga także w promocji promocja zdrowego trybu życia [Abashire,
2013]. Interesujące są próby jej włączenia do tworzenia systemów motywacji pracowników [Paharia, 2014].
Duża różnorodność możliwości i sposobów wykorzystania gamifikacji powoduje, że kierownictwo organizacji może natrafić na nowe ograniczenia, które
wynikają z niespójności wykorzystywanych w różnych obszarach technik i narzędzi do gamifikacji. Roberts [2014] powtarza w swym tekście kwestię znaną od
lat w zarządzaniu, że bez jasno określonych celów biznesowych i kompetencji
planistycznych gamifikacja się nie udaje. Połączenie gamifikacji stosowanej w marketingu, promocji, ze stosowaną w rekrutacji, edukacji pracowników, motywacji
wymaga opanowania kompetencji kreowania zmian w odpowiednim czasie i warunkach. Już wiele lat temu Ansoff [1985] w swojej koncepcji zarządzania strategicznego stwierdził, że proponowane rozwiązania nie powinny być ani zbyt
spóźnione, ani zbyt futurystyczne w stosunku do uwarunkowań środowiskowych.
Przy zaawansowanym wdrożeniu drugiego etapu gamifikacji uzasadnione wydaje
się również stworzenie strukturalnego rozwiązania (np. w postaci zespołu koordynującego). Tutaj mogą się pojawić dwa zastrzeżenia, dotyczące rozbudowy administracji i wzrostu kosztów. Jednak powołanie odpowiedniej jednostki nie
musi oznaczać wzrostu kosztów i rozbudowy struktury administrowania. Choć
pomoc fachowców zewnętrznych w realizacji drugiego etapu wydaje się niezbędna,
to środowisko „fanów gier” nie zawsze pracuje za pieniądze. W drugim etapie, ze
względu na złożoność i wielopoziomowość ewentualnych relacji między projektantami i samymi projektami, ryzyko niepowodzenia znacznie rośnie, ale również skokowo rośnie szansa na wyższe efekty organizacyjne. To etap podobny do
wdrażania w organizacji nowej inwestycji technicznej – zmieniającej model zachowań organizacyjnych. Matthew [2011, s. 21] sugeruje, że aktualna generacja
narzędzi gamifikacji tworzy zespolenie i silne więzi między różnymi zespołami
i projektami, natomiast kolejna będzie dążyć do stworzenia wspólnoty wartości.
Przejawem skali ewentualnej nowości zachowań może być propozycja Kücklicha
[2005], który wprowadził pojęcie zabawnej pracy/zabawopracy (playbour). W jej
ramach dążenie do pełnego zaangażowania, wzmacniania poczucia wolności,
odczuwania przyjemności i wszystko, co dostarcza tak zwana psychologia pozytywna, a dalej pozytywna organizacji, wzmocnione wiedzą o graniu i zabawie,
staje się zalążkiem nowej kultury organizacji. Goggin [2011] wskazuje, co prawda,
że nie w każdym typie organizacji udaje się wprowadzić zabawną pracę, ale również dokumentuje, że już pojawiają się całe firmy oparte na zabawopracy. W trzecim
etapie dochodzi do wyraźnego zetknięcia się dotychczasowej kultury organizacyjnej firmy z nową, wyzwalaną przez zintegrowane podejście do gamifikacji.
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W efekcie wyłonić się może mieszanka typowych zachowań graczy i konwencjonalnych pracowników:
• zewnętrzna w stosunku do osoby presja dyscypliny, poczucia odpowiedzialności za innych w zespole, połączona z wolnością, samokontrolą i samodyscypliną, jako kontrapunkt dla zachowań typowo urzędniczych lub robotniczych,
• radość i kreatywność towarzyszące znużeniu wysiłkiem i żmudnemu dążeniu do doskonałości,
• maksymalizacja korzyści i minimalizacja wysiłku w miejsce biurokratycznego unikania pracy,
• osłabienie znaczenia celów finansowych i formalnego zatrudnienia połączone z przyjemnością uczestnictwa w grze,
• gotowość do podejmowania ryzyka i unikanie ryzyka.
Symptomy niezgodności kultur organizacyjnych stanowią poważne wyzwanie. Rozwiązania techniczne towarzyszące grom mogą je samoistnie i niezauważalnie wzmacniać [Goggin, 2011]. Podobnie jak niekontrolowane rozszerzanie
takiej mieszanki zachowań i wartości na relacje między osobami z organizacji
i spoza niej. Wówczas też, wyłania się czwarty etap gamifikacji. Jest on na rysunku 1 wydzielony symbolicznie dla zaznaczenia tematycznych granic rzutujących
na doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi. W praktyce jest możliwe, że
etap powolnego tworzenia nowej charakterystyki współpracy z otoczeniem zacznie się już wyłaniać na drugim etapie, czyli integracji wewnętrznych eventów
pomiędzy polami funkcjonalnymi. Dotychczasowe etapy oddzielały od siebie organizację i jej zewnętrze. W czwartym dochodzi do rozszerzania zasad gamifikacji
na osoby, z którymi kontaktują się pracownicy, i to niekoniecznie tylko z ich inicjatywy. Jeśli produkt, usługa lub działania firmy są atrakcyjne, grupa moddersów powstaje samoistnie w jej otoczeniu. Należy przy tym uznać, że procesy te
pozostają już zawsze poza bezpośrednią kontrolą zarządu. Skutków raz rozpoczętej obustronnej transmisji zachowań ludzi nie da się zatrzymać ani dokładnie
przewidzieć. Ryzyko rośnie nieproporcjonalnie do wcześniejszych etapów. Skutki
mogą przy tym być bardzo pozytywne lub negatywne. Dobrym przykładem są
efekty istnienia różnego typu forów kibiców lub fanów danego celebryty. Wiele
firm show-biznesu, a szczególnie producentów gier komputerowych zmieniło relacje między osobami z „firmy” i spoza niej. Wówczas też gwałtownie rośnie lub
spada efekt ekonomiczny osiągany przez organizację – sukces lub fiasko zależy
od oceny rozpowszechniającej się w tym samym społecznym środowisku, do którego przenoszone są zwyczaje z firmy. W przypadku produktów firm zajmujących się grami komputerowymi poważne zastrzeżenia etyczne budzą przykłady
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swoistego niewolnictwa i farm, na których dla bogatych Europejczyków produkuje się punkty w grach [Goggin, 2011]. Na tych farmach jednak w przeciwieństwie do fabryk, które zatrudniały dzieci, gracze bawią się w trakcie pracy, trudno
zatem o łatwą i jednoznaczną ocenę. Ograniczeniami doskonalenia zarządzania
zasobami ludzkimi w czwartym etapie wprowadzania gamifikacji wydają się:
• granica strachu kierownictwa przed konkurencją i utratą produktu, usługi
(moddersi przejmują kontrolę nad rozwojem produktu lub usługi),
• granica obaw właścicieli przed krytyką etyków (prasa poszukuje sensacji,
a podział na pracę i grę jest mocno zakorzeniony w społeczeństwie, przy
czym w tym podziale pierwsza ma większą wartość dla rozwoju cywilizacji
i dobra człowieka niż druga),
• granica sztucznego dążenia pracowników do wzrostu firmy (sukces może
przekraczać potencjał zasobów firmy, a nawet nadmiernie go wyczerpywać),
• granica niewiary kierownictwa w umiejętność zarządzania procesami
chaotycznymi,
• granica nadmiernego ryzyka płynącego z nieodpowiedzialnych zachowań
graczy, którzy ponosząc fiasko, wierzą, że wszystko da się „zresetować”.
Problemem ogólnym jest to, że dwa światy: farm gier i firm gier, mogą poważnie ograniczyć zdolność organizacji do rozwoju.

3. Rola technologii informatycznych w gamifikacji
Nie każda gamifikacja musi korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. information & communication technology, ICT), jednak przeważnie
dzięki możliwości szybkiego i taniego wykreowania elementów świata gry wsparcie ICT jest pożądane, a w wielu przypadkach konieczne. Gamifikacja na każdym
z etapów może wykorzystywać ICT w różnym stopniu i można wyobrazić sobie
pojedynczą grę (gamifikacja eventowa) korzystającą z zaawansowanego wsparcia
ICT. Jednak ogólnie rzecz biorąc, w zależności od stopnia zaawansowania projektów gamifikacji będzie też rósł poziom wsparcia ICT i stopień zaangażowania
pracowników zespołu informatycznego. Wskazanie docelowego poziomu gamifikacji wymaga równoległego określenia zakresu zaangażowania ICT. W przypadku gamifikacji eventowej może być ono niewielkie, natomiast nie należy
oczekiwać, że koncepcja strategicznego włączenia gamifikacji nie będzie wymagała nakładów w sferze ICT oraz rozbudowy zespołu wspierającego (administratorów gamifikacji). Pomocą dla organizacji, które myślą o gamifikacji poważnie,
są przewodniki i poradniki prowadzenia takich projektów, np. [Menken, 2013].
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Przygotowanie kompletnego projektu gamifikacji jest zadaniem o porównywalnym stopniu złożoności jak inne projekty informatyczne, ale ma również cechy
wyraźnie odmienne.
Gamifikacja eventowa może być oparta na oprogramowaniu zewnętrznym,
powielanym, czasem nieznacznie zmodyfikowanym na potrzeby konkretnej firmy, dostarczonym przez trenerów wraz ze szkoleniem lub przez firmę specjalizującą się w motywowaniu pracowników. Wykorzystanie zakupionego projektu
gamifikacji wymaga szczególnej ostrożności. W trakcie sprzedawania oprogramowania biznesowego, księgowego, specjalista ICT uczy się rozwiązań wraz
z kolejnymi wdrożeniami u kolejnych klientów. W przypadku gamifikacji przenoszenie wiedzy o grze, która zyskała aprobatę jednego zespołu, do innego to
w zasadzie kształtowanie nie tyle wiedzy tego drugiego zespołu, co jego wartości.
Proces ten wymaga szczególnych umiejętności kontrolnych służb ZZL.
W kolejnych etapach doskonalenia oprogramowania stopień skomplikowania technicznego i społecznego wzrasta. Sytuacje w grze stają się bardziej podobne
do sytuacji w firmie, a dane do gry kojarzone są z danymi dostarczanymi przez
inne systemy informatyczne firmy. Reguły rozgrywki zaczynają być kształtowane przez system. Przejście do kolejnych etapów gamifikacji oznacza zatem trwałe
powiązanie oprogramowania gamifikacyjnego ze środowiskiem zarządzania
w organizacji. Taka gamifikacja nie może się już składać z ciągu przypadkowych
zdarzeń, ale musi mieć charakter ciągły, jednorodny i trwały. Ciągłość gry oznacza,
że pracownicy spotykają się z elementami gry jeśli nie we wszystkich, to w większości kontekstów swojej pracy. Jednorodność obejmuje takie drobiazgi, jak porównywalność punktacji, nadawanych oznak, podobieństwo obsługi i interfejsu
w różnych grach, aż po przenoszenie kontekstu gry nie tylko w aspekcie funkcjonalnym, ale również procesowym, w którym pracownicy często zmieniają role
i podejmują zróżnicowane zadania. Trwałość oznacza, że pracownicy wiedzą, iż
gamifikacja nie zakończy się nagle, lecz stanie się nieodłącznym elementem ich
pracy. Z jednej strony, zabezpiecza to przed symulowaniem zaangażowania i graniem „na przetrwanie w firmie”, a z drugiej – daje poczucie ciągłej możliwości
poprawy i doskonalenia.
W obszarze ICT prace usługodawców idą w czterech kierunkach. Pierwszy
polega na dodawaniu przez producentów oprogramowania biznesowego elementów gamifikacji do istniejących na rynku produktów (np. Badgeville oferuje rozszerzenia do Sharepointa Microsoftu). Drugi polega na przygotowywaniu nowych
produktów z wbudowanymi elementami gamifikacji. Trzeci to udostępnianie w sieci
zbioru usług, które mogą posłużyć do rozszerzenia oprogramowania specjalizowanego
lub ogólnego zastosowania o elementy gamifikacji (gamifikacja jako usługa –
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gamification as a service, GaaS). Czwarty to zintegrowane platformy gamifikacyjne.
Kierunki te nie w pełni pokrywają się z wyróżnionymi na rysunku 1 etapami
i stąd wyłaniają się pewne samoistnie generowane przez technologię ograniczenia.
Badania pokazują, że większość użytkowników korporacyjnych narzędzi
do komunikacji narzeka na małą intuicyjność, brak personalizacji i oczekuje
przekształcania tradycyjnych (przeraźliwie poprawnych i nudnych) narzędzi do
komunikacji w obszary radośniejsze, w których pracownicy będą lubili przebywać [Koplowitz i in., 2013; AiiM…, 2014]. Oczekiwania te nie mogą jednak
przewartościowywać relacji: cele organizacji – cele pracowników. Uchwycenie
odpowiedniej równowagi w projekcie informatycznym to kwestia nie tylko obrazu na ekranie, ale i oprogramowania generującego jego zmiany. Dotąd świat gier
i świat biznesu, a szczególnie świat administracji publicznej i samorządowej rządziły się innymi prawami atrakcyjności (radości, powagi) obrazów. Połączenie
tych światów w gamifikacji to nowe wyzwanie dla informatyków, wymagające
rozwoju ich kompetencji.
W obszarach, w których natężenie pracy, monotonia i stres są duże, a wyniki
pracy w dużym stopniu wymierne, takich jak CRM, istnieje możliwość pozornie
łatwego wspomagania gamifikacją. Jednak skalę trudności dobrze przybliża fakt,
że firma CRMgamified wprowadziła na określenie swojego narzędzia zarządzania gamifikacją termin motivation engine i pod taką nazwą wprowadza jego trzecią już wersję [Welcome…, 2015]. Motywację można uznać za kręgosłup systemu
zarządzania ludźmi, ale inżynierowie ICT w ramach swojego profesjonalnego
wykształcenia w mniejszym stopniu niż psychologowie i socjologowie wnikają
w jego tajniki. Takie produkty, nawet przeznaczone dla zespołów zorientowanych
zadaniowo, wymagają współpracy różnych specjalistów, i to o różnym sposobie
pojmowania świata. Oprogramowanie nie jest w tym przypadku jedynie w pełni
służebnym instrumentem wizji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych.
Technika wymusza ewentualne korekty, ale ich sens przenosi się na rozwiązania
systemowe. Z kolei rozwiązania typu GaaS to głównie oferta dla firm, które chcą
gamifikację wypróbować, nie integrując jej jeszcze z własnym systemem informatycznym, nie korzystają z systemów zintegrowanych lub chcą wprowadzić
gamifikację w ograniczonym zakresie. Jednocześnie tworzenie równoległych
rozwiązań tworzy dwa stymulatory zachowań pracowników. Takie rozwiązanie
techniczne wzmacnia problemy trzeciego etapu opisanej na rysunku 1 ścieżki
rozwoju.
Rozwój techniki i technologii gamifikacji, który przyjmuje postać platform,
zapewnia dużo więcej możliwości tworzenia impulsów do rozwoju organizacyjnego,
niż proste połączenie zdarzeń z istniejącego systemu ze skalą punktową i śledzenie
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postępów. Obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań ICT w zakresie platform zintegrowanych jest propozycja platformy gamifikacyjnej SAP.
Jego najważniejszą zaletą jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu
ERP przedsiębiorstwa. Otwiera ona nowe ogromne możliwości:
• kreowania świata gry w połączeniu z elementami firmy,
• wspólnego administrowania firmą i gamifikacją,
• analizy postępowania graczy.
Stworzenie takiego rozwiązania to jednak bardzo złożone przedsięwzięcie
społeczno-organizacyjno-techniczne (kolejność nieprzypadkowa). Determinacja, gotowość do uczenia się na błędach i ewolucyjna zmiana są w tym przypadku
nieodzowne i mogą pozostawać w sprzeczności np. z kadencyjnością prac zarządu.
Zmiany tego ostatniego mogą zmieniać reguły rozgrywek i w zasadzie budować
gamifikację od nowa.
Osobnym zagadnieniem jest analiza danych powstających w efekcie gamifikacji. Oczywiście można się zadowolić zliczeniem zdobytych przez graczy punktów i zestawieniem zdobytych odznak, jednak obecnie platformy gamifikacji są
przygotowane do rejestrowania nawet 10 tysięcy zdarzeń powstających w trakcie
sekundy gry, kryjących głęboką wiedzę o grze i graczach. Poszukiwanie wzorców
zachowań i analiza strumieni danych pochodzących z gry (ang. big data analytics)
w połączeniu z analizą w czasie rzeczywistym umożliwia personalizację gry, dynamiczne budowanie środowiska gracza, co tworzy środowisko gamifikacji określanej jako gamifikacja 3.0 [Gadiyar, 2014]. Jednak aby można ją było wprowadzić,
potrzebna jest w organizacji osoba, która:
• potrafi przekładać logikę biznesu i definiowane w nim cele na mechanizmy
gry i wykorzystać dostępne w konkretnym środowisku informatycznym
możliwości,
• umie opanować i zrozumieć napływające z gamifikacji strumienie danych,
• dysponuje wiedzą i narzędziami do analizy tych danych,
• potrafi wyciągać wnioski z danych i przekładać je na konkretne zalecenia
i decyzje menedżerskie.
Te unikatowe kompetencje powinien mieć tzw. analityk gamifikacji.

Podsumowanie, ograniczenia i dalsze kierunki badań
Dotychczas przeprowadzone studia i opisane powyżej wnioski w skróconej formie ujęto w tabeli 1.
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Tabela 1. Etapy gamifikacji oraz ich uwarunkowania
Tapy
gamifikacji

Granice doskonalenia ZZL w powiązaniu z uwarunkowaniami ICT

Gamifikacja eventowa

Niefachowość nadzoru nad adaptowaniem doświadczeń z eventu (np. gry
edukacyjnej) do codziennej pracy. Dopasowanie rozwiązań przenoszonych
z jednej firmy do innej oraz ukryta, niekontrolowana przez ZZL interwencja
doskonaląca usługodawców w system społeczny organizacji

Multiplikowane
projekty w obszarach funkcjonalnych

Niewłaściwe dopasowanie do potrzeb i specyfiki danej funkcji ZZL. Dominacja jednego z obszarów zastosowań gamifikacji nad innymi (np. koncentrowanie się jedynie na rekrutacji). Autonomizacja celów jednostek
funkcjonalnych (np. brak współpracy między działem szkoleń i wynagrodzeń).
Wykorzystywanie gamifikacji do eksploatacji osób (np. zainteresowanych
pracą) lub zasobów organizacji przez osoby (np. doskonalenie się w celu
znalezienia lepszej pracy). Atomizacja prac ICT w różnych obszarach funkcjonalnych. Niespójności rozwiązań technicznych

Tworzenie kultury
zabawnej pracy/
pracozabawy

Mieszanka kultur. Niezgodność modelu zarządzania z ideą pracozabawy.
Charakter pracy, organizacji, doświadczenia pracowników. Zabawa na
siłę i bez nadzoru, w tym etycznego. Unikatowe, dedykowane systemy
informatyczne mogą usztywniać system zarządzania i tworzyć trudne
do zmiany przyzwyczajenia

Projekty mające
zmieniać relacje
poza organizacją

Społeczne i kulturowe niedopasowanie firmowego zespołu do jego
lokalnego otoczenia. Niszcząca konkurencja, wykorzystująca wszystkie
możliwe środki walki. Poszukiwanie sensacji przez massmedia i wykpiwanie
rozwiązań niekonformistycznych. Słabość produktu/usługi. Przemijająca
moda. Kolonizacja kompetencji osób spoza firmy. Paradoks porażki sukcesu.
Rozwiązania ICT powinny mieć ukierunkowanego odbiorcę, tymczasem
środowisko społeczne firmy trudno jednoznacznie scharakteryzować.
Wrażliwość otwartego systemu na ataki z zewnątrz. Problem kosztów
ewentualnego zwrotu strategii i zmian politycznych oraz kulturowych
Źródło: opracowanie własne.

Sformułowane propozycje zarządzania procesem gamifikacji wskazują, że
proces na pierwszych etapach ma charakter odwracalny. Można zrezygnować
z gamifikacji bez większych szkód dla organizacji. Natomiast na etapie trzecim
i czwartym ryzyko rośnie niewspółmiernie, a procesy wymykają się spod kontroli
zarządzających. Rozwiązania ICT wzmacniają tę zależność.
Przedstawione wyżej rozważania pokazują, że choć gamifikacja kojarzy się
z zabawą i rozrywką, stanowi dla organizacji nie lada wyzwanie i niesie ukryte,
a niedoceniane ryzyka. Liczba pytań, na które trzeba odpowiedzieć, aby móc
bezpiecznie i skutecznie wdrażać gamifikację, jest nadal bardzo duża i wydaje się,
że możliwości techniczne znacznie wyprzedziły wskazania metodologiczne. „Powyższe konkluzje mogą być mniej przekonujące dla osób, które nadal uznają, że współczesne zachowania społeczne wyraźnie oddzielają świat zabawy od świata pracy.
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Wstęp
Obserwując funkcjonowanie instytucji publicznych, coraz częściej dostrzec można zmiany charakterystyczne dla nowego zarządzania publicznego (ang. new public
management, NPM), zapoczątkowanego w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej
Zelandii w latach osiemdziesiątych XX w. w odpowiedzi na wyzwania, jakie przyniosło reformowanie zarządzania publicznego. Oba paradygmaty funkcjonowania administracji2 przekładają się na modele zarządzania ludźmi, różniące się
przede wszystkim sposobem rekrutacji i selekcji oraz wynagradzania pracowników, a także stabilnością zatrudnienia [Rostkowski, 2012, s. 67–68].
Tradycyjne publiczne zarządzanie w celu maksymalizowania efektywności
administracji przyjęło biurokratyczną strukturę organizacyjną, opartą na depersonalizacji zarówno pracowników, jak i petentów urzędu, którym rządzą
bezosobowe przepisy [Weber, 2002, s. 160 i nast.]. Natomiast w koncepcji nowego
publicznego zarządzania bardziej „rynkowa” i zorientowana na wyniki administracja postrzega jednostkę jako konsumenta, co wywołuje potrzebę stworzenia
warunków do wykazywania inicjatywy i twórczości pracowników oraz „uwolnienia” kierownictwa z okowów biurokracji. Jednocześnie uważa się, że kulturę
organizacyjną administracji publicznej powinna charakteryzować elastyczność,
innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz przedsiębiorczość
[Supernat, 2003, s. 36–40].
Co istotne, podkreśla się też, że poszczególne modele zarządzania administracją publiczną nie są rozłączne, nie wykluczają się wzajemnie [Rostkowski,
2012, s. 65]. W rzeczywistości chodzi jedynie o inne rozłożenie akcentów.
Przechodzenie czy też adaptowanie modeli w różnych krajach przebiega
w odmienny sposób. W przypadku polskiej administracji zaznacza się, że musi
ona zwiększyć efektywność w duchu zasad nowego zarządzania publicznego oraz
stopniowego umożliwiania obywatelom udziału w kreowaniu usług publicznych
[Diagnoza, 2011, s. 4].
Trzeba przy tym pamiętać, że każde usprawnianie działania organizacji
i wprowadzanie nowych rozwiązań zależy nie od wcześniej przygotowanych zasad
i przepisów, lecz od przekonania osób nadzorujących organizację do wdrażania
zmian, od ich wiedzy na dany temat i zaangażowania. Wiedza i przekonanie kadry kierowniczej o wpływie zarządzania personelem na lepsze funkcjonowanie
urzędów mają większe znaczenie dla doskonalenia polityki kadrowej niż najlepsze nawet strategie ZZL czy akty prawne regulujące tę problematykę. Zmiany
W literaturze wyróżnia się trzy modele zarządzania administracją publiczną: model klasycznej administracji
– biurokracji weberowskiej, model menedżerskiego zarządzania publicznego (ang. new public management,
NPM) i nowe partycypacyjne zarządzanie publiczne (ang. new public governance, NPG).
2
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ZZL w administracji publicznej należy więc zacząć od diagnozy kompetencji odpowiedzialnej za ten proces kadry kierowniczej. W związku z tym cel niniejszego
artykułu stanowi określenie zadań i kompetencji wymaganych od menedżera
publicznego będącego promotorem innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest to tym bardziej istotne, że zdaniem Z. Czajki [2012, s. 251, 259] zauważa
się brak zainteresowania kierownictw urzędów unowocześnianiem ZZL, a osoby
odpowiedzialne za funkcję personalną nie są przygotowane do nowych zadań.

1. Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności ZZL
w administracji publicznej
Współcześnie sprawność w zarządzaniu publicznym uzyskuje się dzięki innowacyjnemu zarządzaniu. Prawidłowość tę pokazują wyniki badań wielu systemów
administracji publicznej [Kożuch, 2009, s. 83]. Innowacje w zarządzaniu administracją publiczną określa się jako twórcze idee wprowadzone do praktyki zarządzania nakierowane na rozwiązanie uporczywych problemów zarządzania
publicznego [Alberti, Bertucci, 2006, s. 3–6]. Przez pojęcie innowacji w sektorze
publicznym należy rozumieć akt tworzenia i wdrażania nowego sposobu formułowania i realizacji polityk publicznych, a także dotychczas nieznanych procesów
[Kożuch, 2009, s. 84]. Innowacja obejmuje nowe elementy, nowe konfiguracje elementów już istniejących, zmianę radykalną lub odejście od tradycyjnych sposobów działania [Kożuch B., Kożuch A., 2012, s. 138].
Zgodnie zaś z definicją innowacji w sektorze publicznym, opartą na opiniach grup interesariuszy biorących nich udział, innowacyjność tego sektora
oznacza integrowanie wdrożonych nowości albo nowej wiedzy w ramach systemu zależnego od decyzji publicznych, w celu usprawnienia dotychczasowych lub
wprowadzenia do użytku nowych form działania, usług i praktyk, czego najbardziej widoczny rezultat stanowi większa skuteczność służby publicznej oraz wyższy standard życia ludności, przynajmniej w głównych obszarach [Innowacje,
2013, s. 8]. Niewątpliwe ważną szansą, jaką dają innowacje w sektorze publicznym, jest poprawa zarówno jakości, jak i zakresu usług oferowanych społeczeństwu, w tym poszczególnym obywatelom, grupom społecznym i firmom.
W literaturze wyróżnia się wiele rodzajów innowacji: produktowe i procesowe, rozszerzające i radykalne oraz technologiczne, marketingowe i organizacyjne, a nawet finansowe. Przy czym w każdym ich rodzaju poszczególne
determinanty innowacyjności odgrywają odmienną rolę [Wziątek-Kubiak,
Balcerowicz, 2009, s. 14].
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Omawiając determinanty innowacyjności jednostek administracji publicznej, skoncentrowano się na czynnikach wewnętrznych, zależnych od urzędów,
pomijając czynniki zewnętrzne, odzwierciedlające wpływ otoczenia.
I tak M. Pichlak [2012, s. 72–73], autorka jednej z najnowszych prac poświęconych uwarunkowaniom innowacyjności organizacji, do jej wewnętrznych
determinant zaliczyła: zasoby badawcze (szczególnie kapitał finansowy, rzeczowy i ludzki), efektywny system komunikacji, kulturę innowacyjną i jej atrybuty,
styl przywództwa, cechy członków zespołu zarządzającego, strukturę organizacyjną oraz tworzenie więzi międzyorganizacyjnych. Kluczowe wewnętrzne katalizatory innowacji w sektorze publicznym, wymienione w 2012 roku przez ich
interesariuszy – „użytkowników” z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej,
w dużej mierze pokrywają się z czynnikami opisywanymi w literaturze przedmiotu. Respondenci do najważniejszych stymulatorów innowacji zaliczyli: kulturę
organizacyjną nagradzającą nowe idee, przywództwo organizacyjne i podejście
kierownictwa do zmian, a także komunikację wewnątrz organizacji [Innowacje,
2013, s. 45]. Za jedne z głównych wewnętrznych przeszkód dla powstawania i dy
fuzji rozwiązań innowacyjnych uznali zaś brak strategii rozwoju organizacji
wyraźnie skoncentrowanej na innowacjach i sztywną, pionową strukturę komunikacji [Innowacje, 2013, s. 51–52], która wynika ze zbiurokratyzowanej struktury
organizacyjnej.
Niewątpliwie hierarchiczna kultura organizacyjna instytucji administracji
publicznej nie sprzyja stosowaniu elastycznych rozwiązań i szybkiemu reagowaniu na zmiany w otoczeniu, lecz ze swej natury redukuje zakres swobody działania i autonomii decyzyjnej członków organizacji. Inicjatywę i innowacyjność
hamuje również nadmierne eksponowanie procedur w systemach zarządzania
[Moczydłowska, 2015, s. 27]. Urzędy przyzwyczaiły się do zarządzania dyrektywnego, gdzie prawie wszystko określano w przepisach odgórnych. Brak normy
prawnej traktują jako zakaz ingerencji w dany problem [Czajka, 2012, s. 249]. Są
urzędy wojewódzkie, w których osoby odpowiedzialne podchodzą formalnie do
realizacji wyznaczonych zadań odcinkowych, aby wykonać wszystko zgodnie z przepisami [Jawor-Joniewicz, 2011]. Nie przywiązują jednak wagi do efektów swoich
działań.
Przy takim podejściu do ZZL istnieją niewielkie szanse na zmiany w obszarze kadrowym. Sformalizowanie środowiska pracy administracji publicznej
ogranicza autonomię pracowników i usztywnia procesy ZZL. Równocześnie występująca tu mniejsza potrzeba innowacyjności i samodzielności personelu może
powodować niepełne wykorzystanie jego kapitału intelektualnego. W literaturze
przedmiotu pojawiają się bowiem opinie, że kreatywność w administracji jest
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wręcz niewskazana, gdyż efekt pracy urzędnika nie może naruszać wcześniej
uchwalonych przepisów. Kreatywności wymagają zaś stanowiska kierownicze,
głównie w sposobie zarządzania i wykonywania pracy oraz przewidywania konsekwencji [Czajka, 2012, s. 41].

2. Kompetencje menedżera publicznego – lidera innowacji
Nie istnieje jedna powszechnie akceptowana definicja terminu „administracja
publiczna”. Na potrzeby tego referatu przyjęto za S. Wrzoskiem [2008, s. 18], że
jest to „system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej,
skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne”.
W literaturze brak również jednoznaczności w rozumieniu pojęcia menedżera organizacji publicznych. Wiąże się to, z jednej z strony, z istnieniem odmiennych modeli służby publicznej w poszczególnych krajach europejskich (system
kariery jako system zamknięty i system stanowisk jako system otwarty) [Czaputowicz, 2001, s. 48–49], z drugiej zaś – ze zróżnicowanym stopniem zaawansowania implementacji zarządzania publicznego [Kożuch, 2004a, s. 29]. Według EGPA
Study Group (European Group of Public Administration), za menedżera organizacji publicznych uznaje się osobę, która spełnia wszystkie lub większość następujących kryteriów [Barlow i in., 1996, s. 7; Kożuch, 2004b, s. 224]:
• odpowiedzialność za wykonanie programu publicznego albo realizację produktu lub usługi publicznej;
• ocenianie na podstawie osiągniętych rezultatów, według jasno określonych
kryteriów i celów zarządzania;
• desygnowanie na stanowiska i piastowanie ich na podstawie umowy o pracę;
• ponoszenie bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności przed instytucją
publiczną;
• znaczący poziom autonomii podejmowania decyzji;
• swobodne dysponowanie zasobami rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi oraz ludzkimi;
• wykonywanie pracy menedżerów liniowych, a nie doradztwo i konsulting.
Z kolei B. Kożuch [2004b, s. 225] mianem menedżerów publicznych określa
„kierowników różnego szczebla, których podstawowym obowiązkiem jest skuteczne i ekonomiczne, czyli sprawne, zarządzanie organizacjami świadczącymi
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usługi publiczne o wysokiej jakości”. Jednocześnie wymienia trzy kategorie stanowisk menedżerów publicznych [Kożuch, 2011, s. 87]:
• urzędnicy służby cywilnej,
• urzędnicy samorządowi,
• menedżerowie kontraktowi.
Menedżerowie ci rozwiązują problemy dotyczące zarządzania zgodnie z kryteriami racjonalności politycznej, uwzględniając przy tym racjonalność ekonomiczną właściwą gospodarce rynkowej.
Innowacje organizacyjne, do jakich należy doskonalenie ZZL w urzędach,
opierają się głównie na wykorzystaniu kwalifikowanej siły roboczej, a znaczenie
uprzedmiotowionych determinant innowacyjności (tj. maszyny, urządzenia,
materiały, półprodukty, czy infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna)
jest niewielkie. Unowocześnianie zarządzania personelem urzędów zależy więc
przede wszystkim od poziomu kompetencji1 i zaangażowania w proces zmian ich
kierownictwa.
Terminem „kompetencje menedżerów publicznych” określa się wiedzę wykorzystywaną w pracy kierowniczej, doświadczenie, zdolności i predyspozycje
do osiągania celów organizacji, umiejętności profesjonalnych działań, etyczne
wartości kulturowe, a także wrażliwość społeczną [Kożuch, 2010, s. 349; Lane,
Wolf, 1990, s. 61].
Do najważniejszych typologii kompetencji menedżerów publicznych można zaliczyć:
• koncepcję kluczowych kompetencji w zarządzaniu publicznym – kompetencje specjalistyczne, programowe i zarządzania [Lane, Wolf, 1990, s. 63–79],
• koncepcję kompetencji opartych na wartościach – kompetencje zadaniowe,
zawodowe, polityczne i etyczne [Kożuch, 2010, s. 349–351],
• koncepcje kompetencji uniwersalnych – cechy osobowościowe, kwalifikacyjne oraz behawioralne.
Najczęściej przedmiot rozważań stanowią kompetencje zadaniowe menedżerów publicznych, przy czym zadania to przyszłe działania służące realizacji
wytyczonych celów. Realizacja zadań jest możliwa, gdy jednocześnie oddziałują
dwa elementy, tj. odpowiednia motywacja jako kompetencja związana z wartościami oraz określone umiejętności (np. organizowanie działań ludzi: podwładnych,
Jedna z najprostszych, a zarazem zaskakująco użytecznych definicji określa kompetencje jako dyspozycje
w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalających realizować zadania zawodowe na odpowiednim
poziomie [Filipowicz, 2014, s. 46].
1
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innych menedżerów, polityków) jako kompetencje instrumentalne, czyli biegłość
w danej dziedzinie, wydajność, talent.
Za najważniejszą kompetencję zawodową menedżera uznaje się indywidualną kreatywność w tworzeniu, na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności,
nowych instrumentów wykorzystywanych we własnych działaniach zarządczych
[Kożuch, 2011, s. 96]. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto założenie, że bez
kreatywności nie byłoby innowacji. Kreatywność, jako funkcja istnienia wiedzy
profesjonalnej, motywacji zadaniowej i zdolności twórczych [Wojtczuk-Turek,
2012, s. 17], stanowi główny czynnik sprawczy innowacji, gdyż odnosi się do generowania pomysłów. Natomiast innowacyjność oznacza zarówno generowanie,
jak i stosowanie twórczych rozwiązań w określonym kontekście organizacyjnym
[West, 2000, s. 12].
Innowacjami można i trzeba zarządzać2, by z zaangażowanych zasobów
uzyskiwać jak najlepsze rezultaty w celu realizacji strategii firmy. Zarządzanie
procesem innowacji stanowi krótkookresowy horyzont zadań lidera innowacji.
Natomiast w perspektywie długoterminowej musi on skutecznie budować innowacyjną kulturę organizacyjną [George i in., 2007, s. 85.; Carmeli i in., 2010].
Zatem najogólniej mówiąc, liderzy innowacji w jednostkach administracji publicznej to menedżerowie promujący innowacyjność jako element strategii swoich
organizacji.
Przyjęcie koncepcji nowego zarządzania publicznego w administracji oznacza wprowadzenie także w ZZL zmian, za które w samorządach odpowiada formalnie kierownik urzędu, a w administracji rządowej – dyrektor generalny. To oni
właśnie powinni być przywódcami innowacji w swoich jednostkach, gdyż to
od nich wymaga się wdrożenia zmian określonych przez rząd w dwóch ustawach
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych3 oraz o służbie cywilnej4. Ustawa o służbie cywilnej daje im możliwość stosowania instrumentów
zarządzania, takich jak standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej i programy zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach. Stanowią one
swoistego rodzaju drogowskaz, wyznaczając pożądany kierunek doskonalenia
zasad i narzędzi ZZL. Jednak jeśli mają spełnić pokładane w nich nadzieje,
Słownik pojęć związanych z innowacyjnością definiuje zarządzanie innowacjami jako oparte na posiadanych zasobach poszukiwanie takich rodzajów innowacji, które powodują, że proces innowacji staje się bardziej efektywny w konfrontacji z wyzwaniami, jakie stawiają przed organizacją rynek, konkurencja i klient
[Stawasz, 2011, s. 337]. Zarządzanie innowacjami obejmuje: wybór nowej techniki, technologii, organizacji
pracy, kwestie pozyskiwania nowych rozwiązań, różne sposoby ich wykorzystania, z uwzględnieniem kwestii
prawnych, ekonomiczno-finansowych, administracyjnych, społecznych, strukturalno-procesowych, środowiskowych i strategicznych.
3
Zob. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223 poz. 1458
z późn. zmian.)
4
Zob. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., nr 227 poz. 1505 z późn. zmian.)
2
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muszą zostać osadzone w kulturze organizacyjnej urzędu i jego praktykach organizacyjnych oraz przyswojone przez urzędników.
Niewątpliwie wyzwaniem dla promotorów innowacji w administracji publicznej są następujące wymogi innowacyjności [Deschamps, 2011, s. 24–31]:
• dążenie do nowego – wbrew stosowanej często zasadzie „Nie naprawia się
tego, co działa”, przywódcy innowacyjności powinni wykazywać się odwagą w forsowaniu eksperymentalnych rozwiązań i aktywnie podtrzymywać
sprzyjający temu klimat; natomiast urzędy chcące stymulować innowacyjność powinny promować „śmiałków”, a nie tylko „konserwatorów”;
• zamiłowanie do redefiniowania wartości dla petenta/klienta – pionierzy innowacyjności ustanawiają nowe standardy wartości w swoich organizacjach, niekoniecznie w postaci nowinek technicznych, ale również w formie
nowego modelu zarządzania;
• odwaga podejmowania ryzyka – klasyczna definicja ryzyka, podobnie jak
koncepcja przedsiębiorczości, określa je jako gotowość do wyłożenia własnych środków na sfinansowanie nowego, niesprawdzonego przedsięwzięcia;
• umiejętność zarządzania ryzykiem – promotor innowacyjności powinien
umieć uchwycić równowagę między przedsiębiorczym podejmowaniem ryzyka a pragmatycznym i ostrożnym zarządzaniem;
• szybkość dostrzegania możliwości i realizacji projektów – wygrywa bowiem
nie ten pomysł, który jest najlepszy, lecz ten, który najszybciej zostanie zrealizowany [Rogers, Larsen, 1984];
• przestawienie się z logiki optymalizacji istniejącego przedsięwzięcia na logikę kreacji nowego – „patroni” innowacyjności muszą znaleźć równowagę
między prowadzeniem funkcjonującego już biznesu a tworzeniem nowego;
powinni przy tym wykazywać zdolność kreowania wizji, która wskaże drogę ku nowym możliwościom rozwijania działalności, a także charyzmę pozwalającą przekonać do tej wizji zespół i go zmotywować [Oke i in., 2009].
Podejmując próbę stworzenia szczegółowego portretu menedżera publicznego jako promotora innowacji, warto dokonać tego na podstawie opisanych w literaturze cech kierowników mających na swoim koncie innowacyjne rozwiązania.
Należą do nich: pozytywne nastawienie do zmian, determinacja w działaniu,
trzymanie się reguł i korzystanie z już istniejących powiązań, dbałość o szczegóły
podejmowanych działań i kreowanego wizerunku własnego, skłonność do przekonywania innych zamiast wydawania poleceń, umiejętność tworzenia zespołów
i kreowania ich zaangażowania oraz dzielenia się nagrodami i uznaniem [Moss
Kanter, 2005].
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Na podstawie wypowiedzi szefów innowacyjnych przedsiębiorstw, którzy
niezależnie od siebie wymienili bardzo podobne zestawy cech przywódcy innowacji, można również wyróżnić jego sześć następujących atrybutów [Deschamps,
2011, s. 44–57]:
• „mieszanina emocjonalności i realizmu”, tj. niezwykłe połączenie kreatywności i dyscypliny;
• akceptacja ryzyka i tolerancja wobec możliwych porażek;
• pasja i wysoki stopień osobistego zaangażowania w misję krzewienia innowacyjności;
• gotowość eksperymentowania oraz poszukiwania technologii i pomysłów
na zewnątrz;
• odwaga przerywania projektów, a nie tylko ich zaczynania;
• talent do budowania zespołów i kierowania nimi oraz do przyciągania i zatrzymywania innowatorów.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż nie istnieje jednakowy dla
wszystkich wzorzec przewodnictwa w innowacyjności. Różnym strategiom innowacyjności, a także różnym etapom procesu innowacyjnego powinny bowiem
towarzyszyć odmienne typy przywództwa i style kierowania. Na przykład menedżerów publicznych skoncentrowanych na rozwijaniu i ulepszaniu istniejących
usług oferowanych społeczeństwu można porównać do twardych trenerów sportowych, bardzo wymagających wobec swoich drużyn, ale potrafiących wpoić im
motywację konieczną do zwycięstwa. Z kolei liderów zdolnych wprowadzać całkowicie nowe modele zarządzania, w tym zarządzania personelem, charakteryzuje zestaw cech podobnych do cech pragmatycznie rozumującego architekta.
Jednocześnie przewodzenie w pierwszej fazie innowacyjności – od pomysłu do
koncepcji – wymaga przede wszystkim kreatywności organizacyjnej. Natomiast
w fazie drugiej – od koncepcji do wypuszczenia innowacyjnej usługi na rynek – liczy
się dyscyplina i szybkość. Cechy charakterystyczne dla obydwu typów liderów
oraz ich implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi na froncie i na zapleczu
innowacyjności ilustruje tabela 1.
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Tabela 1. Typologia liderów innowacyjności ze względu na etapy procesu innowacji
Wyszczególnienie

Front innowacyjności

Zaplecze innowacyjności

Główne cechy
lidera

otwartość na nowe idee,
ciekawość świata,
wyostrzony zmysł obserwacji,
akceptacja niestandardowych
sposobów myślenia,
predyspozycje do pracy na wielu
frontach,
chęć uczenia się i eksperymentowania,
zdolność dostrzegania prawidłowości
nawet wśród niejasnych przesłanek,
dobra tolerancja niepewności, ryzyka
i błędów

rygor analityczny,
umiejętność koncentrowania uwagi
na kwestiach istotnych dla wdrażania,
wiedza operacyjna,
zdolność koordynacji wielu funkcji
jednocześnie,
szybkość podejmowania decyzji
i działania,
właściwe widzenie priorytetów,
pragmatyzm w zarządzaniu ryzykiem,
umiejętność rozwiązywania problemów,
świadomość wagi, jaką ma szybkie
dostarczenie usługi

Konsekwencje
dla zarządzania
zasobami
ludzkimi

potrzeba dużej dozy kreatywności
organizacyjnej,
motywowanie podwładnych przez
inspirujące wizjonerstwo,
przyciąganie i zatrzymywanie innowatorów oraz ludzi przedsiębiorczych
dzięki umiejętności tworzenia wokół
siebie atmosfery przygody

potrzeba dyscypliny organizacyjnej,
a kreatywność skierowana przede
wszystkim na usuwanie pojawiających
się komplikacji,
zdolność mobilizowania zespołu
do zaangażowanego udziału
we wprowadzaniu nowej usługi
Źródło: opracowanie własne.

Konkluzja: naczelne kierownictwo jednostki administracji publicznej, któremu leży na sercu zwiększenie innowacyjności swojej instytucji, w tym unowocześnienia procesów personalnych, powinno zadbać o to, by w tej instytucji
reprezentowane były obydwa typy liderów.

Podsumowanie
Istotę nowego zarządzania publicznego stanowi przeniesienie do administracji
mechanizmów i instrumentów działania pochodzących z sektora prywatnego.
Przepływ inspiracji może być jednak dwukierunkowy. Administracja publiczna,
a zwłaszcza służba cywilna, wprowadziła bowiem w ostatnich latach szereg interesujących rozwiązań w dziedzinie ZZL, których nie powstydziłyby się organizacje
biznesowe [Sidor-Rządkowska, 2013, s. 9].
Przejście od administrowania kadrami do nowoczesnego ZZL wymaga od
menedżera publicznego przede wszystkim zdolności do przeprowadzania zmian.
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Ponieważ innowacyjność nigdy nie jest dziełem jednego człowieka, powinien on
zadbać o właściwe kierowanie zmianami i identyfikowanie się z nimi pracowników [Chmielewiec, 2012, s. 112].
Brak strategii rozwoju organizacji wyraźnie skoncentrowanej na innowacjach uznaje się za jedną z głównych wewnętrznych przeszkód dla powstawania
i dyfuzji rozwiązań innowacyjnych w jednostkach sektora publicznego.
Tworzenie proinnowacyjnej strategii personalnej urzędu i konsekwentne
działanie na rzecz jej realizacji w praktyce zależy od odpowiedniej wiedzy i przekonania o potrzebie innowacji kierownictwa, zwłaszcza naczelnego. W tym względzie musi się zmienić podejście dyrektorów generalnych i kierowników urzędów,
którzy przez wiele lat raczej nadzorowali wykonywanie przepisów kadrowych,
niż uczestniczyli w przygotowywaniu koncepcji ZZL. Należy również wyposażyć
kadrę kierowniczą, zwłaszcza menedżerów liniowych, w kompleksową wiedzę
teoretyczną w zakresie nowoczesnego ZZL, gdyż wiedzę, którą obecnie dysponują,
zdobyli zwykle w wyniku doświadczenia w ramach przyjętego w danym urzędzie podziału zadań kadrowych [Czajka, 2012, s. 86].
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Wpływ umiejętności kadry kierowniczej
na kreowanie polityki personalnej
w polskich organizacjach non profit
Streszczenie
Zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji oddziałują na obszar zarządzania kapitałem ludzkim. W obecnych warunkach rynkowych organizacje muszą do zarządzania
personelem stosować podejście strategiczne, którego celem staje się pozyskiwanie
oraz inwestowanie w najlepszych pracowników w organizacji. Są to dla współczesnych
menedżerów nowe wyzwania w podejściu do swoich podwładnych. W związku z innowacyjnymi oczekiwaniami organizacji, z jednej strony, muszą im zapewnić możliwość
rozwoju połączonego z utrzymaniem wysokiego poziomu sprawności zawodowej i psychofizycznej, a z drugiej – są odpowiedzialni za tworzenie stosunków i więzi międzyludzkich oraz osiągnięcie pożądanych zachowań, które będą gwarancją optymalnej
i efektywnej realizacji zadań organizacji. Przejawia się to w formułowaniu nowych strategii personalnych, wzbogaconych o nowe koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim
i wiedzą czy też koncepcję systemów wysoko efektywnej pracy. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest próba określenia – na podstawie analizy literatury i przeprowadzonych badań – roli, jaką odgrywają współcześni kierownicy w kreowaniu polityki
personalnej w ich organizacjach non profit działających na polskim rynku.
Słowa kluczowe: polityka personalna, umiejętności kierownicze, kompetencje kierownicze, współczesny menedżeryzm
Klasyfikacja JEL: E20, I12, E24.
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The impact of management skills
on the creation of personnel policy
in the Polish non-profit organizations
Abstract
Changes which they are stealing in surrounding the organization are having an influence
on an area of administering the human capital. In current market conditions organizations
must apply the strategic approach for the personnel management, of which recruiting
and investing in the organization in the best employees is becoming a purpose. It is putting
new challenges before contemporary managers in the approach towards its subordinates,
because in the light of innovative expectations of the organization must provide them
from one side with the development opportunity of the highest level connected with the
maintenance of the professional competence and psychophysical. And from the other
side they are responsible for creating relationships and interpersonal bonds and achieving
desired behaviours which will be with guarantee of the realization into the optimum and
effective way of tasks of the organization. It manifests itself in formulating of new strategies
personal, made rich for new concepts administering the human capital, of knowledge
management or with concept of systems highly of effective work. Therefore, based on analysis
of literature and conducted examinations, an attempt to indicate the role contemporary
managers are performing which, in creating is a purpose of this study of personnel policy
in their non-profit organizations operating on the Polish market.
Keywords: personnel policy, managerial abilities, managerial competence, contemporary
managerism

Wstęp
Tworzenie i rozwijanie swojego potencjału jest wielkim wyzwaniem współczesnych organizacji. W świecie, w którym wciąż rodzą się nowe pomysły, powstają
nowe instytucje, klienci zaskakiwani są innowacyjnymi produktami, jednocześnie wiele podmiotów walczy o przetrwanie, nowe sposoby funkcjonowania
i zarabiania na siebie. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, można
poszukiwać w wielu obszarach, jednak obserwacja tych organizacji, którym się
udaje, pozwala na wskazanie jednego ważnego czynnika, który wydaje się decydujący dla rozwoju. Mowa tu o kierownikach, którzy mają odpowiednie kompetencje, wiedzę i talenty niezbędne do tworzenia potencjału swoich organizacji.
Zarządzanie organizacją w czasach światowej globalizacji i coraz szerszej
oraz głębszej integracji stawia kierownikom wielowymiarowe wymagania dotyczące kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz cech osobowości
i zachowań etyczno-moralnych. Pożądana jest również znajomość problemów
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psychospołecznych, bo predyspozycje psychosocjologiczne, inteligencja, aktywność zawodowa przesądzają o różnicach w wynikach uczenia się i sprawności
kierowania w porównywalnych warunkach działania. Wymagania te są jednak
zmienne w czasie i przestrzeni, często nawet pozostają w sprzeczności, co dodatkowo utrudnia i komplikuje zarządzanie. Współczesny kierownik może efektywnie pełnić swoje podstawowe funkcje kierownicze oraz sprawnie realizować zadania,
jeśli ma nie tylko odpowiednią wiedzę ogólną i specjalistyczną, doświadczenie,
pożądany zespół cech osobowości, zdolności, inteligencję, ale też podstawowe,
konkretne umiejętności menedżerskie – utrwalone jako nawyki. Powinien także
odznaczać się wyobraźnią, odwagą, zdolnościami przywódczymi, by móc sprawnie zarządzać organizacją i umieć współpracować z wieloma instytucjami,
spełniając oczekiwania klientów i partnerów, a także uważnie analizować postępowanie konkurencji na rynku [Żukowski, 2009, s. 100–102].
Zatem postępująca globalizacja współczesnego świata sprawia, że większość
organizacji nie może już opierać się na dotychczasowych założeniach ekonomiczno-gospodarczych o niedrogiej sile roboczej. Muszą one kluczowych dla
siebie pracowników traktować jako kapitał, a nie zasób lub – co gorsza – koszt.
Osoba zarządzająca personelem w XXI wieku w innowacyjnej organizacji staje
się koordynatorem, opiekunem, doradcą, mentorem, liderem i sędzią. Musi być
przywódcą, a nieraz i członkiem zespołu jednocześnie. Od jej umiejętności, doświadczenia, a także cech osobowych zależy coraz częściej przyszłość całej organizacji. Członkowie spójnych grup dobrze ze sobą współpracują, wspierają się,
obdarzają wzajemnym zaufaniem i skutecznie pracują nad osiągnięciem obranego celu. Osiągnięcie możliwie najwyższej spoistości grupy to zadanie dla kierownika.

1. Istota organizacji non profit w XXI wieku
Wprowadzone po 1989 roku zmiany zasad społecznej gospodarki rynkowej doprowadziły do zmian także w sferze usług społecznych. Był to oczywiście wynik
przeobrażenia ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, który zaowocował
odrodzeniem niezależnych organizacji. Powstały nowe i – co najważniejsze – niezależne struktury świadczenia usług społecznych, o zróżnicowanej asortymentowo i jakościowo ofercie. Jednak choć od tych przemian upłynęło już ponad 25 lat,
funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce ma niewiele wspólnego ze standardami zagranicznymi, a duża zmienność i turbulentność otoczenia, w którym działa, niewątpliwie ten stan pogłębia.
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że po 1989 roku przełamany został
monopol państwa na zaspokajanie potrzeb społecznych. Wprowadzone zmiany
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miały na celu uaktywnienie społeczeństwa w kwestii ujawniania potrzeb społecznych, uświadomienie potrzeby odpowiedzialności za rozwój społeczny i kulturalny, ochronę zdrowia i warunki życia. Charakteryzowały się one obniżeniem
wydatków na usługi społeczne z budżetu państwa i wzrost udziału gmin w ich
finansowaniu. Nadano pewną samodzielność instytucjom świadczącym te usługi oraz wprowadzono zasady konkurencyjności rynkowej w ich działalności.
Powierzenie realizacji celów społecznych podmiotom regionalnym miało spowodować bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych, umacnianie
poczucia podmiotowości mieszkańców, możliwość wczesnego reagowania na problemy lokalne oraz usprawnienie komunikacji z opinią publiczną [Marciniak,
2004, s. 40].
Zatem wszelkie organizacje pozarządowe mają możliwości i podstawy
prawne, by w pełni profesjonalnie realizować zadania gminy. Różnią się od innych organizacji biznesowych działających na rynku właśnie tym, że zysk nie jest
dla nich głównym celem i podstawowym warunkiem zapewnienia ciągłości
funkcjonowania.
O organizacjach non profit czy trzeciego sektora można zatem powiedzieć,
że [Grzelońska, 2011, s. 327–328]:
• są prywatne, czyli powstałe z inicjatywy pojedynczych osób lub ich grup
i w zasadzie działające za ich pieniądze – dary pieniężne lub w naturze (praca
wolontariuszy) stanowi finansową podstawę aktywności organizacji trzeciego sektora, przy czym z reguły wspomniane dary na rzecz organizacji
objęte są różnymi ulgami podatkow ymi;
• są w różnym stopniu zinstytucjonalizowane – mogą funkcjonować w różnych formach prawnych;
• ich działanie jest dobrowolne, czyli jest kwestią dobrej woli członków, pracowników, fundatorów bądź beneficjentów;
• działanie organizacji trzeciego sektora nie jest nastawione na zysk, co
oznacza, że ewentualny dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami,
nie jest, z założenia, rozdzielana między pracowników, fundatorów bądź
beneficjentów organizacji, lecz przeznaczana na realizację merytorycznych
celów wymienionych w ich statutach.
Warunek nierozdzielania dochodów, uznawany za najważniejszą cechę
organizacji trzeciego sektora traktowanych jako instytucje gospodarcze, czyni
bezużytecznym przypisanie poszczególnym osobom własności konkretnych elementów majątku w postaci rzeczowej czy wartościowej (określenie wartości
indywidualnych udziałów). To właśnie odróżnia organizacje trzeciego sektora
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od drugiego sektora, który stanowią organizacje (przedsiębiorstwa) działające
dla zysku. Wynika z tego różne znaczenie decyzji o przedmiocie działalności organizacji działających for profit i non profit. W przedsiębiorstwach wybór przedmiotu działania jest kwestią drugorzędną, a pierwszorzędne jest pytanie, czy
działanie to przyniesie dochód (zysk). Natomiast w organizacjach non profit decyzja o przedmiocie, celu działania to sprawa pierwszorzędna, a kwestia, czy
realizacja tego celu przynosi dochód, czy stratę, jest drugorzędna. A zatem organizacje for profit (drugiego sektora) działają dopóty, dopóki powiększa się osiągany przez nie dochód (zysk), a organizacje trzeciego sektora działają dopóty,
dopóki pozwalają im na to dostępne środki. Wynika stąd, że zakres, skala działania, jak również jakość wytworów tych dwóch rodzajów organizacji mogą być
zasadniczo różne [Grzelońska, 2011, 330–331].
Ze względu na okoliczności powstania wyróżniamy organizacje utworzone
w wyniku niezależnej oddolnej inicjatywy obywatelskiej oraz na emanacji istniejących już organizacji. Drugie kryterium dotyczy oferowanych usług, a podział
wygląda następująco: obsługa techniczna, usługi społeczne oraz usługi administracyjne [Praska-Kruszyńska, 2003, 82–83]:
Warto zaznaczyć, że współcześnie wszystkie organizacje non profit zostały,
przez procesy globalizacyjne oraz turbulencje otoczenia, zmuszone do rozwijania organicznego modelu funkcjonowania na rynku, który opiera się na relacjach
i więziach o cechach elastycznych. Są one dostosowane do wielowymiarowo wykształconych pracowników, a także do sprawnych systemów i kanałów przepływu informacji.
Upowszechnianie się modelu organicznego wynika ze specyfiki warunków,
w jakich działają współczesne organizacje non profit. Za istotne cechy tych warunków uznać można: znacznie lepsze niż dotychczas przygotowanie edukacyjne
ludzi do pełnienia funkcji organizacyjnych, upowszechnienie nowoczesnych
technik przetwarzania i wymiany informacji, eliminowanie udziału ludzi w procesach produkcyjnych, a przesuwanie go do sterowania i kontrolowania przebiegu tych procesów oraz ich rezultatów, a także do komunikacji z klientami,
radykalny wzrost znaczenia wartości intelektualnej w ogólnym wolumenie wartości usług, niestabilność otoczenia organizacji, a zwłaszcza tempa zmian [Tyrańska, 2009, s. 251].
Zdaniem autora niniejszego artykułu cechy organicznego modelu organizacji
najlepiej obrazuje fakt, że pracownicy uczestniczą w ustalaniu wspólnych zadań
i celów, które są w organizacji stale analizowane, korygowane, uzgadniane i redefiniowane. Z kolei zadania indywidualne nie są stałe, lecz elastycznie dostosowywane
do celów organizacji i warunków jej funkcjonowania. Sama władza w organizacji
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wynika bardziej z fachowej wiedzy niż z pozycji w hierarchii, jest zdecentralizowana i rozproszona w strukturze, tworząc sieć wielostronnych zależności.
Dodatkowo wiedza i kontrola są ulokowane w różnych miejscach organizacji,
a przepływ informacji jest wielostronny: pionowy w dół i w górę oraz poziomy.
Więzi funkcjonalne i informacyjne mają większe znaczenie niż służbowe, a wewnętrzne przepisy i reguły postępowania są nieliczne i bardziej ogólne, w małym
stopniu determinujące zachowania ludzi [Griffin, 2004, s. 369].
Dlatego by mówić o optymalizacji działań organizacji non profit w XXI wieku, należy się zastanowić i szczerze odpowiedzieć na pięć poniższych pytań
[Harasim, 2014, s. 6]:
1. Jacy ludzie powinni pracować w organizacji?
2. Czy zapewnia się swoim ludziom środki umożliwiające osiągnięcie maksymalnej efektywności i przyczynienie się do sukcesu organizacji?
3. C
 zy struktura organizacji i obowiązujące w niej procedury gwarantują szacunek dla pracowników i sprzyjają inwestowaniu w kapitał ludzki?
4. Czy wiedza i dostęp do niej są wbudowane w model prowadzenia działalności?
5. Jaka jest strategia inwestowania w ludzi i wiedzę?

2. Determinanty współczesnej polityki personalnej
We współczesnej gospodarce, opartej na postępującej globalizacji, na kwestie
personalne w organizacjach działających na rynku największy wpływ mają właśnie zmiany zachodzące w ich otoczeniu oraz w ich wnętrzu. Z tego względu organizacje najczęściej się zmieniają, by sprostać pojawiającym się problemom, co
w bezpośredni sposób wpływa na sferę gospodarczą.
Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad.
Obecnie są to lata, a coraz częściej miesiące. Dokonuje się on w odczuwalny sposób we wszystkich krajach i we wszystkich dziedzinach życia. Ludzie zarządzający
pracą w organizacjach nie zawsze rozumieją jego logikę i mechanizmy. Tymczasem jeśli chcą dobrze wykonywać swoją pracę, muszą zrozumieć te mechanizmy,
otworzyć się na zmiany, co więcej, zmian tych poszukiwać i traktować je nie jako
zagrożenia, lecz jako okazję do reagowania na wyzwania rynku i do rozwijania
nowych rodzajów działalności. Muszą zatem poważnie i dalekowzrocznie podchodzić do problemu kierowania ludźmi, wychodząc z założenia, że pracownicy
firmy stanowią kapitał, którego wartość powinno się systematycznie i planowo
zwiększać przez zapewnienie zatrudnionym odpowiednich warunków pracy,
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najlepszych przywódców, możliwości pełnego rozwoju posiadanych talentów,
wiedzy i umiejętności. Nowoczesna praktyka zarządzania kapitałem ludzkim
opiera się na odpowiednich dla firmy i dla pracujących w niej ludzi procedurach
doboru, selekcji i rozwoju kadr, systemach wynagradzania, szkolenia i oceny pracy.
W takim kontekście polityka personalna jest traktowana jako jedno z niezbędnych narzędzi [Marciniak, 2004, s. 3].
W XXI wieku, praktycznie w całym cywilizowanym świecie, w sferze zarządzania ludźmi postrzega się pracowników jako podstawowe źródło sukcesów
organizacji. Są oni najcenniejszym kapitałem każdej organizacji, a właściwe gospodarowanie nimi jest podstawowym warunkiem odniesienia sukcesu na rynku. W praktyce gospodarczej można także zauważyć, nawet w Polsce, tendencje
do wyszukiwania pożądanych kierunków zmian w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim, by ten sukces osiągnąć. Coraz częściej mówi się również o identyfikacji oraz efektywniejszym wykorzystaniu wiedzy pracowników w organizacjach.
Autor niniejszego artykułu podczas procesu badawczego w organizacjach rynkowych z regionu Morza Bałtyckiego doszedł do wniosku, że wykorzystanie kapitału intelektualnego, połączone z jego rozwojem, identyfikacją oraz pomiarem
tworzy trójkąt wiedzy zarządzania kapitałem intelektualnym, o czym musi
pamiętać każda organizacja chcąca na tej podstawie budować swoją pozycję konkurencyjną na rynku.
Polityka personalna należy do podstawowych funkcji realizowanych przez
wszystkie organizacje. Obejmuje czynności o charakterze wykonawczym, doradczym, regulacyjnym dotyczące funkcjonowania ludzi w organizacji. Kształt
polityki personalnej w przedsiębiorstwach stanowi wypadkową czynników wewnętrznych (strategii, struktury organizacyjnej, kultury organizacyjnej) oraz
zewnętrznych, pochodzących z bliższego i dalszego otoczenia organizacji [Pocztowski, 2004, s. 57]. Strategie polityki personalnej zawierają wskazówki dotyczące
głównych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim. Ich celem jest zapewnienie,
by każda kwestia była rozpatrywana zgodnie z wartościami wyznawanymi przez
organizację i z przyjętymi przez nią zasadami. Wszystkie organizacje prowadzą
politykę personalną, w niektórych funkcjonuje ona także jako filozofia zarządzania i podejście do spraw pracowniczych – przejawia się to np. w trakcie wprowadzania nowych technologii. Współczesne wyzwania rynkowe powodują, że te
strategie często muszą być formułowane przy użyciu pojęć abstrakcyjnych, a menedżerowie nie przepadają za abstrakcją. Chcą natomiast wiedzieć, na czym stoją
– oczekują konkretnie określonych struktur i procedur mogących im dostarczyć
potrzebnych do pracy wskazówek. Ogólny kształt polityki personalnej odzwierciedla
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sposób, w jaki dana organizacja wypełnia swoje zobowiązania społeczne wobec
pracowników i określa swoje podejście do nich [Armstrong, 2011, s. 862].
Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników jest możliwe wówczas,
gdy organizacja wypracuje spójną i konsekwentną politykę, promującą zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji i uwalniającą kreatywność i energię pracowników. Istotą strategii personalnej jest określenie, dzięki jakim rodzajom
umiejętności i kompetencji zatrudnionych i jakiego rodzaju polityce personalnej
na wewnętrznym rynku pracy organizacja uzyska przewagę konkurencyjną.
Oznacza to orientację na przekształcanie zasobów ludzkich w kapitał, od którego
w wysokim stopniu zależy wartość organizacji [Maniak, 2003, s. 130].
W procesie przemian funkcji personalnej w organizacji wyróżnić można
następujące fazy [Golnau, 2008, s. 26]:
• fazę operacyjną – dział personalny pełnił funkcje związane z administrowaniem personelem, a komórki kadrowe w tej fazie były rozproszone i usytuowane w różnych jednostkach organizacyjnych;
• fazę taktyczną lub menedżerską – dział personalny funkcjonuje jako komórka sztabowa podporządkowana zarządowi organizacji i oprócz prowadzenia dokumentacji kadrowej zajmuje się planowaniem zatrudnienia,
rekrutacją, selekcją kandydatów do pracy, wynagradzaniem, ocenianiem,
szkoleniem i zwalnianiem personelu;
• fazę strategiczną (współcześnie) – dział personalny obok działań wymienionych w fazie wcześniejszej jest odpowiedzialny za opracowanie strategii
personalnej, ściśle powiązanej ze strategią ogólną organizacji.
Zdaniem autora, współczesna polityka personalna w organizacjach ma dwa
cele główne: organizacyjno-funkcjonalny, ściśle powiązany z organizowaniem
pracy dążącym do systematycznego zwiększania jej efektywności, oraz społeczny
(żeby nie powiedzieć socjalny), bez którego pierwszego celu praktycznie nie uda
się osiągnąć – oparty na dążeniu do zaspokajania potrzeb, oczekiwań oraz aspiracji zatrudnianej kadry. Do osiągnięcia powyższych celów wymagane są konkretne, wcześniej ustalone i zaplanowane działania, realizowane przez właściwe
osoby w organizacji. Działania te powinny łączyć w sobie potrzeby pracowników
i elementy strategii organizacji, tworzyć system (nie mogą być pojedyncze i okazjonalne) oraz być jawne, jasne, dla wszystkich takie same, zrozumiałe i akceptowane przez ogół pracowników.
Reasumując: odpowiednio zaplanowana i realizowana strategia personalna,
daje wiele możliwości planowania i przewidywania potrzeb kadrowych, określania
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ilości i jakości potencjału społecznego niezbędnego do realizacji strategii, a dzięki
temu możliwości zaplanowania, wprowadzania zmian, elastycznego dostosowania się do zmiennego otoczenia i warunków funkcjonowania na rynku
umożliwiających dalszy perspektywiczny rozwój. Ujęte w strategii cele i zadania
umożliwiają dogodniejsze i właściwie zaplanowane w czasie dostosowanie się do
potrzeb oraz zmian wewnętrznych i zewnętrznych organizacji [Heliak, 2010, s. 41].

3. Cechy i umiejętności nowoczesnych menedżerów
Obecnie, biorąc pod uwagę analizę literatury przedmiotu, kompetencje określane
są najczęściej jako umiejętności, cechy osobowości, wiedza, zdolności oraz inne
cechy, które prowadzą od osiągania celów danej organizacji – czyli styl działania
oraz np. zasady którymi się kierujemy. Jednak zdaniem autora artykułu cechą
najważniejszą, niezbędną współczesnemu menedżerowi jest posiadanie umiejętności korzystania z wiedzy oraz zdolności decyzyjnych. Na rynku poszukiwani
są już nie zwykli kierownicy, ale przywódcy mający wizję, entuzjazm do działania czy też charyzmę.
Należy też pamiętać, że to właśnie kompetencje wszystkich pracowników
w organizacji składają się na jej kompetencje.
Współcześnie od menedżera wymaga się nie tylko wiedzy i kształcenia intelektu, ale również odpowiedzialności za ludzi, którymi kieruje. Kompetencje
to pewnego rodzaju kapitał człowieka, który pozwala mu wykonywać pracę na
oczekiwanym przez przedsiębiorstwo poziomie. Kompetentny menedżer potrafi
działać szybko, umie inspirować ludzi i wprowadzać zmiany. Bardzo ważna jest
też osobowość menedżera i jego mądrość życiowa oraz jego liczne cechy, do których m.in. należą: wiedza i doświadczenie, motywacja, gotowość do podejmowania ryzyka, konsekwencja, umiejętność współpracy, orientacja na sukces, zdolności
twórcze, umiejętność negocjacji, kreatywność oraz niezależność [Kubik, 2012, s. 24].
Jak wskazuje Edgar H. Schein [1998], ważnymi cechami, którymi powinni
legitymować się menedżerowie XXI wieku, są:
• niezwykle wysoki poziom percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości i samych siebie;
• wysoki poziom motywacji, umożliwiający aktywną partycypację w uciążliwym procesie uczenia się i zmian;
• wielka siła emocjonalna, niezbędna, by stawić czoło niepokojom własnym
i innych, w miarę jak uczenie się i procesy przemian będą coraz bardziej
narzucały styl życia;
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• nowe umiejętności analizy przesłanek kulturowych, identyfikacji tych założeń, które mają rację bytu, i tych, które funkcjonują niewłaściwie, oraz
analizy procesów rozwijających kulturę organizacji pracy;
• chęć i umiejętność angażowania innych i pozyskiwania ich aktywnego
udziału, gdyż zadania wymagające rozwiązania będą zbyt złożone, a informacje zbyt rozprzestrzenione, aby liderzy mogli sobie z nimi sami skutecznie radzić;
• chęć i umiejętność dzielenia się władzą i uprawnieniami do kontroli zgodnie z wiedzą i umiejętnościami ludzi, tj. delegowanie w inne ręce odpowiedzialności przywódczej we wszystkich przejawach działania organizacji.
Natomiast Chris Prahalad [1998] uważa, że każdy współczesny menedżer,
aby skutecznie zarządzać organizacją, powinien mieć następujące umiejętności
i cechy osobowe:
• umiejętność myślenia systemowego – pozwalającą na dostrzeganie zarówno związków między poszczególnymi elementami, jak również na wybieganie myślą w przyszłość i ogarnianie całości problemu;
• umiejętność działania w wielokulturowym otoczeniu – globalizacja zarządzania powoduje konieczność myślenia w kategoriach międzykulturowych
i uwzględniania faktu, że w innych kulturach niekoniecznie podzielane są
te same wartości, w których on został wychowany;
• gotowość do ustawicznej nauki – menedżer przyszłości musi mieć stałą
gotowość przyjmowania nowych idei, technologii, praktyk gospodarczych
i założeń kulturowych;
• pozytywne cechy osobowości i wysokie standardy zachowań – na menedżerze spoczywa obowiązek ustalenia wymaganych przez przedsiębiorstwo
standardów wartości i zachowań i jest on zobowiązany do stawiania sobie
w tym zakresie jeszcze wyższych wymagań.
W organizacjach XXI wieku, funkcjonujących na rynku globalnym, menedżerowie nie realizują już wyłącznie zadań powtarzalnych. Złożoność i nieustanne turbulencje otoczenia oraz związane z tym ograniczenia o charakterze
czasowym i finansowym zmuszają ich do rozwiązywania problemów nietypowych, często także personalnych. Nie oznacza to, że nie są im potrzebne wymienione atrybuty, ale sprostanie nowym wyzwaniom wymaga także dodatkowych
i szczególnych predyspozycji osobowościowych oraz umiejętności.
R. Keeling [2000] uważa nawet, że menedżerowie organizacji w gospodarce
globalnej odgrywają następujące role:
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• centrum – skupiającego wokół siebie wszystkie wydarzenia związane z pracą
zespołu,
• łącznika między światem zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa,
• regulatora tempa prac zespołu,
• przywódcy i osoby motywującej personel wykonawczy,
• osoby komunikującej się i prowadzącej wszelkie negocjacje we wszystkich
sprawach dotyczących swojego działu,
• kontrolera wszelkich zasobów.
Reasumując: wszelkie zdolności i umiejętności menedżerskie to przede
wszystkim mix cech związanych z działalnością zawodową i społeczną. Te pierwsze są połączone z kwalifikacjami wymaganymi i przydzielonymi do konkretnych
stanowisk kierowniczych na różnych poziomach zarządzania w organizacji.
Z kolei te drugie dotyczą przede wszystkich kształtowania relacji międzyludzkich.
Z uwagi na tak licznie wymieniane w literaturze cechy osobowościowych
idealnych menedżerów trudno jednoznacznie określić najważniejsze z nich, lecz
na pewno należą do nich: kreatywność i energia, umiejętność analitycznego
przewidywania zdarzeń w przyszłości, zdolności przywódcze i inteligencja emocjonalna, odwaga połączona ze zdecydowaniem przy podejmowaniu decyzji,
zdolności komunikacyjne, umiejętności współdziałania, przedsiębiorczość; odpowiedzialność za innych i uczciwość, a także chęć dążenia do samodoskonalenia.

4. Osoba kierownika a polityka personalna
w organizacjach non profit
Nowoczesne kierowanie zasobami ludzkimi wymaga od kadry kierowniczej kompetencji (nabytej wiedzy, umiejętności, doświadczenia) i możliwości ich obiektywnego identyfikowania i rozwoju. Gwałtowne zmiany i zaburzenia ekonomiczne,
które zmieniają struktury organizacji, powodują, że kariery zawodowe posz
czególnych osób są kształtowane całkowicie inaczej niż w przeszłości. Tworząc
i realizując współczesną strategię personalną, menedżerowie zmuszeni są do powiązania jej z innymi strategiami organizacji – produkcyjną, marketingową czy
finansową. Dodatkowo w tym procesie uwzględnić powinni kluczowe kompetencje, potencjał kadry pracowniczej oraz cele organizacji i powiązać je z działaniami w zakresie: pozyskania pracowników, wynagrodzenia, motywacji, oceny
oraz ich rozwoju. Jest to wynik, jak już powiedziano, dążenia do osiągnięcia celów organizacji, o którym decyduje unikatowe połączenie zasobów materialnych
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i niematerialnych, przy optymalnym wykorzystaniu jej pracowników i zaangażowania kadry kierowniczej.
Dlatego też strategicznym atutem organizacji, umożliwiającym zwycięstwo
w walce konkurencyjnej i zajęcie dobrej pozycji na rynku, są zasoby ludzkie i strategiczne zarządzanie nimi, umożliwiające danej organizacji zdobycie wiedzy organizacyjnej oraz ustalenie sposobów postępowania i elastycznego reagowania
na zmieniające się okoliczności [Maniak, 2003, s. 131].
Obecnie znaczącą rolę w kreowaniu strategii personalnej większości organizacji odgrywa potencjał społeczny i jego pojmowanie przez menedżerów jako
wartości unikatowej, dzięki której można konkurować. Po przesunięciu nacisku
z kapitału finansowego i rzeczowego na kapitał wiedzy i społeczny, jako główne
determinanty działalności organizacji, podstawową funkcją zarządzania zasobami
ludzkimi staje się zarządzanie pracownikami wiedzy. Motywowanie i kierowanie
nimi jest szczególnie trudne, gdyż wyników ich pracy nie można bezpośrednio
nadzorować. Pozostaje najczęściej kontrola społeczna i zaufanie, co z kolei wymaga od menedżerów wykorzystania takich umiejętności interpersonalnych jak:
komunikacja, wywieranie wpływu, odpowiedzialność społeczna czy też umiejętności negocjacyjne.
Dodatkowo zatrudnieni stają się coraz bardziej mobilni, częściej oczekują
czasowych związków z pracodawcą oraz preferują działanie w zespołach, a dodatkowy rozwój w sferze techniki i technologii sprawia, że biuro przestaje być
głównym miejscem ich pracy.
Reasumując: polityka personalna przestaje być wyłącznie zestawem zaplanowanych działań, a menedżerowie powinni przenieść ją na poziom bardziej
zaawansowany, gdzie pracowników postrzega się jako najcenniejszy kapitał organizacji. Dlatego też zmieniają się oczekiwania wobec menedżerów, od których
żąda się umiejętności i kompetencji pozwalających na kreowanie nowych polityk
interpersonalnych.
Z kolei do wprowadzenia innowacji niezbędne są takie kompetencje, jak:
wczuwanie się w środowisko, elastyczne myślenie i działanie, inspirująca wizja,
budowanie koalicji, ożywienie ducha pracy zespołowej, wytrwałość w trudnościach, obdarzanie zaufaniem, dostrzeganie i uznanie dla pracowników. Kompetencje powinny być aktywnie wykorzystywane, zwłaszcza w kreowaniu polityki
personalnej, przez analizę różnych sytuacji, zachowań i ich rezultatów, co pozwala zdobywać nową wiedzę, która będzie spożytkowana dla dobra każdego
pracownika. Konsekwencją tego jest nowy paradygmat zarządzania, który polega na odejściu od schematyzmu w stronę akceptacji dynamicznych zmian w otoczeniu oraz różnorodności, a wymagania nowych strategii personalnych wobec
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współczesnych menedżerów zmuszają ich do ciągłego rozwoju – permanentnego
doskonalenia i zdobywania nowej wiedzy [Kubik, 2011, s. 27–29].
Powyższe wnioski znajdują również swoje potwierdzenie w praktyce rynkowej, w badaniach zrealizowanych przez autora niniejszego artykułu. Zostały one
przeprowadzone w drugiej połowie 2014 roku w 20 dużych organizacjach non
profit działających na terenie całej Polski1. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że
na podstawie danych uzyskanych podczas badania dwóch grup respondentów
autorowi udało się określić uwarunkowania, które towarzyszą menedżerom w ich
codziennej pracy. W toku analizy wyników badań udało się ustalić kwestie związane z: charakterystyką przywództwa stymulującego pozytywny potencjał organizacji, funkcjami, jakie pełnią menedżerowie w kształtowaniu polityki personalnej
organizacji, przejawami zaufania w ramach tychże przedsiębiorstw i relacji interpersonalnych.
Co najważniejsze, badania doprowadziły do określenia (przede wszystkim
dzięki analizie odpowiedzi drugiej grupy respondentów – pracowników zespołów) pożądanych postaw menedżerów, stymulujących jednocześnie politykę personalną organizacji – wskazują kierunki działania. Są to:
• ukierunkowywanie pracowników zgodnie z ich predyspozycjami oraz
stymulowanie ich intelektualnie,
• inspirowanie pracowników swoją wizją,
• charyzma,
• odpowiedzialność,
• podejmowanie wyzwań,
• wykazywanie się inicjatywą i zaangażowaniem,
• wzbudzanie zaufania pracowników oraz zorientowanie na satysfakcję
pracowników.
Natomiast za oczekiwane postawy menedżerów, związane z tworzeniem
oraz wdrażaniem strategii personalnej, uznano bycie:
• przywódcą,
• trenerem,
• koordynatorem,
• kreatorem relacji,
Badanie zostało przeprowadzone w ramach badań własnych realizowanych przez autora artykułu. Na potrzeby niniejszego opracowania, które stanowi jedynie niewielką część całości badań, które zostaną opracowane i omówione w oddzielnej publikacji, analizą objęto menedżerów oraz członków zespołów (w sumie
przebadano: 33 zespoły pracownicze, 33 kierowników zespołów, 168 pracowników zespołów), dla których
przygotowano dwa odrębne kwestionariusze ankiet.
1
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• inicjatorem zmian,
a także dawanie przykładów pozytywnych relacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz dążenie do samorozwoju i podnoszenia własnych umiejętności.
Warto zaznaczyć, że w badanej grupie dominowała kadra z wyższym wykształceniem –87%, z czego blisko połowa ukończyła dodatkowo studia podyplomowe.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania, można stwierdzić, że
kompetencje i umiejętności menedżerów zatrudnionych w organizacjach non profit
mają bardzo duży wpływ na politykę personalną wdrażaną w danych podmiotach, a także pokazują, jak ważną rolę i misję mają oni do zrealizowania w tych
organizacjach.

Podsumowanie
Przytoczona powyżej analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych dają podstawę do stwierdzenia, że odpowiednio zaplanowana polityka
personalna, uwzględniająca (podczas jej tworzenia i wdrażania) kompetencje i umiejętności kadry menedżerskiej, stwarza wiele nowych możliwości w procesie planowania oraz przewidywania potrzeb kadrowych, uwzględniając przy tym ilość
i – co najważniejsze zdaniem autora artykułu – jakość potencjału społecznego
potrzebnego do osiągnięcia celów organizacji. Przekłada się to oczywiście na
możliwość wprowadzania zmian i elastycznego dostosowywania się do zmiennych czynników otoczenia zewnętrznego. Ujęty w strategii wpływ umiejętności
i kompetencji menedżerskich umożliwia właściwe określenie szczegółowych
zadań operacyjnych dla poszczególnych pracowników. Jest to możliwe dzięki
precyzyjnemu określeniu nakładu pracy menedżera, który potrzebny jest do skoordynowania pracy jego podwładnych, by zagwarantować jej powodzenie. Coraz
częściej proponuje się także, by podstawowe techniki i działania związane z polityką personalną i kadrą menedżerską powiązane były ze strategią firmy na każdym jej poziomie.
Menedżerowie, którzy chcą w przyszłości uzyskać przewagę konkurencyjną, muszą mieć inny cel poza zyskiem. Powinni dbać o pracowników, angażować
się społecznie, szanować konsumentów i prowadzić z nimi otwarty dialog. Odchodzi się od postępowania według utartych i wypróbowanych zasad, a stawia na
innowacje. Wymaga to stosowania różnego rodzaju przemyślanych i świadomie
stosowanych zachęt, mobilizujących do intelektualnego wysiłku. Zmienia się rola
menedżera, który tworząc i realizując strategię personalną, nie może być tradycyjnie
rozumianym przełożonym, korzystającym z atrybutów władzy formalnej, lecz
liderem traktującym partnersko członków swojego zespołu. Tradycyjne systemy
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kontroli blokują kreatywność, przedsiębiorczość oraz samodzielność, dlatego
w miejsce pojedynczych stanowisk pracy powstają samokierujące się zespoły,
których zarządzanie opiera się na zaufaniu. Obok danych i informacji ważna stała się wiedza oraz inteligencja, które pozwalają na przekształcenie tych danych
i informacji w konkretne działania generujące zysk dla przedsiębiorstwa.
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Potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych
menedżerów administracji sądowej
w warunkach zmian
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania kluczowych priorytetów rozwoju
kompetencji zawodowych menedżerów administracji sądowej w obliczu modernizacji
ukierunkowanej strategią, uwarunkowań prawnych, obecnych problemów i postaw pracowników wobec zmian. W artykule podjęta została próba przedstawienia kierunków
zmian w administracji sądowej oraz przedstawiono kluczowe wyniki przeprowadzonych
badań dotyczących źródeł oporu pracowników tej grupy organizacji wobec zmian.
Pozwoliło to na zaproponowanie priorytetów w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich w sądownictwie w Polsce. Założono jednak, że zasadniczym wyzwaniem jest
uwzględnienie potrzeb i zadań konkretnych sądów, a nie całego systemu wymiaru sprawiedliwości.
Słowa kluczowe: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zmianami, administracja
publiczna, administracja sądowa, kompetencje menedżerskie
Klasyfikacja JEL: M12, H83
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Development needs of professional competences
of court administration managers
in the face of organisational changes
Abstract
The purpose of this paper is to identify the key priorities for the development of professional competences of court administration managers in the face of modernization-o-riented strategy, legal conditions, current organizational and personnel problems, as well
as attitudes of employees to change. The article presents problems of court administration
and key findings of the research on the sources of employee resistance to organizational
change. This allowed to propose priorities for the development of managerial competence
of the judiciary in Poland. However, it was assumed that the key challenge is to take into
account needs and challenges faced by specific courts, not the entire justice system.
Key Words: competency management, change management, public administration,
justice administration, managerial competencies

Wstęp – administracja publiczna w Polsce
Obecnie w teorii kierowania jednostkami administracji publicznej ścierają się
dwie szkoły myślenia o zapewnianiu sprawności działania państwa – tradycyjna
administracja racjonalnej biurokracji i zarządzanie publiczne [Mazur, 2006]
(ang. public management, new public management2). Koncepcja dobrego rządzenia nie jest „trzecią drogą”, lecz powinna być postrzegana jako uzupełnienie poprzednio wspomnianych szkół. Postulaty dobrego rządzenia, takie jak: otwartość,
uczestnictwo, przejrzystość, efektywność i zgodność polityki i podejmowanych
działań [Czaputowicz, 2011] mogą być realizowane zarówno w ramach administracji
publicznej zorganizowanej w sposób tradycyjny, postulowany przez M. Webera,
jak zgodnie z wytycznymi zarządzania publicznego.
Administracja publiczna w Polsce ma cechy zarówno tradycyjnej administracji weberowskiej, jak i zarządzania publicznego. Można jednak mieć nadzieję,
że jest to stan przejściowy, a na podstawie obserwacji można przypuszczać, że docelowy model organizacji administracji publicznej w Polsce znacząco zbliży się
do ideałów zarządzania publicznego. Oznacza to, że oczekiwania co do kompetencji menedżerów administracji publicznej będą coraz bardziej przypominać
oczekiwania znane z sektora przedsiębiorstw. Już teraz często wydają się podobne
Biorąc pod uwagę ponad 30-letnie doświadczenia z wdrażania tej koncepcji do praktyki administracji publicznej, można sądzić, że określenie „nowe” (ang. new) straciło aktualność.
2
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i w administracji typowe jest oczekiwanie od kandydatów i pracowników „nastawienia na rezultaty działania”, „umiejętności współpracy” czy „kreatywności”,
a nawet „nastawienia na klientów / interesantów / obywateli”, jednak określenia
te nie oznaczają dokładnie tego samego, co w sektorze przedsiębiorstw. Zachowania opisujące poszczególne poziomy spełnienia tych kompetencji, a także cele ich
posiadania i wykorzystywania są różne w administracji publicznej i sektorze
przedsiębiorstw [Rostkowski, 2012, s. 212–221].
Cele niniejszego artykułu są następujące:
• syntetyczne wskazanie problemów i kierunków rozwoju administracji
sądowej,
• przedstawienie przeprowadzonych przez autorów najistotniejszych wyników
badań dotyczących źródeł oporu wobec zmian,
• zaproponowanie priorytetów rozwoju kompetencji zawodowych menedżerów administracji sądowej w świetle wyników badań.

1. Obecne problemy administracji sądowej
i kierunek jej rozwoju
Sądy powszechne w Polsce to specyficzna grupa organizacji, która zajmuje się nie
tylko typowym dla sądów rozstrzyganiem sporów, ale także świadczeniem na
rzecz obywateli innych usług, np. prowadzeniem ksiąg wieczystych. Sposób organizacji tych jednostek stanowi jaskrawy przykład patologii będącej wynikiem
przekonania, że za pomocą przepisów prawa możliwe jest szczegółowe ukierunkowanie działań kilkuset organizacji w Polsce, zatrudniających kilkadziesiąt
tysięcy osób. Przykładem takiego kontrproduktywnego działania jest wprowadzenie i ciągłe uszczegóławianie obejmującego niemal 600 paragrafów rozporządzenia określającego sposób prowadzenia akt sądowych i funkcjonowania
sekretariatów wydziałów sądu [Rozporządzenie... z dnia 12 grudnia 2003 r.] lub
istnienie innego prawnego potwora, tj. liczącego ponad 100 stron i blisko 400 paragrafów regulaminu funkcjonowania sądów powszechnych [Rozporządzenie...
z dnia 23 lutego 2007 r.]. W rezultacie wdrożenia tych przepisów istniejące prawo
zachęca na przykład do protokołowania rozpraw sądowych na piśmie, „w miarę
możliwości pismem maszynowym”, podczas gdy w sądach w Polsce powszechnie
korzysta się z komputerów, ale światowym standardem jest nagrywanie rozpraw
w formie audiowizualnej, obserwacja praktyki wskazuje zaś jednoznacznie, że
przygotowywanie tradycyjnych protokołów dotyczyć powinno wyłącznie najbardziej skomplikowanych, bezprecedensowych spraw. W ten sposób prawo zmusza
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sądy do korzystania z niezwykle kosztownych, czasochłonnych realizacji i niepotrzebnych zarówno obywatelom, jak i sędziom i urzędnikom czynności wykonywanych przy użyciu techniki biurowej wzorowanej na standardach i urządzeniach
pochodzących z pierwszej połowy XX w. W wielu sądach ciągle jeszcze „szyje się
akta” co oznacza łączenie czasem wielu tysięcy stron dokumentów z użyciem igły
i dratwy, a 10 lat temu w ten sposób funkcjonowały wszystkie sądy w Polsce. Bardziej nowoczesne rozwiązania biurowe po prostu nie były dopuszczane do użytku.
Podobnie w chwili obecnej obywatel nie może dokonać wyboru metody komunikacji z sądem (np. e-mail, SMS, MMS itp.), a skazany jest wyrokiem autorów
rozporządzeń na usługi poczty tradycyjnej, co wiąże się z licznymi niedogodnościami.
Problemy zarządzania pracownikami administracji sądowej reguluje ustawa
o pracownikach sądów i prokuratury [Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.] i rozporządzenia1. Stanowią one znakomity przykład prawa pozornego, tj. sytuacji, w której
skomplikowane zapisy prawne mają deklaratywny cel w postaci uregulowania
jakiegoś obszaru funkcjonowania państwa, ale w praktyce pozostawiają pełną
lub niemal pełną swobodę działania uznaniowego odpowiednim decydentom
i tworzą możliwość skrajnie różnych interpretacji przepisów. Praktyka potwierdza, że rozwiązania polecane w niektórych sądach jako dobre praktyki mogą być
kategorycznie zabronione w innych sądach, np. elastyczne formy zatrudnienia
z wykorzystaniem agencji pracy tymczasowej.
Poza wspomnianym nieprawdziwym założeniem wszechmocy prawa stanowionego inną kwestią jest wiara w możliwość standaryzacji organizacji o bardzo
zróżnicowanej wielkości i problemach. Sądy powszechne to organizacje, które
mogą zatrudniać kilkudziesięciu lub kilkunastu pracowników, ale w Polsce są
także jednostki zatrudniające ponad tysiąc pracowników. Podobnie zróżnicowane
jest obciążenie pracą, co oznacza, że obok jednostek, które na skutek ogromnego
wpływu spraw nie są w stanie gwarantować rozstrzygania sporów w rozsądnym
terminie – co grozi kierowaniem do trybunałów międzynarodowych pozwów
przeciw Rzeczpospolitej w związku z łamaniem praw obywatelskich Polaków –
są także wydziały i sądy, których usługi nie spotykają się z zainteresowaniem
obywateli. Istnieją w celu ewentualnego reagowania na zmianę tej sytuacji.
Jednolite, przyjęte w prawie rozwiązania z konieczności są uśrednieniem możliwości i potrzeb sądów, a w efekcie nie przystają do potrzeb zarówno mniejszych,
Najważniejsze akty prawne regulujące problemy zarządzania pracownikami administracji sądowej to:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, Dz.U. z 2007 r., nr 247, poz. 1838, oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia
2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 646.
1
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najczęściej mniej obciążonych zadaniami sądów, jak i dużych jednostek, borykających się z nadmierną liczbą spraw. Wspomniane problemy to jedynie przykłady
zróżnicowania sądów, które można zaobserwować także w takich obszarach, jak:
uwarunkowania lokalnego rynku pracy, dostępne lokale, stosowana technologia,
charakterystyka spraw wpływających do sądów czy wykorzystywane standardy pracy, w tym współpracy orzeczników (sędziów i referendarzy sądowych) z urzędnikami.
Dotychczas problemem sądownictwa powszechnego była znacząca niestabilność wynikająca między innymi z bardzo częstych zmian na stanowisku
ministra sprawiedliwości i zmian koncepcji funkcjonowania systemu wymiaru
sprawiedliwości Polsce. W latach 1989–2014 funkcję ministra sprawiedliwości
pełniły 22 osoby. Ten stan rzeczy nie sprzyja wprowadzaniu długofalowych
zmian w sądownictwie. Poza problemami merytorycznymi, wynikającymi ze
stałych zmian prawa, na podstawie którego sędziowie orzekają w sprawach ważnych dla powodzenia obywateli, nieustannego rozszerzania zakresu działania
(rozszerzanie kognicji sądów) sądy borykały się także z ogromną liczbą zmian
organizacyjnych. Można tu wymienić przykładowo: przekształcenie wydziałów
grodzkich, podział największych sądów na mniejsze jednostki, „likwidację” najmniejszych sądów2 i obecnie ich ponowne „utworzenie”.
W tej sytuacji podatność na zmiany administracji sądowej należy jednoznacznie uznać za bardzo wysoką. Dotyczy to również takich działań, jak wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz usprawnienia w systemach zarządzania
pracownikami administracji sądowej. Ostatecznie wszystkie wspomniane zmiany wprowadzane centralnie zakończyły się powodzeniem i nie miały istotnego
wpływu na konieczną w przypadku sądów ciągłość działania. Słabość przygotowania tych zmian i bardzo krótki czas na ich wprowadzenie, uniemożliwiający
odpowiednie przygotowanie – np. zapewnienie niezbędnych szkoleń – wskazują,
że przyczyn powodzenia realizacji wymogów prawnych przez sądy należy upatrywać przede wszystkim w zaangażowaniu, odpowiedzialności i lojalności pracowników administracji sądowej i innych osób, w tym przede wszystkim kadry
orzeczniczej.
W 2014 roku opracowano i wprowadzono strategię określającą kierunki
rozwoju „przestrzeni sprawiedliwości” w Polsce3. Obejmuje ona nie tylko sądy,
ale także prokuraturę, służbę więzienną oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wykorzystuje najnowszy dorobek teorii zarządzania w administracji
Działanie to nie oznaczało likwidacji sądów, ale przekształcenie ich wydziałów w wydziały zamiejscowe
innych sądów, co generalnie pozostawało bez wpływu na dostępność usług wymiaru sprawiedliwości dla
lokalnych społeczności, ale tworzyło nowe możliwości sprawnego wykorzystania ograniczonych zasobów
sądów.
3
Dokument Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 został przyjęty do
realizacji przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w lutym 2014 roku.
2
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publicznej, w tym Balance Scorecard [Niven, 2008] i analizy potrzeb przygotowane
według opartej na SWOT wspólnej metodzie. Określa ona, że zasadniczym obszarem zmian jest ukierunkowane na potrzeby obywateli, bazujące na sprawności
postępowania, spójności działania sądów i efektywności kosztowej wprowadzenie w sądownictwie modelu menedżerskiego. Ukierunkowanie rozwoju sądownictwa powszechnego na radykalne zwiększenie wykorzystania dorobku teorii
zarządzania w praktyce jest oczywistą realizacją postulatu zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi o niezawisłości sędziego i niezależności sądu4. Większa samodzielność organów sądu tj. prezesa – sędziego i dyrektora
– urzędnika to realizacja w praktyce konieczności zwiększania niezależności
sądu jako pracodawcy. Ten kierunek inaczej rozkłada priorytety w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej. Dotychczas zauważane
niedostatki w zakresie tych kompetencji stały się pilną potrzebą rozwojową. Wynika to także z konieczności wprowadzania jednocześnie wielu zmian nie tylko
organizacyjnych, ale także technologicznych, które są konieczne nie tylko dla
dorównania najwyższym standardom europejskim, ale w przypadku wielu sądów
do umożliwienia im wywiązywania się z obowiązków wobec obywateli. W tym
świetle stosunek kadry kierowniczej i szeregowych pracowników do zmian, które
będą coraz bardziej intensywne, odgrywa kluczowe znaczenie i może być katalizatorem pozytywnych zmian, ale może też być poważną przeszkodą dla ich
wprowadzania.

2. Badania efektywności zmian organizacyjnych
w sądownictwie
W okresie od września 2014 roku do lutego 2015 roku zostały przeprowadzone
badania dotyczące efektywności wprowadzania udoskonaleń i zmian w obszarze
sądownictwa. Ich celem było określenie sposobu postrzegania zmian organizacyjnych oraz wskazania kluczowych obszarów, które powinny zostać udoskonalone, aby procesy te mogły być z sukcesem inicjowane, realizowane i wdrażane
przez pracowników sądów.
Respondentami było 213 urzędników zajmujących stanowiska lub pełniących funkcje menedżerskie – kierownicy sekretariatów wydziałów (sekcji) merytorycznych i oddziałów (jednostki wsparcia, takie jak administracja, kadry czy
informatyka) oraz menedżerowie odpowiedzialni za realizację konkretnych
Artykuł 45.1. stanowi, że: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” [Konstytucja].
4

244

• Tomasz Rostkowski, Marcin Witkowski Potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych... •

procesów w sądach. Wyniki badań zostały skolekcjonowane przez anonimowe
kwestionariusze ankiety. W próbie niemal 90% stanowiły kobiety, co odzwierciedla stan kadrowy pracowników sądów. Natomiast jeśli chodzi o staż w obecnym miejscu pracy, w badaniu udział wzięło grono najbardziej doświadczonych
pracowników administracyjnych sądownictwa powszechnego w Polsce (tylko niecałe
10% osób o doświadczeniu mniejszym niż pięcioletnie), ponieważ grupą docelową były osoby pełniące funkcje menedżerskie. Największą grupę respondentów
stanowiły osoby w wieku 35–44 lata (42,3%) oraz 45–54 lata (27,7%). Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że próba i założenia metodologiczne
pozwalają na uznanie wyników przeprowadzonych badań za rzetelne.

2.1. Efektywność zmian organizacyjnych w sądownictwie
Pierwsza merytoryczna część ankiety badawczej dotyczyła oceny przez respondentów wybranych czynników oddziałujących na efektywność i skuteczność wdrażania zmian organizacyjnych w sądach powszechnych. Treść pytania:
„W odniesieniu do swojego miejsca pracy, prosimy o ocenę każdego z elementów
w skali od 1 do 5, gdzie: 1 – Zdecydowanie nie zgadzam się; 2 – Raczej nie zgadzam się;
3 – Nie mam zdania; 4 – Raczej zgadzam się; 5 – Zdecydowanie zgadzam się”.
Poniżej omówione zostały wyniki w głównych obszarach badania, mające
najbardziej istotny wpływ na efektywność zmian w sądownictwie. Aspekty dotyczące odpowiedniego poziomu reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu
(np. zmiana prawa, zmiana oczekiwań klientów i interesariuszy organizacji itp.)
oraz zmiany wewnętrzne (np. innowacje zgłaszane przez pracowników, zmiany
organizacyjne i technologiczne itp.) zostały ocenione na poziomie średnim (odpowiednio 3,6 i 3,2 w 5-stopniowej skali). Uwidocznia to niską elastyczność
sądownictwa wobec wymienionych bodźców. Co więcej, również skuteczność
wdrażania dotychczasowych zmian organizacyjnych oraz efektywność ich rezultatów jest odbierana na poziomie neutralnym (odpowiednio 3,4 i 3,5). Pozytywna
jest wysoka deklarowana otwartość (4,6) i zaangażowanie w zmiany (4,4). Wskazuje to na duży potencjał uzyskania pozytywnych rezultatów aktywnego włączenia pracowników w procesy udoskonaleń organizacyjnych.
Korzystna dla realizacji tych zmian jest znajomość celów funkcjonowania
organizacji (4,5), jednakże większej uwagi wymaga poprawność komunikowania celów realizowanych działań (4,0). Obecnie dość niski poziom w tym obszarze
nierozerwalnie wiąże się ze znacznym występowaniem obaw przed negatywnymi konsekwencjami zmian, które w naturalny sposób zmniejszają skuteczność
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i efektywność realizowanych projektów. Mimo to respondenci wskazali, że liczą
na pozytywne efekty zmian (4,3) i są gotowi podjąć ryzyko, aby uzyskać lepsze
efekty codziennej pracy i funkcjonowania organizacji, w której pracują (4,2).
Kwestia zaufania wobec osób zarządzających daną organizacją wskazana
została jako jeden z elementów, który ma potencjał do dalszego udoskonalenia
(3,8). Ma to związek z silną hierarchicznością konkretnej organizacji oraz całego
sądownictwa – np. znaczna część realizowanych zmian wynika z odgórnych
zaleceń, do których osoby zarządzające muszą się dostosować i wdrożyć je w danym sądzie, w kształcie często z góry określonym. Pozytywnym zjawiskiem jest
deklarowane przez menedżerów administracji sądowej duże własne zadowolenie
z obecnej pracy (4, 2). Respondenci wskazali również, że mają bardzo niewielkie
poczucie możliwości wpływu na organizację (2,8). Z pewnością aktywniejsze
generowanie i wdrażanie innowacji oddolnych z poziomu konkretnego stanowiska czy komórki organizacyjnej zaowocują lepszym wykorzystaniem potencjału do efektywnego i skutecznego wprowadzania zmian organizacyjnych w polskim
sądownictwie. Jak wskazuje praktyka, większość poprawnie funkcjonujących
udoskonaleń została wymyślona i wprowadzona na poziomie pojedynczych komórek organizacyjnych. Dzięki wymianie informacji i doświadczeń rozwiązania
te są wykorzystywane z powodzeniem w innych sadach.
Tendencją zauważalną w uzyskanych wynikach jest zróżnicowanie ocen siebie
samego wobec oceny nastawienia współpracowników – najwidoczniejszymi przykładami są kwestie związane z chęcią zaangażowania w procesy zmian (samoocena 4,4 – ocena współpracowników 4,0), otwartości na zmiany (4,6–4,0), chęci
podjęcia ryzyka w celu uzyskania lepszych efektów (4,2–3,7) oraz obaw przed
negatywnymi konsekwencjami wprowadzanych zmian (3,1–3,4). Jest to prawdopodobnie związane, z jednej strony, z subiektywnym lepszym postrzeganiem samego siebie wobec otoczenia, a z drugiej strony, z oceną ogółu współpracowników
przez osoby na stanowiskach kierowniczych, które w większym stopniu uczestniczą w procesach zmian i posiadają ku temu bardziej rozwinięte kompetencje.

2.2. Źródła niechęci wobec zmian
Druga merytoryczna część ankiety badawczej dotyczyła oceny oddziaływania
źródeł oporu lub niechęci na możliwości wdrażania zmian organizacyjnych w sądach
powszechnych. Treść pytania: „Źródła niechęci wobec zmian: Prosimy o zaznaczenie 4 najczęściej spotykanych źródeł niechęci wobec zmian w obecnym miejscu pracy”.
Jako kluczowe, najczęściej występujące przyczyny negatywnego nastawienia
wobec zmian organizacyjnych w sądownictwie powszechnym wskazane zostało
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większe obciążenie pracą po wprowadzeniu nowych rozwiązań lub dokonaniu
zmian (20% odpowiedzi). Ma to związek przede wszystkim z koniecznością nabycia nowych umiejętności i wiedzy do poprawnej realizacji zadań w nowej sytuacji
oraz niepewnością wywołaną zmianą (18%), a konkretnie obawą przed pogorszeniem obecnej sytuacji w wyniku zmiany, co jest powiązane z poczuciem bardzo
ograniczonych możliwości wpływu na organizację i prowadzane działania. Jako
kolejne ważne przyczyny oporu określone zostały: postrzeganie obecnych rozwiązań jako odpowiednich i poprawnie funkcjonujących (11%), znaczna wysokość kosztów zmian i wysokie prawdopodobieństwo, że przewyższą korzyści
(10%), jak również zaskoczenie wprowadzanymi zmianami (9%), związane z nieodpowiednim poziomem poinformowania o zamierzeniach czy prowadzonych
działaniach.
W tak mocno zbiurokratyzowanej i opartej na podległości organizacji, jaką
jest sądownictwo, zaskakujący wydaje się niski poziom obawy przed utratą
obecnie posiadanej władzy i kompetencji (2%). Jednakże już w samym procesie
wprowadzania zmian organizacyjnych czynnikiem istotnie oddziałującym jest
poczucie utraty kontroli (6%) przez interesariuszy lub uczestników zmian, które
dotyczy braku możliwości wpływania na prowadzone działania i podejmowane
decyzje. Z kolei co dwudziestą piątą odpowiedzią było wskazanie, że źródłem
niechęci do kolejnych zmian są wcześniejsze negatywne doświadczenia – nieudane lub niedokończone procesy modernizacyjne.

3. Kompetencje przywódcze
dla skutecznych procesów zmian w sądownictwie
Badania i wieloletnie obserwacje funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
oraz analiza strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce wskazują
na konieczność realizacji celowych i zaplanowanych działań w celu wzmocnienia
kompetencji przywódczych. Postulat ten dotyczy zarówno hierarchicznie umocowanych menedżerów, jak i naturalnych liderów – kluczowych pracowników
liniowych, którzy są w stanie zarówno inicjować udoskonalenia z poziomu danego stanowiska pracy czy komórki organizacyjnej, jak i skutecznie wdrażać zmiany
odgórne. Celem wykorzystania szeroko rozumianych kompetencji przywódczych
w procesach zmian i udoskonaleń w sądownictwie powinno być, z jednej strony,
poprawne wdrożenie narzuconych zmian do praktyki organizacji i poszczególnych jej części, a z drugiej strony, wykreowanie udoskonaleń z poziomu poszczególnych komórek organizacyjnych i przetransferowanie ich na inne podmioty.
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Dla pełnego zrozumienia potrzeb w tym zakresie należy przytoczyć definicję
przywództwa, która opisuje je jako kompetencję umożliwiającą stałe pozyskiwanie pełnego zaangażowania zwolenników i wykorzystanie ich potencjału, gwarantujące podejmowanie najskuteczniejszych działań na rzecz realizacji wspólnych
celów przez:
• budowę autorytetu,
• wizję i wartości,
• inspirowanie, wywieranie wpływu i motywowanie,
• budowę zespołu,
• dbałość o rozwój [Rostkowski, 2006].
W dalszej części artykułu przedstawione zostały postulaty dotyczące wpływania na rozwój kluczowych umiejętności menedżerskich, które zapewnią skuteczne wdrożenie zmian oraz uzyskanie w ich wyniku obiektywnych korzyści dla
organizacji oraz poszczególnych pracowników.
Pierwszym z obszarów, który wymaga rozwoju, jest ukierunkowanie myślenia zarówno osób zarządzających sądownictwem, jak i poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w sądach na dostarczanie zakładanych celów przy
jednoczesnym zapewnieniu poprawności sposobu ich realizacji. Obecnie niedostateczny poziom w tym obszarze jest silnie widoczny w odczuciach menedżerów
administracji sądowej, dotyczących średniego poziomu skuteczności wdrażania
dotychczasowych zmian organizacyjnych oraz ich wpływu na udoskonalenie
funkcjonowania sądów. Niezwykle istotne jest również zwiększenie zaangażowania osób bezpośrednio wdrażających zmiany na poziomie sądów, komórek organizacyjnych czy poszczególnych stanowisk pracy – wymaga to odpowiednich
umiejętności motywowania i inspirowania współpracowników, które pozwolą
na pełne wykorzystanie otwartości i pozytywnego nastawienia wobec działań
ułatwiających codzienną pracę. Z kwestią realizacji celów nierozerwalnie związane są również umiejętności i wiedza w zakresie planowania działań oraz monitoringu uzyskiwanych rezultatów. W przypadku sądownictwa elementem
systemowym, który powinien wesprzeć realizację powyższego postulatu, jest stałe wzmacnianie znaczenia i poprawności wykorzystania kontroli zarządczej, którą należy rozumieć jako „ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”
[Strategia..., 2014]
Zapewnienie, że zmiany mogą być skutecznie wdrożone przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, wymaga wysokich kompetencji własnych i zespołu. Jako niezbędne elementy składowe umiejętności dbania o rozwój
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zespołu należy wymienić przede wszystkim ocenę stopnia dopasowania obecnego poziomu kompetencji do wymagań w trakcie i po wprowadzeniu zmian oraz
zapewnienie doprowadzenia ich do stanu pożądanego dostępnymi metodami
rozwoju. W tym przypadku istotne jest dopasowanie sposobu rozwoju kompetencji do indywidualnych potrzeb pracownika i jego dotychczasowych wyników.
Poprawna realizacja ww. postulatu pozwoli na uzyskiwanie lepszego nastawienia
pracowników liniowych dzięki skróceniu okresu obniżonej efektywności w związku ze zmianami w organizacji i sposobie ich pracy, co jest jednym z najczęściej
wskazywanych źródeł oporu. Czynnikiem niewątpliwie wymagającym uwzględnienia przy dopasowywaniu metody rozwoju kompetencji jest szeroki przedział
wiekowych osób zatrudnionych w sądownictwie, ze znaczną przewagą pracowników doświadczonych, o długim stażu.
Jak już wspomniano, poszerzenia wymaga zakres komunikacji przywódczej, który dotyczy poprawnego i motywującego w odpowiednim kierunku przekazywania informacji i oczekiwań pracownikom. Obecnie zauważalny jest dość
wysoki wskaźnik niepewności pracowników co do skutków dokonywanych
zmian oraz wątpliwości co do konieczności ich przeprowadzenia – to sytuacja
diametralnie różna od tej, w której pracownicy mają możliwość realnego wpływu chociażby na sposób wdrożenia zmiany, nie wspominając już o jej inicjowaniu. Aby sytuacja się poprawiła, konieczne jest zarówno wdrożenie rozwiązań
systemowych, jak i wykorzystanie umiejętności menedżerów motywowania sytuacyjnego, nakierowanych na propagowanie takiego sposobu działania, oraz po
prostu wykorzystywanie inicjatyw zgłaszanych przez „followerów – zaangażowanych zwolenników lidera” [Kuprs, 2007] zajmujących stanowiska wykonawcze.
Elementem nierozerwalnie związanym z generowaniem i wdrażaniem udoskonaleń funkcjonowania sądów powszechnych jest umiejętność weryfikacji
oraz optymalizacji procesów w organizacji, które powinny służyć zapewnieniu
sprawnego przebiegu postępowań oraz poprawnego oddziaływania na bliskich
interesariuszy organizacji, czyli obywateli. Aby myśleć o zapewnieniu skuteczności
przebiegu procesów zmian organizacyjnych, trzeba mieć odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania projektami – zarówno
na szczeblu centralnym, jak i kierując pracą poszczególnego sądu.
Na podstawie powyższych postulatów możliwe jest wyznaczenie jasno zdefiniowanych działań z zakresu rozwoju kompetencji przywódczych, które powinny być podjęte w celu zapewnienia realizacji założeń strategicznych dotyczących
sądownictwa w Polsce – jednakże sposób ich realizacji powinien być dostosowany bezpośrednio do sytuacji w danym sądzie, co zapewni celowość oraz skuteczność podjętych działań.
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Podsumowanie
Polska administracja publiczna w chwili obecnej ma wiele wad modelu tradycyjnej administracji weberowskiej, a także wynikających ze stosowania założeń
zarządzania publicznego. Jednocześnie widoczne zalety administracji publicznej
w powszechnej opinii nie w pełni je równoważą, jakkolwiek ich lista rośnie w ostatnich latach. Wynika stąd między innymi, że misją Najwyższej Izby Kontroli (naczelnej organizacji odpowiedzialnej za badanie sprawności działania państwa)
nie jest „usprawnianie”, „doskonalenie” czy „modernizacja” państwa, ale jego „naprawianie” [www.nik.gov.pl 2015]. Istnieje jednak wiele przesłanek, aby tę sytuację
zmienić, gdyż stan obecny należy określić jako przejściowy, a docelowy model
czerpać będzie zdecydowanie szerzej z dorobku nauk o zarządzaniu, wykorzystując model menedżerski. Szczególnie jaskrawym przykładem problemów ze
stosowaniem modelu biurokratycznego i prób przejścia do bardziej przystających
do oczekiwań XXI-wiecznego społeczeństwa sposobów funkcjonowania jest administracja sądowa. Obecnie jest ona nadmiernie regulowana przez zbyt szczegółowe, a często po prostu niepotrzebne przepisy, trudne do anulowania. Na
szczęście ich bardzo niska jakość pozwala na daleko idące interpretacje i stosowanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań. Wyznaczony przez strategię kierunek
może być zatem realizowany także bez istotnych zmian w prawie, choć z pewnością
zniesienie wielu przepisów, podobnie jak uproszczenie pozostałych będzie istotnym ułatwieniem dla menedżerów sądownictwa. Jak pokazują analizy prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, kwalifikacje pracowników
i urzędników administracji sądowej zasługują na wysoką ocenę. Wyzwaniem jest
jednak ich prawidłowe wykorzystanie i uaktywnienie potencjału, którym dysponują doświadczeni i dobrze wyedukowani urzędnicy. Przeprowadzone badania
pozwoliły na identyfikację kluczowych przeszkód we wprowadzaniu zmian w sądownictwie. Sposobem na ich pokonanie może być rozwój kompetencji przywódczych menedżerów. Pozwoli to na uruchomienie potencjału innowacyjności
i długookresowego myślenia pracowników oraz urzędników. Faktem jest, że dla
wielu osób, będących jednak w mniejszości, obecna, często patologiczna sytuacja
jest korzystna lub przynajmniej tak przez nie identyfikowana. Z kolei wśród
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze występuje błędne w świetle
przewidywanych zmian przekonanie o niskim wpływie własnych działań na
organizację. Elementem koniecznym do odniesienia sukcesu jest zatem takie
kształtowanie kompetencji menedżerskich, które natychmiast wykorzystane
przynoszą widoczne, wspierane przez najwyższe kierownictwo sądu (prezesa
i dyrektora) efekty. W niniejszym artykule pominięto specyfikę sądu, jaką jest
250

• Tomasz Rostkowski, Marcin Witkowski Potrzeby rozwoju kompetencji zawodowych... •

występowanie różnych kategorii pracowników: sędziów i urzędników, a także kuratorów, asystentów, pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, pracowników firm zewnętrznych itp. Ta różnorodność utrudnia
skuteczne współdziałanie, jednak najważniejszym problemem jest zapewnienie
optymalnej współpracy sędziów z urzędnikami. Proponowane w niniejszym
artykule kierunki kształcenia kompetencji menedżerów nie mogą być utożsamiane z rozwijaniem kompetencji uniwersalnych, tj. podobnych jak w innych
organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach. Specyfika sądu wymaga odrębnego
zdefiniowania kompetencji menedżerskich, z uwzględnieniem istnienia w tych
organizacjach faktycznej dwuwładzy. Kompetencje menedżerskie w sądownictwie należy zatem uznać za specyficzne, a co więcej – nieco różne dla poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w sądach. Oczywiście podstawy
programów kształcenia należy oprzeć na tych samych założeniach teoretycznych,
co zapewni spójność, jednak ich zastosowanie, narzędzia kształcenia, a także –
jak wskazuje praktyka – sposób jego organizacji muszą być dostosowane do potrzeb sądów i poszczególnych grup zatrudnionych.
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Kompetencje liderów w organizacjach non profit
na przykładzie projektu „Kurs na NGO”
Streszczenie
Rozważania dotyczą rozwoju kadr w sektorze pozarządowym, szczególnie kompetencji, jakie powinien mieć lider w organizacji pozarządowej. W artykule poddano analizie
dwa narzędzia dotyczące rozwoju kadr w sektorze pozarządowym na Dolnym Śląsku
w 2014 roku, za pomocą których podjęto próbę zdiagnozowania kluczowych kompetencji
liderów organizacji non profit oraz określenia potrzeb szkoleniowych w tym środowisku.
Pierwsze z nich to wnioski z projektu edukacyjnego „Kurs na NGO”, a zwłaszcza z przeprowadzanego w jego ramach ośrodka oceny – development center. Zrealizowano go
dla grupy 17 liderów z 17 dolnośląskich organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział
w całodniowej sesji, składającej się z zadań indywidualnych oraz grupowych. Drugim
źródłem danych są wyniki „Badania potrzeb szkoleniowych w sektorze pozarządowym”
z sierpnia 2014, obejmujące 38 organizacji z tego regionu.
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, non profit, kompetencje, liderzy, wolontariusze, development center, rozwój kadr
klasyfikacji JEL: L31

The competence of the leaders of a non profit organization
on the example project “Kurs na NGO”
Abstract
The below considerations are connected with human resources development in non
governmental sector. Particularly, the leader’s competences are analysed.
In the article two tools that concern human resources development in non-governmental
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department in the Silesia area during 2014 year are analysed. Thanks to them the
experience was done that helped to discover the key competences of leaders in
non-profit organizations and to find training needs. The first competences are taken from
educational project, “NGO training”, thoroughly there are conclusions from assessment
organization- development center. In this project 17 leaders from 17 silesian NGO took
part. They were engaged in individual and group cases during all day session.
The second source of data are conclusions of, “Experiments of training needs in non
governmental sector” that were conducted in August 2014. Then 38 organisations from
Silesian area were engaged.
Keywords: ngo, skills, leaders, voluntaires, development center, development of human
resources

Wstęp
Zarządzanie w instytucjach non profit w Polce ma relatywnie krótką historię.
Polski sektor organizacji pozarządowych jest bardzo młody. Nawet te, które powstały przed 1989 rokiem, przeszły zmiany przystosowujące formy ich działania
i strukturę do nowych warunków. Oznacza to, że mamy niewiele danych historycznych, które pozwalałyby na dokładny opis specyfiki zarządzania w polskich
organizacjach. W literaturze często przywoływane są przykłady doświadczeń
z zagranicznych środowisk non profit, na podstawie których możemy prognozować mechanizmy i procesy, które mogą wystąpić również w polskich realiach.
Taka perspektywa warunkuje sposób postrzegania funkcji lidera jako stanowiska poddanego ciągłej zmianie, wymagającego stałego reagowania na otoczenie,
dynamicznego podejmowania decyzji oraz np. wykorzystywania różnych narzędzi, metod i technik w zarządzaniu zespołami wolontariuszy czy pracowników.
Środowisko non profit w Polsce, podążając za trendami zachodnich organizacji pozarządowych, stopniowo wypracowuje sobie coraz mocniejszą pozycję
w publicznej debacie społecznej. Duże środki unijne przekazywane na realizację
projektów skierowanych do grup wykluczonych społecznie oraz odpowiedzialnych za edukację pracowników przyciągają wielu specjalistów chętnych do współpracy (realizacja takich inicjatyw może stanowić atrakcyjne źródło dochodów).
Również z tego powodu NGO5 staje się potencjalnym miejscem zatrudnienia dla
wielu osób. Przepisy dotyczące zakładania fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych zachęcają do tworzenia kolejnych organizacji, co pozwala formalizować działania wolontariuszy zrzeszonych np. w grupach nieformalnych6.
Akronim non governement organization, angielskiego określenia organizacji pozarządowych.
Obecnie trwają prace nad uproszczeniem kryteriów zakładania stowarzyszeń. Dotyczy to m.in. zmniejszenia minimalnej liczby członków organizacji z 15 do 5 czy uproszczenia rejestracji stowarzyszenia [Ostateczne
propozycje].
5
6
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Niestety rodzi to zagrożenie, iż taka forma prawna może być wykorzystywana
w celach komercyjnych.
W świetle licznych szkoleń dla przedstawicieli organizacji non profit poniższe rozważania poświęcono liderom takich organizacji jako grupy zawodowej,
która w pierwszej kolejności odpowiada za sprawne realizowanie celów organizacji,
zarządzanie zespołami oraz ponosi odpowiedzialność za prowadzone działania.
Celem artykułu jest zdefiniowanie kompetencji kluczowych dla tej grupy w perspektywie zmieniającej się funkcji kierowniczej w NGO. Dokładnej analizie poddano wnioski jednego z projektów edukacyjnych „Kurs na NGO”, realizowanego
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu w 2014 roku. W projekcie wielokrotnie i różnymi narzędziami badano kompetencje liderów niezbędne do sprawnego
zarządzania organizacją, z naciskiem na rozwinięcie konkretnych umiejętności
liderskich oraz zdobycie wiedzy w wybranych obszarach. Przeprowadzono również sesję development center, dzięki której zdefiniowano mocne strony i obszary
do rozwoju dla wybranej grupy. Celem artykułu jest próba zdefiniowania kluczowych kompetencji liderów organizacji non profit na Dolnym Śląsku na podstawie
analizy dwóch źródeł: wniosków płynących ze zrealizowanego projektu „Kurs na
NGO” oraz wyników badania potrzeb szkoleniowych w sektorze pozarządowym,
przeprowadzonego przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu w 2014 roku.

1. Rozwój liderów organizacji non profit
Po 1989 roku, w latach transformacji i przemian ustrojowych, które przyniosły
zmiany nie tylko w gospodarce, ale i w życiu społecznym, sektorem pozarządowym zaczęto nazywać organizacja społeczne w celu odróżnienia ich od administracji publicznej i przedsiębiorców. Ten nowatorski ruch miał nadać nową
tożsamość całemu sektorowi społecznikowskiemu. Istotnym elementem było
formułowanie celów działania nie tylko w odpowiedzi na potrzeby, do których
zaspokajania została powołana organizacja, lecz również w celu kształtowania się
społeczeństwa obywatelskiego [Iłowiecka-Tańska, 2011, s. 10]. Obecnie sektor ten
jest bardzo różnorodny. Podejmuje działania w każdej dziedzinie życia, od pomocy społecznej i ochrony zdrowia, przez edukację, sport, kulturę, ekologię,
rozwój lokalny, integrację społeczną, prawa człowieka aż po społecznie odpowiedzialny biznes i rozwój przedsiębiorczości.
Działania w tych obszarach, podejmowane we współpracy z administracją
państwową i przedsiębiorcami, mają wpływ na losy kraju i jego mieszkańców.
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Do tego potrzeba silnych, świadomych liderów wprowadzania zmian, głównie
w obszarze budowania innego światopoglądu i postaw. Z historycznego punktu
widzenia zmiany w podejściu do działalności organizacji pozarządowych w Polsce, a w związku z tym również w postrzeganiu ich liderów, można wiązać z kilkoma kluczowymi datami. Pierwsza z nich to rok 1989 i rozpoczynający się okres
poszukiwań ideowych nie tylko w tym środowisku, lecz wśród Polaków w ogóle.
Tak diametralna zmiana ustrojowa oraz wchodzący kapitalizm zainicjowały
tworzenie się innego systemu wartości i norm, którymi kierowali się Polacy na co
dzień. Kolejna data to rok 2000, kiedy zakończyła się misja Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego w Polsce (USAID). Uznano wtedy Polskę za
kraj, w którym demokracja nie wymaga już wsparcia z zewnątrz, co dla NGO
oznaczało zakończenie znaczących programów pomocowych, nie tylko merytorycznych, ale i finansowych. Pod wpływem USAID uformowano organizacje,
które w tym kształcie funkcjonują do dziś. W 2003 roku weszła w życie ustawa
o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, regulująca kwestie prawne
i podatkowe [Iłowiecka-Tańska, 2011, s. 14]. W 2004 roku, po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, otworzyły się nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych, udziału w projektach międzynarodowych i wymiany doświadczeń z innymi NGO w Unii Europejskiej.
Rozwój kadr polega na umożliwieniu pracownikom uczenia się i rozwoju,
organizowaniu i planowaniu szkoleń oraz organizowaniu i ocenie programów
szkoleniowych [Armstrong, 2000, s. 425] lub w innym ujęciu – bardziej dostosowanym do potrzeb tego artykułu – to celowa konfiguracja przedsięwzięć wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności, kształtowania wartości, postaw, motywacji
i umiejętności, a także dbania o kondycję fizyczną i psychiczną osób wykonujących pracę, które to przedsięwzięcia prowadzą do wzrostu jej efektywności oraz
do podniesienia wartości rynkowej zasobów ludzkich [Pocztowski, 2007, s. 274].
Działacze społeczni powinni być kompetentnymi realizatorami projektów,
motywowanymi chęcią niesienia pomocy innym i samorozwoju. Kierunek ich
działań powinien odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom społecznym, a nie
tylko ich potrzebom osobistym. Kompetentny przedstawiciel NGO to taki, który
potrafi korzystać z nowoczesnych metod zarządzania projektami, jest świadomy
procesów w grupie oraz w zarządzaniu projektem.

2. Kompetencje liderów w projekcie „Kurs na NGO”
Projekt rozwoju kadry kierowniczej w organizacjach pozarządowych zakłada, że
instytucjami non profit będą zarządzały osoby mające odpowiednie kompetencje,
przygotowane do realizacji zadań i podejmowania decyzji. Pojęcie kompetencji
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wykorzystywane jest w wielu perspektywach. W tym artykule, aby jak najlepiej
wyjaśnić przyjęte ujęcie teoretyczne, przestawiano trzy różne, uzupełniające się
definicje:
1. Kompetencje „to konglomerat: opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem
co), umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię), postaw (chcę
i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę) ” [Kossowska, 2002, s. 35].
2. „Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość,
wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane
w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa” [Rostkowski, 2004, s. 90].
3. „Kompetencje obejmują motywy, cechy osobowości, zdolności i umiejętności
poznawcze, wiedzę oraz umiejętności interpersonalne” [Rakowska, Sitko-Lutek, 2000, s. 32].
Instytucją non profit, która zajmuje się edukacją z naciskiem na rozwój kompetencji przedstawicieli sektora pozarządowego, jest Stowarzyszenie Centrum
Edukacji CEL. Zgodnie ze statutem, jego głównym celem jest działalność edukacyjna powołana do doskonalenia każdej formy rozwoju, pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym oraz promowania przedsiębiorczości i podnoszenia
wydajności gospodarki”7. Ponadto celami Stowarzyszenia są8:
• działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży,
• promocja i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania
powyższego,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci,
• integrowanie środowisk młodzieżowych i pedagogicznych na terenie swego
działania,
• działanie na rzecz podnoszenia kompetencji nauczycieli i pedagogów,
• propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
• edukacja sportowa,
• edukacja międzykulturowa,
• wspieranie akcji charytatywnych.
W ostatnich latach stowarzyszenie skupia się na profesjonalizacji organizacji
z trzeciego sektora9 (sektor trzeci rozumiany jako ogół organizacji pozarządowych).
Statut Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL, § 7.
Tamże, § 8.
9
Trzeci sektor rozumiany jako ogół organizacji pozarządowych. W tym ujęciu termin używany zamiennie z
„sektor pozarządowy”, „organizacje pozarządowe”, „organizacji społeczne”.
7
8
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Realizuje liczne programy edukacyjne, prowadzi oceny kompetencji za pomocą
assessment i development center, spotkania liderów itp. Dlatego projekt tej organizacji został poddany analizie jako instytucji, której tematyka rozwoju liderów
jest bardzo bliska i jednocześnie prowadzącej działania w tym zakresie. W drugiej połowie 2014 roku zrealizowano projekt „Kurs na NGO”, w którym udział
wzięło 17 przedstawicieli organizacji non profit z Dolnego Śląska oraz 7 z Ukrainy. Przeprowadzono:
• dwumiesięczny cykl szkoleniowy (łącznie 49 godzin szkoleniowych z zagadnień związanych m.in. z: zarządzaniem projektami, liderstwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem trudnymi sytuacjami w trakcie
trwania projektu, finansowaniem projektów, budowaniem relacji z interesariuszami, prowadzeniem akcji wizerunkowych oraz PR);
• konferencję poświęconą funkcjonowaniu NGO w Polsce „Zarządzanie organizacją pozarządową a kompetencje współczesnego lidera NGO”;
• weekendowe szkolenie wyjazdowe, w którym udział wzięło dodatkowo
siedmiu przedstawicieli NGO z Ukrainy;
• development center.
Na potrzeby tych rozważań przyjęto definicję szkoleń A. Pocztowskiego
[2007, s. 277], która tłumaczy je jako ogół celowych i systematycznych działań
występujących w danej organizacji i nakierowanych na pogłębianie oraz poszerzanie określonych elementów zasobów ludzkich, a także na wyposażenie ich
w nowe elementy, niezbędne z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb
tej organizacji. Tabela 1 zawiera harmonogram szkoleń w tym projekcie edukacyjnym.
Tabela 1. Harmonogram szkoleń w projekcie „Kurs na NGO”
Moduł

Data
11.10.2014

I zjazd
12.10.2014
24.10.2014
II zjazd
Wyjazd
szkoleniowo-integracyjny

25.10.2014

Temat
Otwarcie projektu i integracja uczestników
Narzędzia zarządzania projektami
Budżet projektu – zarządzanie i rozliczanie
Standardy kontaktowania się i budowania relacji z interesariuszami
Integracja i wieczór międzykulturowy
Blok nr 1 – Wartości i kultura organizacyjna z elementami feedbacku
Blok nr 2 – Lider i proces grupowy
Blok nr 1 – Wystąpienia publiczne

26.10.2014

Blok nr 2 – Strategie kampanii promocyjnych i narzędzia Prowe
w organizacjach pozarządowych
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8.11.2014

•

Temat
Logistyka i organizacja projektów outdoorowych, organizacja
eventów
Obsługa wordpressa, fb, google docs

III zjazd
9.11.2014

Pozyskiwanie funduszy w organizacjach pozarządowych – cz. 1
Pozyskiwanie funduszy w organizacjach pozarządowych – cz. 2

IV zjazd
Development
Center (DC)

15.11.2014

Development Center – 2 grupy

16.11.2014

Development Center – 1 grupa

Feedback

17–28.11.2014

V zjazd

29.11.2014

Indywidualne zaprezentowanie uczestnikom rezultatów DC
Komunikacja i efektywne prowadzenie spotkań
Trudne sytuacje w trakcie trwania projektu
Ewaluacja i zamknięcie projektu
Źródło: materiały projektowe przekazywane dla uczestników.

Warte uwagi są przede wszystkim tematy szkoleń. Już podczas pierwszego
zjazdu zaczęto od „twardych” elementów zarządzania – narzędzi do zarządzania
projektami, budżetu, budowania relacji na zewnątrz. Pozwala to sądzić, że nie
tylko cechy społeczne, lecz konkretne umiejętności przejęte ze świata przedsiębiorców, są dziś niezbędne w zarządzaniu w środowisku pozarządowym. Kolejny
blok tematyczny wiąże się z rozwojem osobistym lidera, rozumieniem procesu
grupowego, fundamentalnych wartości, stanowiących szkielet moralny NGO.
Poruszane zostają kwestie budowania wizerunku nie tylko swojego, lecz również
organizacji, którą się reprezentuje. Następnie pojawiają się pojęcia związane z marketingiem organizacji, planowaniem wydarzeń, wykorzystywaniem narzędzi
internetowych i rozbudowanym blokiem zajęć poświęconych pozyskiwaniu
funduszy. Następnie sesja development center i obszar komunikacji, utrudnień
w projekcie oraz poprawnej ewaluacji działań. Tak szeroki zakres tematyczny pokazuje, jak wiele jest obszarów, w których lider powinien funkcjonować – niekoniecznie być ekspertem, lecz świadomym kierownikiem, który sprawnie będzie
rozdzielał i koordynował prace w podległych zespołach.
W rozważaniach szczegółowej analizie poddano przeprowadzoną sesję development center. Development center (nazywany inaczej ośrodkiem rozwoju lub
centrum rozwoju) to wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym
uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych
sędziów kompetentnych – asesorów [Wieczorek, 2010, s. 47]. W odróżnieniu od
assessment center, gdzie głównym celem procesu jest ocena umiejętności kandydatów do pracy, głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój
pracowników [Wąsowska-Bąk i in., 2012, s. 15]. Metodyka w obu przypadkach
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jest taka sama. Assessment i development center pozwalają na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach
jego uczestników. Jest to metoda wielowymiarowa, a na jej obiektywizm wpływają następujące czynniki: różnorodność kryteriów (oceniany jest cały zestaw
kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań), różnorodność
narzędzi (podczas sesji uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach
i symulacjach), liczba ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach) oraz liczba obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów)
[tamże, s. 14]. Wykorzystuje się ją w wielu procesach związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi, m.in. w selekcji i rekrutacji pracowników (zarówno wewnętrznej
i zewnętrznej), audycie personalnym (jako punkt wyjścia do opracowania profili
kompetencyjnych oraz określenia aktualnego poziomu kompetencji), działaniach
rozwojowych (w badaniu potrzeb szkoleniowych, planowaniu sukcesji, budowaniu
schematu migracji wewnątrzfirmowych) oraz doradztwie i planowaniu kariery.
W tym przypadku metodzie development center poddano 17 liderów z 17
różnych organizacji non profit z Dolnego Śląska. Sesja trwała jeden dzień i składa
się z kilku różnych zadań. Pojawiły się m.in. ćwiczenia dotyczące organizacji pracy
zespołu w określonym czasie, celu i przy ograniczonych zasobach, dyskusje nastawione na wyłowienie osób z predyspozycjami liderskimi czy też samodzielne
organizowanie złożonego projektu społecznego z wykorzystaniem poznanych
wcześniej metod i technik z obszaru zarządzania projektami. Podczas wykonywania każdego zadania uczestnik sesji obserwowany był przez dwóch asesorów,
a każda kompetencja, zdefiniowana i określona grupą wskaźników, badana była
co najmniej w dwóch zadaniach. Oczekiwany profil lidera organizacji non profit
zdefiniowany był przez cztery kompetencje, które pokazano na rysunku 1.
Opisane powyżej kompetencje są odzwierciedleniem realizowanych w projekcie „Kurs na NGO” zagadnień szkoleniowych. Określają podstawowe obszary,
z którymi powinien radzić sobie lider NGO w stopniu poprawnym. I tu konieczne
jest odniesienie się do jeszcze jednego pojęcia z zakresu rozwoju kadr, mianowicie do predyspozycji. Według Filipowicza [2014, s. 65] za predyspozycje uznajemy
(względnie) trwałe cechy – szczególnie osób dorosłych. Niezależnie od tego, czy
ich źródłem są uwarunkowania genetyczne, neurologiczne czy wychowawcze,
predyspozycje osób dorosłych można uznać za ukształtowane i trwałe. Trudno
zatem je rozwijać, w przeciwieństwie do nabywanych kompetencji. To właśnie
kompetencje rozwijają się na podstawie osobistych predyspozycji. Zatem bez predyspozycji pewne kompetencje mogą nie zostać wykształcone w satysfakcjonującym stopniu.
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SPRAWNOŚĆ
ORGANIZACYJNA

LIDERSTWO

koordynowanie pracy
innych, wskazywanie
kierunku działań,
motywowanie innych
przy zachowaniu
orientacji na cel

dbanie o maksymalne
wykorzystanie
posiadanych zasobów,
planowanie
oraz dzielenie pracy,
monitorowanie
jej przebiegu

PRACA ZESPOŁOWA

KOMUNIKATYWNOŚĆ

współpraca z innymi
członkami grupy,
otwartość na pomysły
innych, prowadzenie
dialogu, dbanie
o potrzeby innych

wyrażanie się w sposób
jasny i zrozumiały
zachowanie spójności
w przekazie werbalnym
i niewerbalnym

Rys. 1. Profil kompetencyjny

Źródło: [Dokumentacja wewnętrzna, 2014].

Na podstawie dokumentacji projektowej – indywidualnych raportów opracowanych po sesji development center oraz wcześniejszych działaniach szkoleniowych, ankietach, pre- i posttestach oraz zadaniach – wnioskować można, że
lider organizacji non profit Dolnego Śląska:
• ma problemy z delegowaniem zadań oraz z ich dopasowywaniem do członków swojego zespołu,
• nie zna technik zarządzania projektami,
• bierze dużo zadań na siebie i nie poświęca czasu na rozwój podwładnych,
• częściej jest liderem nastawionym na relacje niż na cel,
• nie skupia się na szczegółach, pobieżnie zapoznaje się z instrukcjami, działa
intuicyjnie,
• jest nastawiony bardziej na relacje w zespole, niż osiąganie celu (troszczy się
o atmosferę w zespole, ma problem z egzekwowaniem obowiązków),
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• ma problem z definiowaniem i prezentowaniem atutów projektu/grupy
[Dokumentacja wewnętrzna, 2014].
Wnioski te zestawiono z przeprowadzonym również na Dolnym Śląsku
badaniem potrzeb szkoleniowych w sektorze pozarządowym z sierpnia 2014 roku,
które zostało przeprowadzone przez Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 we Wrocławiu10. Badanie obejmowało 38 organizacji z terenu tego województwa. Rysunek 2 pokazuje wybraną część danych.

Rys. 2. Potrzeby szkoleniowe NGO na Dolnym Śląsku
Źródło: opracowanie własne.

Oto wybrane wyniki:
• 61% (23 organizacje) wskazuje, że brakuje im szkoleń z zakresu technik tworzenia i zarządzania projektem – jak pisać projekt i zarządzać jego realizacją, jak zmotywować zespół na długi okres realizacji jednego działania, jak
zarządzać interesariuszami,
• 82% potrzebuje wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
• 50% odczuwa brak kontaktu z biznesem oraz brak szkoleń dotyczących budowania współpracy z firmami,
• 63% chciałoby nauczyć się współpracy i budowania partnerstwa.
Zaskakujące jest przede wszystkim to, że 79% badanych zadeklarowało, iż
nie potrzebuje szkoleń z umiejętności interpersonalnych ani z zarządzania organizacją (66%). Informacje te stanowią dodatkowy materiał uzupełniający, którym
można posługiwać się przy próbie zdefiniowania kompetencji liderów NGO. Wyniki badania SEKTORA 3 sugerują, że zagadnienia z obszaru twardego wydają
się istotniejsze z perspektywy liderów organizacji non profit niż obszar umiejętności
10

www.sektor3.wroclaw.pl/do-pobrania/badania, dn. 26.11.2014.
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interpersonalnych. Zatem poza kwalifikacjami niezbędnymi do skutecznego zarządzania członkami zespołu wyróżnia się aspekty związanie z zarządzaniem
organizacją – kwestie finansowania, budowania partnerstw, zarządzania projektami (również ich tworzenie, pisanie grantów itp.). Są to podstawowe zagadnienia
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji non profit, często zaniedbywane w momencie zakładania kolejnych podmiotów pozarządowych.
Zazwyczaj wolontariusze kierujący się potrzebą wspierania innych nie myślą
o konkretnych umiejętnościach czy też specjalistach, których powinni mieć w swoich organizacjach. Podejście takie może prowadzić do wielu dysfunkcji już w początkowej fazie zakładania organizacji. Zwiększa się świadomość obszarów
istotnych do skutecznego zarządzania organizacją, co powinno się przekładać na
lepsze zarządzanie nimi. Dlatego też rolę lidera NGO można porównać z rolą
kierowniczą w przedsiębiorstwie, rozumianą jako zbiór obowiązków i odpowiedzialności, wynikających z miejsca i funkcji pełnionej w organizacji. Zgodnie
z koncepcja Minzberga [2005, s. 112] do powinności osób na stanowiskach kierowniczych należy gotowość do podejmowania i odgrywania różnorodnych ról,
jakich wymaga od nich organizacja. Wyróżnić można trzy grupy:
• role informacyjne – dbanie i rozwijanie komunikacji wewnątrz grupy, jak
i poza nią,
• role interpersonalne – kierowanie grupą, jej integrowanie, dbanie o realizacje celów grupy,
• role decyzyjne – podejmowanie decyzji o wyborze celów grupy oraz sposobie ich osiągania, delegowanie zadań oraz ułatwianie wykonywania realizacji
zadań przez członków grupy.
Wyróżnione role wskazują, iż funkcja lidera w organizacji pozarządowej
jest coraz bardziej zbliżona do roli menedżera w przedsiębiorstwie. Przepływ informacji, szeroko rozumiana komunikacja w grupie i poza nią oraz integrowanie
grupy i dbanie o realizację jej celów to działania wpisane w bieżące zadania menedżerskie. Wcześniej niedostrzegane elementy pracy kierownika, takie jak budowanie wizerunku poza organizacją, dbanie o sprawny przepływ informacji czy
realizację celów (poprzednio wiele działań społecznych realizowanych było
spontanicznie, w zależności od potrzeb) dziś nabierają większego znaczenia.
W związku ze zmianami, np. dotyczącymi rozbudowanych, formalnych struktur
w NGO czy ścieżek decyzyjności, modyfikacjom podlega cały system zarządzania instytucją non profit. Lider w organizacji pozarządowej pełni kluczową
funkcję. To od niego często zależy wizerunek organizacji, sprawne prowadzenie
działań statutowych czy realizowanie projektów. W związku z tym, iż od instytucji
non profit oczekuje się większego profesjonalizmu w zarządzaniu, rosną również
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oczekiwania względem osób, które je reprezentują i biorą odpowiedzialność za
kierunek podejmowanych działań.
Na podstawie wybranych źródeł można wyróżnić następujące kompetencje,
które charakteryzować mogą liderów NGO. Pierwsze cztery były przyjęte w „Kursie na NGO”:
• sprawność organizacyjna,
• komunikatywność,
• liderowanie,
• praca zespołowa.
Analizując raport z badania potrzeb szkoleniowych, listę tę uzupełnić można o:
• budowanie relacji – rozumiane jako nawiązywanie nowych i utrzymanie
długofalowej współpracy z przedsiębiorcami, innymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i grupami interesariuszy związanymi
z obszarem prowadzonych zadań,
• pozyskiwanie środków finansowych – to szeroka kategoria, w której zawarte są kwestie związane z poszukiwaniem różnych źródeł finansowania działalności organizacji (duża kategoria związana z pozyskiwaniem środków
unijnych). To również umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem
budżetem.
Przez pryzmat tych sześciu kompetencji można postrzegać profil lidera organizacji pozarządowej. Należy przy tym pamiętać, że przyjęta perspektywa nie
opiera się na badaniach ilościowych, których brakuje w zakresie poruszanej problematyki. Badania naukowe poświęcone sektorowi pozarządowego zazwyczaj
szerzej dotyczą przemian w zarządzaniu – nie skupiają się natomiast na grupie
liderów, którzy tymi zmianami powinni zarządzać. Tematyka kompetencji
liderów NGO daje przestrzeń do podjęcia badań naukowych w tym zakresie.
Zdefiniowane kompetencje są wynikiem poczynionych obserwacji, analizy przypadków, rozważań teoretycznych oraz studium literatury.

Podsumowanie
Funkcjonowanie organizacji non profit w debacie publicznej w Polsce nabiera
coraz większych rozmiarów. Rośnie poziom świadomości zarówno liderów, jak
i wolontariuszy czy beneficjentów w kontekście prowadzenia organizacji oraz
realizacji projektów, a przez to i oczekiwania, którym liderzy powinni sprostać.
264

•

Ewa Olszak-Dyk Kompetencje liderów w organizacjach non profit ...

•

Duża odpowiedzialność, duże ryzyko towarzyszące realizacji projektów społecznych nie zawsze przekłada się na wysokość wynagrodzenia, a często jest to praca
wykraczająca poza czas wynikający z Kodeksu pracy. Można śmiało stwierdzić,
iż bycie liderem w dzisiejszej organizacji pozarządowej oznacza przejęcie zadań
menedżerskich wynikających z podstawowych funkcji zarządzania. Lider powinien znać się merytorycznie na prowadzonym projekcie, rozumieć mechanizmy
prawne i księgowe w nim funkcjonujące, budować wizerunek projektu i organizacji na zewnątrz, mieć analityczny umysł i zdolność zarządzania budżetem.
Po zestawieniu dwóch źródeł danych, na podstawie badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku, można wskazać kompetencje liderów, ich cechy, które
ważne są z perspektywy zarządzania. Umiejętności związane z zarządzaniem
zespołem, jak i twarde umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia
organizacji i projektów. W projekcie edukacyjnym „Kurs na NGO” wyróżniono
cztery kompetencje: sprawność organizacyjna, liderowanie, praca zespołowa oraz
komunikatywność. Do nich na podstawie analizowanych danych należy dodać
budowanie relacji oraz pozyskiwanie środków finansowych. Są to ważne elementy profilu kompetencyjnego lidera NGO. Cały czas jednak brakuje narzędzia,
które umożliwiłoby uzyskanie kompleksowych informacji dotyczących kompetencji liderów czy też ich potrzeb rozwojowych w Polsce. Powyższe rozważania
mogą stanowić podwaliny do szerszych badań empirycznych dotyczących danego zakresu. Ich przeprowadzenie pozwoliłoby odpowiedzieć globalnie na stawiane w tym artykule cele.
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