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Od Redakcji
Zmiany na rynku pracy w ostatniej dekadzie sprawiły, że urzędy administracji
państwowej i samorządowej, publiczne i prywatne jednostki świadczące różne
usługi społeczne, a zwłaszcza rozwijający się sektor organizacji pozarządowych
stały się oferentami coraz ciekawszych miejsc pracy. Dopływ nowych, wykształconych kadr do tych placówek oraz rosnące wymogi dotyczące jakości świadczonych usług stanowiły silne bodźce skłaniające do uświadomienia roli kompetencji
zawodowych personelu dla sprawnego realizowania zadań. Miało to wpływ na
zmiany sposobu formułowania wymagań wobec zatrudnianych osób, a także
zmiany odpowiedniego wykorzystania i rozwoju kompetencji pracowników.
Obecnie nie tylko przedsiębiorstwa stosują profesjonalne metody rekrutacji
i doboru pracowników spełniających odpowiednio sprecyzowane wymagania
kompetencyjne. Coraz powszechniej także organizacje publiczne i non profit wykorzystują je do pozyskania odpowiedniego personelu. Docenianie kompetencji
pozyskanych pracowników przekłada się też na docenianie ich właściwego wykorzystania i rozwoju. Urzędnicy, pracownicy instytucji usług społecznych mogą
obecnie coraz częściej liczyć także na planowanie ich karier zawodowych i wsparcie
ich rozwoju odpowiednimi szkoleniami. Działania te w coraz większym stopniu
muszą uwzględniać zmiany pokoleniowe na rynku pracy.
Prezentowana monografia obejmuje trzy części poświęcone znaczeniu odpowiedniego dopasowania kompetencji pracowników w różnych jednostkach
administracji publicznej oraz w sektorze non profit. Część pierwsza zawiera
opracowania dotyczące wymogów kompetencyjnych i rekrutacji pracowników
do tych placówek. Część druga ma charakter bardziej techniczny i przedstawia
konkretne metody i praktyki stosowane w urzędach do rozwoju kompetencji
pracowników. W części trzeciej znajdują się opracowania poświęcone ludziom
młodym w kontekście ich pracy i oczekiwań związanych z pracą w sektorze publicznym i non profit.
Rozdział pierwszy monografii obejmuje cztery opracowania dotyczące
wymagań wobec zatrudnianych pracowników i metod pozyskania kandydatów.
Na wstępie M. Tomczak próbuje zbadać rozbieżności w sposobie definiowania
6

i cechach przypisywanych profesjonalistom przez studentów zarządzania i osoby
rekrutujące do pracy. W wyniku ilościowej i jakościowej analizy materiału zgromadzonego w trakcie badań własnych w pojmowaniu profesjonalizmu przez obie
badane grupy stwierdza podobieństwa i różnice, które nie powinny zakłócić
pomyślnego wejścia studentów na rynek pracy. Zagadnienie wymagań wobec
pracowników w sektorze publicznym podejmuje także A. Springer, próbując
odpowiedzieć na pytanie, czy praca w sektorze publicznym ma charakter emocjonalny, a jeśli tak, to jakie powinny być kompetencje zatrudnionych tam osób.
Kolejne opracowanie związane jest ze sposobem poszukiwania kandydatów spełniających oczekiwania pracodawcy. J. Woźniak prezentuje możliwości wykorzystania internetu, coraz bardziej popularnego w rekrutacji. Przybliża czytelnikowi
cztery typy e-rekrutacji, a następnie prezentuje wyniki badań stron internetowych największych polskich przedsiębiorstw pod kątem stosowania narzędzi do
rekrutacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania gier.
Temat pozyskiwania kandydatów do pracy kontynuuje F. Maszewski, który
przedstawia możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych. W tekście przedstawia zalety i wady m-rekrutacji, która zdaniem ekspertów ma w przyszłości
zrewolucjonizować rynek pracy.
W drugim rozdziale monografii zaprezentowano różne metody diagnozowania i rozwoju kompetencji pracowników wykorzystywane w organizacjach
publicznych i sektora non profit. Rozpoczyna go J. Kopeć, omawiający programy
wyłaniające talenty i wspierające ich rozwój w urzędach administracji publicznej.
Kilka następnych artykułów prezentuje konkretne przykłady podejścia do doskonalenia kompetencji pracowników. Programy doskonalenia kompetencji pracowników w administracji samorządowej stosowane w Urzędzie Miasta w Krakowie
analizują T. Sapeta i U. Pauli. Z kolei A. Rogozińska-Pawełczyk przedstawia sposoby oceniania kompetencji pracowników urzędów marszałkowskich. Natomiast
dwa kolejne artykuły, autorstwa M. Bartoszewicza i D. Gajdy, poświęcone są wykorzystaniu e-learningu jako metody szkolenia pracowników. Pierwszy omawia
wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników miast i gmin województwa śląskiego, a drugi zawiera porównanie stosowania e-learningu w sektorze
publicznym i prywatnym. Do problematyki szkolenia pracowników nawiązuje
także opracowanie M. Kunasza, w którym przedstawiono wyniki badań technik
realizacji szkoleń w zależności od wielkości organizacji, w tym również stopień
wykorzystania e-learningu.
Na trzeci rozdział monografii składa się pięć opracowań poświęconych
ludziom młodym i ich stosunkowi do zatrudnienia w sektorze publicznym.
Autorzy prezentują zarówno specyfikę postrzegania pracy przez młodych pracowników, jak i proces ich przygotowania do wejścia na rynek pracy. Trzy pierwsze
7

artykuły dotyczą pokolenia Y. W. Kopertyńska i K. Kmiotek przedstawiają wyniki
badań na temat oczekiwań, jakie deklarują młodzi ludzie z pokolenia Y wobec
pracy w administracji publicznej. B. Jamka swój tekst poświęciła z kolei dopasowaniu celów i oczekiwań zawodowych pokolenia Y do specyfiki organizacji
pozarządowych. Natomiast B. Skowron i M. Pietrzyk rozpoznają czynniki określające zainteresowanie pokolenia Y pracą w sektorze non profit oraz zaangażowanie w nią. Wyniki badań pokazują wartości istotne dla młodych ludzi w tym
sektorze. Dwa ostatnie opracowania dotyczą skuteczności działań edukacyjnych
szkół wyższych nakierowanych na młodych ludzi w trakcie ich przygotowania do
wejścia na rynek pracy. R. Rasińska omawia wyniki badań skuteczności edukacji
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast A. Krasnova zajmuje się
rolą programu adaptacji studentów pierwszego roku w ich integracji z uczelnią
i ukształtowaniu stosunku do studiowania i uczelni.

Rozdział 1



Wymagania kompetencyjne
i pozyskiwanie pracowników
w sektorze publicznym

1.1  

Michał Tomczak
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych
michal.tomczak@zie.pg.gda.pl

Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów
zarządzania i rekruterów
Streszczenie
W tekście przedstawiono wyniki empirycznych badań opinii studentów i osób przeprowadzających rekrutację i selekcję pracowników, w obszarze kategorii „profesjonalizmu”
i cech przypisywanych „profesjonalistom”. Dane empiryczne pozyskano na podstawie
badań sondażowych wśród studentów oraz wywiadów z rekruterami. Wyniki badań
mogą wskazać potencjalne obszary, w których opinie studentów kierunku zarządzanie
(którzy niebawem będą starali się wejść na rynek pracy, a w związku z tym staną się
uczestnikami rekrutacji i selekcji) okażą się zbieżne z opiniami i oczekiwaniami osób
rekrutujących, a w których kwestiach pojawią się ewentualne rozbieżności. Świadomość oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników w omawianym
zakresie może się okazać istotna zarówno dla absolwentów wkraczających na rynek
pracy, zwiększającą ich szanse na zatrudnienie, jak i również dla uczelni.
Słowa kluczowe: profesjonalizm, studenci, praca, pracownicy, rekruterzy, pracodawcy
Klasyfikacja JEL: A14 Sociology of Economics; A23 Graduate; J24 Human Capital;
Skills; Occupational Choice; Labor Productivity
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Identyfing the features of employee in perspective
of mangement program postgraduates and recruiters
Abstract
The main problem of this article is a try to explore the way that postgraduates and recruiters
consider an idea of professionalism and what features they find as characteristic for
professionals. Empirical part of text is based on data gained from quantitative and
qualitative research, concretely from a survey carried out among postgraduates of
Master in Management Program and interviews among people who work as recruiters
in different types of organizations, from private, public and non-profit sector.
As a result of research, arose a reflection, that recruiters and postgraduates are conscious
about importance of reliable and professional approach during accomplishing occupational responsibilities and they also can identify rightly features that can be named as
professional. There is a need to emphasize that postgraduates and recruiters pointed
out similar professional features.
Keywords: professionalism, students, work, employees, recruiters, employers

Wstęp
We współczesnych organizacjach wzrasta znaczenie profesjonalistów, osób mających wysokiej klasy kompetencje i umiejętności [Rokita, 2003, s. 111–113; Filipowicz,
2004, s. 11–45; Jaremczuk, 2012]. Opierając sie na wiedzy oraz kompetencjach,
warunkują rozwój społeczeństw i postęp cywilizacyjny, tworząc jednocześnie
standardy pracy dzięki posiadanemu etosowi zawodowemu [Czarkowska, 2010,
s. 13]. W niniejszym tekście podjęto próbę zdefiniowania terminu „profesjonalizmu”, ze wskazaniem cech charakterystycznych dla osób, które można określić
takim mianem. Dokonano tego na podstawie przeglądu literatury przedmiotu
oraz badania empirycznego przeprowadzonego wśród studentów studiów drugiego stopnia, w momencie bardzo istotnym dla ich karier zawodowych, w przededniu
przejścia od okresu nauki do rozpoczęcia pracy zawodowej [Bykowski i in., 2012;
Barwińska-Małajowicz, 2013; Pacuska, 2014], oraz osób przeprowadzających rekrutację i selekcję pracowników do różnego typu organizacji w sektorze prywatnym,
publicznym i non profit.

1. Profesjonalizm w literaturze
Podejmując rozważania odnoszące się do problematyki związanej ze sposobami,
w jaki definiować można profesjonalizm, warto odwołać się do koncepcji M. Webera,
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który odwołując się do założeń religii protestanckiej, stanowiących czynnik
sprzyjający przedsiębiorczości i wywierający wpływ na rozwój systemu kapitalistycznego, wskazywał na takie cechy, jak m.in.: ciężka praca (rozumiana jako
czynność wykonywaną na chwałę Boga, której powodzenie traktowane jako dowód Bożego błogosławieństwa), następnie cechy i zachowania zwiększające zaufanie w kontaktach gospodarczych (pracowitość, rzetelność, dotrzymywanie
zobowiązań). Nierozerwalne połączenie etyki z ekonomiką (oparte na etosie
uczciwej i ciężkiej pracy oraz potępieniu lenistwa), prowadzi do tego, że bardzo
ważną część egzystencji człowieka stanowi jego praca, która zyskuje wręcz wymiar możliwości udowodnienia samemu sobie oraz całemu społeczeństwu własnej wartości [Weber, 1994]. Współcześnie jednym ze sposobów potwierdzenia
swojej wartości może być profesjonalizm przejawiany w codziennej praktyce
zawodowej, stając się wewnętrzną potrzebą każdego, kto zmierza do osiągnięcia
sukcesu, zwłaszcza w wymiarze zawodowym.
Wśród koncepcji teoretycznych w obrębie dyskursu odwołującego się do
kategorii profesjonalizmu należy przede wszystkim wskazać nurt polegający na
rozumieniu profesjonalizmu przez pryzmat pojęcia profesji, pojmowanej jako
kategoria klasyfikacji zawodowej, a jednocześnie jako specyficzny zestaw, „profesjonalnych cnót”, które kategoryzują techniczne i etyczne standardy jako
charakterystyczne dla danych ról zawodowych. Wyodrębnić można również koncepcje idealistyczne, wśród których akcentuje się wyjątkowość natury profesjonalistów – jej przejawem jest specjalistyczne doświadczenie połączone z cnotami
etycznymi, byciem godnym zaufania oraz gotowością do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami na rzecz innych [Gewirtz i in., 2009, s. 3]. W tym rozumieniu profesjonalizm wykracza poza fachowość, sprawność, skuteczność podczas
czynności praktycznego działania. Stanowi rodzaj praktyki określanej jako misja
o charakterze służby publicznej (zawodu zaufania publicznego) w realizacji istotnych dla społecznego dobra zadań i celów, których wykonywanie wymaga najwyższych kwalifikacji, w tym etyczno-moralnych, oraz spełnienia wysokich
standardów poznawczych, działaniowych i etycznych. Profesjonalizm opiera się
nie tylko na aktualizacji minionego doświadczenia, powielaniu i odtwarzaniu
sekwencji czynności, ponieważ nabyte umiejętności mogą się dla profesjonalisty
okazać niewystarczające w nowych warunkach realizowanej praktyki. Istnieje
konieczność przeprowadzania samodzielnego (zarówno indywidualnie, jak i w grupie) badania i refleksji nad własną praktyką, a zwłaszcza nowych, nieszablonowych
przypadków i sytuacji zawodowych. W konsekwencji powstaje osobista wiedza,
komplementarna względem wiedzy akademickiej [Kwiatkowska, 2008, s. 167].
Pojęcie profesjonalizmu ewoluuje, w pewnym sensie współczesność implikuje jego redefinicję [Czarkowska, 2010, s. 12; Evetts, 2011; 2003]. Zmiany w jego
12
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pojmowaniu i realizacji wynikają ze złożoności, sprzeczności obecnych we współczesnym życiu, ambiwalencji i niejasności znaczeń oraz zmieniającego się otoczenia.
Ch. Day akcentuje odejście od tradycyjnego powojennego modelu autonomicznego profesjonalisty, stanowiące konsekwencję zmian o charakterze gospodarczym, społecznym, technologicznym i w zakresie technik informacyjnych oraz
ogólnego przyrostu wiedzy. Wymienia on również cztery podstawowe cechy profesjonalisty w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia: wyspecjalizowanie wiedzy
zawodowej, czyli kultury technicznej; stawianie sobie za główny cel zaspokajanie
potrzeb klientów, czyli etyka służby; silne poczucie tożsamości zbiorowej, czyli
zaangażowanie zawodowe; koleżeńska, a nie biurokratyczna kontrola praktyki
i standardów zawodowych, czyli autonomia zawodowa [Day, 2004, s. 30]. M. Morawski wskazuje na jeszcze inny wymiar współczesnego profesjonalizmu,
przywołując kontekst gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Jako kluczowe cechy profesjonalisty wymienia: umiejętność pełnienia zmiennych ról organizacyjnych; zorientowanie na wszechstronność pod
względem umiejętności i doświadczenia, niezależność i elastyczność w działaniu;
umiejętne łączenie ról lidera i wykonawcy; wykazywanie inicjatywy; kreowanie
nowej wiedzy; permanentny rozwój kompetencji oraz ruchliwość, zarówno podczas wykonywania zadań, jak i w poszukiwaniu nowych wyzwań [Morawski,
2009, s. 8]. T. Oleksyn akcentuje przede wszystkim umiejętność samodzielnego,
wydajnego i skutecznego działania w szerszym obszarze, nieograniczające się do
wykonywania określonych czynności przy zachowaniu wysokiego standardu
jakości czy terminowości [Oleksyn, 2006, s. 70].

2. Założenia badawcze
Cel badania stanowiła próba zdefiniowania kategorii profesjonalizmu (sposobu
definiowania i wskazania cech przypisywanych profesjonalistom). Badanie przeprowadzono wśród studentów kierunku zarządzania, czyli osób, które niebawem
będą się starały wejść na rynek pracy, a w związku z tym zaczną uczestniczyć
w rekrutacji i selekcji, oraz samych osób zajmujących się doborem pracowników
do różnego typu organizacji: przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz
organizacji non profit. Celem badania było także określenie, w których obszarach
opinie studentów będą zbieżne z opiniami i oczekiwaniami osób rekrutujących,
a w których kwestiach pojawią się ewentualne rozbieżności.
W badaniu wykorzystano metody mieszane, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Badanie opinii studentów przeprowadzono z wykorzystaniem metody
sondażowej i techniki ankiety audytoryjnej [Sawiński i in., 2000, s. 269–278]. Nie
13
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chcąc ograniczać ankietowanym swobody wypowiadania się i sugerować im ewen
tualnych kategorii odpowiedzi, nie przedstawiono gotowych wariantów w formie
kafeterii. Ankieta składała się z pytań otwartych, a następnie odpowiedzi respondentów zostały pogrupowane na kategorie i przedstawione w formie procentowej, formie opisowej, tabelarycznej oraz w postaci wykresów. Próbę dobrano na
zasadzie doboru celowego. Wyniosła ona 267 osób (69,7% kobiet i 30,3% mężczyzn), studentów stacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających, kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Prawie jedna trzecia (29,5%) uczestniczących w badaniu była w chwili jego przeprowadzania aktywna zawodowo, łączyła pracę z nauką na studiach. Badając
opinie osób przeprowadzających rekrutację pracowników, wykorzystano technikę
wywiadu otwartego, zawierającego jedynie listę pytań (dyspozycji) do wywiadu.
Respondentów dobrano na zasadzie „kuli śniegowej”, czyli osoby, z którymi
wywiad przeprowadzono, wskazywały na kolejne, które – ich zdaniem – mają
wiedzę i doświadczenie dotyczące zagadnienia stanowiącego problem badawczy
i wyraziłyby chęć uczestniczenia w badaniu. Przebadano łącznie 12 rekruterów:
11 kobiet i jednego mężczyznę, którzy na co dzień zajmują się doborem pracowników do przedsiębiorstw, administracji publicznej i organizacji non profit
w Trójmieście oraz Warszawie. Wywiady były rejestrowane w całości dyktafonem cyfrowym, a następnie poddane transkrypcji [Kvale, 2010, s. 153–165].
Przedstawiając wyniki badań, przywołano konkretne cytaty z wypowiedzi poszczególnych rozmówców w celu jak najbardziej precyzyjnego przekazania intencji
badanego.

3. Profesjonalizm w opinii badanych
Ponad połowa (56,2%) ankietowanych studentów, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak rozumieją pojęcie profesjonalizmu, tworząc własne definicje, wskazywała przede wszystkim na wiedzę, umiejętności i kompetencje w danej dziedzinie.
Więcej niż jedna trzecia ankietowanych (36%) stwierdziła również, że kluczowe
w tym kontekście jest rzetelne podejście, sumienne wypełnianie obowiązków.
W dalszej kolejności profesjonalizm definiowano jako: dbałość o standardy i dążenie do doskonałości (15,7%); zaangażowanie w pracę i zorientowanie na cel
(14,6%) oraz umiejętność wykonywania określonych czynności zawodowych
w oparciu o przyjęte reguły i zasady (14,6%) – por. tabela 1.
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Tabela 1. Sposoby definiowania profesjonalizmu w opinii studentów (w %)
Najczęstsze odpowiedzi

Procent wskazań

Wiedza, umiejętności w danej dziedzinie

56,2

Rzetelne podejście, sumienne wypełnianie obowiązków

36

Dbałość o wysokie standardy, jakość

15,7

Zaangażowanie w pracę (zorientowanie na cel)

14,6

Postępowanie według ustalonych reguł i zasad

14,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rekruterzy, z którymi przeprowadzono rozmowy, próbując definiować profesjonalizm, czynili to w podobny sposób jak studenci, jednakże nieco inaczej
rozkładając akcenty. Koncentrowali się przede wszystkim na kwestii dbałości
o zachowanie wysokiej jakości pracy w toku realizacji czynności zawodowych,
a w dalszej kolejności wskazywali na posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz postępowanie w sposób rzetelny, zgodnie ze sztuką,
obowiązującymi standardami i zasadami. Badani rekruterzy, definiując profesjonalizm, wspominali również o kwestii, o której studenci nie mówili, czyli o potrzebie brania odpowiedzialności za siebie i innych. Poniżej przykłady kilku
wypowiedzi (por. tabela 2)
„Profesjonalizm to wykonywanie swojej pracy w sposób pozwalający na zbudowanie zaufanej relacji w biznesie, czyli możliwość polegania na danej osobie
(budowanie zaufania), brania odpowiedzialności w określonych dla danego stanowiska granicach, postępowanie w sposób godny naśladowania – z szacunkiem wobec innych osób, dzielenia się z innymi swoją wiedzą i ciągle doskonalenie samego
siebie. Profesjonalista to osoba o dużej wiedzy w danym temacie. Używanie swoich
kompetencji, bez niepotrzebnej manipulacji. Działanie w oparciu o swoją wiedzę
w celu zapewnienia najlepszych wyników”.
„Profesjonalizm oznacza dla mnie dostarczanie wysokiej jakości „usług/produktów” przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w określonym czasie
i jak najlepszym dostosowaniu się do potrzeb odbiorcy; branie odpowiedzialności
za swoje działania i podejmowane decyzje oraz umiejętność korzystania z konstruktywnej krytyki”.
„Całokształt postaw i zachowań nastawionych na realizację jakiegoś celu na
maksymalnie wysokim poziomie. Profesjonalizm to swoisty etos zachowań, zgodnych z danym fachem, dziedziną, ale także z ogólnie pojętymi zasadami etyki”.
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Tabela 2. Sposoby definiowania profesjonalizmu w opinii rekruterów
Najczęstsze odpowiedzi
Dbałość o wysokie standardy, jakość
Wiedza, umiejętności w danej dziedzinie
Postępowanie według ustalonych reguł i zasad
Odpowiedzialność
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów.

Jak widać, istnieje pewna rozbieżność między wyobrażeniami studentów,
którzy definiując profesjonalizm, koncentrują się przede wszystkim na posiadaniu wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie, i rekruterów, którzy w większej
mierze zajmują się kwestią jakości i rzetelności w pracy zawodowej.
W kwestii wskazania źródeł profesjonalizmu zarówno rekruterzy, jak i studenci byli – ogólnie rzecz biorąc – zgodni. Niespełna połowa ankietowanych
studentów (44,9%) stwierdziła, że bycie profesjonalistą zależy w równiej mierze
od cech wrodzonych, takich jak inteligencja, osobowość, charakter, temperament, jak i nabytych, tzn. wykształcenia, umiejętności i posiadanych uprawnień.
Co trzeci ankietowany student (33,3%) profesjonalizm uzależniał jednak przede
wszystkim od cech nabytych, natomiast jedynie co piąty ankietowany (21,8%)
wskazywał w tym kontekście na bardziej istotną rolę cech wrodzonych. Prawie
wszystkie badane osoby zajmujące się na co dzień doborem pracowników również wskazywały przede wszystkim na to, że źródłem profesjonalizmu jest połączenie zarówno cech wrodzonych, jak i nabytych (ponad połowa spośród nich),
lecz jednocześnie częściej niż studenci wskazywali na cechy nabyte i wypracowane, zwłaszcza w formie zdobytego doświadczenia zawodowego. Poniżej kilka
wypowiedzi obrazujących takie opinie.
„Myślę, że jest to połączenie obydwu stron, ale wielu zachowań profesjonalnych można się nauczyć – o ile chce się świadomie nad sobą pracować, a nie tylko
nauczyć się kilku skutecznych narzędzi”.
„Wydaje mi się, że oba aspekty mają spore znaczenie. Znaczną rolę poza wykształceniem, wiedzą ma doświadczenie zawodowe i możliwość uczenia się od innych, obserwowania innych. Charakter i cechy osobowości mogą mieć charakter
wspierający”.
„To zależy – nie zawsze jest to spójne, ponieważ wiedzę merytoryczną, specjalistyczną można nabyć w toku życia zawodowego, ale jeśli nie posiada się np. umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi, może nie być to wystarczające”.
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Wśród konkretnych cech, które osoby badane miały wymienić jako charakterystyczne dla profesjonalistów, podobnie jak podczas próby definiowania tego
pojęcia, pojawiały się różnice w wypowiedziach przedstawicieli obu grup. Studenci poproszeni o wskazanie konkretnych cech, które przesądzają ich zdaniem
o tym, czy kogoś można nazwać profesjonalistą, czy nie, wskazywali przede
wszystkim na cechy uwarunkowane zarówno predyspozycjami osobowościowymi człowieka, jak i również możliwe do nabycia i wypracowania w toku nauki –
takie jak dokładność, rzetelność, solidność czy skrupulatność (84,3%). W drugiej
kolejności wskazywano jednoznacznie na cechy nabyte – wiedzę i wykształcenie
(39,3%). W kolejnych odpowiedziach udzielanych przez respondentów pojawiały
się zarówno cechy wrodzone, jak i nabyte, takie jak: odpowiedzialność (30,3%),
inteligencja (28,1%), umiejętności i kompetencje specjalistyczne (25,8%), stanowczość, pewność siebie (16,9%), doświadczenie (15,7%), ambicja (15,7%). Szczegółowe odpowiedzi przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Cechy określające profesjonalistę w opinii studentów (w%)
Najczęstsze odpowiedzi

Procent wskazań

Dokładność, rzetelność, solidność, skrupulatność

84,3

Wiedza, wykształcenie

39,3

Odpowiedzialność

30,3

Inteligencja

28,1

Specjalistyczne umiejętności, kompetencje

25,8

Stanowczość, pewność siebie

16,9

Doświadczenie

15,7

Ambicja

15,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Rekruterzy natomiast jako cechy profesjonalne wskazywali, podobnie jak
studenci, przede wszystkim kompetencje, wiedzę merytoryczną, umiejętności,
fachowość, a w dalszej kolejności odpowiedzialność (bycie godnym zaufania),
doświadczenie i dojrzałość zawodową. Warto zaakcentować, że wiedzy i kompetencji nie wiązali tak jednoznacznie jak studenci z wykształceniem formalnym,
lecz przede wszystkim z doświadczeniem, dojrzałością zawodową. Rzetelność,
sumienność wskazywali rzadziej niż ankietowani studenci, w których przypadku była to zdecydowanie najczęstsza odpowiedź. Należy podkreślić, że bez względu na to, czy badani rekruterzy wywodzili się z sektora prywatnego, publicznego,
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czy non profit, zarówno sposób, w jaki definiowali profesjonalizm, jak i konkretne cechy, które wymieniali, były zbliżone. Na tej podstawie można wysnuć wniosek,
że bez względu na charakter organizacji oczekiwania względem cech, umiejętności,
nastawienia do obowiązków zawodowych pracowników profesjonalistów są podobne (por. tabela 4).
Tabela 4. Główne cechy określające profesjonalistę w opinii rekruterów
Cechy
Wiedza, umiejętność, kompetencja, fachowość
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Dokładność, rzetelność, solidność, skrupulatność
Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów.

Zakończenie
Przedstawione powyżej wyniki badań wskazują, że zarówno ankietowani
studenci, jak i osoby przeprowadzające rekrutację mają świadomość istotnego
znaczenia profesjonalizmu oraz są w stanie trafnie wskazać pożądane cechy profesjonalistów, co jednoznacznie można uznać za pozytywne.
Podejmując próbę zdefiniowania profesjonalizmu, rekruterzy koncentrowali się przede wszystkim na kwestii wysokiej jakości wykonywanej pracy,
natomiast studenci wskazywali przede wszystkim na kwestię posiadanej wiedzy
i umiejętności, co wydaje się zrozumiałe, skoro większość z nich w chwili udziału
w badaniu nie była jeszcze aktywna zawodowo, dzieliła się więc jedynie swoimi
wyobrażeniami, odnosząc je do praktyki jedynie w ograniczonym zakresie.
Rekruterzy wypowiadali się z pozycji osób, które miały okazję w toku pracy
zawodowej wyrobić sobie opinię na omawiany temat. Zdawali sobie sprawę, że
kluczowe jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności podczas realizacji
postawionych zadań przy zachowaniu jak najwyższych standardów jakości. Podobnie było w przypadku pytania o konkretne cechy charakteryzujące profesjonalistów – studenci zdecydowanie najczęściej wskazywali na skrupulatność,
rzetelność i dokładność, które są bez wątpienia cechami istotnymi w przypadku
profesjonalistów, choć wydają się raczej uzupełnieniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzialności.
Ważne, że zarówno studenci, jak i rekruterzy są zgodni, wskazując na podobne cechy przesądzające o profesjonalizmie lub jego braku, natomiast różnice
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w ich gradacji, wynikać mogą przede wszystkim z braku doświadczenia praktycznego u przedstawicieli pierwszej z badanych grup. Być może po nabyciu
praktyki zawodowej opinie ankietowanych studentów uległyby modyfikacji, co
może stanowić potencjalny kierunek dalszych badań porównawczych. Należy
również podkreślić, że opinie reprezentantów obu badanych grup, w większej
części zbieżne, mogą napawać nadzieją, że ankietowani studenci bez większych
problemów przejdą ze sfery edukacji na uczelni na rynek pracy, mając świadomość oczekiwań pracodawców i mogąc wyjść im naprzeciw, jednocześnie realizując swoje własne aspiracje zawodowe.
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Wymagania kompetencyjne wobec pracowników
zatrudnionych w sektorze publicznym
w kontekście wykonywania pracy emocjonalnej
Streszczenie
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość wykorzystania kompetencji
do przeciwdziałania negatywnym skutkom wykonywania pracy emocjonalnej. Opierając się na literaturze przedmiotu, wskazano wyróżniki pracy emocjonalnej i odniesiono
je do sytuacji pracowników sektora publicznego. W dalszej kolejności ukazano sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie z pracą o charakterze emocjonalnym. Przyjmując jako podstawę wyniki wcześniejszych badań autorki, wskazano
specyficzne oczekiwania względem kompetencji tej grupy pracowników. Wyższe
oczekiwania względem skupisk kompetencji nazwanych „koncentracja na emocji” oraz
„koncentracja na informacji”, jakie odnotowano w tej grupie pracowników, stały się
podstawą opracowania modelu konceptualnego. W modelu tym określono kierunek
zależności między wymienionymi kompetencjami a reakcją pracownika na pracę emocjonalną. Artykuł zakończono postawieniem hipotez oraz wskazaniem dalszych etapów
pracy badawczej.
Słowa kluczowe: praca emocjonalna, kompetencje, inteligencja emocjonalna, wypalenie zawodowe, satysfakcja z pracy
Klasyfikacja JEL: M51, M54
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Expectations regarding the competence
of public employees in the context of emotional labor
Abstract
Article attempts to answer the question, if competencies are an important factor in preventing the negative effects of emotional labor. Based on literature review distinguishing
features of emotional labor in public sector were described. Based on the results of
previous research, expectations regarding the competencies of public service employees
was identified. Higher expectations regarding groups of competence called “focus on
emotions” and “focus on information,” which was observed in this group of employees,
have become the basis for the conceptual model The model indicates the direction of
the relationship between these competencies and the consequences of emotional labor.
At the end of the article hypothesis and further research directions have been formulated.
Keywords: emotional labor, competences, emotional intelligence, burnout, job satisfaction

Wstęp
Jak podał GUS, w czwartym kwartale pracę w sektorze publicznym wykonywało
2588,6 tys. pracowników, co stanowi blisko jedną trzecią ogółu osób pracujących
w Polsce [stat.gov.pl]. Zdecydowana większość z nich (około 80%) zatrudniona
jest w trzech sekcjach gospodarki narodowej: administracji publicznej i obronie
narodowej, edukacji oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Praca w tych
sektorach wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale również – w związku
z częstymi kontaktami z drugim człowiekiem – wysokich kompetencji społecznych. W literaturze coraz częściej zwraca się uwagę na koncepcję motywacji służby
publicznej, która wiąże się z motywacją wynikającą z chęci współuczestniczenia
w tworzeniu polityk, zaangażowania w sprawy publiczne, chęci służenia interesowi publicznemu i działania na rzecz sprawiedliwości społecznej [Zieliński, 2010,
s. 34; Marzec, 2014, s. 111]. Jednocześnie trudność związaną z wykonywaniem
zawodu potęgują rosnące oczekiwania społeczne względem tej grupy zawodowej.
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak,
to w jakim zakresie praca w sektorze publicznym ma charakter emocjonalny, oraz
wskazanie wynikających z tego oczekiwań co do kompetencji pracowników.
Pisząc o kompetencjach, oparto się na ich autorskiej klasyfikacji, gdzie wśród skupisk kompetencji pracownika wyodrębniono skupisko nazwane „koncentracją na
emocjach” [Springer, 2011, s. 255–258], które zdaniem autorki wydaje się mieć kluczowe znaczenie w radzeniu sobie z pracą emocjonalną. Opracowanie ma charakter teoretyczny i stanowi podstawę zbudowania modelu konceptualnego, który na
dalszych etapach pracy badawczej zostanie poddany weryfikacji empirycznej.
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1. Praca w sektorze publicznym jako praca emocjonalna
1.1. Koncepcja pracy emocjonalnej
Coraz częściej w psychologii organizacji, socjologii czy naukach o zarządzaniu
dostrzega się sferę funkcjonowania pracownika, w której kluczową rolę odgrywają emocje [Ashforth, Humphrey, 1995; Hochschild, 2009]. Powyższe zainteresowanie znajduje odzwierciedlenie w praktykach organizacji, które narzucają
swoim pracownikom sposoby emocjonalnej reakcji w standardowych zachowaniach podczas kontaktu z usługobiorcą (sposoby przywitania, standardy obsługi,
sposoby załatwiania reklamacji) [Grandey, 2000]. Powyższe praktyki powodują,
że pracownik często doświadcza emocji niepokrywających się z emocjami, które
okazuje. Powstaje wówczas dysonans emocjonalny (analogiczny do dysonansu
poznawczego opisanego przez Festingera w 1954 roku), który jest przyczyną dyskomfortu psychicznego, co z kolei motywuje pracownika do podjęcia działań
zmierzających do jego redukcji [Moris, Feldman, 1996, s. 987]. Specyfika pracy
emocjonalnej polega na konieczności regulowania emocji wówczas, gdy pracownik zobowiązany jest do okazywania innych emocji, niż odczuwa [Ashforth,
Humphrey, 1995]. W literaturze wskazuje się na dwie różne strategie, które
w takiej sytuacji pracownik może przyjąć – tzw. działania płytkie (surface acting)
oraz działania głębokie (deep acting)1. Na poziomie płytkim pracownik okazuje
inne emocje niż odczuwa, najczęściej uśmiecha się do swojego klienta mimo odczuwania emocji negatywnych. Inaczej w przypadku działania na poziomie głębokim, w którym dochodzi do zmiany odczuwanych emocji. W takiej sytuacji
emocje pierwotnie negatywne są zastępowane pozytywnymi (najczęściej na skutek zmiany sposobu myślenia o kliencie) [Szczygieł i in., 2009].
Kluczowe w zdefiniowaniu pracy emocjonalnej okazały się cztery kryteria
wyłonione przez A.R. Hochschild. Należą do nich: duże nasilenie kontaktów osobistych, konieczność utrzymywania kontaktu bezpośredniego (słownego i wzrokowego), konieczność wyrażania przez pracowników emocji w celu wywołania emocji
u klienta oraz obowiązywanie w organizacji reguł okazywania emocji. Powyższe
kryteria stały się podstawą oceny emocjonalnego charakteru pracy osób zatrudnionych w sektorze publicznym (zob. tabela 1).

1

W literaturze można również spotkać określenie płytkie i głębokie odgrywanie roli.
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Tabela 1. Jakościowa ocena występowania pracy emocjonalnej w sektorze publicznym
Grupa
pracowników

Nasilenie
kontaktów

Kontakt
wzrokowy
i słowny

Kształtowanie
emocji

Funkcjonowanie
reguł
w organizacji

Pracownicy
edukacji

bardzo duże

bardzo częsty

średni wpływ

tak

Pracownicy
opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej

bardzo duże

bardzo częsty

duży wpływ

tak

Pracownicy
administracji
publicznej

duże lub małe
w zależności
od stanowiska

częsty
– zależny
od stanowiska

mały wpływ

tak

Źródło: opracowanie własne.

Pobieżna ocena pracy w sektorze publicznym wskazuje, że z całą pewnością
w przypadku nauczycieli oraz pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej mamy do czynienia z pracą emocjonalną. Pewne zastrzeżenia może
budzić zaklasyfikowanie do tej grupy pracowników administracji publicznej,
jednak tutaj kluczowym może się okazać rodzaj zajmowanego stanowiska, które
wpływać będzie na poziom emocjonalności wykonywanej pracy.
Warto zaznaczyć, że również Hochschild, wymieniająca 44 różne grupy
zawodów, wskazuje na nauczycieli, pracowników służby zdrowia oraz pracowników administracji jako na wykonujących pracę emocjonalną. Autorka swoje
badania poświęciła jednak głównie zawodom o charakterze usługowym, których
rola w ostatnich latach znacząco rośnie. Podobne badania prowadzone przez
E. Vigodę‐Gadota i G. Meisler [2010] dowodzą znaczenia zarządzania emocjami wśród pracowników sektora publicznego. Jak wykazali badacze, inteligencja
emocjonalna pracowników ma mocno moderujący wpływ na zależność między
oceną polityki personalnej a zaangażowaniem emocjonalnym i absencją w pracy
[Vigoda‐Gadot, Meisler, 2010, s. 73–86].

1.2. Konsekwencje wykonywania pracy emocjonalnej
Pisząc o konsekwencjach wykonywania pracy emocjonalnej, badacze skupiają się
przede wszystkim na wskazaniu jej pozytywnego wpływu na organizację oraz
możliwego negatywnego wpływu na pracownika. Wśród pozytywnych skutków
(przede wszystkim wynikających z wprowadzenia wewnątrzorganizacyjnych
reguł okazywania emocji) wymienia się wzrost satysfakcji i lojalności klienta,
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poprawę jakości usług, poprawę wyników finansowych i wzrost efektywności
[Hwa, 2012, s. 117]. Jednocześnie wskazuje się na ryzyko licznych negatywnych
konsekwencji dla pracownika. Hochschild [2009], przeprowadzając badania na
pracownikach sektora usługowego, dostrzegła silne reakcje psychosomatyczne
będące wynikiem odczuwanego stresu. Odczuwanie negatywnych stanów przyczynia się, zdaniem autorki, również do pojawienia się zachowań niepożądanych
dla pracodawców, takich jak absencja w pracy czy spadek zaangażowania [Chau,
2009]. Liczne badania dotyczące pracy emocjonalnej wskazują, że na wystąpienia
konsekwencji negatywnych dla pracownika ma wpływ sposób reakcji na wykonywaną pracę. Są one zdecydowanie większe, gdy pracownik tylko powierzchownie
odgrywa swoją rolę, prezentując emocje niezgodne z odczuwanymi. W wypadku
działań głębokich negatywne konsekwencje wykonywania pracy emocjonalnej
są znacznie mniejsze [Judge i in., 2009].
Wykonywanie pracy emocjonalnej w sektorze publicznym może mieć istotny wpływ – poza obniżeniem satysfakcji i wypaleniem zawodowym – na poczucie
dumy z wykonywanego zawodu [Jin, Guy, 2009]. Jeśli pracownicy wykonują pracę emocjonalną na poziomie głębokim, świadomość, że w swojej pracy wpływają
również na emocje innych, jest pozytywnie skorelowana z ich poczuciem dumy
z wykonywanego zawodu [Jin, Guy, 2009, s. 101–102]. W wypadku pracowników
sektora publicznego bardzo ważne wydaje się również wskazanie zależności między motywacją do służby publicznej a wykonywaniem pracy emocjonalnej. Jak
wykazały badania [Hsieh i in. 2012], istnieje pozytywna zależność między tymi
dwoma obszarami. Pracownicy mający wysoki poziom motywacji do służby
publicznej częściej wykonywali pracę emocjonalną na poziomie głębokim [Hsieh
i in. 2012, s. 245–246]. Warto przy okazji podkreślić, że choć obie te zmienne są
od siebie zależne, to jednak pozostają innymi obszarami funkcjonowania pracownika w miejscu pracy.
Złożoność procesów oraz wielość czynników, które w konsekwencji mogą
prowadzić do negatywnych skutków wykonywania pracy emocjonalnej, obrazuje
model opracowany przez A. Grandeya [2000], pokazany na rysunku 1.
Zgodnie z powyższym modelem w praktyce występują liczne zmienne różnicujące reakcje pracownika na wykonywanie pracy emocjonalnej. Poddane są
one analizie w licznych pracach badawczych, przy czym wyraźnie dostrzec można przewagę tytułów poświęconych uwarunkowaniom indywidualnym nad
publikacjami o uwarunkowaniach organizacyjnych.
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– narzucone reguły

Praca emocjonalna
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przez głębokie
odgrywanie roli
Modyfikowanie emocji
przez płytkie
odgrywanie roli

Zdarzenia
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Czynniki indywidualne
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– ekstrawersja
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– odczuwane emocje
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– satysfakcja z pracy
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– zachowania
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Proces regulacji emocji

Długoterminowe
konsekwencje

Rysunek 1. Model regulacji emocji w pracy
Rys. 1. Model regulacji emocji w pracy

Źródło: [Grandey, 2000, s.101].

Źródło: [Grandey, 2000, s.101].

1.3. Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania radzenia sobie z pracą
o charakterze emocjonalnym
Rodzaj reakcji pracownika na wykonywanie pracy emocjonalnej zależy od przyjętej przez niego strategii odgrywania roli. Liczne badania dowodzą, że płytkie
odgrywanie roli sprzyja odczuwaniu negatywnych emocji, wypaleniu zawodowemu i obniżonej satysfakcji z pracy. Z kolei głębokie odgrywanie nie zawsze
wywołuje odczucie satysfakcji z pracy [Judge i in., 2009, s. 57]. Równocześnie
przewidywanie negatywnych konsekwencji wykonywania pracy o charakterze
emocjonalnym utrudnia fakt, że nie tylko pracownicy różnią się sposobem reakcji
na taką pracę, ale również reakcje te mogą ulegać zmianie. A zatem część osób
reagować będzie w ten sam sposób, regulując własne emocje zawsze za pomocą
głębokiego lub zawsze za pomocą płytkiego odgrywania roli, podczas gdy inni
zachowywać się będą niekonsekwentnie, podejmując raz tę, raz inną strategię
[Scott i in., 2012].
Istotnym obszarem badania pracy emocjonalnej jest poszukiwanie osobowościowych determinant radzenia sobie z nią. Wśród analizowanych zmiennych
osobowościowych wskazuje się na ekstrawersję, która zmniejsza negatywne konsekwencje płytkiego odgrywania roli oraz zwiększa odczuwanie pozytywnych
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emocji w przypadku głębokiego odgrywania roli [Judge i in., 2009]. Jak wskazuje
w swoim modelu Grandey [2000], obok zmiennych osobowościowych, na reakcję
pracownika wpływa również inteligencja emocjonalna. Badania wykazują, że
pracownicy cechujący się wysokim wskaźnikiem inteligencji emocjonalnej mają
większe skłonności do podejmowania reakcji głębokiej na wymagania pracy
emocjonalnej, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepożądanych zachowań [Wróbel, 2013; Rathi, 2014, s. 63–64]. Warto zaznaczyć, że inteligencja emocjonalna to zmienna, której pozytywne oddziaływanie dostrzeżono
również w zakresie pożądanych reakcji na trudne sytuacje w miejscu pracy
[Basińska i in., 2007]. Trzecią zmienną indywidualną, która ma istotne znaczenie
w wykonywaniu pracy emocjonalnej, jest płeć. Wyniki badań wskazują, że kobiety przeżywają silniejsze emocje negatywne w przypadku płytkich reakcji na
pracę emocjonalną, jak również w takiej sytuacji są bardziej skłonne do wycofania się [Scott, Barnes, 2011, s. 126–129].
Obok zmiennych indywidualnych wskazuje się na czynniki środowiskowe,
które przyczyniać się mogą do zróżnicowania reakcji na pracę emocjonalną. Bardzo ciekawe wyniki uzyskano, badając reakcję osób wykonujących pracę emocjonalną w różnych kulturach [Allen i in., 2014]. Porównując wyniki badań wśród
chińskich i amerykańskich pracowników, dostrzeżono, że wzrost wymagań pracodawcy co do reguł okazywania emocji powoduje znacznie większy wzrost
powierzchownego odgrywania roli wśród pracowników z USA niż z Chin. Co
więcej, wśród Amerykanów w przypadku płytkiego odgrywania roli zwiększyło
się ryzyko wystąpienia komponentów wypalenia zawodowego, takich jak wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja czy obniżenie poczucia własnej wartości
[Allen i in., 2014, s. 30–31]. Wpływ kraju oraz płci na okazywanie emocji w pracy
potwierdzili również inni badacze [Moran i in., 2013].
Wśród badań nad czynnikami wpływającymi na przebieg reakcji na wykonywanie pracy emocjonalnej warto zwrócić uwagę na te, które podkreślają znaczenie sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. W tym wypadku
wskazuje się na rolę wsparcia społecznego, którego źródłem może być zarówno
współpracownik [Hwa, 2012, s. 123], jak i przełożony [Newman, 2009].

2. Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji
2.1. Definicja kompetencji pracownika
Termin „kompetencje pracowników” stosowany jest w różnych naukach społecznych,
takich jak psychologia, ekonomia, pedagogika, socjologia, prawo czy zarządzanie.
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Znaczący wkład w rozwój zainteresowania kompetencjami na gruncie zarządzania miały prace D.C. McClellanda, w których amerykański psycholog odchodzi
od traktowania inteligencji jako wyznacznika sukcesu zawodowego i wskazuje na
konieczność poszukania innych kryteriów oceny potencjału pracownika. Badania nad kompetencjami prowadzone przez McClellanda kontynuował i rozwijał
jego współpracownik R.E. Boyatzis, który spopularyzował podejście do kompetencji jako zbioru indywidualnych charakterystyk decydujących o efektywności
pracownika [Boyatzis, 1982, s. 21].
Wśród najczęściej wymienianych składowych kompetencji, niebudzących
większych zastrzeżeń teoretyków i praktyków zarządzania, są trzy elementy:
wiedza, umiejętności i postawy. Opierając się na podejściu amerykańskim (behawioralnym), niektórzy rozszerzają kompetencje o motywację, cechy osobowości,
wartości, samoocenę, rolę społeczną, a nawet stan zdrowia i wygląd zewnętrzny.
Jak piszą D.D. Dubois i W.J. Rothwel [2008, s. 35], definiowanie kompetencji
zmierza w kierunku włączania każdej cechy jednostki, która będzie umożliwiać
danej osobie osiąganie oczekiwanych rezultatów na danym stanowisku pracy.
Jednak podejście to ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
Biorąc pod uwagę kontrowersje i problemy związane z definiowaniem kompetencji pracownika, dostrzeżono konieczność wyodrębnienia trzech zależnych
od siebie obszarów. Zdaniem autorki propozycja rozdzielenia źródeł, składników
i uwarunkowań przejawiania kompetencji nie tylko rozstrzyga dylematy definicyjne, ale również ułatwia posługiwanie się terminem „kompetencje” w praktyce
zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwszym podstawowym obszarem wyłonionym przez autorkę są źródła kompetencji, które w dużym stopniu warunkują
proces ich kształtowania. Wśród źródeł kompetencji wyróżniono zarówno stanowiące wewnętrzny potencjał człowieka, jak i tkwiące w jego otoczeniu. Zdaniem autorki do kluczowych źródeł kompetencji należeć będą takie wewnętrzne
uwarunkowania, jak: cechy osobowości, potrzeby, iloraz inteligencji oraz poziom
inteligencji emocjonalnej. Jednocześnie czynnikami środowiskowymi decydującymi o kształtowaniu się kompetencji będą przebieg edukacji i socjalizacji oraz
zdobywane doświadczenie. Wyróżnione źródła kompetencji warunkują posiadaną przez pracownika wiedzę (deklaratywną i proceduralną), jego motywację,
postawę oraz sposób postrzegania swojej roli jako pracownika. Splot powyższych
elementów stanowi kompetencje pracownika, czyli wewnętrzne predyspozycje
warunkujące efektywność wykonywanej pracy. Jednak to, czy kompetencje ujawnią się w zachowaniu, zależy od środowiska, w którym działa pracownik, systemu motywacyjnego w danej organizacji oraz systemu wartości funkcjonujących
w danym środowisku pracy.
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2.2. Klasyfikacja kompetencji
Analizując listy kompetencyjne opracowane przez organizacje, dostrzec można
sporą różnorodność w zakresie ich definiowania. Odchodzenie od generycznych
(uniwersalnych) modeli kompetencji na rzecz specyficznych, które powinny być
dopasowane do charakteru stanowiska i branży, w której funkcjonuje pracownik
[Raelin, Cooledge, 1995], owocuje opracowaniem różnych list kompetencji. Różnorodność kompetencji wykorzystywanych w procesach zarządzania zasobami
ludzkimi powoduje konieczność dokonywania ich klasyfikacji.
Najbardziej uniwersalna jest typologia opracowana przez J. Winterton i in.
[2006] wskazująca na dwa kryteria podziału: obszar wykorzystania (osobisty vs
zawodowy) oraz charakter działań (koncepcyjny vs operacyjny). Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, z punktu widzenia rozwoju zawodowego należy mówić
o kompetencjach: poznawczych, funkcjonalnych, społecznych i metakompetencjach. Wpływ powyższej koncepcji na gruncie polskiej literatury przedmiotu
znaleźć można w klasyfikacji opracowanej przez G. Filipowicza [2004]. Dla wspomnianego autora punktem wyjścia jest podział na kompetencje bazowe, wykorzystywane przez daną osobę niezależnie od roli zawodowej, oraz kompetencje
wykonawcze (specyficzne), ściśle powiązane z rolą zawodową [Filipowicz, 2004,
s. 19–38].
Mimo że w literaturze nie brakuje propozycji klasyfikacji kompetencji, to
jednak dostrzeżono potrzebę zidentyfikowania oddzielnych wymiarów kompetencyjnych, które w stosunkowo prosty sposób przypisać by można do poszczególnych stanowisk w organizacji. Z tego względu autorka przeprowadziła próbę
ich klasyfikacji, mając na celu identyfikację rozdzielnych obszarów kompetencyjnych (skupisk kompetencji)2. Wykorzystując analizę czynnikową wyodrębniono
siedem głównych skupisk kompetencji, które wyjaśniały blisko 60% wariancji.
Wyodrębnione składowe nazwano skupiskami kompetencji. Stanowią one
niezależne wymiary funkcjonowania zawodowego pracowników. Do wyodrębnionych skupisk należą wymiary nazwane: dominacja, koncentracja na informacji,
zorganizowanie, koncentracja na emocjach, koncentracja na analizie i wykorzystywaniu faktów, pomysłowość i otwartość oraz obszar specyficzny dla roli. Dominacja to czynnik, który decyduje o tym, w jakim zakresie pracownik potrafi
oddziaływać na otoczenie. W jego skład wchodzą również umiejętności prognostyczne związane z diagnozowaniem i oceną rynku. Koncentracja na informacji
to przekazywanie i odbieranie komunikatów, ale także umiejętności związane
z pozyskiwaniem informacji, w tym informacji zdobywanych z użyciem współ2

Badanie przeprowadzone zostało w 2010 roku na próbie 468 pracowników, zob. [Springer, 2011].
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czesnych narzędzi teleinformatycznych. Koncentracja na emocjach to przede
wszystkim wrażliwość na emocje odczuwane przez współpracowników i klientów.
Pomysłowość i otwartość to skupisko warunkujące niestandardowe, nowatorskie
podejście do zadań. Zorganizowanie obejmuje przede wszystkim umiejętności
techniczne, niezbędne w codziennej pracy.
Wyodrębnione wymiary mają charakter uniwersalny, tzn. występują niezależnie od zajmowanego stanowiska i branży, w której pracownik jest zatrudniony.
Dalsze prace badawcze będą się skupiać na identyfikacji różnic poziomu oczekiwań wobec pracowników z określonych typów stanowisk (z wyjątkiem obszaru
specyficznego dla roli) oraz wskazania zależności między skupiskiem a wewnętrznymi i środowiskowymi źródłami kompetencji.

3. Oczekiwania kompetencyjne wobec pracowników
sektora publicznego
Podstawą hipotezy o wyższym poziomie oczekiwań wobec pracowników sektora
publicznego co do kompetencji związanych z funkcjonowaniem emocjonalnym
stały się wyniki badań zrealizowanych w 2010 roku na próbie 402 pracowników,
z których 80 było zatrudnionych w sektorze publicznym. Ponieważ w badaniach
wykazano istotną zależność między zajmowanym stanowiskiem a poziomem oczekiwań co do kompetencji pracowników, identyfikując oczekiwania wobec pracowników sektora publicznego, wykorzystano jedynie informacje odnoszące się
do zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. Wyeliminowało to wpływ
innej zmiennej na uzyskiwane wyniki, jednak jednocześnie znacząco zmniejszyło
liczebność badanej próby (N = 169, w tym 39 pracowników sektora publicznego).
Analizy oczekiwań dokonano w odniesieniu do zidentyfikowanych sześciu skupisk kompetencji. W odniesieniu do większości skupisk zauważyć można, że pracownicy sektora publicznego (w porównaniu z pracownikami z innych sektorów)
wyżej oceniają oczekiwania stawiane na ich stanowisku pracy.
Analiza wariancji wykazała, że jedynie w odniesieniu do dwóch skupisk,
koncentracji na informacji oraz koncentracji na emocjach, pracownicy sektora
publicznego istotnie różnią się od pozostałej grupy zatrudnionych (istotność odpowiednio na poziomie 0,000 i 0,002).
W celu bliższej oceny charakteru zróżnicowania koncentracji na informacji
i koncentracji na emocji przeprowadzono porównania wielokrotne3. Analiza wykazała, że w odniesieniu do obu wskazanych skupisk kompetencyjnych formułowane
3

Z uwagi na brak równości wariancji wykorzystano test post hoc Gamesa-Howella.
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są wyższe oczekiwania wobec pracowników sektora publicznego niż wobec pracowników produkcji i pracowników usług. Natomiast w wypadku pracowników
sektora publicznego i zatrudnionych w handlu różnica ta okazała się statystycznie
nieistotna.
Z punktu widzenia praktyki zarządzania, w tym działań rekrutacyjnych i prorozwojowych, warto poznać również szczegółowy profil oczekiwań. Oczekiwania te (z perspektywy pracownika) w zakresie skupiska „koncentracja na emocji”
oraz skupiska „koncentracja na informacji” prezentują kolejno rysunki 4 i 5.
bardzo istotne

istotne

56%

45%

35%

35%

50%

20%

28%

30%

23%

24%

Współpraca

Empatia

Rozwiązywanie
konfliktów

Słuchanie innych

Kontrola emocji

Rys. 2. Poziom oczekiwań w zakresie koncentracji na emocjach
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W zakresie kompetencji związanych z emocjami pracownicy sektora publicznego w swojej pracy muszą się wykazywać przede wszystkim umiejętnością
słuchania innych oraz kontrolowaniem emocji.
bardzo istotne

58%

51%

31%

istotne

26%

41%
21%

23%
Wypowiedż
ustna

29%
Wypowiedż
pisemna

26%
Prezencja

34%

25%

16%

Znajdowanie Wykorzystanie
Język obcy
informacji komputera i internetu

Rys. 3. Poziom oczekiwań w zakresie koncentracji na emocjach
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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W przypadku drugiego z wyróżnionych skupisk kompetencyjnych pracownicy sektora publicznego przede wszystkim muszą się cechować umiejętnością
formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej. Ośmiu na dziesięciu pracowników
z tego sektora przyznało, że umiejętności te są ważne, a nawet bardzo ważne w ich
pracy.
Zidentyfikowane w trakcie badań własnych oczekiwania wobec pracowników sektora publicznego są zgodne z wynikami innych badań, które prezentują
oczekiwania klientów wobec wybranych grup zawodowych [Bartkowiak, 2014;
Grabska, Stefańska, 2009; Jabłoński, Wojciechowska, 2013]. Wcześniejsze badania
prowadzone wśród odbiorców usług edukacyjnych czy medycznych potwierdzają
słuszność przyjęcia założenia o dużej wadze kompetencji związanych z gospodarowaniem emocjami oraz kompetencji komunikacyjnych pracowników sektora
publicznego.

4. Wnioski i ograniczenia
W dotychczasowych badaniach nad pracą emocjonalną badacze skupiali się przede
wszystkim na ocenie wpływu konsekwencji wykonywania tego typu pracy oraz
na identyfikacji zmiennych, które mogą mieć w tym wypadku istotne znaczenie.
Dotychczas nie pojawiły się jednak opracowania, które wskazywałyby na kompetencje pracownika jako istotny czynnik wpływający na wykonywanie pracy
emocjonalnej. Zdaniem autorki wykazanie wpływu kompetencji pracownika na
pracę emocjonalną jest szansą na włączenie problemów związanych z wdrażaniem reguł okazywania emocji do polityki personalnej. Jednocześnie stanowić to
może kolejny argument za wypracowaniem nowego podejścia do ZZL w sektorze
publicznym. Skupianie się na kompetencjach może być istotnym czynnikiem,
który przyśpieszy profesjonalizację kadr w administracji publicznej, która to profesjonalizacja wydaje się nieodzownym kierunkiem zmian w obszarze ZZL
[Doktór, 2004, s. 13].
Powyższe rozważania oraz przeprowadzone badania empiryczne pozwalają
przyjąć, że w pracy osób zatrudnionych w sektorze publicznym istotną rolę odgrywać będą dwa skupiska kompetencji – skoncentrowanie na emocjach oraz
koncentracja na informacji. Wskazanie na te dwa skupiska jest zgodne z wcześniejszymi badaniami, w których wyraźnie wskazuje się na rolę inteligencji emocjonalnej i ekstrawersji w radzeniu sobie z pracą emocjonalną. Pozostaje jednak
pytanie, czy faktycznie poziom tych kompetencji warunkować będzie radzenie
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sobie pracownika z wymogami pracy emocjonalnej. W związku z powyższym
postawiono następując hipotezy badawcze:
H1. Osoby o wyższym poziomem KE częściej przyjmują strategię głębokiego odgrywania roli.
H2. Kompetencje należące do skupiska KE i KI wpływają na zmniejszenie
negatywnych konsekwencji pracy emocjonalnej.
H3. Niezależne od przyjętej strategii radzenia sobie z pracą emocjonalną
poziomy kompetencji KE i KI będą ograniczać negatywne konsekwencje pracy
emocjonalnej.
Płytkie odgrywanie roli
(surface acting)

Poziom natężenia
pracy o charakterze
emocjonalnym

Poziom kompetencji
pracownika
w zakresie:

Konsekwencje
pracy emocjonalnej:

– koncentracji
na emocjach (KE)

– wypalenie zawodowe

– koncentracji
na informacji (KI)

– poziom satysfakcji
– zachowania
negatywne

Głębokie odgrywanie roli
(deep acting)

Rys. 4. Model wpływu kompetencji na wykonywanie pracy emocjonalnej
Źródło: opracowanie własne.

Pozytywna weryfikacja hipotez umożliwi organizacjom sektora publicznego
wdrożenie programów przeciwdziałających negatywnym konsekwencjom pracy
o charakterze emocjonalnym. Możliwość wykorzystania przyszłych rezultatów
dostrzega się zarówno w procesach rekrutacji, jak i (a może przede wszystkim)
w opracowywaniu programów szkoleniowych, które zwiększałyby poziom omawianych kompetencji pracowników. Autorka ma jednak świadomość, że są
problemy, które należy rozwiązać przed realizacją badań. Jednym z nich jest konieczność dalszej weryfikacji wyodrębnionych skupisk kompetencji, które stały
się podstawą formułowania hipotez. Skupiska kompetencji poddanych analizie
zostały wyodrębnione na podstawie badań własnych autorki zrealizowanych
w 2010 roku i wymagają dalszej weryfikacji. Kolejny problem, który wymagałby
rozwiązania, to opracowanie narzędzia pozwalającego ocenić poziom emocjonalnego charakteru pracy. Powinno ono uwzględniać kulturowe uwarunkowywania polskich organizacji. Niestety, do tej pory polskie badania dotyczące pracy
emocjonalnej mają charakter bardzo wyrywkowy.
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Wykorzystanie grywalizacji w społecznościowej
rekrutacji internetowej
Streszczenie
Rekrutacja wykorzystująca możliwości internetu jest najszybciej rozwijającą się metodą
pozyskiwania kandydatów. Jednak zmienność jej narzędzi i oczekiwań, jakie budzi
wykorzystanie ICT w zarządzaniu, prowokuje pojawianie się wielu mitów, niejasności
i przesadzonych opinii. Tekst prezentuje typologię czterech rodzajów e-rekrutacji oraz
analizuje wykorzystanie narzędzi grywalizacyjnych w każdym z tych czterech typów,
szerzej omawiając ich potencjalne wykorzystanie w obszarze rekrutacji społecznościowej. Ilustrowany jest przykładami zastosowań grywalizacji do zadań rekrutacyjnych oraz
prezentacją wybranych wyników analizy 300 stron internetowych największych polskich
przedsiębiorstw pod kątem stosowania narzędzi rekrutacji internetowej.
Słowa kluczowe: e-rekrutacja, grywalizacja, employer branding, CSR, metody ITC
w zarządzaniu ludźmi
Klasyfikacja JEL: M12, M51, M31, J24, J23

Gamification in e-recruitment
Abstract
E-recruitment is the fastest growing group of methods of recruitment. High expectations
that the use of ITC methods in HR management generates, as well as rapid changes in
tools used, have given rise to numerous myths and exaggerations associated with this
method. The article presents a typology of 4 steps in e-recruitment and analyses use
of gamification and games in each type of e-recruitment. It is illustrated by examples of
such applications and the results of analyses of 300 www pages of the biggest Polish
enterprises about their use of e-recruitment tools.
Keywords: e-recruitment, gamification, employer branding, CSR, ITC metods in HR
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Wstęp
Rekrutacja z wykorzystaniem technologii ICT stała się standardowym narzędziem kadrowym. Coraz częściej pojawiają się jej analizy, wprowadza się jej typologie i formułuje szereg prognoz, z których część jest niewątpliwie przesadna.
Celem tego tekstu jest zaprezentowanie pewnej typologii etapów wyróżnianych czasem w rozwoju e-rekrutacji oraz szersza analiza możliwości, jakie
zastosowanie grywalizacji wprowadza w każdym z nich. Grywalizacja to jeden
z najbardziej dyskutowanych tematów we współczesnym zarządzaniu, a w zarządzaniu ludźmi w szczególności, ale krytyczna analiza możliwości, które faktycznie stwarza w obszarze rekrutacji, jest mocno niepełna. Można też wskazać wiele
mitów czy nierealistycznych oczekiwań, które już pojawiły się w literaturze. Jedną ze społecznych przyczyn takiej mitotwórczej działalności jest brak w literaturze analiz faktycznego zasięgu metod rekrutacji internetowej w dużych polskich
przedsiębiorstwach, które pozwoliłoby krytyczniej spojrzeć na wiele niezbyt
uprawnionych postulatów. Częściowe uzupełnienie tej luki stanowi cel prezentowanego tutaj badania empirycznego.
Tekst zorganizowany jest następująco. W części pierwszej scharakteryzowano e-rekrutację oraz pewną typologię czterech etapów rozwoju jej narzędzi.
Część druga omawia definicję grywalizacji oraz wskazuje możliwy zakres jej wykorzystywania w rekrutacji. Następnie przedstawiono wyniki badania empirycznego, polegającego na obserwacji 300 stron internetowych największych polskich
przedsiębiorstw w celu skonfrontowania uprzednich rozważań z praktyką polskich przedsiębiorstw. Zakończenie omawia trafność uwag, jakie taka konfrontacja przyniosła.

1. Rekrutacja internetowa – zasięg i definiowanie
Już kilka lat temu wskazywano, że „pozyskiwanie kandydatów do pracy przez
Internet, [czyli] tzw. e-rekrutacja” jest najdynamiczniej rozwijającą się grupą metod rekrutacji [Listwan, 2010, s. 120]. Obecny zasięg tak rozumianej rekrutacji
internetowej jest rozmaicie szacowany w zależności od branży, kraju, rodzaju stanowiska, na które jest prowadzona, czy rodzaju organizacji. Dane o jej rozpowszechnieniu mówią, że tym narzędziem już w 2010 roku posługiwało się trzy
czwarte dużych organizacji w USA, wszystkie rządy stanowe w USA czy dwie
trzecie firm w Europie korzystających z portali rekrutacyjnych [Woźniak, 2013].
Zasięg wykorzystania internetu do celów rekrutacyjnych w Polsce, która nie należy do liderów rozpowszechnienia nowych technologii [Runiewicz-Wardyn,
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2008], bywa rozmaicie szacowany, na podstawie mniej lub bardziej przypadkowych prób badawczych. Zwykle korzystają one z badań internetowych, co
skutkuje radykalnym przeszacowaniem powszechności stosowania tych metod.
Dostęp przedsiębiorstw do internetu przestał już być ograniczeniem w stosowaniu narzędzi rekrutacji internetowej – wg danych GUS z 2011 roku ma go ponad
95% z nich, ale znacznie mniej firm prowadzi własne strony internetowe (podstawowe narzędzie e-rekrutacji). Używania zaś własnych stron internetowych w tym
celu nie oszacowano dotychczas w badaniach opartych na nieprzypadkowych
próbach.
Oczekiwanie, że polskie przedsiębiorstwa czy szerzej – organizacje powinny wykorzystywać internet do celów rekrutacyjnych, wydaje się dobrze uzasadnione nie tylko korzyściami finansowymi i czasowymi, ale też oczekiwaniami
kandydatów. Wykluczenie internetowe w Polsce, wynikające z braku dostępu
technicznego do tego medium w domu, dotyczy mniej niż jednej trzeciej poszczególnych grup wiekowych w populacji 60+ [Woźniak 2014a, za GUS], a niemal pełny dostęp do internetu mają osoby z wyższym i średnim wykształceniem,
które stanowią naturalną grupę podmiotów działań rekrutacyjnych prowadzonych przez duże przedsiębiorstwa. Wielokanałowy dostęp do internetu, jak
również codzienne wykorzystywanie go do różnych działań jest powszechne
w młodszych grupach wiekowych.
Precyzyjne zdefiniowanie rekrutacji internetowej nie może polegać, na uznaniu wykorzystywania internetu w działaniach związanych z rekrutacją, za wyróżnik e-rekrutacji [Woźniak, 2013]. Tak jak e-learningu nie tworzy rozesłanie
zaproszeń i programu szkolenia za pomocą e-maili [Woźniak, 2009], tak e-rekrutacji nie stanowi wysłanie przez internet zaproszenia na rozmowę czy listu o odrzuceniu aplikacji. Zwykle za warunek uznania działania za e-rekrutację jest
realizacja jakiejś jego „ważnej części” rekrutacyjnej przez internet, podobnie jak
w wypadku uznania działalności handlowej za e-handel [Woźniak, 2015a]. Podobnie również należy oczekiwać faktycznych zmian w strukturach procesów
realizowanych z wykorzystaniem narzędzi ICT, a nie tylko zastąpienia pewnych
sposobów komunikowania innymi (nowymi), bez zmian w samych procesach.
Sformułowanie ścisłej definicji e-rekrutacji utrudnia również stała zmienność zarówno samych narzędzi ICT, jak i sposobów korzystania z nich w procesie
rekrutacji. Czasem próbuje się uporządkować kolejne etapy poszerzania zbioru
narzędzi e-rekrutacyjnych, proponując rozróżnianie różnych rodzajów e-rekrutacji i nazywając je „Web” z kolejnymi numerami, na wzór nazw etapów rozwoju
sposobów komunikacji w sieci. Tabela 1 zawiera – omówioną szerzej w innych
publikacjach – typologię narzędzi e-rekrutacji.
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Tabela 1. Cztery generacje rekrutacji internetowej i ich zastosowanie
Nazwa

Zalety

Wady

Kiedy stosować

Web 1.0
(komunikacja
jednostronna) –
własna strona

Możliwość bogatego
przekazu informacji
o firmie na własnej
stronie WWW

Konieczność przyciągnięcia odwiedzin
i utrzymania
aktualności firmowej
strony WWW

Duży ruch na własnej
stronie

Web 1.0
– portale
z ofertami
kandydatów
(wortale)

Możliwość przeszukiwania gotowych
zbiorów CV
kandydatów

Nieaktualność znacznej części ofert;
dostępność ofert
ograniczonego rodzaju
(głównie studentów)

Dla łatwej rekrutacji
młodych ludzi

Web 2.0 (brak
komunikacji,
firma śledzi
wytwory komunikacyjne
„kandydatów”)
– przeszukiwanie
wyszukiwarką

Szybki dostęp do informacji o wybranym
kandydacie

Naruszanie prywatności, możliwość
uznania za prawdziwe
informacji wykreowanych przez kandydata,
trudna identyfikacja
w wypadku popularnych nazwisk

Zawsze przy zbieraniu
wstępnej informacji do
dalszego sprawdzenia

Web 2.0
– przeszukiwanie społeczności w celu
znalezienia
potencjalnych
kandydatów

Możliwość rozpoznania nazwisk wcześniej
nieznanych;
możliwość rozpoznania miejsc w sieci,
gdzie gromadzą się
pożądani kandydaci

Pracochłonność

Zawsze gdy brak pomysłu
na inny sposób
identyfikacji pożądanych
kandydatów

Web 3.0
(komunikacja
wielostronna)

Możliwość znacznego
wzmocnienia wizerunku i wykreowania różnego rodzaju
wspólnot wokół firmy

Pracochłonność
i konieczność opracowania niestandardowych sposobów
przyciągania uwagi
społeczności

Jako element tworzenia
wizerunku firmy – zawsze,
jako narzędzie rekrutacyjne – w celu dotarcia do
wybranych segmentów
rynku pracy

Możliwość dotarcia do
szerokiego i zróżnicowanego audytorium

Konieczność budowania wizerunku firmy
w różnych grupach
oraz utrzymywania
więzi z ambasadorami
marki

W firmach o uznanych
markach oraz w firmach
o niezłej reputacji –
do poszukiwania kandydatów o określonych
kwalifikacjach

Web 4.0
(croudsourcing)

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z: [Woźniak 2013; 2014ab].

Analizując tabelę 1 należy zauważyć, że początkowo sieć służyła do zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych, analogicznych do informacji prasowych
o poszukiwaniu pracowników (tzw. rekrutacja Web 1.0). Już wówczas można
było dostrzec znaczące modyfikowanie nie tylko sposobów wykonywania dotychczasowych zadań operacyjnych w zakresie rekrutowania, ale też charakteru
tych zadań [Strohmeir, 2010; Woźniak, 2013, 2014a]. Przeszukiwanie ogłoszeń
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w portalach z ofertami pracy stało się łatwiejsze, a możliwość przekierowania
kandydata na własną stronę firmy pozwalała prowadzić rekrutację z użyciem bogatego zestawu informacji i środków ich przekazywania (np. filmów, testimonials,
blogów czy gier), co powinno zwiększać atrakcyjność ofert pracy.
W powyższej typologii rekrutację Web 2.0 wiąże się z wykorzystywaniem
materiałów tworzonych spontanicznie przez uczestników społeczności internetowych, a więc z sytuacją, gdy potencjalny pracodawca aktywnie przeszukuje treści
zamieszczone przez innych użytkowników sieci, wykraczające poza ogłoszenia
o poszukiwaniu pracy. Charakterystycznymi narzędziami internetowymi, wykorzystywanymi w rekrutacji Web 2.0, są portale społecznościowe typu prywatnego
(np. Facebook) czy profesjonalnego (LinkedIn), wideoplatformy typu Youtube.
com czy wirtualne światy typy Second Life oraz wyszukiwarki (typu Google) do
analizy danych w różnych obszarach internetu.
Wchodzenie w dialog z internautami – czy to w celu bezpośredniego zachęcania ich do aplikowania, czy też w celu kreowania grup w różnym stopniu i w różny
sposób powiązanych z firmą, z zamiarem wykorzystania tych więzi do celów
rekrutacyjnych – badano uprzednio w trakcie studiów nad employer branding
i stwierdzono, że polegają na konstruowaniu w otoczeniu organizacji grup o pozytywnym stosunku do niej i większej znajomości jej problemów (ambasadorów
marki) [Woźniak, 2013]. Pozyskanie w otoczeniu znacznej grupy ambasadorów
marki staje się kluczowe dla możliwości wykorzystania crowdsourcingu1 do wyszukiwania i zachęcania odpowiednich kandydatów, by złożyli oferty. Analogicznie do poszukiwania rekomendacji dla potencjalnych kandydatów u swoich
pracowników, rekrutacja Web 4.0 ma przekazać to zadanie użytkownikom sieci.
Takie działanie opiera się na przekonaniu, że wyznaczenie nawet niewielkiej nagrody dla tych, których rekomendowani zostaną zatrudnieni, sprawi, iż użytkownicy sieci podejmą poszukiwania, co przełoży się na dużą liczbę kandydatów.
Dzięki dobrze działającym mechanizmom automatycznej preselekcji nadmiar
zgłoszeń, stanowiący wadę wczesnych metod e-rekrutacji, nie obciąża dodatkową pracą rekrutujących. Ten rodzaj rekrutacji (rozumiany szeroko, a więc bez
ograniczania się do komunikowania zapośredniczonego technologicznie) nazywać można – na wzór polskiego tłumaczenia określenia „crowdfounding” jako
„finansowanie społecznościowe” – rekrutacją społecznościową. Formalnie rzecz
biorąc, nazwa ta odnosi się do włączenia społeczności (zwykle komunikującej się
Crowdsourcing polega na przekazywaniu zadań do wykonania grupie podmiotów, która nie ma ostro zdefiniowanych granic [Woźniak, 2014a]. Znanymi przykładami crowdsourcingu są działania społecznościowe
typu Wiki (np. wikipedia) czy tworzenie przez internautów list najlepszych utworów muzycznych stulecia
(Rank Your Music). Z perspektywy rekrutacyjnej Web 4.0 stanowi wykorzystanie sieci WWW do rozszerzenia programów poleceń pracowniczych, które bywają stosowane jako formalne procedury również przez polskie firmy.
1
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przede wszystkim w internecie) o niezbyt ściśle określonych granicach do zadań
związanych z rekrutacją, a więc może być odnoszona zarówno do działań określonych tu jako Web 4.0, jak i części działań Web 3.0 czy nawet Web 2.0 (traktowanych jako przygotowanie do wejścia w bezpośrednie komunikowanie się).

2. Grywalizacja i jej zastosowanie w rekrutacji
Oczywiste korzyści płynące ze stosowania e-metod wyższych poziomów, a więc
w szczególności poleceń uzyskiwanych od internautów dzięki crowdsourcingowi,
to: obniżenie kosztów i czasu zbierania aplikacji oraz możliwość dotarcia do szerokich i nietypowych grup potencjalnych kandydatów. Warunkiem jest nie tylko
wcześniejszy znaczny ruch na stronach internetowych firmy, ale też pozyskanie
względnie szerokiego i zróżnicowanego grona osób jej sprzyjających. Jednym
z tańszych sposobów oddziaływania na internautów, sprzyjającym spełnieniu tych
warunków, jest stosowanie grywalizacji, czyli wykorzystywanie mechanizmów
gry do pobudzenia zainteresowania stroną danej firmy. Określenie „tańszy” w stosunku do działań, które często wymagają tworzenia gier komputerowych, może
zaskakiwać, ale należy pamiętać, że faktyczną alternatywą (niewykluczającą) dla
pobudzenia zainteresowania stroną internetową przez zamieszczanie na niej gier
rozrywkowych czy innych działań grywalizacyjnych jest nawiązywanie komunikacji przez blogi i eventy (np. koncerty) w świecie realnym.
Grywalizację kojarzy się ze zbieraniem punktów i realizowaniem misji, za
co przyznawane są sprawności, i tworzeniem wspólnoty grających dzięki porównywaniu się z innymi i samym sobą pod względem sprawności realizowania proponowanych przez organizatora wyzwań [Woźniak, 2015b]. Jednak faktyczne
korzystanie z mechanizmów gry do innych celów oznacza zarówno wykorzystywanie jedynie wybranych z nich (tzw. grywalizacja właściwa czy w węższym
sensie), jak i wykorzystywanie całych gier (tzw. grywalizacja w szerszym sensie)
do celów twórcy rozgrywki. Struktura tych celów bywa rozmaita, choć zwykle
jawnym jest zachęcenie potencjalnych graczy do wzięcia udziału w rozgrywce,
a dalszym uzyskanie przez twórcę rozgrywki korzyści w postaci zwiększonej
sprzedaży czy – jak w wypadku gier i systemów grywalizacyjnych w rekrutacji
– ocieplenia wizerunku firmy albo pobudzenia zainteresowania jej ofertą pracy.
Z perspektywy użyteczności do celów rekrutacyjnych warto oddzielić grywalizację w sensie węższym od stosowania gier rozrywkowych, bo w sposób
naturalny wywołują one działanie gracza w trakcie rozgrywki, gdyż zakłada się pobudzenie jego zainteresowania rozgrywką poprzez sam charakter gry. To oznacza
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założenie, że gra rozrywkowa jest wysokiej jakości (tzn. angażuje gracza poprzez swoją strukturę) niezależnie od treści, a to oczywiste uproszczenie.
Jednak częściej spotyka się angażujące gry niż angażujące rozwiązania grywalizacyjne. Doświadczenie w tworzeniu gier jest już tak bogate, że względnie
łatwo uzyskać minimalny poziom jakości, którego ważnym składnikiem jest
zaangażowanie gracza.
Warto podzielić gry ze względu na ich treść – gdy wymaga ona, by gracz
wcielił się w bohatera pełniącego rolę zawodową w danej firmie, może mieć walor
kształtowania wiedzy o kontekście pracy, a udział w niej – zwiększać realistyczny
obraz pracy. Jeśli realizacja roli w grze wymaga realizacji działań analogicznych
do wykonywanych w roli pracownika2, nie tylko aktor uzyskuje informację o swoim
dopasowaniu do roli pracowniczej – może z niej skorzystać także dział HR. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli sytuacje w grze odpowiadają sytuacjom
(wydarzeniom) krytycznym dla roli pracowniczej, to zachowania aktora w grze
nie muszą odpowiadać jego zachowaniom codziennym – gra ma własną dynamikę i realizacja roli gracza tylko w przybliżeniu odpowiada realizacji roli pracowniczej. Gracze często stosują bowiem dla odgrywanych postaci „logikę” z gry
czy bajki, a nie „logikę codzienną”, dlatego realizują cele, których nie wybraliby
w normalnym życiu. Zatem informacje o zachowaniach w trakcie gry mogą być
mylące, tj. jeśli gracz jest w stanie coś zrealizować w grze, to prawdopodobnie
może zrealizować to w sytuacji realnej, ale nie odwrotnie (niezrealizowanie pewnych zadań w grze nie oznacza małych szans na ich realizację w życiu, gdyż zarówno motywacja, jak i staranność działania w życiu może być większa). Jak
widać, ukrytym założeniem tego rozumowania jest brak kontroli stopnia oddania się gracza grze i graniu – gdyby jego utożsamienie z rolą w grze było pełne,
zapewne podobna byłaby też jego sprawność (choć stawiane cele – niekoniecznie). Ten argument działa jeszcze silniej w przypadku rozwiązań grywalizacyjnych, w których utożsamienie się gracza z rolą aktora w rozgrywce jest – co do
zasady – słabsze niż w grze.

Jak widać, ta charakterystyka obejmuje szerszą klasę gier niż tylko analogiczne treściowo, bo analogiczna
może być struktura pojedynczego działania realizowanego w grze, a nie treść czy fabuła.
2
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Tabela 2. Stosowanie gier i rozwiązań grywalizacyjnych w rekrutacji internetowej
czterech generacji
Stosowane
narzędzie

Zalety

Przykłady praktyczne

Gry rozrywkowe
w Web 1.0:
na własnej stronie
internetowej firma
zamieszcza gry
rozrywkowe

Zwiększenie atrakcyjności strony,
ruchu i wizerunku
firmy, a jeśli gra pozwala, to również
preorientacja zawodowa i poprawa
wizerunku zawodu

Dość tanie i obciążone niewielkim
ryzykiem działanie;
ograniczone szanse na wielki sukces

Gra stosowana przez
firmę hotelarską
Marriott czy armię St.
Zjednoczonych (2002)
(por. [Woźniak, 2013]);
gry „VirtualCareer
Game” czy „PowerBands” ze strony firmy
Reckitt Benckiser
(2012 – zob. [Woźniak,
2013, s. 135])

Systemy grywalizacyjne w Web 1.0:
na własnej stronie
(z informacjami
wspomagającymi
w całym internecie)
firma prowadzi
konkurs w formie
zgrywalizowanej

Ocieplenie wizerunku, wyselekcjonowanie ambitnych,
pozwalając im
uznać, że wygrali
w trudnej rywalizacji
(socjalizacja)

Działanie
preselekcyjne i socjalizacyjne

Działanie selekcyjne:
por. etap 1 w „Gra
o Bro” (poniżej);
wizerunkowo: „Lep
lepieje” [Żywiec, 2012
za Woźniak, 2013]

Preselekcja i selekcja (wskazanie
nazwiska) osób
o znacznym potencjale w jakiejś
dziedzinie

Szeroki wybór
działań mogących
stanowić wskaźnik
kompetencji
„kandydata”

Zwracanie się z ofertami pracy do zwycięzców konkursów
przedmiotowych, np.
programistycznych,
i zbieranie informacji
o wynikach działań
konkursowych i opensource’owych, (zob.
[Herger, 2013, s. 61])

Stworzenie sytuacji
użytecznych selekcyjnie i uzyskanie
pogłębionej informacji o motywach
działania w takich
sytuacjach

Możliwość wykreowania sytuacji aktualnie uważanych
za krytyczne dla
sukcesu organizacji; możliwość
weryfikacji hipotez
przez kilkakrotne
powtarzanie sytuacji testowej

Na przykład
Talentcubed, por.
[Woźniak, 2013]

Gry i grywalizacja
jako narzędzie
Web 2.0: obserwowanie wyników
uzyskiwanych
w grach i konkursach realizowanych
przez innych
organizatorów
Gry jako narzędzie
Web 3.0: obserwowanie wyników
i sposobu działania
w grze zawierającej
zadania analogiczne do zadań testowanych w formie
AC (wskaźnikowych
dla poszukiwanych
kompetencji) bądź
istotnych wyzwań
codziennej pracy

Zadania
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Zalety

Przykłady praktyczne

Zgrywalizowane
konkursy i działania komunikacyjne
jako narzędzie
Web 3.0: dążąc do
tworzenia fanklubów, wspiera się
klasyczne działania
typu employer
branding grywalizacją, np. zbieraniem punktów
wymienialnych na
trofeum (np. bilet
na sponsorowany
koncert)

Zwiększenie
zainteresowania
uczestnictwem
w wydarzeniu
ocieplającym
wizerunek;
możliwość
uwzględnienia
działań w „realu”
jako części
konkursu

Pobudzanie aktywności przez
adekwatne dla
młodych ludzi
formy organizacyjne

„Gra o Bro”, sieciowa
rekrutacja do zespołu
pracującego na rzecz
portalu Beerlovers.pl
(Kompania Piwowarska, 2013) – trzyfazowa: rozwiązanie quizu
sprawdzającego wiedzę i umiejętności redakcyjne kandydatów,
zorganizowanego
w formie wędrówki
awatarów, których
kandydaci budują na
stronie – oprócz klasycznego sprawdzenia
wiedzy kandydaci wpisywali odpowiedzi na
typowe otwarte pytania
rekrutacyjne;
tradycyjny assessment
center oraz wycieczki
do browaru;
rozmowa selekcyjna
(zob. [Woźniak, 2013])

Gry jako narzędzie
Web 4.0: gra rozrywkowa, w której
zasoby zdobywa
się dzięki udanemu
poleceniu

Polecenie stosunkowo łatwe dla graczy pozwala na
znaczne zwiększenie puli kandydatów

Zwiększenie liczby
poleceń w specyficznych segmentach rynku pracy

Brak

Zgrywalizowane
formy działania
jako narzędzie
Web 4.0: stosowanie zbierania punktów za polecenia
jako środka do
uzyskania nagród

Możliwość budowania trwałego
zainteresowania
i współpracy
z osobami
polecającymi

Zwiększanie atrakcyjności polecania
przy utrzymaniu
niskich kosztów
jednostkowego
polecenia

Brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury cytowanej w: [Woźniak, 2015bc; 2013].

Warto zauważyć, że grywalizacja obejmuje sporo struktur o różnym stopniu skomplikowania i podobieństwa do gier [Woźniak, 2015a]. W wariantach
najprostszych, a więc wykorzystujących niewiele mechanizmów gier rozrywkowych, już samo wprowadzenie punktacji za zrealizowanie proponowanych przez
organizatora zadań wprowadza mechanizmy analogiczne do gier – rundy za nowo
zdobywane punkty, potencjalną rywalizację z innymi uczestnikami i z samym
sobą, planowanie działań z uwagi na możliwości punktacyjne (a więc pozycję
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w rankingach rozgrywki), jakie przynoszą. Zapewnienie szybkiej informacji
zwrotnej (bieżącego punktowania wyników czy dokładniej – działania uczestników) stanowi podstawowy wskaźnik skuteczności grywalizacyjnej wprowadzanych rozwiązań. Z kolei możliwość porównywania wyników własnych z cudzymi
(realizowana zwykle w postaci tablic wyników czy innych rozwiązań graficznych
skłaniających do większego wysiłku dla uzyskania „domknięcia”, np. paski z zakresem realizacji danej misji, licznik „żyć” oraz ich stanu itp.) to podstawowy
wzmacniacz zaangażowania, charakterystyczny dla grywalizacji. Jak widać z tych
przykładów, niewielkie zmiany w formie prezentowania wyników tradycyjnych
konkursów tworzą z nich działania zgrywalizowane, a cele tych konkursów pozostają celami zgrywalizowanych działań.

3. Czy polskie duże firmy wykorzystują potencjał
e-rekrutacji?
Tekst powyższy pokazuje, jak można stosować gry i grywalizację w różnych typach e-rekrutacji. Przywołana typologia była już stosowana do oceny dojrzałości
rynku rekrutacyjnego i za jej pomocą pokazano na podstawie danych z raportów branżowych, że polski rynek pracy jest znacznie zapóźniony w porównaniu
z rynkiem rekrutacji w USA mimo dość podobnych wskaźników dostępu do internetu [Woźniak, 2014b]. Poniżej przedstawiono wybrane dane z badania empirycznego, prowadzonego przez bezpośrednią obserwację stron internetowych
300 największych polskich przedsiębiorstw (wyodrębnionych na podstawie listy
„500” opublikowanej w numerze 2907 „Polityki” z 2013 roku)3.
Jednym z efektów badania, nakierowanego na analizę wykorzystania CSR
przy e-rekrutacji w wielkich firmach, była ocena zaawansowania technicznego
stron internetowych oraz ogłoszeń o pracę. Zaawansowanie „techniczne” rozumiano jako odnoszące się do dwóch kwestii: użycia technicznych narzędzi charakterystycznych dla zaawansowanego wykorzystywania rekrutacji internetowej,
jak również narzędzi wizerunkowych, czyli typowych środków zwiększenia siły
oddziaływania ogłoszeń dzięki narzędziom marketingowym.
Najważniejszym technicznym narzędziem charakterystycznym dla dojrzałego wykorzystywania możliwości rekrutacji internetowej jest formularz do zbierania aplikacji (składania CV) w postaci internetowej, bo to obecnie jedyny
skuteczny sposób prowadzenia automatycznej preselekcji aplikacji. Z 300 stron
Badanie przeprowadzono jesienią 2013 roku na potrzeby pracy magisterskiej pani Kingi Wołodźko, której
autor serdecznie dziękuje za udostępnienie danych.
3
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WWW 49,3% (148) oferowało możliwość złożenia aplikacji CV za pomocą formularza, natomiast 44,3% (133) zawierało prośbę o wysłanie dokumentu pocztą
elektroniczną. Część stron oferowała obie możliwości przekazania aplikacji, niektóre natomiast, np. gdy nie prowadzono w danym momencie rekrutacji na żadne stanowisko, w ogóle nie zawierały opcji przesłania CV. Należy w związku z tym
uznać stan zaawansowania technicznego rekrutacji internetowej w dużych
polskich przedsiębiorstwach jako bardzo niski.
Do analizy zaawansowania wizerunkowego rekrutacji internetowej w wielkich polskich przedsiębiorstwach przyjęto dwie grupy kryteriów. Pierwsza dotyczyła stosowania klasycznych rozwiązań zwiększających skuteczność oddziaływań
działalności marketingowej [Woźniak, 2014c], druga – stosowania odwołań do
działań CSR. Wybór tego drugiego obszaru oceny podyktowany był powszechnym
w mediach przekonaniem, że działania z obszaru corporate social responsibility
(CSR) są korzystne i powszechne w dużych polskich przedsiębiorstwach. Także
pewne ustalenia naukowe sugerują opłacalność posługiwania się takimi informacjami na stronach internetowych przedsiębiorstw, co najmniej na potrzeby
rekrutacji.
Termin „CSR” jest konstruktem parasolowym, łączącym pod jedną nazwą
kilka odrębnych rodzajów zaangażowania [Woźniak, 2014b]. Różnymi sposobami badacze starają się potwierdzić, że niezdawkowe co do swej wielkości zaangażowanie firmy w działania CSR, połączone z prezentowaniem otoczeniu
tego zaangażowania skutecznie wspomaga kreowanie wartości giełdowej firmy
[Godfrey i in., 2009; por. przegląd badań w Woźniak, 2012, s. 234–237].
Trwa dyskusja nad tym, czy firmy powinny się troszczyć o swój wpływ na
środowisko, w którym wyróżnia się zazwyczaj: najbliższe otoczenie (społeczność
lokalną), własnych pracowników, środowisko przyrodnicze, społeczności wykluczone z życia społecznego w rozmaity sposób. Stanowiska skrajne – „Firmy muszą troszczyć się jedynie o zyski akcjonariuszy” [Friedman, 1970] oraz „Firmy
muszą realizować normy prawne i moralne obowiązujące uczestników życia społecznego” – bywają godzone przez wykazywanie, że podporządkowanie się takim
normom (oraz informowanie o ponoszeniu znaczących nakładów na ich realizowanie) sprzyja odnoszeniu korzyści przez akcjonariuszy [Berrone, Gomez-Mejia,
2009]. W praktyce organizacje odwołują się do CSR mimetycznie, uważając, że działania z tego zakresu sprzyjają możliwości kreowania ich pozytywnego wizerunku.
Obecny stan badań naukowych nad wpływem posiadania przez firmę dobrej reputacji w obszarze CSR na jej wynik ekonomiczny jest obiecujący [Godfrey
i in., 2009], ale badania nad e-rekrutacja pokazują, że różne czynniki z obszaru
CSR odmiennie oddziałują na atrakcyjność organizacji [Woźniak, 2014b]. Może
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to sugerować zróżnicowanie wykorzystywania takich informacji przez przedsiębiorstwa w zależności od potencjalnego odbiorcy. Dodatkowym argumentem za
przeprowadzeniem takiego badania był fakt, że w polskiej literaturze naukowej
wskazuje się czasem, iż zaangażowanie w zakresie CSR polskich przedsiębiorstw
jest najwyżej zdawkowe [Leszczyńska, 2011].
Analiza stron wykazała, że w obu obszarach wizerunkowych duże polskie
przedsiębiorstwa w ograniczony sposób korzystają z wyników badań naukowych nad zwiększaniem atrakcyjności pracodawcy, czyli z indywidualizacji
kontaktu, która sprzyja wiarygodności i podnosi atrakcyjność ogłoszenia [Woźniak, 2013]. Przeważnie na stronach internetowych badanych przedsiębiorstw
nie zamieszczono zdjęć, opisów ani danych kontaktowych pracowników firmy,
co stanowi naturalny sposób tworzenia testimonials (świadectw osób podobnych
do nas). Dane te podano odpowiednio na 53, 45 i 47 stronach, (17,7%, 15,0% i 15,7%
badanych stron). Częściej zamieszczano zdjęcie i nazwisko prezesa firmy – na 84
i 112 stronach (28% i 37,3% stron).
W jeszcze mniejszym stopniu dążono do indywidualizacji kontaktu – jedynie na 20 stronach (6,7%) podano adres e-mail prezesa. Sylwetkę rekrutera przybliżono 17 razy (5,7% stron), częściej podawano adres e-mail osoby rekrutującej,
nierzadko wśród danych kontaktowych osób z innych działów firmy.
Jednocześnie dość powszechne było skracanie dystansu – mniej więcej na
jednej trzeciej stron w ogłoszeniach i tekstach stosowano formę „ty”, a tylko na
10% stron używano formy grzecznościowej „pan/pani”. Dominowała forma bezosobowa bądź trzecia osoba liczby mnogiej, np. „Osoby zainteresowane proszone
są o przesłanie CV na adres e-mail”.
Zaskakiwać może fakt, że większość ogłoszeń była wielojęzyczna – wynika
to z możliwości automatycznej zmiany języka, w którym prezentowana jest cała
strona internetowa. Zmianę języka na całej stronie firmy lub w wyszukiwarce
ofert pracy umożliwia 134 badanych stron (44,7%).
Te dość niepokojące dane warto zestawić z oczekiwaniami potencjalnych
pracobiorców wobec zaangażowania w różne obszary CSR oraz działania badanych
przedsiębiorstw w tym zakresie, zaprezentowane na ich stronach internetowych.
Wyniki powyższej obserwacji pozwalają stwierdzić, że firmy nie wykorzystują
informacji na temat prowadzonych przez nie działań CSR do zwiększania swojej
atrakcyjności jako pracodawców, mimo że podnosiłoby ją to w oczach niemal dwóch
trzecich 1054-osobowej próby młodych internautów (80% w wieku 20–30 lat),
którzy wzięli udział w badaniu. Podane odsetki firm publikujących na stronach
internetowych dane o swoich działaniach z obszaru CSR są wyraźnie niższe, niż
wymienione w raporcie KPMG 31% [Raport, 2014]. Tyle spośród badanych firm
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(dużych i średnich) uznano w nim za dojrzałe pod tym względem („prowadzi
działania i publikuje raporty w tym zakresie”). W badaniu tym, przeprowadzonym we wrześniu 2014 roku metodą wywiadu telefonicznego i opartego na celowej próbie 101 przedsiębiorstw, aż 46% dużych firm deklarowało prowadzenie
aktywnych działań w zakresie CSR. Ta znaczna rozbieżność między wynikami
badania opartego na obserwacji określonej populacji i małej próbce z raportu
branżowego pokazuje, jak mocne jest potoczne przekonanie, że prowadzenie
działań CSR jest społecznie pożądanym sposobem funkcjonowania biznesu.
Tabela 3. Informacje o działaniu z zakresu CSR oraz oczekiwania potencjalnych
kandydatów
Obszar CSR

Ekologia

Społeczności
lokalne

Etyka

Działalność
charytatywna

Pracownicy

Odsetek stron internetowych zawierających informację dot. danego obszaru
CSR wśród 300 stron WWW

29,8

21,4

24,3

18,4

16,4

Odsetek osób deklarujących wzrost
atrakcyjności przedsiębiorstwa pod
wpływem danego obszaru CSR wśród
1054 respondentów

48,0

65,5

68,1

61,3

67,21

Odsetek osób utożsamiających się z zakresami działalności danych obszarów
CSR wśród 1054 respondentów

51,6

39,4

63,6

45,0

70,7

Średni procent odpowiedzi
w badanej grupie

Źródło: badania ankietowe i obserwacja stron internetowych [Wołodźko, 2014].

Podsumowanie
Powyższe dane potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że poziom wykorzystania
nowoczesnych narzędzi do zwiększania swojej atrakcyjności przez polskie przedsiębiorstwa (w każdym razie te największe) jest względnie niski. Wydaje się, że
wynika to raczej z braku trudności w pozyskiwaniu pożądanych pracowników
niż z braku wiedzy i umiejętności. Ciągle słuszne wydaje się stwierdzenie: „Obecnie w Polsce standardem jest jedynie prezentowanie na własnej stronie, bądź na
stronie portalu firmy selekcyjnej, ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników.
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Jednak dla firm od kilku lat jest oczywiste, że najlepszym sposobem pozyskiwania dobrych kandydatów jest wykreowanie własnej marki jako pracodawcy z wyboru, a więc doprowadzenie właściwych grup z rynku pracy do spontanicznego
zgłaszania swoich kandydatur oraz przedkładania pracy w tej firmie nad inne
oferty pracy” [Woźniak, 2014a, s. 54]. Jednak bez potrzeby wynikającej z odczuwania trudności z pozyskaniem właściwych pracowników, nie nastąpi faktyczne
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do rekrutacji.
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Mocne i słabe strony rekrutacji mobilnej
Streszczenie
Komunikacja przedsiębiorstw z rynkiem pracy w celu pozyskania pracowników przyjmuje coraz bardziej nowoczesne formy. Wzrost znaczenia nowych technologii i tym samym powszechne wykorzystywanie nowych mediów przyczyniły się do dynamicznego
rozwoju tzw. e-rekrutacji. Kolejnym wyzwaniem dla rekruterów, dzięki zwiększającej się
popularności urządzeń mobilnych, staje się tzw. m-rekrutacja. Celem artykułu jest przybliżenie trendu, jakim jest zastosowanie urządzeń mobilnych w rekrutacji. Dzięki analizie
treści będzie możliwe przedstawienie zalet i wad procesu, który według prognoz ekspertów ma w przyszłości zrewolucjonizować rynek pracy. Informacje przedstawione
w artykule pozyskano z literatury na temat rekrutacji mobilnej.
Słowa kluczowe: m-rekrutacja, technologie mobilne w rekrutacji, nowoczesne metody
pozyskiwania pracowników
Klasyfikacja JEL: J29, J69, M51, O15

Advantages and disadvantages of mobile recruiting
Summary
The aim of the paper is to present the idea of mobile recruiting and to systematize knowledge about the most important methods of mobile recruitng. The information in the
article were obtained through literature studies. By analyzing the content will be possible
to present the pros and cons of the process, which according to experts’ forecasts, is in
the future to revolutionize the job market.
Keywords: mobile recruiting, technology in recruitment, newest recruitment methods
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Wstęp
Rekrutacja pracowników jest jednym z podstawowych działań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Jej podstawową funkcją jest przyciągnięcie jak
największej liczby kandydatów, których profil zawodowy będzie najodpowiedniejszy na wakujące stanowisko. W związku z tym metody i narzędzia umożliwiające
komunikację z potencjalnymi pracownikami wciąż ewoluują [Łukasiewicz, 2014].
Rekrutacja pracowników pod wpływem różnych czynników regularnie się
zmienia i przybiera nowe formy. Duży wpływ na to miał przede wszystkim internet, dzięki któremu bardzo dynamicznie rozwinęła się e-rekrutacja. Ta forma
pozyskiwania kadr umożliwia pracodawcom dostęp do zdecydowanie większej
liczby potencjalnych pracowników, niż stosowanie wyłącznie metod offline. Co
ważne, wraz z rozwojem internetu rozwija się również technologia. Pojawia się
nowy sprzęt ułatwiający korzystanie z sieci. Wykorzystywanie różnego rodzaju
urządzeń mobilnych (np. smartfony, tablety) staje się obowiązującym standardem, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Stąd też, coraz poważniej
mówi się o kolejnej formie rekrutacji, jaką jest m-rekrutacja. Jak wskazują badania, 68% osób poszukujących pracy wykorzystuje do tego celu urządzenia mobilne przynajmniej raz w tygodniu, natomiast około 30% szuka ogłoszeń o pracy za
pomocą telefonu lub tabletu częściej niż raz dziennie [Plosarek, 2013]. Osoby specjalizujące się w poszukiwaniu pracowników jednogłośnie stwierdzają, iż urządzenia mobilne to przyszłość rekrutacji [Zarębski, 2014].
Rekrutacja mobilna, wydaje się odpowiedzią na wiele wyzwań, które stoją
przed rekruterami. Coraz częstsza walka o pracownika zmusza do działań niestandardowych, m.in. wykorzystania urządzeń mobilnych. Innym wyzwaniem
staje się dotarcie oraz przyciągnięcie kandydatów z pokolenia Y oraz Z, którzy
swobodnie poruszają się w świecie nowych technologii [Krajewski, 2014].
Dzięki wykorzystaniu nowych technologii w coraz większej liczbie obszarów zawodowych można zauważyć pewną technologiczną rewolucję, również
w pozyskiwaniu pracowników. Pytanie tylko, czy tego typu metody są atrakcyjne,
zwłaszcza z punktu widzenia pracodawców? [Łukasiewicz, 2014]
Powyższe przesłanki zadecydowały o tym, że w artykule podjęto tematykę
rekrutacji mobilnej. Celem opracowania jest przybliżenie istoty m-rekrutacji
oraz ocena możliwego wykorzystania tego typu urządzeń do rekrutacji. Artykuł
rozpoczynają rozważania dotyczące rekrutacji i jej nowoczesnych form, takich
jak e-rekrutacja i rekrutacja mobilna. W dalszej części przedstawiono metody
i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie rekrutacji mobilnej, a także ich wady
i zalety. Publikację kończą wnioski pozwalające ocenić przydatność urządzeń
mobilnych do pozyskiwania pracowników.
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Przedstawione w artykule informacje pozyskano, analizując książki, artykuły i opracowania internetowe poświęcone m-rekrutacji i jej narzędziom.

1. Ewolucja rekrutacji
Dobór kadr to jedno z kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, fluktuacją zatrudnienia i rozwojem talentów. Rekrutacja, jako
jedna z faz doboru, odpowiada za komunikację organizacji z rynkiem pracy w celu
pozyskania odpowiednich kandydatów do ewentualnego zatrudnienia [Listwan,
2010]. Biorąc pod uwagę pozostałe dziedziny zarządzania personelem, rekrutacja
jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów. Do niedawna jej głównym
narzędziem była gazeta i ogłoszenia na tablicach w urzędach pracy, jednak pod
wpływem rozwoju technologii przybiera coraz nowocześniejsze formy [Zając,
Dębska, 2012, s. 8].
Najdynamiczniej rozwijającą się formą rekrutacji jest pozyskiwanie pracowników za pomocą internetu, czyli e-rekrutacja. E-rekrutacja opiera się na
powszechnym dostępie do sieci nieograniczonej liczby kandydatów znajdujących się na globalnym rynku pracy [Wawer, Muryjas, 2011]. „Internet umożliwia
zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, przekazywanie informacji
o tych stanowiskach oraz o pracodawcy, a także wymianę korespondencji między
pracodawcami a kandydatami” [Armstrong, 2007, s. 370].
W e-rekrutacji wykorzystuje się takie źródła przyciągania i pozyskiwania pracowników jak:
•
•
•
•
•

strona firmy
portale rekrutacyjne
zakładki kariery
e-mailingi
media społecznościowe

•
•
•
•
•

e-newslettery
filmy rekrutacyjne
telewizja internetowa
wirtualne targi pracy
systemy ATS

Wymienione powyżej źródła e-rekrutacji są najczęściej wybierane przez
pracodawców narzędziami internetowymi. Jak stwierdza się w raporcie Technologie
informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem: „Korzyści dla pracodawców z wykorzystywania sieci w tym obszarze to obniżenie kosztów, związanych
na przykład z publikacją ogłoszeń w innych mediach i znaczne przyspieszenie
procesu rekrutacyjnego, a także dotarcie do najlepszych kandydatów. Rynek pracy staje się większy, bardziej elastyczny i mniej ograniczony terytorialnie. Dzięki
czemu, łatwiejsza staje się rekrutacja międzynarodowa”. Stosowanie narzędzi
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internetowych, przynosi korzyści zarówno pracodawcy, jak i kandydatom. Z punktu widzenia pracowników internet ułatwia śledzenie ofert i wybranych firm, a także znalezienie pracy dostosowanej do kompetencji. Ponadto rynek pracy staje się
bardziej przejrzysty, a informacje o nowych ofertach łatwiej dostępne [Zając,
Dębska, 2012, s. 8].
Możliwości wykorzystania internetu w rekrutacji są tak duże, że w najbliższych latach pozycja sieci wśród różnych kanałów rekrutacji i selekcji pracowników na pewno będzie się umacniała. Kolejnym kierunkiem rozwoju rekrutacji są
nowe technologie, a dokładniej urządzenia mobilne, które w najbliższych latach
mają się stać jednym z głównych kanałów informacji zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym.
Badania rynkowe i statystyk i sprzedaży wskazują, że od pewnego czasu na
świecie sprzedaje się więcej tabletów i smartfonów niż desktopów i laptopów. Ten
trend widać także w statystykach internetowych. Ruch w sieci z udziałem laptopów wzrósł o 13 punktów procentowych, w przypadku smartfonów o 39 p.p.,
tabletów – o 17 p.p., pozostałych urządzeń o 18 p.p. Jest to tym bardziej ważne
z punktu widzenia rekrutacji mobilnej, że według prognoz przeszukiwanie internetu za pomocą urządzeń mobilnych przewyższy dotychczasowe korzystanie
z internetu za pomocą komputerów stacjonarnych [Marchwicki, 2015]. Omawiana rewolucja sprzętowa niesie za sobą oczywiste konsekwencje – z jednej strony
dla specjalistów od HR i rekrutacji, z drugiej – dla osób poszukujących pracy.
Urządzenia mobilne, jak wiele innych nowinek, które mają ułatwiać pracę,
stają się szansą, ale i wyzwaniem dla wielu organizacji działających w różnych
branżach. Wykorzystanie nowych technologii w rekrutacji okazuje się zatem niezwykle interesujące, biorąc pod uwagę bogate możliwości, jakie nowe urządzenia
oferują.
Wzrost poziomu wykorzystywania urządzeń mobilnych widoczny jest w różnych obszarach organizacji, co zwiększa popularność tych narzędzi. Jednym
z dowodów jest kariera, jaką w biznesie robi model BYOD (Bring your own device,
czyli „Przynieś swoje urządzenie”), polegający na korzystaniu przez pracowników ze swoich własnych urządzeń mobilnych w działalności zawodowej. Blisko
połowa badanych pracodawców z sektora MŚP w Polsce uważa, że może przynieść
to wiele korzyści w postaci oszczędności, zwiększenia mobilności, produktywności i satysfakcji pracowników [Gajewski, 2015]. Ze względu na upowszechnianie się tego modelu, zastosowanie urządzeń mobilnych w rekrutacji wydaje się
w pełni uzasadnione. W jaki sposób zatem nowoczesna technologia wspomoże
standardowe pozyskiwanie pracowników?
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2. Rekrutacja mobilna
Rekrutację mobilną4 dzięki wielu nowym rozwiązaniom technologicznym można prowadzić na wiele sposobów. Według ekspertów jednym z podstawowych
etapów wprowadzania tego modelu jest optymalizowanie zakładek Kariera (zob.
przykład na rysunku 1) do urządzeń przenośnych [Mobilna rekrutacja…, 2014].
Tworzenie tzw. responsywnych (RWD) stron pracodawców zachęca posiadaczy
urządzeń mobilnych do ich odwiedzania [Witkowska, 2013]. M. Słowik tak określa
wspomnianą wyżej optymalizację: „To podejście do projektowania stron WWW,
które koncentruje się na doświadczeniu użytkownika, dopasowując naszą stronę
do urządzenia, na którym jest wyświetlana” [Słowik, 2014]. Dzięki temu zabiegowi kandydaci mogą przeglądać oferty pracy na swoich urządzeniach w wysokiej
jakości. Optymalizacja tej zakładki umożliwia przede wszystkim zainicjowanie
aplikowania o pracę z poziomu urządzenia mobilnego. Ze względu na ograniczenia związane z małymi ekranami strony tego typu często mają najprostszy interfejs, aby kandydaci mogli bez żadnych problemów wysłać dokumenty aplikacyjne
[Ternynck, 2013, s. 13–14]. Oprócz opcji składania dokumentów czy wypełnienia
formularzy zgłoszeniowych mobilne zakładki Kariera zawierają informacje cenne dla kandydata, takie jak oferty pracy, ścieżki kariery czy korzyści [Klimek-Michno, 2015].

Rys. 1. Przykład zakładki Kariera na stronie PKP
Źródło: [Klimek-Michno, 2015].
Termin „rekrutacja mobilna” oznacza wszelkie działania związane z pozyskiwaniem pracowników przy
użyciu urządzeń mobilnych, takich jak np. komórki, tablety itp.
4
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Rys. 2. Aplikacja mobilna
pracuj.pl dla kandydatów

Rys. 3. Aplikacja mobilna
E-recruiter dla pracodawców

Źródło: http://www.pracuj.pl/aplikacje/.

Źródło: https://play.google.com/store/apps/
details?id=pl.erecruiter.mobile&hl=pl.

Ekspansja urządzeń mobilnych wpływa również na procesy zachodzące w cyberprzestrzeni. Poza stronami WWW oraz zakładkami Kariera pracodawcy
nawiązują kontakt z kandydatami za pośrednictwem aplikacji [Badowski, 2011].
Podobnie jak w mobilnych zakładkach Kariera, oprócz możliwości szybkiego
aplikowania użytkownicy mogą na bieżąco śledzić aktualności dotyczące kariery
w poszczególnych firmach [Klimek-Michno, 2015]. Obecnie na rynku pracy możemy spotkać się z aplikacjami tworzonymi zarówno bezpośrednio przez pracodawców, jak i przez serwisy z ogłoszeniami o pracy. Jednym z przykładów takiego
narzędzia jest aplikacja stworzona przez grupę Pracuj.pl (zob. rys. 2), która umożliwia przeglądanie ofert z dowolnego miejsca. Mobilna wersja tego portalu wyposażona jest w wyszukiwarkę (uwzględniającą wiele kategorii, m.in. stanowisko,
lokalizację firmy czy branżę), prosty formularz do aplikowania, zakładki na ulubione oferty, historię wysłanych aplikacji oraz powiadomienia (tzw. job-alert)5.
Aplikacje mobilne pozwalają również pracodawcom na monitorowanie
przysyłanych aplikacji oraz zarządzanie tym procesem (zob. rys. 3). Rekruterzy
mają możliwość przeglądania w systemie mobilnym kart kandydatów wraz z odpowiedziami z formularzy. Co więcej, mogą wyszukiwać kandydatów według wybranych kategorii, oceniać kandydatury oraz wysyłać bezpośrednie wiadomości
zwrotne z poziomu aplikacji [Marczak, 2014].			
5

http://www.pracuj.pl/aplikacje/.

55

•

Filip Maszewski Mocne i słabe strony rekrutacji mobilnej

•

Zintegrowanie kanałów mobilnych z firmowym systemem internetowego
wsparcia rekrutacji ATS6 jest istotnym udogodnieniem dla rekruterów, którzy
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie mogą zarządzać rekrutacjami i bazą
danych kandydatów [Jennings, 2013, s. 26].
Z aplikacji mobilnych korzystają też instytucje państwowe. Jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce wprowadziły powiatowe urzędy pracy. Aplikacja pozwala uzupełnić standardowe kanały upowszechniania informacji oraz
ofert zatrudnienia z powiatowych urzędów pracy: portali, stron internetowych,
systemów SMS i innych. Osoby poszukujące pracy mogą być w stałym kontakcie
z poszczególnymi placówkami. Co więcej, na bieżąco mogą otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach pracy, stażach oraz szkoleniach (zgodnie z indywidualnymi preferencjami) w czasie rzeczywistym, w kraju i za granicą. Aplikacja
zapewnia także geolokalizację, która ułatwia wyszukiwanie ofert w najbliższej
okolicy. Patrząc na tę aplikację z perspektywy pracodawców, ułatwia ona komunikację z oddziałami PUP w całej Polsce. Pracodawca współpracujący z wybranym oddziałem, otrzymuje możliwość kontaktu ze wskazaną osobą lub działem
aktywizacji w PUP celem zgłoszenia oferty pracy7.
Najpopularniejszymi mediami społecznościowymi wykorzystywanymi do
e-rekrutacji są profesjonalne portale LinkedIn, GoldenLine czy Profeo, ale nierzadko serwisy typu Facebook i Twitter. Ponieważ prawie wszystkie mają wersje
mobilne, z pewnością można je również zaliczyć do narzędzi rekrutacji mobilnej.
Co ważne, aplikacje do rekrutacji i selekcji kandydatów będą coraz ściślej zintegrowane z portalami społecznościowymi oraz bazami danych kandydatów dostępnymi powszechnie na urządzeniach mobilnych [Nowacki, 2012]. Połączenie
aplikacji mobilnych z mediami społecznościowymi umożliwia kandydatom
jeszcze bliższy kontakt z daną organizacją. Niezależnie od miejsca, w jakim się
znajdują, mogą na swoich urządzeniach na bieżąco przeglądać wszystkie treści
zamieszczane przez pracodawcę [Badowski, 2011]. Ze względu na liczbę użytkowników zorientowanych na budowanie sieci kontaktów biznesowych i profesjonalnych bardzo duży potencjał mają portale biznesowe (np. LinkedIn i Goldenline).
Zamieszczane w nich informacje stanowią dla rekruterów i profesjonalistów HR
użyteczne źródło wiedzy o kandydatach [Junge, 2013, s. 17].
Innym przykładem połączenia aplikacji mobilnych i społeczności tworzących się wokół pracodawców i rynku pracy, jest portal Glasdoor.com, w którym
można poznać opinie na temat setek tysięcy miejsc pracy rozsianych w firmach
na całym świecie, jak również wynagrodzenie pracowników na poszczególnych
6
7

Applicant tracking system – aplikacja do zarządzania procesami rekrutacyjnymi i bazą kandydatów.
Informacje pochodzą ze strony internetowej PUP, http://pup24.info.pl/ (dostep: 04.04.2015).
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stanowiskach. „Źródłem informacji są obecni i byli pracownicy tysięcy firm
(w bazie omówiono ponad 100 tys. różnych przedsiębiorstw), którzy anonimowo
i dobrowolnie dzielą się z internautami wiedzą na temat swoich pracodawców:
przebiegu procesu rekrutacyjnego (ocena trudności oraz przykładowe pytania
z rozmów kwalifikacyjnych), codziennego życia w firmie i kultury organizacyjnej,
zakresu obowiązków, widełek pensji i dodatkowych świadczeń” [Urbaniak, 2011].
Kolejnym trendem związanym z technologiami mobilnymi jest coraz powszechniejsze korzystanie z QR kodu w rekrutacji. QR kod można odczytać za
pomocą telefonu komórkowego mającego dostęp do internetu, aparat oraz zainstalowaną aplikację pozwalającą na jego odczytanie. W celu odczytania kodu
wystarczy telefonem zeskanować obrazek, a aplikacja przeniesie użytkownika na
stronę firmy zamieszczającej ogłoszenie lub inną stronę zapisaną przez QR kod
[Kody QR w rekrutacji, 2011].
Użycie QR kodu daje kandydatowi możliwość szybkiego odczytania ogłoszenia w każdym miejscu, w którym się on znajduje, bezpośrednio z telefonu, bez
wpisywania długiego odnośnika do strony (linku). Ponadto dzięki przekierowaniu na stronę ogłoszeniodawcy kandydat ma możliwość zapoznania się z informacjami o firmie. Niektórzy ogłoszeniodawcy proponują ustawienie powiadomień
o nowych ofertach pracy bezpośrednio w telefonie komórkowym [QR code – nowy
trend w rekrutacji].
Rekrutacja mobilna to także możliwość przeprowadzenia wideorozmowy
kandydata z rekruterem. Organizuje się ją, korzystając z ogólnodostępnych oraz
dedykowanych komunikatorów lub aplikacji na urządzenia mobilne pozwalające
na prowadzenie rozmów wideo. Identyfikacja uczestników następuje przez wyszukanie uczestnika na podstawie indywidualnego ID lub specjalnie przygotowanego linku do spotkania [Pawłowski, 2014; Nowacki, 2013]. Według ekspertów
wideorozmowy bezpośrednio przyśpieszają rekrutację. Są szczególnie ważne,
gdy rekrutację prowadzi centrala przedsiębiorstwa, ale kandydat ma pracować
w zupełnie innym mieście [Pogłódek, 2013].
Rekrutacja mobilna ze względu na zróżnicowanie nowoczesnych urządzeń
i rozwiązań technologicznych daje rekruterom oraz kandydatom wiele nowych
możliwości oraz uwalnia od ograniczeń związanych z czasem czy miejscem.
Według wielu specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi przyszłość rekrutacji będzie należeć właśnie do urządzeń mobilnych.

57

•

Filip Maszewski Mocne i słabe strony rekrutacji mobilnej

•

3. Mocne i słabe strony rekrutacji mobilnej
Jak twierdzą specjaliści, stosowanie rekrutacji mobilnej przez coraz większą liczbę
pracodawców daje wiele korzyści. Z tego względu firmy, w celu zmaksymalizowania szans na dotarcie do kolejnych kandydatów, zwiększają inwestycje w tego
rodzaju narzędzie do komunikacji, jakie niesie za sobą nowoczesna forma rekrutacji. Warto zatem rozważyć jej zalety i wady, biorąc pod uwagę możliwość jej
zastosowania na współczesnym rynku pracy.
W literaturze na temat rekrutacji mobilnej za zdecydowanie najistotniejszą
zaletę tego procesu uznawane jest poszerzenie kanałów dotarcia do kandydatów.
Dzięki mobilnemu internetowi, który ma coraz szerzy zasięg, rekruterzy będą
coraz bliżej kandydatów. Dlatego inwestycje pracodawców w tego typu działania
mogą przynieść korzyści w postaci zwiększenia liczby składanych aplikacji
[Sieńczyk, 2014].
Wykorzystywanie urządzeń mobilnych przez pracodawców jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, związane m.in. z rosnącym udziałem pokolenia Y
w populacji i koniecznością dostosowywania komunikatu do oczekiwań tej grupy
kandydatów. Urządzenia mobilne, które są poniekąd naturalnymi narzędziami
stosowanymi w komunikacji młodego pokolenia, stają się szansą dla rekruterów.
Dzięki omawianym narzędziom pracodawcy mogą w łatwy sposób wzbudzać zainteresowanie w danej grupie kandydatów. Poza przyśpieszeniem komunikacji
z młodą generacją pracodawca może zyskać na popularności wśród danej grupy
pracowników [Klimek-Michno, 2015].
Podobnie jak e-rekrutacja, również rekrutacja mobilna sprzyja tworzeniu
społeczności wokół pracodawcy. Urządzenia mobilne zdecydowanie ułatwiają
korzystanie z mediów społecznościowych, a tym samym błyskawiczną wymianę
informacji. Jedną z głównych zalet mediów społecznościowych jest ich zasięg, co
potwierdzają statystyki – 80–90% internautów w Polsce to aktywni użytkownicy
takich serwisów [Pokrzywa, 2014]. Pracodawcy, którzy angażują się w nowe media
i najnowsze technologie, świadomie budują swój pozytywny wizerunek, wyjątkowo pożądany w czasach dużej konkurencji [Nguyen-Szprynger, Ślubowska, 2012].
Co więcej, komunikacja z rynkiem pracy przez media społecznościowe pozwala
na pozyskiwanie tzw. kandydatów pasywnych, którzy nie poszukują pracy. Według większości badanych pracodawców (80%) jest to największa korzyść, jaką
daje posługiwanie się mediami społecznościowymi w rekrutacji [Sieńczyk, 2014].
Rozpatrując korzyści płynące z zastosowania urządzeń mobilnych w procesie pozyskiwania pracowników, warto podkreślić duże znaczenie zoptymalizowanych zakładek Kariera. Dzięki przejrzystości i dostosowaniu do mniejszych
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ekranów użytkownicy swobodniej mogą się po niej poruszać i łatwiej poszukiwać potrzebnych informacji o pracodawcy. Mobilne wersje zakładek przyśpieszają przede wszystkim przesyłanie aplikacji i przeszukiwanie ofert pracy. Ponieważ
70% poszukujących pracy chciałoby wykorzystywać do tego smartfony i tablety,
a 86% – aplikować bezpośrednio z własnego urządzenia mobilnego, zakładki
Kariera w formie mobilnej mogą zdecydowanie poszerzać tzw. basen rekrutacyjny
[Sieńczyk, 2014].
Urządzenia mobilne również bezpośrednio ułatwiają pracę osobom zajmującym się pozyskiwaniem nowych pracowników. Mogą one zarządzać bazą danych kandydatów w dowolnym miejscu. Co więcej, aplikacje mobilne pozwalają
również na ciągły dostęp do informacji o postępie projektów rekrutacyjnych prowadzonych dla różnych klientów – o etapach selekcji czy ocenach kandydatów.
Inną korzyścią jest możliwość prowadzenia wideorozmów z kandydatami, co
jeszcze bardziej przyśpiesza rekrutację i tym samym uelastycznia pracę rekruterów i headhunterów [Pawłowski, 2014]. Jednak eksperci uważają, że technologia
umożliwiająca prowadzenie rozmów online to przede wszystkim oszczędność
czasu i pieniędzy. Zgodnie z szacunkami, inwestycja w narzędzia do wideokonferencji może się zwrócić już po czterech miesiącach [Tolan, 2013]. Rekrutacja
mobilna poza wymienionymi zaletami ma również wady, które mogą wpłynąć
w niekorzystny sposób na rozwój omawianego zjawiska.
Przede wszystkim jest ona dość zróżnicowana. W międzynarodowych korporacjach rekrutacja trwa nieprzerwanie, natomiast w firmach z sektora MŚP
odbywa się sporadyczne [Badowski, 2011], dlatego należy się zastanowić, czy inwestycje w rekrutacje mobilną są tam opłacalne. Obecnie rekrutacja mobilna ma
w mniejszych przedsiębiorstwach znikome zastosowanie. Jak wskazują wyniki
badań w polskich firmach, blisko 60% z nich nie wykorzystuje w ogóle nowych
technologii w działach HR (w tym trzy czwarte najmniejszych firm). Biorąc pod
uwagę powyższe dane, należy stwierdzić, że rekrutacja mobilna na obecnym poziomie zaawansowania sprawdza się jedynie w dużych przedsiębiorstwach.
Kolejny mankament to mała liczba kandydatów aplikujących przez urządzenia mobilne. Mimo wyraźnie zwiększonego ruchu na stronach pracodawców
z tego typu urządzeń, wciąż nie jest on adekwatny do działań podejmowanych
przez potencjalnych aplikantów [Maycunich, 2013]. Mała liczba nadsyłanych tą
drogą CV jest skutkiem trudności z załączeniem dokumentów aplikacyjnych,
a tym samym z brakiem optymalizacji stron pracodawców. W celu zwiększenia
skuteczności napływu aplikacji tym kanałem niezbędne są kolejne inwestycje,
m.in. w mobilne strony kariery, co nierzadko jest wyzwaniem dla dość ograniczonego budżetu działu HR. Poza deficytem finansowym kolejną przeszkodą są
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braki wiedzy dotyczącej wszystkich działań, które przekładają się na zwiększenie
ruchu użytkowników na danej stronie WWW [Klimek-Michno, 2015]. Aktywność pracodawców w mediach społecznościowych czy tworzenie typowej kampanii w nowych mediach z wykorzystaniem technologii wymaga zatrudnienia
specjalistów zarówno od IT, jak i budowania marki pracodawcy. Kompleksowe
działania, mające na celu rozwój rekrutacji mobilnej, wymagają wielu zasobów,
które nie zawsze są w dyspozycji pracodawców.
Rekrutacja z wykorzystaniem urządzeń mobilnych daje szansę na dotarcie
do większej grupy potencjalnych pracowników, jednak w zdecydowanej większości są to wyłącznie ludzie młodzi8. Pracownicy reprezentujący starsze pokolenia
(pokolenie X czy Baby Boomers), w mniejszym stopniu wykorzystują nowoczesne technologie. Decydując się na uzupełnienie procesu rekrutacji o urządzenia
mobilne, pracodawcy muszą mieć świadomość problemu, jakim jest dotarcie do
pozostałych grup wiekowych.
Pozyskiwanie pracowników za pomocą urządzeń mobilnych wielu ekspertów ocenia jako ogromną szansę na wiele korzyści – od łatwiejszej komunikacji
z przedstawicielami pokolenia Y i Z, przez przyśpieszoną i tańszą pracę zespołu
rekrutacyjnego, aż po budowanie wizerunku pracodawcy. Jednak wyniki badań
wskazują, że urządzenia mobilne nadal rzadko służą stricte do aplikowania na
stanowiska. Wiele osób używa ich do poszukiwania ofert pracy, jednak nieznaczny odsetek składa aplikację tą drogą. Co więcej, z uwagi na grupy wiekowe, które
korzystają z tych urządzeń, pracodawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem
pracowników w starszym wieku. Jak podkreślają eksperci, urządzenia mobilne to
wciąż znak charakterystyczny młodego pokolenia.
Rekrutacja mobilna – kolejny etap ewolucji metod naboru pracowników –
jest przydatna jako uzupełnienie tego procesu. Dotychczasowe wyniki badań
i prognozy pokazują, że jest ogromna szansa, aby jeszcze bardziej przyśpieszyć
przebieg rekrutacji w wielu przedsiębiorstwach.

Podsumowanie
Proces rekrutacji w ciągu lat rozwijał się bardzo dynamicznie. Znalezienie najlepszych pracowników, odpowiednich do strategii, celów czy planów rozwojowych firmy, pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla działów HR oraz
ogólnie pojętego biznesu. Naturalnym sprzymierzeńcem osób rekrutujących
Drugą pod względem liczebności grupą wiekową korzystającą w Polsce ze smartfonów są osoby w wieku
20–29 lat, trzecią zaś osoby w wieku 30–39 lat.
8
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stają się w tej kwestii nowoczesne technologie, dzięki którym wieloetapowe procesy nie będą trwały miesiącami [Sieńczyk, 2014].
O stosowaniu urządzeń mobilnych w rekrutacji dużo się mówi w środowisku rekruterów. Jednak wciąż mało firm decyduje się na konkretne działania
i inwestycje związane z tymi technologiami. Analizując przytoczone publikacje,
warto podkreślić, iż urządzenia mobilne przynoszą wiele korzyści. Poza wykwalifikowanymi pracownikami przedsiębiorstwa mogą zyskiwać również w innych
obszarach, jak chociażby, w budowaniu swojej marki jako pracodawcy.
Autor opracowania ma nadzieję, że niniejszy artykuł, przez nawiązania do
literatury na temat nowoczesnego pozyskiwanie pracowników, przynajmniej po
części przybliża złożoność całego procesu rekrutacji mobilnej. Ponieważ nowe
technologie rozwijają się wyjątkowo dynamicznie, z pewnością wiele aspektów
wymaga dodatkowej analizy. Jednym z przykładów są rekrutacje specjalistyczne,
w których ważną rolę zaczynają odgrywać urządzenia mobilne.
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Kształtowanie programów dla talentów
w urzędach administracji publicznej1
Streszczenie
O sukcesie funkcjonowania urzędów administracji publicznej w dużym stopniu decydują
zatrudnieni w nich pracownicy wraz z posiadanymi kompetencjami i talentami oraz ich
rozwojem. W pierwszej części artykułu przedstawiono specyfikę urzędów administracji
publicznej oraz opisano rodzaje talentów mających najważniejsze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania urzędów. W części drugiej zaprezentowano elementy składowe programu dla talentów.
Słowa kluczowe: talenty w urzędach administracji publicznej, elementy programu dla talentów
Klasyfikacja JEL: M120, M530

Programs for talents shaping
in public administration departments
Summary
Employees with their competencies and developed talents reasonably the success
of functioning of public administration departments. In the first part of article specific of
public administration departments is presented and there are described kinds of talents
which are the most important for effective department working. In the second part of
article elements of program for talents are presented.
Keywords: talents in public administration departments, elements of program of talents
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekono
micznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
1
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Wstęp
Zadowolenie mieszkańców danego kraju czy regionu z polityki rządu zależy od
wielu czynników. Jednym z nich jest pozytywna ocena realizowania potrzeb
mieszkańców przez urzędy administracji publicznej. Problematyka funkcjonowania urzędów administracji publicznej ma istotne znaczenie zarówno dla jakości
życia mieszkańców danego regionu, jak i dla dalszego rozwoju kraju. Jest ona
także stałym przedmiotem różnego rodzaju analiz i badań naukowych. Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, zauważyć można różne modele dotyczące
podstawowych obowiązków państwa w realizacji potrzeb mieszkańców. W jednych krajach są wypracowane szczegółowe procedury wykonywania zadań
publicznych przez urzędy administracji publicznej, a w innych tylko ogólne wytyczne i więcej swobody w realizowaniu poszczególnych zadań.
Skuteczne i efektywne działanie urzędów administracji publicznej w dużym
stopniu zależy od liczby wypracowanych procedur postępowania w poszczególnych obszarach zadaniowych oraz od poziomu kompetencji i talentów zatrudnionych w nich pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji
działań związanych z kształtowaniem programów dla talentów w urzędach
administracji publicznej.

1. Specyfika urzędów administracji publicznej
Rząd realizuje swoją politykę przez administrację publiczną. Jak podają H. Izdebski
i M. Kulesza: „Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz
realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na
podstawie ustawy i w określonych prawem formach” [Izdebski, Kulesza, 2004,
s. 93]. Liczba powoływanych i utrzymywanych jednostek administracji publicznej oraz zakres wykonywanych przez nich zadań wynika z konstytucji, obecnie
funkcjonujących przepisów prawa i przyjętych przez dany rząd priorytetów co
do realizowanych zadań przy uwzględnieniu możliwości finansowych wynikających z realiów budżetowych. Zdaniem T. Zawadzaka: „Jednostki sektora publicznego są powoływane przez właściwych ministrów i wojewodów oraz organy
samorządu terytorialnego do wykonywania określonych ustawowo zadań z dziedziny oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji, wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa państwa i obywateli itp. W tym celu otrzymują
część dochodów publicznych określonych w budżetach, którymi powinny gospodarować racjonalnie” [Zawadzak, 2014, s. 15].
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Przyjęte priorytety rządowe lub ich korekta wynikająca z zaistniałych okoliczności w ramach planowanego budżetu państwa oraz pozyskiwane w danym
roku dochody państwa mogą niekiedy modyfikować zaplanowane działania pod
względem ich liczby i jakości. O ile priorytetem dla firm prywatnych jest osiągnięcie zysku, o tyle dla urzędów administracji publicznej jest nim dobro publiczne. Trzeba też mieć świadomość, że dobro publiczne jest niekiedy odmiennie
postrzegane przez poszczególne partie polityczne tworzące rząd lub obejmujące
sfery rządowe po innych partiach. W wyniku dokonywanych zmian niektóre jednostki są likwidowane lub przekształcane w inną strukturę na skutek przejęcia
ich zadań przez nową jednostkę czy też urząd. Powstałe w ten sposób organizacje
publiczne są nastawione na realizację zadań publicznych. W ujęciu B. Kożuch:
„Organizację publiczną można zatem zdefiniować jako społeczno-ekonomiczny
system, którego podsystemy celów i wartości, psychospołeczny, materialno-techniczny oraz podsystem struktury, a przede wszystkim podsystem zarządzania
oraz relacje ze środowiskiem zewnętrznym wyróżniają się publicznością jako
immanentną cechą, odróżniającą ją od innych typów organizacji” [Kożuch, 2004,
s. 96]. Organizacje publiczne podlegają zmianom nie tylko w wyniku sytuacji
ekonomiczno-finansowej kraju, ale też w wyniku zmian politycznych będących
następstwem oczekiwań społecznych mieszkańców kraju czy regionu lub odpowiedniej grupy ludzi, np. niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, emerytów. Zmiany te powinny uwzględniać ustalone ograniczenia budżetowe.
Niektóre organizacje publiczne w realizacji swoich zadań konkurują z firmami prywatnymi. Do obszarów zadaniowych, w których ma to miejsce, zaliczyć można: naukę i szkolnictwo wyższe, szkolnictwo podstawowe i średnie, walkę
z bezrobociem, kulturę, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc
osobom niepełnosprawnym, pomoc w klęskach żywiołowych i awariach urządzeń itp.
Jakość funkcjonowania urzędów i organizacji publicznych zależy od kompetencji menedżera danej jednostki oraz posiadania odpowiednio do zadań
utalentowanych pracowników i ich umiejętnego wykorzystania.

2. Talenty w urzędach administracji publicznej
Przywódcy różnego rodzaju organizacji i urzędów są świadomi rosnącej roli utalentowanych pracowników w zaspokajaniu potrzeb klientów. Pozyskanie osób
utalentowanych do pracy w urzędach administracji publicznej jest nieco trudniejsze niż w organizacjach prywatnych ze względu na ograniczenia płacowe
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w urzędach. Prezesi i dyrektorzy różnego rodzaju urzędów administracji publicznej starają się tworzyć rozwiązania ułatwiające identyfikację i rozwój talentów
oraz odpowiednie ich wykorzystanie do realizacji ustalonych celów. Mając świadomość „wojny o talenty”, organizacje publiczne starają się na wzór firm prywatnych odpowiednio zarządzać talentami. W tym celu ustala się, kogo zaliczyć do
puli talentów2 – wszystkich pracowników, czy też wybrany procent najlepszych.
Najczęściej w praktyce jest wybierana druga opcja, czyli z reguły 5–15% tych,
którzy mają ponadprzeciętny potencjał pracy i osiągają ponadprzeciętne wyniki
w dotychczasowej pracy.
W urzędach administracji publicznej, chcąc stworzyć odpowiednie programy dla talentów, warto ustalić jakiego rodzaju talenty mają największe znaczenie
w tego typu urzędach. Do najważniejszych talentów w administracji publicznej
zaliczyć można:
• talenty przywódcze,
• talenty w zakresie wiedzy,
• talenty w zakresie obsługi klientów,
• talenty informatyczne,
• talenty w zakresie kontroli realizowanych zadań i projektów,
• talenty w zakresie komunikacji,
• talenty w zakresie wychodzenia z sytuacji kryzysowej,
• talenty artystyczne.
Talentami w zakresie przywództwa są ci menedżerowie, których podwładni
osiągają ponadprzeciętne rezultaty, a i ich jednostki są wysoko oceniane przez
klientów i ekspertów. Utalentowani przywódcy charakteryzują się odpowiednimi
cechami i kompetencjami oraz odpowiednimi zachowaniami. Cechy i zachowania
przywódców pozwalające osiągnąć sukces w zarządzaniu urzędami administracji
publicznej są podobne do tych, które gwarantują sukces innym organizacjom niż
urzędy. J. Hoover i A. Valenti zauważają: „Odwaga, wiara w siebie i koncentracja,
napędzane pasją i prowadzone drogowskazem wartości, tworzą niezatapialny
system przywództwa, który może stawić czoło wszelkim przeciwnościom, zakłóceniom i atakom” [Hoover, Valenti, 2009, s. 329]. Z kolei R. Charan formułuje
sześć istotnych cech przywódczych na ciężkie czasy:
• szczerość i wiarygodność,
• zdolność inspirowania,
Problematyka dotycząca talentów została poruszona m.in. w takich pozycjach jak: [Berger, Berger (red.),
2004; Kopeć, 2012; Tabor, 2013].
2
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• bieżące analizowanie rzeczywistości,
• realizm połączony z optymizmem,
• zarządzanie intensywne,
• odwaga w budowaniu przyszłości [Charan 2011, s. 34–37].
W kwestii zachowań i postępowania wobec podwładnych J.M. Kouzes
i B.Z. Posner wyróżniają: „Pięć Naczelnych Zasad Wzorcowego Przywództwa:
– wskazuj właściwą drogę,
– rozbudzaj wspólną wizję,
– nie bój się zmian,
– pozwól działać innym,
– motywuj i wspieraj” [Kouzes, Posner, 2010, s. 13].
Oprócz wymienionych cech i zachowań ważne jest też posiadanie inteligencji
emocjonalnej. D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee zauważają w tej kwestii: „Z talentem przywódczym mamy do czynienia wtedy, kiedy spotykają się serce i głowa
– uczucia i intelekt. To są właśnie dwa skrzydła, które pozwalają liderowi wzlecieć na sam szczyt” [Goleman i in., 2002, s. 44].
Talenty w zakresie wiedzy to osoby zajmujące się pozyskaniem, przetworzeniem i wykorzystaniem wiedzy do tworzenia lepszych i efektywniejszych rozwiązań w wyznaczonych obszarach zadań, służących zaspokojeniu potrzeb publicznych
na wyższym poziomie niż do tej pory, i osiągające ponadprzeciętne rezultaty
w porównaniu z innymi pracownikami wykonującymi takie same lub podobne
zadania. Można więc do nich zaliczyć tych pracowników wiedzy3, którzy osiągają
w przedziale do 10–15% najlepsze wyniki.
Talenty w zakresie obsługi klientów to pracownicy, którzy potrafią w swoich
obszarach zadań ponadprzeciętnie szybko, sprawnie i efektywnie obsłużyć klientów. O tym, kogo zaliczyć do grupy talentów w tym obszarze, decydują klienci,
przychodząc do urzędu po odpowiednią poradę, zgłaszając wymagane informacje lub korzystając z odpowiedniej usługi. Zadowolenie klientów z jakości obsługi
będzie wymagało od pracownika danego urzędu odpowiedniej wiedzy, umiejętności i proklienckiego nastawienia.
Talenty informatyczne to ci spośród zatrudnionych, którzy potrafią ponadprzeciętnie w stosunku do pozostałych obsługiwać – nie tylko na swoim stanowisku pracy – programy komputerowe, inicjować powstanie nowych rozwiązań
i programów ułatwiających funkcjonowanie danego urzędu oraz lepiej i efektywniej realizować potrzeby klientów w obszarze informatycznym. Tworzenie
Na czym polega specyfika pracy opartej na wiedzy i kogo zaliczyć do pracowników wiedzy, zob. szerzej
[Davenport, 2007; Pietruszka-Ortyl, 2012, s. 39–61].
3
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nowych programów komputerowych wymaga odkrycia nowych potrzeb publicznych, dostosowania się do istniejących przepisów prawa oraz umiejętności przewidywania, jakie wskaźniki, raporty i do kogo adresowane powinny napływać,
aby szybciej, lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby publiczne, a także jak się
zabezpieczać w urzędzie na wypadek różnego rodzaju ataków cybernetycznych,
błędów użytkownika czy awarii sprzętu.
Do talentów w zakresie kontroli realizowanych zadań i projektów zalicza się
tych pracowników urzędów administracji publicznej, którzy mają ponadprzeciętny zmysł do kontroli poprawności wykonywanych zadań i realizowanych
procesów, projektów i wydawanych na nie funduszy. Duża zmienność na rynku
produktów i usług oraz ułomność i słabość natury ludzkiej powodują niekiedy
niedotrzymywanie ustalonych terminów, kosztów wytworzenia i jakości wytwarzanych produktów i usług, co może mieć wpływ na jakość zaspokojenia potrzeb
klientów publicznych. Dlatego też w urzędach potrzebna jest odpowiednia kontrola realizowanych zadań, projektów oraz wykonania zaplanowanego budżetu.
Dzięki pracy utalentowanych kontrolerów będzie można w przyszłości lepiej i efektywniej zaplanować realizację najważniejszych z punktu widzenia potrzeb publicznych, zadań i projektów w ramach ustalonego budżetu.
Talenty w zakresie komunikacji to pracownicy, którzy w wyniku komunikacji z klientami potrafią lepiej, szybciej i efektywniej załatwić ich potrzeby, oraz
kierownicy, którzy – bez wywoływania konfliktów czy psucia atmosfery – potrafią spowodować, że ich podwładni osiągają coraz lepsze rezultaty w pracy, a jednocześnie się rozwijają. Sprawne komunikowanie zależy zarówno od umiejętnego
przekazywania informacji przez przełożonego czy pracownika, jak i umiejętnego
słuchania tego, co interlokutorzy chcą powiedzieć4.
W społeczeństwie, podobnie jak w organizacjach wszelkiego rodzaju, w tym
w urzędach administracji publicznej, zdarzają się różnego rodzaju kryzysy, które
mogą spowodować wiele niekorzystnych następstw. Jak zauważają S. Cyfert
i K. Krzakiewicz: „Kryzysową sytuację charakteryzują następujące elementy:
– groźba poniesienia strat i zagrożenie dla przetrwania organizacji, utrata
kontroli nad zachodzącymi zdarzeniami,
– istotne, negatywne oddziaływanie na zasoby organizacji,
– niedostateczna ilość czasu dla realizacji podjętych działań (lub podjęcia
reakcji), brak wiarygodnych informacji (powstanie sytuacji niepewności)”
[Cyfert, Krzakiewicz, 2010, s. 64].
Większość organizacji i poszczególnych zatrudnionych wcześniej lub późSzczegółowe informacje dotyczące sprawnego komunikowania się zawarte są m.in. w publikacji: [Potocki
2005, s. 51–99].
4
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niej przechodzi różnego rodzaju kryzysy, które oddziałują na pozostałych współpracowników i w konsekwencji na całą organizację. Dlatego też ważnym zadaniem
jest odkrycie talentów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. Do tych osób zaliczyć można tych pracowników, którzy mimo niesprzyjających okoliczności w sposób ponadprzeciętny potrafią poprawić sytuację swojej komórki i organizacji,
wykazując się entuzjazmem w działaniu, zaangażowaniem w rozwiązywanie
problemów i ofiarną pomocą współpracownikom przechodzącym kryzys oraz
wspierając wszelkich potrzebujących w organizacji. Talenty w zakresie wychodzenia z sytuacji kryzysowej to osoby potrafiące zacząć pozytywne działanie wobec kryzysu ekonomicznego, organizacyjnego i osobistego, z jakim spotkać się
mogą organizacje i poszczególni ludzie. Najczęściej do tej grupy zalicza się ponadprzeciętnych strażaków, policjantów, psychologów, pracowników pomocy
społecznej, lekarzy itp.
W jednostkach zajmujących się kulturą ważną rolę odgrywają talenty
artystyczne. Są nimi ci, którzy potrafią wywołać u oglądających, słuchających,
czytających ponadprzeciętne zadowolenie i podziw dla dzieła, utworu lub wykonywanych czynności.
Oprócz wymienionych rodzajów talentów w administracji publicznej, w poszczególnych obszarach zadań pożądane są także inne talenty pracownicze, które
powinny zostać uwzględnione w strategii personalnej danego urzędu.

3. Przygotowanie programu dla talentów
Ustalenie pożądanych talentów dla organizacji i przebadanie poszczególnych zatrudnionych pod kątem ich posiadania jest ważnym zadaniem, mającym na celu
przyporządkowanie zakresu obowiązków do zdolności i umiejętności pracowników. Umiejętne podejście do talentów pracowniczych i racjonalne ich wykorzystanie powinno być procesem permanentnym. Bardzo pomocne w tej dziedzinie
byłoby stworzenie w organizacji programu dla talentów. Do jego najważniejszych
elementów można zaliczyć:
• ustalenie kryteriów zaliczania pracowników do grupy talentów,
• ustalenie talentów pożądanych dla organizacji,
• zidentyfikowanie talentów pracowniczych,
• ustalenie budżetu na program dla talentów,
• ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za program dla talentów w urzędzie,
• wyznaczenie pracownikom zaliczonym do puli talentów zadań mających na
celu rozwój ich talentów i dobór adekwatnych instrumentów,
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• ustalenie terminów realizacji zaplanowanych zadań,
• ustalenie kosztów przewidzianych działań i instrumentów wykorzystanych
do ich realizacji,
• weryfikacja skuteczności prowadzonych działań i rozwoju talentów pracowniczych,
• po analizie skuteczności programu opracowanie wniosków na przyszłość.
Ustalając kryteria zaliczenia pracowników do grupy talentów, warto pamiętać, że do tej grupy należy zaliczyć niewielu (10–15%) pracowników, osiągających
zarówno najlepsze do tej pory rezultaty na swoich stanowiskach pracy, jak i tych,
którzy jednocześnie mają bardzo pożądany potencjał osiągnięcia w przyszłości
wyższych stanowisk w strukturze organizacyjnej.
Wraz ze zmianami w otoczeniu społeczno-gospodarczym zmieniać się powinny rodzaje talentów pożądanych przez urzędy administracji publicznej, przy
czym nowe rodzaje pożądanych talentów wynikać mają z zaistniałych potrzeb,
a nie z zastąpienia jednego rodzaju talentów pożądanych, przez inny. Opisane
wcześniej najważniejsze dla urzędów talenty powinny tylko w niewielkim zakresie podlegać modyfikacjom pod względem ważności, natomiast należy je rozszerzać o poszczególne rodzaje nowych talentów, równolegle do zmian i potrzeb.
Po ustaleniu najbardziej pożądanych rodzajów talentów warto się zorientować, jakie talenty mają dotychczas zatrudnieni w urzędach. Oceny posiadanych
talentów pracowniczych można dokonać: analizując i oceniając dotychczasowe
wyniki pracy, analizując wypowiedzi klientów o obsługujących ich pracownikach, przeprowadzając dla pracowników różnego rodzaju testy – wiedzy, umiejętności i psychologiczne – oraz wykorzystując oceny pracownicze dokonane
przez ich bezpośrednich przełożonych, współpracowników, podwładnych.
Jakość realizacji programu dla talentów w dużym stopniu zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel. Chcąc racjonalnie rozwijać talenty
pracownicze w urzędach, należy się liczyć z kosztami realizacji programu, liczbą
przewidzianych działań i podmiotów w niego zaangażowanych. Budżet programu dla talentów powinien być oddzielony od budżetu szkoleniowego pracowników, z priorytetem dla tego pierwszego.
Podmiotami zaangażowanymi w program dla talentów najczęściej są: dyrektor urzędu, menedżer personalny, specjalista lub menedżer ds. talentów,
zewnętrzni coachowie i mentorzy, eksperci z firm konsultingowych i uczelni zajmujący się doradztwem personalnym. Chcąc, aby program dla talentów miał
odpowiedni oddźwięk zarówno wśród obecnych pracowników zaliczonych do
programu, jak i dla tych, którzy w przyszłości zostaną do niego zaliczeni, dyrektor urzędu realizującego program powinien dość często rozmawiać z wybranymi
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talentami o ich rozwoju i o poprawie funkcjonowania urzędu oraz z pozostałymi
podmiotami zaangażowanymi w program. E.E. Lawler zauważa, że jest dobrą
zasadą, aby menedżerowie najwyższego szczebla poświęcali zarządzaniu talentami 30–50% swojego czasu pracy, a w firmach zajmujących się usługami nawet
więcej [Lawler, 2008, s. 65]. Menedżer personalny lub menedżer ds. talentów z reguły są odpowiedzialni za zaprojektowanie programu oraz rezultaty uzyskane
w wyniku jego realizacji. Warto zaangażować zewnętrznych ekspertów, którzy
służyliby radą zarówno podczas projektowania programu, jak i w trakcie działań
podejmowanych wobec talentów, a związanych z ich rozwojem. Ustalenie działań
wobec utalentowanych pracowników w urzędach administracji publicznej wynikać powinno z potrzeb danego urzędu. Ważne jest też ustalenie priorytetów
rozwoju wiedzy, umiejętności i zachowań pracowników zaliczonych do grupy
talentów.
Projektując działania dla talentów, warto skorzystać z różnych metod stosowanych do rozwoju tej grupy pracowników. J. Stewart i C. Rigg proponują dobór
metod w perspektywie: poza pracą, w pracy i przez pracę. Jako możliwe do wykorzystania metod rozwoju talentów autorzy wymieniają: metodę rozwoju przez
działanie (action learning), coaching, mentoring, wykonywanie zadań o charakterze międzynarodowym (international assignment), naśladowanie innych (shadowing),
tymczasowe przeniesienie do innej pracy lub na inne stanowisko (secondment),
refleksję nad działaniem (reflective practice), zestaw usług e-learningowych (e-learning
package), wsparcie starszych i bardziej doświadczonych współpracowników równych rangą, którzy mogą pomóc, wykorzystując swoją wiedzę cichą (buddying),
ośrodek rozwoju (development centre), kursy organizowane przez uniwersytety
[Stewart, Rigg, 2011, s. 22].
W programie dla talentów wskazane byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za wykorzystanie i stosowanie danej metody wobec poszczególnych
osób oraz racjonalnych terminów realizacji zaplanowanych działań i osiągnięcia
zakładanych rezultatów. Stworzenie programu dla talentów w początkowym
okresie wiąże się z nieco większymi kosztami, spowodowanymi wytworzeniem
lub zakupieniem odpowiednich instrumentów wykorzystywanych w programie.
W miarę zdobywania doświadczenia w związku z realizacją programu niektóre
szkolone talenty mogą w przyszłości stać się trenerami i sami być coachami lub
mentorami dla mniej doświadczonych pracowników o dużym potencjale. Z kolei
niektóre działania realizowane wobec talentów w późniejszym czasie mogą być
rzadziej stosowane niż w początkowym okresie funkcjonowania programu i tym
samym koszty mogą się zmniejszyć. Ustalając szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych talentów, warto stosować elastycznie rozwiązania szczegółowe,
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dobierając wymienione powyżej składniki programu5. Jest to istotne, bo rozwój
poszczególnych rodzajów talentów z reguły odbywa się z wykorzystaniem różnych metod i działań. Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za rozwój
danych talentów także jest nieco inny. Rozwój talentów przywódczych powinien
się różnić od rozwoju pozostałych rodzajów talentów wykonawczych. Wskazane
byłoby również, aby niektóre działania były wspólne dla całej puli talentów
zidentyfikowanych w danym urzędzie. Szczególnie istotne jest wspólne dzielenie
się wiedzą o:
• samorozwoju,
• zarządzaniu własnym czasem,
• zmaganiach z przeciwnościami losu, nieetycznymi zachowaniami współpracowników,
• zachowaniu wobec niespodziewanych zmian w życiu osobistym i priorytetów zarządu danego urzędu.
Dyrektor urzędu po roku realizowanego programu dla talentów powinien
otrzymać sprawozdanie z osiąganych celów programu. Celami tymi najczęściej
są: poprawa funkcjonalności urzędu w opinii klientów, obniżka kosztów funkcjonowania, pozytywne wyniki sprawozdań z audytu Najwyższej Izby Kontroli.
Skuteczność prowadzonych działań i rozwoju talentów pracowniczych
można zweryfikować, oceniając dane obiektywne, takie jak szybkość obsługi
klientów, liczba spraw załatwionych w jednostce czasu, oraz subiektywne, np.
wypowiedzi klientów, uczestników programu i poszczególnych podmiotów zaangażowanych w program, a także za pośrednictwem audytu programu dokonanego przez zewnętrznych ekspertów.
Dokonana po roku weryfikacja skuteczności działań wobec talentów i osiąganych przez nich wyników pracy pozwoli się zorientować, kto rozwija swoje
talenty i w jakim zakresie oraz jakie wyciągnąć wnioski na przyszłość w kwestii
realizacji programu i ustalania odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
za rozwój talentów w urzędzie.
Aby omówiony tu sposób projektowania programu dla talentów dawał
oczekiwane efekty, powinien być odpowiednio skorelowany z innymi narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności ze strategią personalną,
systemem motywacyjnym, oceną pracowniczą, ankietami dotyczącymi oczekiwań pracowniczych i zaangażowania w pracę w urzędzie. Ważne jest też zapewnienie środków pozwalających zrealizować zaplanowane działania na co najmniej
średnim poziomie.
5

Szeroki kontekst elastyczności w organizacji i zatrudnieniu jest opisywany w publikacji: [Król, 2014].
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Podsumowanie
Wiele potrzeb mieszkańców kraju jest zaspokajana przez urzędy administracji
publicznej. Skuteczność zależy w tym wypadku od kompetencji i talentów
pracowników tych urzędów oraz ich odpowiedniego wykorzystania. Bardzo
przydatne w tym zakresie mogą być odpowiednio zaprojektowane i umiejętnie
realizowane programy dla talentów. W artykule opisano rozwiązania, dzięki
którym program ten przyczyni się do odpowiedniego rozwoju talentów pracowniczych, co może spowodować lepsze i efektywniejsze zaspokojenie potrzeb
klientów przez zatrudnionych w urzędach administracji publicznej.
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Program doskonalenia kompetencji
pracowników administracji samorządowej
na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa
Streszczenie
Zmienność otoczenia sprawia, że osiągnięcie odpowiedniego poziomu świadczenia
usług przez urzędy administracji publicznej staje się coraz bardziej istotne, a równocześnie coraz bardziej złożone. Jednym z warunków osiągnięcia wysokiej jakości pracy jest
ciągły rozwój pracowników poprzez szkolenia. Celem artykułu jest zaprezentowanie
i analiza modelu szkoleń pracowniczych realizowanego w Urzędzie Miasta Krakowa
jako przykładu dobrej praktyki zarządzania. W pierwszej części przedstawiono klasyczne
ujęcie przebiegu systematycznego szkolenia, podkreślając jego uniwersalny charakter
i możliwość zastosowania w większości organizacji. W odniesieniu do urzędów realizację cyklu systematycznego szkolenia przedstawiono w kontekście analizy sytuacyjnej,
zwracając uwagę na zachodzące przeobrażenia gospodarcze i ich wpływ na rozwój
pracowników. Analiza realizacji programów szkoleniowych w UMK potwierdziła istotę
przemian w obszarze rozwoju pracowników. Uwagę zwraca profesjonalne podejście
urzędu do zagadnienia rozwoju pracowników przez szkolenia – poczynając od etapu
identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, a kończąc na ocenie efektywności szkoleń. Mimo wysokiej oceny realizowanych szkoleń zasadnym warto zwrócić większą
uwagę na kwestie kulturowe i ich wpływu na przebieg tych procesów, co powinno zaowocować nowym ujęciem modelowym, bardziej odpowiednim dla urzędów administracji publicznej.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, jednostka samorządu terytorialnego, proces
szkoleniowy, rozwój pracowników, szkolenia pracownicze, służba przygotowawcza
Klasyfikacja JEL: H700, H110, M120, M530
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Programme of improving the competencies
of council administration employees based
on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Abstract
Constantly changing environmentmakes it more and more important and at the same
time more complexfor public administration institutionsto providean adequatelevel of
services. One of the factors determining high quality of work is constant development
of employees by means of appropriate trainings. The article presents and analyses
a model of employee trainings process conducted by Urząd Miasta Krakowa (the Municipal of Krakow) which is considered an example of good practice in management. The
first part of the article presents a classic approach to systematic trainings emphasising
its universal character and applicability in the majority of organisations. The cycle of
systematic trainings for offices was shown by means of a contextual analysis, taking into
consideration economic changes and their impact on the process of employees’ development. The analysis of training programmes in Urząd Miasta Krakowa (the Municipal
of Krakow) proved the significance of changes occurring in the field of employees’
development. A professional approach of Urząd Miasta Krakowa to the issues of
employees’ development from needs analysis to assessing the efficiency of trainings is
worthwhile. Despite the high level of training procedures conducted in this institution
it is recommended to pay more attention to the cultural context and its impact on the
processes, which should result in a new model approach more appropriate for public
administration institutions.
Keywords: public administration, local government, training process, employees’ development, employees’ trainings, job preparation courses

Wstęp
Zmiany we współczesnej gospodarce, ich dynamika i zakres sprawiają, że coraz
trudniej jest sprostać wymaganiom, jakie klienci – zarówno instytucjonalni, jak
indywidualni – stawiają urzędom administracji publicznej. Potrzeba ciągłego
rozwoju organizacji i ich pracowników wynika z konieczności podnoszenia jakości
świadczonych usług przez urzędy, by zaspokoić lokalne potrzeby społeczne i gospodarcze. W dobie gospodarki opartej na wiedzy, gdzie głównym wyznacznikiem
sukcesu staje się wiedza, organizacja powinna się charakteryzować elastycznością,
kreatywnością, zdolnością do absorbowania i praktycznego zastosowania wiedzy. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego realizacja powyższych
wartości jest niezwykle trudna, co wynika z istoty i charakteru organizacji, w których
nie zysk, a służebna rola jest kwintesencją działalności. Dlatego dostosowanie
zmian do potrzeb i wcielenie ich w życie wymaga uczenia się i rozwoju [Ulrich,
Brockbank, 2008, s. 248]. Dla urzędów stanowi to wyzwanie i konieczność permanentnej analizy zasobów, którymi dysponują w kontekście zmian rynkowych,
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aby na bieżąco określać, jaką wiedzę zatrudnionych pracowników, jakie umiejętności i w jakim kierunku należy rozwijać. Zidentyfikowane w Urzędzie Miasta
Krakowa problemy i potrzeby w obszarze zarządzania jakością, w tym zarządzania procesowego i zarządzania projektami, bezpieczeństwa informacji oraz
podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu stały się podstawą wypracowania
i wdrożenia modelu zarządzania szkoleniami.
Działania podejmowane w ramach projektów szkoleniowych miały się
przyczynić do rozwoju kompetencji osób uczestniczących w realizacji zmian organizacyjnych, których celem było zwiększenie jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom Krakowa. W tej sytuacji konieczne stało się systematyczne,
ramowe podejście do zagadnień szkolenia i rozwoju, ukierunkowane na potrzeby
organizacji [Mayo, 2002, s. 10]. Doświadczenie pokazuje, że bez pewnej ogólnej
wizji tego, co i dlaczego ma być rozwijane, nawet bardzo rozbudowane działania
szkoleniowe nie dadzą oczekiwanego rezultatu [Kossowska, Sołtysińska, 2002, s. 9].
Pomocny w porządkowaniu spraw szkoleniowych jest cykl systematycznego
szkolenia, obejmujący cztery podstawowe fazy. W kontekście podejścia kompetencyjnego do rozwoju pracowników zasadniczą kwestią jest określenie, czym są
kompetencje niezbędne do pełnienia określonej funkcji zawodowej i co oznacza
uczenie się lub nabywanie tych kompetencji [Kossowska, Sołtysińska, 2002, s. 12].
Właściwe przygotowanie procesu szkoleniowego jest uznawane przez większość
organizacji za bardzo ważny czynnik ich efektywnego funkcjonowania. Niektóre
przykładają do niego wagę już od dawna, pozostałe muszą sobie jak najprędzej
uświadomić jego znaczenie [Bramley, 2001, s. 8]. Takie właśnie zadanie czeka jednostki samorządu terytorialnego1.
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu rozwoju kompetencji pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Model ten jest oparty na cyklu systematycznego
szkolenia, uwzględniającego specyfikę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jako przykładu dobrej praktyki zarządzania. Podjęta zostanie próba
określenia, w jakim zakresie i w jakim stopniu o realizacji programów szkoleniowych decyduje specyfika tego typu organizacji, jakimi są urzędy administracji
publicznej, jaki wpływ na realizację procesów szkoleniowych mają czynniki środowiskowe, czy stosowane w biznesie rozwiązanie modelowe może być w pełni
przeniesione do urzędu, co w polityce szkoleniowej jest zasadniczym problemem
dla urzędów. Na te pytania autorzy próbują odpowiedzieć w poniższym artykule,
mając świadomość, że lista pytań i problemów związanych z realizacją polityki
szkoleniowej jest długa.
W artykule terminy „administracja publiczna” i „jednostki samorządu terytorialnego” będą stosowane
zamiennie, choć autorzy zdają sobie sprawę z różnic w definicjach obu kategorii.
1
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1. Cykl systematycznego szkolenia
a kształtowanie kompetencji
Promowanie idei lifelong learning oraz finansowe wsparcie Unii Europejskiej
znacznego zwiększyło zainteresowanie szkoleniami pracowniczymi prowadzonymi podczas realizacji różnego rodzaju projektów. Wart uwagi jest również
wzrost znaczenia wiedzy dla osiągania przez organizacje pożądanej efektywności
i poziomu rozwoju, zwłaszcza wobec większej dostępności środków z funduszy
unijnych. W znacznym stopniu rozwiązało to problem braku środków na działania prorozwojowe, z którym borykało się wiele urzędów, zwłaszcza w okresie
kryzysu. Przyjęcie procedur postępowania wynikających z prawidłowo opracowanego procesu szkoleniowego oraz zaangażowanie w działalność szkoleniową
wpłynęły na podwyższenie stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki [Sapeta,
2013, s. 56]. Natomiast nierzetelne realizowanie założeń polityki szkoleniowej
może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój pracowników poprzez szkolenia, z których korzysta urząd. Dlatego istotne jest tworzenie programów rozwojowych, w tym szkoleniowych, które
znajdą swoje odzwierciedlenie w strategii organizacji lub co najmniej strategii
zarządzania zasobami ludzkimi. Ważne jest przy tym przyjęcie w strategii rozwoju pracowników zestawu kluczowych założeń, które nie będą podlegać gwałtownym modyfikacjom, natomiast będą wspierać inicjatywy związane z uczeniem
się [Sapeta, 2013, s. 57].
Znaczenie i istota działań szkoleniowych wiąże się z funkcjami realizowanymi za pośrednictwem tego typu inicjatyw. Wyróżnić można – bez szerszego
omówienia – takie funkcje, jak: adaptacyjna, rozwojowa, integracyjna, społeczna,
motywacyjna, informacyjna, wizerunkowa, innowacyjna. Złożoność funkcji,
jakie może pełnić działalność szkoleniowa, a także różnorodność celów, jakie ma
osiągać, sprawiają, że efektywność tego procesu wymaga pełnej integracji wszystkich elementów składających się na jego strukturę. Dlatego konieczne staje się
uwzględnienie w działaniach rozwojowych właściwie zaprojektowanego rozwiązania (zob. rys. 1). Przedstawiony na rysunku proces szkoleniowy ma charakter
uniwersalny i może być przeprowadzony w większości organizacji (bez względu
na specyfikę), dla których szkolenia mają wymiar strategiczny. Stąd w układzie
szczegółowych parametrów tego procesu mogą się pojawić zmiany.
Kompetencje pracowników stanowią fundament nie tylko strategii zarządzania zasobami ludzkimi, ale również ogólnej, wyznaczającej kierunek dalszej
działalności urzędu.
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Strategia rozwoju
zasobów ludzkich

Określenie potrzeb
szkoleniowych
Ocena przebiegu i efektów
szkoleń
Opracowanie planu szkoleń

Realizacja szkoleń

Rys. 1. Elementy procesu szkoleniowego
Źródło: [Pocztowski, 2007, s. 285].

Kształtowanie kompetencji w kontekście realizacji programów szkoleniowych polegać będzie nie tylko na doskonaleniu wiedzy i umiejętności, ale także
na kształtowaniu właściwych postaw, motywacji do ciągłego doskonalenia się, do
otwartości na nowe idee oraz utrzymywanie właściwego poziomu sprawności
intelektualnej, psychicznej i fizycznej [Rakowska, 2007, s. 145]. Podobnie jak
szkolenia, również rozwój kompetencji powinien mieć charakter kompleksowy.
Z tego względu szkolenia są podstawowym narzędziem stosowanym w kształtowaniu kompetencji. Właściwe rozpoznanie i opisanie luki kompetencyjnej
umożliwia dobór odpowiedniej techniki szkolenia, właściwego zorganizowania
i przeprowadzenia go, a to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów rozwojowych.

2. Kontekst sytuacyjny rozwoju zasobów ludzkich
w administracji publicznej
Rozwój gospodarczy, intensyfikacja współzależności gospodarczych i społecznych stawiają przed instytucjami publicznymi nowe zadania. Współczesne państwo podlega głębokim przeobrażeniom. Zmieniają się jego relacje z obywatelami,
postępuje erozja władzy hierarchicznej, narasta deficyt zaufania względem władzy publicznej, pojawia się problem jej legitymizacji. Coraz bardziej dostrzegalne
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jest niezadowolenie obywateli z tego, jak działa państwo, narastają oczekiwania
względem poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną,
w tym jednostki samorządu terytorialnego [Bober (red.), 2011, s. 19]. Można zauważyć, że od kilku lat nasila się dyskusja nad sprawnością rządzenia Polską.
Coraz więcej uwagi poświęca się konieczności wprowadzania zmian w zarządzaniu administracją publiczną. Większość jest zgodna, że trzeba zacząć od „przebudowy kadr” [Czajka, 2012, s. 24]. Poszerzanie zakresu oczekiwań obywateli
względem aktywności państwa i świadczonych przez nie usług stało się przesłanką, a wręcz koniecznością zmian rozwojowych w funkcjonowaniu instytucji
publicznych. W kontekście stawianych wymagań ważne jest profesjonalne przygotowanie pracowników administracji do prawidłowego wykonywania zadań
i obowiązków, związanych z obsługą klientów instytucjonalnych i indywidualnych, kontaktem z praktyką gospodarczą oraz – co istotne – pozyskiwaniem
środków z funduszy unijnych.
Do najistotniejszych przemian o charakterze formalnym i proceduralnym,
które wpłynęły na otoczenie samorządu lokalnego, należą:
• przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co stworzyło samorządom lokalnym nowe możliwości realizacji zamierzeń rozwojowych;
• zmiany w prawie krajowym, które zaowocowały nałożeniem na samorządy
obowiązku stosowania licznych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych;
• konsolidacja doktryny zarządzania publicznego, podkreślającej znaczenie
podejścia integrującego teoretyczny dorobek państwa prawa, tradycyjnej
administracji publicznej i nowego zarządzania publicznego2.
W konsekwencji zachodzących przeobrażeń można zaobserwować [Zawicki M.
(red.), 2011, s. 7]:
• poprawę metod i rezultatów świadczenia usług publicznych na poziomie
lokalnym,
• zwiększenie skuteczności samorządu lokalnego we wdrażaniu polityki rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym realizacji projektów zintegrowanych
oraz rozwiązywania problemów wspólnot lokalnych przy udziale partnerów
publicznych, społecznych i gospodarczych,
• profesjonalizację administracji lokalnej oraz podniesienie standardów działania pracowników samorządowych.
Podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej nie różnią się wiele od określonych dla przedsiębiorstw. We wszystkich
2

Na temat przeobrażeń doktryny zarządzania publicznego zob. [Hausner, 2008; Izdebski, 2007].
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organizacjach zasoby ludzkie służą efektywnej i skutecznej realizacji ich celów
i zadań [Pawlak, 2011, s. 36]. Jednakże w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę
na różnice między zarządzaniem w sektorze publicznym i prywatnym. Wśród
nich wymienia się [Czajka 2012, s. 24; Sochacka-Krysiak 2003, s. 21]:
• krótszy horyzont czasowy zarządzania w administracji, ograniczony cyklami wyborczymi,
• niewymierność większości działań i efektów,
• ograniczenia samodzielności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
przez odgórne regulacje większości elementów procesu kadrowego,
• większą otwartość i odpowiedzialność publiczną pracowników urzędów,
• większy nadzór nad działalnością ze strony organów kontroli państwowej,
• brak wymiernych kryteriów oceny działalności urzędów,
• zaspokajanie potrzeb obywatela, mającego w państwie demokratycznym
określone prawa, które administracja powinna respektować.
W powyższym kontekście godne rozważenia jest wprowadzenie w urzędach administracji publicznej menedżerskiego modelu zarządzania. Model ten
nawiązuje do współczesnych teorii organizacji i zarządzania, akcentując intelektualny charakter pracy w szeroko rozumianej administracji, wymagającej
od urzędników kompetencji na najwyższym poziomie. Wdrożenie takiego rozwiązania wymaga ciągłego doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, jego
uelastycznienia, w tym zwiększenia uprawnień kierowników jednostek publicznych do podejmowania decyzji oraz wzrostu zaangażowania pracowników w realizacje celów urzędu [Czajka 2012, s. 25]. Korzystnym zjawiskiem w ostatnich
latach jest próba odejścia od sztywnej, biurokratycznej struktury administracyjnej w kierunku nowoczesnej, sięgającej po elastyczne metody i narzędzia, w tym
sprawdzone i wykorzystywane przez biznes. Wprowadzenie reformy zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej nie jest łatwe ze
względu na wiele barier, w tym: zbyt sformalizowany charakter działań, sztywne
zasady i procedury realizacji funkcji personalnej, mała autonomia w podejmowaniu decyzji przez kierowników najniższego szczebla, sztywne warunki i zasady
wynagradzania, niewłaściwy podział zadań i odpowiedzialności za kwestie personalne. Tempo zmian w administracji publicznej jest wolniejsze, niż w przedsiębiorstwach wolnorynkowych. Zdaniem J. Strużyny zmiany w zarządzaniu zasobami
ludzkimi w administracji podyktowane są zmianami w otoczeniu tych organizacji.
Od pracownika oczekuje się rozwijania swoich kompetencji, nabywania umiejętności ich wykorzystania w praktyce, pobudzania siebie i innych do kreatywności,
podejmowania większego ryzyka, zwracania uwagi na efekty, a nie na ściśle
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określone procedury [Strużyna, 2009]. Według E. Wojciechowskiego, skłonienie
samorządów, by funkcjonowały w stylu biznesowym, jest niezwykle trudne, ale
możliwe. Menedżerami powinni być burmistrzowie, prezydenci miast i wójtowie, a także sekretarze urzędów, skarbnicy, kierownicy komórek i jednostek
organizacyjnych, a nawet specjaliści [Wojciechowski, 2003, s. 94]. Aby skutecznie
zarządzać pracownikami, trzeba mieć właściwe kwalifikacje w postaci wiedzy
teoretycznej i doświadczenia, systematycznie rozwijać i uzupełniać wiedzę, a także
być zaangażowanym w strategię zarządzania zasobami ludzkimi, znać jej założenia powiązane ze strategią organizacji [Armstrong, 2003, s. 50]. Do przesłanek
rozwoju pracowników w jednostkach administracji publicznej można zaliczyć
[Czajka, 2012, s. 31]:
• tendencje w krajach UE do profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w administracji,
• konieczność bardziej efektywnego wykorzystania pracowników do realizacji
zadań administracji,
• wzrastające wymagania społeczeństwa wobec państwa oraz konieczność
lepszego wykorzystania kwalifikacji pracowników.

3. Praktyka rozwoju pracowników w Urzędzie
Miasta Krakowa
Mimo dominującego w jednostkach samorządu terytorialnego biurokratycznego
modelu zarządzania decydującego o niewielkiej zmienności zadań i sposobów
ich wykonania, rozwój pracowników odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w kontekście zmienności otoczenia, wyznaczonego niejednokrotnie zmianą przepisów.
Wszystko to przyczynia się do erozji wiedzy i umiejętności, powstawania luki
kompetencyjnej. W strategii „Sprawne Państwo 2020” podkreśla się, że podnoszenie jakości kadr stanowi istotny element budowy zaufania do instytucji
publicznych.
Z powyższego wynika, że odpowiedni poziom kompetencji pracowników,
ich wiedza i umiejętności oraz właściwy poziom motywacji przełożą się na jakość
usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa i jego pozytywny odbiór w oczach
beneficjentów. Kluczową sprawą dla rozwoju urzędu jest zwiększenie efektywności
zarządzania przez inwestowanie w kadrę zarządzającą na każdym szczeblu
struktury organizacyjnej i kadrę rezerwową oraz osoby wspierające zarządzanie.
Inwestowanie w pracowników urzędu sprowadzało się do ugruntowania wiedzy
już posiadanej, specjalizacji oraz aplikacji wiedzy w całkowicie nowych obszarach
(rys. 2).
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W związku z realizowanymi przedsięwzięciami rozwojowymi związanymi
z profesjonalizacją zarządzania szczególną opieką objęto grupę menedżerów
średniego szczebla. Podejście to wydaje się całkowicie poprawne, bo z jednej strony,
grupa ta stanowi łącznik między ścisłym zarządem urzędu a najbardziej liczną
grupą pracowników sfery operacyjnej, a z drugiej strony, zgodnie ze współczesnymi modelami zarządzania kapitałem ludzkim, menedżerowie liniowi stanowią kluczową grupę pracowników mających bezpośredni wpływ na realizację
zadań i celów organizacji.

Rys. 2. Poszerzenie oraz uporządkowanie wiedzy przez szkolenia w grupie średniej kadry kierowniczej UMK
Źródło: opracowanie własne na podstawie 393 ankiet przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń
realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK w Krakowie.

Z informacji przekazanych przez urzędników krakowskiego magistratu
wynika, że zagadnienie rozwoju pracowników przez szkolenia ma wymiar strategiczny. W ramach funkcji personalnej zostało wdrożone i jest realizowane zarządzanie szkoleniami. Rozwój rozpoczyna się w momencie naboru i przyjęcia
do służby przygotowawczej, podczas której pracownik uczestniczy w szkoleniach
o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym pod nadzorem bezpośredniego przełożonego. Istotne w rozwoju pracowników są awanse zawodowe,
które w przypadku obsady stanowisk menedżerskich mają charakter wewnętrzny
(stanowiska dyrektorskie w 80% obsadzane są w wyniku awansu wewnętrznego).
Podobnie jest w grupie stanowisk kierowniczych niższego szczebla. Mimo wysokiego poziomu hierarchizacji, w tych obszarach działalności urzędu, w których
istnieje taka możliwość, systematycznie wdrażana jest struktura projektowa. Jednym z założeń tego rozwiązania jest powierzenie stanowiska kierownika projektu
osobie niepełniącej funkcji kierowniczej, co zwiększa możliwości rozwoju pracowników zwłaszcza w tych komórkach, w których awanse na wyższe stanowiska
są znacznie ograniczone. Rozwiązanie typu projektowego pozwala stosować
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ścieżkę awansu merytorycznego, opartego w głównej mierze na rozwoju kompetencji. Osobom, które mają pełnić funkcję kierownika projektu, oferowane są
szkolenia przygotowujące do tego.

4. Realizacja programu rozwoju pracowników UMK
na podstawie cyklu systematycznego szkolenia
Szkolenia jako narzędzie rozwoju kompetencji pracowników powinny się odbywać w sposób uporządkowany i systematyczny. W ramach realizacji pierwszej
fazy cyklu systematycznego szkolenia opracowana została procedura (zob. rys. 3)
identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, za której realizację odpowiedzialni
są pracownicy Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK. Ze względu na dużą liczbę
jednostek (35) w urzędzie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych została
zdecentralizowana.
Istotne w planowaniu szkoleń w UMK jest wypracowanie rozwiązania będącego kompromisem między oczekiwaniami pracowników i potrzebami urzędu.
Co ważne, zmieniła się również rola bezpośredniego przełożonego oraz działu
kadr – ich udział w kształtowaniu szkoleń zdecydowanie się zwiększył.
ETAP I
Informacja dla pracowników UMK o podjęciu działań zmierzających
do identyfikacji potrzeb szkoleniowych
Rozmowa lub wypełnienie arkusza IPS
ETAP II
Informacja dla kierowników referatów i oddziałów danych komórek UMK
Przeprowadzenie rozmów, zebranie informacji z arkuszy elektronicznych,
sporządzenie zbiorczego zestawienia
ETAP III
Informacja dla dyrektorów komórek organizacyjnych UMK
Sporządzenie zbiorczego arkusza identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
ETAP IV
Pracownicy działu kadr UMK
Analiza i weryfikacja przesłanych informacji oraz sporządzenie szczegółowego
planu szkoleń na rok kalendarzowy

Rys. 3. Etapy identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w UMK
Źródło: opracowanie własne.
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Realizacja szkoleń, podobnie jak identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, odbywa się według przyjętego i zatwierdzonego schematu postępowania,
określonego dokumentem urzędowym. Szkolenia realizowane są zarówno wewnętrznie, tj. w urzędzie, oraz zewnętrznie w różnych formach – od spotkań
z pracownikami, przez udział w wykładach, konferencjach, seminariach, kursach,
studiach podyplomowych, po fora dyskusyjne. Wyróżniającą grupę stanowią
szkolenia, których zasadniczym celem jest szeroko rozumiany rozwój kompetencji
menedżerskich, adresowane zarówno do dyrektorów wydziałów, kierowników,
jak i kadry rezerwowej. Szkolenia finansowane są ze środków stanowiących rezerwę, którą dysponuje dyrektor urzędu, środków przeznaczonych na szkolenia
obowiązkowe i strategiczne (określone przepisami prawa, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu) oraz środków finansowych podzielonych na
poszczególne komórki organizacyjne urzędu. Dodatkowe środki pozyskane z europejskich funduszy unijnych w ciągu ostatnich czterech lat pozwoliły zorganizować
dodatkowo 54 szkolenia, w których uczestniczyły 4642 osoby.

Rys. 4. Liczba projektów szkoleniowych oraz przeszkolonych pracowników w UMK
w latach 2010–2014. Finansowanie – ze środków własnych3
Źródło: opracowanie własne.

Etapem zamykającym cykl systematycznego szkolenia jest ocena jego efektywności, która podobnie jak wcześniejsze fazy realizowana jest w układzie procesowym. Zgodnie z przyjętymi zasadami pracownik biorący udział w szkoleniu
zobowiązany jest w ciągu 20 dni od jego zakończenia wypełnić arkusz oceny
wartości szkolenia. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę
zbiorczej oceny jakościowej zrealizowanych szkoleń. Uzupełnieniem danych są
Dane z roku 2010 obejmują również obligatoryjne szkolenia z zakresu BHP, które są realizowane w cyklach
czteroletnich.
3
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informacje od trenerów, którzy przeprowadzają ewaluację bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Ponadto szkolenia o istotnym charakterze merytorycznym
(dotyczące np. zmian w zapisach prawa) kończą się weryfikacją w formie testu
wiedzy.
Za dobrą praktykę, stanowiącą element oceny efektywności szkoleń, należy
uznać przygotowanie przez bezpośredniego przełożonego raportu (na podstawie
wywiadu i bezpośredniej obserwacji uczestnika szkolenia) dotyczącego ewaluacji
szkolenia i odpowiadającego na pytanie, czy udział w szkoleniu przyniósł rezultat
w postaci zwiększonej efektywności pracownika. Raport jest opracowywany po
upływie miesiąca od zakończenia szkolenia i przekazywany do działu personalnego. Mimo właściwego (na wysokim poziomie) przygotowania przez urząd
wszystkich etapów szkoleń niektórzy pracownicy nadal uważają je za nikomu
niepotrzebne i szkodliwe, a udział w nich traktują jako formę „zesłania”. Dlatego
konieczne staje się sięgnięcie do wymiaru kulturowego i stworzenie atmosfery
zachęcającej do udziału w programach rozwojowych.

5. Model szkolenia pracowników Urzędu Miasta Krakowa
uwzględniający aspekt kulturowy
Obowiązująca w Urzędzie hierarchiczna kultura organizacyjna stanowi poważną
przeszkodę we wdrażaniu elastycznych modeli zarządzania i w szybkim reagowaniu
na zmiany w otoczeniu. Liczne, często nieprecyzyjne przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w różnych dziedzinach i obszarach,
w tym w sprawach personalnych, utrudniają elastyczne zarządzanie zasobami
ludzkimi [Czajka, 2012, s. 27]. Działalność administracji publicznej w układzie
struktur funkcjonalnych, o mocno zhierarchizowanej kulturze organizacyjnej,
nie sprzyja również realizacji „klasycznego” modelu procesu szkoleniowego.
Organizacje o dominującej kulturze hierarchicznej charakteryzują się bowiem
wysokim stopniem sformalizowania, definiowaniem zachowań pracowników
poprzez przepisy i mało elastyczne procedury. Kryteriami efektywności najwyżej
cenionymi w tego typu kulturze są sprawność, terminowość, praca bez zakłóceń
i przewidywalność. Gwarancją sukcesu ma być przestrzeganie reguł oraz system
kontroli traktowany jako sposób na zwiększenie efektywności [Cameron, Quinn,
2003, s. 51]. Organizacje hierarchiczne, takie jak jednostki samorządu terytorialnego, tylko wtedy są uznawane za efektywne, kiedy odznaczają się powyższymi
cechami. Należy przy tym pamiętać, że kultura organizacyjna wpływa nie tylko
na funkcjonowanie organizacji, ale także na morale, zaangażowanie, wydajność,
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chęć rozwoju, zdrowie fizyczne i stan emocjonalny poszczególnych pracowników
[Cameron, Quinn, 2003, s. 15]. Zatem istnieje ścisły związek funkcjonowania
urzędu ze zmianą kultury organizacyjnej, bo gdy wartości, normy, postawy, nastawienie pozostają niezmienne, na nic zdają się zmiany procedur i strategii. Obserwacja ta odnosi się również do rozwoju poszczególnych pracowników przez
szkolenia. Źle przygotowany i wdrożony proces szkoleniowy (brak identyfikacji
i analizy potrzeb, niewłaściwa organizacja, źle dobrane treści programów) może
spowodować brak zainteresowania programami rozwojowymi oferowanymi
przez organizację, utratę zaufania, spadek zaangażowania i wydajności pracowników. Dlatego konieczne staje się uwzględnienie w cyklu systematycznego szkolenia aspektu kulturowego, mającego istotny wpływ na realizację programów
rozwoju pracowników (zob. rys. 5).
Kultura organizacyjna wspierająca uczenie się w organizacji
Koncentracja na budowaniu zaangażowania i motywacji do uczenia się

Określanie
potrzeb szkoleniowych

Potrzeby wynikające z celów strategicznych urzędu

Opracowanie planu szkoleń

Potrzeby związane
z indywidualnymi aspiracjami
pracowników

Realizacja
zaplanowanych szkoleń

Ocena przebiegu i efektów
szkolenia

Rys. 5. Etapy i kontekst kulturowy procesu szkoleniowego
Źródło: [Pauli, 2014, s. 108].

W przypadku jednostek samorządu skuteczne implikowanie programów
szkoleniowych wymaga zmian w architekturze wartości kulturowych. Powinny
one polegać na budowaniu zaangażowania i motywacji do uczenia się oraz na
promowaniu innowacyjności. W kontekście zachodzących przeobrażeń rynkowych rekonfiguracja wartości kulturowych wydaje się nieuchronna.
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Podsumowanie
Prawidłowy rozwój polega na harmonijnym łączeniu indywidualnego rozwoju
pracowników, ich ścieżek kariery z misją, strategią rozwoju i zadaniami urzędu.
Zmiany, jakich dokonano w ciągu ostatnich lat w zarządzaniu szkoleniami w Urzędzie Miasta Krakowa, należy ocenić pozytywnie. Wdrożono rozwiązanie w formie cyklu systematycznego szkolenia, charakteryzujące się wewnętrzną spójnością
i harmonią. Narzędzia wykorzystywane do realizacji poszczególnych etapów tego
cyklu pozwalają na pozyskanie informacji przydatnych nie tylko w programowaniu dalszych działań rozwojowych, ale również w doskonaleniu samego procesu.
Co ważne, pozwalają na optymalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na szkolenia. Ostatnie lata charakteryzują się spowolnieniem gospodarczym wywołanym światowym kryzysem finansowym, który odczuły również
jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego środki finansowe przeznaczone na
rozwój pracowników zostały znacznie ograniczone, co w ciągu ostatnich trzech
lat spowodowało spadek liczby przeprowadzonych szkoleń i liczby uczestników.
Pracownicy urzędu musieli szukać nowych źródeł finansowania tej działalności.
Wdrożenie nowych rozwiązań przyczyniło się również do poprawy jakości realizowanych szkoleń i odejścia od zasady „masowości”.
Pojawiające się w dalszym ciągu problemy, wynikające głównie z niechęci
grupy pracowników do uczestniczenia w programach rozwojowych, można zminimalizować, opierając cykl systematycznego szkolenia na filarach kulturowych.
Niezwykle istotne jest stworzenie odpowiedniego klimatu, który będzie sprzyjał
uczeniu się i spowoduje, że inwestowanie w kapitał ludzki stanie się działaniem
na stałe wpisanym w politykę personalną urzędu. Wskazuje to na konieczność
objęcia szkoleniami zarówno średniej kadry kierowniczej, jak również, a może
przede wszystkim wyższej kadry menedżerskiej, bo wiele inicjatyw zmian organizacyjnych blokowanych jest właśnie na tym poziomie zarządzania. Ponadto
zmianom w podejściu do rozwoju pracowników powinno sprzyjać obserwowane
w krajach Unii Europejskiej dążenie do ciągłego doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi. Z pewnością szkolenia powinny stanowić istotny element planu
rozwoju indywidualnego pracownika, stając się równocześnie elementem systemu motywacyjnego.
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Analiza praktyk z zakresu ZZL
w dwóch urzędach marszałkowskich
– studium przypadku

Streszczenie
Rola i miejsce przypisane działom personalnym w jednostkach administracji samorządowej w ostatnim czasie podlega dużej zmianie. Korzyści wynikające z przejścia drogi
od administratora i komórki kadrowo-płacowej w kierunku strategicznego partnera są
coraz bardziej rozpoznawalne. Rola partnera strategicznego łączy się z działaniami
podejmowanymi przez komórki personalne w dwóch obszarach: podnoszenia efektywności zasobów ludzkich i funkcji personalnej. Łączy się to także z posiadaniem przez
urzędy administracji samorządowej strategii personalnej oraz strategii funkcji ZZL wspierających realizację ogólnej strategii biznesowej urzędów. Artykuł stanowi studium przypadku jednostek administracji samorządowej na szczeblu regionalnym. Jego celem jest
prezentacja – na przykładzie dwóch urzędów marszałkowskich – sposobów dojścia do
efektywnie działającej polityki personalnej oraz identyfikacja rozwiązań i tworzenie
standardów w tej dziedzinie dla innych instytucji administracji samorządowej.
Słowa kluczowe: administracja samorządowa, urząd marszałkowski, praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
Klasyfikacja JEL: H11, M50, M59

Analysis hrm practices in two marshal offices
– case study

Abstract
The role and place assigned personnel departments in units of local government in
recent times is greatly changed. The benefits of the transition away from administrative
and payroll cells towards strategic partners are increasingly recognized. The role of
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a strategic partner joins the activities undertaken by the personal departments in two
areas: improving the efficiency of human resources and increasing the personnel
functions. It also connects to the holdings of the Local Government Offices Administration
of the HR strategy and the strategy of the HRM function supporting the overall business
strategy Offices. The paper is a case study of local government at the regional level. It
aims the example of two Marshal Offices, paths reaching the operating personnel policy
effectively and identify solutions and the creation of standards in this area for other Local
Government Offices.
Keywords: local government administration, the Marshal Office, HR practices

Wstęp
Reforma administracyjna, wprowadzając trójstopniowy podział administracyjny
kraju, przeobraziła dotychczasowe struktury wykonujące dyrektywy odgórne
w organizacje typu non profit, które uwzględniając realia rynku, starają się dostarczyć satysfakcji wszystkim interesariuszom przez zaspokojenie ich potrzeb
[Ustawa z dnia 24 lipca 1998].
W jednostkach administracji publicznej zmieniają się pracownicy, struktury i administracyjne procedury [Ustawa z dnia 21 listopada 2008]. Często jednak
nie zmienia się nastawienie, postawa wobec osób, które muszą coś załatwić w urzędzie. Klient dla wielu urzędników jest stroną bądź intruzem. Ten negatywny obraz urzędu od dłuższego już czasu się zmienia. Duży wpływ na świadomość
jakości pracy pracowników w urzędach mają praktyki ZZL, którymi administracja
publiczna posługuje się coraz częściej i bardziej świadomie. Urzędnicy chcą pracować dobrze, być dobrze oceniani i adekwatnie wynagradzani. Na wiele rzeczy
sami mają wpływ. Mogą udzielać klientom informacji, pomagać im wypełniać
skomplikowane wnioski, udzielać niezbędnych porad prawnych. Nie mogą jednak wpływać na przebieg procesów, gdyż te wynikają z przepisów zewnętrznych.
Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych urzędników oraz wartość, jaką przedstawiają jako zespół ludzki działający
i oceniany w skali podstawowej komórki organizacyjnej, jednostek organizacyjnych, poszczególnych szczebli i sektorów administracji oraz w skali całego
systemu administracji rządowej. Oceniając zbiorową wartość zasobów ludzkich
administracji, mówimy o kapitale ludzkim, który ona posiada (dysponuje), oraz
o kapitale społecznym, którego jest nośnikiem. ZZL administracji samorządowej
obejmuje pozyskiwanie i gospodarowanie tymi zasobami, kształtowanie kapitału
ludzkiego i społecznego oraz zapewnianie rozwoju pracowniczego w celu jak najsprawniejszej realizacji celów i zadań administracji [Rostkowski, 2012, s. 90].
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Osiągnięcie optymalnego zaangażowania urzędników jest możliwe dzięki
zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi. Jednostki administracji samorządowej mogą wykorzystać w tym celu metody i narzędzia wzmacniania motywacji,
monitorowania i oceny wkładu pracowników oraz informacji zwrotnej. Pracownicy, wiedząc, że kierownictwo ceni sobie urzędników odznaczających się dużym
zaangażowaniem w świadczenie usług oraz że odpowiednio takie zaangażowanie nagradza, będą pracowali lepiej i wydajniej. Dlatego JST, dążąc do poprawy
jakości świadczonych usług, powinny prowadzić stały monitoring pracy poszczególnych pracowników, a na podstawie uzyskiwanych wyników oceniać ich
zaangażowanie w proces świadczenia usług. Ową ocenę kierownictwo powinno
oprzeć na opiniach własnego personelu i klientów. Stałe informowanie pracowników o uzyskiwanej przez nich ocenie oraz o elementach procesu świadczenia
usługi postrzeganych przez klientów negatywnie pozwoli kierownictwu wpływać na poziom zadowolenia klientów [Kulesza, Węgrzyn, 2006].
Celem artykułu jest identyfikacja rozwiązań i upowszechnianie dobrych
praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w dwóch urzędach marszałkowskich biorących udział w XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami
Ludzkimi1 oraz tworzenie standardów w tej dziedzinie w innych instytucjach
polskiej administracji samorządowej.
Realizacja celu była możliwa dzięki zastosowaniu narzędzi stosowanych
w badaniach jakościowych: wywiadów z kierownictwem departamentów zasobów ludzkich, analizy dokumentów i wyników ankiety konkursowej oraz raportów z odbytych audytów w ramach procedury konkursu Lider ZZL.
Wdrażanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi
w urzędach marszałkowskich jest tym bardziej uzasadnione, że główne cele zarządzania zasobami ludzkimi – z punktu widzenia pracodawcy – w administracji
publicznej i w biznesie są zbliżone i dotyczą: przyciągnięcia najlepszych pracowników do pracy, ich utrzymania i motywowania do osiągania celów i rozwoju.
Jednak czy brak konkurencji nie powoduje, że wdrażanie usprawnień z zakresu
ZZL zależy przede wszystkim od dobrej woli kierowników urzędów, skuteczności
organów nadzorujących oraz nie jest wymuszone działaniem rynku? Autorka niniejszego opracowania postara się ustosunkować do powyżej pojawiających się
wątpliwości.
Ogólnopolski konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi trwa od 1999 roku, a jego powołanie zainicjował Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Skierowany jest do dużych, średnich oraz małych
przedsiębiorstw działającym na terenie Polski. Od niedawna skierowany jest też do instytucji administracji
publicznej. Główną przesłanką konkursu jest przeprowadzenie kompleksowego badania zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, połączonego z analizą zmian zachodzących w tej dziedzinie oraz upowszechnianie
wiedzy o najlepszych praktykach ZZL w kraju.
1
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1. Funkcjonowanie systemu ZZL w administracji
samorządowej
Zagadnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w organizacjach publicznych staje się obecnie tak samo istotne, jak w prywatnych. Należy zauważyć,
że zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej jest znacznie bardziej określone ramami regulacji prawnych, niż w organizacjach prywatnych.
Pierwsze akty prawne, które opowiadały się za tworzeniem profesjonalnej kadry
urzędniczej, opublikowano w XIX wieku w Anglii [Hauser, 2006, s. 43]. W przeszłości urzędnicy uchodzili za swoistą elitę. Dzisiaj trudno jednak mówić o elicie
urzędniczej. Elitarność wiąże się z wyjątkowymi kompetencjami urzędniczymi,
a jej nieodłącznym elementem są zachowania etyczne. Zasada legalizmu działań
pracownika organizacji publicznej dotyczy nie tylko jego ogólnych obowiązków,
ale także poszczególnych funkcji personalnych. Charakterystyczne dla ZZL w instytucjach administracji samorządowej są ograniczenia wynikające ze sztywnych
zasad zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników. Służą temu m.in.
procedury zatrudniania oparte na kompetencjach. Ze względu na charakter
działania urzędów rekrutacja i selekcja podlegają niezwykle silnej społecznej
ocenie. Wprowadzone od 2011 roku zasady otwartości, jawności, sprawiedliwości i bezstronności umożliwiają sprawowanie bieżącego nadzoru nad personalnymi decyzjami [Ustawa z dnia 21.11.2008].
W pracy urzędniczej szczególnego znaczenia nabierają kompetencje pracownicze ujmowane jako świadomość (projakościowa i prospołeczna), wiedza
(ogólna i specjalistyczna) oraz motywy działania, które w wielu sytuacjach decydują o etycznym zachowaniu pracownika. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych nabór na wolne stanowiska
urzędnicze odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i ma charakter otwarty i konkurencyjny [Rzetecka-Gil, 2009]. Pracownicy samorządowi są
zatrudnieni na podstawie wyboru, powołania, mianowania i na podstawie umowy o pracę. Analizując regulaminy naboru, można stwierdzić, że w jednostkach
administracji samorządowych powoływane są komisje rekrutacyjne, przeprowadzane są wywiady, testy kwalifikacyjne, testy wiedzy, ocenia się przygotowaną
przez kandydata prezentację. O wyborze określonych technik naboru decydują
członkowie komisji rekrutacyjnej. Wyniki naboru są upubliczniane. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wyższych szczeblach zarządczych powołuje się dodatkowo zespół sprawdzający, liczący co najmniej pięć osób
[Zieliński, 2001, s. 101].
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Aktualnie coraz częściej w zarządzaniu samorządowym widoczne jest stosowanie ogólnych norm zarządzania zasobami ludzkimi przyjętych z sektora
prywatnego, co powoduje zbliżanie się zasad obowiązujących w stosunkach pracy
w organizacjach obu sektorów. W organizacjach administracji samorządowej zaczęto stosować wzory systemów motywacyjnych z sektora prywatnego. Przyjęto
bowiem założenie, że pracownicy organizacji prywatnych i jednostek publicznych niczym się nie różnią, a motywy ich działania są podobne. Jednak toczy się
spór o to, czy istnieją różnice w motywacji do podejmowania pracy i jej świadczenia między pracownikami sektora publicznego i prywatnego. Panuje pogląd, że
pracownicy sektora publicznego przejawiają większą skłonność do zachowań
altruistycznych, do realizacji celów ideologicznych, mają również duże predyspozycje do podejmowania wartościowych działań na rzecz społeczeństwa. Bodźce
finansowe nie mają tutaj tak dużego wpływu, jak w sektorze prywatnym. Pracownicy sektora publicznego cechują się także wysokim poziomem etycznym i znacznym wyczuleniem na wewnętrzne motywatory [Boyne, 2002]. Z tego powodu
próba bezpośredniej adaptacji systemów motywacyjnych stosowanych do tej pory
w sektorze prywatnym nie może się zakończyć pełnym sukcesem. Według badań
T. Halvorsena, J. Hauknesa, I. Milesa i R. Røste [2005] pracownicy sektora publicznego są nieco inaczej umotywowani wewnętrznie, gdyż odczuwają zwiększoną, w porównaniu z pracownikami sektora prywatnego, satysfakcję z własnych
dokonań. Poza tym pracownicy ci są zadowoleni również z czynników organizacyjnych (np. sztywnego ośmiogodzinnego czasu pracy).
Innym czynnikiem silnie motywującym do pracy w instytucjach samorządowych jest awans, który powoduje zmiany nie tyle w sytuacji finansowej, co
w poczuciu prestiżu społecznego. Nie można jednak bezkrytycznie zakładać, że
w administracji pracują wyłącznie osoby, które duże znaczenie przypisują jedynie władzy i możliwościom oddziaływania na losy innych. W przypadku wynagradzania w administracji nie ma możliwości zapewnienia np. udziału w zyskach
czy przydzielenia pracownikom części kwoty zaoszczędzonej w wyniku dokonywania korzystnych wyborów (np. dostawców). W urzędach administracji samorządowej istnieje rozbudowany świat norm społecznych, prawnych i jakościowych.
Urzędnicy otrzymują premie, nagrody uznaniowe, kwartalne i roczne. Udzielane
są również pochwały, wyróżnienia pisemnie i ustne, które w tym sektorze wyjątkowo mają dużą siłę oddziaływania.
Mając na uwadze przekonanie, że urzędnicy powinni postępować zgodnie
z misją, jaką ma do odegrania każda organizacja społecznego zaufania, nabiera
znaczenia pojęcie publicznej motywacji [Perry, Wise, 1990, s. 367–373]. Publiczna
motywacja wynika z odczuwania atrakcyjności wykonanych zadań, wpływania
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na rzeczywistość społeczną, zaangażowania w realizację społecznego interesu,
przekonania, że warto pomagać innym i warto się temu celowi poświęcać, oraz
umiejętności współczucia innym.
Analizując systemy szkoleniowe w administracji samorządowej, można
stwierdzić, że szkolenie kadry urzędniczej traktowane jest jako sposób na poprawę jakości świadczonych usług, systemy szkoleń są narzędziem doskonalenia
kompetencji oraz uwzględniają przemiany społeczno-gospodarcze, np. rozwój
gospodarczy, problemy globalizacji i informatyzacji [Lisiecka, Papaj, 2006]. Ponadto w urzędach administracji samorządowej należy dążyć do kreowania środowiska etycznego, a jednym z wielu sposobów na jego budowanie i wzmacnianie
jest szkolenie pracowników. Tym bardziej ważne jest kształtowanie zachowań
etycznych, szczególnie w tych administracjach, w których zachodzą głębokie
przemiany kulturowe, oraz tam, gdzie nie zawsze były i są przestrzegane podstawowe normy i zasady etyczne [Sirko, Piotrowska-Trybull, 2012, s. 56].
Zapewnienie możliwości szkolenia może stać się jednym ze sposobów zdobywania wartościowych kandydatów dla jednostek administracji samorządowej.
Instytucje publiczne nie zaoferują wynagrodzenia wyższego niż w sektorze prywatnym, ale mogą konkurować z tym sektorem bogatą ofertą możliwości edukacyjnych. Urzędy w różny sposób podchodzą do udzielana pomocy pracownikom
uczącym się. W urzędach samorządowych pracownicy korzystają z wielu udogodnień [Zalewski, 2005]. W większości wprowadzono wewnętrzne regulacje
związane z procesem szkolenia. Refundowane mogą być koszty kształcenia i koszty
dojazdu osób, które studiują na studiach podyplomowych czy uzupełniających.
Sprawne przeprowadzanie szkoleń w organizacjach samorządowych może zakłócić ich centralizacja oraz ograniczenia budżetowe, które sprawiają, że szkolenia są organizowane poza środowiskiem pracy, stają się zbyt powszechne i przez
to niedoceniane. Centralizacja związana jest ze stroną ekonomiczną, gdyż znacznie obniża koszty kształcenia. Dlatego subsydiowanie szkoleń to dobre rozwiązanie, umożliwiające pozyskiwanie wartościowych pracowników [Boni, 2009].
Dzisiaj jednak poziom kształcenia w coraz większym zakresie zależy od kultury
przywództwa. Mądry menedżer w instytucji samorządowej dba o pracowników
i stara się zapewnić im jak najlepsze możliwości rozwoju zawodowego.
Stosowane w urzędach systemy oceniania opierają się na różnych kryteriach: zachowawczym, osobowościowym i organizacyjnym [Strategia Zarządzania..., 2013]. Systemy ocen kadry kierowniczej są często powiązane z programami
zarządzania przez cele. Ocenie podlega wówczas umiejętność formułowania,
uzgadniania, mierzenia i osiągania celów. Ocena przeprowadzana w jednostkach
administracji musi uwzględniać standardy pracy. Warto też zauważyć, że formalne
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systemy stosowane w administracji samorządowej koncentrują się nie tylko na
ocenie efektów pracy, ale również na ocenie zachowań i postaw. Wprowadzane
obecnie w urzędach administracji samorządowej systemy ocen pracowników
służą analizie wyników pracy oraz rozwijaniu i motywowaniu pracowników pod
kątem badanych kompetencji oraz realizacji wytyczonych celów i ustalenia kierunków rozwoju. Wyniki ocen pracowniczych oraz dane w nich zawarte instytucje wykorzystują w procesach decyzyjnych, analitycznych oraz do identyfikowania
w różnych obszarach ZZL m.in. planów rozwojowych, promowania wyróżniających się pracowników, podejmowania decyzji w zakresie przeszeregowań, zmian
wynagrodzeń oraz planowania sukcesji kadry kierowniczej.
Podsumowując: ZZL ma się przyczynić do kreowania rzeczywistości przez
wspomaganie instytucji samorządowych w procesach adaptacyjnych, związanych z dostosowaniem się do zmian w otoczeniu. Otwartość urzędów na wpływ
otoczenia jest pożądana, ponieważ sprzyja dostosowaniu działalności instytucji
do potrzeb publicznych. Zagadnienie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi jest więc tak samo istotne w organizacjach publicznych, jak i w prywatnych.

2. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
dwóch urzędów marszałkowskich
Coraz częściej w zarządzaniu publicznym widoczne jest stosowanie ogólnych
zasad i technik ZZL przejętych z sektora prywatnego. Zmiany w funkcjonowaniu
sektora publicznego wpływają na zmiany w podejściu do ZZL.
Dla zobrazowania sytuacji funkcji personalnej jednostek administracji samorządowej oraz wyzwań, jakie stoją przed działami personalnymi, przedstawione zostaną przykłady dwóch urzędów marszałkowskich biorących udział w
Ogólnopolskim Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi i stanowiących pewnego rodzaju wzorce realizacji funkcji. Materiał empiryczny zawarty w
niniejszej publikacji pochodzi z wywiadów z kierownictwem departamentów zasobów ludzkich badanych urzędów, analizy dokumentów i wyników ankiety
konkursowej oraz raportów z audytów odbytych w ramach procedury konkursowej Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Podstawowym sposobem realizacji
celu niniejszego opracowania była metoda dedukcji, a poszczególne elementy
ankiety konkursowej stały się bazą przeprowadzonej analizy.
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2.1. Podmioty i organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
W objętych badaniem urzędach podejmuje się wiele inicjatyw niemieszczących
się w tradycyjnych kanonach polskiej administracji publicznej. U źródeł funkcjonowania urzędów leżą założenia dotyczące skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w misje – fundamentalne deklaracje instytucji.
Podstawą systemu obowiązującego w urzędach jest zarządzanie przez cele
i rezultaty, co stanowi duże wyzwanie dla każdego nowoczesnego urzędu. Wiele
z nich bowiem swą działalność realizuje i ocenia tylko pod kątem spełniania
ustawowych wymogów, nie podejmując próby wartościowania swoich zadań
zarówno w wymiarze jakościowym, jak i finansowym oraz nie doskonaląc parametrów świadczonych usług (np. czasu realizacji usługi). Obie instytucje jako
pierwsze urzędy regionalnej administracji samorządowej już od kilkunastu lat
swoją działalność opierają na budżetach zadaniowych. Oprócz korzyści planistycznych oraz zapewnienia monitoringu wydatkowania środków budżety zadaniowe pozwalają im na standaryzację i ciągłe doskonalenie świadczonych usług.
Za problematykę ZZL odpowiedzialni są dyrektorzy najwyższego szczebla
zarządzania, mający odpowiednio 15- i 21-osobowy personel merytoryczny. Sprawy personalne podlegają bezpośrednio dyrektorom urzędów marszałkowskich.
W urzędach zapewnione jest prawidłowe zarządzanie personelem – są tam przejrzyste struktury organizacyjne funkcji personalnej, jasno określające zakresy odpowiedzialności dla potrzeb zarządzania pracownikami. Struktury podlegają
regularnej ocenie.
Kadra kierownicza aktywnie włącza się w sprawy pracownicze i regularnie
uczestniczy w procesie ZZL. Kierownicy liniowi czynnie uczestniczą w: planowaniu zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, adaptacji nowych pracowników,
kierowaniu zespołami, ocenie pracy, obsadzie stanowisk pracy, szkoleniach, planowaniu karier pracowników, postępowaniu w sprawach spornych i konfliktach,
zwalnianiu, a także sporadycznie we wdrażaniu zmian w obszarze funkcji personalnej oraz projektowaniu nowych zadań z zakresu ZZL.
Urzędy biorące udział w badaniu mają specjalistyczne systemy informatyczne do realizacji ZZL, zintegrowane z pozostałymi systemami informatycznymi.
Zintegrowane systemy informatyczne dzięki automatyzacji procesów i kompleksowości danych zwiększają wydajność i jakość pracy, skracają czas procedowania
spraw i obsługi dokumentów. Obecnie systemy funkcjonują w podstawowych obszarach elektronicznego obiegu dokumentów, pionie kadrowo-płacowym i portalu firmowym. Część modułów znajduje się jeszcze w fazie wdrażania.
Promując ideę poszanowania poglądów, urzędy doceniają istotę wzajemnej
komunikacji. Organizacje mają bardzo dobrze skonstruowane systemy komunikacji
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wewnętrznej, w której korzystają z wielu metod przepływu informacji, takich jak
wydawanie biuletynów, organizacja spotkań informacyjnych, badanie obiegu informacji i potrzeb informacyjnych pracowników, dostęp do baz danych. Poszukują także rozwiązań, które zwiększą efektywność komunikowania się w firmie.
Prowadzą cykliczne kierownicze przeglądy zarządzania, które pozwalają na ocenę poziomu i efektywności realizacji zadań, bezpośredniej wymiany informacji,
poszukiwania obszarów do doskonalenia.
W obu urzędach działają związki zawodowe. Współpraca kierownictwa firmy
z nimi jest harmonijna, oparta na zasadach partnerstwa, ewentualne problemy
rozwiązuje się metodą dyskusji i kompromisów. Poza związkami zawodowymi
w jednym z urzędów działa jeszcze doradca etyczny jako inna forma przedstawicielstwa pracowniczego.

2.2. Strategie i procedury
Cele strategiczne ZZL wskazują na wdrażanie zasad nowego zarządzania publicznego i organizacji uczącej się. Dowodzi tego posiadanie przez badane urzędy
strategii biznesowych oraz strategii ZZL w formie oficjalnego dokumentu. Polityki ZZL urzędów marszałkowskich zostały określone w księgach zintegrowanego systemu zarządzania oraz w systemach zatrudniania pracowników.
Do wspólnych założeń obu strategii ZZL należą:
• proponowanie kierunków działań i priorytetów w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi;
• określanie obszarów najważniejszych działań i inicjatyw, jakie będą podejmowane w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi, aby osiągnąć cele
strategiczne;
• deklarowanie przyjaznego i sprawiedliwego nastawienia wobec wszystkich
zatrudnionych pracowników, wspieranie ich w rozwoju oraz tworzenie
zasad pracy zespołowej;
• wpisywanie wszelkich działań w misję i wizję służącą realizacji celów urzędów marszałkowskich.
Urzędy deklarują następujące główne zadania w dziedzinie ZZL wynikające
z nadrzędnych celów:
• utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji klientów zewnętrznych i wewnętrznych;
• zapewnienie środków na zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników
mających wymagane kwalifikacje;
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• doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania;
• doskonalenie wszystkich elementów procesu kadrowego, tj. naboru i wdrożenia pracownika, ocen okresowych, rozwoju zawodowego, w tym kadry
kierowniczej oraz motywowania, wynagradzania i awansowania, a także
polityki społecznej i integracji pracowników z urzędem.
Ponadto oba urzędy deklarują, że założenia strategii ogólnej i strategii personalnej są znane ogółowi pracowników.
Urzędy mają w formie pisemnej procedury realizacji procesów ZZL, takie
jak: rekrutacja i selekcja pracownika, adaptacja nowych pracowników, szkolenia
personelu, ocena efektów pracy, kształtowanie systemów wynagrodzeń, badanie
ruchliwości pracowników, administrowanie sprawami osobowymi, postępowanie w sprawach spornych i konfliktowych. Prawie wszystkie procedury ZZL zostały „uszyte na miarę” urzędów.
Analizowane organizacje samorządowe szkolą pracowników we wskazanych obszarach. Urzędy stosują w praktyce koncepcje TQM (kompleksowego
zarządzania jakością) oraz realizują w postaci formalnych procedur zarządzanie
różnorodnością i politykę równych szans w zatrudnieniu (ze względu na płeć,
wiek, wykształcenie), która jednocześnie zapobiega wystąpieniu negatywnych
zjawisk w tym obszarze, np. dyskryminacji, nierównemu traktowaniu jednej z płci,
brakowi równowagi między życiem osobistym a pracą zawodową.

2.3. Zatrudnianie i zwalnianie
W opisywanych urzędach prowadzone są różnego rodzaju analizy i prognozy.
Na bieżąco monitoruje się i planuje procesy kadrowe: przyjęcia, odejścia, w tym
przyczyny odejść pracowników oraz zmian w stanie zatrudnienia – zob. tabela 1 i 2.
Tabela 1. Struktura badanych urzędów według zatrudnienia i zwolnień w 2013 roku
Urzędy
marszałkowskie

Liczba
pracowników
zatrudnionych
(w przeliczeniu
na pełne etaty)

Liczba osób
pracujących
w dziale ZZL

Liczba zwolnień

Liczba zwolnień
z inicjatywy
pracownika

Urząd 1

1073

16

79

51

Urząd 2

983

21

61

45

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wewnętrznej dokumentacji
i kwestionariuszy konkursu Lider ZZL.
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Tabela 2. Struktura badanych urzędów według wykorzystania elastycznych form
zatrudnienia w 2013 roku
Urząd 1
(%)

Urząd 2
(%)

Umowy o pracę na czas określony

4,80

10,00

Umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu (niepełny etat)

1,80

3,60

Telepraca (poza siedzibą firmy, z wykorzystaniem technologii informacyjnych)

–

0,18

Ruchomy czas pracy

–

10,00

Stosowanie indywidualnych harmonogramów pracy

–

10,00

Umowy zlecenia lub o dzieło

1,00

2,20

Umów stażowych (programy urzędów pracy)

1,00

4,00

Formy zatrudnienia i organizacji pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wewnętrznej dokumentacji
i kwestionariuszy konkursu Lider ZZL.

Urzędy nie korzystają jeszcze z outsourcingu funkcji personalnej. Stosują za
to bardzo zdywersyfikowane narzędzia do rekrutacji i selekcji: ogłoszenia wewnętrzne, intranet, internet, analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian
praktyczny, testy. Zdecydowana większość funkcji tworzona i wykonywana jest
własnymi siłami.
W urzędach obowiązują niepisane zasady postępowania w razie stwierdzenia nadwyżki zatrudnienia i konieczności jego redukcji. Decyzje podejmuje dyrektor. Nie są stosowane działania osłonowe przy redukcji zatrudnienia, zresztą
do tej pory jej nie było. Nadwyżki kadrowe zagospodarowują inne komórki organizacyjne w drodze przesunięć wewnętrznych.
Wobec trudnej sytuacji finansowej jeden z urzędów zaprojektował i zrealizował ciekawe przedsięwzięcie, polegające na restrukturyzacji zatrudnienia. Projekt polegał na zmniejszeniu liczby pracowników realizujących zadania zlecone
przez administrację rządową w drodze przeniesienia, bez redukcji zatrudnienia
w urzędzie. Pracownicy objęci programem nie zostali zwolnieni, lecz przeniesiono
ich do innych komórek, na inne stanowiska. Zmniejszanie liczby pracowników
realizujących powyższe zadania odbyło się przy ścisłej współpracy dyrektora
urzędu z pracownikami, związkami zawodowymi, komórką personalną oraz
dyrektorami departamentów, w których pracownicy byli zatrudnieni i w których
zaproponowano im kontynuację zatrudnienia. Zweryfikowano doświadczenie
oraz kompetencje zawodowe tych osób i dostosowano je do zapotrzebowania
zgłoszonego przez inne departamenty. Zorganizowano szereg spotkań informacyjnych dyrekcji, dyrektorów departamentów oraz przedstawicieli wydziału kadr
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i szkoleń z pracownikami i związkami zawodowymi, na których przedstawiono
szczegółową procedurę i warunki przeniesienia. Mając pełną informację, wszyscy pracownicy wyrazili zgodę na transfer do innych komórek organizacyjnych
w ramach urzędu. W wyniku tej współpracy osobom objętym programem restrukturyzacji zaproponowano pracę na dotychczasowych warunkach finansowych. Przeniesionym pracownikom zapewniono również dostęp do różnych
form podnoszenia kwalifikacji zawodowych (instruktaż, szkolenia, kursy itp.),
wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i informatyczny oraz bezpieczeństwo dalszego zatrudnienia. Z jednej strony, zastosowana procedura stała się
ważnym elementem kształtowania wizerunku kompetentnej oraz przyjaznej administracji samorządowej, jednak z drugiej strony, pozostaje pytanie o cel sztucznego tworzenia miejsc pracy.

2.4. Ocena pracy
Systemy oceniania efektów (osiągnięć) pracowników zostały wdrożone odpowiednio w 2003 i 2005 roku w obu analizowanych urzędach. Wprowadzone
systemy ocen pracowniczych służą ocenie wyników pracy oraz rozwijaniu i motywowaniu pracowników pod kątem badanych kompetencji oraz realizacji
wytyczonych celów i ustaleniu kierunku rozwoju. Mają one znamiona systemu
zarządzania przez efekty.
Zadaniem urzędów marszałkowskich jest nie tylko obsługa administracyjna
obywateli. Wielu pracowników urzędów nie spotyka się na co dzień bezpośrednio
z klientami. Klienci urzędów to także instytucje, z którymi urzędy współpracują:
samorząd gminny i powiatowy, samorządowe stowarzyszenia i związki regionalne, rządowa administracja terenowa zespolona i niezespolona, parlamentarzyści,
beneficjenci programów operacyjnych, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia o charakterze publicznym, regiony partnerskie, organizacje międzynarodowe, zrzeszenia branżowe i obywatelskie, a także media. Ocena pracy
urzędników zajmujących się rozwojem regionalnym ma charakter wielowymiarowy i dokonywana jest w szerszych przedziałach czasowych. Miernikiem jest
osiągnięcie założonych celów strategicznych i operacyjnych. Oceny okresowe są
podstawą głównych decyzji personalnych. Są one wykorzystywane głównie do
kształtowania polityki personalnej, w tym do planowania rozwoju zawodowego,
szkoleń, awansów oraz podwyżek, promowania i nagradzania utalentowanych
pracowników, monitoringu poziomu pracy, jakości, oceny przydatności pracy na
stanowisku oraz dla obopólnej informacji pracownika i przełożonego jak postrzegana jest ich praca.
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Kadra kierownicza jest szkolona w zakresie zasad i procedur ocen. Oceną
objęci są wszyscy pracownicy, którzy są oceniani zarówno przez własnego przełożonego oraz przez samych siebie. Wyniki oceny pracowników służą jako podstawa: szkoleń, awansów, planowania karier, podwyżek płac. Ponadto dobór
podmiotów oceniających jest minimalnie elastyczny, tj. gdy pracownik zmienia
stanowisko pracy podczas okresu, za który jest oceniany, oceny dokonuje nie jeden, a dwóch przełożonych.

2.5. Wynagradzanie
Urzędy mają systemy wynagradzania oparte przede wszystkim na płacy zasadniczej wraz z elementami ruchomymi: premiami i nagrodami. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi w obu urzędach średnio ok. 70% wynagrodzenia całkowitego,
a 30% stanowią składniki ruchome. Podwyżki wynagrodzeń zależą głównie od
indywidualnych efektów pracy, efektów działania wewnętrznych segmentów organizacji i oceny kompetencji pracownika.
Systemy wynagradzania motywują do pracy, podnoszą kompetencje, wspierają utalentowanych pracowników, skłaniają do pozostania w firmie, pobudzają
do zwiększania efektów pracy, są tworzone z myślą o redukcji kosztów, a także
wspierają realizację strategii urzędów. Instytucje sporadycznie korzystają z rynkowych raportów o wynagrodzeniach i raczej nie analizują stawek rynkowych płac.
Poza wynagrodzeniem materialnym z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych m.in. dofinansowuje się zakup podręczników szkolnych dla dzieci
pracowników, udziela się pożyczek mieszkaniowych, wspierana jest aktywność
fizyczna, dofinansowuje się bilety na imprezy kulturalne, przy jednoczesnym zachowaniu zasad przejrzystości i równości.

2.6. Efekty
W urzędach sporadycznie prowadzone są analizy kosztów pracy i produktywności.
Badaniu poddawany jest jedynie wpływ ZZL na wyniki firmy na poziomie
komórki organizacyjnej. Dotychczas nie były także przeprowadzane badania
efektywności funkcji HR oraz efektywności inwestycji w kapitał ludzki firmy.
Jednocześnie urzędy deklarują, że osiągane przez nich efekty wskazują, iż działania w zakresie ZZL dają zamierzone wyniki.
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2.7. Rozwój kapitału ludzkiego
Wszystkie perspektywy ZZL są dla diagnozowanych urzędów istotne, ale największy nacisk kładą w tym momencie na wiedzę i rozwój, ponieważ tylko zmotywowany i mający perspektywę rozwoju pracownik rozumie rolę urzędu i postrzega
swoją pracę w kategoriach szerszych niż obowiązki przypisane do stanowiska.
Istotne jest, aby pracownicy identyfikowali się ze swoim regionem, rozumieli
problemy i angażowali się w kreatywne ich rozwiązywanie.
Odpowiednio w 2000 i 2002 roku dla obu urzędów zostały opracowane i wdrożone systemy zarządzania szkoleniami. Instytucje prowadzą różnorodne badania
potrzeb szkoleniowych na podstawie: ankiety oceniającej szkolenia, arkusza oceny
okresowej, zakresu czynności, formularza propozycji podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, wywiadu pracownika z przedstawicielem pionu ZZL lub z przełożonym. W analizowanych urzędach działalność szkoleniowa jest powiązana ze
strategią. Definiuje się kluczowe kompetencje oraz dokonuje się ich systematycznego pomiaru. Poziom wiedzy kadry menedżerskiej jest dobry i uzupełniany
w miarę potrzeb. W obu urzędach nie tworzy się rezerwy kadrowej na stanowiska
kierownicze. Preferowanym rozwiązaniem jest rozwój wewnętrzny kadry menedżerskiej, a nie zatrudnianie z zewnątrz.
W obu jednostkach opracowane zostały systemy podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników składające się ze szkoleń grupowych, indywidualnych, samokształcenia oraz przekazywania wiedzy między pracownikami. Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników znalazły
odzwierciedlenie w odrębnych zarządzeniach marszałków województw. Dotyczą
one studiów podyplomowych, kursów, szkoleń seminariów, konferencji wyjazdów studyjnych, studiów wyższych itp. Kluczowym elementem są plany szkoleń,
oparte na systematycznych badaniach potrzeb pracowników, ocenach okresowych i ich analizowaniu w kontekście bieżących i przyszłych zadań urzędów.
Jednostki finansują podejmowane formy edukacji do 100% lub współfinansują je
w wysokości 50% kosztów. Od 2009 roku w jednym z urzędów obowiązuje też
indywidualny program mentoringu, dzięki któremu nowi pracownicy, przy pomocy i wsparciu bardziej doświadczonego mentora, wdrażają się w realizację zadań zawodowych, poznają kulturę organizacyjną urzędu, przebieg procesów, czy
metod stosowanych podczas rozwiązywania problemów.
Pracownicy i kierownicy mają możliwość zgłaszania potrzeb szkoleniowych. Urzędy wydają jednak stosunkowo niewielkie środki na szkolenia – średnio
ok. 1% funduszu wynagrodzeń, czyli na jednego pracownika rocznie przypada
jeden dzień szkoleniowy.
W urzędach są pewne elementy systemu planowania karier zawodowych.
W tym celu stosuje się czterostopniowy system oceny efektywności szkoleniowej.
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2.8. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Misje urzędów są jasno sformułowane i odnoszą się do: jakości, potrzeb pracowników oraz potrzeb klientów, potrzeb społeczności lokalnej i zasad etycznych.
Wartości te w urzędach występują w postaci kodeksu etyki pracy, są powszechnie
znane pracownikom i uwzględniają znaczenie ZZL.
Urzędy stosują koncepcję odpowiedzialności społecznej. Idea społecznej
odpowiedzialności biznesu jest przedmiotem działań wszystkich członków organizacji. Obie instytucje wspierają rozwój nauki przez konkursy, a także tworzenie
nowych miejsc pracy. W rolach i kompetencjach poszczególnych grup pracowniczych uwzględnione zostały aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne. Urzędy
zapewniają poszanowanie godności i równości wszystkim swoim pracownikom.
Wprowadzono wewnętrzne regulacje zapobiegające dyskryminacji oraz promowana jest równość szans w zatrudnieniu i możliwość godzenia życia zawodowego
z osobistym, m.in. przez wprowadzenie polityki antydyskryminacyjnej, procedury antymobbingowej i czytelnych zasad naboru. Urzędy cyklicznie analizują
ryzyko wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. Szkolą swoich pracowników w obszarze etyki i przeciwdziałania korupcji. Promują przyjęte w urzędach rozwiązania wśród wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, innych
urzędów i organizacji, na konferencjach oraz szkoleniach, czy przez publikacje
w branżowych wydawnictwach. Problematyka równowagi między pracą a życiem
stanowi główny przedmiot szkoleń i składnik oficjalnej polityki kierownictwa
w badanych instytucjach.
Raz na dwa lata prowadzi się badania satysfakcji (zadowolenia) pracowników, a ich wyniki, wykorzystywane w doskonaleniu ZZL, są podawane w trakcie
oficjalnych spotkań z kierownictwem komórki organizacyjnej lub kierownictwem firmy. Ogólne wyniki satysfakcji są także podawane do publicznej wiadomości w artykułach w intranecie, biuletynach firmowych itd.
Pracownik, który ma kłopoty spowodowane zakłóceniem równowagi
między pracą zawodową a życiem osobistym (np. stres, wypalenie zawodowe,
problemy rodzinne), może liczyć na pomoc urzędu w ustaleniu ich przyczyn,
rozwiązaniu problemów oraz uzyskaniu porady specjalisty. Instytucje oferują
ułatwienia dla osób mających małe dzieci, rodzin, w których oboje małżonkowie
są aktywni zawodowo, pracowników starszych, a także uzupełniających wiedzę.
Stosuje się następujące dobrowolne formy ułatwień w wykonywaniu pracy:
zmniejszenie wymiaru etatu, zmiana godzin pracy, bony mikołajowe, pomoc
finansowa na zakup podręczników, dopłata do opłat za żłobek lub przedszkole,
zmiana godzin pracy (indywidualny czas pracy), nagroda jubileuszowa, dodatek
stażowy, urlop szkoleniowy, zwolnienie na udział w obowiązkowych zajęciach,
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dofinansowanie studiów podyplomowych, doktoranckich pakiety alokacyjne.
Problematyka godzenia życia prywatnego z zawodowym stanowi także temat
szkoleń w analizowanych urzędach.
Zagadnienia środowiska pracy znajdują się w kręgu zainteresowania kierownictwa obu urzędów. Niestety sporadycznie analizują one treść i środowisko
pracy pod kątem uciążliwych czynników mogących wpłynąć na życie pozazawodowe pracowników.

Zakończenie
Obecnie jednym z priorytetowych zadań administracji samorządowej jest zwiększanie efektywności ZZL oraz jakości usług publicznych, a sposób jego realizacji
to przede wszystkim efektywne zarządzanie personelem oraz podejmowanie
działań ukierunkowanych na kształtowanie odpowiedniego poziomu wiedzy,
umiejętności, motywacji i pracowniczego zaangażowania. Celem niniejszego
opracowania było rozpoznanie nowych kierunków zmian ZZL w zakresie: zatrudnienia, systemów oceny okresowej, systemów motywacyjnego i wynagrodzeń, programów szkoleniowo-rozwojowych oraz oceny efektywności kosztów
pracy i produktywności w badanych instytucjach administracji samorządowej.
Dokonując oceny poziomu zarządzania kadrami w urzędach marszałkowskich uczestniczących w konkursie Lider ZZL, warto zauważyć, że wdrażane są
długofalowe strategie rozwoju funkcji ZZL oraz strategie personalne. Urzędy wypracowały nowoczesne i zaawansowane systemy ZZL. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić należy, że ze względu na specyfikę działania i uwarunkowania
prawne urzędy nie mogą stosować wszystkich innowacyjnych rozwiązań przeniesionych ze świata biznesu, ale zdaniem autorki niewątpliwie funkcjonujące
w nich systemy zdecydowanie przewyższają rozwiązania spotykane w innych
jednostkach administracji publicznej.
Działy ZZL stale podejmują działania zmierzające do wdrożenia skutecznych narzędzi realizowania funkcji personalnej oraz narzędzi optymalnego ZZL.
Działania te podejmowane są jednak bardziej w wyniku dostępności określonych
elementów (kolejność wdrażania narzędzi, możliwości budżetowe, dostępność
specjalistów) niż w odniesieniu do aktualnej sytuacji i indywidualnych potrzeb
urzędów.
Wdrażając określone instrumenty ZZL, urzędy dopasowują je do specyfiki
organizacji i stosują regularnie. Ponadto rozwiązania stosowane przez urzędy
marszałkowskie cechuje relatywnie wysoki poziom standaryzacji, co z kolei
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ułatwia zarówno wymianę doświadczeń, jak i ocenę jakości zarządzania. W poszczególnych urzędach są plany lub koncepcje wdrażania określonych narzędzi,
zazwyczaj oparte na pewnych tendencjach związanych z rozwojem funkcji personalnej. Nie są one jednak stałym programem ujętym w strategię personalną
urzędu.
Urzędnicy nie tylko mają kwalifikacje konieczne do wykonywania powierzonych im zadań, ale są dodatkowo motywowani do zdobywania nowej wiedzy,
umiejętności i wyrabiania nawyków do pracy zespołowej. W badanych urzędach
dostrzec można przejrzyste mechanizmy naboru, oceniania motywowania i wynagradzania pracowników. Na szczególne wyróżnienie zasługują rozwiązania
w zakresie SOOP.
Analizowane jednostki administracji samorządowej ostrożnie podchodzą
do zatrudniania i redukcji personelu, wskazując na wymianę kadry, opierając
się na efektywności jej pracy. Powstaje jednak pytanie, na ile rzeczywiście są
świadome jakości posiadanych zasobów ludzkich, ich wkładu w rozwój urzędu
oraz na ile utalentowani pracownicy, których urzędy przecież identyfikują, mogą
się rozwijać, mimo że budżet jest sztywno określony ustawą.
Nie bez znaczenia też jest posiadanie i wdrażanie niektórych modułów zintegrowanych systemów IT do zarządzania procesami kadrowymi. Dzięki nim
możliwa jest sprawna automatyzacja procesów i kompleksowość danych, zwiększona wydajność i jakość pracy, krótszy czas procedowania spraw i obiegu dokumentów.
Na uznanie zasługuje również prowadzenie polityki rozwoju zasobów ludzkich (np. analizowanie potrzeb szkoleniowych, opracowywanie okresowych planów szkoleń, czterostopniowa ocena efektywności szkoleń). O ile utrzymanie
pracowników jest od lat niezmiennym priorytetem, o tyle kwestie związane z optymalnym zatrudnieniem lub zwiększeniem efektywności personelu to nowe
zagadnienia dla urzędów. Istniejące od lat rozwiązania biznesowe dostarczają
obecnie instytucjom publicznym możliwości do efektywnego wdrażania nowych
rozwiązań i ustalania priorytetów realizowanych zadań. Istotne jest jednak opracowywanie długofalowych planów i aktywności zmierzających do osiągnięcia
założonych celów.
Decyzje w sferze ZZL w obu urzędach marszałkowskich mają skutki zarówno bezpośrednie (wysokie zaangażowanie pracowników), jak i pośrednie (zadowolenie i satysfakcja z pracy), powodujące efekt sprzężenia zwrotnego w stosunku
do interesariuszy organizacji (interesantów urzędów) i czynników sytuacyjnych.
Wyzwaniem dla pracowników działów personalnych badanych urzędów staje
się także kwestia znajomości uwarunkowań zewnętrznych, w jakich działają
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(np. zmiany ekonomiczne, kryzys gospodarczy), bo wywołują one zmiany w zarządzaniu we współczesnych organizacjach publicznych. U podstaw zmian dokonujących się w urzędach leżą też czynniki wewnętrzne, np. wzrost poziomu
wiedzy i umiejętności urzędników, a także coraz wyższy poziom ich ambicji
i aspiracji zawodowych. Siłą napędową zmian o charakterze wewnętrznym może
się stać także przyjęta przez kadrę kierowniczą organizacji publicznej wizja jej
rozwoju w przyszłości. Wobec tego kolejnym niezbędnym działaniem pozostaje
ciągle badanie efektywności działań z zakresu ZZL.
Można zatem stwierdzić, że ZZL w dwóch badanych urzędach zasługuje na
duże uznanie, gdyż wszystkie elementy procesu składającego się na zarządzanie
są przeprowadzane prawidłowo, a w niektórych obszarach, takich jak systemy
oceniania, wzorowo. Stanowią one cenne źródło informacji na temat trendów,
wyzwań, przed jakimi stoją inne instytucje samorządowe, a także na temat dobrych praktyk ZZL.
Przedstawione praktyki z zakresu ZZL, jakie również warto podjąć, wzorując się na przykładach omówionych urzędów, wskazują na kilka kluczowych
kierunków dalszego rozwoju funkcji personalnej w jednostkach administracji
samorządowej:
• zaprojektowanie działu ZZL oraz realizowanych przez niego zadań w taki
sposób, aby zaspokajały bieżące i przyszłe potrzeby urzędu;
• stałe badanie efektywności działań funkcji personalnej (realizacja wyznaczanych celów, realizacja budżetu itd.);
• zaprojektowanie poszczególnych systemów i narzędzi ZZL tak, aby wspierały realizację celów ogólnej strategii urzędu oraz strategii personalnej;
• badanie efektywności poszczególnych rozwiązań, aby w każdej chwili wiedzieć, jaki wnoszą wkład i czy zapewniają zwrot poczynionych inwestycji;
• monitorowanie rynku pracy, aby wprowadzać do urzędu rozwiązania wychodzące naprzeciw obecnej wewnętrznej sytuacji instytucji.
Zaprezentowane powyżej wnioski z przeprowadzonych badań dwóch urzędów marszałkowskich i wyprowadzone na tej podstawie rekomendacje stanowią
tylko wycinek wiedzy dostępnej zarówno pracownikom działów ZZL, jak i kierownictwu urzędów administracji samorządowej. Stanowią one jednak cenne
źródło informacji na temat wyzwań, przed jakimi stoją działy ZZL instytucji publicznych, a także na temat kształtowania dobrych praktyk w tych instytucjach.
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E-learning w instytucjach publicznych
Część I. Wykorzystanie i jego dynamika
Badanie urzędów miast i gmin województwa śląskiego
Streszczenie
Niniejszy artykuł porusza kwestię wykorzystania wybranych form e-learningu w rozwoju
kapitału ludzkiego instytucji publicznych. Głównym celem opracowania jest określenie
stopnia wykorzystania e-learningu oraz dynamiki zmian stosowania wybranych form
szkoleń e-learningowych w instytucjach publicznych. Wnioskowania dokonano na podstawie badań przeprowadzonych w urzędach miast i gmin województwa śląskiego.
Wyniki tych badań wskazują, że w latach 2009–2015 nastąpił znaczący wzrost wykorzystania e-learningu w analizowanych jednostkach. E-learningowe formy nauczania
najczęściej stosowane były w obszarze kompetencji twardych. Mimo wzrostu dynamiki
wykorzystania e-learningu, w zdecydowanej większości badanych urzędów udział
e-learningowych form nauczania w ogóle szkoleń jest niewielki.
Słowa kluczowe: e-learning, szkolenia, kapitał ludzki, instytucje publiczne
Klasyfikacja JEL: O15, D8, D73
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E-learning in public institutions
Part I. The use and its dynamics
The Silesian’s City Halls and Municipal offices survey
Abstract
The article addresses the issue of the use of selected forms of e-learning in public institution’s human capital development. The main objective of the study is to determine the
level of e-learning usage and dynamics of changes in use of selected forms of e-learning in public institutions. Inference was based on survey conducted in Silesian’s City
Halls and Municipal offices. The results of the study indicate there was a significant increase in the use of e-learning in the surveyed entities between 2009–2015. Different
forms of E-learning were most frequently used in the area of hard skills development.
Despite the growing dynamics of the usage of e-learning, this form of training has still
relevantly small share in overall number of trainings.
Keywords: e-learning, trainings, human capital, public institutions

Wstęp
W erze społeczeństwa informacyjnego, cechującej się dynamicznym rozwojem
nowoczesnych technologii, organizacje, dążąc do zyskania przewagi konkurencyjnej, stale poszukują źródeł optymalizacji kosztów. Poszukiwania te stają się
bodźcem do powstania wielu innowacji, również w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przejawem tego trendu może być coraz częstsze wykorzystanie systemów
informatycznych w obszarze kadrowo-płacowym. Koncentracja na optymalizacji
kosztowej w systemie rozwoju pracowników była jedną z przyczyn powstania
e-learningu [Kathawala, Wilgen, 2004] – nowej formy nauczania i uczenia się, wspieranej przez technologię elektroniczną [Brown, Voltz, 2005]. Kreowane w sektorze
prywatnym innowacje często adaptowane są przez organizacje publiczne [Mulgan,
Albury, 2003; Halvorsen i in., 2005; Wegener, 2012]. Podobne zjawisko można
zaobserwować w wypadku e-learningu.
Zagadnienie e-learningu jest przedmiotem wielu opracowań literatury krajowej i zagranicznej, jednak znaczna ich część koncentruje się na wykorzystaniu
tej formy szkolenia w przedsiębiorstwach prywatnych [Derouin i in., 2005;
Plebańska, 2013]. Zauważalny jest brak badań stopnia wykorzystania e-learningu
w instytucjach publicznych.
Dlatego też artykuł porusza kwestię wykorzystania wybranych form e-learningu w rozwoju kapitału ludzkiego instytucji publicznych. Celem opracowania
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jest określenie stopnia wykorzystania e-learningowych form nauczania w tego
rodzaju organizacjach. Autorzy podejmują również próbę wskazania obszarów,
w których e-learning stosowany był najczęściej, a także dokonują oceny dynamiki zmian wykorzystania jego różnych form. Wnioskowania dokonano na podstawie badań przeprowadzonych w urzędach miast i gmin województwa śląskiego.
Podstawę teoretyczną prowadzonych badań stanowią pogłębione studia literaturowe.

1. Pojęcie i rodzaje e-learningu
Termin „e-learning”1 jest różnie rozumiany zarówno przez praktyków (m.in.
menedżerów, specjalistów ds. personalnych, konsultantów), jak i teoretyków
zarządzania, dlatego trudno wskazać jedną uniwersalną i powszechnie akceptowaną definicję tego pojęcia [Plebańska, 2013, s. 150]. Literatura przedmiotu
[np. Woźniak, 2009; Czarkowski, 2012] zawiera wiele jego interpretacji, które
koncentrują się na różnych aspektach: technologicznym, humanistycznym, biznesowym. Można zatem stwierdzić, że sposób definiowania e-learningu zależny
jest od kontekstu, w jakim termin ten jest używany [Bernthal i in., 2002]. Ponadto
jedni autorzy [np. Mackay, Stockport, 2006] definiują e-learning bardzo wąsko,
utożsamiając go z nauką za pośrednictwem internetu, inni natomiast [np. Hussin
i in., 2009] traktują pojęcie e-learningu znacznie szerzej – jako dystrybucję wiedzy za pomocą nośników CD/DVD lub przez komputerowy wydruk treści szkoleniowych [Hyla, 2012, s. 19]. W tabeli 1 zestawiono najbardziej interesujące,
zdaniem autorów, definicje e-learningu, zaczerpnięte z literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej.
Tabela 1. Wybrane definicje e-learningu
Autor

Definicja e-learningu

The American
Society for Training
& Development
(ASTD)

E-learning – wszystko, co może być dostarczone poprzez technologię elektroniczną w celu uczenia się. Pojęcie to obejmuje naukę za pośrednictwem
sieci, szkolenia internetowe oraz naukę za pomocą komputera

C. Baujard

E-learning to proces uczenia się, podczas którego uczniowie zdobywają nowe
umiejętności i wiedzę dzięki technologii informacyjnej i komunikacyjnej

A. Billewicz

Szkolenia elektroniczne (e-learning) – model nauczania wykorzystujący
nowoczesne technologie i narzędzia elektroniczne do tworzenia,
dystrybucji i dostarczania danych, informacji oraz wiedzy w celu
zwiększenia efektywności pracy i działań organizacji

Słowo „e-learning” pochodzi z języka angielskiego i oznacza e-nauczanie, e-edukację. Warto zauważyć, że
w literaturze funkcjonuje kilka form jego zapisu, takich jak: e-learning, elearning, eLearning [Czarkowski
2012, s. 52–53].
1
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Definicja e-learningu

M. Favier
M. Kalika
J. Trahand

E-learning to proces umożliwiający przechowywanie, pobieranie, rozprowadzanie i dzielenie się informacjami lub wiedzą za pośrednictwem komputera
przy użyciu internetu, a także intranetu, extranetu, płyt CD i DVD, oprogramowania do pracy zespołowej, czy wideokonferencji. Jest zorientowany
na rozwiązania edukacyjne przekraczające tradycyjne paradygmaty nauczania (nauka w określonych godzinach, w danym miejscu przy osobistej
interakcji nauczyciela z uczniami)

M. Hyla

E-learning to wszelkie działania wspierające szkolenie, wykorzystujące
technologie teleinformatyczne

E. Kaplan-Leiserson

E-learning polega na dostarczaniu treści za pośrednictwem internetu, intranetu i extranetu (LAN/WLAN), taśm audio i wideo, przekazów satelitarnych,
interaktywnej telewizji oraz nośników CD-ROM

T. Teo

E-learning polega na wykorzystaniu mediów elektronicznych, np. internetu,
DVD, CD-ROM, taśm wideo, telewizji, telefonów komórkowych itd., do nauczania i uczenia się na odległość
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kirschner, Paas, 2001; Favier i in., 2004;
Derouin i in., 2005; Baujard, 2006; Billewicz, 2007; Teo, 2011; Hyla, 2012, s. 19].

Mimo odmienności przytoczonych definicji e-learningu, łatwo dostrzec
pewne cechy wspólne dla większości przedstawionych podejść. Definicje te charakteryzują e-learning jako: (1) proces przekazywania wiedzy, (2) realizowany
zwykle (ale nie zawsze) w nauczaniu i uczeniu się na odległość, (3) oparty na mediach elektronicznych.
W literaturze przedmiotu pojęcie e-learningu bywa stosowane zamiennie
z takimi pojęciami jak: nauczanie na odległość (distance learning), uczenie się za
pomocą internetu (online learning) czy też uczenie się za pomocą komputera
(copmputer-based learning). Traktowanie wymienionych pojęć jako synonimy, ze
względu na występujące między nimi różnice, stanowi pewnego rodzaju nadużycie.
Różnice między wymienionymi formami nauczania prezentuje rys. 1.
Uczenie się i nauczanie (learning)
Uczenie się i nauczanie na odległość (distance learning)
Uczenie się i nauczanie wspierane przez technologię (e-learning)
Uczenie się za pomocą internetu (online learning)
Uczenie się za pomocą komputera (computer-based learning)

Rys. 1. E-learning a inne formy nauczania
Źródło: opracowane własne na podstawie: [Bachman, 2000, s. 9].
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E-learning, stanowiący formę uczenia się i nauczania wspieranego przez
technologię, jest pojęciem węższym niż nauczanie i uczenie się na odległość, które
obejmuje, prócz e-learningu, kursy korespondencyjne (pocztę tradycyjną). Nauczanie i uczenie się przy użyciu technologii (czyli e-learning) obejmuje z kolei
uczenie się za pomocą internetu oraz uczenie się za pomocą samego komputera,
bez podłączenia do sieci internetowej. Zatem on-line learning oraz computer-based
learning są pojęciami węższymi niż e-learning [Clarke, 2004, s. 11].
W zależności od rodzaju organizacji wykorzystującej e-learning, treści i charakteru zajęć, modelu opracowania szkolenia, sposobu prezentowania materiałów
szkoleniowych, czy sposobu organizacji zajęć można dokonać podziału szkoleń
e-learningowych (czyli tzw. e-szkoleń) na różne formy, tryby i typy [Plebańska,
2013, s. 187]. Wybrane kryteria podziału e-szkoleń pokazano na rys. 2.
Podmiot

Typ treści

Typ dostępu

Model opracowania

korporacyjne

twarde

otwarte

gotowe

akademickie

miękkie

zamknięte

personalizowane

instytucjonalne

dedykowane

E-szkolenia
Forma przekazu

Tryb dostępu

Tryb komunikacji

Informacja zwrotna

podawcza
interaktywna

offline

synchroniczne

online

asynchroniczne

ze śledzeniem
postępów

współpracy

bez śledzenia
postępów

Rys. 2. Rodzaje e-szkoleń
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Plebańska, 2013, s. 188].

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotu korzystającego z rozwiązań e-learningowych, można mówić o e-szkoleniach korporacyjnych, akademickich oraz
instytucjonalnych. E-szkolenia korporacyjne to szkolenia e-learningowe używane do realizacji wewnętrznych procesów rozwojowych przez duże przedsiębiorstwa. E-szkolenia akademickie to z kolei szkolenia e-learningowe stosowane
przez uczelnie wyższe w celu uzupełnienia zajęć tradycyjnych, zdalnego prowadzenia pojedynczych przedmiotów lub nawet realizowania pełnego programu
studiów na odległość. E-szkolenia instytucjonalne to wewnętrzne szkolenia
e-learningowe realizowane przez różnego rodzaju instytucje państwowe oraz
fundacje i stowarzyszenia non profit [Plebańska, 2013, s. 189].
Ze względu na typ omawianej treści można wyróżnić szkolenia e-learningowe twarde oraz miękkie. E-szkolenia twarde polegają na przekazywaniu
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wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności w obszarach związanych stricte z wykonywaną pracą. Najczęściej dotyczą prawa, finansów, bezpieczeństwa i higieny
pracy, obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych czy procedur obowiązujących
w organizacji. E-szkolenia miękkie polegają na kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikowanie się, planowanie, organizowanie,
motywowanie, negocjowanie czy prezentowanie [Laker, Powell, 2011].
Według kryterium typu dostępu do szkolenia e-learningowego wyróżnia się
e-szkolenia zamknięte oraz otwarte. E-szkolenia zamknięte tworzone są dla
ściśle określonej grupy osób, spoza której nikt nie bierze udziału w szkoleniu. Ich
przeprowadzenie powinno zostać poprzedzone dokładną analizą potrzeb rozwojowych. Zazwyczaj uczestnictwo osób, do których kierowane jest szkolenie, ma
charakter obligatoryjny. E-szkolenia otwarte organizowane są z myślą o szerokim gronie odbiorców, bez uprzedniej analizy potrzeb rozwojowych, dlatego nie
są dostosowywane do potrzeb danej grupy. Szkolenia te mają zwykle charakter
dobrowolny [Papińska-Kacperek, 2008, s. 380].
Ze względu na model opracowania szkolenia e-learningowego można wyodrębnić e-szkolenia: gotowe („z półki”), personalizowane (adaptowane) oraz
dedykowane. E-szkolenia gotowe to uniwersalne szkolenia e-learningowe przygotowane do natychmiastowego wykorzystania, omawiające ogólny materiał z obszaru, który może być przedmiotem zainteresowania szerokiej grupy odbiorców
(np. e-szkolenia językowe, marketingowe, komputerowe). E-szkolenia personalizowane to z kolei szkolenia e-learningowe złożone z gotowych elementów (modułów, lekcji) zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkownika. E-szkolenia
„szyte na miarę” to szkolenia e-learningowe tworzone według indywidualnych
potrzeb użytkownika. Uznawane są za najbardziej efektywne, a zarazem najbardziej kosztowne ze względu na dużą pracochłonność i czasochłonność ich przygotowywania.
Mając na uwadze kryterium stosowanej formy przekazu, rozróżnia się szkolenia e-learningowe o formie podawczej, interaktywnej oraz umożliwiającej
współpracę. W e-szkoleniach o formie podawczej materiał dydaktyczny przybiera postać prezentacji multimedialnych oraz nagrań audio i/lub wideo, a proces
uczenia się realizowany jest przez ucznia samodzielnie, bez kontaktu z nauczycielem i innymi uczniami oraz bez możliwości skorzystania z interaktywnych
ćwiczeń. W e-szkoleniach interaktywnych treść szkolenia jest wzbogacona o elementy interaktywne, takie jak zadania, testy, quizy, gry i symulacje sprawdzające
stopień opanowania wiedzy i umiejętności. E-szkolenia umożliwiające współpracę, jak sama nazwa wskazuje, umożliwiają komunikację i współdziałanie
dwóch lub większej liczby osób. Komunikacja między uczestnikami szkolenia
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może odbywać się w czasie dowolnym lub w czasie rzeczywistym [Plebańska,
2013, s. 188–190].
Według kryterium trybu dostępu do treści szkoleniowych wyróżnić można
szkolenia e-learningowe online, w których to korzysta się z treści szkoleniowych
przy stałym podłączeniu do internetu, oraz szkolenia e-learningowe offline, w których proces dydaktyczny realizowany jest bez stałego podłączenia do internetu
[Clarke, 2004, s. 11].
Ze względu na tryb komunikacji w nauczaniu z wykorzystaniem technologii
elektronicznej wyróżnia się szkolenia e-learningowe synchroniczne i asynchroniczne. W e-szkoleniach synchronicznych proces uczenia się realizowany jest
w dowolnym miejscu, ale w ściśle określonym czasie, co stwarza możliwość prezentowania materiałów dydaktycznych, prowadzenia dyskusji i pracy grupowej
oraz monitorowania postępów w nauce w czasie rzeczywistym. W e-szkoleniach
asynchronicznych zarówno miejsce, jak i czas uczenia się nie są ustalone, w związku z czym uczeń sam decyduje, kiedy i gdzie chce się uczyć. Tryb ten nie wymaga
interakcji między nauczycielem i uczniami w czasie rzeczywistym, ponieważ system e-learningowy umożliwia uczniom samodzielną naukę i weryfikację swoich
postępów [Derouin i in., 2005; Billewicz, 2007].
Biorąc pod uwagę kryterium informacji zwrotnej, wyróżnia się e-szkolenia
ze śledzeniem oraz e-szkolenia bez śledzenia postępów. W wypadku e-szkolenia
ze śledzeniem system e-learningowy gromadzi informacje o postępach w nauce,
a następnie automatycznie ocenia efekty nauki. W e-szkoleniach bez śledzenia
postępów system e-learningowy nie gromadzi informacji o postępach użytkownika w realizacji procesu rozwojowego, dlatego nie ma podstaw do automatycznej
oceny poziomu opanowania materiału [Plebańska, 2013, s. 189].
Należy mieć na uwadze, że organizacja może stosować szkolenia e-learningowe łączące wymienione rodzaje e-szkoleń, tworząc tym samym szkolenia
pośrednie, które są lepiej dostosowane zarówno do potrzeb organizacji, jak i użytkowników – pracowników2.

2. Metodyka badań
W celu wypełnienia luk badawczych oraz zrealizowania głównego celu niniejszego opracowania, autorzy przeprowadzili własne badania nad wykorzystaniem
e-learningu w instytucjach publicznych. Badaniem objęto wszystkie urzędy
Coraz częściej różne rodzaje e-szkoleń łączone są ze szkoleniami tradycyjnymi. Połączenie tradycyjnych
form nauczania z e-learningowymi, zwane blended learningiem, jest w opinii praktyków HR najbardziej
skuteczną metodą przekazywania wiedzy [Flak, Pyszka, 2010].
2

116

•

Michał Bartoszewicz, Daniel Gajda E-learning w instytucjach publicznych

•

miast i gmin województwa śląskiego (łącznie 167 placówek). Za wyborem urzędów miast i gmin jako podmiotu badań przemawiał fakt, że jednostki te należą
do najważniejszych instytucji publicznych w kraju, bo w ich kompetencji leży
wspieranie działalności lokalnych władz samorządowych [Ustawa z dnia 8 marca
1990]. Wybór województwa śląskiego jako obszaru badań wynikał ze specyfiki tego
regionu, który jest jednym z najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie w Polsce
[Sojka, 2014]. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa śląskiego przejawia się
m.in. w strukturze osadniczej3, liczbie ludności i gęstości zaludnienia gmin i powiatów czy też poziomie bezrobocia na lokalnych rynkach pracy [Strategia rozwoju, 2013]. Badania trwały od 2 do 13 marca 2015 roku.
Badania prowadzono techniką ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej, składającego się z 14 pytań badawczych o charakterze
otwartym i zamkniętym oraz pięciu pytań metryczkowych. Kwestionariusz zamieszczono na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, której adres, wraz
z prośbą o udział w badaniach, przesłano e-mailowo do wszystkich urzędów miast
i gmin województwa śląskiego. Ankieta była kierowana do osób zajmujących się
szkoleniami pracowników w badanych urzędach4. Do statystycznej analizy zgromadzonych danych wykorzystano Microsoft Excel 2010 oraz IBM Imago SPSS 22.
Procedura badawcza składała się z następujących etapów: (1) przegląd literatury
przedmiotu z zakresu e-learningu i identyfikacja luki badawczej, (2) sformułowanie głównego celu badawczego, ustalenie zakresu badań oraz przełożenie celu
badawczego na pytania i hipotezy badawcze, (3) dobór techniki i narzędzia badawczego, (4) opracowanie narzędzia badawczego i procedur badawczych, (5) realizacja badań, (6) porządkowanie i analiza danych, (7) sformułowanie wniosków.

3. Charakterystyka próby badawczej
Na prośbę o udział w badaniu pozytywnie odpowiedziało 58 spośród 167 placówek
urzędów miast i gmin województwa śląskiego, do których przesłano kwestionariusz. Zwrotność ankiety wyniosła zatem 34,7%. Wśród badanych instytucji
38,6% stanowiły urzędy miast, natomiast 61,4% urzędy gminne. W próbie badawczej dominowały urzędy zatrudniające od 31 do 60 pracowników (36,8% ogółu)
oraz urzędy zatrudniające od 1 do 30 pracowników (24,6% ogółu). Pozostałe
W województwie śląskim występuje zarówno duża aglomeracja miejska, wiele małych miast, jak i liczne wsie.
W poszczególnych urzędach kwestionariusz ankiety miał zostać wypełniony wyłącznie przez jedną osobę.
W celu uzyskania rzetelnych informacji od respondentów badacze wprowadzili w kwestionariuszu mechanizmy eliminujące możliwość udzielania odpowiedzi przez osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji
i doświadczeń.
3
4
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urzędy, zatrudniające od 61 do 100, od 101 do 300 oraz powyżej 300 pracowników
stanowiły kolejno 14%, 12,3% i 12,3% ogółu badanych instytucji. Respondentami
udzielającymi odpowiedzi na pytania ankietowe byli najczęściej inspektorzy,
sekretarze oraz podinspektorzy urzędów. 54,4% respondentów w przeszłości
uczestniczyło w szkoleniu e-learningowym, natomiast 45,6% ankietowanych nie
miało takich doświadczeń.

4. Wyniki badań własnych
W pierwszej kolejności zbadano szacunkowy udział e-learningowych form szkoleń w ogóle szkoleń realizowanych w badanych urzędach miast i gmin. 93,2%
badanych wskazało na udział w przedziale 0 do 15%. Jedynie w 6,8% urzędów
szkolenia e-learningowe stanowią ponad 15% ogółu przeprowadzonych szkoleń.
Interesujące jest to, że wyniki nie są zróżnicowane w podziale na urzędy miast
i gmin.
Rysunek 3 ilustruje wykorzystanie wybranych form e-learningu w urzędach miast i gmin województwa śląskiego w latach 2009–2012 i 2013–2014. Na
rysunku tym dostrzegalny jest wzrost wykorzystania sześciu, spośród siedmiu
analizowanych form e-learningu, zatem można stwierdzić, że w objętych badaniami instytucjach publicznych wzrosło zainteresowanie e-learningiem.
W ramach badań zapytano też respondentów o planowane wykorzystanie
e-learningu w latach 2015–2016. Opinie uczestników badań nie zostały jednak
uwzględnione na wykresie, ponieważ badani wybierali najczęściej odpowiedź
„Nie posiadam wiedzy”, która uniemożliwia dokonanie prognozy trendu. Warto
zauważyć, że tak duży odsetek odpowiedzi „nie posiadam wiedzy” może wskazywać
na brak odpowiedniej strategii i planowania szkoleń w badanych jednostkach.
W latach 2009–2012, a także 2013–2014, spośród analizowanych form e-learningu, największym wykorzystaniem w urzędach miast i gmin województwa
śląskiego charakteryzowały się materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD oraz
przesyłane pocztą elektroniczną. W latach 2009–2012 obie formy e-learningu
były stosowane w 35,1% badanych urzędów. Wykorzystanie tychże form e-learningu
wykazuje wyraźny trend rosnący, bowiem w latach 2013–2014 z materiałów szkoleniowych na płycie CD/DVD oraz materiałów szkoleniowych przesyłanych
pocztą elektroniczną korzystało odpowiednio 54,4% oraz 45,6% badanych urzędów.
Największą dynamikę wzrostu wykorzystania wykazują wideokonferencje
i webinaria, oraz dedykowane platformy e-learningowe (LMS).
Z przeprowadzonego badania wynika, że żaden z urzędów nie korzystał z gier
i symulacji wspieranych komputerowo, natomiast skala wykorzystania urządzeń
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mobilnych w objętych badaniami instytucjach była znikoma. Nagrania audio i audio-wideo są jedyną z analizowanych form e-learningu, której wykorzystanie w badanym okresie spadło.
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Powyższe wyniki badań wskazują na większą skłonność urzędów miast,
jako większych, bardziej zamożnych jednostek, do sięgania po nowe rozwiązania
pojawiające się na rynku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że choć z pewnym
opóźnieniem, to urzędy gmin też coraz częściej sięgają po nowsze formy szkoleń
e-learningowych.
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W toku dalszych badań zaledwie 7,1% badanych urzędów zadeklarowało
posiadanie własnej platformy e-learningowej (rys. 6). Rysunek 7, obrazujący odsetek urzędów miast oraz urzędów gmin mających własną platformę e-learningową,
pokazuje, że 19% badanych urzędów miast ma własną platformę e-learningową,
czym nie może się pochwalić żaden z badanych urzędów gmin. Potwierdza to
Ponieważ urzędy mogą wykorzystywać e-learning do rozwoju kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych, respondenci mogli wskazać obie opcje.
5
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Rysunek 8 sugeruje, że zaledwie 5,8% badanych urzędów planuje wdrożyć
własną platformę e-learningową w przyszłości. Rezultaty analizy danych dotyczących planowanego wdrożenia platformy e-learningowej z podziałem na urzędy miast i gmin pokazano na rysunku 9. Wynika z niego, że własną platformę
e-learningową planuje wdrożyć 12% urzędów miast, natomiast zaledwie 3%
urzędów gmin. Na podstawie tych wyników można domniemywać, że dystans
między urzędami miast i urzędami gmin w zakresie stosowania nowoczesnych
technologii w szkoleniu pracowników będzie się powiększał.
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Sposób pozyskania treści szkoleń e-learningowych w badanych urzędach
ilustruje rysunek 10. 83,9% badanych urzędów nabywa je od firm zewnętrznych.
Zaledwie 5,4% objętych badaniem instytucji wykorzystuje treści pozyskane od
firm zewnętrznych, ale też tworzone przez własnych pracowników. Żaden urząd
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Uczestnictwo w szkoleniu tradycyjnym często wiąże się z kosztami dojazdu do miejsca szkolenia, a jeśli
szkolenie ma charakter kilkudniowy, organizacja ponosi też koszty noclegu i wyżywienia pracownika.
6
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z zaletami i wadami e-learningowych form nauczania wymienionymi w literaturze przedmiotu, np. [Rossett, 2002; Billewicz, 2007; Hyla, 2012].
Respondenci zapytani o przyszłość e-learningu w urzędach, przeważnie
wskazywali na wzrost wykorzystania tej formy nauczania. Takiej odpowiedzi
udzieliło 56,1% ogółu badanych. Pozostała część uczestników badań jest zdania,
że zainteresowanie e-learningowymi formami nauczania pozostanie bez zmian.
Interesujące, że żaden z badanych nie przewiduje zmniejszenia zainteresowania
e-learningiem w urzędach.
W ramach realizowanego badania respondenci zostali poproszeni o ocenę
wybranych form e-learningu według kryterium atrakcyjności dla uczestników,
wysokości kosztów, łatwości organizacji oraz skuteczności w przekazywaniu wiedzy.
Jak pokazuje rysunek 11, jedynie wideokonferencje i webinaria zostały w zdecydowanej większości uznane za atrakcyjną formę e-learningu.
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Materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD, nagrania audio-wideo oraz dedykowane
platformy LMS zostały ocenione jako przeciętnie atrakcyjne. Co dziwne, respondenci za
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Materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD, nagrania audio-wideo oraz dedykowane platformy LMS zostały ocenione jako przeciętnie atrakcyjne. Co dziwne,
respondenci za najmniej atrakcyjne formy e-learningu uznali wykorzystanie
urządzeń mobilnych w szkoleniu pracowników. Może to wynikać z braku doświadczeń badanych z tą formą e-learningu.
Zapytani o wysokość kosztów stosowania poszczególnych form e-learningu
uczestnicy badania za najatrakcyjniejsze kosztowo uznali nagrania audio-wideo
oraz materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD (rys. 12). Warto też zauważyć, że
w odniesieniu do pozostałych form e-learningu średnio ponad 40% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie.
Potwierdza to wciąż niewielki zakres stosowania e-learningowych form nauczania w urzędach.
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W dalszej kolejności respondenci zostali zapytani o łatwość przygotowania
analizowanych form e-learningu (rysunek 13). W zdecydowanej większości w organizacji za
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użyciu dedykowanej formy LMS oraz nagrań audio/wideo oceniono jako łatwą.
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W dalszej kolejności respondenci zostali zapytani o łatwość przygotowania
analizowanych form e-learningu (rys. 13). W zdecydowanej większości w organizacji za najłatwiejsze uznali materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD. Organizację szkoleń przy użyciu dedykowanej formy LMS oraz nagrań audio/wideo
oceniono jako łatwą. Wideokonferencje i webinaria zostały ocenione jako przeciętnie trudne do zorganizowania, natomiast za najtrudniejsze uznano opracowanie materiałów szkoleniowych na urządzenia mobilne.
Inną ciekawą płaszczyzną oceny e-learningowych form szkoleń była skuteczność przekazywania wiedzy (rys. 14). W tej kategorii najlepiej oceniono
wideokonferencje oraz webinaria, bo 38,6% respondentów wskazywało na dużą
skuteczność tej formy szkoleń, a wysoko – skuteczność dedykowanych platform
LMS oraz nagrań audio/wideo. Materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD oceniono jako przeciętnie skuteczne.
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Rysunek 14. Skuteczność wybranych form e-learningu w przekazywaniu wiedzy zdaniem
Rys. 14. Skuteczność wybranych form e-learningu w przekazywaniu wiedzy zdapracowników zajmujących się szkoleniami w urzędach miast i gmin województwa śląskiego
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wskazuje na szybszy transfer technologii w przypadku większych instytucji publicznych.
większa popularnością. Objęte badaniami instytucje publiczne stosują e-learning
Mimo
coraz do
większego
zainteresowania
e-learningiem
urzędów
przede
wszystkim
rozwoju kompetencji
twardych.
Urzędy 93%
miast badanych
mają większą
zadeklarowało,
że udziałpo
form
e-learningowych
jedynie
0–15% ogółu
realizowanych
skłonność
do sięgania
nowe
rozwiązania stanowi
z zakresu
e-learningu,
co wskazuje
na
szybszy transfer
technologii
w przypadku
publicznych.
w urzędach
szkoleń. Według
badanych
najbardziejwiększych
skuteczną instytucji
formą e-learningu
są webinaria i
Mimo
coraz
większego
zainteresowania
e-learningiem
93%
badanych
urzęwideokonferencje, a następnie dedykowane platformy LMS oraz nagrania wideo i audiodów zadeklarowało, że udział form e-learningowych stanowi jedynie 0–15%
wideo. Według kryterium atrakcyjności dla uczestników szkoleń, najwyżej ocenione zostały
ogółu
realizowanych w urzędach szkoleń. Według badanych najbardziej skuteczwebinaria
i widekonferencje.
Interesujący
jest brak wykorzystania
urządzeń
mobilnych w
ną
formą e-learningu
są webinaria
i wideokonferencje,
a następnie
dedykowane
platformy
oraz nagrania
wideo
i audio-wideo.
Według
atrakcyjności
szkoleniu LMS
pracowników
badanych
urzędów.
Biorąc pod
uwagękryterium
tempo rozwoju
i możliwości,
jakie oferują, można się spodziewać w najbliższych latach zmiany tego trendu.
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dla uczestników szkoleń, najwyżej ocenione zostały webinaria i widekonferencje.
Interesujący jest brak wykorzystania urządzeń mobilnych w szkoleniu pracowników badanych urzędów. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju i możliwości, jakie
oferują, można się spodziewać w najbliższych latach zmiany tego trendu.
Autorzy dostrzegli, że znaczny odsetek respondentów udzielał odpowiedzi
„nie posiadam wiedzy”. Ponieważ badane osoby zajmują się organizacją szkoleń
w urzędach, można wnioskować, że urzędy nie mają przejrzystej strategii w odniesieniu do planowania szkoleń pracowniczych.

Bibliografia
Bachman K. [2000], Corporate E-learning. Exploring a New Frontier, Raport firmy WR Hambrecht,
San Francisco, http://www.internettime.com/Learning/articles/hambrecht.pdf.pdf (dostęp:
30.03.2015).
Baujard C. [2006], Modes d’apprentissage e-learning: vers quelle coherence corganisationnelle?,
„La Revue des Sciences de Gestion: Direction et Gestion”, t. 41, nr 220/221, s. 189–199.
BernthalP., Weaver P., Wellins R.S., [2002], The State of E-learning: Developing Soft Skills, Raport
firmy HR Benchmark Group, t. 4, z. 1, lipiec.
Billewicz A. [2007], Szkolenia elektroniczne, [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Strategie i modele
gospodarki elektronicznej, PWE, Warszawa.
Brown A.R., Voltz B.V. [2005], Elements of Effective e-Learning Design, „The International Review
of Research in Open and Distance Learning”, t. 6, nr 1.
Clarke A. [2004], E-learning. Nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Czarkowski J.J. [2012], E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa.
Derouin R.E., Fritzsche B.A., Salas E., 2 [2005], E-Learning in Organizations, „Journal of Management”,
t. 31, nr 6, s. 920–940.
Favier M., Kalika M., Trahand J [2004], E-learning/E-formation: implications pour les organisations,
„Systemes d’Information et Management”, t. 9, nr 4, s. 3–10.
Flak O., Pyszka A. [2010], Human Side of Learning–To Play or Not to Play, „Journal of Intercultural
Management“, t. 2, nr 1, s. 23–35.
Halvorsen T., Hauknes J., Miles I., Røste R., [2005], On the differences between public and private
sector innovation, Publin, Report No. D9, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity /unpan0468 09.pdf (dostęp: 12.03.2015).
Hussin H., Bunyarit F., Hussein R. [2009], Instructional design and e-learning. Examining learners’
perspective in Malaysian institutions of higher learning, „Campus-Wide Information Systems”,
t. 26, nr 1, s. 4–19.
Hyla M. [2012], Przewodnik po e-learningu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kathawala Y., Wilgen A. [2004], E-learning: evaluation from an organization’s perspective, „Training
& Management Development Methods”, t. 18, s. 501–513.
Kirschner P., Paas F. [2001], Web-enhanced higher education: a tower of Babel, „Computers in
Human Behavior”, t. 17, nr 4, s. 347–353.

128

•

Michał Bartoszewicz, Daniel Gajda E-learning w instytucjach publicznych

•

Laker D.R, Powell J.L. [2011], The Differences Between Hard and Soft Skills and Their Relative
Impact on Training Transfer, „Human Resource Development Quarterly”, t. 22, nr 1, s. 111–122.
Mackay S., Stockport G. [2006], Blended Learning, Classroom and E-Learning, The Business
Review, t. 5, nr 1, s. 82–88.
Mulgan G., Albury D. [2003], Innovation in the public sector, Strategy Unit, Cabinet Office, Londyn.
Papińska-Kacperek J. [2008], Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Plebańska M. [2013], Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników, edu-Libri, Kraków–Warszawa.
Rosen A. [2009], E-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results,
Amacom Books, Nowy Jork.
Rossett A. [2002], The ASTD E-learning Handbook. Best Practices, Strategies and Case Studies,
McGraw-Hill, Nowy Jork.
Sojka E. [2014], Analiza porównawcza powiatowych rynków pracy województwa śląskiego, [w:]
W. Szkutnik (red.), Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi
uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, nr 181/14, s. 101–113.
Teo T. [2011], Modeling the determinants of pre-service teachers’ perceived usefulness of e-learning,
„Campus-Wide Information Systems”, t. 28, nr 2, s. 124–140.
Strategia rozwoju województwa śląskiego „śląskie 2020+” [2013], Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, https://rpo.slaskie.
pl/zalaczniki/2014/01/17/1389967464.pdf (dostęp: 30.03.2015).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.
Wegener Ch. [2012], Public sector innovation: Value creation or value loss?, „Lifelong Learning in
Europe”, nr 2.
Woźniak J. [2009], E-Learning w biznesie i edukacji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa.

2.5

Michał Bartoszewicz
Daniel Gajda
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
daniel.gajda@ue.katowice.pl

E-learning w instytucjach publicznych
Część II. Porównanie doświadczeń z wykorzystania
e-learningu w szkoleniu kadr sektora
publicznego i prywatnego
Streszczenie
Niniejszy artykuł porusza kwestię wykorzystania wybranych form e-learningu w szkoleniu
kadr sektora publicznego i prywatnego. Głównym celem opracowania jest porównanie
skali, w jakiej organizacje sektora prywatnego oraz sektora publicznego wykorzystują
e-learning do rozwoju zasobów ludzkich, jak również porównanie typów form szkoleń
e-learningowych, po które badane organizacje sięgają najchętniej. Wnioskowania
dokonano na podstawie porównania wyników badań własnych oraz wyników badań
realizowanych przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Z dokonanych w artykule
porównań wynika, że skala wykorzystania e-learningu w firmach prywatnych jest znacznie większa, niż w instytucjach publicznych. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa prywatne w większym stopniu niż instytucje publiczne zamierzają w najbliższej
przyszłości stosować e-learning. Ponadto przedsiębiorstwa sektora prywatnego koncentrują uwagę na wykorzystaniu bardziej innowacyjnych, technicznie zaawansowanych czy po prostu nowszych rozwiązań e-learningowych niż badane urzędy. Obecne
różnice w skali wykorzystania e-learningu przez przedsiębiorstwa prywatne oraz instytucje publiczne będą się jeszcze powiększać.
Słowa kluczowe: e-learning, szkolenia, kapitał ludzki, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa prywatne
Klasyfikacja JEL: O15, D8, D73
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E-learning in public institutions
Part II. Comparing the experience of e-learning
using in public and private sector
Abstract
This article addresses the issue of the use of selected forms of e-learning in the training
of public and private sector employees. The main objective of the study is to compare
the scale in which organizations of the private sector and the public sector use e-learning
as a tool in the development of its human resources, as well as a comparison of the
types of forms of e-learning that discussed organizations use most frequently. Inferences
was based on the comparison of self-conducted research with the results of the research
led by the Fundacja Obserwatorium Zarządzania. The evaluation made in the article
suggests that the scale of the use of e-learning in private companies is much greater
than in public institutions. Moreover, private companies on a much greater scale,
comparing to public institutions, intend to use e-learning in the near future. In addition,
private sector companies are focusing their efforts on the use of e-learning around more
innovative, technically advanced, or just newer solutions than investigated public organizations. The current differences in the scale of the use of e-learning between private
companies and public institutions is most likely to increase in the future.
Keywords: e-learning, trainings, human capital, public institutions, private companies

Wstęp
Badacze ewolucyjni (Baum, Jitendra, Becker, Lazaric, Nelson, Winter, Feldman,
Pentland) zauważają, że nadrzędnym celem każdej organizacji jest przetrwanie
[Nelson, Winter, 1982; Baum, Jitendra, 1994]. Owo dążenie do przetrwania stanowi podstawowe źródło różnic między podmiotami sektora prywatnego i publicznego. Motywacja przedsiębiorstw prywatnych do utrzymania się na rynku
jest przyczyną powstawania wielu nowych rozwiązań i innowacji. Jednocześnie
działalność instytucji publicznych, która w ograniczonym stopniu warunkowana
jest prawami popytu i podaży, powoduje relatywnie mniejszą presję na sięganie
po nowe rozwiązania. W związku z tym nowe narzędzia i innowacje zazwyczaj
wdrażane są w pierwszej kolejności przez przedsiębiorstwa sektora prywatnego,
a następnie powielane przez instytucje publiczne [Cunningham, Karakasidou,
2009].
W artykule podjęto próbę porównania wykorzystania e-learningu w szkoleniu kadr sektora publicznego i prywatnego. Głównym celem opracowania jest
porównanie skali, w jakiej organizacje sektora prywatnego oraz sektora publicznego
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wykorzystują e-learning do rozwoju zasobów ludzkich, jak również porównanie
typów form szkoleń e-learningowych, po które badane organizacje sięgają najchętniej. Realizacja tego zadania umożliwi sformułowanie użytecznych wskazówek dla zarządzających zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych.
W toku rozważań posłużono się wynikami badań własnych, przeprowadzonych w urzędach miast i gmin województwa śląskiego, jak również badań nad
stosowaniem e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych, opublikowanymi
przez Fundację Obserwatorium Zarządzania [Nowe technologie..., 2013]. Prace
badawcze zostały poprzedzone przeglądem literatury z zakresu e-learningu, który został opisany w artykule E-learning w instytucjach publicznych. Część I. Wykorzystanie i jego dynamika. Badanie urzędów miast i gmin województwa śląskiego.

1. Metodyka badań
W celu porównania wykorzystania e-learningu w sektorze publicznym i prywatnym zestawiono wyniki badań prowadzonych przez Fundację Obserwatorium
Zarządzania (FOZ) z wynikami badań własnych.
Badania realizowane od kwietnia do lipca 2013 roku przez FOZ dostarczyły
informacji o stosowaniu e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych. Za wykorzystaniem w niniejszym opracowaniu wyników tychże badań przemawiała
ich obszerność i aktualność1. Warto zaznaczyć, że wyniki badań wspomnianej
fundacji przytaczane są w literaturze przedmiotu także przez innych autorów,
np. Plebańską [2013]. FOZ prowadziła badania techniką ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej, zawierającego zarówno pytania
zamknięte, jak i otwarte. Kwestionariusz został zamieszczony w portalu internetowym realizatora badania. Badanie kierowane było do osób decydujących o wyborze tematyki i formy szkoleń w swoich firmach2.
W związku z brakiem wyników badań dotyczących wykorzystania e-learningu w instytucjach publicznych autorzy przeprowadzili własne badania w tym
zakresie. Objęto nim wszystkie urzędy miast i gmin województwa śląskiego
(łącznie 167 placówek). Za wyborem urzędów miast i gmin jako podmiotu badań
przemawiał fakt, że jednostki te należą do najważniejszych instytucji publicznych w kraju, bo w ich kompetencji leży wspieranie działalności lokalnych władz
Przegląd piśmiennictwa naukowego wykazał, że badania prowadzone przez FOZ są najbardziej obszerne
i aktualne z nielicznych realizowanych w Polsce badań nad wykorzystaniem e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych.
2
Do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze uprawnione były wyłącznie te osoby, które w pierwszym
pytaniu kwestionariusza potwierdziły, że do ich kompetencji należy decyzja o wyborze szkoleń w firmie.
1
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samorządowych [Ustawa z dnia 8 marca 1990]. Wybór województwa śląskiego
jako obszaru badań wynikał ze specyfiki tego regionu, który jest jednym z najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie w Polsce [Sojka, 2014]. Zróżnicowanie
wewnętrzne województwa śląskiego przejawia się m.in. w strukturze osadniczej3,
liczbie ludności i gęstości zaludnienia gmin i powiatów czy też poziomie bezrobocia na lokalnych rynkach pracy [Strategia rozwoju..., 2013]. Badania prowadzono
od 2 do 13 marca 2015 roku techniką ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej, składającego się z 14 pytań badawczych o charakterze
otwartym i zamkniętym oraz 5 pytań metryczkowych. Kwestionariusz zamieszczono na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, której adres, wraz z prośbą
o udział w badaniach, przesłano e-mailowo do wszystkich urzędów miast i gmin
województwa śląskiego. Ankieta była kierowana do osób zajmujących się szkoleniami pracowników w urzędach4.
Do statystycznej analizy zgromadzonych danych wykorzystano Microsoft
Excel 2010 oraz IBM Imago SPSS 22.

2. Charakterystyka próby badawczej
W badaniach nad wykorzystaniem e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych
wzięło udział 276 firm. Najszerzej były reprezentowane przedsiębiorstwa duże
(powyżej 249 pracowników), stanowiące 37% wszystkich objętych badaniem jednostek. Drugą pod względem liczebności grupą przedsiębiorstw w próbie badawczej były mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników),
które stanowiły 32% ogółu badanych firm. Ponadto badanie objęło przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) oraz średnie (zatrudniające
od 50 do 249 pracowników). Ich udział w próbie badawczej stanowił odpowiednio 17% i 14%. W gronie respondentów byli najczęściej właściciele firm, dyrektorzy i menedżerowie ds. HR oraz kierownicy działów.
Na prośbę o udział w badaniach pozytywnie odpowiedziało 58 ze 167 placówek urzędów miast i gmin województwa śląskiego, do których przesłano kwestionariusz. Zwrotność ankiety wyniosła zatem 34,7%. Wśród badanych instytucji
38,6% stanowiły urzędy miast, natomiast 61,4% urzędy gminne. W próbie badawczej dominowały urzędy zatrudniające od 31 do 60 pracowników (36,8% ogółu)
W województwie śląskim występuje zarówno duża aglomeracja miejska, wiele małych miast, jak i liczne wsie.
W poszczególnych urzędach kwestionariusz ankiety miał zostać wypełniony wyłącznie przez jedną osobę.
W celu uzyskania rzetelnych informacji od respondentów badacze wprowadzili w kwestionariuszu mechanizmy eliminujące możliwość udzielania odpowiedzi przez osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji
i doświadczeń. Co najważniejsze, każdy z respondentów przed udzieleniem odpowiedzi musiał potwierdzić,
że w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych jest odpowiedzialny za koordynację rozwoju pracowników.
3
4
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oraz urzędy zatrudniające od 1 do 30 (24,6% ogółu). Pozostałe urzędy, zatrudniające od 61 do 100, od 101 do 300 oraz powyżej 300 pracowników stanowiły kolejno
14%, 12,3% i 12,3% wszystkich badanych jednostek. Respondentami byli najczęściej inspektorzy, sekretarze oraz podinspektorzy badanych instytucji. 54,4% respondentów w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu e-learningowym, natomiast
45,6% ankietowanych nie miało takich doświadczeń.

3. Omówienie wyników badań
Jako pierwsze porównane zostaną dane dotyczące wykorzystania wybranych
form e-learningu w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Jak pokazuje rysunek 1, objęte badaniem instytucje publiczne, spośród różnych form e-learningu najczęściej wykorzystywały materiały szkoleniowe na
płycie CD/DVD oraz materiały szkoleniowe przesyłane pocztą elektroniczną.
Pierwsza z wymienionych form e-learningu znalazła zastosowanie w 54,4%, a druga
w 45,6% badanych urzędów miast i gmin województwa śląskiego. Ponadto 1/3
urzędów stosowała dedykowane platformy e-learningowe LMS, a blisko ¼ (tj. 24,5%)
ogółu badanych jednostek korzystała z wideokonferencji i webinariów. Po nagrania audio/wideo sięgnęło 14% objętych badaniem instytucji. Niewielki odsetek
urzędów (tj. 5,3%) w szkoleniu pracowników wykorzystywał urządzenia mobilne
oraz inne formy szkoleń. Co ciekawe, żaden z badanych urzędów nie korzystał
z gier i symulacji wspieranych komputerowo. W przypadku instytucji publicznych
uwagę zwraca niski stopień wykorzystania takich form e-learningu jak urządzenia mobilne oraz gry i symulacje wspierane komputerowo.
Przedsiębiorstwa prywatne, spośród różnych form e-learningu, najczęściej
wykorzystywały nagrania audio/wideo oraz wideokonferencje i webinaria. Z nagrań audio/wideo korzystało 65%, natomiast z wideokonferencji i webinariów blisko
50% badanych firm. Co trzecie przedsiębiorstwo korzystało z platform e-learningowych, a także materiałów szkoleniowych na płytach CD/DVD. Blisko ⅓ przedsiębiorstw prywatnych w szkoleniu pracowników wykorzystywało gry i symulacje
wspierane komputerowo, a ponad ¼ urządzenia mobilne. W badaniach FOZ
[Nowe technologie..., 2013] aż 41% respondentów zadeklarowało, że ich firmy stosują inne formy e-learningu. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych szczególnie niewielkie wykorzystanie którejś z form nie jest zauważalne.
Z analizy przedstawionych danych wyraźnie wynika, że wykorzystanie
e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych przybiera dużo większą skalę niż
w instytucjach publicznych. Wykorzystanie pięciu spośród sześciu analizowanych
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Z analizy przedstawionych danych wyraźnie wynika, że wykorzystanie e-learningu w
przedsiębiorstwach prywatnych przybiera dużo większą skalę niż w instytucjach publicznych.
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Rysunek 1. Wykorzystanie wybranych form szkoleń e-learningowych w instytucjach
publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych

Porównując planowane wykorzystanie wybranych form e-learningu w inŹródło:
stytucjach
publicznych (rys. 1) z dotychczasowym (rys. 2), można przypuszczać,
że nastąpi spadek wykorzystania pięciu spośród siedmiu analizowanych form6.
Co ciekawe, prognozowany trend nie pokrywa się z opinią respondentów, którzy
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dalszej części badania
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Przedsiębiorstwa prywatne spośród różnych form e-learningu najczęściej
będą wybierać nagrania audio/wideo oraz wideokonferencje i webinaria. Po wymienione formy zamierza sięgnąć około 70% badanych firm. Co więcej, co drugie
przedsiębiorstwo, w szkoleniu własnych pracowników, zamierza wykorzystać
urządzenia mobilne, gry i symulacje wspierane komputerowo oraz platformy
e-learningowe. 42% badanych firm zadeklarowało korzystanie w najbliższej
6

Z porównań wyłączono kategorię „Inne formy szkoleń e-learningowych”.
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przyszłości z materiałów szkoleniowych na płycie CD/DVD. Co zaskakujące, aż
51% objętych badaniem przedsiębiorstw prywatnych zamierza korzystać z innych form e-learningu, niż wymienione. Na podstawie danych dotyczących
dotychczasowego i planowanego wykorzystania wybranych form e-learningu
w przedsiębiorstwach prywatnych można przypuszczać, że nastąpi wzrost wykorzystania wszystkich analizowanych form.
Z porównań planowanego wykorzystania e-learningowych form szkoleń
w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych wynika, że przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu niż instytucje publiczne zamierzają
w najbliższej przyszłości stosować e-learning. Jak pokazuje rysunek 2, każda z analizowanych form e-learningu będzie wykorzystywana przez większy odsetek
firm prywatnych niż instytucji publicznych. Warto zwrócić uwagę na skalę różnic
w planowanym wykorzystaniu analizowanych form e-learningowych. W przypadku czterech form, tj. gier i symulacji wspieranych komputerowo, urządzeń
mobilnych, wideokonferencji i webinariów oraz nagrań audio/wideo, można zaobserwować różnice bliskie 50% lub nawet wyższe. Na podstawie dokonanych
porównań można sądzić, że obecne różnice w skali wykorzystania e-learningu
w przedsiębiorstwach prywatnych oraz instytucjach publicznych w przyszłości
będą się jeszcze powiększać.
W prowadzonych przez FOZ [Nowe technologie..., 2013] badaniach wykorzystania e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych, a także w badaniach
własnych autorów dotyczących wykorzystania e-learningu w instytucjach publicznych, poproszono respondentów o ocenę wybranych form e-learningu według kryterium atrakcyjności dla uczestników, kosztowności oraz skuteczności
w przekazywaniu wiedzy.
Pracownicy odpowiedzialni za szkolenia w badanych urzędach w zdecydowanej większości za najbardziej atrakcyjną formę e-learningu uznali wideokonferencje i webinaria. Materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD, nagrania audio/
wideo oraz dedykowane platformy LMS zostały ocenione jako przeciętnie atrakcyjne. Może dziwić fakt, że respondenci za najmniej atrakcyjną formę e-learningu
uznali wykorzystanie urządzeń mobilnych w szkoleniu pracowników. Ciekawy
jest również przypadek gier i symulacji wspieranych komputerowo, które część
respondentów oceniła jako atrakcyjne, a część jako nieatrakcyjne. Może to wynikać z braku doświadczeń respondentów z tymi formami e-learningu.
Pracownicy odpowiedzialni za szkolenia pracownicze w objętych badaniem
przedsiębiorstwach prywatnych za najatrakcyjniejszą formę e-learningu uznali
gry i symulacje wspierane komputerowo, webinaria oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych w szkoleniach. Z kolei za najmniej atrakcyjną formę e-learningu
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respondenci uznali materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD oraz nagrania audio/wideo. Dedykowane platformy e-learningowe zostały uznane za przeciętnie
atrakcyjne. Łatwo dostrzec, że oceny atrakcyjności analizowanych form e-learningu wystawione przez pracowników przedsiębiorstw raczej nie pokrywają się
z ocenami wystawionymi przez pracowników badanych urzędów.
Uczestnicy badań realizowanych w instytucjach publicznych, zapytani o kosztowność stosowania poszczególnych form e-learningu, za najatrakcyjniejsze kosztowo uznali nagrania audio-wideo oraz materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD.
W odniesieniu do pozostałych form e-learningu średnio ponad 40% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Powyższe
potwierdza wciąż niewielką powszechność stosowania e-learningowych form
nauczania w urzędach.
Ankietowani pracownicy przedsiębiorstw prywatnych za bardzo atrakcyjne
kosztowo uznali webinaria, szkolenia na platformie e-learningowej, nagrania audio/wideo oraz materiały szkoleniowe na płycie CD/DVD. Na drugim biegunie,
w ocenie respondentów, znalazły się kategorie „Gry i symulacje wspierane komputerowo” oraz „Wykorzystanie urządzeń mobilnych w szkoleniach pracowników”. Co interesujące, ankietowani pracownicy instytucji publicznych oceniali
kosztowność webinariów jako wysoką.
Inną ciekawą płaszczyzną oceny e-learningowych form szkoleń uwzględnioną
w raporcie FOZ oraz w badaniach własnych autorów była skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Według tego kryterium pracownicy urzędów najwyżej ocenili
wideokonferencje oraz webinaria, bo aż 38,6% badanych wskazywało na wysoką
skuteczność tej formy szkoleń. Wysoko oceniono również skuteczność dedykowanych platform LMS oraz nagrań audio/wideo. Materiały szkoleniowe na płycie
CD/DVD zostały ocenione jako przeciętnie skuteczne. Za najmniej skuteczne
w przekazywaniu wiedzy uznano gry i symulacje wspierane komputerowo oraz
urządzenia mobilne.
Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych za najskuteczniejsze w przekazywaniu wiedzy uznają gry i symulacje wspierane komputerowo, webinaria oraz
dedykowane platformy LMS. Najmniejszą skuteczność przypisują natomiast materiałom szkoleniowym na płycie CD/DVD oraz nagraniom audio/wideo.
Autorzy niniejszego artykułu, podobnie jak FOZ, w swoich badaniach zapytali
respondentów o zalety i wady e-learningu. Odpowiedzi ankietowanych przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Zalety i wady e-learningu w opinii pracowników zajmujących się szkoleniami
pracowniczymi w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych
E-learning w instytucjach publicznych
Zalety

Wady

Niższe koszty

Brak interakcji prowadzący–uczestnicy

Możliwość nauki w dowolnym miejscu

Trudność w zmobilizowaniu się do nauki w tej
formie

Uczenie się w dowolnym czasie

Problemy techniczne

Oszczędność

Opór pracowników wobec e-learningu

Duża liczba uczestników

Niska skuteczność szkoleń e-learningowych

Szybkość i łatwość dostępu do wiedzy
Możliwość wielokrotnego powracania do treści
szkolenia
Możliwość dopasowania tempa nauki
do własnych możliwości
Łatwość realizacji szkolenia

Trudności w znalezieniu czasu na swobodną
naukę
Brak odpowiednich szkoleń na rynku
Mała atrakcyjność dostępnych szkoleń
Wysoki koszt

E-learning w przedsiębiorstwach
Zalety

Wady

Niższe koszty

Brak interakcji prowadzący–uczestnicy

Uczenie się w dowolnym czasie

Problem motywacji, dyscypliny i zaangażowania uczestników

Duża liczba uczestników
Szybkość i łatwość dostępu do wiedzy
Oszczędność czasu
Uczenie się w dowolnym miejscu
Łatwość aktualizacji

Wysoki koszt
Problemy techniczne
Niewielkie zainteresowanie lub opór
uczestników

Możliwość śledzenia postępów

Brak lub nieefektywne metody kontroli i weryfikacji wiedzy

Atrakcyjność formy i technologii

Brak informacji zwrotnej
Źródło: opracowanie własne.

Łatwo dostrzec, że stworzone na podstawie odpowiedzi pracowników instytucji publicznych oraz pracowników przedsiębiorstw prywatnych zestawienia
zalet oraz wady e-learningu w dużej mierze pokrywają się. W tabeli 1 znajdują się
jednak zalety i wady e-learningu wymieniane wyłącznie przez pracowników instytucji publicznych oraz pracowników przedsiębiorstw prywatnych.
Zaletami e-learningu, które wymieniają wyłącznie pracownicy urzędów,
jest możliwość wielokrotnego powracania do treści szkolenia, możliwość dopasowania tempa nauki do własnych możliwości oraz łatwość realizacji szkolenia.
Do zalet e-learningu, o których nie wspominają pracownicy instytucji publicznych
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i wymienianych wyłącznie w badaniach FOZ, należą: łatwość aktualizacji, możliwość śledzenia postępów, atrakcyjność formy i technologii.
Do wad e-learningu wymienianych wyłącznie przez pracowników instytucji
publicznych należy niska skuteczność szkoleń, trudność w znalezieniu czasu na
swobodną naukę, brak odpowiednich szkoleń na rynku oraz mała atrakcyjność
dostępnych szkoleń. Wadami e-learningu, o których nie wspomnieli pracownicy
badanych urzędów, a które wymieniono w raporcie FOZ, są: brak lub nieefektywne metody kontroli i weryfikacji wiedzy oraz brak informacji zwrotnej.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych w artykule porównań wyników badań dotyczących wykorzystania e-learningu w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych
wynika, że skala wykorzystania e-learningu w firmach prywatnych jest znacznie
większa niż w instytucjach publicznych. Pięć na siedem analizowanych form
szkoleń e-learningowych stosowanych jest przez większy odsetek przedsiębiorstw
prywatnych niż instytucji publicznych. Ponadto, w badanych przedsiębiorstwach
prywatnych wszystkie z badanych form e-learningu są powszechnie stosowane,
a w przypadku badanych urzędów, niektóre z form charakteryzuje bardzo niski
stopień wykorzystania.
Z porównań planowanego wykorzystania e-learningowych form szkoleń
w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych wynika, że
przedsiębiorstwa prywatne w większym stopniu, w porównaniu z instytucjami
publicznymi, zamierzają w najbliższej przyszłości stosować e-learning. Każda
z analizowanych form e-learningu będzie wykorzystywana przez większy odsetek firm prywatnych, niż instytucji publicznych. Jednak wzrost wykorzystania
e-learningowych form nauczania będzie charakteryzować zarówno przedsiębiorstwa prywatne jak i instytucje publiczne. Wyniki przeprowadzonych przez
autorów badań wykazują wzrost wykorzystania sześciu spośród siedmiu analizowanych form e-learningu w badanych urzędach. W przypadku przedsiębiorstw
sektora prywatnego nastąpi wzrost wykorzystania wszystkich analizowanych
form. Oznacza to, że obecne różnice w skali wykorzystania e-learningu przez
przedsiębiorstwa prywatne oraz instytucje publiczne w przyszłości mogą się jeszcze powiększać.
W przypadku badanych urzędów uwagę zwraca niski stopień wykorzystania takich form e-learningu jak urządzenia mobilne, czy gry i symulacje wspierane komputerowo. Powyższe wskazuje, że przedsiębiorstwa sektora prywatnego
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koncentrują swoją uwagę na wykorzystaniu bardziej innowacyjnych, technicznie
zaawansowanych, czy po prostu nowszych rozwiązań e-learningowych, takich
jak symulacje i gry komputerowe, urządzenia mobilne czy webinaria i telekonferencje. Tymczasem urzędy koncentrują swoją uwagę na podstawowych, tradycyjnych narzędziach e-learningu, takich jak materiały szkoleniowe przesyłane drogą
elektroniczną czy nagrania audio/wideo.
Innym ciekawym spostrzeżeniem jest różnica w ocenie kosztowności niektórych form e-learningu. Respondenci reprezentujący organizacje sektora prywatnego ocenili webinaria jako atrakcyjne kosztowo, podczas gdy pracownicy
urzędów wskazywali na bardzo wysoki lub wysoki koszt stosowania tej formy
szkoleń. Ze względu na niewielki stopień wykorzystania webinariów w objętych
badaniem urzędach niska ocena tej formy może wynikać z braku doświadczeń
ankietowanych w korzystaniu z nowoczesnych form szkoleń e-learningowych.
Wnioski te stanowią istotną informację dla specjalistów ds. rozwoju zasobów
ludzkich w instytucjach publicznych, którzy powinni dogłębniej zainteresować
się szeroko stosowanymi w sektorze prywatnym wideokonferencjami i webinariami, które w urzędach, być może błędnie, oceniane są jako mniej dostępne.
Należy mieć na uwadze, że dokonane w artykule porównania wyników badań mają pewne ograniczenia. Po pierwsze, badania FOZ oraz badania własne
autorów prowadzono w różnych okresach. W badaniach FOZ odpowiedzi respondentów odnośnie do wykorzystania e-learningu w przedsiębiorstwach prywatnych dotyczyły roku 2013, natomiast w badaniach własnych autorów odpowiedzi
respondentów co do wykorzystania e-learningu w instytucjach publicznych dotyczyły roku 2014. Po drugie, mimo że zawarte w narzędziach badawczych pytania dotyczyły tych samych kwestii, to jednak forma tych pytań była inna.
Powyższe rozważania nie wyczerpują pełni podjętej w artykule tematyki.
Istnieje potrzeba dokonywania kolejnych porównań wykorzystania e-learningu
w instytucjach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Autorzy mają
nadzieję, że niniejszy artykuł będzie inspiracją do podjęcia dalszych badań w tym
zakresie.
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Etap realizacji szkolenia w organizacji
w świetle wyników badań ankietowych
Streszczenie
W pracy analizom poddano zakres implementacji technik realizacji szkolenia w organizacji w zależności od jej wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
Analizy prowadzono, poza ujęciem ogólnym, także w wyodrębnionych grupach organizacji ze względu na ich wielkość. Analizy empiryczne zostały poprzedzone rozważaniami teoretycznymi, w których przedstawiono materiał z analizowanej dziedziny, zawarty
w literaturze przedmiotu. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.
Słowa kluczowe: szkolenie i doskonalenie zawodowe, rozwój kadr, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kapitałem ludzkim
Klasyfikacja JEL: M53, M54, O15

Stage of conducting training in organisation
– results of the research
Abstract
Differences in range of implementation of tools of conducting training and evaluating
training efficiency in dependence on organization’s size are the subject of this work.
Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian Voivodeship. The analyses were conducted beyond
general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization’s
size). Conducted empirical analyses were preceded with theoretical consideration where
theoretical material considering analyzed field included in literature of subject were
presented. Therefore the work is of theoretical and empirical nature.
Keywords: Training and in-service training, labour development, human resource
management, human capital management.
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Wstęp
W organizacjach ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego szkolenie i doskonalenie zawodowe urasta do rangi strategicznego obszaru
funkcjonalnego. Stąd też zasadne wydaje się prowadzenie analiz implementacji
w organizacjach instrumentarium wykorzystywanego na poszczególnych etapach
procesu szkoleniowego (realizowanego zazwyczaj w formule modelu systematycznego). W niniejszej pracy skoncentrowano się na obszarze realizacji szkolenia.
Analizy przeprowadzano z uwzględnieniem podziału populacji badanych podmiotów na grupy mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw małych, średnich
i dużych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Wykorzystane
źródła to materiał teoretyczny zawarty w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Podstawowym źródłem danych empirycznych były badania systemów
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego.

1. Etap realizacji szkolenia jako komponent modelu systematycznego szkolenia i doskonalenia zawodowego
Realizacja działań organizacji w sferze szkolenia i doskonalenia zawodowego
powinna odbywać się w ramach procesu stanowiącego sekwencję działań zapisanych w postaci kilku etapów postępowania. Sposób realizacji tych działań jest
pochodną modelu przyjętego w organizacji. W literaturze przedmiotu można
odnaleźć liczne rozwiązania modelowe [Kunasz, 2006b, s. 101]. Niektóre z modeli
sytuują działalność szkoleniową w centrum procesów zarządzania kapitałem ludzkim [Białasiewicz, 2013, s. 104]. W tym nurcie można wymienić model organizacji
uczącej się bądź rozwojowy. W przypadku pozostałych modeli (systematycznego,
planowego, przejściowego oraz konsultacyjnego) szkolenie i doskonalenie zawodowe stanowi jeden z obszarów funkcji personalnej (równoważny innym sferom).
Większość opracowań w literaturze przedmiotu traktuje model systematyczny jako najpopularniejsze rozwiązanie praktyczne stosowane w organizacjach. W modelu tym szkolenie i doskonalenie zawodowe traktowane jest jako
usystematyzowane, zdyscyplinowane działanie, które stanowi sekwencję kolejno
następujących po sobie etapów [Goldstein, 1986, s. 16; Pocztowski, 2007, s. 285]:
• analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
• określenia celów szkolenia,
• opracowania programu i planu szkolenia,
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• realizacji szkolenia,
• oceny efektywności szkolenia.
Każdy z przywołanych etapów wpisuje się w logikę racjonalnej realizacji
funkcji szkoleniowej, dlatego nie można, dla realizacji postawionych przed szkoleniem celów, pomijać żadnego ze wspomnianych etapów. W praktyce efektywne
funkcjonowanie poszczególnych komponentów procesu szkoleniowego sprawia
organizacjom wiele trudności. Niektóre z etapów są pomijane, w krańcowych
przypadkach działalność szkoleniowa sprowadzana jest wyłącznie do etapu realizacji szkolenia [Pocztowski, 2007, s. 284].
Szkolenie i doskonalenie zawodowe powinno zostać zainicjowane etapem
analizy i identyfikacji potrzeb. Jest bardzo istotny, gdyż popełnione tu błędy
uniemożliwiają wręcz prowadzenie efektywnych działań na kolejnych etapach
[Król, Ludwiczyński, 2006, s. 455–456]. Brak procedur identyfikacji sprawia, że
działalność szkoleniowa nie będzie dopasowana do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych. Bez identyfikacji luk w wiedzy, umiejętnościach oraz postawach
nie można podjąć efektywnych działań korygujących, a zatem szkolenie będzie
realizowane dla samego faktu podjęcia szkolenia. Jeżeli decydenci nie poznają
rzeczywistych potrzeb szkoleniowych, nie będą mogli także wyznaczyć celów,
podejmowanego działania szkoleniowego, a to nie pozwoli na określenie kryteriów oceny jego efektywności. Informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy i identyfikacji potrzeb szkoleniowych zdobywa się w organizacji na trzech
poziomach [Juchnowicz, 2007, s. 196; Jarecki i in., 2010, s. 200]: firmy jako całości, stanowisk pracy oraz osobowym.
Poprawna identyfikacja potrzeb szkoleniowych organizacji i pracowników
stanowi warunek konieczny opracowania wiarygodnego planu szkolenia. Potrzeby szkoleniowe są zazwyczaj większe od możliwości ekonomicznych i uwarunkowań techniczno-produkcyjnych organizacji. Konieczne jest więc dokonywanie
wyborów alternatywnych. W tym celu niezbędne jest uporządkowanie w planie
szkoleniowym zidentyfikowanych potrzeb według hierarchii ważności, z uwzględnieniem tematyki szkolenia i grup poddanych szkoleniu [Kunasz, 2006a, s. 108;
Król, Ludwiczyński, 2006, s. 458]. Dopiero po podjęciu wyżej wymienionych działań można przejść do etapu realizacji szkolenia. Na etapie tym istotną kwestią jest
wybór techniki stosowanej podczas zajęć. Z jednej strony, musi on zostać podporządkowany kryterium merytorycznemu – technika ta ma stanowić efektywną
metodę transferu wiedzy, wykształcenia nowych umiejętności, czy wykreowania
odpowiednich postaw. Jednak z drugiej strony, technika ta powinna wzbudzić
zainteresowanie i zaangażowanie szkolonych [Kunasz, 2006a, s. 107].
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Techniki szkoleniowe mogą być grupowane różnorodnie, w zależności od
przyjętego kryterium podziału. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na
dwa najczęściej przywoływane kryteria [Woźniak, 2009, s. 61–63; Listwan, 2010,
s. 220–223]. Pierwszym z nich jest liczba osób biorących udział w szkoleniu. Przez
pryzmat wspomnianego kryterium można wyodrębnić techniki indywidualne
oraz grupowe. Uwzględniając drugie z przywołanych kryteriów – związku z procesami pracy – można wyodrębnić techniki szkolenia na stanowisku pracy
(on the job) oraz poza stanowiskiem pracy (off the job).
Uwzględniając jednocześnie oba kryteria ogół technik szkoleniowych można podzielić na cztery grupy [Białasiewicz, 2012, s. 114–120]:
• indywidualnych technik na stanowisku pracy,
• grupowych technik na stanowisku pracy,
• indywidualnych technik poza stanowiskiem pracy,
• grupowych technik poza stanowiskiem pracy.
Specyfikację technik szkoleniowych z uwzględnieniem tego podejścia zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Techniki szkolenia i doskonalenia zawodowego w organizacji
Techniki szkolenia
na stanowisku pracy

Techniki szkolenia
poza stanowiskiem pracy

Grupowe
techniki
szkolenia

• udział w pracach projektowych
w celach szkoleniowych
• grupowe formy pracy

•
•
•
•
•

konferencje i seminaria
metody symulacyjne
gra ról
action learning
trening outdoor

Indywidualne
techniki
szkolenia

• trening orientacji i adaptacja nowych
pracowników
• szkolenie bez odrywania od pracy
• szkolenie w zawodzie
• konsultacje z przełożonym
• mentoring (wychowywanie)
• coaching
• rotacja na stanowiskach pracy
• specjalistyczny instruktaż
• powierzanie zadań zleconych
• zastępstwo na stanowisku pracy
• programy treningowe

•
•
•
•
•
•

wykład
techniki audiowizualne
e-learning
zaprogramowany instruktaż
analiza przypadków
studia (zaoczne, podyplomowe)

Źródło: [Kunasz, 2006b, s. 106].
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Realizacja działalności szkoleniowej w organizacji zamyka etap oceny efektywności szkolenia. Podstawą oceny rezultatów szkoleniowych jest ich odniesienie do zakładanych celów. Jeżeli na wcześniejszych etapach nie określono, jakie
cele powinny zrealizować projektowane działania szkoleniowe, trudno ocenić,
czy dany rezultat można uznać za wystarczający.
Dzięki procedurom oceny efektywności podmioty zaangażowane w realizację szkolenia otrzymują informację, czy inwestycja w podjęte przez organizację
działania szkoleniowe się zwróciła. Działania te dostarczają również wskazówek
co do kierunków korekty podejmowanych programów szkoleniowych (gdy zwrot
będzie niesatysfakcjonujący lub inwestycja okaże się nierentowna), które pozwolą
udoskonalić system szkoleniowy [Bramley, 2001, s. 18].
Pomiar rezultatów szkolenia, zgodnie z cieszącym się największą popularnością w literaturze przedmiotu modelem Kirkpatricka [2001], powinien się
odbywać na czterech poziomach [Kunasz, 2006c, s. 31; Lewicka, 2010, s. 156;
Antczak, Borkowska, 2014, s. 83]: reakcji i zadowolenia, uczenia się, zastosowania i wdrażania oraz wpływu na firmę.
W badaniach omówionych w dalszej części opracowania skoncentrowano
się na jednym z komponentów modelu systematycznego szkolenia i doskonalenia
zawodowego – etapie realizacji. Jednakże prezentację wyników badań w tej dziedzinie poprzedziła analiza stopnia implikacji rozwiązań systemowych w sferze
szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz ocena sposobu funkcjonowania komponentów modelu systematycznego. Na tym tle identyfikowano następnie stopień
wykorzystania technik szkoleniowych w badanych organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu i intranetu (badano przyczyny
braku zainteresowania organizacji wspomnianymi metodami szkoleniowymi).

2. Aspekty metodyczne badań
Opisywane w pracy badania ankietowe przybrały formę badań częściowych. Na
ich wstępie ustalono metodę doboru próby badawczej, poprzedzoną określeniem
badanej populacji. Przyjęto, że podmiotem badania są pracownicy przedsiębiorstw. Wybrano metodę doboru losowego jednostek do próby. Forma badań
częściowych jest wiarygodna przy odpowiednio licznej próbie badawczej, więc
konieczne jest ustalenie minimalnej wielkości próby. Ustalono, że wiarygodność
tę zapewni 598 jednostek. Dane od jednostek zakwalifikowanych do próby gromadzono za pośrednictwem kwestionariusza ankietowego (zawierającego łącznie 78 pytań, w tym 10 w metryczce). Ostatecznie uzyskano zwrot w postaci
598 ankiet dystrybuowanych od lutego do kwietnia 2014 roku (zakres czasowy
147

•

Marek Kunasz Etap realizacji szkolenia w organizacji...

•

badań). Zakres przestrzenny to województwo zachodniopomorskie. Pozyskany
materiał opracowano metodą komputerową.
W niniejszym artykule prowadzono analizy w ujęciu ogólnym oraz w grupach
respondentów wyodrębnionych z uwzględnieniem kryterium podziału populacji:
wielkość przedsiębiorstwa (analizowano dane z mikroprzedsiębiorstw oraz z przedsiębiorstw małych, średnich i dużych).
Dla określenia istotności statystycznej różnic w deklaracjach w wyodrębnionych grupach respondentów zastosowano test chi-kwadrat. Określono dla
każdego z analizowanych przypadków wartość empiryczną sprawdzianu hipotezy o niezależności cech (hipoteza zerowa) oraz wartość krytyczną dla odpowiedniej liczby stopni swobody odczytaną z tablic statystycznych.

3. Wyniki badań
Na pierwszym etapie badań przeanalizowano stopień implikacji rozwiązań systemowych w sferze szkolenia i doskonalenia zawodowego w badanych organizacjach. Respondenci mieli do wyboru pięć opcji. Poza opcjami krańcowymi: brak
rozwiązań systemowych oraz system opracowany i wdrożony w danej organizacji, pojawiły się opcje pośrednie: system w fazie planów, opracowania bądź
wdrażania. Strukturę deklaracji respondentów w ujęciu ogólnym oraz w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych pod kątem ich wielkości zaprezentowano
w tabeli 2.
Tabela 2. Funkcjonowanie systemu zarządzania szkoleniami w badanych
przedsiębiorstwach w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych na podstawie
kryterium ich wielkości (dane w %)
Ogółem

Warianty odpowiedzi

Grupy przedsiębiorstw
mikro

małe

średnie

duże

Brak takiego systemu

42,8

64,7

45,7

44,4

18,2

System został opracowany i wdrożony

30,7

16,4

26,3

31,1

49,6

System jest wdrażany obecnie

12,6

3,4

14,3

15,6

16,1

Planuje się opracowanie i wdrożenie takiego systemu

7,5

8,6

8,0

5,2

6,6

System jest w trakcie opracowywania

6,5

6,9

5,7

3,7

9,5

Źródło: [Kunasz, 2006b].
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30,7% badanych podmiotów dysponuje rozwiązaniami systemowymi
w sferze zarządzania szkoleniami. W pozostałych przypadkach taki system nie
funkcjonuje bądź jest w fazie planów, opracowywania bądź wdrażania. 42,8%
respondentów zadeklarowało brak jakichkolwiek rozwiązań systemowych. W 7,5%
podmiotów planuje się wdrożenie wspomnianych rozwiązań systemowych,
pozostałe podmioty wyszły poza formę planowania, z czego w 6,5% badanych
organizacji system jest w trakcie opracowywania, a wdrożony jest w 12,6%
przypadków.
Adekwatne analizy przeprowadzono w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych według kryterium ich wielkości. Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa można zauważyć zmniejszenie odsetek respondentów deklarujących
brak rozwiązań systemowych w sferze szkoleniowej w ich podmiotach. Deklaracje takie składa 64,7% respondentów reprezentujących mikroprzedsiębiorstwa,
a jedynie 18,2% respondentów z dużych przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę
na silną dysproporcję w deklaracjach wyboru analizowanej opcji odpowiedzi
w grupach przedsiębiorstw dużych oraz pozostałych, np. respondenci z przedsiębiorstw średnich wybierali ją w 44,4% przypadków.
Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa wzrasta odsetek podmiotów,
w których zdaniem respondentów funkcjonuje w pełni wykształcony system zarządzania działalnością szkoleniową bądź rozwiązania systemowe wdrażane
są obecnie. Porównując przypadki krańcowe, rozwiązania te ma 16,4% mikro
przedsiębiorstw oraz 49,6% przedsiębiorstw dużych. Znacząca przepaść dzieli
mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa z pozostałych grup, jeżeli chodzi
o odsetek podmiotów wdrażających rozwiązania systemowe. Czyni tak 3,4% podmiotów. W pozostałych grupach przedsiębiorstw adekwatny odsetek ukształtował się na poziomie od 14,3% do 16,1%.
W przypadku dwóch pozostałych opcji odpowiedzi w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych według kryterium ich wielkości nie można zaobserwować jednolitych tendencji w kształtowaniu się wskaźników struktury. Najniższy
odsetek przedsiębiorstw opracowujących rozwiązania systemowe w sferze szkoleniowej bądź planujących taki proces był wśród podmiotów średnich. Rozwiązania systemowe w fazie opracowania można zidentyfikować relatywnie najczęściej
w gronie przedsiębiorstw dużych (9,5% adekwatnych deklaracji), jednak planami
wdrożeniowymi dysponuje najwięcej mikroprzedsiębiorstw (8,6% adekwatnych
deklaracji).
Różnice zidentyfikowane w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze
względu na ich wielkość w deklaracjach respondentów w odpowiedzi na analizowane pytanie są istotne statystycznie, gdyż wartość empiryczna sprawdzianu
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hipotezy o niezależności cech ukształtowała się na poziomie wyższym (86,0) niż
wartość krytyczna dla tego testu dla 20 stopni swobody (31,4).
Respondenci ocenili także sposób funkcjonowania poszczególnych komponentów modelu systematycznego działalności szkoleniowej – a zatem i komponentu realizacji szkolenia – posługując się pięciostopniową skalą Likerta. Dla
każdego z komponentów obliczono średni poziom ocen ważony odsetkami
wskazań poszczególnych opcji oceny. Wartości wspomnianej miary syntetycznej
zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Ocena komponentów systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego
(oceny w punktach)
Komponent

Ogółem

Przygotowanie programu i planu szkolenia

Grupy przedsiębiorstw
mikro

małe

średnie

duże

2,63

1,88

2,52

2,95

3,01

Realizacja szkolenia

2,52

1,82

2,43

2,63

3,05

Ocena efektywności szkolenia

2,52

1,76

2,53

2,75

2,86

Analiza potrzeb szkoleniowych

2,42

1,72

2,35

2,52

2,92

Mediana

2,52

1,79

2,47

2,69

2,96

Źródło: [Kunasz, 2006b].

Działalność szkoleniowa w organizacji może być prowadzona nieprofesjonalnie jedynie na etapie realizacji, dlatego ten etap powinien się znaleźć wśród
najlepiej ocenianych. Jednakże nie można wyciągnąć takich wniosków po analizie wyników prezentowanych badań. W opinii respondentów badane podmioty
najlepiej oceniają swoje działania na etapie przygotowania planu i programu
szkolenia. Średnia ocena tego etapu ukształtowała się na poziomie 2,63. Etap realizacji szkolenia został oceniony podobnie jak etap oceny jego efektywności
(średnia ocena komponentu 2,52). Respondenci dokonali najgorszej oceny etapu
analizy potrzeb szkoleniowych.
Analizując adekwatne dane w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych
ze względu na ich wielkość, należy zauważyć tendencję wzrostu samooceny
poszczególnych komponentów w kolejnych grupach przedsiębiorstw. W mikro
przedsiębiorstwach mediana ocen poszczególnych komponentów ukształtowała
się na poziomie 1,79, w przedsiębiorstwach dużych zaś – na poziomie 2,96.
Przygotowanie planu i programu kształcenia jest najlepiej oceniane przez
respondentów z mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw średnich. W przedsię150
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biorstwach małych najlepiej oceniana jest realizacja etapu oceny efektywności
szkolenia. Etap realizacji szkolenia jest najlepiej ocenianym komponentem
procesu szkoleniowego w gronie przedsiębiorstw dużych, zajmuje drugą pozycję
w rankingu tworzonym dla grupy mikroprzedsiębiorstw, a trzecią w rankingach
budowanych na podstawie średniego poziomu oceny funkcjonowania komponentów szkoleniowych w przedsiębiorstwach małych i średnich. Analiza potrzeb
szkoleniowych, tak jak w zestawieniu ogólnym, to komponent procesu szkoleniowego, którego samoocena wypada relatywnie najsłabiej w większości grup przedsiębiorstw – poza dużymi, gdzie komponentem najgorzej ocenianym okazała się
ocena efektywności szkolenia.
Zidentyfikowane w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu
na ich wielkość różnice w deklaracjach respondentów w odpowiedzi na analizowane pytanie są istotne statystycznie, gdyż wartość empiryczna sprawdzianu
hipotezy o niezależności cech ukształtowała się na poziomie wyższym (72,2), niż
wartość krytyczna w tym teście dla 25 stopni swobody (37,7 – uwzględniano odsetki wskazań dla poszczególnych opcji oceny, nie zaś ocenę średnią).
W dalszej części badań skoncentrowano się na technikach szkoleniowych
stosowanych przez badane podmioty na etapie realizacji szkolenia. W kwestionariuszu ankietowym zestawiono 23 techniki szkoleniowe i poproszono
respondentów o wskazanie, które są używane w ich organizacjach. W tabeli 4 zaprezentowano rankingi pięciu najbardziej i najmniej popularnych technik (tworzone przez pryzmat kryterium udziału danej techniki w ogólnej liczbie wskazań).
Dane zaprezentowano w ujęciu ogólnym i w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na ich wielkość.
Tabela 4. Najmniej i najbardziej popularne techniki szkoleniowe stosowane
w badanych przedsiębiorstwach (dane w%)
Techniki szkoleniowe

Ogółem

Grupa przedsiębiorstw
mikro

małe

średnie

duże

Najbardziej popularne
Instruktaż na stanowisku pracy

14,2

16,8

14,5

14,2

12,7

Przekazywanie doświadczenia

11,4

14,9

12,6

10,5

9,2

Konsultacje z przełożonym

11,4

14,1

11,6

12,7

9,1

Powierzanie zadań zleconych

6,9

8,4

6,5

9,1

5,1

Zastępstwa na stanowiskach pracy

6,1

4,5

5,7

8,2

5,9
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Techniki szkoleniowe

Ogółem

•

Grupa przedsiębiorstw
mikro

małe

średnie

duże

Najmniej popularne
Action learning

0,6

0,3

0,7

0,7

0,5

Metody symulacyjne

1,0

1,0

1,0

0,9

1,2

Trening outdoor

1,0

0,3

0,9

0,9

1,6

Gra ról (inscenizacja)

1,5

0,8

1,3

1,3

2,2

Trening psychologiczny

1,5

0,8

1,4

0,7

2,4

Źródło: [Kunasz, 2006b].

Wśród najbardziej popularnych technik szkoleniowych znalazły się głównie
tradycyjne techniki on the job. 14,2% ogółu wskazań zyskał instruktaż na stanowisku pracy. W dalszej kolejności w zestawieniu znalazły się tradycyjne techniki
oparte na relacjach mistrz – uczeń (przekazywanie doświadczenia, konsultacje
z przełożonym – po 11,4% ogółu wskazań wykorzystywanych technik). Kolejne
dwie techniki w rankingu, również tradycyjne, związane są z podejmowaniem,
w perspektywie szkoleniowej, działań poza zwykłym zakresem obowiązków (powierzanie zadań zleconych, zastępstwa na stanowiskach pracy – powyżej 6%
ogółu wskazań stosowanych technik).
Wszystkie wymienione techniki znalazły się na szczytach rankingów tworzonych dla grup przedsiębiorstw wyodrębnionych według kryterium wielkości
podmiotu. W przypadku trzech pierwszych technik z rankingu ogólnego można
w grupach przedsiębiorstw zaobserwować spadanie odsetka wskazań danej
techniki szkoleniowej wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. W grupie
mikroprzedsiębiorstw trzy pierwsze techniki z rankingu ogólnego stanowiły od
14,1% do 16,8% udziału w ogóle wskazań, w gronie przedsiębiorstw dużych adekwatne miary struktury kształtowały się na poziomie od 9,1% do 12,7%. Techniki,
w których przypadku w celach szkoleniowych realizowane są działania poza typowymi obowiązkami stanowiska pracy (pozycje 4 i 5 w rankingu ogólnym) są
najczęściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach średnich.
Najmniej popularną z branych pod uwagę technik szkoleniowych okazał się
action learning. Wskazywało go 0,6% respondentów. Następne w zestawieniu
techniki szkoleniowe generalnie należą do grona wyrafinowanych, nowoczesnych
metod. W tej grupie znalazły się: metody symulacyjne, trening outdoor, gra ról
oraz trening psychologiczny. Udział poszczególnych technik oscylował wokół 1%
ogółu wskazań.
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z przedsiębiorstw
dużych.
nakże zauważyć, że w większości przypadków relatywnie częściej niż w innych
Szczególną uwagę w analizach, w kontekście wykorzystywania nowoczesnych technik
grupach przedsiębiorstw na metody te wskazują respondenci z przedsiębiorstw
szkoleniowych,
dużych. zwrócono na zainteresowanie w badanych podmiotach technikami
Szczególną uwagę w analizach, w kontekście wykorzystywania nowoczeszkoleniowymi wykorzystującymi intranet bądź internet. Strukturę odpowiedzi
snych technik szkoleniowych, zwrócono na zainteresowanie w badanych podrespondentów
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Źródło: [Kunasz, 2006b].
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tego typu rozwiązania wykorzystują przedsiębiorstwa średnie (27,6% przypadków), najczęściej zaś – przedsiębiorstwa duże (52,2% przypadków).
Zidentyfikowane w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu
na ich wielkość różnice w deklaracjach respondentów w odpowiedzi na analizowane pytanie są istotne statystycznie, gdyż wartość empiryczna sprawdzianu
hipotezy o niezależności cech ukształtowała się na poziomie wyższym (32,9) niż
wartość krytyczna dla tego testu dla 5 stopni swobody (11,1).
Postanowiono także zbadać przyczyny braku zainteresowania rozwiązaniami szkoleniowymi z wykorzystaniem intranetu bądź internetu. Pytanie to
skierowano do grona respondentów z przedsiębiorstw, w których w poprzednio
analizowanym pytaniu została wybrana negatywna opcja odpowiedzi. Badanym
zaprezentowano cztery możliwe przyczyny braku zainteresowania e-szkoleniami:
• brak infrastruktury technologicznej,
• brak odpowiedniego oprogramowania,
• brak kadr mogących obsługiwać oprogramowanie i prowadzić szkolenie,
• brak zainteresowania tą formą szkolenia ze strony pracowników.
Strukturę deklaracji respondentów w odpowiedzi na powyższe pytanie
pokazano w tabeli 5.
Tabela 5. Przyczyny braku zainteresowania szkoleniami prowadzonymi
z wykorzystaniem intranetu lub internetu (dane w%)
Grupy przedsiębiorstw

Ogółem

mikro

małe

średnie

duże

Brak zainteresowania pracowników tą formą
szkolenia

39,8

33,8

43,0

39,2

44,9

Brak kadr mogących obsługiwać oprogramowanie
i prowadzić szkolenie

28,5

32,3

24,4

31,1

24,7

Brak odpowiedniego oprogramowania

17,9

19,2

17,4

18,9

14,6

Brak infrastruktury technologicznej

13,9

14,6

15,1

10,8

15,7

Warianty odpowiedzi

Źródło: [Kunasz, 2006b].

Analizując strukturę odpowiedzi, należy stwierdzić, że problem leży nie po
stronie technologicznej, lecz po stronie „ludzkiej”. 39,8% respondentów (najwięcej w przedsiębiorstwach dużych, najmniej zaś w mikroprzedsiębiorstwach) jako
przyczynę wskazuje brak zainteresowania analizowaną formą szkolenia ze strony
pracowników. W 28,5% przypadków jako przyczynę podaje się brak kadr, które
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mogą obsługiwać oprogramowanie i prowadzić szkolenia (największy odsetek
wskazań tej opcji zarejestrowano w mikroprzedsiębiorstwach, najmniejszy zaś –
w przedsiębiorstwach małych). Brakiem odpowiedniego oprogramowania brak
zainteresowania e-szkoleniami tłumaczy 17,9% respondentów (najniższy odsetek
zidentyfikowano w grupie przedsiębiorstw dużych, najwyższy zaś w gronie mikroprzedsiębiorstw), a infrastruktury technologicznej – 13,9% ankietowanych
(najniższy odsetek odnotowano w gronie przedsiębiorstw średnich, najwyższy
zaś w gronie przedsiębiorstw dużych).
Zidentyfikowane w grupach przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu
na ich wielkość różnice w deklaracjach respondentów w odpowiedzi na analizowane pytanie nie są istotne statystycznie, gdyż wartość empiryczna sprawdzianu
hipotezy o niezależności cech ukształtowała się na poziomie niższym (14,7) niż
wartość krytyczna w tym teście dla 15 stopni swobody (25,0). Nie można też
zidentyfikować w grupach przedsiębiorstw jednolitych tendencji zmian miar
struktury wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Stąd też dane krańcowe
dla grup przedsiębiorstw prezentowano przy okazji analizy ujęcia ogólnego.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że istotna część podmiotów nie wdrożyła
jeszcze w pełni rozwiązań systemowych w sferze szkolenia i doskonalenia zawodowego. Istnieje zatem duże ryzyko, że realizacja procesu szkoleniowego w tych
podmiotach może podlegać licznym zakłóceniom (realizacja działań szkoleniowych niepowiązanych z rzeczywistymi potrzebami, brak podstaw do podjęcia
skutecznych procedur oceny efektywności szkolenia czy korekty programów
szkoleniowych, pomijanie wybranych komponentów procesu szkoleniowego).
Liderami wdrażania rozwiązań systemowych w sferze szkolenia i doskonalenia
zawodowego są przedsiębiorstwa duże.
Badane podmioty na etapie realizacji szkolenia wykorzystują głównie tradycyjne techniki on the job (instruktaż na stanowisku pracy, przekazywanie
doświadczenia, konsultacje z przełożonym). W rankingu najmniej popularnych
technik szkoleniowych znalazły się wyrafinowane nowoczesne techniki szkoleniowe (action learning, metody symulacyjne, trening outdoor). Również grupę
przedsiębiorstw dużych można wskazać jako lidera wdrażania zaawansowanych
technik szkoleniowych, w tym technik z użyciem internetu bądź intranetu.
Jedynie ⅓ badanych podmiotów w działalności szkoleniowej korzysta z zalet
nowoczesnych rozwiązań technologicznych globalnej sieci. Przyczyna nie leży
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jednakże w stanie „zaawansowania technologicznego” badanych podmiotów.
Przedsiębiorstwa tłumaczą niekorzystanie z analizowanych metod brakiem zainteresowania nimi pracowników czy brakiem kadr, które mogłyby obsługiwać
oprogramowanie i prowadzić szkolenia. Wielkość przedsiębiorstwa nie różnicuje
struktury przyczyn braku zainteresowania e-szkoleniami.
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Oczekiwania pracowników pokolenia Y
w administracji publicznej
Streszczenie
Z perspektywy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji istotne jest
poznanie wartości i oczekiwań pracowników, co umożliwia lepsze dopasowanie stosowanych narzędzi organizacyjnych, np. w obszarze motywowania czy tworzenia sprzyjających warunków pracy. Dostrzegane różnice w oczekiwaniach względem pracodawcy
czy też przełożonego łączone są z różnicami pokoleniowymi między pracownikami
obecnymi na rynku pracy. Przyjmując za cel identyfikację oczekiwań pracowników pokolenia Y w administracji samorządowej, w artykule wskazano na podejścia do różnic
pokoleniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zaprezentowano cechy charakterystyczne oraz oczekiwania pokolenia Y zidentyfikowane do tej pory w literaturze przedmiotu
(głównie anglojęzycznej). W części badawczej zaprezentowano wyniki badań własnych
ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników pokolenia Y w trzech jednostkach
organizacyjnych administracji samorządowej. Wyniki wskazują, że główne oczekiwania
badanej grupy koncentrują się na bezpieczeństwie zatrudnienia i sprzyjającej atmosferze pracy, a sama praca jest traktowana w kategoriach instrumentalnych. Młodzi pracownicy oczekują, że ich przełożeni będą dobrymi przywódcami, doceniającymi ich
wysiłki i wyniki pracy.
Słowa kluczowe: pokolenie Y, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, administracja publiczna, oczekiwania pracowników
Klasyfikacja JEL: M12, H83
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Expectations of generation Y employees in public
administration
Abstract:
From the perspective of improving human resources’ management organization, it is
important to know the values and expectations of employees, which allows amore optimal
use of organizational tools, eg. in the area of motivation, creating favorable conditions of
work, etc. Perceived differences in expectations for the employer, or manager are combined with generational differences between current workforce available in the labor
market. With the objective of identifying expectations of generation Y employees in local
government administration, the article presented an approach to managing generational
differences in human resources as well as unique characteristics and expectations of
generation Y, identified so far in the literature (mainlyEnglish- based). The research
presented results of the study survey conducted among generation Y employees in
three organizational units of local government administration. The results indicate that
the main study group focused on job safety and conducive working environment, and
the work itself was perceived as a pure source of income. Young workers expect their
superiors to be good leaders, appreciating their efforts and results of their work.
Keywords: generation Y, human resources management, motivation, public administration

Wstęp
Pokolenie Y, jako najmłodsze na rynku pracy, opisywane jest w literaturze jako
różniące się znacznie od starszych pokoleń pracowników. Różnice te są dostrzegane w systemach wartości oraz podejściu do wielu ważnych aspektów życia. A to
ma istotny związek nie tylko z działaniami podejmowanymi w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, ale także z pracą i zadaniami menedżerów. Okazuje się bowiem, że adekwatnie do różnic widocznych w systemie
wartości między różnymi grupami pokoleń, inne będą zalecenia co do skutecznych sposobów motywowania, budowania zaangażowania, a więc także utrzymania tych pracowników [Gibson, i in., 2009].
Problem różnic pokoleniowych w kontekście doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w sferze biznesowej jest podejmowany już od wielu lat, zwłaszcza
w literaturze zachodniej. Natomiast brakuje opracowań na ten temat w odniesieniu do sfery publicznej. Dlatego też autorki podejmują tę kwestię, a za cel przyjmą
identyfikację oczekiwań pracowników pokolenia Y w administracji samorządowej.
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1. Pracownicy pokolenia Y w kontekście zarządzania
zasobami ludzkimi
Postępujące zmiany obserwowane w ostatnich latach dotyczą nie tylko techniki,
technologii, ale także otoczenia społeczno-kulturowego, systemów wartości społeczeństw, a więc także samych pracowników. Ten aspekt jest szczególnie ważny
dla zarządzających zasobami ludzkimi, przed którymi stoi obecnie zadanie tworzenia warunków sprzyjających realizacji celów przedsiębiorstwa przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb pracowników [Listwan, 2002, s. 1; Armstrong,
2006, s. 3] czy też strategicznej integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi [Pocztowski, 2003, s. 36]. Oprócz wartości biznesowych w zarządzaniu
zasobami ludzkimi istotne są także wartości etyczne, moralne: traktowanie pracowników nie jako czynnik produkcji, ale jako kapitał ludzki, i zarządzanie nim
w sposób odpowiedzialny. Postulaty te, choć ciągle budzą zastrzeżenia co do rzeczywistego zastosowania w praktyce zarządzania [Armstrong, 2006, s. 13–14], to
jednak stanowią pewne zasady, zgodnie z którymi tworzone są narzędzia do zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie. Takie podejście do personelu wymuszają
także na pracodawcach warunki gospodarki opartej na wiedzy, gdzie źródłem
sukcesu firmy nie jest siła fizyczna pracowników, a ich praca intelektualna oraz
wojna o talenty.
Zmiany warunków życia współczesnego społeczeństwa, mające swoje odbicie w zmianach warunków społeczno-kulturowych, kojarzone są z różnicami pokoleniowymi. Pokolenie należy traktować jako możliwą do wyodrębnienia grupę
ludzi, którą łączy zbliżony czas urodzenia oraz znaczące wydarzenia na krytycznych etapach rozwoju [Macky i in., 2008]. Różnice pokoleniowe przyciągają uwagę,
ponieważ wspólne dla danej grupy pokoleniowej doświadczenia formują osobowość, system wartości, przekonania i oczekiwania jej członków, które raz ukształtowane, utrzymują się także na etapie dorosłości.
Różnym grupom pokoleniowym obecnym na rynku pracy przypisywane są
odmienne charakterystyki, wynikające z różnic w warunkach dorastania, kiedy
to młody człowiek jest kształtowany. Obecnie w miejscu pracy spotykają się cztery
pokolenia [Glass, 2007], z których najmłodsze, pokolenie Y, określane także jako
millennials lub echo boomers wkracza na rynek pracy. Pokolenie to znacząco
odbiega pod względem podejścia do pracy, swoich przełożonych czy kolegów od
starszych współpracowników. Dorastanie i kształtowanie pracowników pokolenia Y przypadło na czas szybkiego rozwoju technologii, kiedy to komputer stał
się dostępnym osiągnięciem myśli technicznej i swoje miejsce znalazł prawie
w każdym domu. Internet oraz bezprzewodowe sposoby komunikowania się
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umożliwiły dostęp do informacji z całego świata bez konieczności podróżowania.
Te okoliczności odcisnęły swoje piętno na ich postawach, wyznawanych wartościach czy też preferencjach i umiejętnościach. Stąd też współczesne przedsiębiorstwa stają się miejscem spotkań różnych pokoleń, z których każde ma swoje
priorytety, punkt widzenia, zestaw umiejętności czy preferowany styl pracy mocno osadzone w wyznawanych systemach wartości, odmiennych w każdym z tych
pokoleń.
Nie ulega wątpliwości, że poznanie wartości, potrzeb i oczekiwań pokolenia Y
staje się koniecznością z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Potrzebę tę uzasadnia zapotrzebowanie informacyjne wynikające
z konieczności doskonalenia praktyk kadrowych, ze szczególnym uwzględnieniem
systemu motywowania czy strategii i technik stosowanych w zakresie rekrutacji
i utrzymania pracowników pokolenia Y lub choćby kształtowania środowiska
pracy, i umożliwia lepsze dostosowanie działań organizacyjnych do zgłaszanych
przez pracowników potrzeb. Drugim argumentem przemawiającym za poznawaniem wartości i oczekiwań pracowników pokolenia Y są oczekiwania kadry
menedżerskiej, poszukującej wiedzy ułatwiającej skuteczne zarządzanie zespołami różnorodnymi pod względem pokoleniowym. Perspektywiczne spojrzenie
w przyszłość organizacji uzasadnia zatem potrzebę poznania i zrozumienia najmłodszego pokolenia pracowników po to, aby móc z powodzeniem przyciągnąć
ich do firmy, utrzymać i tworzyć środowisko pracy sprzyjające tej grupie pracowników [Hutchinson i in., 2012].
Kwestia różnic pokoleniowych w literaturze przedmiotu jest podejmowana
w dwóch zasadniczych ujęciach. W pierwszym kontekście dyskutowane są dowody potwierdzające istnienie różnic pokoleniowych i w tym nurcie prezentowane
są nowe wyniki badań jako argumenty przemawiające za występowaniem (lub
też nie) różnic pokoleniowych. Nie ma jednoznaczności i pełnej zgody autorów,
ponieważ niektóre badania sugerują, że brak jest zasadniczych różnic między pokoleniami, inne jednak występowanie takich różnic potwierdzają [Amayah, Gedro,
2014; Parry, Urwin, 2011]. W drugim nurcie znajdują się prace, w których mimo
pewnych problemów terminologicznych i wątpliwości dotyczących procedur
badawczych przyjmuje się, że różnice te występują, a prezentowane badania potwierdzają odmienność poszczególnych generacji, wskazują, na czym polegają
te różnice i jakie są ich konsekwencje dla zarządzania [Macky i in., 2008; Gibson
i in., 2009]. W ten drugi nurt wpisuje się prezentowane opracowanie, w którym
autorki skupiają się na identyfikacji oczekiwań charakterystycznych dla badanej
grupy pracowników administracji samorządowej, reprezentujących pokolenie Y.
W podsumowaniu na tej podstawie starają się wskazać zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
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Badania prezentowane w literaturze przedmiotu wykazują, że pokolenie Y
różni się od swoich starszych kolegów pod względem mentalności, sposobu pracy,
spojrzenia na świat, postrzegania samego siebie, poczucia osiągnięć i własnych
ambicji [Smola, Sutton, 2002; Weyland, 2011; Gibson i in., 2009]. Takie różnice
znajdują odzwierciedlenie w zachowaniach i oczekiwaniach w miejscu pracy.
Analizując dotychczasowe badania, w których porównywano pokolenie Y ze starszymi pokoleniami w miejscu pracy, można wskazać pewne cechy charakterystyczne odróżniające poszczególne grupy wiekowe [Van der Heijden i in., 2009;
Festing, Schäfer, 2014; Park, Gursoy, 2012; Leask i in., 2014; Hurst, Good, 2009;
Weyland, 2011]. Mając na względzie cel opracowania i główny punkt odniesienia
prezentowanych analiz, którymi są oczekiwania pracowników pokolenia Y, w tabeli 1 przedstawiono główne wartości i oczekiwania przypisywane pokoleniu Y,
zidentyfikowane na podstawie przeglądu literatury anglojęzycznej.
Tabela 1. Oczekiwania pokolenia Y
Oczekiwania wobec organizacji

Oczekiwania wobec przełożonego

Użyteczności obowiązujących norm i zasad postępowania
obowiązujących w organizacji

Wskazówek, doradztwa, przewodnictwa i przywództwa

Możliwości współpracy grupowej i kontaktu z innymi
pracownikami

Wsparcia w rozwoju profesjonalnym wysokiej jakości przywództwa

Takiej pracy, która dostarcza wyzwań intelektualnych
Ciągłej motywacji ze strony organizacji, w postaci nagród
oraz częstej informacji zwrotnej
Możliwości rozwoju i szkoleń oferowanych ze strony
pracodawcy
Wzrostu wynagrodzeń wraz ze wzrostem wiedzy i umiejętności
Wsparcia w długoterminowym rozwoju profesjonalnym
Warunków sprzyjających łączeniu życia zawodowego
z osobistym
Postępowania pracodawcy zgodnego z zasadami
społecznej odpowiedzialności
Możliwości zdobycia doświadczenia, ale bez obowiązku
wiązania się na dłuższą metę (zwłaszcza na wczesnym
etapie rozwoju kariery)
Spełnienia oczekiwań przez pracodawcę (w innym
przypadku są skłonni rezygnować z pracy)
Więcej wolnego czasu
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Van der Heijden i in., 2009; Festing, Schäfer, 2014;
Park, Gursoy, 2012; Leask i in., 2014; Hurst, Good 2009; Weyland 2011; International HR..., 2012;
Generation Y…, 2008].
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W literaturze przedmiotu wskazuje się, że największym problemem w odniesieniu do pokolenia Y jest ich przyciągnięcie do organizacji i utrzymanie
[Hutchinson i in., 2012]. Pokolenie Y w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami jest bardziej skłonne rezygnować z pracy, choćby ze względu na swoje aspiracje zawodowe [International HR..., 2012], ale także wówczas, gdy nie znajdują
satysfakcjonujących warunków i respektowania cenionych przez nich wartości
[Generation Y…, 2008]. Osoby z tego pokolenia uważają, że to one same, a nie
organizacja, są odpowiedzialne za przebieg swojej kariery, stąd też brak przywiązania do jednego miejsca pracy.
Autorzy wskazują, że tym, co odróżnia pokolenie Y od ich starszych kolegów, jest przede wszystkim orientacja na rozwój, skłonność do zmiany miejsca
pracy w poszukiwaniu odpowiednich i oczekiwanych warunków pracy i brak
dbałości o stałość zatrudnienia. Czynnik ten i duże ryzyko utraty zdolnych młodych pracowników jest również powodem tego, że organizacje są zainteresowane
poznaniem oczekiwań najmłodszych pracowników. Jednak badania przeprowadzone na grupie polskich pracowników wskazują, że dla nich pewność zatrudnienia (umowa o pracę na czas nieokreślony) i stała praca stanowi bardzo ważny
aspekt, w przeciwieństwie do ich rówieśników w krajach zachodnich [Kmiotek,
2015].
Poznanie oczekiwań pracowników nie może być celem samym w sobie, bowiem stanowi pierwszy krok do usprawnień organizacyjnych mających przybliżyć organizację do sukcesu. Znając oczekiwania pracowników, można w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi podejmować działania prowadzące do poprawy
kategorii wykazujących związek z wynikami przedsiębiorstwa. Znajomość oczekiwań pracowników umożliwia podejmowanie właściwych działań z obszaru
motywowania, czy to o charakterze rozwiązań organizacyjnych, czy działań bezpośredniego przełożonego, a ich celem jest skłonienie pracownika do określonych zachowań oczekiwanych przez organizację, np. wzrost wydajności, poprawa
jakości, innowacyjność, przedsiębiorczość. Z różnych względów organizacje dbają także o satysfakcję pracowników – trudno o naukowe dowody potwierdzające,
że stanowi ona źródło efektywności pracownika [Juchnowicz, 2013], ale jest kategorią pozwalającą w pewnym stopniu przewidywać zachowania pracowników.
Podobnie zresztą jak przywiązanie organizacyjne, które oznacza specyficzną
więź pracownika z zatrudniającą go organizacją i umożliwia określenie skłonności
do rezygnacji z pracy. Poznanie oczekiwań umożliwia doskonalenie warunków
pracy sprzyjających zaangażowaniu pracowników, ich dobremu samopoczuciu,
zwiększeniu skłonności do zachowań obywatelskich. Odgrywa także istotną rolę
w kontrakcie psychologicznym, którego istotą jest wzajemne poznanie oczekiwań
przez pracownika i pracodawcę [Pocztowski, 2008, s. 150].
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2. Oczekiwania pracowników pokolenia Y – wyniki badań
Omawiane badania miały na celu identyfikację wartości i oczekiwań pracowników administracji samorządowej pokolenia Y i były prowadzone od stycznia do
lutego 2015 roku wśród zatrudnionych w urzędach administracji samorządowej
w formie ankiety bezpośredniej. Dobór próby badawczej miał charakter celowy
i obejmował pracowników urzędów, których rok urodzenia świadczył o przynależności do pokolenia Y (1981 i późniejsze). W badaniu udział wzięło 108 pracowników administracji samorządowej (podkarpackie: urząd marszałkowski – 45,
urząd miasta – 52; dolnośląskie: urząd miasta –11). Ich strukturę prezentuje
tabela 2. Statystyczny obraz respondenta wskazuje na kobietę, w wieku ok. 30. lat,
mężatkę z wykształceniem wyższym, zatrudnioną na stanowisku wykonawczym.
Tabela 2. Struktura respondentów w %
Płeć

Wiek

kobieta

67,0

30–34

67,6

mężczyzna

33,0

24–29

32,4

Stan cywilny

Wykształcenie

wolny

46,7

średnie

2,0

zamężna/żonaty

53,3

wyższe

98,0

Staż pracy w urzędzie

Stanowisko

do roku

21,6

wykonawcze

87,9

2–5 lat

44,1

specjalistyczne

9,3

powyżej 5 lat

34,3

kierownicze

2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W celu identyfikacji miejsca pracy, rozumianej w sensie ogólnym, jako zatrudnienie, w systemie wartości ankietowanych pracowników poproszono o ocenę
znaczenia w życiu zaproponowanych wartości (tabela 3).
Ankietowani jako bardzo ważną dla nich wartość najczęściej wskazywali
rodzinę (92,5%), następnie relacje z przyjaciółmi (51%) oraz czas wolny (46,7%).
Praca była pod tym względem dopiero na piątym miejscu. Warto zwrócić uwagę,
że możliwości rozwoju zawodowego są bardzo ważne jedynie dla 30% respondentów7, natomiast zasoby materialne bardzo ceni sobie 28% ankietowanych.
W analogicznych badaniach przeprowadzonych na grupie 1505 pracowników zatrudnionych w sektorze
biznesowym ranking czterech najważniejszych wartości był dokładnie taki sam, kolejno potem uplasowały
się możliwości rozwoju zawodowego (44%), zasoby materialne (35%), praca (28%) oraz rozwój duchowy, religia (15%) [Kopertyńska, Kmiotek, 2014b].
7
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Tabela 3. Wartości wymienione przez ankietowanych pracowników
Bardzo ważna
i ważna
(w %)

Bardzo ważna
(w %)

Ranking
(bardzo
ważnych)

Praca

97,2

35,5

5

Rodzina

100

92,5

1

Wolny czas

98,1

46,7

3

Zasoby materialne

91,5

28,3

8

Relacje z przyjaciółmi

94,2

51,0

2

Możliwość rozwoju zawodowego

93,5

29,9

6

Rozwój duchowy, religia

76,6

29,9

6

Możliwość realizacji pasji, zainteresowań

96,3

43,9

4

Wartość

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W pytaniu dotyczącym podejścia do pracy, również rozumianej w sensie
ogólnym, jako stan zatrudnienia, respondenci wskazywali głównie na jej aspekty
finansowe: jest źródłem dochodów, które dają określony poziom życia i możliwość realizacji zainteresowań (65,4%), jest koniecznością uzasadnioną potrzebami finansowymi na życie (61,7%). Niewiele więcej niż połowa ankietowanych
zdecydowanie zgadza się z opinią, że praca jest częścią życia, dlatego chcą robić
to, co sprawia satysfakcję (54,7%).
Do oceny zachowań pracowników w pracy konieczne jest poznanie priorytetów, którymi się oni kierują (tabela 4).
Tabela 4. Ważne aspekty pracy respondentów
Bardzo ważny
i ważny
(w %)

Bardzo ważny
(w %)

Ranking
(bardzo
ważnych)

99,1

58,9

3

Możliwość rozwoju i szkoleń

90,6

36,8

7

Dobra atmosfera w pracy

96,3

75,7

2

Możliwość samorealizacji

94,4

43,0

5

Dobra organizacja pracy

97,2

55,7

4

Pokonywanie wyzwań

87,9

28,0

8

Praca w kreatywnym zespole

87,9

39,3

6

Stabilność pracy (pewność zatrudnienia)

99,1

80,2

1

Aspekt
Płaca

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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W badanej grupie pracowników administracji samorządowej najczęściej
wskazywano na pewność zatrudnienia (80,2%), następnie na atmosferę pracy
(75,7%) oraz płacę (58,9%) jako na bardzo ważne aspekty pracy. Można zatem
przypuszczać, że dla badanego młodego pokolenia pracowników administracji
samorządowej pewność pracy, poczucie stabilizacji odgrywa istotną rolę w motywacji i zachowaniach8. Deklaracje respondentów wskazują, że płaca nie jest dla
nich najważniejsza, a bardziej cenią sobie właśnie pewność i atmosferę pracy.
Okazuje się także, że jako bardzo ważny aspekt pracy rzadko respondenci wskazywali na możliwość rozwoju i szkoleń (36,8%).
Ankietowanych pracowników zapytano także bezpośrednio o ocenę indywidualnego znaczenia 24 zaproponowanych oczekiwań względem pracodawcy
(tabela 5).
Tabela 5. Oczekiwania ankietowanych pracowników wobec pracodawcy
Tak i raczej
tak (w %)

Tak (w %)

Ranking
(względem
tak)

Możliwości uzyskania oczekiwanego
wynagrodzenia

97,2

78,7

2

Stawiania wyzwań

84,1

33,6

23

Ciągle nowych, różnorodnych zadań

73,6

20,8

24

Możliwości wykorzystania swojej wiedzy,
umiejętności

96,2

53,8

13

Możliwości rozwoju

93,5

57,0

12

Możliwości uczestnictwa w szkoleniach
zewnętrznych i wewnętrznych

91,7

60,2

11

Wsparcia kogoś z firmy/urzędu w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności (coaching)

89,7

41,1

17

Motywowania do podnoszenia swoich kwalifikacji

89,7

44,9

16

Ograniczenia zadań rutynowych, powtarzalnych

81,9

23,8

19

Samodzielności w wykonywaniu zadań

91,4

35,2

22

Możliwości pracy w zespołach pozwalającej
zdobyć doświadczenie

94,4

48,6

14

Możliwości dzielenia się wiedzą między
współpracownikami

96,2

48,1

15

Oczekiwanie

W analogicznych badaniach w sektorze biznesowym kolejność w rankingu jest identyczna, jedynie w sektorze biznesowym większy odsetek osób traktuje możliwości rozwoju i szkoleń jako bardzo ważny aspekt
pracy (50%), co jednak nie wpływa zasadniczo na kolejność [Kopertyńska, Kmiotek, 2014b].
8
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Tak i raczej
tak (w %)

Tak (w %)

Ranking
(względem
tak)

Odpowiednich warunków pracy (środki i przedmioty pracy, środowisko pracy)

94,4

69,2

5

Otrzymywania systematycznych informacji
o ocenie wyników pracy

90,7

38,3

18

Jednoznacznego określenia zadań i celów

97,2

67,9

6

Nagradzania za realizację wyznaczonych celów

96,2

74,3

4

Gwarancji pewności (stabilności) zatrudnienia
(umowa o pracę na czas nieokreślony)

99,1

83,2

1

Zrozumienia w trudnych sytuacjach życiowych
i wsparcia ze strony Urzędu

95,3

65,1

8

Takiej organizacji czasu pracy, która nie będzie
kolidowała z życiem osobistym

94,2

60,6

10

Wynagrodzenia powiązanego z wynikami pracy

94,3

64,2

9

Jasnego sprecyzowania sposobu realizacji zadań

98,1

67,6

7

Dodatkowych świadczeń materialnych, np.
samochód, laptop, telefon, dofinansowanie
wczasów itp.

70,5

37,1

20

Dobrej atmosfery w pracy

96,2

78,1

3

Dużej samodzielności w pracy, możliwości
decydowania o sposobie wykonania zadań

88,5

35,6

21

Oczekiwanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że w zasadzie wszystkie z zaproponowanych 24 motywatorów mają istotne znaczenie dla badanej grupy pracowników (najrzadziej wskazywany czynnik – ciągle nowe, różnorodne zadania
– wskazało 73,6%). Jednakże do najczęściej wskazywanych, a więc mających
istotne znaczenie dla największego odsetka badanych pracowników zaliczono 11
z nich (tabela 6).
Bezpośrednio deklarowane oczekiwania badanej grupy pracowników stanowią następstwo opisanego wcześniej podejścia do pracy i najważniejszych jej
aspektów. Pracownicy najczęściej oczekują pewności zatrudnienia, odpowiedniego wynagrodzenia, atmosfery pracy, ale także nagrody za realizację wyznaczonych celów, odpowiednich warunków pracy, precyzyjnego zlecania zadań
i sposobu ich wykonania.
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Tabela 6. Najczęściej wskazywane przez respondentów oczekiwania pracowników
wobec pracodawcy
Powyżej 70% wskazań odpowiedzi „tak”
Oczekiwanie

Od 60% do 69,9% wskazań odpowiedzi „tak”
Oczekiwanie

Gwarancji pewności (stabilności) zatrudnienia
(umowa o pracę na czas nieokreślony)

Odpowiednie warunki pracy (środki i przedmioty pracy, środowisko pracy)

Możliwości uzyskania oczekiwanego
wynagrodzenia

Jednoznaczne określenie zadań i celów

Dobrej atmosfery w pracy

Jasne sprecyzowanie sposobu realizacji zadań

Nagradzania za realizację wyznaczonych
celów

Zrozumienie w trudnych sytuacjach życiowych
i wsparcia ze strony urzędu
Wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy
Takiej organizacja czasu pracy, która nie
będzie kolidowała z życiem osobistym
Możliwość uczestnictwa w szkoleniach
zewnętrznych i wewnętrznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podobne oczekiwania mają pracownicy pokolenia Y zatrudnieni w firmach.
Pierwsze pięć najczęściej wskazywanych oczekiwań jest identyczne jak w omawianych tutaj badaniach, tyle że respondenci częściej wybierali możliwość uzyskania oczekiwanego wynagrodzenia niż gwarancję zatrudnienia9.
Niezaspokojenie oczekiwań pracownika w czasach rynku pracodawcy niekoniecznie musi skutkować jego odejściem. W tabeli 7 przedstawiono skłonność
pracowników do rezygnacji z pracy w urzędzie z powodu niezaspokojenia określonych oczekiwań.
Porównanie do badań pracowników pokolenia Y w szerszej próbie, ale pracowników firm, wskazuje na większy stopień przywiązania organizacyjnego
pracowników administracji samorządowej – pracownicy firm częściej wskazywali skłonność do odejścia, jeżeli nie otrzymają od pracodawcy tego, czego
oczekują. Powodem najczęściej wskazywanym był brak możliwości uzyskania
satysfakcjonujących zarobków (47%), następnie atrakcyjna oferta pracy (41%),
oraz niewłaściwa atmosfera pracy (34%)10.

Wniosek ten postawiono na podstawie niepublikowanych danych szczegółowych, natomiast ogólne wyniki
badań w tym zakresie zawarte są w: [Kopertyńska, Kmiotek, 2014a].
10
Wniosek ten postawiono na podstawie niepublikowanych danych szczegółowych, natomiast ogólne wyniki
badań w tym zakresie zawarte są w: [Kopertyńska, Kmiotek, 2014a].
9
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Tabela 7. Skłonność pracowników do rezygnacji z pracy w urzędzie
Tak i raczej
tak (w %)

Tak
(w %)

Stabilizacji zatrudnienia (jeżeli nie dostanę umowy o pracę na
czas nieokreślony, odejdę z urzędu)

67,3

37,5

Satysfakcjonujących zarobków (jeżeli moje zarobki nie będą
rosły wraz z moją wiedzą i efektami pracy, odejdę)

68,3

28,8

Możliwości rozwoju (jeżeli urząd nie będzie mnie wspierać
w rozwoju, odejdę)

55,4

21,8

Atmosfery w pracy (jeżeli atmosfera w pracy stanie się nieznośna, odejdę z urzędu)

58,1

21,9

Możliwości na rynku pracy (jeżeli znajdę atrakcyjniejszą ofertę
pracy, odejdę z urzędu)

73,1

34,6

Oczekiwanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W procesie motywowania istotną rolę odgrywają bezpośredni przełożeni,
co wynika z funkcji zarządzania. To oni tworzą bezpośrednie warunki pracy,
a od ich umiejętności zależy także atmosfera w zespole. Oczekiwania ankietowanych
pracowników wobec przełożonych i współpracowników przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Oczekiwania respondentów wobec przełożonych i współpracowników
Oczekiwanie

Tak i raczej
tak (w %)

Tak
(w %)

Moi współpracownicy będą również moimi przyjaciółmi po pracy

51,9

14,4

Moi współpracownicy będą mocno zaangażowani w pracę

94,3

35,2

Moi współpracownicy będą chcieli wspólnie spędzać czas także
po pracy

39,4

8,7

Moi współpracownicy będą mnie inspirowali do rozwoju

76,9

19,2

Przełożony będzie wspólnie ze mną ustalał cele i zadania

92,3

34,6

Przełożony będzie mnie otwarcie i często informował o ocenie
wyników mojej pracy

93,3

39,0

Przełożony będzie miał znacznie większą wiedzę i doświadczenie
ode mnie we wszystkich obszarach

86,7

52,4

Przełożony będzie przywódcą zespołu

96,2

68,3

Przełożony będzie motywował do rozwoju

99,0

59,0

Przełożony będzie pobudzał do kreatywności

97,2

62,3

Przełożony będzie wspierał w nowatorskich pomysłach

95,3

57,5

Przełożony doceni mój wkład w osiąganiu celów

97,2

65,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Najczęściej ankietowani pracownicy oczekują, że ich przełożony będzie dobrym przywódcą zespołu (68,3%) oraz będzie doceniał wkład w realizację celów
(65,1%). Od współpracowników natomiast oczekują zaangażowania w pracę
(35,2%).

Podsumowanie
Praca dla ankietowanych z pokolenia Y zatrudnionych w administracji samorządowej nie stanowi wartości autotelicznej, raczej ma znaczenie instrumentalne,
umożliwiające zapewnienie warunków rozwoju ich rodzinom, rozwijanie relacji
z przyjaciółmi czy też zainteresowań. Jednakże nie rodzi to ich koncentracji na
finansowych warunkach pracy, bowiem ankietowani pracownicy najbardziej
cenią sobie pewność pracy i sprzyjającą atmosferę. Z perspektywy urzędu takie
podejście wydaje się sprzyjające, pod warunkiem że polityka zatrudnienia w urzędach nie będzie się opierać na elastycznych formach zatrudnienia. Projektowy
charakter zadań może być tutaj znaczącą przeszkodą. Wysiłku organizacyjnego
i kierowników wymaga także wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników
w zakresie ułatwień dotyczących łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Choć
i tutaj organizacja pracy w urzędach wydaje się sprzyjająca.
Ankietowani cenią sobie możliwości rozwoju i szkoleń, jednak nie jest to dla
nich najważniejsze w relacjach z pracodawcą, znacznie istotniejsze są: poczucie
stabilności, atmosfera pracy czy wynagrodzenie adekwatne do oczekiwań i powiązane z wynikami pracy. Istotnym elementem oczekiwań badanej grupy pracowników są warunki pracy (narzędzia, środowisko pracy). Organizacja pracy,
wynagrodzenie powiązane z efektami pracy, możliwość uzyskania nagród, pochwał to te narzędzia motywacyjne, które decydenci mogą brać pod uwagę. Ważna jest też rola bezpośrednich przełożonych, którzy kształtują atmosferę pracy,
bo ich decyzje i zachowania mogą budować poczucie bezpieczeństwa pracowników, tak przez nich oczekiwane. Ten wniosek z badań w sensie praktycznym wyznacza też działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, polegające na
odpowiednim przygotowaniu i kształceniu kadry kierowniczej urzędów.
Odnosząc się do oczekiwań charakterystycznych dla pracowników pokolenia Y, należy wskazać, że w wypadku badanej grupy pracowników administracji
samorządowej wiążą się one przede wszystkim z zapewnieniem przez urząd stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Są to
oczekiwania zbieżne z tymi, które wyrażają pracownicy sfery biznesowej, ale
odmienne od wyrażanych przez rówieśników w krajach zachodnich. Wydaje się,
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że bezpośrednią przyczyną sygnalizowanych są warunki życia i większe możliwości, choćby uzyskania kredytu przez osoby, które mają umowy o pracę na czas
nieokreślony. U ankietowanych pracowników samorządowych dążenie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji jest znacznie mniej widoczne niż u pracowników
sfery biznesowej oraz rówieśników w krajach zachodnich. Być może, różnica
ta wynika z podejścia do podnoszenia kwalifikacji: ankietowani pracownicy
administracji samorządowej traktują je jako konieczne do utrzymania się na stanowisku i wypełniania powierzonych obowiązków. Natomiast pracownicy sfery
biznesowej i rówieśnicy w krajach zachodnich podnoszenie kwalifikacji traktują
jako inwestycję w siebie, która może w przyszłości zaprocentować na konkurencyjnym rynku pracy.
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Pokolenie Y w organizacjach pozarządowych
w Polsce: misja i partnerstwo w realizacji zadań
jako kryteria dopasowania
Streszczenie
Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych w Polsce systematycznie rośnie, a prawie połowę osób zaangażowanych w ich funkcjonowanie stanowią osoby w wieku
19–35 lat, czyli pokolenie Y. Ponieważ praca w NGO pełni różne funkcje (ekonomiczne,
społeczne i polityczne), rodzi to pytanie o dopasowanie celów i oczekiwań zawodowych
pokolenia Y do podstawowych charakterystyk organizacji pozarządowych – jako podstawy podejmowanych wobec tej grupy wiekowej działań z obszaru zarządzania ludźmi. Wyróżniono trzy zbiorcze obszary charakterystyk organizacji pozarządowych: misję
ukierunkowaną na realizację idei dobra wspólnego, partnerstwo w realizacji zadań oraz
zarządzanie projektowe. Analiza zagadnienia, oparta na krytycznej analizie literatury
przedmiotu, w tym licznych raportach z badań empirycznych dotyczących pokolenia Y,
pozwala stwierdzić, że realizacja idei dobra wspólnego nie jest obecnie priorytetowym
dążeniem pokolenia Y w Polsce. Natomiast drugie kryterium poddane analizie wydaje
się spełnione, co pozwala stwierdzić, że generalnie praca w organizacjach pozarządowych jest dla milenialsów pracą z wyboru, zbieżną z osobistymi preferencjami zawodowymi/rozwoju kariery.
Słowa kluczowe: pokolenie Y, zarządzanie ludźmi, kariera, organizacje pozarządowe
Klasyfikacja JEL: J24, L31, M12
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Generation Y in ngos: mission and partnership
in fulfilling assignments as a match criteria
Abstract
Employment in NGOs in Poland is on growing pace, and almost half of persons engaged
in their activities constitute people aged 19–35, it is generation Y. As work in NGOs
accomplishes many functions (economical, social and political), there rises a question
about the match of professional aims and expectations of generation Y and basic attributes
of NGOs – as a foundation of taking decisions in regard to managing people such age
working in NGOs. Three comprehensive characteristics of NGOs have been distinguished:
the mission focused on realisation of common good idea, partnership in fulfilling assignments
and project management. Problem analysis, based on critical analysis of subject literature
including many reports of empirical studies referring to generation Y, allows to state that
realisation of common good idea is not a priority for polish generation Y at present.
However the second criteria under discussion seems to be fulfilled, what allows to state
that in general Polish generation Y works in NGOs for choice as the work is convergent
with their own professional preferences and aims of career development.
Keywords: generation Y, personnel management, career, NGOs

Wstęp
W Polsce w 2012 roku zarejestrowanych było 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń; stowarzyszenia zrzeszały średnio 35 członków, z czego połowa była bierna
[Przewłocka i in., 2013]. Prawie połowę (49%) zaangażowanych (jako pracownicy,
działacze/członkowie bądź wolontariusze) w funkcjonowanie badanych organizacji pozarynkowych stanowiły osoby w wieku 19–35 lat (stąd odwołanie do pokolenia Y); zarazem była to jedna czwarta zatrudnionych [Schmidt, 2010].
Ponieważ praca w organizacjach pozarządowych pełni funkcje ekonomiczne
(zatrudnienie, szkoła przyszłego zatrudnienia, dostarczanie usług, pilnowanie
wykorzystania dóbr publicznych, budowanie kapitału społecznego itd.), społeczne
i polityczne (ekspresja dążeń, zainteresowań, działania opiniotwórcze, działania
na rzecz mniejszości, troska o wspólne dobro, inicjowanie zmiany społecznej,
kształcenie liderów itd.) [Herbst, 2011], pojawia się pytanie o zgeneralizowane,
generacyjne oczekiwania będące podstawą podejmowania decyzji o pracy w organizacji pozarządowej.
Celem artykułu jest zbadanie zakresu dopasowania celów i oczekiwań
zawodowych pokolenia Y do podstawowych charakterystyk organizacji pozarządowych – jako podstawy podejmowanych wobec tej grupy wiekowej działań
z obszaru zarządzania ludźmi. Analizę zagadnienia oparto na krytycznej analizie
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literatury przedmiotu, w tym licznych raportach z międzynarodowych badań
empirycznych dotyczących pokolenia Y.

1. Istota organizacji pozarządowych
Jak to zostało określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Ustawa o działalności], przez organizacje pozarządowe (non-governmental
organisations, NGO) rozumie się organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (czyli z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych
i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa) oraz niedziałające w celu osiągnięcia
zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a więc głównie
fundacje i stowarzyszenia.
Potocznie organizacje pozarządowe, czyli podmioty niezależne od administracji publicznej, nazywane bywają organizacjami non profit (ponieważ nie
działają dla zysku), organizacjami wolontariackimi (ponieważ w istotnej mierze
opierają swoją działalność na pracy ochotników), organizacjami społecznymi
(wymiennie – obywatelskimi, gdyż podstawowym obszarem ich aktywności jest
działanie na rzecz dobra publicznego: szeroko rozumiana pomoc społeczna,
ochrona zdrowia i edukacja), bądź „trzecim sektorem” – w odróżnieniu od administracji publicznej (I sektor) i biznesu (II sektor).
Według Ośrodka Badań Aktywności Lokalnej przy Spółdzielni „Kooperatywa Pozarządowa”, o specyfice zarządzania organizacją pozarządową przesądzają trzy kwestie [Frączak, 2010]:
• misja, będąca podstawą funkcjonowania NGO, definiującą dalekosiężny cel
nadrzędny oraz wyznawane wartości, stanowiące przyczynę i uzasadnienie
istnienia organizacji;
• forma własności, czyli środki przeznaczone przez donatorów na cele społeczne, co przesuwa główny punkt zainteresowania z własności per se na udział
w zarządzaniu własnością wspólną (z niespójnością czy napięciem między
„władzą” a „własnością” jako tego konsekwencją);
• czołowa rola interesariuszy, co wymaga uwzględniania i respektowania
interesów bardzo różnych grup (członków, organizacji finansujących, indywidualnych donatorów, personelu, wolontariuszy i użytkowników usługi),
w formie zarówno służebnej, jak i proaktywnej – opartej na pracy odmiennie funkcjonujących pracowników: płatnych oraz wolontariuszy.
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Zgodnie z Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych podstawą
działań tych organizacji jest misja ukierunkowana na realizację idei dobra wspólnego, oparta na zasadach poszanowania godności, praw i wolności człowieka
oraz pomocniczości i dialogu, co przekłada się na szczególne uwrażliwienie na
społeczne skutki podejmowanych działań oraz ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa (współpraca, wzajemność i solidarność); nie dążą
do indywidualnego sukcesu.
W rezultacie w organizacjach non profit kultura zorientowana jest na wspólną realizację misji, co przejawia się we wspólnotowości i równości. Dominują
partycypacyjny styl kierowania i niski stopień formalizmu; więzi mają charakter demokratyczny, władza jest rozproszona a komunikacja – nieformalna i zdecentralizowana. Skuteczna realizacja misji wymaga elastycznej strategii nastawionej
na działania operacyjne służące wykorzystaniu szans powstałych w otoczeniu, co
wymusza wysoką tolerancję niepewności [Kwiecińska, 2008]. Brak stabilnych
źródeł finansowania wielu NGO utrudnia przełożenie misji na konkretne cele
strategiczne i wymusza bieżące dostosowywanie się do sytuacji. Przyjmuje ono
formę zarządzania projektowego, ze swej natury krótkoterminowego oraz mikroekonomicznego: priorytetowe stają się zadania, na które znalazły się fundusze,
a nie najważniejsze elementy misji [Frączak, 2010].
W krajach Europy Zachodniej w sektorze pozarządowym pracuje 10–14%
zatrudnionych, w Polsce – mniej niż 1% (na co wpływ ma także odmienna metodologia badań: w Polsce oparta na definicji wąskiej NGO, natomiast w innych
krajach, jak w Holandii i Belgii, obejmująca także zatrudnienie w spółdzielniach,
związkach zawodowych, organizacjach biznesu i wielu innych instytucjach), jednak skala zatrudnienia nieustająco rośnie (rys. 1), co uzasadnia potrzebę pogłębionej analizy potrzeb i zadań kadrowych w tym sektorze.
Przeciętne zatrudnienie etatowe (w tys. etatów)
6% Ç2012
3% Ç2010
3% Ç2005
1997

128,4 tys.
114,4 tys.
99,3 tys.
81,2 tys.

Rys. 1. Zatrudnienie w badanych organizacjach trzeciego sektora w latach 1997–2012
Źródło: GUS, 2014.

Dla celów badawczych zarysowane powyżej charakterystyki organizacji
pozarządowych można pogrupować w trzy zbiorcze obszary:
176

•

Beata Jamka Pokolenie Y w organizacjach pozarządowych ...

•

• misja ukierunkowana na realizację idei dobra wspólnego – związek ze zrównoważonym rozwojem (3xE), społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, etyką biznesu, nierównościami społecznymi, służbą społeczną itd.;
• partnerstwo w realizacji zadań – związek z pracą w grupie, współpracą z interesariuszami, wielowymiarową komunikacją, kompetencjami samoorganizacyjnymi, zarządzaniem partycypacyjnym, niskim stopniem formalizmu itd.
• zarządzanie projektowe – związek z częstą zmianą zadań, zróżnicowaniem
działań, krótkim, określonym horyzontem czasowym, niskim stopniem rutynizacji działań, elastycznością, zdefiniowanym efektem końcowym.
W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na dwóch pierwszych (misja i partnerstwo).

2. Charakterystyka pokolenia Y (Z, C)
Jakkolwiek brak pełnej zgodności co do przedziału wiekowego pokolenia Y [Kołodziejczyk-Olczak, 2014] (milenialsów), generalnie przyjmuje się, że obejmuje
ono ludzi urodzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku,
a więc obecnych dwudziesto- i trzydziestolatków. Za skróceniem około 20-letniego, „klasycznego” dla analiz (między)generacyjnych przedziału wiekowego
przemawia tzw. turborozwój, w szczególności technologii telekomunikacyjnych,
zmieniający diametralnie sposób porozumiewania się i funkcjonowania społeczeństw, który się w tym czasie dokonał. W konsekwencji generację Y zawęża się
często do osób urodzonych do 1995 roku, co zmusza do zdefiniowania kolejnej
generacji – określanej jako pokolenie Z. Wydaje się ponadto, że istotną determinantą przyjętego przedziału wiekowego pokolenia Y bywa struktura wieku
respondentów przeprowadzanych analiz, najczęściej (siłą rzeczy) studentów i absolwentów, np. publikacja Pierwsze kroki na rynku pracy dotyczy zaledwie ośmiu
roczników, 1986–1993 [Pierwsze kroki..., 2013].
W literaturze przedmiotu pojawiła się także „konkurencyjna” koncepcja –
pokolenia C (od angielskiego słowa connect – połączeni, tu: za pośrednictwem
internetu), ujmująca w jedną generację osoby wychowane w rzeczywistości
cyfrowej (digital natives) [Friedrich i in., 2010, s. 5]. Ale i przy takim ujęciu nie ma
zgodności co do przedziału wiekowego. Najczęściej przyjmuje się, że są to osoby
urodzone po roku 1990, jednak główną determinantą przynależności generacyjnej
jest tu nie metryka, a styl życia, koncentrujący się wokół Facebooka, YouTube’a
i innych elementów Web 2.0, czyli aktywna obecność w mediach społecznościowych i udział w tworzeniu zawartości internetu. Dlatego jak twierdzi Dan Pankraz,
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dyrektor planowania i strateg ds. młodych w firmie DDB Sydney, w szerokim
przedziale wiekowym w generacji C (w 2010 roku zaliczył do nich osoby „twórcze
digitalnie” w wieku 10–35 lat) mogą się także znaleźć przedstawiciele pokolenia
wyżu demograficznego (1946–1964), a nie zostać ujęci współcześni 20-latkowie,
jeśli funkcjonują w oderwaniu od internetu [Pankraz, 2010].
W Polsce pokolenie C bywa utożsamiane z pokoleniem Z (choć inne jest
kryterium różnicujące), gdyż internet i social media istotnie się w kraju rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie pierwszej dekady trzeciego tysiąclecia.
Nazwa generacji C odnosi się do jej charakterystyk, a wszystkie zaczynają się
literą C (tabela 1).
Tabela 1. Cechy główne generacji C (2010)
Friedrich i in.,
The rise of Generation C,
Implications for the world of 2020
Nazwa cechy
w j. ang.

Pankraz,
Generation C
Nazwa cechy
w j. ang.

Znaczenie

Znaczenie

Connected

połączeni

connected

połączeni

Communicating

skomunikowani, stale
komunikujący się

curious

ciekawi (świata)

Content-centric

skoncentrowani na zawartości (internetu): szybkim
i kreatywnym docieraniu
do niej

content creators

twórcy zawartości internetu

Computerized

skomputeryzowani

Control ‘C’

ulubione/najczęściej wykorzystywane polecenie
komputerowe („kopiuj”)

Community-oriented

zorientowani na funkcjonowanie w społecznościach
(głównie wirtualnych)

community
co-creation

współtworzący – tworzący
wspólnie

Change

(nastawienie na) zmianę

customise

dostosowywanie
(elastyczność)

członkowie społeczności;

Źródło: opracowanie własne.

Generacja Y doczekała się już wielu opracowań analizujących jej specyfikę
i formułujących związane z nią rekomendacje działań.
Przede wszystkim każda generacja jest ukształtowana przez niepowtarzalny
zestaw wydarzeń (społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych itd.),
w których uczestniczyła; milenialsi pojawili się w fazie ostatniej cyklu kryzysu
spowodowanego gwałtownym upadkiem instytucji i wojnami kulturowymi,
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będącego jednak zarazem erą podejmowania decyzji co do kształtu rodzącego
się nowego porządku [Howe, Strauss, 1997].
Lynne Lancaster i David Stillman charakteryzują pokolenie Y z perspektywy odmienności ich postaw wobec pracy [Lancaster, Stillman, 2002]:
• cecha dominująca – realizm;
• czołowa charakterystyka – zamknięcie w świecie różnorodnych mediów
i eksperymentalnego uczenia się; dopuszczanie do (względnej) bliskości nielicznych rówieśników;
• cel kariery – zbudowanie kilku karier równoległych (które mogą łączyć lub
„przełączać”), gdyż silnie akcentują potrzebę balansu praca–życie; praca nie
jest dla nich „wszystkim” – nie utożsamiają się z nią, dlatego cenią elastyczność, jako narzędzie umożliwiające „żonglowanie” różnorodnymi zajęciami;
• konsekwencja – zmiana pracy jest dla nich codziennością, a kształcenie
ustawiczne – sposobem na życie, zwiększającym elastyczność i budowanie
karier równoległych;
• satysfakcję czerpią z pracy, która ma dla nich znaczenie;
• wymagają informacji zwrotnej na żądanie.
Jan Fazlagić podkreśla, że istotną cechą wyróżniającą pokolenie Y spośród
innych generacji jest ich globalna uniformizacja: na poziomie artefaktów kulturowych (ubiór, najczęstsze formy rozrywki i spędzania wolnego czasu) oraz wyznawanych wartości (np. preferowanie czasu wolnego ponad pracę, stosunek do
świata czy wykorzystywane formy komunikacji) [Fazlagić, 2013]. Zapewne dlatego obserwacje na temat pokolenia Y czynione przez przedstawicieli innych generacji są zaskakująco zbieżne, najczęściej sprowadzane do roszczeniowości.
Generalizacje są z założenia kuszące, bo upraszczają konstruowanie opartych na nich modeli, procedur czy wzorców i norm, ale z tego samego powodu
grożą nadmiernymi uproszczeniami, skutkującymi stereotypami i rutynizacją
działań [Urbaniak, 2014]. Dlatego obok przeważającej większości badań traktujących pokolenie Y jako monolit, pojawiają się i takie, które eksplorują wewnętrzne
zróżnicowanie tej generacji, jak np. Pierwsze kroki na rynku pracy, międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. W wyniku dokonanych analiz wyłoniono w nim sześć kategorii studentów, zróżnicowanych pod względem stosunku do
pracy oraz zajmowanego przez nią miejsca w ich hierarchii wartości („mozaika
różnorodności”); niestety, leżące u podstaw tego zróżnicowania czynniki o charakterze osobowościowym i środowiskowym nie stanowiły przedmiotu badania
[Pierwsze kroki..., 2013].
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Z kolei w badaniu Universum dla lepszego wykazania zróżnicowania pokolenie Y (1984–1996) zostało podzielone na dwie kohorty: starszą, urodzoną w latach 1984–1989, i młodszą – 1990–1996 [Millennials..., 2014].

3. Pokolenie Y a praca w NGO
U podstaw analizy dopasowania charakterystyk pokolenia Y do wymogów pracy
w organizacjach pozarządowych leży założenie, że spójność realizowanej kariery
(której etapową operacjonalizacją jest podjęta praca) z wyznawaną hierarchią
wartości oraz kompetencjami zawodowymi i osobistymi pracownika jest skorelowana dodatnio z zaangażowaniem w pracę i jej efektami. Założenie to zostało
wielokrotnie zweryfikowane pozytywnie w rozlicznych badaniach prowadzonych na przełomie lat 70. i 80. XX w., m.in. przez J.L. Hollanda, D.C. Feldmana
czy H.J. Arnolda [Jamka, 1997; Miś, 2007].
Dodatkową inspiracją próby określenia tego dopasowania jest charakter
zmian zachodzących we współczesnym świecie, wskazujący na dokonującą się przemianę paradygmatu ekonomii – z neoliberalnej na realizującą w większym stopniu
idee dobra wspólnego – niekoniecznie stricte finansowego. Do potrzeby modyfikacji celów i narzędzi gospodarowania odwołuje się zarówno Kapitał XXI wieku
– niekwestionowany bestseller ekonomiczny 2014 roku. [Piketty, 2014], jak i alternatywne koncepcje ekonomii, np. ekonomia szczęścia, która kwestionuje prymat produkcji jako nadrzędnego celu systemu ekonomicznego i uniwersalnego
narzędzia zaspokajania potrzeb, czy ekonomia daru (w zasadzie kultura darów),
negująca zarówno prymat wolności indywidualnej nad instytucjami, jak i prymat produkcji: relacje między uczestnikami oraz ich status społeczny i materialny
stają się efektem (niekoniecznie bezinteresownej) wymiany dóbr. Dlatego mimo
ograniczeń podjętej analizy (generalizacja, różne przedziały wiekowe respondentów itd.) warto oszacować istotę dopasowania wartości i kompetencji pokolenia Y do misji i sposobów jej realizacji przez organizacje pozarządowe. Przekłada
się ono bowiem bezpośrednio na stosowane wobec pracowników (tu: pokolenia Y)
narzędzia zarządcze, w szczególności związane z planowaniem i kontrolą wykonania zadań oraz na wybór środków motywacji: materialnych i niematerialnych,
ale jest też podstawą budowania scenariuszy rozwoju rynku pracy i form zatrudnienia w przyszłości.

3.1. Misja ukierunkowana na realizację idei dobra wspólnego
Streszczenie dla menedżerów wyników badania „The Deloitte Millennial Survey”
opatrzono znaczącym tytułem Big demands and high expectations (czyli „wielkie
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wymagania i wysokie oczekiwania”) [2014], rozpoczyna od stwierdzenia, że badani milenialsi wskazują na istotną lukę między potencjałem biznesu a jego
realnym wpływem na wyzwania stawiane przez otoczenie; w stosunku do siebie
podkreślają, że pragną zostawić swój ślad w świecie – pracując dla organizacji,
która przynosi korzyść społeczeństwu. Badanie zostało przeprowadzone wśród
ponad 7800 respondentów urodzonych w latach 1983 i późniejszych, którzy ukończyli studia I lub II stopnia i byli zatrudnieni na pełny etat, w okresie od 10 października do 11 listopada 2013 roku w 26 krajach przez firmę Millward Brown.
Zdefiniowane przez respondentów najważniejsze wyzwania stojące przed społeczeństwami świata w najbliższych 5–10 latach to: bezrobocie (37% wskazań), niedostatek zasobów naturalnych (33%), zmiana klimatu i konieczność podjęcia
działań zabezpieczających (32%) oraz nierówność dochodów/dobrobytu społecznego (28%) [Big demands..., 2014].
W badaniu „Millennial Innovation Survey” [2013] na pytanie o generalny
cel działalności biznesowej najwięcej, bo 36% badanych reprezentantów pokolenia Y stwierdziło, że jest nim doskonalenie społeczeństwa, a generowanie zysku,
cel najważniejszy z punktu widzenia ekonomii neoliberalnej, wskazało o 1%
respondentów mniej. Badanie przeprowadzono wśród 4982 przedstawicieli pokolenia Y (urodzeni od stycznia 1982 roku i młodsi, absolwenci studiów wyższych, pracujący w pełnym wymiarze czasu) w okresie od 19 listopada do 19 grudnia 2012 roku
w 15 krajach wszystkich kontynentów [Millennial Innovation..., 2013].
Niestety, jak wynika z badania Universum „Millennials: Understanding
a misunderstood generation” [2014], spośród ośmiu priorytetów do wyboru (czas
z rodziną, rozwój osobisty, sukces w karierze, długie i zdrowe życie, czas na hobby,
dobrzy przyjaciele, bogactwo), praca na rzecz społeczeństwa (betterment of society)
najrzadziej stanowiła pierwszy wybór respondentów z Europy Wschodniej i Centralnej (Czechy, Polska, Rosja) – zaledwie 15% wskazań, co znacząco odstaje od
35% wyborów dokonanych przez badanych Igreków w Afryce, 33% – przez respondentów z Ameryki Północnej i 27% – przez przedstawicieli „sąsiadów” z Europy
Zachodniej. Badania przeprowadzono od maja do sierpnia 2014 roku w 43 krajach świata na kohorcie urodzonej w latach 1984–1996; dane zebrano od 16 637
respondentów [Millennials: Understanding..., 2014].
Słabe nastawienie prospołeczne polskiego pokolenia Y widać też w badaniu
„Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów”. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 10 października do 31 grudnia
2012 roku, zakwalifikowano do niego 1376 osób urodzonych w latach 1986–1993;
stanowi ono część większego badania obejmującego 11 krajów Europy Środkowej: Albanii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji,
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Słowenii i Węgier. Choć jak wspomniano, analizowano w nim też „mozaikę różnorodności”, gdyż – jak to określono na wstępie – „Igrek Igrekowi nierówny”, „społeczna użyteczność pracy” i „praca umożliwiająca pomaganie innym” zostały
uznane przez badaną populację za najmniej ważne aspekty pracy (odpowiednio:
18,7% oraz 19,8% wskazań). Nieco nadziei daje jednak priorytetowy wybór polskiej młodzieży, czyli „praca interesująca” – 72,2% wskazań, której interpretacja
może też zawierać komponent prospołeczny, a także wysoka ranga (6 na 20 kategorii) „równego traktowania ludzi w miejscu pracy” – 60,8% wskazań [Pierwsze
kroki..., 2013].

3.2. Partnerstwo w realizacji zadań
W badaniu „Pierwsze kroki na rynku pracy” wśród aspektów pracy określanych
jako ważne wiele odnosi się do szeroko rozumianego partnerstwa w realizacji
zadań. Jednakże oprócz „sympatyczni ludzie, z którymi się pracuje” – 4 miejsce/
66,9% wskazań, większość wariantów odpowiedzi związanych z omawianą kategorią znalazła się na odleglejszych miejscach rankingu [Pierwsze kroki..., 2013]:
• praca dająca poczucie niezależności – 42,7% (miejsce 11. na 20),
• możliwość wykazania się inicjatywą – 41,3% (miejsce 12.),
• praca odpowiedzialna – 34,8% (miejsce 13.),
• możliwość spotykania się z ludźmi – 33,7% (miejsce 14.),
• posiadanie wpływu na ważne decyzje – 29,4% (miejsce 16.).
W tym samym badaniu respondenci oceniali też swoje kompetencje [Pierwsze kroki..., 2013]:
• komunikatywność, samoorganizacja i współpraca w grupie zostały przez
nich ocenione wysoko (odpowiednio: 48,3%, 45,8% oraz 42,7% wskazań,
czyli miejsca 3., 5. i 6. na 13 kategorii do wyboru);
• natomiast samodzielność w pracy i podejmowaniu decyzji, rozwiązywanie
problemów, rozwiązywanie konfliktów, przedsiębiorczość i przejawianie
inicjatywy oraz delegowanie i koordynacja pracy innych – znacznie słabiej:
31,0% wskazań (miejsce 7.), 29,6% wskazań (miejsce 8.), 27,1% wskazań (miejsce 9.), 23,7% wskazań (miejsce 11.) oraz 23,7% wskazań (miejsce 12.) – odpowiednio.
W raporcie „Dwa światy. Kompetencje przyszłości” omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie ABK i Instytut Liderów Zmian na
grupie 1294 absolwentów i 127 pracodawców. Respondenci dokonali m.in. oceny
listy kompetencji najważniejszych dla pracodawców. Choć w zestawieniu uderza
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najbardziej ogromny (tj. średnio ponaddwukrotny) rozdźwięk między samooceną badanych studentów i absolwentów a oceną ich kompetencji przez pracodawców, na podstawie danych omawianego raportu można wnioskować, że
pracodawcy oczekują od swoich pracowników przede wszystkim kompetencji
transferowalnych: szeroko rozumianych zdolności samoorganizacji, pracy z ludźmi oraz kreatywności i przedsiębiorczości w realizacji zadań (co potwierdzają też
inne analizy, np. prowadzone w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego [Kocór,
Strzebońska, 2011, s. 34 i nast.]). Badani reprezentanci pokolenia Y ewidentnie
wierzą w siebie i w swoje kompetencje (pozazawodowe): poza proaktywnością
(40% wskazań) i radzeniem sobie ze stresem (43% wskazań) w zasadzie wszystkie
(oprócz doświadczenia zawodowego w branży – 28% wskazań) zostały ocenione
jako posiadane na wysokim i bardzo wysokim poziomie przez przynajmniej
połowę badanych. Co warte odnotowania, i praca zespołowa, i budowanie relacji
z innymi zostały przez obie grupy respondentów ocenione proporcjonalnie wysoko: studenci i absolwenci – 79% i 81% wskazań oraz pracodawcy – 37% i 35%
wskazań odpowiednio. Ponieważ jednak trening kontaktów międzyludzkich
odbywa się w pokoleniu Y w znacznej mierze w wirtualnym świecie mediów
społecznościowych, milenialsi wskazują na pewne niedostatki w inteligencji
emocjonalnej – znów zgodnie, proporcjonalnie słabiej w porównaniu z innymi
kategoriami, ocenionej przez obie grupy respondentów.
Wśród wniosków z badania GM Solutions „Generacja Y w pracy”, przeprowadzonych w ośmiu polskich uczelniach w maju i czerwcu 2011 roku wśród 1093
studentów z roczników 1982–1993, mocno akcentowano stosunek pokolenia Y do
władzy, hierarchii i autorytetów: „Generacja Y (…) ma za nic autorytet płynący
ze stanowiska, z miejsca w hierarchii. Na szacunek przedstawiciela generacji Y
trzeba sobie zasłużyć kompetencjami i cierpliwością w przyjmowaniu sugestii
i szukaniu racjonalnie najlepszego rozwiązania” [Grzybek, 2012].
Natomiast w badaniu „Studenci na rynku pracy”, przeprowadzonym przez
portal Pracuj.pl w dniach 23 kwietnia – 5 maja 2013 roku wśród studentów i absolwentów w wieku 18–30 lat, którzy ukończyli studia w 2012 lub 2013 roku,
29% z 1686 respondentów stwierdziło, że gdyby mogło swobodnie wybierać pracę,
to pracowałoby we własnej firmie [Przewodnik pracodawcy, 2013, s. 13], co potwierdza dążenie pokolenia Y do samostanowienia i niezależności w pracy.

3.3. Konkluzje
Od przełomu pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku nastąpiła intensyfikacja
badań dotyczących pokolenia Y, bo właśnie wtedy stało się ono zauważalną
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kohortą na rynku pracy. Jego udział w rynku pracy nieustająco rośnie, a jak podsumowuje swój raport PwC: „To, kiedy się urodziłeś, absolutnie robi różnicę”
[PwC’s NextGen..., 2013]. Według tego badania milenialsi to osoby urodzone
w latach 1980–1995, których dominującą cechą są potrzeby społeczne (łączność
grupowa, potrzeba wsparcia i docenienia przez przełożonego oraz elastyczność)
– w odróżnieniu od niemilenialsów, urodzonych przed 1980 rokiem, dla których
dominującą cechą jest transakcyjność (sprawowanie kontroli, możliwości rozwoju i satysfakcjonująca praca). A ponieważ w 2016 roku niemal 80% zatrudnionych
w PwC ma należeć do pokolenia Y, wspomniana korporacja przeprowadziła rozległe badania, by zdefiniować nowy paradygmat pracy adekwatny do charakterystyk przeważającej grupy swoich pracowników.
Wskutek procesów globalizacyjnych wiele badań ma charakter międzynarodowy, co umożliwia porównania i definiowanie trendów przyszłości. W odniesieniu do dwóch analizowanych kryteriów dopasowania do specyfiki organizacji
pozarządowych należy podkreślić, że realizacja idei dobra wspólnego nie jest
jeszcze priorytetowym dążeniem pokolenia Y w Polsce. O ile amerykańscy naukowcy dość entuzjastycznie oznajmiają, że „dzieci generacji ‘ja’ wyrastają na
generację ‘my’” [Hewlett 2009], a w rankingu 25 najbardziej pożądanych pracodawców w USA w 2013 roku aż osiem miejsc zajęły szpitale i firmy świadczące
usługi zdrowotne [Thurman, 2013], reprezentanci polskiego pokolenia Y podkreślają w badaniach, że najważniejszym czynnikiem wyboru pracy i praktyk są
„możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności” [Millennial Innovation...,
2013; Millenials: Understanding..., 2014], a ich główną aspiracją zawodową jest
„osiągnięcie tytułu specjalisty w swojej dziedzinie” [Universum Student Survey,
2008] i „bycie ekspertem” [Uniwersum Student Survey, 2009]. „Universum Student
Survey” to badanie na skalę światową, prowadzone od 25 lat wśród studentów
studiów licencjackich oraz II stopnia (w Polsce od 2009 roku) – w podziale na
podstawowe kierunki studiów (nauki ekonomiczne, medyczne, prawne itd.). Dane
edycji 2014 roku zostały zebrane w okresie październik 2013–styczeń 2014 wśród
studentów studiów pierwszego stopnia; w Polsce objęło ponad 23 500 osób. Jednak w ostatnich, „pokryzysowych” latach można zauważyć istotne dla omawianego zagadnienia przewartościowania celów kariery zawodowej pokolenia Y (zob.
tabela 2). Choć niekwestionowanym priorytetem jest bezpieczeństwo zatrudnienia oraz – nadal bardzo ważne – bycie ekspertem, który jednakże – co istotne –
ma mieć kontrolę nad swoim zaangażowaniem w pracę (W-LB), rośnie znaczenie
pracy znaczącej, dla nadrzędnego dobra, a spada – zainteresowanie rozwojem
kariery hierarchicznej.
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Tabela 2. Universum Student Survey – cele kariery w ocenie polskich studentów
w latach 2011–1014 (% wskazań)
Cele zawodowe

2011

2012

2013

2014

Bezpieczeństwo zatrudnienia
(to be secure or stable in my job)

60 (1)

53 (1)

64 (1)

65 (1)

Bycie ekspertem
(to be a technical or functional expert)

49 (2)

52 (2)

51 (2)

59 (2)

Równowaga praca–życie
(to have work–life balance)

45 (3)

40 (2)

47 (3)

48 (3)

Przedsiębiorczość i kreatywność
(to be entrepreneurial or creative/innovative)

31 (5)

33 (4/5)

28 (5)

26 (4)

Wyzwania intelektualne i kompetencyjne
(to be competitively or intellectually challenged)

32 (4)

33 (4/5)

29 (4)

25 (5)

Poświęcenie celowi i służba nadrzędnemu dobru
(to be dedicated to a causa or to feel that I am
serving a greater good)

17 (7/8)

15 (9)

22 (6)

22 (6)

Autonomia i niezależność
(to be autonomous or independent)

17 (7/8)

17 (8)

20 (7)

21 (7)

Kariera międzynarodowa
(to have an international career)

14 (9)

21 (7)

14 (8)

17 (8)

Przywódca lub menedżer
(to be a leader or manager of people)

23 (5)

25 (6)

13 (9)

16 (9)

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w najnowszej edycji Universum Student Survey [2014] widać rosnące
znaczenie przyjaznej kultury organizacyjnej. Choć dla polskich studentów/
respondentów praca ma dawać przede wszystkim dobre przygotowanie do przyszłej kariery i umożliwiać wysokie przyszłe zarobki, w rankingu dziesięciu najważniejszych dźwigni atrakcyjności pracodawców, aż pięć dotyczy obszaru
„Ludzie i kultura” (pozostałe obszary to: „Reputacja i wizerunek pracodawcy”,
„Charakterystyka pracy” oraz „Wynagrodzenie i możliwości awansu”)

Podsumowanie
Choć jak stwierdzono powyżej, realizacja idei dobra wspólnego nie jest obecnie
priorytetowym dążeniem pokolenia Y w Polsce (kryterium „misja”), drugie kryterium poddane analizie, tj. nacisk na partnerstwo w realizacji zadań wydaje się
spełnione. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia pracy dla nadrzędnego dobra,
rozprzestrzenianie się globalnej uniformizacji (p. 2.) oraz rozwój koncepcji
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ekonomii wspólnego dobra, w którą wkład generacji Y wydaje się znaczący [Jamka,
2014], można stwierdzić, że generalnie praca w organizacjach pozarządowych
jest dla milenialsów pracą z wyboru, zbieżną z osobistymi preferencjami zawodowymi/rozwoju kariery. Oznacza to, że istotnym motywatorem jest sama treść
pracy, co w świetle licznych charakterystyk pokolenia Y ukierunkowuje zarządzanie nimi na prace zadaniowe/projektowe, umożliwiające im wykorzystanie
i rozwój zainteresowań, elastyczne funkcjonowanie i niezhierarchizowaną pracę
w grupach, pod opieką merytorycznego przywódcy.
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Czynniki zaangażowania osób z pokolenia Y
w działalność organizacji non profit
Streszczenie
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników pokolenia Y w działalność organizacji non profit. Zagadnienie to staje
się coraz ważniejsze ze względu na spadek podaży młodych osób na rynku pracy oraz
zauważalną zmianę ich postaw wobec pracy. Pracodawcom nastręcza to coraz więcej
trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników. Czy zatem organizacje non proft
mają szanse stać się bardziej atrakcyjnym od przedsiębiorstw miejscem działalności
dla osób z pokolenia Y? Co decyduje o zainteresowaniu się młodych osób organizacjami non profit? W związku z tym przeprowadzone zostały badania sondażowe na próbie
120 osób należących do pokolenia Y i działających w różnych formach w organizacjach
non profit. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zaangażowanie pracowników organizacji non profit, w których zdecydowana większość pracowników reprezentuje
pokolenie Y, uwarunkowane jest celami społecznymi i chęcią realizacji potrzeb humanitarnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na ich aktywność są indywidualne postawy
pracowników organizacji i sposób zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjający reprezentowanym przez nich wartościom, w szczególności rozwojowi osobistemu.
Słowa kluczowe: pokolenie Y, zaangażowanie pracowników, organizacja non profit
Klasyfikacja JEL: J28, L31, M5
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The factors affecting the engagement of y generation
in non profit sector
Abstract:
The subject of consideration in this article are factors affecting the involvement of employees from generation Y of non profit organizations. This issue has been becoming
increasingly important due to the declining supply of young people in the labor market
and a noticeable change in their attitudes to work including increased requirements with
respect to working conditions. Employers are posing more and more difficulties in recruiting
and retaining employees. Therefore there is an inquiry if non-proft organizations have
chances to become a more attractive place for people from generation Y? The purpose
of these considerations is to define what determines the interest of young people for non
profit organizations. Furthermore, the surveys on a sample of 120 people belonging to
generation Y and operating in various forms in non profit organizations were conducted.
The obtained results allow to conclude that the vast majority of non profit employees
represented by the generation Y, who are conditioned by social objectives, desires to satisfy
humanitarian needs. An important factor for their activity is the employees’ individual attitudes
in the organization and certain issues of human resource management encouraging values
they represent, in particular, personal development.
Keywords: generation Y, engagement, non profit organization

Wstęp
Zainteresowanie pokoleniem Y w kontekście organizacji non profit wynika z dwóch
zasadniczych spostrzeżeń. Po pierwsze, organizacje non profit świadczą usługi
społeczne oraz realizują cele społecznie użyteczne, a zatem robią to, czego nie
podejmują się co do zasady przedsiębiorstwa, czyli wypełniają lukę i nie konkurują
z przedsiębiorstwami. Po drugie, do takiej działalności potrzebują zaangażowanych i nienastawionych na zarobki zasobów ludzkich – czy zatem nie konkurują
jednak z przedsiębiorstwami o te same, kurczące się zasoby, szczególnie młodsze,
i czy przy dość specyficznych cechach i wymaganiach osób z pokolenia Y mają
szanse na zaoferowanie im bardziej atrakcyjnych warunków działalności zawodowej? Formuła funkcjonowania organizacji pozarządowych umożliwia swobodę
działania oraz pozwala na zachowanie niezależności, wiąże się ze specyficznymi
warunkami pracy wynikającymi z dużej elastyczności czasu pracy oraz niskiej
formalizacji. Komu zatem jest bliżej do pozyskania do współpracy i zaangażowania w działalność ludzi młodych – przedsiębiorcom czy organizacjom non profit?
Co o czynnikach zaangażowania się tej grupy wiekowej powinny wiedzieć organizacje non profit, żeby pozyskać współpracowników, którzy są nastawieni głównie
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na samorozwój i dążenie do realizacji celów osobistych, a ich postawa wobec pracy
opiera się na ograniczonym zaufaniu, kreatywności, własnej inicjatywie, ale też
przedkładaniu sukcesu osobistego ponad sukces organizacji, wygórowanych
oczekiwaniach i braku cierpliwości, co odbiega od podejścia dojrzałego pokolenia osób obecnie aktywnych zawodowo [Baran, Kłos, 2014; Cewińska i in., 2009;
Kaźmierczak, Kocur, 2009; Rusak, 2014]. Z raportu Młodzi specjaliści w pracy,
opracowanego przez Ericsson ConsumerLab, wynika, że grupy wkraczające właśnie na rynek pracy to tzw. wielozadaniowcy (multitasking employee), z naturalnym
talentem do pracy zespołowej, którzy łatwo przystosowują się do zmieniającego
otoczenia oraz doskonale odnajdują się w międzynarodowym otoczeniu.
Celem niniejszego opracowania stało się zatem określenie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników pokolenia Y w działalność organizacji
non profit oraz ukazanie prawidłowości wynikających ze specyficznych cech
przedstawicieli pokolenia Y w kontekście ich motywacji do aktywnej działalności.

1. Praca i zasoby ludzkie w organizacjach non profit
Kluczowym zasobem organizacji non profit1 są ludzie, jako że stanowią fundament pozwalający na realizację działalności o charakterze prospołecznym.
Specyfika ich kultury organizacyjnej opiera się głównie na tym, że pracownicy
organizacji pozarządowej wykonują swoją pracę lub świadczą usługi w większości
nieodpłatnie, jednak część osób pobiera wynagrodzenie za pracę. To zróżnicowanie zmusza organizacje pozarządowe do wprowadzania metod oraz technik
zarządzania zasobami ludzkimi odpowiednich do potrzeb i oczekiwań personelu.
Sam ten proces, mylnie kojarzony jedynie ze sferą biznesu wymaga wielu modyfikacji, udoskonaleń oraz adaptacji koncepcji odpowiednich dla formy non profit
[Szmidt, 2010, s. 110]. Po pierwsze, zważywszy na celowość istnienia takich organizacji, należy zwrócić uwagę na to, że adresatami „usług” są zazwyczaj indywidualne jednostki, które potrzebują wsparcia, opieki oraz zrozumienia. Członkowie
danej organizacji powinni cieszyć się dużym zaufaniem, aby te prospołeczne cele
były przez nią realizowane. Po drugie, kapitał ludzki to zazwyczaj jedyny zasób,
jaki posiada organizacja pozarządowa, i to pracownicy stwarzają szanse rozwojowe, stanowiąc podstawowy środek produkcji [Rhodes, Keogan, 2005].
Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych często postrzegane jest jako
członkostwo (w fundacjach to pojęcie nie istnieje). Analiza organizacji non profit
Organizacje omawianego sektora najczęściej określane są jako organizacje społeczne, obywatelskie, pozarządowe (non governmental organization, NGO), niedochodowe (non profit, NPO), wolontariackie oraz charytatywne. W literaturze polskiej najczęściej używanym pojęciem jest organizacja pozarządowa, zamiennie
z organizacją non profit.
1
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• potrzeba zaspokojenia własnych ambicji, szeroko pojęta samorealizacja,
wyrażanie własnych poglądów i uczuć;
• zdobywanie doświadczeń zawodowych (np. ochotnicza praca studentów w organizacjach studenckich), które mogą wpłynąć na łatwość znalezienia pracy;
• interes własny i związane z nim korzyści prestiżowe;
• zobowiązanie związane z czynnikami przeszłości (potrzeba odwzajemnienia);
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• potrzeby towarzyskie (np. poznawanie nowych kultur);
• rozwój zainteresowań, upodobań;
• bezinteresowność (altruizm), potrzeba pomocy innym.
Osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych spełniają
swoje ambicje i potrzebę niesienia pomocy, promują kulturę i naukę, zaspokajają
osobiste cele życiowe, kreują własny wizerunek oraz rozwijają się zawodowo. Różnorodność wiekowa, kompetencyjna, płciowa w strukturze zatrudnienia w organizacjach pozarządowych sprawia, że wspólna płaszczyzna do rozwiązywania
problemów jest niezwykle efektywna i przynosi pozytywne rezultaty [Janoś-Kresło, 2013].
Specyfika funkcjonowania organizacji pozarządowych wpływa na sposób
zdobywania zasobów ludzkich i zarządzania nimi. Ta forma organizacyjna, w której członkowie sami mogą się zrzeszać i współdziałać dla zaspokojenia celów społecznych, wiąże się z uwarunkowaniami organizacji pracy kapitału ludzkiego.
Przed rozpoczęciem analizy istniejących kategorii zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych należy zdefiniować cechy pracy w omawianym sektorze,
do których zaliczają się [Zarządzanie w NGO…, 2012]:
• wymóg postawy obywatelskiej jako koniecznej do zaspokajania potrzeb
prospołecznych;
• akceptacja, realizacja i utożsamianie się z misją organizacji;
• umiejętności komunikacyjne, otwartość, chęć ciągłego uczenia się;
• nadrzędność kapitału ludzkiego i społecznego nad finansowym;
• prosta struktura, brak całkowitej formalizacji i biurokracji, brak procedur;
• zadaniowy charakter pracy;
• różnorodność i elastyczność pracy.
Powyższe cechy, ale także nacisk administracji publicznej jako głównego
fundatora organizacji i poczucie zagrożenia u pracowników, wynikające z niedostatku informacji dotyczącej ról i zakresu obowiązków członków danej organizacji,
to przyczyny wdrażania profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych [Taylor, McGraw, 2006]. Dobierając metody oraz
narzędzia do zarządzania ludźmi, należy zwrócić szczególną uwagę na samą specyfikę i formę organizacji jako opartej na działalności non profit. Dlatego też
formalne, strategiczne koncepcje zarządzania w tym przypadku się nie sprawdzają. Dominuje forma intuicyjna, niejednoznaczna, niepowiązana z procedurami
i narzędziami, zatem mniej profesjonalna. W literaturze przedmiotu podkreśla
się rolę zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją, wskazując na jej społeczne
znaczenie [Rhodes, Keogan, 2005].
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Jedną z kluczowych funkcji zarządzania, bezpośrednio oddziałującą na
kapitał ludzki w organizacji, szczególnie na wolontariuszy, jest motywowanie
niematerialne. W przypadku działalności non profit jest to jedyne źródło zwiększania zaangażowania pracowników, dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór narzędzi motywujących, takich jak [Bogacz-Wojtanowska, 2009; Borzaga,
Tortia, 2006]:
• tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy oraz warunków sprzyjających
współpracy;
• delegowanie obowiązków, duży stopień samodzielności, niezależność w działaniu;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwości samorozwoju;
• budowanie spójnego zespołu, związanego z organizacją, integrowanie;
• docenianie, opiniowanie, udzielanie informacji zwrotnych.
Narzędzia te należy stosować w pewnych granicach, niezaburzających
funkcjonowania organizacji. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, mimo niskiej formalizacji nastawione są wobec nich
silnie podmiotowo. Z tego względu podkreśla się głównie dopasowanie formy
pracy i sposobów współpracy do potrzeb i oczekiwań pracowników [Brudney,
Meijs, 2009].

2. Istota zaangażowania pokolenia Y w działalność
organizacji pozarządowych
Rosnące zainteresowanie przedstawicieli pokolenia Y działalnością w organizacjach pozarządowych wynika najczęściej z jej specyfiki oraz cech tych osób, które
wyróżniają się na tle pozostałych pracowników. Praca w tym sektorze charakteryzuje się dużą samodzielnością, twórczym myśleniem i poczuciem użyteczności
związanym z realizacją społecznych działań [Giermanowska, 2009], co odpowiada
potrzebom generacji Y. Cechy te wskazują, że profil osoby, która podejmuje pracę,
jest zbliżony do profilu kompetencyjnego przedstawicieli pokolenia Y. Przedstawiciele pokolenia Y w pracy w organizacjach pozarządowych cenią sobie głównie
misyjność jej działań i możliwości wykorzystania swojej kreatywności. Świadomi sytuacji na rynku pracy, wybierają tę ścieżkę kariery, która spełni ich wymagania [Giermanowska, 2009]. Organizacje pozarządowe dla wielu młodych osób,
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które wkraczają dopiero na rynek pracy, stanowią miejsce „przejściowego” zatrudnienia. Wiąże się to głównie z chęcią rozwoju osobistego i nawiązywania
kontaktów, które w kolejnych latach umożliwią poszukiwanie pracy docelowej.
Interesująca wydaje się kwestia związana z motywacją pracowników do zaangażowania w nieodpłatną działalność. Przedstawiciele pokolenia Y są często
charakteryzowani jako roszczeniowi, z wygórowanymi potrzebami płacowymi.
Jednakże zdecydowana większość osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych (w tym ponad 20% studentów i absolwentów) to reprezentanci pokolenia Y.
Badacze zwracają w tym przypadku uwagę na „coś więcej”, co oferują organizacje non profit, a co postrzegane jest w kategoriach etycznych oraz społecznych
jako realizacja celów powszechnie użytecznych [Rose-Ackerman, 1997].
Poszukując przyczyn zaangażowania młodej generacji w działalność non
profit, trzeba poruszyć kwestię postaw prezentowanych przez daną grupę, które
wyróżniają ją na tle nieangażujących się społecznie. Wolontariuszy i przedstawicieli pokolenia Y cechuje wspólna potrzeba decydowania o sobie, jak również
wyrażania siebie [Szmidt, 2010]. Głównym źródłem tworzenia się takiej postawy
u pracownika jest budowanie świadomości, że pełni energii, ambitni i nastawieni
na rozwój osobisty współpracownicy decydują o przewadze konkurencyjnej, a to
wymaga regularnego badania czynników motywujących oraz determinujących
odpowiednie postawy i zachowania [Juchnowicz, 2012]. Nawiązując do definicji
istoty zaangażowania przedstawionej w książce S. Cook, można wyróżnić trzy
podstawowe komponenty zaangażowania ludzi: myślenie, działanie, odczuwanie
[Cook, 2008]. Zaangażowanie jest również rozumiane jako pozytywny stan umysłu, charakteryzujący się oddaniem, poświęceniem i przywiązaniem do pracy
[Schaufeli i in., 2002]. W przypadku zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
pozarządowej, w której osoby świadczące nieodpłatnie prace społeczne stanowią
większość zespołów, koncepcja i narzędzia organizacji pracy oraz metody pobudzania zaangażowania pracowników wiążą się głównie z budowaniem świadomości przynależności do organizacji. Celem zarządzania zasobami ludzkimi w tym
przypadku jest osiągnięcie stanu rzeczywistego zaangażowania pracowników.
Czynniki, które wpływają na stopień zaangażowania pracowników w działalność organizacji pozarządowej ze względu na specyfikę tej organizacji, różnią
się od powszechnych determinant zaangażowania, które zidentyfikował m.in.
D. Croston: autokratyczny styl zarządzania kadry zarządzającej, stosunki z przełożonym, ciekawa praca, możliwości rozwoju, stopień decyzyjności, samodzielność w działaniu, partnerstwo w pracy, komunikacja wewnętrzna, odpowiednie
warunki pracy, pomocnicze systemy i struktury [Croston, 2008]. Wymienione
determinanty w przypadku organizacji pozarządowych powinny być poszerzone
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o bodźce społeczne oparte na współdziałaniu, pomocy, wsparciu i empatii. Z punktu widzenia przedstawicieli pokolenia Y głównymi aspektami decydującymi o ich
zaangażowaniu pozostaje rozwój osobisty oraz możliwości eksponowania kreatywności. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że częścią składową systemu motywacyjnego w organizacjach non profit jest doskonalenie, postrzegane przez
pracowników jako nagroda bądź szansa. Odgrywa to szczególnie ważną rolę w tego
typu organizacjach, gdzie samo motywowanie jest związane z obszarem pozafinansowym [Schmidt, 2010]. Istota zaangażowania pracownika w działalność
organizacji pozarządowej sprowadza się zatem w znacznym stopniu do intelektualnego i emocjonalnego oddania [Saks, 2006].

3. Analiza głównych czynników wpływających na stopień
zaangażowania pokolenia Y w świetle badań empirycznych
Przystępując do badań, sformułowano następujące problemy badawcze:
• Jakie czynniki w największym stopniu wpływają na zaangażowanie pracowników pokolenia Y w działalność w organizacjach non profit?
• W jaki sposób struktura wieku pracowników wpływa na aktywność działaczy?
• W jaki sposób system zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych wpływa na zaangażowanie pracowników pokolenia Y?
W odniesieniu do zidentyfikowanych problemów przyjęto następujące
hipotezy:
• Realizacja potrzeb społecznych oraz samorozwój stanowią kluczowe czynniki zaangażowania pracowników w organizacja pozarządowych.
• Pracownicy pokolenia Y to najaktywniejsza grupa pracowników w organizacjach pozarządowych, wykazująca się wysokim poziomem zaangażowania.
• System zarządzania zasobami ludzkimi w coraz większym stopniu jest
oparty na zaangażowaniu poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnych postawach.
W pracy została zastosowana pośrednia metoda badań, z wykorzystaniem
kwestionariusza składającego się z 15 pytań, w większości zamkniętych, ale również wymagających od respondenta określenia ważności wymienionych czynników. Badania ankietowe zostały przeprowadzone drogą elektroniczną wśród 120
reprezentantów pokolenia Y, czyli osób urodzonych w latach 1985–2000, działających w różnego typu organizacjach non profit. Poniższe wykresy przedstawiają
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Pod względem obecnie wykonywanych zajęć większość ankietowanych to osoby studiujące –
52% (rysunek 4).
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Jak można zauważyć na rysunku 6, za główne przesłanki przystąpienia do
organizacji pozarządowej ankietowani uznali: realizację potrzeb społecznych,
czyli powszechną użyteczność czynu oraz chęć pomocy innym ludziom, następnie potrzebę rozwoju osobistego oraz możliwości poznania innych osób.
Najmniejszy wpływ na decyzję o zaangażowaniu się w taką działalności miały:
konieczność zagospodarowania czasu wolnego oraz działalność wyłącznie dla
przyszłych korzyści zawodowych.
Wyniki badań ankietowych pozwalają na określenie struktury wieku działaczy, dając tym samym dowód na duże zainteresowanie tym typem działalności
wśród przedstawicieli pokolenia Y (rys. 7).
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zasobami ludzkimi, ze szczególną rolą przełożonego jako motywazakresu obowiązków i tworzeniem indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników.
tora. W organizacjach zarówno pozarządowych, jak i z pozostałych sektorów
możliwości rozwoju wpływają na wzrost aspiracji zawodowych (93% badanych
zgadza się z tym stwierdzeniem), co skutkuje organizowaniem szkoleń pracowniczych, kursów językowych, zwiększaniem zakresu obowiązków i tworzeniem
indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników. Większość badanych, jak przedstawiono w tabeli 1, zgadza się, że praca w organizacjach pozarządowych daje
duże możliwości rozwoju zdolności z zakresu komunikacji i stosunków międzyludzkich, budując tym samym pewność siebie i dając poczucie satysfakcji.
Na podstawie tych wyników można zauważyć, że zdecydowana większość
badanych za pozytywne uważa samą działalność w organizacjach pozarządowych,
zgadzając się z poglądem, że to dobrze wpływa na ich dalszą karierę zawodową.
Wyniki badania ukazują dużą samoświadomość pracowników i ich faktyczny
wkład w pracę, o czym świadczy mały odsetek ankietowanych bez zdania na poszczególne tematy.
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Tabela 1. Czynniki wpływające na stopień zaangażowania
Tak

Nie

Nie
mam
zdania

Możliwości rozwoju w danej organizacji wpływają na wzrost
aspiracji zawodowych

93%

3%

4%

Rola przełożonego w budowaniu zaangażowania pracowników jest kluczowa

86%

7%

7%

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na budowanie
zaangażowania jest docenianie

87%

7%

6%

Zaangażowanie pracowników zależy głównie od ich osobistych postaw

96%

1%

3%

Realizacja potrzeb społecznych w największym stopniu
wpływa na wzrost zaangażowania pracowników organizacji
pozarządowych

55%

25%

20%

Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
pozytywnie wpływa na przyszłą ścieżkę kariery

88%

5%

7%

Praca w organizacjach pozarządowych sprzyja budowaniu
relacji międzyludzkich

95%

1%

4%

Teza

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Na rysunku 8 przedstawiono wyniki analizy dotyczące wyboru tych konkretnych, kluczowych elementów decydujących o poziomie aktywności pracowników pokolenia Y. Jak widać, 32% badanych jako pierwszy i najważniejszy
czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników wskazało realizację potrzeb
społecznych, czyli świadomość czynu i jego publiczną użyteczność. Drugim wskazanym czynnikiem jest rozwój własny, najistotniejszy dla 16% badanych. Można
zatem stwierdzić, że jest to czynnik związany z realizacją własnych potrzeb, w większości zawodowych, w tym przypadku odnoszący się zapewne do poszerzania
swoich umiejętności w zakresie komunikacji i stosunków międzyludzkich, zdobywania doświadczenia oraz uczestnictwa we wszelkiego rodzaju specjalistycznych
szkoleniach i kursach. Kształtując u pracowników postawy aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, należy pamiętać o zapewnieniu im pełnej satysfakcji
z wykonywanych działań. Z perspektywy pracownika ten element pracy odgrywa istotną rolę w budowaniu jego zaangażowania. Potwierdzają to rezultaty
badań: dla 15% ankietowanych samorealizacja ma największy wpływ na zaangażowanie. Satysfakcja wynikająca z realizacji określonych działań pozytywnie
wpływa na aktywność pracownika w organizacji, mobilizując i motywując do
podejmowania dalszych inicjatyw. Nie bez przyczyny te trzy najważniejsze czynniki sprowadzają się do rozwoju, satysfakcji oraz społecznych potrzeb, jako że
200

perspektywy pracownika ten element pracy odgrywa istotną rolę w budowaniu jego
zaangażowania. Potwierdzają to rezultaty badań: dla 15% ankietowanych samorealizacja ma
największy wpływ na zaangażowanie. Satysfakcja wynikająca z realizacji określonych
działań•
pozytywnie
wpływa na aktywność
pracownika
w organizacji,
mobilizując
i
Beata Skowron-Mielnik,
Marlena Pietrzyk
Czynniki
zaangażowania
osób... •
motywując do podejmowania dalszych inicjatyw. Nie bez przyczyny te trzy najważniejsze
czynniki sprowadzają się do rozwoju, satysfakcji oraz społecznych potrzeb, jako że
reprezentują idee charakterystyczne dla pokolenia Y. Do kolejnych czynników
reprezentują idee charakterystyczne dla pokolenia Y. Do kolejnych czynników ankietowani
ankietowani
również:
budowanie
pewnościmiędzyludzkich
siebie w relacjach
międzyzaliczyli
również:zaliczyli
budowanie
pewności
siebie w relacjach
(3%),
chęć
ludzkich
(3%),
chęć
zdobycia
doświadczenia
(10%),
interes
własny
(2%),
potrzeby
zdobycia doświadczenia (10%), interes własny (2%), potrzeby towarzyskie (8%), rozwój
towarzyskie
(8%),
rozwójzwiązane
zainteresowań
(7%), korzyści
związanepracy
z późniejszym
zainteresowań
(7%),
korzyści
z późniejszym
poszukiwaniem
(3%),
poszukiwaniem
pracy
(3%),
możliwości
wyjazdów
zagranicznych,
mobilność,
możliwości wyjazdów zagranicznych, mobilność, szerokie kontakty (4%). Można
stwierdzić,
szerokie kontakty
(4%). Można
stwierdzić,
przedstawiciele
pokolenia Yumiejętności
nastaże przedstawiciele
pokolenia
Y nastawieni
są na że
rozwój
swoich zainteresowań,
i
wieni są na
rozwójspełniający
swoich zainteresowań,
umiejętności
i kompetencji
sposób
kompetencji,
w sposób
ich oczekiwania
i przynoszący
pozytywne w
efekty,
koncentrując
się ich
jednocześnie
na wartościach
społecznych.
spełniający
oczekiwania
i przynoszący
pozytywne efekty, koncentrując się
jednocześnie na wartościach społecznych.
realizacja potrzeb społecznych (potrzeba
niesienia pomocy)
budowanie pewności siebie
w relacjach międzyludzkich

3%	
  

2,50%
4%	
  
4,17%

poczucie samorealizacji

7%	
  

6,67%

chęć zdobycia doświadczenia
32%	
  

8%	
  
8,33%

rozwój osobisty

32,50%

2%	
  
1,67%

interes własny (potrzeba załatwienia spraw
osobistych)
potrzeby towarzyskie

16%	
  
15,83%
3,33%
10,00%

10%	
  

15,00%

3%	
  

rozwój zainteresowań
korzyści związane z późniejszym
poszukiwaniem pracy (zakładka w CV)

15%	
  

możliwości wyjazdów zagranicznych,
mobilności, szerokiej gamy kontaktów

Rys. 8.
Rysunek
8. Czynniki
Czynnikiwpływające
wpływającena
nazaangażowanie
zaangażowanie pracowników
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analizując zaangażowanie pracowników w działalność, nie sposób pominąć kwestii ich satysfakcji i świadomości oddziaływania tej aktywności na dalszą
Analizując zaangażowanie pracowników w działalność, nie sposób pominąć kwestii
karierę zawodową.
ich satysfakcji i świadomości oddziaływania tej aktywności na dalszą karierę zawodową.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 92% ankietowanych postrzega działalność w organizacji pozarządowej jako korzystnie wpływającą na późniejszą
ścieżkę zawodową, jednocześnie 97% badanych odczuwa satysfakcję z bycia
częścią organizacji.
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Wyniki przedstawionego badania potwierdzają postawione hipotezy na
temat głównych czynników wpływających na zaangażowanie oraz postaw reprezentowanych przez pracowników. Słuszne okazały się stwierdzenia dotyczące
systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który w coraz większym stopniu będzie
się opierał na działaniach spełniających oczekiwania rozwojowe pracowników i zapewniające im satysfakcję adekwatnie do zajmowanych przez nich postaw i wyznawanych wartości. W świetle wyników badań zaangażowanie pracowników
organizacji pozarządowych, których zdecydowana większość reprezentuje pokolenie Y, uwarunkowane jest celami społecznymi i chęcią realizacji potrzeb humanitarnych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że pracownicy o krótkim stażu pracy
należą do grupy najbardziej zaangażowanych i tym samym czerpiących satysfakcję z wykonywanych działań, a za główny bodziec wpływający na ich zaangażowanie uznają realizację potrzeb społecznych i rozwój własny. W przypadku osób
powyżej 26. roku życia sytuacja wygląda inaczej: zbiorowość ta cechuje się niską
bądź średnią aktywnością, uznając wynagrodzenie za decydujące o większym
zaangażowaniu. Istotnym czynnikiem wpływającym na aktywność członków
organizacji non profit są indywidualne postawy pracowników i reprezentowane
przez nich wartości.

Zakończenie
Przedstawione wyniki badań pozwalają na wstępną interpretację czynników
zaangażowania pokolenia Y w trzecim sektorze. Przedstawiciele tej grupy za kluczowy element powodzenia zawodowego uważają ciągłe uczenie się i samorealizację.
Jednocześnie dzięki równowadze między pracą a życiem prywatnym są w stanie
realizować swoje plany i założenia. Jedyny element, którym w istotny sposób przedsiębiorstwa mogą się różnić od organizacji non profit w pozyskaniu i utrzymaniu
pracownika z pokolenia Y, to wynagrodzenia, ale też pokolenie Y stara się nie
sprzedać i pozostać samodzielne.
Głównym sposobem utrzymania wysokiego zainteresowania omawianego
pokolenia działalnością non profit jest sprawny system zarządzania zasobami
ludzkimi. Zasadniczym celem tego systemu powinna być zatem taka organizacja
pracy działaczy, aby ich aktywność społeczna nie zamieniała się w działalność
komercyjną. Z punktu widzenia działalności biznesowej, biorąc pod uwagę liczebność organizacji non profit i wzrost ich znaczenia w życiu społecznym, można
przypuszczać, że staną się one realnym konkurentem na rynku pracy. Jeśli nawet
nie uda się im trwale pozyskać współpracownika ze względu na brak atrakcyjności
finansowej, to przynajmniej praca w nich będzie sposobem na odreagowanie pracy zawodowej w biznesie.
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Działania edukacyjne kampanii społecznych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Streszczenie
Kampanie społeczne to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie,
skierowanych do określonej grupy docelowej, których zadaniem jest doprowadzenie do
wzrostu wiedzy, zmiany myślenia i zachowania wobec określonego problemu społecznego. Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu
upowszechnianie wiedzy o przyczynach wypadków przy pracy i chorób zawodowych
oraz kształtowanie postaw zwiększających kulturę bezpieczeństwa w środowisku pracy.
Celem badań był przegląd kampanii społecznych na temat bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ocena wiedzy studentów o tych kampaniach, jak również edukacyjnej roli
kampanii w kształtowaniu postaw pracowników w zakresie bezpieczeństwa w środowisku pracy.
Analiza kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pokazuje
różnorodność form, jak i różne podejście do tego samego problemu. Szczegółowa wiedza studentów na temat ww. kampanii jest niewystarczająca. Rola edukacyjna kampanii
społecznych jest istotna, jednak nie należy oczekiwać znaczących zmian postaw pod
ich wpływem. Przedstawione przykłady dowodzą, że mimo kolejnych kampanii poruszane problemy są nadal aktualne i stąd potrzeba regularnego prowadzenia kolejnych,
a także wykorzystywania nowszych form, które będą oddziaływać na grupy docelowe.
Słowa kluczowe: kampania społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasyfikacja JEL: I18, J28
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Educational activities of the social campaign
for safety and health at work
Abstract
Social campaigns are a set of different planned activities for a specific time, meant for
a target group, whose aim is to increase knowledge, change the way of thinking and
behavior towards a specific social problem. Social campaigns for safety and health
at work are aimed at the dissemination of knowledge about risks that cause accidents at
work and occupational illnesses and at forming attitudes enhancing security culture in
the working environment.
The aim of the research was to review the social campaign for safety and health at work
and to evaluate students’ expertise on these campaigns, as well as their educational role
in shaping workers’ attitudes towards safety in the working environment.
The analysis of the social campaign for safety and health at work shows the diversity of
forms, as well as different approaches to the same problem. Students’ detailed knowledge
on the social campaigns is insufficient. The educational role of social campaigns is important,
however do not expect significant changes in the attitudes under their influence. Presented
examples show that despite successive campaigns addressed issues are still valid and
hence the need for regular campaigns and the use of newer forms that will have an impact
on the target groups.
Keywords: social campaign, safety and health at work

Wstęp
Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym
czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest dopro
wadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego
problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako dany cel marketingowy [Prochenko,
2010]. Kampanie społeczne to również upowszechnianie wiedzy o powodach
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz kształtowanie postaw zwiększających kulturę bezpieczeństwa w środowisku pracy poprzez dotarcie za pomocą
różnych form (internet, telewizja, radio, prasa) do jak najszerszej grupy odbiorców
(pracodawców i pracowników) [Kampanie społeczne, 2016]. Bazą kampanii społecznych, zarówno polskich, jak i światowych jest portal www.kampaniespoleczne.pl,
prowadzony przez Fabrykę Komunikacji Społecznej [Rasińska i in., 2014, s. 20].
Przedstawione w serwisie kampanie prowadzone są w różnym zakresie, dotyczą
wielu dziedzin życia oraz najważniejszych problemów społecznych, takich jak
ochrona środowiska, bezpieczeństwo, pomoc społeczna, prawa człowieka, równouprawnienie, tolerancja, walka z przemocą i wiele innych.
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Kampanie informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy mają na celu
zwiększanie świadomości i dostarczanie wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy,
a w efekcie zmianę postaw pracowników i pracodawców na probezpieczne [Zawieska, 2012]. Jak wskazują wyniki badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
- Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), stan świadomości w zakresie
bezpieczeństwa pracy – zarówno pracowników, jak i pracodawców – jest niski.
Prawie 50% badanych pracowników przyznało, że wygoda i szybkość wykonywanej pracy są dla nich ważniejsze niż jej bezpieczeństwo, a 35% zatrudnionych
w małych firmach – że nie zawsze stosuje wymagane środki ochrony indywidualnej. Powodem takiego zachowania może być przeświadczenie badanych, że potrafią bezpiecznie szybciej wykonywać pracę bez środków ochronnych, a ponadto
tak jest wygodniej. Prawie 70% respondentów uważało, że najczęstszą przyczyną
wypadków przy pracy jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jednocześnie dane
Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że pracodawcy nadal mają problem z prawidłową oceną ryzyka zawodowego. Na podstawie wieloletniego doświadczenia
CIOP-PIB z działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących
bezpieczeństwa pracy, a także przykładów dobrych praktyk corocznie są organizowane i/lub koordynowane kampanie informacyjne dotyczące problematyki
z obszaru bezpieczeństwa pracy.
Celem badań był przegląd kampanii społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ocena wiedzy studentów dotyczącej tych kampanii, jak
również ich edukacyjnej roli w kształtowaniu postaw przyszłych pracowników
w zakresie bezpieczeństwa w środowisku pracy.

1. Przykłady kampanii społecznych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
W latach 2013–2014 prowadzona była kampania informacyjna pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” [Bajka..., 2013]. Kampanię tę przygotowała
Fabryka Komunikacji Społecznej na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy. Celem
było uwrażliwienie pracowników przetwórstwa przemysłowego na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy. W spocie emitowanym w telewizji publicznej
i stacjach prywatnych robotnik krąży po hali fabrycznej, nie zwracając uwagi na
odsunięty właz w podłodze, jego kolega upuszcza skrzynkę z narzędziami z dużej wysokości, której – nawet tego nie dostrzegając – cudem unika kolejny z nich,
a ostatni obsługuje spawarkę bez okularów ochronnych. Bohaterom udaje się
uniknąć zagrożeń mimo ewidentnej niefrasobliwości i roztargnienia, jednak jak
mówi lektor, „życie to nie bajka”.
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W 2010 roku przeprowadzona została kampania „Bezpieczeństwo pracy
w budownictwie – upadki, poślizgnięcia” realizowana pod hasłem „Szanuj życie!
Bezpieczna praca na wysokości” [Drogie upadki, 2010]. Akcent położono w niej
na koszty wypadków przy pracy, które są niewspółmiernie wyższe od nakładów
na bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Zorganizowana przez Państwową
Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych kampania miała na celu zwiększenie świadomości skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie (w szczególności związanych z pracą na wysokości) oraz odkrycie korzyści z inwestowania
w bezpieczne miejsca pracy. Akcja promowała stosowanie nowoczesnych środków ochrony zbiorowej, a także prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania zabezpieczeń
zbiorowych. Adresatami tych działań byli przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach sektora budowlanego. W ramach programu „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki,
poślizgnięcia” odbyła się także ogólnopolska kampania medialna pod hasłem
„Jaki ślad zostawisz po sobie?”, zwracająca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa
podczas prac budowlanych, zwłaszcza na wysokości [Krwawy ślad, 2009]. W kampanii emitowano spot telewizyjny przedstawiający najważniejsze momenty życia
pracownika budowlanego. Kampania miała za zadanie zachęcić osoby związane
z pracą na wysokości do dbania o bezpieczeństwo i uświadomić im, że tragicznych w skutkach zdarzeń można uniknąć. Obie akcje medialne były częścią
kampanii informacyjno-kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy, obejmującej
m.in. kontrole na budowach, szkolenia, poradnictwo, program prewencyjny dla
małych firm budowlanych, seminaria dla środowisk projektantów i inwestorów,
lekcje dla uczniów szkół zawodowych i techników.
W roku 2012 czwarta edycja kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania
wypadkom w budownictwie adresowana była do pracodawców i pracowników
budowlanych [Kampanie informacyjne, 2012]. Oprócz informacji przekazywanych w telewizji, radiu i internecie Inspekcja Pracy przygotowała publikacje, listy
kontrolne, materiały wspomagające szkolenia bhp oraz program prewencyjny dla
pracodawców. Celem tej kampanii było upowszechnianie wzorca „robotnika
profesjonalisty”, który pracuje fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hasłem przewodnim kampanii było „Szanuj
życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”. Akcja Państwowej Inspekcji Pracy
miała służyć także wyrabianiu u pracowników trwałych nawyków bezpieczeństwa – stosowania się do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa
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od obowiązujących wymagań. Miała ona zachęcać do udziału w szkoleniach poświęconych przestrzeganiu przepisów bhp, niezależnie od czasu trwania określonego zakresu robót budowlanych.
W roku 2012 Państwowa Inspekcja Pracy podjęła realizację kampanii społecznej „Bezpiecznie od startu”, prowadzonej za pośrednictwem mediów (radia
i internetu), partnerów instytucjonalnych i społecznych [Kampanie informacyjne,
2012]. Uzupełniała ona dotychczasowe działania związane z realizacją programu
edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, opartego na materiałach przygotowanych przez CIOP-PIB. Kampania miała na celu zainteresowanie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów zdobywaniem podstawowej wiedzy na temat
prawa pracy oraz zasad bezpiecznej pracy. W ramach kampanii przygotowane
zostały na potrzeby programu m.in.: projekty graficzne obejmujące hasła kampanii, plakaty i reklamy prasowe. Dodatkowo nagrano krótkie audycje radiowe
dotyczące podstawowych, najważniejszych z punktu widzenia młodych ludzi,
zagadnień ochrony pracy (np. praca młodocianych, różnice między umową o pracę
a umowami cywilnoprawnymi, zasady zawierania umów o pracę, podstawowe
informacje dotyczące czasu pracy i urlopów wypoczynkowych).
„Partnerstwo dla prewencji” było hasłem europejskiej kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, realizowanej w latach 2012–2013
[Zawieska, 2012]. Kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy realizowana była przez CIOP-PIB (jako krajowy
punkt centralny) we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz partnerami społecznymi. Celem kampanii było promowanie współpracy pracodawców i pracowników w zakresie działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia oraz uświadamianie, że zapewnienie bezpieczeństwa
w miejscu pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy i że bezpieczeństwem
pracy należy zarządzać podobnie jak innymi procesami w przedsiębiorstwie. Kampania miała dostarczyć niezbędnych informacji oraz narzędzi do promowania
prewencji i kształtowania kultury bezpieczeństwa, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, dostarczenie pracodawcom prostych materiałów
informacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem zawodowym, włączanie działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w politykę społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz budowanie kultury bezpieczeństwa w Europie.
Podkreślała znaczenie kadry zarządzającej w zakresie bhp i zaangażowania pracowników w działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Kolejnym projektem dotyczącym kształtowania probezpiecznych postaw
pracowników i pracodawców przez kampanie informacyjne ukierunkowane na
potrzeby wybranych środowisk, realizowanym w ramach II etapu programu
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wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, była zorganizowana
w roku 2012 przez CIOP-PIB kampania informacyjna „Prewencja wypadkowa”
[Zawieska, 2012]. Miała za zadanie upowszechnić systemowe podejście do prewencji wypadkowej, rozumianej jako systemowe działania w celu poprawy
bezpieczeństwa pracy prowadzone w przedsiębiorstwach, a obejmujące m.in.: poprawną ocenę ryzyka zawodowego i upowszechnianie jej wyników wśród pracowników, działania organizacyjne służące ograniczaniu występujących zagrożeń,
np. czasowe ograniczenie pracy w strefach ekspozycji na hałas, oraz zapewnianie
i prawidłowy dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Jako cel główny
kampanii przyjęto poszerzanie wiedzy pracowników i pracodawców na temat
metod przeciwdziałania im i sposobów skutecznej ochrony przed skutkami zagrożeń w środowisku pracy. Poza plakatem kampanii, ulotkami informacyjnymi
(„Jak pracować bezpiecznie i unikać wypadków przy pracy – wskazówki dla młodych pracowników” oraz „Co kieruje postępowaniem młodych pracowników”)
i materiałami konferencyjnymi uczestnicy działań kampanii otrzymali „Poradnik dobrych praktyk bhp dotyczący współpracy z podwykonawcami”.
Interesujące kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
były organizowane np. w Kanadzie w latach 2009–2010 [Świejkowski, 2010]. Celem kampanii Work safe, prowadzonej przez ministerstwo pracy i imigracji kanadyjskiej prowincji Alberta było zmniejszenie liczby wypadków w pracy. W walce
ze złymi praktykami postawiono na prosty, zrozumiały przekaz. Agencja reklamowa Extreme Group przygotowała trzy spoty telewizyjne, które pokazywały
historie gwoździa, drabiny i wiadra. Te proste narzędzia niewłaściwie użytkowane
i przechowywane mogą zamienić zwyczajny dzień pracy w prawdziwy dramat.
„Ostra końcówka gwoździa przez lata wystająca z palety odnajduje swoje przeznaczenie w głowie pracownika magazynu, zepsuty szczebelek od drabiny stwierdza, że nie wytrzyma dłużej tego napięcia, natomiast pozostawione na środku
korytarza wiadro z wodą mści się na osobie, która go nie dostrzegła”. Gwóźdź,
drabina i wiadro stają się niebezpieczne z winy człowieka. Często lenistwo czy
niedbałość usprawiedliwiane są stwierdzeniem, że każdy na pewno dostrzeże
niebezpieczeństwo.
W kampanii Silence doesn’t work here, aby zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa w miejscu pracy, organizacja Worker Compensation Board of Nova
Scotia przeprowadziła kampanię edukacyjną, a jej twarzą uczyniła mima, symbolizującego niebezpieczeństwa wynikające z milczenia na temat zagrożeń w miejscu
pracy [Durda, 2009]. Kampania miała zwrócić uwagę młodzieży rozpoczynającej
pracę, jak ważne jest bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także uświadomić przysługujące im prawa. Kampania adresowana była również do pracodawców, dla
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których zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom jest obowiązkiem
i którzy powinni zadbać o ich właściwe przeszkolenie.

2. Materiał i metody badań
Badania zostały przeprowadzone w latach 2012–2014 roku wśród 247 studentów
różnych uczelni studiujących w Poznaniu. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który poza pytaniami zawierał także przykładowe plakaty i spoty
reklamowe kampanii społecznych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Średnia wieku badanych wynosiła 22,35 lat ± 1,245. Kobiety stanowiły 61% całej grupy,
a mężczyźni 39%. Studenci oceniali działania edukacyjne w skali 1–5.

3. Wyniki badań
Badana grupa studentów, oceniając podejmowane w Polsce działania związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy, podkreślała, że są one dostateczne (65,2%).
Tylko 14,3% oceniło je jako dobre, a 20,5% jako niezadowalające. Żadna osoba
nie oceniła działań jako bardzo dobre. Jednak respondenci potwierdzili, że w Polsce są tworzone warunki do podejmowania tego typu działań (61,1%).
Studenci mieli do czynienia z materiałami reklamowymi w telewizji (65%),
na plakatach i billboardach (47%), w internecie (45%), w prasie (19%) i radiu (8%).
Jednak nie zwracali uwagi na instytucje, które przygotowywały reklamy – 98,9%
nie pamiętało, jakie organizacje były wymieniane w przekazach.
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. W trakcie badania studenci porównywali dziewięć kampanii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Siedem z nich zostało przeprowadzonych w Polsce, a dwie w Kanadzie.
Badana grupa studentów wysoko oceniła dwie kampanie. Pierwsza, „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, prowadzona była w Polsce w latach 2013–2014
i najprawdopodobniej duża liczba emisji spotów w telewizji spowodowała tak wysoką ocenę. Druga kampania, Work safe, prowadzona była w Kanadzie i spodobała się polskim studentom przede wszystkim ze względu na prostotę i jasny
przekaz.
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Tabela 1. Ocena kampanii społecznych

Kampania

Reklama
kampanii
podobała
mi się
(%)

Zbyt ogólne
Brak
wiadomo- czytelnego
ści, mało
przekazu
konkretne
(%)
(%)

Trudno
określić
(%)

Ocena
roli edukacyjnej

Bezpieczeństwo pracy zależy
od Ciebie

59

18

9

15

2,25

Bezpieczeństwo pracy
w budownictwie – upadki,
poślizgnięcia

19

36

28

17

3,26

Jaki ślad zostawisz po sobie?

10

39

31

20

1,26

Szanuj życie!
Profesjonaliści pracują
bezpiecznie

13

62

15

11

2,14

Bezpiecznie od startu

5

23

60

13

1,12

Partnerstwo dla prewencji

34

45

9

11

2,46

Prewencja powypadkowa

39

35

10

16

2,56

Work safe

68

15

6

11

3,68

Silence doesn’t work here

9

31

26

35

1,69

Źródło: badania własne.

Głównym celem prezentowanych studentom kampanii było dostarczanie
wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak badani studenci nie potwierdzili, że pod ich wpływem zmieniliby swoje zachowanie, postawę czy nawyki.
Uważają oni, że w związku z liczbą wypadków w pracy należy tworzyć kampanie
społeczne informujące o ich przyczynach, zwłaszcza że zwykle można było im
zapobiec, gdyby przestrzegano przepisów bhp. Nieuwaga, lekkomyślność i niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa są głównymi przyczynami wypadków w miejscu pracy, także śmiertelnych. Ważne jest włączenie
wszystkich grup (pracowników i pracodawców) w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia człowieka w środowisku pracy. Studenci potwierdzili, że sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są bardzo ważne i należy włączyć do ich
przestrzegania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Pracodawcy powinni
pamiętać, że są odpowiedzialni za zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy.
Kolejnym tematem poruszonym w trakcie dyskusji na temat kampanii
społecznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy było dopasowanie
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kampanii do grup docelowych. Prezentowane kampanie w opinii badanych studentów były dobrze dobrane do grup docelowych i wykorzystywały różne formy
przekazu. Jednak zauważono, że treści przekazu nie zawsze były jasno sformułowane, co jest warunkiem ich przyswojenia i zaakceptowania przez odbiorców.
Studenci zauważyli, że dobrym sposobem przekazania informacji, oprócz plakatów, ulotek informacyjnych i materiałów konferencyjnych, była rozdawana
wszystkim uczestnikom działań kampanii „Prewencja wypadkowa” publikacja
„Poradnik dobrych praktyk bhp dotyczący współpracy z podwykonawcami”.
Wysoko ocenili również strony internetowe poszczególnych kampanii, z których
można było pobrać różne materiały informacyjne i promocyjne.

4. Omówienie
W kampaniach społecznych wykorzystuje się różne kanały i instrumenty
komunikacyjne [Daszkiewicz, 2011]. Jeśli ich organizatorzy mają takie
możliwości, sięgają po reklamę telewizyjną, radiową i prasową. Pozostali
szukają innych sposobów dotarcia do odbiorców docelowych. Ważnym
kanałem komunikacji w kampaniach społecznych jest internet. Kluczową
rolę odgrywają strony internetowe, z których wiele może stanowić wzór
marketingowego podejścia, zarówno pod względem treści, jak i formy.
W promocji idei społecznych wykorzystuje się często koncerty i inne wydarzenia, które mogą przyciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej. Wymienione instrumenty komunikacyjne to tylko przykłady form, które mogą
być wykorzystywane w kampaniach, również związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy. Niezależnie od zakresu zastosowanych form i narzędzi należy pamiętać o integracji działań komunikacyjnych, dzięki czemu przekaz
kampanii społecznej będzie spójny i wyrazisty.
Celem kampanii informacyjnych o charakterze społecznym jest inicjowanie
zmian kulturowych wśród ich adresatów, a w szczególności wywołanie ogólnie
pożądanych postaw lub zachowań [Kampanie informacyjne, 2012]. Kampanie informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy na temat bhp wspierają działalność kontrolną lub są samoistnymi przedsięwzięciami służącymi budowaniu świadomości
zagrożeń zawodowych, poszerzeniu wiedzy o sposobach ich ograniczania i eliminowania, a także inspirowaniu pracodawców oraz podmiotów wykonujących
bezpośrednio pracę do poprawy jej warunków. W opracowaniu Głównej Inspekcji
Pracy dotyczącym kampanii informacyjnych opisano kampanie społeczne realizowane w latach 2008–2012 oraz ich efekty. Między innymi za najważniejszy
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efekt kampanii „Mniej dźwigaj” uznano ujednolicenie wymagań stawianych
pracodawcom w zakresie ograniczania zagrożeń przy dźwiganiu ciężarów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wśród wniosków wskazano przede wszystkim problem marginalizowania czynników ergonomicznych środowiska pracy,
dotyczący nie tylko pracodawców, ale również ogółu społeczeństwa. Dlatego
wskazano, że najlepsze rezultaty mógłby przynieść wieloletni program wprowadzenia do szkół obowiązkowych zajęć kształtujących bezpieczne i ergonomiczne
metody wykonywania pracy. Prowadzona również przez Państwową Inspekcję
Pracy w ciągu ostatnich trzech lat kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
pracy w budownictwie stała się istotnym czynnikiem kształtowania świadomości
zagrożeń i ich skutków wśród głównych grup zawodowych z branży budowlanej,
stosowania skutecznych środków ochrony oraz przestrzegania przepisów bhp.
Wpłynęła również na zwiększenie pożądanych zachowań społecznych, takich jak
brak tolerancji dla wykonywania robót budowlanych w sposób niebezpieczny dla
życia i zdrowia pracowników. Wskazywał na to m.in. wzrost liczby telefonów
interwencyjnych do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących wykonywania
pracy w sposób grożący urazami pracowników i osób postronnych. Zaczęto postrzegać Państwową Inspekcję Pracy jako instytucję wspomagającą pracodawców,
a nie tylko jako organ kontroli i przymusu. Dotychczasowe kampanie miały służyć
wyrabianiu u pracowników trwałych nawyków bezpieczeństwa – stosowania się
do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa od obowiązujących
wymagań. Ponadto promowały udział w szkoleniach poświęconych przestrzeganiu przepisów bhp, niezależnie od czasu trwania określonego zakresu robót.
W 2009 roku TNS OBOP przeprowadził ankietę, w której 42% zbadanych pracowników stwierdziło, że po obejrzeniu spotu telewizyjnego „A ty jaki ślad zostawisz
po sobie?”, zwróciło znacznie większą uwagę na kwestie prawidłowego zabezpieczenia się podczas pracy [Drogie upadki, 2010].
Dotarcie komunikatów do adresatów to zaledwie pierwszy etap na drodze
do zmiany postaw i zachowań [Daszkiewicz, 2011]. Kolejnym jest przyswojenie sobie ich treści zgodnie z intencją nadawcy i zaakceptowanie ich. Dopiero na ostatnim etapie następuje internalizacja, czego konsekwencją jest zmiana postaw. Do
zmiany postaw i zachowań potrzebny jest czas, dlatego bardzo ważne jest długookresowe podejście do tematu oraz kontynuacja podjętych działań. W założeniu
kampanie powinny zostać nie tylko zauważone, ale również odnieść wymierny
skutek w postaci zmiany podejścia pracodawców i przedsiębiorców do problematyki bezpieczeństwa pracy [Kampanie informacyjne, 2012]. W rezultacie znacząca część adresatów kampanii powinna zwrócić większą uwagę na przygotowanie
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pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, w tym stosowanie środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz na bezpośredni nadzór w tym zakresie.
Wspólnym celem kampanii jest zachęcanie pracodawców oraz pracowników
do wypracowywania i wdrażania metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach i prowadzenia działań z zakresu prewencji wypadkowej [Zawieska,
2012]. Kampanie mają im uświadomić, że za poziom bezpieczeństwa pracy jest
odpowiedzialna każda osoba pracująca w przedsiębiorstwie. Ponadto mają promować dobre praktyki oraz wspierać strategie, przedsięwzięcia i inicjatywy w tym
zakresie. Organizatorzy kampanii społecznych powinni uwzględniać aspekt praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i włączać do programów konferencji i seminariów prezentacje dobrych praktyk.

Podsumowanie
Analiza kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pokazuje różnorodność form, jak i różne podejście do tego samego problemu.
Szczegółowa wiedza studentów na temat wspomnianych kampanii społecznych jest niewystarczająca.
Rola edukacyjna kampanii społecznych jest istotna, jednak nie należy oczekiwać znaczących zmian postaw pod ich wpływem.
Przedstawione przykłady dowodzą, że mimo kolejnych kampanii poruszane problemy są nadal aktualne i stąd potrzeba regularnego ich prowadzenia, a także
wykorzystywania nowszych form, które powinny oddziaływać na grupy docelowe.
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Wartość i miejsce programu adaptacji
skierowanego do studentów pierwszego roku
w procesie zarządzania kapitałem ludzkim
stosowanym przez publiczną uczelnię wyższą
Streszczenie
Pierwszy rok studiów jest niewątpliwie pewnego rodzaju szokiem dla młodych studentów. Rozpoczynający naukę na uczelni często muszą radykalnie zmienić dotychczasowy
tryb życia i dostosować się do nowych obowiązków. Aby móc zatem w pełni korzystać
z wybranej oferty edukacyjnej i tworzyć wartość dla organizacji, potrzebują wsparcia
w przejściu okresu adaptacyjnego i dostosowania się do nowych obowiązków.
Głównym celem artykułu jest wykazanie zasadności organizowania dla studentów
pierwszego roku uczelni wyższej programu adaptacyjnego i wpływu tej inicjatywy na
całokształt procesu zarządzania kapitałem ludzkim stosowanym przez publiczną uczelnię wyższą.
Słowa kluczowe: adaptacja społeczna, adaptacja zawodowa, uczelnia, zarządzanie,
student, edukacja
Klasyfikacja JEL: M

217

•

Anna Krasnova Wartość i miejsce programu adaptacji...

•

The value and a place adaptation program
addressed to first-year students
in the processes of human capital management
used by a public universities
Abstract
The first year of study is undoubtedly kind of shock for young students. People who start
their study at the university often have to faced, with the necessity of radical change in
their lifestyle and they must adapt to new obligations. Therefore, to be able to fully use
the selected education and create value for the organization, they need support in the
transition the period of adaptation and adaptation to new responsibilities. Demonstrating the legitimacy of the organization for the students of the first year university adaptation program, and the impact of this initiative on the overall human capital management
process used by a public university are the main aim of this article.
Keywords: social adaptation, professional adaptation, university, management, student,
education

Wstęp
Uczelnie publiczne, choć nie są podmiotami komercyjnymi, muszą w coraz
większym stopniu korzystać z doświadczeń praktyki biznesowej i stosować
sprawdzone przez organizacje z innych branż metody zarządzania, w tym ukierunkowane na pozyskanie i utrzymanie studentów.
Profesor J. Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, twierdzi, że studenci są interesariuszami szkół wyższych, gdyż mają swój interes w tym, aby
uczelnia sprawnie funkcjonowała [Kieraciński, 2012]. Zgodnie z założeniami
modelu harwardzkiego, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wszyscy interesariusze firmy stanowią jej zasoby [Pocztowski, 2003, s. 25]. W strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi istotne jest odpowiednie wykorzystanie kapitału
tkwiącego w ludziach w taki sposób, żeby wszystkie osoby pośrednio lub bezpośrednio związane z organzacją mogły się przyczyniać do realizacji jej strategii
biznesowej, wizji i misji poprzez realizację własnych celów [Makiewicz, 2013, s. 2].
Dlatego też ważne jest, by postrzegać studentów uczelni jako kapitał ludzki, którym stają się w okresie odbywania studiów, a czasami również po zakończeniu nauki,
co z kolei uzasadnia stosowanie w odniesieniu do studentów założeń współczesnego
zarządzania kapitałem ludzkim1.
W niniejszej pracy terminy „zarządzanie kapitałem ludzkim” i „zarządzanie zasobami ludzkimi” stosowane
są zamiennie w celu uniknięcia powtórzeń.
1
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Jednym z podstawowych, a zarazem najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest adaptacja. Profesor Cz. Sikorski podkreśla, że: „Adaptacja społeczna jest trudną sztuką podporządkowania się kulturze
grupy przy równoczesnym wnoszeniu do niej unikalnego, indywidualnego wkładu”
[Sikorski, 1999, s. 167]. W ujęciu społecznym adaptację postrzega się jako „proces
świadomej i podświadomej modyfikacji społecznej nabytych cech, tak aby były
one zgodne ze wzorcem cech uznawanych w danym środowisku za normalne i pożądane, i aby pozwalały na rozwiązywanie problemów współżycia w sposób możliwie bezkonfliktowy” [Żarczyńska-Dobiesz, 2008, s. 35–36].
Adaptacja umożliwia jednostkom w niej uczestniczącym sprawne funkcjonowanie w nowych warunkach społecznych, do których zaliczają się m.in. sposoby
funkcjonowania rodzin, grup interesów, szkół oraz miejsca pracy [Smid, 2010, s. 9].
Wobec powyższego przyjęto, że głównym celem artykułu jest wykazanie
zasadności organizowania dla studentów pierwszego roku uczelni wyższej programu adaptacyjnego i wpływu tej inicjatywy na całokształt procesu zarządzania kapitałem ludzkim stosowanym przez publiczną uczelnię wyższą na podstawie
badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego.

1. Zasadność organizacji programu adaptacji
dla studentów uczelni wyższej
Od dawna organizacje przywiązują dużą uwagę do adaptacji nowego pracownika, gdyż to właśnie od jej skuteczności zależy, na ile szybko firma zacznie odnosić
korzyści z pracy nowo zatrudnionego [Listwan, 2005, s. 42]. Przejść przez złożony proces adaptacyjny, stając się członkami nowej organizacji, muszą jednak nie
tylko pracownicy, ale również inni interesariusze organizacji. W przypadku
szkół wyższych najważniejszymi interesariuszami są ich bezpośredni klienci,
czyli studenci. Osiągnięcie założonych przez uczelnię celów zależy więc od tego,
na ile sprawnie będzie przebiegało nauczanie, czy studenci, kończąc studia, będą
dobrze wyedukowani w ramach wybranego kierunku studiów i czy poradzą sobie na rynku pracy.
Często jednak uczelnie wyższe działania skierowane do studentów skupiają
wyłącznie wokół doboru najlepszej kadry dydaktycznej, zwiększenia zakresu treści
programowych przeznaczonych do nauki i dostosowywania ich do wymagań
rynku pracy oraz urozmaicania sposobów i form nauczania. Zapomina się jednak
o tym, że młodzi ludzie, decydując się na podjęcie studiów, muszą się zmierzyć
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z całkowitą zmianą trybu życia i przystosować się do pełnienia nowej roli społeczno-gospodarczej. Aby móc zatem w pełni korzystać z wybranej oferty edukacyjnej i tworzyć wartość dla organizacji, potrzebują wsparcia w przejściu okresu
adaptacyjnego i dostosowania się do nowych obowiązków.
Adaptacja uważana jest za złożony proces ekonomiczny, socjologiczny i psychologiczny, gdyż nowi ludzie, zanim staną się pełnowartościowymi członkami
organizacji, muszą się przystosować do nowego miejsca oraz do nowej roli i zadań, które będą w nim pełnić, do innych członków organizacji, a także do materialnych warunków, od których będą zależały podejmowane przez nich działania
[Żarczyńska-Dobiesz, 2008, s. 3]. Studenci pierwszego roku, rozpoczynając naukę w szkole wyższej, muszą się przyzwyczaić m.in. do wydłużonych godzin zajęć, dostosować się do trybu i sposobu funkcjonowania uczelni, poznać i nauczyć
się korzystać z metod i technik komunikacji przyjętych na uczelni, przyswoić
odmienne od szkolnych metody przekazywania wiedzy, stosowane przez wykładowców akademickich, uświadomić sobie zakres swojej odpowiedzialności, a przede
wszystkim wartość bycia studentem oraz korzyści z tego płynące. Pozwoli to studentom na wyznaczanie sobie celów i sposobów ich osiągnięcia [Adamska-Chudzińska, 2012, s. 84], co z kolei przełoży się bezpośrednio na sukces uczelni.
Zakładając, że edukacja ponadszkolna docelowo ma stanowić podstawę do
budowania kariery zawodowej i jest zatem jej elementem, zasadne staje się zastosowanie terminologii związanej z adaptacją zawodową do procesu przystosowywania się studenta do uczelni.
Adaptacja zawodowa jest systemem działań podejmowanych przez osobę
adaptującą się w celu przystosowania się do wymagań nowej roli zawodowej i zakładu pracy [Smid, 2010, s. 9]. Współczesne koncepcje zarządzania zakładają jednak, że przystosowanie się do środowiska pracy (adaptacja zawodowa) ma na celu
nie tylko sprostanie wymaganiom stawianym przez wykonywaną pracę (w przypadku studentów – naukę), ale również integrację jednostki z otoczeniem zawodowym, odnalezienie wspólnych wartości i cech oraz sposobów realizacji własnych
celów przez realizację celów organizacji.
Istotne działanie zaś, które uczelnia może podjąć w stosunku do nowo przyjętych studentów, a które jest uznawane za jedną z kluczowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, to stworzenie młodym ludziom odpowiednich warunków
do adaptacji, aby mogli w jak najkrótszym czasie zapoznać się z zupełnie nowym
dla nich środowiskiem, by zrozumieli stawiane im wymagania i kulturę organizacyjną uczelni.
Reasumując: osoby przyjmowane na studia, aby móc w jak najkrótszym czasie
przystosować się do życia na uczelni i zwiększyć swoją efektywność, potrzebują
odpowiedniego procesu adaptacyjnego realizowanego przez wybraną szkołę wyższą.
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2. Problem adaptacji młodzieży do życia na uczelni
Pierwszy rok studiów jest niewątpliwie pewnego rodzaju szokiem dla młodych
studentów. Nowe środowisko może stanowić dla nich źródło problemów, z którymi nie wszyscy będą sobie umieli poradzić. Rozpoczynający naukę na uczelni,
często muszą radykalnie zmienić dotychczasowy tryb życia i dostosować się do
nowych obowiązków. Brak wsparcia i pomocy w przystosowaniu się do bycia
studentem może u wielu pierwszoroczniaków wywołać lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, stres, obciążenie psychofizyczne, zmniejszenie poczucia własnej wartości. To z kolei może negatywnie wpłynąć na przyswajanie wiedzy i umiejętności.
W konsekwencji pierwszy okres studiów może się zachować w pamięci tych osób
jako jeden z najmniej przyjemnych okresów życia.
Problemy i trudności, które napotykają, rozpoczynając studia, młodzi żacy
postrzegają jako specjalnie stworzone przez środowisko społeczne, aby im pokazać, jak ciężko jest być dorosłym. Potwierdzeniem tego może być następująca
wypowiedź jednej z internautek na forum internetowym: „Pierwszy rok jest po
to, by nieco uprzykrzyć studentom życie i pokazać im, że po długiej przerwie
pomaturalnej powinni wziąć się do pracy” [Najtrudniejszy pierwszy… rok, 2010].
Przeżywane podczas pierwszego roku emocje wywołane nieprzygotowaniem
młodzieży do pełnienia nowej roli, powodują, że wielu z nich odnosi porażkę
w zaadaptowaniu się w nowym środowisku i odnalezieniu swojego miejsca. Bloger Ja, opisując swój pierwszy rok, wspomina „To była trauma. Stres. Przerażenie.
Zło” [Najtrudniejszy pierwszy… rok, 2010].
Wśród problemów, z którymi muszą się zmierzyć studenci pierwszego roku,
są m.in. [Najtrudniejszy pierwszy… rok, 2010; Pierwszy rok studiów, 2014; Pierwsze kroki na studiach; Studia i wielki problem, 2014; Pierwszy rok – poziom trudności, 2010]:
• problem z oswojeniem się z nowym miejscem i organizacją studiów;
• nieumiejętność dostosowania się do nowego toku nauczania;
• zaburzenie dotychczasowego poglądu przez zmianę trybu życia;
• problemy z opanowaniem emocji wywołane poczuciem niepewności, nadmiernością planów i nadziei, ale także obaw i lęków;
• problem z odnalezieniem się w nowym towarzystwie i nawiązaniem relacji
interpersonalnych;
• utrata wewnętrznej motywacji wywołana niedoinformowaniem;
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• problemy związane z samodzielnym i odpowiednim zaplanowaniem nauki2.
Studia dla młodych ludzi to czas wielkich zmian, do których muszą się przyzwyczaić. Większość opisanych powyżej problemów, jakie napotykają studenci
pierwszego roku, uczelnia może rozwiązać, okazując im odpowiednie wsparcie.
Posłuży do tego dobrze zaplanowany, dostosowany do potrzeb i predyspozycji
młodych ludzi proces adaptacyjny, który pomoże im przystosować się do bycia
studentami, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu
nauczania od samego początku studiów.

3. Metodologia badania
„Badanie potrzeby realizacji spotkań adaptacyjnych dla studentów pierwszego
roku Wydziału Zarządzania” zostało przeprowadzone wśród studentów studiów
stacjonarnych w kwietniu 2014 roku.
Celem badania było zebranie opinii studentów na temat ich doświadczeń
związanych z pierwszym okresem pobytu na wydziale. Przedmiotem badania
[Lutyńska, 1984, s. 14] uczyniono spotkania adaptacyjne skierowane do studentów pierwszego roku studiów.
Jako metodę badawczą autorka wybrała sondaż [Babbie, 2008, s. 275], szczególnie często stosowany w badaniach społecznych. Metoda ta umożliwia określenie stopnia, zasięgu oraz kierunku i natężenia badanego zjawiska, a także
zależności między cechami badanego przedmiotu. Przedmiotem badania sondażowego są poglądy respondentów, ich opinie oraz motywy postępowania [Witaszek, 2007, s. 144].
Techniką zastosowaną do realizacji badania stała się ankieta środowiskowa
[Łobocki 1982, s. 268], która miała charakter anonimowy. Kwestionariusz [Zaczyński, 1976, s. 158] ankiety zawierał 20 pytań głównych, wśród których znalazło się sześć wymagających rozstrzygnięcia oraz 14 pytań dopełniających.
Jak pokazują badania dotyczące przyczyn niepowodzeń studentów I roku przeprowadzone na Wydziale
Chemicznym Politechniki Gdańskiej, większość z nich wynika wprost z przedmiotowego traktowania
uczniów w szkole średniej. Skutkiem tego są: wyuczona bezradność, brak umiejętności w rozwiązywaniu
własnych problemów oraz liczenie, że ktoś inny jest odpowiedzialny za ich los, a więc powinien rozwiązać
wszystkie ich problemy. Uczestnicy badania zostali zapytani o to, co sprawiało im największe trudności na
pierwszym roku studiów. Wyniki badania pokazują, że były to w największym stopniu zaległości ze szkoły
średniej (52%). Ponadto kolejno zostały wskazane: organizacja czasu (44%) oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć (37%), co po raz kolejny udowadnia, że młodzi ludzie nie umieją zarządzać własnym czasem i planować swoich działań. Problem dla studentów pierwszego roku stanowiły także: wypowiadanie się
na zajęciach, odpowiedzi ustne (24%) oraz integracja w nowym środowisku (23%). Studenci biorący udział
w wywiadach w większości stwierdzili, że w trakcie pierwszego roku przeżyli szok psychiczny związany
z gwałtowną zmianą metodyki uczenia się, sposobu przekazywania wiedzy przez wykładowców oraz obszernością materiału i tempem jego przyswajania.
2
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Przeprowadzone badanie miało charakter ilościowy i jednorazowy [Witaszek, 2007, s. 143] o losowym doborze próby wśród studentów studiów stacjonarnych. Wybór studentów studiów stacjonarnych był natomiast celowy. Autorka
miała na względzie to, że wśród nich są osoby, które częściej niż studenci studiów
niestacjonarnych podejmowały naukę bezpośrednio po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych i nie miały doświadczeń związanych z pracą zawodową. Zatem stając się członkami społeczności uczelnianej, mogły bardziej odczuwać
potrzebę wsparcia ich w pierwszym okresie w nowym środowisku.
W badaniu wzięło udział 158 studentów Wydziału Zarządzania UŁ. Blisko
60% z nich w trakcie realizacji badania studiowało na pierwszym roku.

4. Wyniki badania
Pierwsza część pytań kwestionariusza była zorientowana na ujawnienie tego,
czy osoby rozpoczynające studia miały jakieś problemy i trudności, a jeśli tak, to
czym były one spowodowane. Ankietowani zostali zapytani, czy po złożeniu
wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia oraz
przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych uzyskana przez nich informacja o organizacji i przebiegu studiów była ich zdaniem wystarczająca, aby bez zbędnych
trudności i problemów rozpocząć naukę. Zaledwie 19% ankietowanych odpowiedziało, że uzyskana informacja nie była wystarczająca. Jednakże na kolejne pytanie: „Jakiej wiedzy i informacji brakowało Ci podczas rozpoczęcia nauki na
Wydziale Zarządzania?”, 16% ogółu badanych odpowiedziało „Żadnej”. Warto
pokreślić, że wśród osób, które uważają, że podczas rozpoczęcia studiów nie
miały żadnych problemów (ponad ⅓ ogólnej liczby ankietowanych), ponad 70%
wskazało przynajmniej jedną odpowiedź dotyczącą braku wystarczającej wiedzy
na jakiś temat związany z funkcjonowaniem na uczelni.
Druga część pytań kwestionariuszowych miała na celu stwierdzenie, czy
w momencie podjęcia przez respondentów studiów na Wydziale Zarządzania,
odbyły się spotkania informacyjne oraz jeśli tak, to na czym polegały. Ponad połowa badanych (58%) wypowiedziała się, że takie spotkania się nie odbyły. Ci
jednak, którzy te spotkania mieli (zaledwie 34% ogółu), jednoznacznie stwierdzili,
że są niezbędne. Były to osoby studiujące obecnie na pierwszym roku studiów
licencjackich, a spotkanie adaptacyjne, w których uczestniczyły, miały charakter
jednorazowy i zostały przeprowadzone wyłącznie przez opiekunów roku. Podczas spotkań wyjaśniono im jedynie „niektóre kwestie organizacyjne”. Możliwości
uzyskania stypendiów oraz sposób posługiwania się portalem USOSWeb, z którym
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Osoby, które uznały, że organizowanie spotkań adaptacyjnych dla osób rozpoczynających naukę na studiach wyższych jest niezbędne, mogły przystąpić do
trzeciej części kwestionariusza. Pytania zawarte w tej części umożliwiały studentom wyrażanie własnej opinii o tym, jak owe spotkania miałyby wyglądać, ile
trwać i z jakich elementów się składać. Najbardziej odpowiednim okresem na
organizowanie spotkań adaptacyjnych są, zdaniem 79 respondentów (tj. 57%),
pierwsze dni zajęć dydaktycznych. Zdaniem autorki może to być uwarunkowane
m.in. obawą przed koniecznością wcześniejszego przyjazdu do miasta, w którym
mieści się uczelnia, i ponoszenia dodatkowych kosztów, bo prawie 60% respondentów badania pochodziło spoza Łodzi. Blisko ⅓ ankietowanych za najlepszy
okres na zorganizowanie spotkań adaptacyjnych uznała kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem zajęć.
Na pytanie o długość trwania spotkań studenci odpowiedzieli, że wolą, by
trwały one nie dłużej niż kilka godzin (prawie 65% respondentów). Około 35%
ankietowanych preferowałoby jednak dłuższy cykl spotkań, trwający od jednego
dnia (21%) do kilku dni (14%). Jednak jak wynika z analizy kolejnych opinii badanych
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studentów, trudno byłoby zorganizować wyłącznie jedno kilkugodzinne spotkanie, uwzględniając wszystkie aspekty procesu adaptacyjnego. Studenci uważają,
że w trakcie tych spotkań:
• muszą być wyjaśnione formy i metody zajęć (91% respondentów),
• należy przeprowadzić warsztat na temat korzystania z portalu USOSWeb (80%),
• trzeba załatwić wszystkie kwestie organizacyjne, takie jak podpisanie umów
oraz odebranie legitymacji i indeksów (74%).
Ponadto ankietowani uznali, że w trakcie spotkań adaptacyjnych nie powinno zabraknąć:
• warsztatu integracyjnego (61%),
• spotkania z przedstawicielami samorządu studenckiego oraz organizacji
studenckich (40%),
• warsztatu zapoznającego z najciekawszymi metodami szybkiej i łatwej
samodzielnej nauki (38%),
• szkolenia z zarządzania sobą w czasie (36%).
Za preferowaną formę przeprowadzenia spotkań studenci uznali warsztaty
– tę odpowiedź wybrało ponad 80% ankietowanych. Zdaniem badaczki na uwagę
zasługuje fakt, że prawie 92% respondentów uznało, że spotkania adaptacyjne
muszą być organizowane z wykorzystaniem przynajmniej jednej formy interaktywnej (takiej jak warsztaty czy gra symulacyjna), wymagającej od studentów
aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Wnioski
Jak wskazują wyniki badań, osoby rozpoczynające naukę uważają, że uczelnia
dbająca o dobro studenta powinna zorganizować odpowiedni proces adaptacyjny,
który pozwoli na szybsze i łatwiejsze przystosowanie się młodej osoby do bycia
studentem. Przekonują o tym następujące wyniki:
• Tylko 16% ogółu ankietowanych przyznało, że nie brakowało im informacji,
której udzielono im w pierwszych dniach pobytu na wydziale.
• Wśród około ⅓ ogółu badanych osób, które uważają, że podczas rozpoczęcia
studiów nie miały żadnych problemów, ponad 70% wskazało przynajmniej
jedną odpowiedź dotyczącą braku wystarczającej wiedzy na jakiś temat.
• Podczas spotkań adaptacyjnych, które doszły do skutku, opiekunowie wyjaśniali nowo przyjętym jedynie „niektóre kwestie organizacyjne”.
• 87,3% badanych uznało, że proces adaptacyjny jest potrzebny.
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O potrzebie organizowania bardziej sformalizowanych i atrakcyjnych spotkań adaptacyjnych świadczą jeszcze inne opinie. Otóż studenci twierdzą, że choć
spotkania adaptacyjne mają się odbywać, nie zawsze dochodzą do skutku, a jeśli
się odbywają, to są prowadzone w sposób nieciekawy, powodujący znudzenie i w konsekwencji mało interesują młodzież. Być może te negatywne doświadczenia skłaniają niektórych badanych do uznania okresu adaptacyjnego za niepotrzebny. To
z kolei może wskazywać na konieczność zorganizowania okresu wdrożeniowego
w innej niż dotychczas, bardziej przystępnej dla młodzieży formie, gwarantującej
nie tylko zdobycie potrzebnych informacji, ale także zabawę, relaks, możliwość
nawiązania relacji interpersonalnych z kolegami i wykładowcami.
O tym, że badani oczekują nie tylko wzbogacenia informacji, ale i rozmaitych form adaptacji, przekonują następujące dane liczbowe:
• 70% badanych studentów uważających organizowanie spotkań adaptacyjnych za zbędne wskazało jako przyczynę niewłaściwy sposób ich prowadzenia (nudne i nieciekawe).
• Prawie 92% ankietowanych uznało, że spotkania adaptacyjne są potrzebne,
stwierdziło, że muszą one być organizowane z wykorzystaniem przynajmniej
jednej formy interaktywnej: około 80% respondentów wskazało warsztaty
jako najbardziej odpowiednią formę przeprowadzenia spotkań adaptacyjnych; ponad 47% ankietowanych uważa, że spotkania adaptacyjne powinny
być zorganizowane w formie gier symulacyjnych.
• Ponad 55% ankietowanych uważa, że spotkania adaptacyjne muszą być realizowane z wykorzystaniem kilku form aktywizujących jednocześnie.
Podsumowując, można uznać, że studenci po raz pierwszy rozpoczynający
naukę na studiach wyższych, niczym nowo zatrudnieni pracownicy, potrzebują
odpowiednio zorganizowanego procesu adaptacyjnego.
Organizowanie spotkań adaptacyjnych jest niezbędne z punktu widzenia
większości studentów. Efektem prawidłowo przeprowadzonych spotkań adaptacyjnych może być usprawnienie obsługi studenta, ale także zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, związane z poznaniem przez studenta nowego środowiska społecznego, zwiększenie skuteczności nauki w pierwszym okresie studiów oraz rozwój osobisty.
W trakcie wydarzeń w ramach projektu adaptacyjnego żacy mogą się dowiedzieć, do kogo mają się udać w określonej sprawie, do kiedy należy składać
podania dotyczące m.in. ubiegania się o stypendia i przedłużenie sesji, jak i gdzie
uzyskać wsparcie finansowe. Ponadto mogą poznać kulturę i historię uczelni oraz
jej wybitnych przedstawicieli – wykładowców, absolwentów i studentów, co przyczyni się do zwiększenia ich motywacji do nauki i zaangażowania w życie studenckie.
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Jeśli student rozpoczynający naukę będzie czuł się w murach uczelni bezpiecznie i komfortowo, nie będzie opuszczał zajęć, uniknie nieporozumień i konfliktów, będzie miał więcej chęci do nauki, dzięki czemu będzie mógł uzyskiwać
lepsze wyniki i stanie się dobrym absolwentem – godnym reprezentantem uczelni
na rynku pracy. Zapoznanie się z wartościami wyznawanymi na uczelni oraz
z ludźmi, którzy ich przestrzegają, pozwoli młodym studentom na utożsamianie
się z wybraną szkołą wyższą, a zarazem na kształtowanie ich lojalności i budowanie silnej marki tej szkoły.
Wymienione korzyści z realizacji spotkań adaptacyjnych stanowią jedynie
część pozytywnych efektów, które może przynieść to przedsięwzięcie. Zdaniem
autorki absolutnie niezbędne jest stworzenie i implementacja programu adaptacyjnego dla studentów pierwszego roku na każdej uczelni wyższej. Adaptacja studentów, podobnie jak pracowników, powinna doprowadzić do stanu równowagi
między celami danej organizacji a własnymi celami jej członków.

Podsumowanie
Z analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badań wynika, że osoby
rozpoczynające studia wyższe w pierwszym okresie funkcjonowania na uczelni
borykają się z problemami, wśród których są m.in.: nieumiejętność korzystania
z narzędzi pracy (takich jak portal USOSWeb czy strona internetowa), brak wiedzy
na temat struktury organizacyjnej i zakresu działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz trudności z przystosowaniem się do nowego
trybu i sposobu nauki.
Wskazywanie przez badanych chęci odbycia w trakcie spotkań adaptacyjnych
warsztatu integracyjnego oraz szkolenia z rozwoju umiejętności pracy w grupie
może sugerować, że młodym studentom brakuje odpowiednich umiejętności interpersonalnych, lecz chęć ich rozwijania sprawia, że oczekują w tym zakresie
pomocy od wybranej uczelni już na etapie rozpoczęcia studiów.
Rezygnacja z zastosowania lub nieodpowiedni proces adaptacji mogą powodować wiele niekorzystnych dla organizacji zjawisk, wynikających z niewłaściwych postaw, które są decydujące w przypadku efektywności pracy (nauki). Do
najczęściej występujących skutków braku lub niewłaściwego procesu adaptacji
studenta zaliczyć można m.in.:
• wydłużenie okresu osiągania pełnej efektywności studenta,
• niski poziom motywacji do nauki,
• problemy z akceptacją stylu i sposobów nauczania,
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• poczucie zawodu, wywołane niezgodnością oczekiwań młodych ludzi ze
stanem rzeczywistym,
• wyobcowanie poszczególnych osób z grona studentów,
• zakłócenie kultury organizacyjnej.
Niewłaściwie przeprowadzony proces adaptacji zawodowej może negatywnie wpłynąć także na przebieg indywidualnej kariery zawodowej studenta, a ponadto na jego stan zdrowia, np. w postaci stresu [Kazenas, 2012, s. 16].
Innymi skutkami niewłaściwej adaptacji mogą być m.in. problemy studenta
z selekcją i transformacją informacji, wydłużenie procesu integracji z innymi
członkami organizacji, frustracja i niezadowolenie z nauki, a w konsekwencji z całej organizacji, co może sprowadzić się do budowania negatywnego wizerunku
uczelni na zewnątrz.
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