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Od Redakcji

Zmiany zachodzące we wszystkich obszarach funkcjonowania gospodarki 
powodują, że wszyscy jej uczestnicy muszą modyfikować swoje podejście do 
prowadzonej działalności. Dotyczy to również wszystkich rodzajów aktywności 
i zachowań ludzi w organizacjach w sektorze publicznym i non profit. Szczegól-
nego znaczenia nabierają zaś te zagadnienia związane z ZZL, które odgrywają 
rolę w kształtowaniu zaangażowania i postaw pracowników. Możliwe jest wyko-
rzystanie praktyk ZZL stosowanych w biznesie, ale nie da się pominąć specyfiki 
funkcjonowania organizacji publicznych i pozarządowych. Urzędnicy, pracow-
nicy instytucji usług społecznych mogą obecnie coraz częściej liczyć na podej-
mowanie przez decydentów takich działań, które mają na celu wspieranie ich 
rozwoju, budowanie zaangażowania, branie pod uwagę emocji. Co więcej, zaczęto 
również dostrzegać „ciemną” stronę organizacji, czyli pojawiające się coraz częściej 
zachowania patologiczne. Zapobieganie i przeciwdziałanie im jest jednym z naj-
istotniejszych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć współczesne organizacje.

Prezentowana monografia składa się z czterech części, w których zapre-
zentowano różne aspekty kształtowania zaangażowania i postaw pracowników 
w różnych organizacjach w sektorze non profit. Część pierwsza zawiera opraco-
wania dotyczące uwarunkowań zaangażowania organizacyjnego. W części dru-
giej zaprezentowano rozmaite podejścia do zaufania oraz emocji w relacjach 
pracowniczych. Część trzecia odwołuje się do różnych sposobów wspierania 
zaangażowania organizacyjnego odmiennych grup pracowniczych. W ostatniej 
części zawarte zostały opracowania, w których omówiono patologie występujące 
w organizacjach non profit.

W pierwszym rozdziale znajduje się pięć opracowań dotyczących uwa-
runkowań kształtowania zaangażowania członków organizacji w sektorze non 
profit. Na wstępie, M. Dobrowolska podejmuje próbę omówienia psychologicz-
nych aspektów zaangażowania pracowników pracujących w ramach elastycznych 
form zatrudnienia. Na podstawie wyników badań ilościowych, Autorka omawia 
poszczególne formy zatrudnienia w sektorze non profit, porównując go do sektora 
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prywatnego i społecznego. Zagadnienia związane z budowaniem zaangażowania 
i jego związku z satysfakcją uczestników organizacji podejmują również U. Pauli 
i T. Sapeta. Przytaczając wyniki badań satysfakcji pracowników Urzędu Miasta 
w Krakowie prowadzonych na przestrzeni ostatniej dekady, starają się pokazać, 
jak systematyczne i spójne badania satysfakcji z pracy mogą wspierać zmiany 
w zakresie realizacji funkcji personalnej, a także systemu zarządzania. Na istotność 
funkcji skutecznej motywacji jako narzędzia służącego budowaniu zaangażowa-
nia w zespołach pracowniczych zwraca uwagę w swoim artykule G. Gruszczyńska-
-Malec. Autorka, opierając się na analizie, zwłaszcza zagranicznej literatury 
przedmiotu, wskazuje na rozwiązania w tym zakresie będące wynikiem specyfiki 
funkcjonowania organizacji w sektorze non profit. Dwa opracowania kończące 
ten rozdział dotyczą problemu zaangażowania w kontekście działalności organi-
zacji studenckich. M. Trojanowska, analizując wyniki badań własnych przepro-
wadzonych w poznańskich i warszawskich organizacjach studenckich, omawia 
związek między stażem w danej organizacji a poziomem zaangażowania. Nato-
miast B. Chomątowska i A. Żarczyńska-Dobiesz zwracają uwagę na wyzwania 
i problemy z budowaniem i utrzymaniem zaangażowania wśród członków, przed 
jakimi stają liderzy studenckich organizacji.

Rozdział drugi tworzą cztery teksty podejmujące problematykę emocji i zaufa-
nia wśród kadry w organizacjach w sektorze non profit. J. Michaniak charakteryzuje 
rolę, jaką funkcja personalna odgrywa w kształtowaniu zachowań pracowników 
zgodnych z wartościami organizacji działających w warunkach gospodarki opar-
tej na wiedzy. Jednocześnie Autorka zwraca szczególną uwagę na nowe podejście 
zorientowane na wspieranie organizacji w budowaniu zachowań etycznych, ja-
kim jest ład HR (ang. HR governance). Opracowanie D. Turka dotyczy budowa-
nia zachowań obywatelskich, czyli takich, które sprzyjają polepszeniu jakości 
świadczonych usług, zadowoleniu interesariuszy zewnętrznych, zwiększają wy-
dajność pracy i ograniczają marnotrawienie zasobów organizacyjnych. W związku 
z tym przyczyniają się pośrednio do sprawniejszego funkcjonowania instytucji 
publicznych. W kolejnym opracowaniu, M. Rutkowska podejmuje problematykę 
wpływu emocji na zachowania członków organizacji. Analizując polską i zagra-
niczną literaturę przedmiotu, omawia rodzaje, kierunki i sposoby regulowania 
emocji. Przedstawia także kwestię regulacji emocji w odniesieniu do procesu po-
dejmowania decyzji menedżerskich w tzw. sytuacjach eskalacji zaangażowania. 
Rozdział kończy tekst autorstwa B. Krawczyk-Bryłki, w którym zaprezentowana 
została tematyka klimatu pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaufania w zespole jako czynnika warunkującego zaangażowanie, efektywność 
i innowacyjność zespołu. Omawiając studium przypadku, Autorka formułuje 
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rekomendacje dotyczące zarządzania zespołem badawczym w zakresie doboru 
i wzmacniania zaangażowania członków zespołu oraz budowania klimatu 
zaufania w zespole badawczym przez lidera projektu.

W trzecim rozdziale zawarto pięć opracowań dotyczących możliwości 
wspierania i budowania zaangażowania różnych grup pracowników organizacji 
w sektorze publicznym i non profit. W artykule rozpoczynającym rozdział, 
M. Gojny-Zbierowska podejmuje próbę identyfikacji zależności między po-
strzeganym wsparciem psychologicznym (POS) a elementami kontraktu psy-
chologicznego na podstawie analizy badań przedstawionych w literaturze. 
Dopełnieniem analizy jest przywołanie kontekstu teoretycznego oraz opis obu 
zmiennych i ich znaczenia dla kształtowania zachowań organizacyjnych. W ko-
lejnym opracowaniu, autorstwa S. Stachowskiej, poruszona została problematyka 
zarządzania wiekiem, która jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-
-demograficzne na rynku pracy. Na podstawie wyników przeprowadzonych ba-
dań ilościowych, Autorka stara się dokonać identyfikacji oraz oceny rozwiązań 
wykorzystywanych w zakresie zarządzania różnorodnym pod względem wieku 
kapitałem ludzkim w organizacjach sektora publicznego działających na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. W swoim artykule, K. Hoffmann-Bur-
dzińska przybliża pojęcie równowagi praca–życie (work-life balance) i omawia 
podstawowe sposoby jego postrzegania. Omawiając wyniki badań przeprowa-
dzonych wśród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Autorka ukazuje indywidualne oraz organizacyjne czynniki determinujące po-
strzeganie równowagi praca–życie. Następne opracowanie, autorstwa M. Maksim, 
dotyczy tradycyjnych i nowoczesnych form oceniania pracowników wykorzysty-
wanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Krytyczną analizę literatury 
przedmiotu Autorka konfrontuje z przykładami dobrych praktyk zdiagnozowa-
nych w jednostkach samorządu terytorialnego. Rozdział kończy opracowanie 
M. Rembiasz, w którym poruszona zostaje problematyka zarządzania wiekiem 
w szkolnictwie wyższym. Opierając się na literaturze przedmiotu, podjęto próbę 
określenia specyfiki, ważniejszych uwarunkowań, elementów i skutków wdraża-
nia strategii zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim w uczel-
niach wyższych.

Na czwartą część składają się cztery opracowania dotyczące dysfunkcji 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze non profit. Rozdział rozpoczyna 
opracowanie, w którym A. Chleboś przedstawia diagnozę problemów ze strony 
pracowników jednostek publicznych mających bezpośredni lub pośredni wpływ 
na podejmowanie współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Analizując wyniki badań pilotażowych, Autorka wskazuje na szczególny wpływ 



10

•  Od Redakcji  •

dysfunkcyjnych zachowań kierowniczych w zakresie motywacji, które oddziałują 
na decyzję o podjęciu współpracy w ramach PPP. W kolejnym tekście poruszono 
tematykę mobbingu występującego w placówkach leczniczych. A. Wziątek-Staśko,  
analizując wyniki przeprowadzonych badań, wskazuje na dość powszechną 
obecność mobbingu w podmiotach leczniczych, co jest skutkiem zmian systemo-
wych i organizacyjnych w instytucjach ochrony zdrowia, które doprowadziły do 
całkowitego zburzenia wcześniejszych warunków i zasad działania tego sektora. 
W swoim artykule A. Pluta omawia sposoby funkcjonowania organizacji w dy-
namicznie zmieniającym się otoczeniu i wynikające z tego zagrożenia dla człon-
ków organizacji. Dokonując analizy literatury przedmiotu, Autorka przedstawia 
znaczenie funkcji personalnej jako środka łagodzącego napięcia wynikające z przy-
spieszenia funkcjonowania organizacji stanowiącego moderator oddalający stres 
zawodowy pracowników i spadek sprawności ich działania. Rozdział kończy 
opracowanie P. Mizery-Pęczek, w którym scharakteryzowano kształtowanie 
propozycji wartości zatrudnienia (EVP) jako jednej z metod zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników badań wła-
snych, Autorka wskazuje na mocne i słabe strony w zakresie kształtowania przez 
organizację wartości zatrudnienia w ocenie aktualnych pracowników zespołu 
artystycznego.  



Rozdział 1 


Uwarunkowania  
zaangażowania  

organizacyjnego
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 1.1  

Małgorzata Dobrowolska
Uniwersytet Śląski 

Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
malgorzata.dobrowolska@us.edu.pl

Psychologiczne aspekty zaangażowania  
w pracę osób zatrudnionych w sektorze publicznym 

w ramach elastycznych form

Streszczenie

Niezależnie od organizacji, od zmienności rodzaju zatrudnienia, miejsc pracy i stano-
wisk osoba zatrudniona w elastycznych formach może doświadczać w takim samym 
stopniu jak stała kadra (pracownicy zatrudnieni w formułach tradycyjnych) wigoru, za-
absorbowania i oddania – wszystkich komponentów zaangażowania w pracę. 

Aby przetestować tę hipotezę, autorka przeprowadziła badania na grupie n = 2070 
osób z terenu południowej Polski pracujących w dziewięciu elastycznych formach za-
trudnienia. Artykuł prezentuje dane głównie z sektora publicznego. Jego walorem jest 
również omawianie uzyskanych wyników w poszczególnych formach zatrudnienia 
w odniesieniu do porównywanych statystyk z sektora prywatnego i społecznego (dla 
których analizy zmiennej zaangażowanie w pracę nie wykazały zależności od sektora). 

Artykuł zawiera najważniejsze wnioski z analizy badawczej oraz przegląd teoretyczny 
analizowanej zmiennej. Do jej analizy wykorzystano narzędzie za A. Szabowską-
-Walaszczyk, A.M. Zawadzką i M. Wojtaś [Szabowska-Walaszczyk i in., 2011], które opi-
sały zaangażowania w pracę i adaptację metody skali UWES autorstwa Schaufelego 
i Bakkera [2003].

Słowa kluczowe: zaangażowanie w pracę, elastyczne formy zatrudnienia, zasoby ludz-
kie, rozwój, rozkład dochodów, migracje
Klasyfikacja JEL: O150
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Psychological aspects of work engagement employees 
working in flexible forms of employment

Abstract

Key words: work engagement, flexible forms of employment

Whatever the organisation, employment variability, job or position, a person working in 
flexible forms of employment may experience vigour, dedication and absorption – i.e. all 
of the components of– to the same degree as normal personnel (employees working 
in traditional employment forms). 

In order to test this hypothesis, the Author has conducted a study involving a group of 
n = 2070 employees working in nine flexible forms of employment in the south of Po-
land. This paper mainly presents data for the public sector. Its important advantage is 
the fact that it discusses the results obtained for particular forms of employment in refe-
rence to comparable statistics for the private and the social sector (for which analyses 
of the work engagement variable did not find any relation to the sector). 

The paper highlights major conclusions drawn from research analyses and a theoretical 
review of the analysed variable. The applied tool was developed by A. Szabowska- 
Walaszczyk, A.M. Zawadzka, M. Wojtaś [2011], who described work engagement and 
adapted the UWES scale method by Schaufeli and Bakker [2003].

O zaangażowaniu w pracę słów kilka

A. Szabowska-Walaszczyk, A.M. Zawadzka, M. Wojtaś dokonały, moim zdaniem, 
najlepszego dotychczas w literaturze przedmiotu opisu zaangażowania w pracę 
[Szabowska-Walaszczyk i in., 2011], przeprowadzając jednocześnie adaptację me-
tody skali UWES Schaufelego i Bakkera [2003]. W tym miejscu, za autorkami, 
warto podkreślić, że zaangażowanie ma znaczenie dla wielu aspektów omawia-
nych w ramach specjalności psychologii pracy i organizacji – poprawy satysfakcji 
z życia i kariery zawodowej, poczucia sensu i jakości życia zawodowego, pozy-
tywnej psychologii pracy i organizacji itd. [Schaufeli, Bakker, 2008]. Zwłaszcza że 
zaangażowanie w pracę to stan pozytywnego doświadczenia człowieka, jego za-
sobów indywidualnych i zasobów pracy, przekładający się na wyniki organiza-
cyjne. Stan ten tworzą wspomniane w streszczeniu trzy czynniki: wigor, oddanie, 
absorbcja. Dla porządku: opisany przez autorki wigor to energia, wytrwałość, 
odporność na wysiłek i skłonność do jego przejawiania, oddanie to utożsamianie 
się z pracą, doświadczenie entuzjazmu, dumy, znaczenia pracy, inspiracja i podej-
mowanie wyzwań, natomiast absorbcja to pochłonięcie pracą zawodową, skon-
centrowanie się na niej, trudność oderwania się od niej i wrażenie szybszego 
upływania czasu w trakcie wykonywanych czynności. Autorki za [Newman, 
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Harrison, 2008] wskazują również źródła pochodzenia opisanego rozumienia 
zaangażowania jako kontynuację teorii psychologii motywacji potrzeb Maslowa 
[1943], satysfakcji z pracy [Locke, 1976], autodeterminacji [Deci, Ryan, 1985]. 
W tym miejscu należy również przywołać Schaufelego, który omawia różnice 
między zaangażowaniem i aspektami motywacyjnymi, identyfikacją, przywią-
zaniem do organizacji, w szczególności w odniesieniu do trwałości, które ma 
znamiona przymusu [Bańka i in. 2002], nie jest ono również związane z zacho-
waniami obywatelskimi [Schaufeli, Bakker, 2010]. Zaangażowanie w pracę – work 
engagement – jest czymś odmiennym także od zaangażowania pracowniczego – 
employee engagement – które dotyczy zachowań związanych wyłącznie z organi-
zacją, nie z pracownikiem [Saks, 2006] [całość za: Szabowska-Walaszczyk i in., 
2011, s. 59].

Zatem dla samego wykonywania obowiązków, aktywności zawodowej w ela-
stycznych formach zatrudnienia, niezależnie od przywiązania do organizacji, dla 
odczuwanego dobrostanu pracownika, zadowolenia z pracy, efektywności wła-
snych działań zawodowych znaczenie będzie miał ten właśnie konstrukt teore-
tyczny – zaangażowanie w pracę. Oznaczać to może również, że niezależnie od 
organizacji, od zmienności zatrudnienia, miejsc pracy i stanowisk zatrudnienie 
w elastycznych formach pozwala doświadczać wigoru, zaabsorbowania i oddania 
w takim samym stopniu, w jakim doświadcza ich stała kadra, ludzie zatrudnieni 
w formułach tradycyjnych.  

Osoby zaangażowane są zdaniem Schaufelego i Bakkera [2003] aktywne, 
przejmują inicjatywę w pracy, w ogóle angażują się w działania zawodowe i po-
zazawodowe, takie jak wolontariat, sport, koła zainteresowań, rozmaite eventy 
– podejmują wszelakie aktywności zawodowe i społeczne. Nie są więc pracoho-
likami, gdyż ciężka praca nie jest wynikiem uzależnienia czy wewnętrznego przy-
musu do jej wykonywania pracy, lecz pewnego rodzaju przyjemnością, gratyfikacją. 
Badania pokazują, że pracoholizm w zasadzie nie jest związany z zaangażowa-
niem w pracę [Schaufeli, Salanova, 2007]. Osobom zaangażowanym w pracę 
towarzyszy przyjemne zmęczenie, poczucie spełnienia i osiągnięcia czegoś waż-
nego, stosują skuteczne strategie radzenia sobie z wypaleniem [Schaufeli, Bakker, 
2003], poszukują nowych wyzwań, a ich zaangażowanie przekłada się najczęściej 
na wysoką jakość wykonywanej pracy, ponadto charakteryzują się niskim pozio-
mem neurotyzmu, a wysokim poziomem ekstrawersji [Schaufeli, Salanova, 2007]. 

Schaufeli i Van den Hout [2011] podkreślają, że entuzjazm w pracy jest prze-
ciwieństwem zespołu wypalenia zawodowego. Entuzjazm to pozytywny, wszech-
ogarniający stan związany z pracą, charakteryzowany przez wigor, oddanie, 
pochłonięcie. Pierwszy z komponentów entuzjazmu – wigor – to wysoki poziom 
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energii i wytrzymałości umysłowej w trakcie aktywności zawodowej, nawet w ob-
liczu trudności [Van Beck i in., 2011]. Drugi z komponentów, oddanie czy po-
święcenie, to mocne poświęcenie się pracy i poczucie, że jest ona ważna, istotna 
z jakiegoś priorytetowego powodu, z równoczesnym odczuwaniem dumy, inspi-
racji, satysfakcji, wyzwania. Absorbcję czy pochłonięcie charakteryzują trudności 
z zaprzestaniem pracy, odłączeniem się od niej. Podstawowym kryterium róż-
niącym pracoholika od osoby zaangażowanej jest motywacja do pracy [Shimazu, 
Schaufeli, 2009] – pracoholicy odczuwają obsesyjny przymus, entuzjaści moty-
wację wewnętrzną, mówiąc potocznie, kochają to, co robią.

Jeśli chodzi o sposoby pomiaru zaangażowania w pracę, to w najnowszej li-
teraturze polskiej kwestię tę opisały wspomniane już A. Szabowska-Walaszczyk, 
A.M. Zawadzka i M. Wojtaś [2011]. Autorki przebadały n = 199 pracowników 
organizacji o różnej wielkości z trzech sektorów skalą UWES-PL. Oryginalny 
kwestionariusz Utrecht Work Engagement Scale uwzględnia trzy skale: wigor, 
oddanie, absorbcja. Odpowiedzi przytaczane są na skali siedmiostopniowej, polska 
wersja ma 17 pozycji. W wersji polskiej po analizie czynnikowej wszystkie stwier-
dzenia korelują ze sobą na tyle wysoko, że można je uznać za jeden czynnik – za-
angażowanie w pracę, bez podziału, jak w oryginalnej wersji, na trzy czynniki. 
Rzetelność polskiej wersji wynosi alfa Cronbacha 0,94, a wersji oryginalnej alfa 
Cronbacha 0,93. W badaniach uzyskano korelacje pozytywne między zaangażo-
waniem i wiekiem oraz zajmowanym stanowiskiem, nie potwierdzono istotności 
innych zmiennych socjodemograficznych, takich jak płeć, staż pracy, wykształ-
cenie, wielkość miasta, wielkość organizacji [Szabowska-Walaszczyk i in., 2011, 
s. 62–64]. Związek z wiekiem może wynikać z faktu, że starsi pracownicy mają 
bardziej dopasowane już stanowiska pracy oraz większą motywację wewnętrzną 
[Ng, Fieldman, 2010]. Natomiast związek z zajmowanym stanowiskiem tłumaczy 
teoria Hackmana i Oldhama [1976], zgodnie z którą stanowiska o większej moty-
wacji – bardziej różnorodne, o większej autonomii – sprzyjają zadowoleniu. 
Autorki [Szabowska-Walaszczyk i in., 2011, s. 65–66] analizowały związki między 
zaangażowaniem i wartościami osobistymi (kierowaniem sobą, uniwersalizmem, 
życzliwością, tradycją, przystosowaniem, bezpieczeństwem, władzą, osiągnięciami, 
hedonizmem, stymulacją, a także otwartością, zachowawczością, transcendencją 
ja, umacnianiem ja), zadowoleniem z życia, postrzeganiem zasobów organizacji 
(innowacyjnością, wsparciem społecznym, stabilnością, orientacją na skuteczność, 
nagradzaniem i uznaniem w pracy, konkurencyjnością, odpowiedzialnością 
społeczną), z uwagi na wykazane już przez Ryana i Deciego [2001] związki z potrze-
bami autonomii, relacji i kompetencji oraz z dobrym samopoczuciem i zdrowiem 
psychicznym, dobrostanem [Schaufeli, Salanova, 2008; Kowalska i in., 2010; 
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Salanova i in., 2005]. Założono także pozytywną korelację między postrzega-
niem zasobów organizacyjnych a deklarowanym poziomem zaangażowania. 
Badania przeprowadzono wśród n = 111 osób pracujących co najmniej pół roku. 
Zostały potwierdzone korelacje zaangażowania i zadowolenia z życia oraz nastę-
pujących wartości: uniwersalizm, życzliwość, osiągnięcia, tradycja, innowacyjność, 
wsparcie społeczne, stabilność, orientacja na skuteczność, nagradzanie i uznanie, 
konkurencyjność, odpowiedzialność społeczna. Zatem potwierdzono związek 
zmiennej zaangażowanie w pracę z wybranymi wartościami osobistymi, a także 
dobrostanem ze wszystkimi zasobami organizacyjnymi [całość za: Szabowska-
-Walaszczyk i in., 2011, s. 65–70]. 

Na koniec warto również przytoczyć syntetyczną analizę Ł. Baki i R. Cieślaka 
[2010], którzy podkreślają, że zaangażowanie jest względnie stałym afektywno-
-poznawczym stosunkiem wobec pracy i tym, co z nią się wiąże, nie przeciwieństwem 
wypalenia zawodowego, lecz osobnym wymiarem. Zaangażowanie pozytywnie 
koreluje z poziomem osiągnięć i efektywnością [Bakker, Demerouti, 2008], wyso-
kością płac [Xanthopoulou i in., 2007], proaktywnym zachowaniem, motywacją 
do rozwoju [Sonnentag, 2003], satysfakcją z kontaktów z klientami [Salanova i in., 
2005], z zasobami człowieka w środowisku pracy – autonomią, dostępnością 
informacji zwrotnych, różnorodnością obowiązków, wsparciem przełożonych 
i współpracowników, możliwościami rozwoju [Schaufeli, Bakker, 2004; Bakker, 
Demerouti, 2008], a także zasobami podmiotowymi – poczuciem kontroli, sa-
mooceną w pracy [Mauno i in., 2007], przekonaniami o własnej skuteczności 
[Xanthopoulou i in., 2007] [za: Baka, Cieślak, 2010, s. 7]. 

Prezentacja badań własnych

Zmienna zaangażowanie w pracę diagnozowana była za pomocą Utrecht Work 
Engagement Scale – UWES (Utrechcka Skala Zaangażowania w Pracę) autorstwa 
Schaufelego i Bakkera. Skala UWES oparta jest na wspomnianych trzech wymia-
rach zaangażowania w pracę – wigorze, oddaniu i zaabsorbowaniu. 

Badania przeprowadzono wśród pracowników zatrudnionych na podstawie 
dziewięciu form prawnych (dobór celowy): umowy na zastępstwo, telepracy, 
umowy cywilnoprawnej, umowy sezonowej, na czas określony w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, w ramach samozatrudnienia, zatrudnienia subsydiowanego 
i prac publicznych/ekonomii społecznej, zatrudnienia tymczasowego.

Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytania badawcze: jaki jest 
poziom zaangażowania badanych, rozumianego jako wigor, oddanie i zaabsor-
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bowanie, oraz czy zaangażowanie różnicuje pracowników dziewięciu elastycz-
nych form zatrudnienia.

Średni wynik na skali zaangażowania w pracę [UWES] w badanej grupie 
pracowników elastycznych wyniósł 64,16 przy zakresie zmiennej od 1 do 102. 
Mediana wynosi 65, co oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 
65 punktów. Skośność i kurtoza tylko nieznacznie różnią się od zera, zatem można 
stwierdzić, że rozkład nie wykazuje znaczącej asymetrii od rozkładu normalnego. 
Przeanalizowano zaangażowanie w pracę z uwzględnieniem formy zatrudnienia 
badanych pracowników elastycznych. Nie można było zastosować analizy wa-
riancji, gdyż nie zostały spełnione założenia normalności rozkładu w podgru-
pach oraz jednorodności wariancji w podgrupach. Przeprowadzono więc analizę 
zależności testem Kruskala–Wallisa, która wykazała, że forma zatrudnienia istot-
nie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali zaangażowania w pracę: 
chi-kwadrat (df 8) = 47,248; p < 0,001.

Wartości mediany we wszystkich podgrupach mieszczą się w stanach 5 i 6, 
zatem są to wyniki średnie dla całej populacji N = 2070 (dziewięciu form zatrud-
nienia: telepracy, pracy na zastępstwo, pracy tymczasowej, pracy sezonowej, pracy 
na umowy cywilnoprawne, umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu, umów 
na czas określony, zatrudnionych w ekonomii społecznej i samozatrudnionych) 
oraz poszczególnych elastycznych dziewięciu form zatrudnienia. Zdecydowanie 
najwyższą wartość mediany na skali zaangażowania w pracę uzyskali samoza-
trudnieni (70,0). Natomiast najniższe wartości mediany zaobserwowano w gru-
pach: pracujących na umowę zlecenie (61,0), pracujących na umowę na zastępstwo 
(61,5) oraz telepracowników (62,0). Taki rozkład wyników można w pełni uza-
sadnić specyfiką warunków zatrudnienia w danej formie. Duże zaangażowanie 
w pracę osób samozatrudnionych przekładać się może bezpośrednio na uzyski-
wanie zleceń i co się z tym wiąże – gratyfikację finansową. W przypadku osób 
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, na zastępstwo czy telepracowników 
sam rodzaj umowy może hamować zaangażowanie się w wykonywaną pracę. 

Dokonano również analizy wyników poszczególnych podskal skali zaanga-
żowania w pracę. Średni wynik na podskali wigoru w badanej grupie pracow-
ników elastycznych wyniósł 22,94 przy zakresie zmiennej od 0 do 36. Mediana 
wynosi 23, co oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 23 punktów. 
Skośność jest ujemna, co wskazuje na rozkład lewoskośny – nieco za dużo wyni-
ków wysokich. Wartość kurtozy jest dodatnia, ale niewiele wyższa od zera – nieco 
więcej wartości jest skupionych wokół średniej. Przeanalizowano wigor z uwzględ-
nieniem formy zatrudnienia badanych pracowników elastycznych. Niestety nie 
można było zastosować analizy wariancji, gdyż nie zostały spełnione założenia 
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o normalności rozkładu w podgrupach oraz o jednorodności wariancji w pod-
grupach. Zastosowano zatem nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Analiza 
zależności testem Kruskala-Wallisa wykazała, że forma zatrudnienia istotnie sta-
tystycznie różnicuje wyniki badanych na skali wigoru: chi-kwadrat (df 8) = 37,519; 
p < 0,001. Wartości mediany we wszystkich analizowanych grupach mieszczą się 
w stanach 5 i 6, co oznacza, że są to wartości średnie. Stosunkowo najniższe wy-
niki, w porównaniu z innymi grupami, uzyskali pracujący na umowę zlecenie, 
telepracownicy i pracownicy tymczasowi. Natomiast najwyższe wyniki uzyskali 
samozatrudnieni. Rozkład wyników dla tej podskali zaangażowania przyjmuje 
wartości wysokie i niskie w podobnych grupach elastycznych pracowników.

Średni wynik na podskali oddania w badanej grupie pracowników elastycz-
nych wyniósł 19,43 przy zakresie zmiennej od 0 do 30. Mediana wynosi 20, co 
oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 20 punktów. Skośność jest 
ujemna, co wskazuje na rozkład lewoskośny – nieco za dużo wyników wysokich. 
Wartość kurtozy jest dodatnia, bliska 0, co oznacza brak znaczącej asymetrii roz-
kładu. Analizy zależności wyników na skali oddania z formą zatrudnienia bada-
nych pracowników elastycznych dokonano za pomocą testu Kruskala–Wallisa, 
gdyż nie zostały spełnione założenia analizy wariancji. Analiza zależności testem 
Kruskala–Wallisa wykazała, że forma zatrudnienia istotnie statystycznie różni-
cuje wyniki badanych na skali oddania: chi-kwadrat (df 8) = 38,669; p < 0,001. 
Wartości mediany we wszystkich analizowanych grupach mieszczą się w stanach 
5 i 6, co oznacza, że są to wartości średnie. Stosunkowo najwyższe wyniki, w po-
równaniu z innymi grupami, uzyskali samozatrudnieni – podobnie jak dla skali 
zaangażowania w ogóle oraz podskali wigoru. W pozostałych grupach wyniki są 
zbliżone do mediany całej badanej próby.

Średni wynik na podskali zaabsorbowania w badanej grupie pracowników 
elastycznych wyniósł 21,89 przy zakresie zmiennej od 0 do 36. Mediana wynosi 22, 
co oznacza, że połowa badanych uzyskuje wynik poniżej 22 punktów. Skośność 
i kurtoza tylko nieznacznie różnią się od zera, zatem można stwierdzić, że rozkład 
nie wykazuje znaczącej asymetrii od rozkładu normalnego. Analizy zależności 
wyników na skali zaabsorbowania z formą zatrudnienia badanych pracowników 
elastycznych dokonano za pomocą testu Kruskala–Wallisa, gdyż nie zostały speł-
nione założenia analizy wariancji. Analiza zależności testem Kruskala–Wallisa 
wykazała, że forma zatrudnienia istotnie statystycznie różnicuje wyniki bada-
nych na skali zaabsorbowania: chi-kwadrat (df 8) = 52,712; p < 0,001. Wartości 
mediany we wszystkich analizowanych grupach mieszczą się w stanach 5 i 6, co 
oznacza, że są to wartości średnie. Stosunkowo najwyższe wyniki, w porównaniu 
z innymi grupami, uzyskali samozatrudnieni, podobnie jak we wcześniejszych 
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podskalach wigoru i oddania oraz całościowo w skali zaangażowania. Najniższe 
wyniki uzyskali pracujący na umowę zlecenie. W pozostałych grupach wyniki są 
zbliżone do mediany w całej badanej próby.

Ponadto zmienna zaangażowanie w pracę istotne zależności uzyskała w zesta-
wieniu z płcią, wiekiem, wykształceniem, zawodem, branżą i stażem pracy. Nie 
wykazano natomiast zależności z sektorem, liczbą dotychczasowych pracodaw-
ców, czasem trwania obecnej umowy, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym, 
liczbą dzieci.

Zgodnie z uzyskanymi wynikami, płeć istotnie statystycznie różnicuje 
wyniki badanych na skali zaangażowania w pracę, co potwierdza wynik testu 
U Manna–Whitneya: U = 415738; p < 0,001. Kobiety uzyskują wyższe wyniki na 
skali zaangażowania w pracę (M = 67,72; SD = 18,802) niż mężczyźni (M = 61,42; 
SD = 19,106). Analiza wariancji wykazała, że zachodzi istotna statystycznie 
zależność między wiekiem, a zaangażowaniem w pracę: F (2, 1995) = 23,722; 
p < 0,001. Im starszy respondent, tym wyższy wynik na skali zaangażowania w pracę. 
Średnia w grupie wiekowej 18–30 lat = 60,91; w grupie wiekowej 31–40 lat = 63,19, 
a w grupie 41–65 lat = 68,34. Zachodzi istotna statystycznie zależność między 
zaangażowaniem w pracę a wykształceniem, co potwierdza wynik testu Kruskala– 
–Wallisa: chi-kwadrat (df 2) = 51,465; p < 0,001. Najwyższe wyniki uzyskują badani 
z wykształceniem wyższym (mediana = 68). Nieco niższe wyniki uzyskują osoby 
z wykształceniem poniżej średniego (mediana = 63), a najniższe badani z wy-
kształceniem średnim (mediana = 60). Także zawód istotnie statystycznie różni-
cuje wyniki badanych na skali zaangażowania w pracę, co potwierdza wynik 
testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 4) = 22,420; p < 0,001. Badani na wyż-
szych stanowiskach uzyskują wyższe wyniki niż pracownicy niższego szczebla. 
Wartości mediany w poszczególnych grupach są następujące: dyrektorzy, prezesi, 
właściciele firm = 68; specjaliści, wolne zawody = 66; technicy i urzędnicy = 66; 
pracownicy handlu i usług = 63; robotnicy = 62. Wynik testu Kruskala-Wallisa 
wykazuje istotną statystycznie zależność między branżą a wynikiem na skali za-
angażowania w pracę: chi-kwadrat (df 4) = 22,170; p < 0,001. Najwyższe wyniki 
uzyskują pracownicy takich branż, jak: przemysł (mediana = 67), administracja 
publiczna (mediana = 66) oraz inne branże (mediana = 70). Natomiast w pozo-
stałych branżach uzyskano niższe wyniki: usługi (mediana = 63), handel (me-
diana = 61). Również staż pracy istotnie statystycznie wpływa na wyniki badanych 
na skali zaangażowania w pracę, wynik testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat 
(df 2) = 12,118; p < 0,01. Im dłuższy staż pracy, tym wyższe wyniki na skali za-
angażowania w pracę: w grupie pracowników ze stażem 0–5 lat mediana = 64, 
w grupie pracowników ze stażem 6–10 lat mediana = 65, a w grupie pracowników 
ze stażem 11–15 lat mediana = 68.
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Zestawiając poszczególne podskale – wigor, oddanie, zaabsorbowanie – z czyn-
nikami socjodemograficznymi uzyskano następujące korelacje. Wigor zależy od 
płci, wieku, wykształcenia i zawodu. Nie stwierdzono natomiast istotnego związku 
między wigorem a sektorem, branżą, stażem pracy, liczbą pracodawców, czasem 
trwania obecnej umowy, miejscem zamieszkania, stanem cywilnym czy liczbą 
dzieci. 

Płeć istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali wigoru, co 
potwierdza wynik testu U Manna–Whitneya: U = 448652; p < 0,001. Kobiety uzy-
skują wyższe wyniki (M = 23,86; SD = 6,765) niż mężczyźni (M = 22,23; SD = 7,117). 
Wiek istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali wigoru, wynik 
testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 2) = 27,974; p < 0,001. Najstarsi pracownicy 
(41–65 lat) uzyskują najwyższe wyniki (mediana = 25). Badani z młodszych grup 
wiekowych uzyskują wyniki nieco niższe: w grupie 31–40 lat mediana = 23; w gru-
pie 18–30 lat mediana = 22. Zachodzi istotna statystycznie zależność między 
wigorem a wykształceniem, co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: Chi-
-kwadrat (df 2) = 32,994; p < 0,001. Najwyższe wyniki uzyskują badani z wy-
kształceniem wyższym (mediana = 24). Nieco niższe wyniki uzyskują osoby 
z wykształceniem poniżej średniego (mediana = 23), a najniższe badani z wykształ-
ceniem średnim (mediana = 22). Także zawód istotnie statystycznie różnicuje 
wyniki badanych na skali wigoru, co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: 
chi-kwadrat (df 4) = 23,740; p < 0,001. Najniższe wyniki uzyskują pracownicy 
handlu (mediana = 22), a najwyższe wyniki uzyskują specjaliści i wolne zawody 
(mediana = 24). W pozostałych grupach wartość mediany wynosi 23.

Podskala oddanie koreluje istotnie statystycznie z płcią, wiekiem, wykształ-
ceniem, zawodem, natomiast nie ma istotnego związku z czynnikami socjode-
mograficznymi, takimi jak sektor, branża, staż pracy, liczba pracodawców, czas 
trwania umowy, miejsce zamieszkania, stan cywilny, liczba dzieci.

Płeć istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali oddania, co 
potwierdza wynik testu U Manna–Whitneya: U = 437188; p < 0,001. Kobiety uzy-
skują wyższe wyniki (M = 20,44; SD = 6,346) niż mężczyźni (M = 18,65; SD = 6,465). 
Wiek istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali oddania, wynik 
testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 2) = 35,448; p < 0,001. Najstarsi pracow-
nicy (41–65 lat) uzyskują najwyższe wyniki (mediana = 21). Badani z młodszych 
grup wiekowych uzyskują wyniki nieco niższe, w obu młodszych grupach wie-
kowych mediana wyniosła 19. Zachodzi istotna statystycznie zależność między 
oddaniem a wykształceniem, co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: chi-
-kwadrat (df 2) = 29,615; p < 0,001. Najwyższe wyniki uzyskują badani z wy-
kształceniem wyższym oraz poniżej średniego (mediana w obu tych grupach = 20). 
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Nieco niższe wyniki uzyskują osoby z wykształceniem średnim (mediana = 19). 
Także zawód istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali oddania, 
co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 4) = 20,026; p < 0,001. 
Najniższe wyniki uzyskują robotnicy oraz pracownicy handlu (w obu tych gru-
pach mediana = 19). Nieco wyższe wyniki uzyskują osoby na wyższych stanowi-
skach – w pozostałych grupach mediana = 20. 

Zaabsorbowanie koreluje z wiekiem, płcią, wykształceniem, zawodem, sta-
żem pracy, miejscem zamieszkania. Nie stwierdzono związku tej podskali z sek-
torem, branżą, liczbą pracodawców, czasem trwania umowy, stanem cywilnym, 
liczbą dzieci.

Stwierdzono w przeprowadzonych analizach, że płeć istotnie statystycznie 
różnicuje wyniki badanych na skali zaabsorbowania, co potwierdza wynik testu 
U Manna-Whitneya: U = 4000272; p < 0,001. Kobiety uzyskują wyższe wyniki 
(M = 23,49; SD = 6,924) niż mężczyźni (M = 20,66; SD = 7,181). Wiek istotnie 
statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali zaabsorbowania, wynik testu 
Kruskala-Wallisa: Chi-kwadrat (df 2) = 66,435; p < 0,001. Najstarsi pracownicy 
(41–65 lat) uzyskują najwyższe wyniki (mediana = 24). Badani z młodszych grup 
wiekowych uzyskują wyniki niższe, w grupie 31–40 lat mediana wyniosła 21, 
a w grupie 18–30 lat = 20. Zachodzi istotna statystycznie zależność między zaab-
sorbowaniem a wykształceniem, co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: 
chi-kwadrat (df 2) = 74,199; p < 0,001. Najwyższe wyniki uzyskują badani z wy-
kształceniem wyższym (mediana = 23) oraz poniżej średniego (mediana = 22). 
Nieco niższe wyniki uzyskują osoby z wykształceniem średnim (mediana = 20). 
Także zawód istotnie statystycznie różnicuje wyniki badanych na skali zaabsor-
bowania, co potwierdza wynik testu Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 4) = 18,846; 
p < 0,001. Najniższe wyniki uzyskują robotnicy (mediana = 21). Nieco wyższe 
wyniki uzyskują osoby pracujące w handlu i usługach (mediana = 22) oraz specja-
liści i wolne zawody (mediana = 22). Najwyższe wyniki uzyskują technicy i urzęd-
nicy (mediana = 23) oraz dyrektorzy, prezesi, właściciele firm (mediana = 24). 
Wykazano również, że staż pracy istotnie statystycznie wpływa na wyniki na skali 
zaabsorbowania, wynik testu Kruskala–Wallisa: Chi-kwadrat (df 2) = 21,926; 
p < 0,001. W grupie badanych, którzy mają staż pracy 0–5 lat, mediana wynosi 
21. Tak samo jest w grupie respondentów ze stażem 6–10 lat. Najwyższe wyniki 
uzyskują badani z najdłuższym stażem pracy (mediana = 23). Także miejsce za-
mieszkania ma istotny wpływ na wyniki na skali zaabsorbowania, wynik testu 
Kruskala–Wallisa: chi-kwadrat (df 2) = 39,083; p < 0,001. Mieszkańcy wsi i ma-
łych miast uzyskują wyniki niższe (mediana = 21 w obu grupach) niż mieszkańcy 
dużych miast (mediana = 23).
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Podsumowując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że elastyczne formy 
zatrudnienia są dobrą formą pracy na pewnym etapie życia człowieka, co opisał 
Nollen [1996] w charakterystyce „przeciętnego pracownika elastycznego” i wi-
doczne jest również w badaniach autorki. Naturalne bowiem dążenie podmiotu 
do stabilizacji z założenia jest w opozycji do „tymczasowego” zarobkowania. Nie-
zależnie od tego każdemu pracownikami dane jest doświadczać zaangażowania 
w pracę. Wyniki badań przeprowadzonych na tak dużej próbie pozwalają na bar-
dziej zgeneralizowane wnioski dotyczące pracowników zatrudnianych w ela-
stycznych formach. Po pierwsze, obalają mit, jakoby zaangażowanie w pracę nie 
było możliwe w ramach krótkoterminowych kontraktów, co potwierdza średni 
stan wyniku ogólnego oraz dla każdej z trzech podskal, uzyskany we wszystkich 
dziewięciu próbach elastycznych form zatrudnienia. Po drugie, w pracę bardziej 
angażują się kobiety, osoby lepiej wykształcone, starsze wiekiem, co jest zgodne 
z wynikami badań uzyskanymi dla prób pracowniczych tradycyjnych pozosta-
łych trzech sektorów (prywatnego, społecznego i publicznego) przeprowadzanych 
w kraju i za granicą. I wreszcie po trzecie, zaangażowanie w pracę rośnie wraz 
z zaawansowaniem formy zatrudnienia – od najniższego zaangażowania pra-
cowników sezonowych do najwyższego pracowników samozatrudnionych, co 
jest spójne z wynikami publikowanymi w najnowszej, światowej literaturze 
przedmiotu. 
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Wykorzystanie badania satysfakcji  
w procesie budowania zaangażowania  

pracowników administracji samorządowej

Streszczenie 

Świadczenie wysokiej jakości usług przez instytucje publiczne wymaga odpowiednich 
kompetencji pracowników, a także stworzenia środowiska pracy, które wspiera wy-
korzystanie posiadanych przez pracowników kompetencji. Celem artykułu jest analiza 
możliwości wykorzystania badania satysfakcji pracowników w identyfikowaniu, a także 
planowaniu pożądanych zmian w zakresie funkcji personalnej i zarządzania w jednost-
kach administracji samorządowej. W pierwszej części artykułu przeanalizowane zostały 
założenia nowego zarządzania publicznego oraz wynikające z tej idei postulowane 
zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono także kluczowe czynniki 
wpływające na motywacje pracowników z uwzględnieniem koncepcji motywacji pracow-
ników sektora publicznego (public sector motivation) oraz wymuszonej rezygnacji 
(resigned satisfaction). W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badania satys-
fakcji pracowników Urzędu Miasta Krakowa (UMK) oraz wprowadzone na podstawie 
pozyskanych informacji zmiany w zakresie funkcji personalnej. 

Słowa kluczowe: satysfakcja pracowników, motywacja, nowe zarządzanie publiczne, 
zarządzanie zasobami ludzkimi 
Klasyfikacja JEL: H110, H700, M540, M500 
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The use of employee satisfaction survey  
in building engagement of civil service workers

Abstract 

The focus on high quality of services in public sector requires both appropriate compe-
tences and creating supportive working environment. The main aim of this article is to 
analyse the possibility of using employees satisfaction surveys in identifying and planning 
required changes in management and personnel function executing in the public insti-
tutions. In the first part of the article the authors analyse the requirements of managing 
public institutions in accordance with the new public management approach. Key 
employees’ satisfaction factors as well as some specific, connected with public sector 
dimensions are discussed. They concern mainly the concept of public sector motivation 
and resigned satisfaction. In the second part The Municipal of Kraków employees’ the 
level of satisfaction is presented.

Keywords: employees satisfaction, new public management, motivation, human re-
sources management

Wstęp

Zmiany funkcjonowania organizacji publicznych, w szczególności zaś instytucji 
rządowych i samorządowych, są obserwowane od wielu lat. Adaptacja do nowych 
oczekiwań społeczeństwa jest jednak długotrwała, wymaga nie tylko zmiany 
systemu, ale także postaw oraz świadomości samych pracowników. Doświadcze-
nia przedsiębiorstw rynkowych unaoczniły, że sprawność i efektywność działa-
nia urzędów zależy od pracowników, a w szczególności od ich kapitału ludzkiego 
(KL). Z tego powodu coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii odpowied-
niego doboru, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Regulacje 
dotyczące tych czterech obszarów znalazły się w aktach prawnych stanowiących 
główne wytyczne kształtowania polityki ZZL. Na efektywność wykorzystania 
KL wpływają również inne czynniki kształtujące warunki pracy, których odpo-
wiednia konfiguracja buduje zaangażowanie pracowników i tym samym wspiera 
osiąganie strategicznych celów. 

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania badania sa-
tysfakcji pracowników (BSP) do usprawniania zarządzania urzędem. Autorzy 
zakładają, że odpowiednie warunki pracy umożliwiają osiąganie satysfakcji, co 
zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a także ich efektywność. Kreowanie ta-
kich warunków wymaga jednak przeanalizowania założeń nowego zarządzania 
publicznego (NZP) oraz uwzględnienia specyficznych determinantów motywacji 
pracowników sektora publicznego. 
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1. Nowe zarządzanie publiczne i zmiany  
w zarządzaniu zasobami ludzkimi

NZP ukierunkowane jest na zmianę funkcjonowania organizacji użyteczności 
publicznej, rozumianych jako instytucje, których głównym celem jest bieżące 
i ciągłe zaspokajanie potrzeb obywateli przez świadczenie usług na rzecz społe-
czeństwa lub społeczności lokalnych [Ściborek, 2014, s. 16]. Wdrożenie nowej 
doktryny umożliwi odejście od przestarzałych, mocno zbiurokratyzowanych 
struktur, zastępując je zorientowanymi na rynek i klienta wysoko efektywnymi, 
elastycznymi podmiotami [Vigoda-Gadot, Meiri, 2008; Brunetto, Farr-Wharton, 
2005]. Nowe zarządzanie publiczne koncentruje się wokół siedmiu kluczowych 
postulatów: 1) wdrożenia profesjonalnego zarządzania, 2) wprowadzenia przej-
rzystych miar efektywności, (3) koncentracji na efektach, 4) upraszczania struk-
tur, 5) innowacyjności, 6) wykorzystania doświadczeń w zakresie poczucia 
odpowiedzialności wobec obywateli jako klientów, 7) optymalizacji wykorzysta-
nia zasobów [Hood, 1991]. NZP podkreśla zatem reorientację z administrowania 
na zarządzanie. Wdrażając zmiany i podejmując działania proefektywnościowe 
w AP, można wykorzystać dorobek zarządzania w sektorze rynkowym [Zawicki, 
2011, s. 39]. Posiadana obecnie wiedza wskazuje, że źródłem efektywności i prze-
wagi konkurencyjnej organizacji coraz częściej są aktywa niematerialne, z których 
kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki [Pike i in., 2005; Pocztowski, Pauli 2009]. 
Realizowane obecnie w jednostkach administracji samorządowej zadania, wy-
magające kreatywności i zaangażowania pracowników, a także zwiększania de-
cyzyjności kierowników [Czajka, 2012, s. 25], potwierdzają, zgodnie z postulatami 
NZP, istotność kapitału ludzkiego.

Zmiany w zakresie ZZL w AP wynikają z faktu, że od tej grupy zawodowej 
oczekuje się odpowiedzialności i misyjności, a pełnienie służby musi być oparte 
na trwałych wartościach. Urzędnicy samorządowi powinni dążyć do tego, by 
osiągane efekty były stosunkowo szybko widoczne [Serdocha, 2015, s. 108]. Wzrost 
sprawności i skuteczności działania może być osiągnięty przez kreowanie więk-
szego poczucia odpowiedzialności urzędników za wykonywaną pracę, nagradza-
nie osób, których postawa i poziom realizacji zadań są korzystne dla organizacji, 
a także przez uproszczenie procedur motywowania [Ściborek, 2014, s. 191]. Wdro-
żenie takich rozwiązań wymaga opracowania długookresowej i spójnej strategii 
ZZL, zawierającej wizję, cel, kryteria podejmowania decyzji w zakresie organizacji 
pracy oraz pozyskiwania, motywowania, rozwoju i derekrutacji pracowników, 
z uwzględnieniem specyficznych dla AP wartości [Rostkowski, 2012, s. 92]. For-
mułując strategię ZZL, należy również uwzględnić specyficzny etos zawodowy, 
który oddziałuje na sposób definiowania i specyfikę kompetencji pracowników 
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oraz na standardy i procesy [tamże, s. 124]. Postulaty dotyczące organizacji pracy 
oraz kompetencji pracowników powodują, że konieczne są liczne modyfikacje 
procesów ZZL [Gableta, Bąk, 2005, s. 60]. Wdrożenie zmian w ZZL pozwoli na 
spełnienie wymagań zdefiniowanych wobec podmiotów administracji publicz-
nej w ramach NZP [Vigoda-Gadot, Meiri, 2008; Zawicki, 2011, s. 43–49]. 

2. Wpływ zaangażowania pracowników  
na osiąganie celów organizacyjnych

Zaangażowanie pracownika pojawia się w sytuacji, gdy odczuwa on motywację 
do pracy, rozumianą jako siłę, ukierunkowującą, pobudzającą i utrzymującą za-
chowania zorientowane na osiągnięcie konkretnych efektów. Źródłem motywacji są 
czynniki organizacyjne, środowiskowe, a także indywidualne potrzeby i oczekiwa-
nia [Perry i in., 2010]. Postawa zaangażowana oznacza gotowość do rezygnacji z celów 
osobistych na rzecz organizacji lub działalności zawodowej. Dodatkowo pracow-
nik zaangażowany samodzielnie poszukuje sposobów radzenia sobie w sytuacji nie-
standardowej i wdraża je, by osiągnąć zamierzone efekty [Juchnowicz, 2010, s. 36].

Kluczowa dla pojawienia się postawy zaangażowania jest ocena przez pra-
cownika korzyści, które uzyskuje. Na to, czy uzna, że instytucja docenia jego 
wkład i wspiera jego działania, wpływają takie czynniki, jak wynagrodzenie, 
treść pracy czy kształtowanie działalności organizacji. Dodatkowo w wypadku 
pracowników AP kluczowa jest ocena stopnia zgodności działań organizacji 
z wyznawanymi przez nich wartościami i indywidualnymi aspiracjami. W razie 
zgodności pracownik będzie wykorzystywać swoje kompetencje i przejawiać za-
angażowanie, by osiągnąć zwrot z inwestycji poczynionych w swój kapitał ludzki 
[Davenport, 1999, s. 36], a rezultatem będzie również wysoka efektywność i moż-
liwość realizacji celów społecznych. W przeciwnym wypadku, gdy zgodność nie 
występuje, pracownik nie będzie zaangażowany, co negatywnie wpłynie na 
jakość i efekty realizowanych zadań. Zbieżność celów, wizji, wartości, a także 
systemu działania zarówno organizacji, jak i pracownika określana jest jako do-
pasowanie pracowniczo-organizacyjne (person-organization fit) [Vigoda-Gadot, 
Meiri, 2008]. Zarządzanie przez zaangażowanie powinno więc obejmować kom-
pleksowe działania oparte na wspólnych (pracowników i organizacji) celach stra-
tegicznych, wartościach oraz systemie zarządzania i nagradzania, z dodatkowym 
uwzględnieniem oczekiwań partnerów społecznych [Juchnowicz, 2010, s. 48]. 
Poziom dopasowania może ocenić, korzystając z badania poziomu satysfakcji 
pracowników. Badając satysfakcję z pracy w jednostkach AP, należy wziąć pod 
uwagę dwie grupy czynników. Pierwszą są założenia NZP dotyczące: uelastycz-
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nienia sposobu działania, koncentrowania się na efektywności, innowacyjności 
oraz dążenia do optymalnego wykorzystania zasobów. Postulaty te determinują 
zakres zadań i role pracowników oraz kreują specyficzne warunki pracy. Drugą 
grupę stanowią oczekiwania pracowników sektora publicznego obejmujące: re-
alizowanie misji społecznej, wykonywanie zadań wymagających kreatywności, 
posiadanie autonomii, a także uwzględnienie indywidualnych wartości i prefero-
wanego systemu pracy.

Gdy poziom dopasowania będzie niski, wyniki badania satysfakcji pozwolą 
zidentyfikować te obszary, które obniżają poziom satysfakcji, co stanowić będzie 
bezpośrednie wskazanie obszarów koniecznych zmian i modyfikacji. Zależności 
te przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Model wykorzystanie badania satysfakcji w budowaniu zaangażowania 
pracowników

Źródło: opracowanie własne. 
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Główną przesłanką wykorzystania badania satysfakcji do identyfikacji i do-
skonalenia procesów wewnętrznych jest fakt, że w budowaniu zaangażowania 
pracowników istotną rolę odgrywa zadowolenie z pracy, stanowiące ogólny mier-
nik dopasowania pracownika do organizacji. Zadowolenie wynika głównie z po-
ziomu spełnienia oczekiwań dotyczących wykonywanych zadań oraz warunków 
pracy. Brak zadowolenia może być efektem niedopasowania treści pracy, złej 
atmosfery, a także czynników o charakterze organizacyjnym [Kozłowski, 2009, 
s. 88]. Zmiany w funkcjonowaniu organizacji publicznych rozszerzyły i zróżnico-
wały zakres obowiązków pracowników, co zwiększyło nakład ich pracy oraz spo-
wodowało konieczność angażowania się w nowe działania. Modyfikacje te mogły 
skutkować obniżeniem poziomu satysfakcji, a tym samym zaangażowania [Bru-
netto, Farr-Wharton, 2005].

3. Czynniki kształtujące motywację pracowników  
instytucji publicznych

Czynniki motywujące do pracy uwarunkowane są trafnością jej wyboru oraz 
bogactwem treści. Podstawą takich wniosków jest założenie, że ludzie szukają za-
trudnienia w sektorach, które stwarzają możliwość uzyskiwania korzyści i zaspo-
kajania potrzeb dla nich istotnych [Lee, Wilkins, 2011]. Bogactwo treści przejawia 
się natomiast w różnorodności i złożoności zadań, samodzielności, odpowie-
dzialności i możliwości kreowania własnej pracy [Sekuła, 2008, s. 28]. Źródłem 
motywacji pracowników AP mogą być te same czynniki, co w wypadku osób 
zatrudnionych w sektorze prywatnym, jednak ich hierarchia i siła oddziaływania 
może być inna [Buelens, Van den Broeck, 2007], gdyż podejmujący pracę w AP 
kierują się szczególnymi powodami, dotyczącymi misji społecznej i etosu pracy 
urzędnika [Rostkowski, 2012, s. 121; Serdocha, 2015, s. 112]. Badania wykazały, 
że pracownicy publiczni są w większym stopniu motywowani treścią pracy, roz-
wojem osobistym i bezpieczeństwem. Dla pracowników i menedżerów w fir-
mach prywatnych ważniejsze jest wynagrodzenie i z tego powodu ich motywacja 
w znacznie większym stopniu jest związana z oczekiwaniami dotyczącymi płacy 
[Buelens, Van den Broeck, 2007; Lee, Wilkins, 2011]. Identyfikując źródła moty-
wacji pracowników AP, trzeba zatem analizować je z uwzględnieniem: treści 
pracy, poziomu autonomii i decyzyjności, stylu zarządzania, relacji, bezpieczeń-
stwa i stabilności pracy.

Treść pracy ma istotne znaczenie dla poziomu motywacji, gdyż osoby świa-
domie podejmujące decyzję o zatrudnieniu w instytucjach AP oczekują, że wy-
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konywane zadania służyć będą interesowi publicznemu i zaspokojeniu potrzeb 
społeczności lokalnych [Buelens, Van den Broeck, 2007]. Możliwość osiągania 
takich celów, współuczestniczenia w tworzeniu regulacji, rozwiązań prospołecz-
nych daje pracownikom poczucie głębokiej satysfakcji [Kim, Vandenabeele, 2010; 
Hsieh i in., 2012]. 

Pracownicy AP oczekują pracy złożonej, dającej poczucie decyzyjności 
i sprawstwa, a dodatkowo stwarzającej możliwość samodzielnego jej planowania, 
organizowania i kontrolowania [Ściborek, 2014, s. 80]. Delegowanie władzy i od-
powiedzialności, dotyczące sposobów dzielenia się nią, udostępniania zasobów 
i dostępu do informacji [Fernandez, Moldogaziev, 2013], jest jednym z kluczo-
wych elementów budujących satysfakcję i zaangażowanie pracowników. Więk-
szość instytucji sektora publicznego jest jednak mocno zbiurokratyzowana, co 
może powodować postrzeganie pracy w administracji jako mającej mniejszy 
potencjał motywacyjny.

Podnoszenie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych zgodnie 
z NZP powinno uwzględniać zwiększenie uprawnień menedżerów do definiowa-
nia sposobów realizacji zadań [Zawicki, 2011, s. 69] oraz wspierać zmianę stylu 
zarządzania na taki, który wspiera inicjatywę pracowników. Przełożeni powinni 
włączać pracowników w procesy decyzyjne, dążyć do rozwijania ich kompetencji, 
a także wskazywać na odpowiedzialność. Tego typu postępowanie jest jednym 
z podstawowych czynników budujących satysfakcję z pracy [Fernandez, Moldo-
gaziev, 2013]. Wypracowanie bardziej partnerskich relacji między przełożonym 
a pracownikiem polepszy efekty osiągane przez poszczególne zespoły [Pauli, 2010].

Czynnikami, które wpływają na motywację pracowników służb publicz-
nych, są również bezpieczeństwo pracy i jej stabilność. Bezpieczeństwo odnosi się 
do możliwości utrzymania dotychczasowego zatrudnienia, a stabilność do okresu, 
w jakim pracownik jest w stanie sprostać oczekiwaniom i wymaganiom organi-
zacji, wynikającym z powierzonych zadań [Buelens, Van den Broeck, 2007]. 
Obecnie pracownicy AP mogą odczuwać mniejszą stabilność ze względu na 
zmiany związane z wprowadzaniem NZP. 

Osoby zatrudnione w instytucjach publicznych odczuwają potrzebę praco-
wania w przyjaznym, harmonijnym i pełnym szacunku środowisku. Efektem 
tego jest oczekiwanie pracowników, by w jednostkach AP wdrażać system za-
rządzania zorientowanego na ludzi, umożliwiającego uzyskiwanie większej 
równowagi między życiem zawodowym a osobistym [tamże]. Utarte schematy 
biurokratyczne wspierające kulturę hierarchiczną oraz postulowane obecnie 
ukierunkowanie na cele i efekty mogą stanowić istotną przeszkodę we wdrażaniu 
takiego podejścia.



32

•   Urban Pauli, Tomasz Sapeta    Wykorzystanie badania satysfakcji...  •

Zidentyfikowanie źródeł satysfakcji pracowników, a także różnic w sile ich 
oddziaływania zwiększa efektywność ZZL w AP. Stworzenie odpowiednich wa-
runków skutkuje osiąganiem zakładanych celów, zmniejsza poziom fluktuacji 
kadr i buduje zaufanie społeczeństwa do służb publicznych. Najczęściej stosowa-
ną techniką badania satysfakcji są badania kwestionariuszowe, pozwalające na 
standaryzację odpowiedzi i w konsekwencji na poznanie ogólnych trendów w or-
ganizacji. Badanie to powinno być realizowane cyklicznie oraz za pomocą tego 
samego narzędzia. Należy dodać, że badanie satysfakcji pracowników pozostaje 
w zgodzie ze strategiczną orientacją zarządzania zasobami ludzkimi i wpisuje się 
w postulaty NZP.

4. Motywacja pracowników sektora publicznego

Zaangażowanie pracowników publicznych nie musi wynikać z funkcjonowania 
w odpowiednich warunkach, uzyskiwania gratyfikacji finansowych, dostępu do 
programów rozwojowych czy też bezpieczeństwa lub stabilności. Może się opie-
rać na MPSP, czyli motywacji pracowników sektora publicznego (public service 
motivation), rozumianej jako ukierunkowanie na dostarczanie lub świadczenie 
usług ludziom ze względu na chęć czynienia dobra dla innych, w szczególności 
zaś dla społeczeństwa lub społeczności lokalnych [Kim, Vandenabeele, 2010]. 
Kompetencja ta dotyczy możliwości oddziaływania na sprawy społeczne, po-
święcenia się interesowi publicznemu, a także zainteresowania osiąganiem spra-
wiedliwości [Buelens, Van Den Broeck, 2007]. Jej źródłem może być również 
dążenie do posiadania władzy i oddziaływania na innych przez kreowanie zasad 
i procedur regulujących życie dużych społeczności [Kim, Vandenabeele, 2010]. 
Ta forma motywacji ma wiele implikacji dla systemu zarządzania pracownikami 
w jednostkach AP. Kluczowe z nich wymieniono poniżej.

• Oczekiwane gratyfikacje z pracy dotyczyć będą głównie korzyści psycholo-
gicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb lub odwołujących się do 
wartości, istotne jest poczucie realizacji „wyższych celów”.

• Oczekiwania względem awansu dotyczą w głównej mierze zwiększenia siły 
oddziaływania i poszerzenia zakresu decyzyjności.

• Czynnikiem stymulującym do działania jest informacja zwrotna otrzymy-
wana od przełożonego, współpracowników, ale przede wszystkim od bene-
ficjentów.

• Osoby mające MPSP będą niechętne przechodzić do sektora prywatnego, 
ich kariera skoncentruje się wokół instytucji publicznych.



33

•   Urban Pauli, Tomasz Sapeta    Wykorzystanie badania satysfakcji...  •

• Uzyskanie dużego zaangażowania pracownika mającego MPSP wymaga 
dopasowania treści pracy, zapewnienia odpowiedniej swobody działania 
i stworzenie warunków pobudzających innowacyjność [Brunetto, Farr-
-Wharton, 2005; Delfgaauw, Dur, 2010; Lee, Wilkins, 2011; Bozeman, Su, 2014].
Posiadanie przez pracownika MPSP w znacznym stopniu ułatwia uzyskiwa-

nie wysokiego poziomu jego zaangażowania. Stworzenie warunków do realizacji 
celów publicznych i do działania na rzecz społeczeństwa może zrekompensować 
ewentualne poczucie straty wynikające z różnicy między oczekiwanymi, a rze-
czywistymi warunkami pracy lub między warunkami oferowanymi w sektorze 
publicznym i prywatnym. Jednak mimo zmian wynikających z wdrożenia NZP 
oraz z oczekiwań pracowników, wielu organizacjom publicznym trudno jest 
stworzyć warunki zapewniające odpowiedni poziom dopasowania pracowniczo-
-organizacyjnego. Sytuacja ta może skutkować obniżeniem przez osoby zatrud-
nione w AP swoich pierwotnych aspiracji zawodowych do poziomu, który uznają 
za odpowiedni do warunków, w jakich pracują. Pojawi się wówczas tzw. wymu-
szona rezygnacja (resigned satisfaction). Chodzi o stan, w którym pracownik de-
klaruje osiąganie satysfakcji z pracy, jednak odnosi się ona do nowych, obniżonych 
oczekiwań, a nie do pierwotnych, z których pracowników musiał zrezygnować 
[Giauque i in., 2012]. 

5. Metodyka badań, prezentacja wyników

Przeprowadzone badania ukierunkowane były na ocenę poziomu motywacji 
pracowników Urzędu Miasta Krakowa, a także na określenie stopnia, w jakim te 
informacje mogą być wykorzystane do budowania zaangażowania zatrudnio-
nych. W badaniach wykorzystano trzy źródła informacji. W pierwszej kolejności 
przeanalizowano dane wtórne, pochodzące z „Raportów badania satysfakcji pra-
cowników Urzędu Miasta Krakowa” w latach 2006, 2008 i 2013. Następnie prze-
prowadzono wywiady z zastępczynią dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru 
odpowiedzialną za sprawy personalne oraz z kierownikiem Oddziału Zarządza-
nia Kadrami. Trzecim źródłem informacji były opinie kierowników i dyrektorów 
na temat poziomu satysfakcji z pracy w UMK, pozyskane w trakcie realizo-
wanych przez autorów szkoleń z zarządzania. W badaniach satysfakcji analizie 
poddano następujące jej czynniki: komunikację wewnętrzną, procedury, system 
premiowania i nagradzania, system oceniania, szkolenia i rozwój zawodowy, 
możliwości awansu oraz system zarządzania.
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5.1. Badania z roku 2006

W zakresie komunikacji wewnętrznej główne zastrzeżenia pracowników 
dotyczyły niskiej jakości i za małej ilości otrzymywanych informacji, które nie 
wystarczały do efektywnej realizacji zadań. Dodatkowo 30% badanych było 
zdania, że czas przepływu informacji jest zdecydowanie za długi. Pracownicy 
wskazywali, że wiele procedur ogranicza skuteczność i wydajność pracy. Zdecy-
dowanie najczęściej wymieniano brak funkcjonalności systemu informatycznego 
wykorzystywanego do raportowania. W zakresie premiowania i nagradzania 
pracownicy wskazywali na brak przejrzystych reguł przyznawania dodatkowych 
składników wynagrodzeń. Nie istniał związek między otrzymaną premią a efek-
tami pracy, dodatkowo większość nagród wynikała z rozporządzeń lub umów ze 
związkami zawodowymi. Negatywne opinie pojawiały się również w odniesieniu 
do systemu oceniania. Pracownicy wskazywali na nieznajomość kryteriów, brak 
uzasadnień oceny, informacji zwrotnej oraz brak powiązania z oceną efektów 
i jakości pracy. Ich zdaniem szkolenia były niedopasowane do wymagań sta-
nowiska pracy i obszarów rozwojowych. W planach szkoleń nie pojawiały się 
zgłaszane przez pracowników tematy, a realizowane programy doskonalenia 
kompetencji były niskiej jakości. System awansu był niedopasowany do specyfiki 
urzędu, nie funkcjonowały jasno zdefiniowane kryteria. W niewielkim stopniu 
promowano na stanowiska menedżerskie pracowników już zatrudnionych, co 
powodowało, że nowi przełożeni nie byli zaznajomieni ze specyfiką zadań. W od-
niesieniu do stylu zarządzania pracownicy krytycznie odnosili się do dużej 
rotacji dyrektorów. Ich zdaniem kryteria powoływania i odwoływania były nie-
jasne, co powodowało utratę zaufania do kadry zarządzającej. W sferze kontak-
tów bezpośrednich wskazywano na niewielką liczbę pochwał za prawidłowo 
wykonaną pracę.

5.2. Badania z roku 2008

Negatywnie ocenionymi czynnikami stylu zarządzania były głównie: niewyra-
żanie uznania za dobrze wykonaną pracę (26% respondentów), niesprawiedliwe 
traktowanie (18%), nieumiejętne zachęcanie do realizacji zadań i osiągania celów 
(13%). Jako elementy pozytywne wskazano: okazywanie zadowolenia z wykona-
nej pracy (21%), sprawiedliwe ocenianie (21%), dobry przykład osobisty (16%), 
umiejętność przekonywania i inicjowania zadań (13%). Przedstawione wyniki 
wskazują na występowanie istotnych rozbieżności w zarządzaniu pracownikami 
w UMK. Zbliżony odsetek personelu traktuje wyrażanie uznania za pracę za-
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równo jako czynnik pozytywny, jak i negatywny. Analogiczna sytuacja dotyczy 
oceniania i sprawiedliwego traktowania, co świadczy o zróżnicowanym pozio-
mie kompetencji menedżerów. Różnorodność opinii pojawia się również w od-
niesieniu do systemu wynagradzania. Ocena dokonana przez pracowników 
(w skali pięciostopniowej) wskazuje, że wynagrodzenie jest częściowo motywujące 
do dobrej pracy (ocena 3,1), jasne i przejrzyste (3,0) i odpowiednio zróżnicowane 
(2,7). 43% badanych uznaje, że otrzymywane wynagrodzenie jest na akcepto-
walnym poziomie, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i prawne. 
Możliwość awansu nie wydaje się istotnym czynnikiem motywującym do pracy. 
W większości preferowana jest raczej zmiana zakresów obowiązków, dająca 
większą swobodę niż zajmowanie stanowisk menedżerskich. 47% badanych pra-
cowników było zainteresowanych awansem na wyższe stanowisko, ale tylko 19% 
wskazało stanowisko kierownicze. Zdaniem co piątego pracownika UMK awans 
jest realny, a dodatkowo 23% zatrudnionych warunkuje go zdobyciem dodatko-
wych kompetencji. 12% zdecydowanie pozytywnie, a 56% raczej pozytywnie 
ocenia możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego, jakie oferuje UMK. Nie-
korzystna jest ocena swobody działania. Jedynie 27% badanych uważa, że ma 
duży zakres swobody, podczas gdy taki sam odsetek respondentów wskazuje, że 
swoboda ta jest częściowo ograniczona lub jej nie ma. Negatywnie oceniane jest 
zaangażowanie przełożonych w kreowanie nowych rozwiązań – jedynie 40% 
pracowników uważa, że przełożony zachęca ich do kreatywności i innowacyj-
ności, a 23% jest zdania, że nie podejmuje działań w tym zakresie. Odmienne są 
wyniki dotyczące satysfakcji osobistej. 96% badanych zdecydowanie lub raczej 
lubi swoją pracę. 72% jest zdania, że wybór zawodowy był właściwy, gdyż praca 
odpowiada ich zdolnościom i zainteresowaniom. 16% wskazuje na pełne zado-
wolenie z pracy w urzędzie, 49% pracowników poziom swojej satysfakcji ocenia 
wysoko, jednak nie wszystko im się podoba. Do najbardziej cenionych czynni-
ków związanych z pracą w UMK pracownicy zaliczyli: pewność zatrudnienia 
i stabilizację (23%), dobrą atmosferę w pracy (17%), kompetentnego i sympatycz-
nego przełożonego (13%). Pracownicy UMK wysoko ocenili istotność swojej pracy 
– 59% jest zdania, że wykonywane przez nich obowiązki są ważne z punktu wi-
dzenia interesu społeczności lokalnych, a kolejne 28% uznaje, że zadania istotne 
wykonuje dość często.

5.3. Badania z roku 2013

Wśród opinii na temat treści pracy przeważają wskazujące na jej pozytywny od-
biór. 24% badanych wskazało na różnorodność oraz kreatywność, a kolejne 22% 
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realizuje ciekawe zadania, wymagające wiedzy i profesjonalizmu. Wśród czynni-
ków wpływających na satysfakcję z pracy 13% badanych wskazało stabilność 
i pewność zatrudnienia. Dodatkowo potwierdzili oni, że cenią sobie stałe godziny 
pracy obowiązujące w urzędzie. Możliwość awansu jako czynnik budujący sa-
tysfakcję z pracy wskazało jedynie 9% pracowników, a tyle samo uznało, że UMK 
nie stwarza warunków pozwalających na awans. W odniesieniu do swobody 
działania tylko 4% badanych uznaje, że jest samodzielnych w podejmowaniu 
decyzji, a 42% respondentów wskazało na ścisłą kontrolę przez przełożonych. 
Dodatkowo 27% uznaje, że ma swobodę w wykonywaniu swoich obowiązków, 
a co trzeci z badanych jest odmiennego zdania. 61% badanych twierdzi, że w UMK 
funkcjonuje nadmiernie rozbudowana biurokracja, co negatywnie wpływa na 
ocenę systemu pracy. W obszarze związanym z relacjami z przełożonym 46% 
pracowników wskazało, że przekazywane cele i zadania zazwyczaj nie są precy-
zyjnie określone, 44% twierdzi, że przełożeni podejmują decyzje bez konsultacji 
z pracownikami. W opinii ponad połowy badanych (55%) UMK jest instytucją 
zcentralizowaną. Mimo pojawiania się negatywnych ocen w poszczególnych 
obszarach 46% badanych pracowników jest „raczej” lub „bardzo” zadowolonych 
z pracy, a kolejne 46% „częściowo”. 

5.4. Informacje pozyskane z wywiadów

Przeprowadzone wywiady ukierunkowane były na identyfikację zmian w syste-
mie zarządzania UMK, ze szczególnym uwzględnieniem wpływających na satys-
fakcję. Analizie poddano następujące procesy kształtujące ZZL w UMK: treść 
pracy, uelastycznianie struktur, system naboru, awansów i szkoleń oraz zmiany 
poziomu kompetencji menedżerskich.

Nabór w jednostkach AP jest regulowany przepisami prawa, jednak w UMK 
dużą wagę przywiązuje się to selekcji kandydatów i adaptacji nowo zatrudnio-
nych. Ze względu na dużą liczbę kandydatów możliwe jest wykorzystanie róż-
nych technik selekcyjnych zwiększających prawdopodobieństwo zatrudnienia 
odpowiedniej osoby. Podczas adaptacji, nowi pracownicy przechodzą służbę 
przygotowawczą, która kończy się egzaminem teoretycznym. Kolejnym etapem 
jest rozmowa z dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru, umożliwiająca weryfi-
kację motywacji i oczekiwań. Mimo ograniczeń ustawowych również w obszarze 
awansów, w celu zwiększenia poziomu motywacji w UMK stworzono „kadrę re-
zerwową”, do której zalicza się pracowników o wysokim potencjale, mogących 
w przyszłości objąć stanowiska kierownicze. Wprowadzono również jasne zasady 
ubiegania się o stanowiska menedżerskie. Obecnie 80% menedżerów UMK sta-
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nowią pracownicy zajmujący wcześniej stanowiska szeregowe. Inną formą awansu 
jest udział w zespołach projektowych w roli specjalisty lub lidera. Zespoły te po-
woływane są do realizacji procesów przekrojowych i wspierają uelastycznienia 
struktury organizacyjnej oraz wzbogacają treść pracy. W ostatnich latach naj-
większe zmiany w UMK dotyczyły szkoleń i rozwoju zawodowego pracow-
ników. Wprowadzono rozwiązania umożliwiające menedżerom zgłaszanie, na 
podstawie obserwacji i wyników ocen, zakresu szkoleń potrzebnych pracowni-
kom. Na podstawie doświadczeń z poprzednich lat stworzono listę szkoleń sta-
łych, realizowanych cyklicznie. Dotyczą one obszarów merytorycznych (finanse, 
zamówienia publiczne) oraz związanych z pełnioną rolą (zarządzanie, obsługa 
klienta). Wdrożono także standardy oceny efektywności szkoleń, umożliwiające 
bieżące analizowanie ich jakości. Głównym celem szkoleń z zarządzania jest 
wspieranie zmiany postaw kadry menedżerskiej. Są one ukierunkowane na 
przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności związanych z tworzeniem odpowied-
niego środowiska pracy, z tego względu tematyka obejmuje głównie motywowa-
nie pozafinansowe, ocenianie i przekazywanie informacji zwrotnych, a także 
wspieranie w rozwoju. 

6. Wnioski z przeprowadzonych badań

Przeprowadzone badania satysfakcji pozwalają stwierdzić, że oczekiwania osób 
zatrudnionych w UMK są w większości zbieżne z tymi, jakie mają pracownicy 
zatrudnieni w firmach. Punktem odniesienia mogą być wyniki badań przepro-
wadzone przez M.W. Kopertyńską w bankach i przedsiębiorstwach rynkowych. 
Wskazały one, że do czynników satysfakcji zalicza się głównie: docenienie za 
dobrą pracę, rozwój kompetencji, możliwość decydowania, poczucie sensu i celo-
wości pracy, kształtowanie atmosfery [Kopertyńska, 2008, s. 268]. Podobne 
czynniki satysfakcji uwzględnione były w badaniach realizowanych w UMK 
i w wielu wypadkach pracownicy wskazywali, że nie są one kształtowane w po-
żądany sposób. Wyniki badań pozwalają jednak stwierdzić, że u dużej części za-
trudnionych w UMK występuje motywacja pracowników sektora publicznego, 
ponieważ – mimo zastrzeżeń do systemu pracy – zdecydowana większość za-
trudnionych lubi swoją pracę (96%), uważa swój wybór za właściwy (72%) i jest 
zdania, że realizuje zadania ważne dla społeczności lokalnej (59%). MPSP jest 
zatem kluczowym elementem budującym zaangażowanie, jednak potencjał tej 
kompetencji może być nie w pełni wykorzystywany. Wynika to w głównej mierze 
z poziomu formalizacji i przerostu biurokracji, czego skutkiem jest brak warun-
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ków do samodzielnej i innowacyjnej pracy, ograniczanie elastyczności w działa-
niu, a także brak dostępu do informacji zwrotnych. Efektem tych ograniczeń 
może być tzw. wymuszona rezygnacja (resigned satisfaction), czyli obniżanie po-
ziomu oczekiwań ze względu na znajomość sytuacji i warunków funkcjonowania 
urzędu. Potwierdzeniem są wyniki badań: 96% pracowników lubi swoją pracę 
i 72% uważa swój wybór za właściwy, jednak w innych obszarach wskazywane 
były nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia (43% akceptuje poziom wyna-
grodzenia ze względu na uwarunkowania prawne), postaw menedżerów (tylko 
40% pracowników uznaje, że przełożony zachęca do kreatywności, a zdaniem 
tylko 21% docenia wykonane zadanie zgodnie z oczekiwaniami pracowników) 
oraz autonomii (tylko 27% uważa, że ma wystarczającą swobodę w działaniu).

Podsumowanie 

Wyniki badań przeprowadzonych przez I. Serdochę [2015, s. 176] wskazują, że 
w niewielu urzędach stosuje się nowe metody pracy, zwiększające motywację 
i kreatywność pracowników. Jednocześnie znacząca grupa badanych potwierdza 
potrzebę poszerzenia tradycyjnych metod motywowania o związane indywidu-
alnymi potrzebami pracowników. Analiza efektów zmian w zakresie ZZL w UMK 
potwierdza ich celowość i adekwatność. Analiza pozyskanych danych wskazuje, 
że pracownicy UMK oczekują możliwości świadczenia pracy w warunkach 
wspierających kreatywność i innowacyjność. Mają również dobrze zdefiniowane 
oczekiwania wobec przełożonych, którzy powinni dzielić się odpowiedzialno-
ścią, przekazywać informacje zwrotne, obiektywnie oceniać i wspierać w rozwoju. 
Realizowane w UMK badania satysfakcji stanowią podstawę weryfikacji stopnia, 
w jakim poszczególne komponenty środowiska pracy wspierają zaangażowanie.

Ograniczenia. Urząd Miasta Krakowa, jako jednostka finansów publicz-
nych, ogłaszał przetargi na przeprowadzenie badań satysfakcji. W wyniku kon-
kursów każdorazowo badania te realizowała inna firma, stosująca inną metodykę. 
Z tego względu nie było możliwe przeprowadzenie pełnej analizy porównaw-
czej kształtowania się wybranych kryteriów. Dodatkowo przedstawione analizy 
i wnioski dotyczą jednego podmiotu i z tego względu nie jest możliwe ich uogól-
nienie na inne instytucje działające w sektorze publicznym. 
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Motywacja do pracy w organizacjach sektora 
publicznego i non profit z perspektywy teorii 

autodeterminacji, zarządzania wiekiem  
i koncepcji autoironii

Streszczenie

Problematyka motywacji do pracy leży od szeregu lat w centrum zainteresowania 
zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Mimo to nie wypracowano jeszcze 
„złotej” reguły zapewniającej pełną skuteczność realizacji funkcji motywowania do pracy. 
Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do instytucji publicznych 
i organizacji non profit, których specyfika funkcjonowania ogranicza możliwość „opero-
wania” bodźcami materialnymi i zmusza menedżerów do poszukiwania innych metod 
wyzwalania motywacji pracowniczej. 

W artykule podjęto próbę, na podstawie analizy zagranicznej literatury przedmiotu, 
wskazania obszarów rozważań rzadko podejmowanych w polskim piśmiennictwie 
naukowym, a wskazujących na nowe możliwości nie tylko projektowania skutecznych 
systemów motywacyjnych, ale również kształtowania pożądanych zachowań organiza-
cyjnych we współczesnych instytucjach. 

Słowa kluczowe: motywacja, efektywność, zespół, instytucje publiczne, organizacje 
non profit

Klasyfikacja JEL: O15, D73
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Motivation to work in public and non-profit 
organisations from the perspective  

of self-determination theory, age management  
and self-irony conception

Abstract

The issue of motivation to work is the focus of attention both theorists and practitioners 
of management for many years. Despite this, nobody developed the “golden” rule 
ensuring full effectiveness of the motivation to work so far. This matter is especially im-
portant  in relation to public institutions and non-profit organizations, because their 
specific activity reduces possibility of using material incentives and forces managers to 
looking for the new methods of release employees motivation.

In this paper, based on literature study, author tries to indicate certain areas of consi-
derations, which rarely are undertake in polish academic literature, and which ones, 
suppose, indicate new possibilities of designing effective motivational systems and 
furthermore shape expected organizational behaviors in present-day institutions.

Keywords: motivation, effectiveness, team, public institutions, non-profit organizations

Wstęp

Efektywność zespołów pracowniczych zależy od wielu czynników, z których sku-
teczna motywacja do pracy ich członków jest jednym z ważniejszych [Manzoor, 
2012]. Jednak skuteczne motywowanie nie jest proste, zwłaszcza w instytucjach 
publicznych i organizacjach non profit, w których zakres wykorzystania moty-
watorów materialnych jest mniejszy niż w organizacjach nastawionych na zysk. 
Wydaje się więc, że refleksja nad wyzwalaniem motywacji do pracy w tego rodzaju 
organizacjach jest istotna, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. 
Może być analizowana z różnych punktów widzenia – w niniejszym artykule 
przyjęto jako podstawę rozważań trzy płaszczyzny: 

1)  wyzwalanie motywacji do pracy członków zespołów zróżnicowanych 
pod względem wieku,

2)  kształtowanie prawidłowych relacji między kierownikiem zespołu pra-
cowniczego a jego członkami przez przywództwo oparte na autoironicz-
nym poczuciu humoru,

3)  wykorzystanie założeń teorii autodeterminacji w pracy. 
Celem artykułu jest wskazanie na złożoność problematyki związanej z wyzwa-

laniem motywacji do pracy członków zespołów pracowniczych we współczesnych 
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organizacjach, zwłaszcza instytucjach publicznych i non profit, przez opisanie 
różnych płaszczyzn i perspektyw analizy tego procesu.

1. Wyzwalanie motywacji do pracy członków zespołów 
zróżnicowanych pod względem wieku 

Przewiduje się, że w najbliższych 25 latach odsetek pracowników powyżej 
50. roku życia praktycznie w każdym uprzemysłowionym kraju wzrośnie w spo-
sób znaczący. Wymaga to zmiany podejścia do motywowania członków ze-
społów, w których przeważać będą pracownicy starsi. Ze względu na różne 
ograniczenia w wykonywaniu pracy (m.in. spadek możliwości fizycznych, mniej-
sza odporność na stres organizacyjny) skuteczna motywacja wielu z nich będzie 
znacząco wpływała na ich zaangażowanie w pracę. Poza tym, osoby starsze będą 
musiały się zmagać z różnymi stereotypami dotyczącymi ich pracy, m.in. z tym, 
że ich motywacja z wiekiem maleje. Zaprzeczanie tym rozpowszechnionym 
w społeczeństwach stereotypom wymaga systematycznych badań i uzupełniania 
wiedzy na ten temat. W piśmiennictwie naukowym pojawiają się interesujące 
opinie, wskazujące, że nie można mówić o ogólnym spadku czy wzroście moty-
wacji w korelacji do wieku, tylko o zmianie jej profilu i złożoności: obserwuje się 
zróżnicowany poziom motywacji (spadek lub wzrost) w zależności od wykony-
wanego zawodu lub rodzaju zadania realizowanego przez starszego pracownika 
[Stamov-Rosnagel, 2010].

Jednym z pierwszych naukowców, którzy podjęli kompleksowe badania 
wpływu wieku pracowników na ich motywację do pracy, był Warr [2001]. Zasu-
gerował on, że wartość zachowania w pracy jako skutku motywacji zależy od 
pięciu czynników. Po pierwsze, ze względu na podwyższony poziom adaptacji 
starszego personelu wartość zachęt do pracy musi ciągle wzrastać. Po drugie, ze 
względu na przyzwyczajenie i rutynę zmiana dotychczasowych zachowań w pracy 
(np. w wyniku wprowadzania nowych technologii) może działać demotywująco 
na zatrudnionych. Po trzecie, pracownicy odczuwają potrzebę porównywania 
swoich osiągnięć z osiągnięciami swoich kolegów. Starsi pracownicy porównują 
się pod tym względem nie tylko z rówieśnikami, ale także z młodszymi kolegami, 
co prawdopodobnie źle wpływa na ich motywację. Po czwarte, starszy personel 
na ogół nie wykazuje dużego zainteresowania programami szkoleniowymi zwią-
zanymi z jego pracą, głównie ze względu na to, że inne osoby (przełożeni, koledzy, 
znajomi) nie spodziewają się, że wezmą oni udział w tych szkoleniach [Warr, Birdi, 
1998]. Po piąte, postrzegane prawdopodobieństwo uzyskania wysokich efektów 
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(np. poczucie własnej skuteczności) może maleć wraz z wiekiem, co ma bezpo-
średni wpływ na motywację do pracy.

Złożoność problemu związanego z motywacją do pracy osób starszych 
wskazuje na konieczność podjęcia analiz idących w innym kierunku niż dotych-
czas. Sugeruje się  koncentrację nie na badaniu motywacji „w ogóle, ale na bada-
niu motywacji pracowników do wykonywania określonych zadań” [Kanfer, 2009]. 
Ważne jest poznanie i zrozumienie psychologicznych mechanizmów powodują-
cych, że starsi pracownicy są bardziej zmotywowani do wykonywania jednych 
zadań, a mniej do realizacji innych.

2. Kształtowanie prawidłowych relacji między kierownikiem 
zespołu pracowniczego a jego członkami przez przywództwo 

oparte na autoironicznym poczuciu humoru

Jednym z czynników wpływających na efektywne kierowanie zespołami pracow-
niczymi jest wyzwalanie motywacji do pracy przez skuteczne komunikowanie 
się kierownika zespołu z jego członkami. Prowadzone w tym zakresie analizy 
mają charakter wielokierunkowy, a niektóre z nich są bardzo interesujące: jedne 
z badań dotyczą wykorzystywania przez kierowników w komunikowaniu się 
z pracownikami humoru. Autorzy tych badań [Hoption i in., 2006] stawiają hi-
potezę, że liderzy stosujący autoironię, zarówno w stosunku do siebie, jak i do 
całej grupy, mogą być pozytywnie odbierani przez podwładnych. Ten bowiem 
sposób komunikowania się zmniejsza dystans między liderem a pracownikami, 
wynikający z posiadanej władzy organizacyjnej. Natomiast liderzy wykorzystu-
jący tzw. humor agresywny (interpretowany w kategoriach tendencji do żartowa-
nia bez względu na potencjalny wpływ na innych) mogą być odbierani w sposób 
negatywny: hierarchiczne struktury umacniają się, dystans między kierownikami 
a podwładnymi rośnie, następuje deprecjacja pracowników, którzy swoich prze-
łożonych postrzegają jako osoby znaczące i silne, w sumie – motywacja do pracy 
maleje.

Przegląd piśmiennictwa naukowego dowodzi, że prowadzone są badania 
dotyczące wykorzystania humoru przez przywódców, np. [Romero, Cruthirds, 
2006], jego wpływu na satysfakcję z pracy, np. [Davis, Kleiner, 1989], relacji z pracow-
nikami, np. [Bowling i in., 2004] czy atmosfery w pracy, np. [Taylor, Bain, 2003].

Autoironia jest definiowana jako styl humoru, który może poprawić relacje 
z innymi osobami. Nie powinna jednak być mylona z humorem polegającym na 
dyskredytowaniu siebie, pomniejszającym poczucie własnej wartości i uwidacz-
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niającym brak równowagi emocjonalnej. Celem posługiwania się tego rodzaju 
humorem jest uzyskanie aprobaty.

Zgodnie z założeniami, że stosowanie przez kierownika autoironii popra-
wia jego relacje z pracownikami, A. Ziv stwierdził, że osoby, które potrafią śmiać 
się z siebie, są postrzegane jako bardziej sympatyczne, niż te, które tego nie robią 
[Ziv, 1984]. Poza tym niektórzy sądzą, że umiejętność stosowania autoironii jest 
pozytywnie skorelowana ze zdolnością do przekonywania [Lyttle, 2001].

Można więc stwierdzić, że stosowanie autoironii, poprawiające relacje mię-
dzy liderem zespołu a jego członkami, może zwiększyć efektywność kierowania 
zespołami pracowniczymi. Czy tak jest naprawdę? Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie, należałoby podjąć szereg badań, które powinny wykazać, w perspektywie 
długoterminowej, czy i jakie efekty stosowania autoironii przez kierowników 
pojawią się w organizacji. Zwraca się uwagę, że powtarzające się wypowiedzi 
autoironiczne mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego: podważyć 
autorytet kierownika, zmniejszyć zaufanie, jakie mają do niego, pracownicy, a na-
wet wydawać się nieszczere [Greven i in., 2008]. Innym problemem jest zróżni-
cowanie kulturowe [Clipa, Clipa, 2009]. Wiadomo, że ludzie z różnych kultur 
narodowych odmiennie reagują na te same żarty [Wiseman, 2002]. Należałoby 
więc zbadać, czy i w jakim stopniu autoironiczne poczucie humoru jest akcepto-
wane przez przedstawicieli różnych kultur. 

Pytań więc i wątpliwości jest dużo, ale wyznaczają one kierunki dalszych 
badań naukowych, których wyniki w istotny sposób mogą się przyczynić do 
zwiększenia motywacji do pracy, a zatem efektywności funkcjonowania zespo-
łów pracowniczych we współczesnych i przyszłych organizacjach publicznych 
i non profit. Na przykład jedne z badań wykazują, że motywację członków zespołu 
do pracy – postrzeganą z perspektywy relacji między przełożonym a podwładnymi 
– wzmacnia wywołanie u nich przez lidera emocjonalnego zaangażowania w tę 
pracę. Efekt ten osiąga się, kształtując relacje interpersonalne oparte na zaufaniu, 
wzajemnej sympatii i szacunku. Istotną rolę odgrywa przywództwo etyczne 
(ethical leadership), a wynikające z niego „wysokiej jakości” relacje są korzystne 
zarówno dla lidera, jak i podwładnych. Okazało się bowiem, że występuje silny, 
pozytywny związek między etycznym przywództwem a relacjami lider – pra-
cownicy (leader – member exchange relations, LMX) [Graen, Uhl-Bien, 1995].

3. Teoria autodeterminacji w pracy

Motywacja, jak wiadomo, jest jednym z kluczowych pojęć z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Odnosi się bowiem do wysiłku i energii wydatkowanych 
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w pracy, a te z kolei są wykorzystywane do inicjowania i kształtowania zachowań 
w  miejscu pracy. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że rodzaj i siła 
motywacji determinuje kierunek, czas trwania i intensywność zachowań w orga-
nizacji. Motywacja rodzi więc konsekwencje nie tylko natury ekonomicznej, ale 
też psychologicznej, fizycznej i behawioralnej. Nic więc dziwnego, że ciągle po-
szukuje się teorii pozwalających zrozumieć fenomen motywacji i metod po-
zwalających na jej skuteczne pobudzenie. Jedną z odpowiedzi na te próby jest 
opracowana przez dwóch amerykańskich badaczy z University of Rochester, 
Edwarda Deci i Richarda Ryana, teoria autodeterminacji w pracy (la théorie 
de l’autodetermination, TAD) [Forest i in., 2009]. Jej przewaga nad innymi wynika 
po pierwsze z tego, że teoria ta wskazuje na różne rodzaje motywacji: motywację 
wewnętrzną (zadanie sprawia przyjemność, powoduje wewnętrzną satysfakcję, 
praca powoduje spełnienie), motywację identyfikowaną (odwołuje się do osobi-
stych wartości, znaczenia i społecznej użyteczności zadań), motywację kontro-
lowaną przymusem wewnętrznym (szukanie wewnętrznej nagrody i unikanie 
kary), motywację zewnętrzną (szukanie nagród zewnętrznych oraz unikanie 
kary) oraz amotywację (brak samoregulacji i energii do wykonania zadania). 
Drugą mocną stroną TAD jest wskazanie na tzw. kontinuum autodeterminacji, 
co oznacza, że wymienione rodzaje motywacji mogą u człowieka występować 
w różnym stopniu, powodując różne skutki (por. tabela 1).

Na przykład w odniesieniu do motywacji wewnętrznej notuje się następujące 
efekty: psychologiczne (lepsze samopoczucie, mniej niepokoju, większa przyjem-
ność z pracy, większe zaangażowanie), behawioralne (częściej dzielimy się wie-
dzą, udzielamy większego wsparcia, mniej chętnie rezygnujemy z pracy), fizyczne 
(więcej energii i większa witalność), ekonomiczne (większa wydajność w pracy 
i poza nią, mniejsza absencja w pracy).

TAD wskazuje, że zaspokojenie potrzeb człowieka jest ważne, ale brak sa-
tysfakcji niekoniecznie oznacza frustrację. Dlatego podjęcie próby zrozumienia 
istoty ludzkiej wymaga wiedzy, czy dana potrzeba doprowadza do satysfakcji, 
a także czy nie doprowadza do frustracji. Jest to istotne, gdyż u dwóch osób o po-
dobnym stopniu zaspokojenia potrzeb mogą wystąpić różne poziomy frustracji. 
Innymi słowy, satysfakcja i frustracja mogą współistnieć i są względem siebie 
relatywne, wpływając na to, czy człowiek czuje się dobrze (więcej satysfakcji niż 
frustracji), czy też jest zmęczony i zniechęcony do pracy (więcej frustracji niż 
satysfakcji).

Zatem ta teoria, w przeciwieństwie do innych modeli i teorii skoncentrowa-
nych wyłącznie na budowaniu motywacji i identyfikacji różnych wynikających 
z tego konsekwencji, wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób rozwijają się różne rodzaje 
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motywacji. Powstaje w związku z tym pytanie, w jaki sposób zwiększyć satys-
fakcję z zaspokojenia potrzeby, a zmniejszyć frustrację z jej niezaspokojenia? Nie 
wdając się w szczegółowe rozważania, można wskazać trzy główne źródła satys-
fakcji (lub frustracji), zwane również dźwigniami wpływającymi na motywacje 
pracowników: wynagrodzenia, stosunki z przełożonym i organizację pracy.

Tabela 1. Kontinuum różnych rodzajów motywacji

Cechy/rodzaje Amotywacja Motywacja 
zewnętrzna

Motywacja  
kontrolowana 
przymusem 

wewn.

Motywacja  
identyfikowana

Motywacja 
wewnętrzna

Charaktery-
styka

Apatia,  
wycofanie, 
rezygnacja, 

brak  
wyraźnego 

kierunku 
działania

Chciwość, 
płaca, 

świadczenia, 
premie,  
nagrody

Ochrona  
i poprawa  

samooceny, 
utrzymanie 

pozycji,  
unikanie  

poczucia winy 
i wstydu

Ważne zadania, 
które są  

związane  
z wyznawanymi 

przez osobę 
wartościami lub 
wykonywane 

na rzecz  
społeczeństwa

Praca  
absorbująca, 
intensywna 

koncentracja, 
pozytywne 

emocje, 
szybko  
mijający 

czas

Osoby mające 
wysoki stopień 
tej motywacji 

mówią:

„Nie wiem, 
dlaczego 

wykonuję tę 
pracę”, „Nie 

sądzę, że 
mam pre-

dyspozycje 
do tej pracy”, 
„Nie wiem, 

gdzie ta  
praca mnie 

doprowadzi”

„Pracuję, aby 
zarobić”, 
„Jestem  
w mojej 

pracy dla 
bezpie-

czeństwa fi-
nansowego”, 

„Praca  
pozwala mi 
osiągnąć 
pewien 

standard 
życia”

„Ciężko  
pracuję, aby 
nie stracić 

swojej  
reputacji”, 
„Byłbym  

rozczarowany, 
gdybym nie był 
dobry w tym, 

co robię”,  
„Chcę być 
najlepszy  
w każdej  

dziedzinie tej 
pracy”  

„Ta praca  
pozwala mi na 

osiągnięcie 
ważnych celów 

osobistych”, 
„Ta praca  

dobrze wpisuje 
się w moje 
osobiste  

wartości”, 
„Pracuję tutaj, 
bo ma to dla 
mnie sens”

„Ta praca to 
dla mnie 

duża  
przyjemność”, 

„Ta praca 
jest bardzo 

ciekawa 
i przynosi mi 
same pozy-
tywne do-

świadczenia”

Przykład Pracownik 
biura obsługi 
klienta, który 

nie zna 
oczekiwań  
i wymagań 
mu stawia-
nych oraz 

wynikających 
z zajmowanej 

pozycji,  
i rezygnuje

Osoba, która 
wybiera  

jeden rodzaj 
pracy, 
przede 

wszystkim 
ze względu 
na związane 
z nią wyna-
grodzenie  

i świadcze-
nia

Sprzedawca 
gotowy zrobić 
wszystko, aby 

utrzymać 
pierwsze  
miejsce  

w rankingu, 
„kradnie” 

klientów kolegi 
lub sprzedaje 
nieodpowiedni 

produkt

Pielęgniarka, 
która robi 

wszystko dla 
zdrowia  

pacjenta,  
nawet jeśli  
zadanie nie 

jest przyjemne

Nauczyciel, 
który kocha 
swój zawód 

i gdy jest 
z uczniami, 
nie zauważa 

upływu  
czasu 

Źródło: [Foresti in., 2009, s. 24].
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Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, można jeszcze raz podkreślić złożoność 
problematyki związanej z motywacją do pracy, a co z tym jest bezpośrednio 
związane – z realizacją funkcji motywacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
zwłaszcza w odniesieniu do zespołów pracowniczych w sektorze publicznym 
i organizacjach non profit. Jak już wspomniano, charakterystyczną cechą funk-
cjonowania organizacji non profit jest to, że ich dochody przeznaczone są na fi-
nansowanie działalności, a nie mogą być rozdzielone między pracujących w tych 
organizacjach. Zmusza to osoby na stanowiskach kierowniczych do poszukiwa-
nia innego rodzaju środków motywujących niż finansowe. W tym celu mogą być 
wykorzystane założenia teorii autodeterminacji, koncepcji autoironii czy zasady 
zarządzania zespołami pracowniczymi zróżnicowanymi za względu na kryte-
rium wieku ich członków. 

Na zakończenie należy podkreślić, że podejmowane przez naukowców na 
całym świecie próby rozwiązania problemu skuteczności motywacji do pracy we 
współczesnych organizacjach zdają egzamin tylko częściowo, ale cenne dla nauki 
i dla praktyki gospodarczej są wszystkie, nawet te, które budzą wątpliwości natury 
etycznej (np. neuromotywacja).
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie diagnozy poziomu zaangażowania członków 
poznańskich i warszawskich organizacji studenckich w pracę wykonywaną na ich rzecz. 
Fundamentem prezentowanej analizy jest badanie własne zrealizowane w marcu 2015 
roku. Jego wyniki dowodzą, że wśród badanych można dostrzec przewagę osób będą-
cych na bardzo zadowalającym oraz zadowalającym poziomie zaangażowania, nawet 
jeśli jednocześnie pracują zawodowo czy angażują się w działania kolejnych organizacji 
non profit. Badania dostarczają również wiedzy na temat zależności między stażem 
w danej organizacji naukowej a poziomem zaangażowania jej członków. 

Słowa kluczowe: poziomy zaangażowania pracowników, sektor non profit, organizacja 
studencka, koło naukowe

David-and-Goliath battle – the level of work 
engagement for the non-profit organizations  

– the case study of students in Warsaw and Poznań
Abstract

The purpose of this article is to diagnose engagement level of members of Poznan and 
Warsaw Student Organizations. The base of the presented analysis is the scientific 
study conducted by the authoress of this article in March 2015. The survey results show 
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that the majority of the respondents are on a highly satisfactory or on a satisfactory level 
of engagement, even if they are working at the same time for commercial company or 
they are engaging for another non-profit organizations. Simultaneously the study also 
provides us with knowledge about the relation between work experience in non-profit 
organization and the level of commitment of its members.

Keywords: levels of employee engagement, non-profit sector, student organization, 
scientific circle

Wstęp
Badanie poziomu zaangażowania studentów w wykonywanie swoich obowiąz-
ków w organizacji studenckiej jest bardzo zasadne, bo jeśli student już podczas 
„uniwersyteckiej przygody intelektualnej z wiedzą” jest w stanie poświęcić swój 
wolny czas na rzecz właśnie tego typu organizacji sektora non profit, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości poziom jego zaangażowania w obo-
wiązki zawodowe będzie zależał nie tylko od dodatkowych bonusów za pracę. 
Będzie wysoko cenił sens jej wykonywania czy poczucie tworzenia czegoś wyż-
szego, rozwojowego i to zmotywuje go do działania. Każda praca wykonana dla 
sektora non profit kształtuje charakter człowieka, który – co należy podkreślić – 
nie będzie w efekcie wykonywać swojej pracy wyłącznie w zamian za „uznanie 
szefa”, natomiast będzie zaangażowany mimo np. chwilowego braku udogodnień 
w miejscu swojego zatrudnienia. 

Zaangażowany pracownik to taki, który równocześnie „(1) identyfikuje się 
z celami i wartościami firmy, (2) pragnie przynależeć do organizacji oraz (3) podej-
muje działania wykraczające poza standardy” [Juchnowicz, 2012, s. 7]. Budowanie 
zaangażowania w przedsiębiorstwie jest możliwe dzięki stworzeniu komplekso-
wego systemu motywacyjnego, uwzględniającego nagrody zarówno materialne, 
jak i niematerialne. Organizacja non profit ma do dyspozycji tylko niematerialne. 
Organizację studencką można porównać do młodego pasterza Dawida, który 
walczy z Goliatem (przedsiębiorstwem) o zaangażowanie studenta w pracę na jej 
rzecz. Firmy kuszą pespektywą zdobywania praktyki zawodowej już na etapie 
studiów, a także wynagradzają finansowo, nierzadko wysoko. Czy „Dawid”, mimo 
że nie ma do zaoferowania finansowej nagrody za wykonanie pracy, ale gwaran-
tuje rozwój i zdobywanie wielu umiejętności, jest w stanie wygrać z „Goliatem”, 
który ma potężne narzędzia do motywowania swoich pracowników? Czy zachęci 
studentów nie tylko do bycia członkami danej organizacji, ale również do wysoce 
zadowalającego poziomu zaangażowania się w projekty organizacji studenckiej 
lub koła naukowego1? 

1  Autorka artykułu zamiennie stosuje terminy „organizacja studencka” i „koło naukowe”, bo traktuje oba te 
sposoby zaangażowania jako tożsame. 
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A. Szmyt-Boguniewicz oraz M. Romanowski w publikacji Zarządzanie w NGO 
– Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych podkreślają, 
że „(...) w sytuacji, gdzie ludzie i ich zaangażowanie jest najcenniejszym kapita-
łem organizacji, a praca w dużej mierze opiera się na aktywności społecznej/wo-
luntarystycznej, zbudowanie dobrego systemu motywacji współpracowników 
organizacji jest zadaniem bardzo ważnym. Aby to było możliwe, warto poznać 
motywację członków naszego zespołu” [Szmyt-Boguniewicz, Romanowski, 2012, 
s. 49]. Ponadto wysoki poziom zaangażowania pracowników i ich motywacji do 
pracy może się przełożyć na realne zyski firmy. Firmy przebadane przez Towers 
Perrin-ISR, których personel był w wysokim stopniu zaangażowany w wykony-
waną pracę, odnotowały wzrost dochodów netto o 13,2% [Juchnowicz, 2012, s. 43]. 

Autorka za główny cel artykułu uznaje dokonanie diagnozy poziomu za-
angażowania członków poznańskich i warszawskich organizacji studenckich 
w pracę na jej rzecz. 

Artykuł obejmuje zagadnienia związane z zaangażowaniem osób w wyko-
nywanie swoich obowiązków w organizacjach studenckich lub kołach nauko-
wych, a także przybliża informacje dotyczące zależności między stażem w danej 
organizacji naukowej a poziomem zaangażowania jej członków.

1. Przebieg badania. Założenia badawcze.  
Hipotezy badawcze

Badanie ankietowe poziomu zaangażowania w sektor non profit zostało prze-
prowadzone w marcu 2015 roku wśród studentów uczących się w Warszawie 
i Poznaniu i będących jednocześnie członkami przynajmniej jednej organizacji 
studenckiej i/lub koła naukowego. Dobór próby miał charakter celowy (Poznań 
i Warszawa). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiet online z syste-
mem losowego doboru kolejności pytań dla każdego ankietowanego (259 sztuk) 
oraz ankiet papierowych (10 sztuk). Kwestionariusz ankiety zawierał 31 py-
tań/stwierdzeń, a do dalszej analizy zostało zakwalifikowanych 217 ankiet (81%).

Punkt rozważań stanowił model zaangażowania opracowany przez firmę 
konsultingową Mercer [Engaging..., 2007, s. 10–11]. Wyróżnia on następujące 
poziomy zaangażowania: usatysfakcjonowany2, zmotywowany3, oddany4, orę-

2  Usatysfakcjonowany – mam wielkie poczucie oddania dla organizacji.
3  Zmotywowany – jestem dumna/dumny z pracy w mojej firmie i nie rozpatruję opuszczenia firmy w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy.
4  Oddany – chcę „przekraczać wszelkie granice” i dołożę wszelkich starań, aby firma odniosła sukces.
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downik5. Autorka (na potrzeby wspomnianego badania) przyjęła następujące 
rozumienie poziomów zaangażowania:

• POZIOM NIEAKCEPTOWALNY – usatysfakcjonowany,
• POZIOM AKCEPTOWALNY – zmotywowany,
• POZIOM ZADOWALAJĄCY – oddany,
• POZIOM WYSOCE ZADOWALAJĄCY – orędownik.

Poziom „usatysfakcjonowany” został określony jako nieakceptowalny, po-
nieważ według T.J. Ericssona „(...) zaangażowanie to coś więcej, niż tylko satys-
fakcja z warunków – to pasja i poświęcenie – chęć danej osoby do zainwestowania 
i włożenia własnego wysiłku w sukces pracodawcy” [za: Juchnowicz, 2012, s. 34]. 
Student to nie tylko uczestnik lub słuchacz studiów, bo obecnie takich osób, któ-
re „tylko” uczęszczają na zajęcia i zdają egzaminy końcowe, jest coraz mniej. 
Obecnie pragnie on czegoś więcej, a także czegoś więcej od niego samego się 
oczekuje. Z obserwacji środowiska akademickiego (dokonanej przez autorkę) 
wynika, że istnieją następujące motywatory działań poza podstawowymi obo-
wiązkami studenta:

• Motywator 1 – więcej wiedzy. Kolejny kierunek studiów może zwiększyć 
szansę na lepszą pracę zawodową, po ukończeniu uniwersyteckiego kształcenia. 

• Motywator 2 – doświadczenie. Praktyki w biznesie pozwalają na stawianie 
pierwszych kroków w tych miejscach, o których dotychczas jedynie słyszano.

• Motywator 3 – praca na rzecz organizacji studenckiej. Może się ona przy-
czynić do powiększenia grona przyjaciół, z którymi można dzielić tę samą 
pasję i rozwijać się przy pracy projektowej.
Dlatego też poniższe hipotezy6, sformułowane na potrzeby wspomnianego 

badania, uwzględniają pozostałe dodatkowe studenckie aktywności. Teza, jaką 
stawia autorka, jest następująca: poziom zaangażowania w działania na rzecz orga-
nizacji studenckiej zależy od rodzaju pozostałych podejmowanych aktywności.

HIPOTEZA 1. Zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji studenckiej jej 
członków studiujących tylko na jednym kierunku, niepracujących zawodowo 
oraz niezaangażowanych na rzecz innej organizacji non profit znajduje się na 
poziomie wysoce zadowalającym.

HIPOTEZA 2. Zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji studenckiej jej 
członków studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów, niepracujących 
zawodowo oraz niezaangażowanych na rzecz innej organizacji non profit znajdu-
je się na poziomie zadowalającym.

5  Orędownik – poleciłbym/abym pracę w mojej firmie.
6  Hipotezy wyprowadzono indukcyjnie na podstawie obserwacji środowiska akademickiego.
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HIPOTEZA 3. Zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji studenckiej jej 
członków studiujących na jednym kierunku studiów, pracujących zawodowo 
oraz niezaangażowanych na rzecz innej organizacji non profit znajduje się na 
poziomie akceptowalnym.

HIPOTEZA 4. Zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji studenckiej jej 
członków studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów, pracujących za-
wodowo oraz zaangażowanych na rzecz innej organizacji non profit znajduje się 
na poziomie nieakceptowalnym. 

W tabeli 1 podano powyżej sformułowane hipotezy w czytelny i skrócony 
sposób oraz przyporządkowano je do poziomu zaangażowania. 

Tabela 1. Hipotezy badawcze

Hipotezy

Zaangażowanie studenta w:

drugi kierunek  
studiów

pracę  
zawodową

dodatkową  
organizację

Hipoteza 1 – poziom wysoce zadowalający nie nie nie

Hipoteza 2 – poziom zadowalający tak nie nie

Hipoteza 3 – poziom akceptowalny nie tak nie

Hipoteza 4 – poziom nieakceptowalny tak tak tak

Źródło: opracowanie własne.

2. Charakterystyka próby badawczej
Próbę badawczą stanowili studenci z dwóch dużych ośrodków akademickich, 
z czego 2/3 z nich stanowili badani z Warszawy, a 32% populacji to pozostali ba-
dani z Poznania (tabela 2). Kobiety stanowiły większość respondentów (59%), 
jednakże z niewielką dominacją nad populacją mężczyzn (41%). 

Tabela 2. Rozkład próby wg płci ankietowanego oraz miasta, w którym studiuje

Płeć
Miasto 

Ogółem % ogółem
Poznań Warszawa

Kobieta 47 81 128 59

Mężczyzna 22 67 89 41

Ogółem 69 148 217 100

% ogółem 32 68 100 nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.
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Większość respondentów stanowili studiujący jeden kierunek (92%), co 
trzeci respondent zaś z tej grupy był wówczas na II roku studiów licencjackich, 
a więc ta grupa badanych była najbardziej zainteresowana udzieleniem odpowie-
dzi na przesłane pytania ankietowe (tabela 3). Co dziesiąty respondent studiował 
więcej niż jeden kierunek (8%), a najmniej liczną grupę całej populacji stanowiły 
osoby dopiero zaczynające oraz już kończące edukację (14% – I rok poziomu 
licencjackiego, 9% – II rok poziomu magisterskiego). 

Tabela 3. Rozkład próby wg roku studiów oraz liczby studiowanych kierunków

Rok studiów

Liczba kierunków 

Ogółem % ogółem
1 kierunek więcej niż  

1 kierunek

Poziom licencjacki, I rok 29 1 30 14

Poziom licencjacki, II rok 63 2 65 30

Poziom licencjacki, III rok 46 8 54 25

Poziom magisterski, I rok 45 4 49 23

Poziom magisterski, II rok 16 3 19 9

Ogółem 199 18 217 100

% ogółem 92 8 100 nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Osoby w wieku 19–22 lata stanowiły najliczniejszą grupę badawczą (75%), 
a osoby w wieku 26 i więcej to nieznaczny odsetek (1%) całej populacji (tabela 4). 
Tylko co czwarty respondent jest związany ze swoim kołem naukowym od ponad 
dwóch lat, prawie co drugi badany zaś jest w swojej organizacji mniej niż rok (42%). 

Tabela 4. Rozkład próby wg wieku oraz staż w organizacji studenckiej/kole naukowym

Wiek

Staż 

Ogółem % ogółemmniej  
niż 1 rok 1–2 lata więcej  

niż 2 lata

19-22 lata 84 60 18 162 75

23-25 lat 8 16 29 53 24

26 lat i więcej – – 2 2 1

Ogółem 92 76 49 217 100

% ogółem 42 35 23 100 nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.
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Tabela 5 zawiera interesujące dane, które upoważniają do wyciągnięcia na-
stępujących wniosków: wraz ze wzrostem liczby organizacji non profit, w których 
działają badani, maleje liczba godzin poświęcanych na działalność we własnej 
organizacji studenckiej, przy czym co drugi respondent angażuje się w pracę na 
rzecz swojego koła naukowego przez mniej niż 5 godz. – bez względu na liczbę 
organizacji non profit, w których pracuje. Warto dodać, że co trzeci badany po-
święca od 6 godz. do 10 godz. swojej organizacji studenckiej, czyli w ciągu mie-
siąca poświęca istotną liczbę godzin na pracę, która nie przynosi finansowych 
gratyfikacji. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że taka osoba w swojej 
przyszłej lub obecnej pracy zawodowej nie będzie wymagała od pracodawcy wy-
łącznie finansowych nagród za wykonaną pracę i będzie skłonna wykonywać 
niektóre swoje zobowiązania z chęci samorozwoju – niekoniecznie zawsze ocze-
kując czegoś w zamian. 

Tabela 5. Rozkład próby wg godzinowego zaangażowania na rzecz organizacji 
studenckiej lub koła naukowego oraz dodatkowej aktywności w innych organizacjach

Zaangażowanie godzinowe 
Dodatkowa aktywność 

Ogółem % ogółem
nie tak

Mniej niż 5 godz. 60 50 110 51

Od 6 godz. do 10 godz. 33 41 74 34

Od 11 godz. do 20 godz. 10 12 22 10

Powyżej 20 godz. 5 6 11 5

Ogółem 108 109 217 100

% ogółem 50 50 100  nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Warto poddać analizie rozkład próby według statusu zawodowego oraz sta-
żu pracy zawodowej (tabela 6), co pozwoli na ukazanie, w jakim stopniu zdoby-
wanie praktyki zawodowej, będącej jednym z motywatorów samorozwoju, jest 
dla badanych istotne już na etapie studiowania. Ponad połowa respondentów 
(58%) aktualnie nie pracuje, a co trzeci jest zatrudniony w niepełnym wymiarze 
czasu pracy (34%). Mniej niż rok doświadczenia zawodowego ma 40% badanych, 
a tylko 6% jest na rynku pracy więcej niż dwa lata. Może to świadczyć o tym, że 
respondenci stanowili reprezentację osób, które dopiero wchodzą na ścieżkę za-
wodową bądź są na niej stosunkowo krótko. Tym samym wydaje się zasadne 
zweryfikowanie postawionych przez autorkę hipotez, które uwzględniają czyn-
nik wykonywania pracy zawodowej i jego wpływ na poziom zaangażowania 
w pracę na rzecz organizacji studenckiej. 



57

•   Monika Trojanowska  Walka Dawida z Goliatem – poziom zaangażowania...  •

Tabela 6. Rozkład próby wg statusu zawodowego oraz stażu pracy zawodowej

Status zawodowy

Staż pracy

Ogółem % ogółembrak stażu  
zawodowego

mniej  
niż 1 rok 1–2 lata więcej  

niż 2 lata

Brak aktywności  
zawodowej 76 43 4 2 125 58

Samozatrudnienie 1 - 2 1 4 2

Zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy 8 37 23 6 74 34

Zatrudnienie w pełnym  
wymiarze czasu pracy - 6 5 3 14 6

Ogółem 85 86 34 12 217 100

% ogółem 39 40 16 6 100 nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

3. Weryfikacja hipotez

W trakcie ewaluacji odpowiedzi – zgodnie z zastosowanym modelem Mercer 
– pytania zostały podzielone na cztery grupy (odpowiadające właściwemu po-
ziomowi zaangażowania), zostały im przypisane wagi (im większy poziom zaan-
gażowania, tym większa waga) oraz poszczególnym odpowiedziom przyznano 
punkty uwzględniające wagę zgodnie z tabelą 7. 

Tabela 7. Hipotezy badawcze

Hipotezy 

Ewaluacja odpowiedzi Maksymalna 
liczba pkt  
dla danej 

grupy  
odpowiedzi

waga
zdecy-

dowanie  
nie

raczej  
nie

raczej 
tak

zdecy-
dowanie  

tak

Grupa 1 (pytania od P4 do P7) 1 –3 –1 1 3 12

Grupa 2 (pytania od P8 do P11) 2 –6 –2 2 6 24

Grupa 3 (pytania od P12 do P15) 3 –9 –3 3 9 36

Grupa 4 (pytania od P16 do P19) 4 –12 –4 4 12 48

Grupa 5 (pytania od P20 do P21) pytania kontrolne nie podlegające ewaluacji

Maksymalna liczba pkt dla  
danego typu odpowiedzi – –120 –40 40 120 120

Źródło: opracowanie własne.
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W celu zaklasyfikowania danego respondenta do jednego z czterech pozio-
mów zaangażowania przyjęto przedziały punktowe wymienione w tabeli 8.

Tabela 8. Klasyfikacja poziomów zaangażowania

Klasyfikacja poziomów Klasyfikacja punktowa

Nieakceptowalny od (-120) do (-81)

Akceptowalny od (-80) do (-1)

Zadowalający od 0 do 79

Wysoce zadowalający od 80 do 120

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9 zawiera szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzi responden-
tów, pomocne w analizie i weryfikacji postawionych przez autorkę hipotez. Na 
poziomie wysoce zadowalającym znalazło się 101 respondentów, poziom zado-
walający osiągnęło 108 badanych, poziom akceptowalny reprezentowało 7 bada-
nych, natomiast na poziomie nieakceptowalnym był tylko jeden respondent. 

Tabela 9. Weryfikacja hipotez

Weryfikacja hipotezy nr 1 – poziom wysoce zadowalający, n = 101

Odpowiedź Drugi kierunek studiów Praca zawodowa Dodatkowa organizacja

Pozytywna 7

3
2

1

4
4

0

Negatywna 94

41
17

24

53
29

24

Pozytywna (suma) 7 44 52

Negatywna (suma) 94 57 49

Weryfikacja hipotezy nr 2 – poziom zadowalający, n = 108

Odpowiedź  Drugi kierunek studiów Praca zawodowa Dodatkowa organizacja

Pozytywna 9 2
2

0
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Pozytywna 9 7
5

2

Negatywna 99

41
14

27

58
31

27

Pozytywna (suma) 9 43 52

Negatywna (suma) 99 65 56

Weryfikacja hipotezy nr 3 – poziom akceptowalny, n = 7

Odpowiedź  Drugi kierunek studiów Praca zawodowa Dodatkowa organizacja

Pozytywna 1

1
1

0

0
0

0

Negatywna 6

3
1

2

3
2

1

Pozytywna (suma) 1 4 4

Negatywna (suma) 6 3 3

Weryfikacja hipotezy nr 4 – poziom nieakceptowalny, n = 1

Odpowiedź  Drugi kierunek studiów Praca zawodowa Dodatkowa organizacja

Pozytywna 1

1
1

0

0
0

0

Negatywna 0

0
0

0

0
0

0

Pozytywna (suma) 1 1 1

Negatywna (suma) 0 0 0

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.
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Rysunki 1–4 pokazują rozkład udzielonych odpowiedzi z uwzględnieniem 
wszystkich zmiennych. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnio-
skować, że wysoce zadowalający jest poziom zaangażowania w pracę na rzecz 
organizacji studenckich respondentów, którzy studiują tylko na jednym kierunku 
(93% wskazań), w większości nie podjęli w tym samym czasie pracy zawodowej 
(56% wskazań), jednocześnie w takim samym stopniu są / nie są zaangażowani 
w działalność na rzecz dodatkowej organizacji (rys. 1). Analiza szczegółowa po-
kazuje, że wśród respondentów zaangażowanych na poziomie wysoce zadowala-
jącym najliczniejszą grupę stanowią osoby niestudiujące drugiego kierunku oraz:

• niepracujące zawodowo i zaangażowane w dodatkową organizację (29% 
wskazań),

• niepracujące zawodowo oraz niezaangażowane w dodatkową organizację 
(24% wskazań),

• pracujące zawodowo oraz niezaangażowane w dodatkową organizację 
(24% wskazań).
Podsumowując, można stwierdzić, że hipoteza postawiona przez autorkę 

znajduje swoje potwierdzenie jedynie wśród 24% respondentów, a większość po-
zostałych jest zaangażowana tylko w jedną dodatkową działalność (praca zawo-
dowa albo dodatkowa organizacja).

Rys. 1. Weryfikacja hipotezy nr 1

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Profil badanych o zadowalającym poziomie zaangażowania w pracę na 
rzecz organizacji studenckiej jest zbliżony do profilu studentów o wysoce zadowa-
lającym poziomie zaangażowania, tzn. tych, którzy studiują tylko jeden kierunek 
(92% wskazań), w większości nie podjęli w tym samym czasie pracy zawodowej 
(60% wskazań), jednocześnie w takim samym stopniu są lub nie są zaangażowani 
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Weryfikacja hipotezy nr 1 – poziom wysoce zadowalający, n = 101
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w działalność na rzecz dodatkowej organizacji. Jednocześnie należy zauważyć, 
że obie grupy obejmują ponad 96% wszystkich respondentów. Może to wynikać 
z faktu, że na ankietę skłonni byli odpowiedzieć tylko studenci najbardziej za-
angażowani. 

Analiza szczegółowa (rys. 2) pokazuje, że wśród badanych studentów (za-
angażowanych na poziomie zadowalającym) najliczniejszą grupę stanowią osoby 
niestudiujące drugiego kierunku oraz:

• niepracujące zawodowo i zaangażowane w dodatkową organizację (29% 
wskazań),

• niepracujące zawodowo oraz niezaangażowane w dodatkową organizację 
(25% wskazań),

• pracujące zawodowo oraz niezaangażowane w dodatkową organizację 
(25% wskazań).
Podsumowując, można stwierdzić, że hipoteza postawiona przez autorkę 

nie znajduje swojego potwierdzenia wśród respondentów.

Rys. 2. Weryfikacja hipotezy nr 2

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Profil respondentów, którzy uzyskali akceptowalny poziom zaangażowania 
w pracę na rzecz organizacji studenckiej, występuje wśród tych, którzy studiują 
tylko jeden kierunek (86% wskazań). W większości podjęli oni w tym samym 
czasie pracę zawodową (57% wskazań), angażując się jednocześnie w działalność 
na rzecz dodatkowej organizacji (57% wskazań). Analiza szczegółowa (rys. 3) wy-
kazuje, że wśród studentów zaangażowanych na poziomie akceptowalnym naj-
liczniejszą populację stanowili niestudiujący drugiego kierunku oraz:

• pracujący zawodowo i niezaangażowani w dodatkową organizację (29% 
wskazań),
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Weryfikacja hipotezy nr 2 – poziom zadowalający, n = 108
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• niepracujący zawodowo oraz zaangażowani w dodatkową organizację 
(29% wskazań).
Podsumowując, można stwierdzić, że hipoteza postawiona przez autorkę 

znajduje swoje potwierdzenie wśród najliczniejszej grupy respondentów (29%). 
Jednocześnie tak samo duża grupa nie pracuje i jest zaangażowana w dodatkową 
organizację, co może świadczyć o traktowaniu jej jako substytutu pracy zawodo-
wej. Wyżej wymienione profile studentów nie odbiegają od tych przedstawionych 
w hipotezach nr 1 i nr 2, jednakże ich poziom zaangażowania jest znacznie niższy.

Rys. 3. Weryfikacja hipotezy nr 3

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Rys. 4. Weryfikacja hipotezy nr 4

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.
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Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że jedynie 
0,5% badanych studentów (1 student w grupie 217 respondentów) jest zaangażo-
wanych w pracę na rzecz organizacji studenckiej na poziomie nieakceptowalnym 
(rys. 4). Studiują oni więcej niż jeden kierunek, podjęli w tym samym czasie pracę 
zawodową, angażując się jednocześnie w działalność na rzecz dodatkowej orga-
nizacji. Hipoteza postawiona przez autorkę w pełni znajduje swoje potwierdzenie 
wśród grupy respondentów na nieakceptowalnym poziomie zaangażowania.

4. Pozostałe zmienne wpływające na poziom zaangażowania

Poza weryfikacją postawionych hipotez badawczych, autorka podjęła się próby 
analizy czynników mających wpływ na osiągnięcie danego poziomu zaangażo-
wania w pracę na rzecz koła naukowego, poza dodatkowym kierunkiem studiów, 
pracą zawodową oraz zaangażowaniem w kolejną organizację non profit. Respon-
denci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do kwestii wykonywania badań 
satysfakcji/zaangażowania i ich częstotliwości w swojej organizacji (tabela 10). 
W co trzecim badanym kole naukowym prowadzi się takie badania (33%) – wy-
nik ten świadczy o dojrzałości badanych organizacji i profesjonalnym traktowa-
niu swoich członków, a także o zorientowaniu na człowieka i na troskę o jego 
potrzeby.

Tabela 10. Poziom zaangażowania w prace na rzecz organizacji studenckiej a pro-
wadzenie w organizacji badań satysfakcji/zaangażowania

Poziom  
zaangażowania 

Prowadzenie badania satysfakcji/zaangażowania

Ogółem % ogółemTak,  
częściej 
niż raz  
w roku

Tak,  
raz do  
roku

Tak,  
rzadziej 
niż raz  
do roku

Nie  
prowadzi  
się takich 

badań

Nie  
wiem

Nieakceptowalny – – – 1 – 1 0

Akceptowalny 2 – – 3 2 7 3

Zadowalający 14 14 8 41 31 108 50

Wysoce  
zadowalający 8 21 3 55 14 101 47

Ogółem 24 35 11 100 47 217 100

% Ogółem 11 16 5 46 22 100 nd.

nd. – nie dotyczy.

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania
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Kolejny czynnik mogący mieć znaczący wpływ na poziom zaangażowania 
w prace na rzecz koła naukowego to długość stażu w danej organizacji studenc-
kiej (tabela 11). Gdy staż respondenta w organizacji przekracza dwa lata, znaczą-
co wzrasta odsetek badanych o wysoce zadowalającym poziomie zaangażowania 
(33%) w porównaniu z zadowalającym poziomem jedynie 11% badanych. 

Tabela 11. Poziom zaangażowania w prace na rzecz organizacji studenckiej a staż 
w organizacji

Poziom  
zaangażowania

Staż w organizacji studenckiej 

Ogółem % ogółemmniej niż  
1 rok 1–2 lata więcej niż  

2 lata

Nieakceptowalny 1 0

Akceptowalny 5 1 1 7 3

Zadowalający 54 40 14 108 50

Wysoce  
zadowalający 33 35 33 101 47

Ogółem 92 76 49 217 100

% ogółem 42 35 23 1

Źródło: opracowanie własne, wyniki badania.

Podsumowanie

Otrzymane wyniki, ze względu na wielkość próby badawczej, nie upoważniają 
autorki do przedstawienia pewnych uogólnień, jednak pozwalają na przypusz-
czenie, że poziom zaangażowania członków organizacji studenckiej nie musi za-
leżeć od podejmowanej aktywności w postaci pracy zawodowej czy angażowania 
się w działania na rzecz kolejnych organizacji non profit. Natomiast znaczący 
wpływ może mieć niestudiowanie więcej niż jednego kierunku, czyli niepodej-
mowanie wielu ścieżek rozwoju edukacyjnego naraz. Z całą pewnością wyniki 
badania pozostawiają w autorce badawczy niedosyt, bo zaprezentowane badanie 
stanowi jedynie punkt wyjścia do dalszych rozważań nad problematyką poziomu 
zaangażowania studentów w ich zobowiązania na rzecz organizacji studenckiej, 
której są członkami.
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Wybrane problemy zaangażowania członków 
uczelnianych organizacji studenckich

Streszczenie

Największym zasobem i fundamentem każdej organizacji non profit są ludzie. To m.in. od 
tego jak skutecznie będziemy budować i rozwijać ich zaangażowanie w wykonywaną 
pracę, zależeć będą trwanie i rozwój oraz jakość działania tego typu organizacji. 

Autorki artykułu zwróciły uwagę na organizacje studenckie oraz problemy ich liderów 
z budowaniem i utrzymaniem zaangażowania członków tych organizacji. Zadanie to jest 
wyzwaniem dla osób zarządzających organizacją. Bardzo często nie mają oni wystarcza-
jącej wiedzy i narzędzi do tego, aby sprostać rodzącym się na tym gruncie problemom 
i potrzebują wsparcia w tym zakresie. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. 
Bazuje na krajowej oraz zagranicznej literaturze przedmiotu oraz przeprowadzonych 
badaniach wśród członków organizacji studenckiej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. 

Słowa kluczowe: organizacja studencka, zaangażowanie, budowanie i utrzymanie za-
angażowania
Klasyfikacja JEL: L31, J24,M12
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Selected issues of commitment of members  
of the university students organizations  

Abstract

People are the greatest resource and the foundation of any non-profit organization. The 
existance, development and performance of this type of organization depends on how 
successfully we build and develop their commitment to work. The authors of the article 
drew attention to the student organizations and the problems of their leaders with building 
and maintaining the commitment of the members. This task poses a challenge for those 
who manage the organization. Very often they do not have sufficient knowledge and 
tools to overcome problems that emerge in the area hence they need support in this 
regard. The article is of theoretical and empirical nature. It is based on home and foreign 
literature as well as the studies conducted among members of the student organization 
at the University of Economics in Wroclaw.

Keywords: student organization, commitment, building and maintaining the commitment

Wstęp

Od wielu lat podkreśla się kluczową rolę kapitału ludzkiego w budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej organizacji. Kompetentni, zmotywowani pracownicy to 
podstawowy czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw. Niestety w obliczu 
zachodzących przemian dotychczasowe rozwiązania w obszarze zarządzania 
ludźmi przestają służyć coraz ambitniejszym celom organizacji. Według M. Juch-
nowicz  w wielu organizacjach przestają się sprawdzać m.in. tradycyjne metody, 
odwołujące się do zewnętrznych czynników motywowania pracowników [Juch-
nowicz, 2010, s. 114–115]. Mogą one jedynie zagwarantować fizyczną obecność 
pracownika na stanowisku, spełnienie wymogów formalnych, a nawet zgodne 
z oczekiwaniami zwierzchnika realizowanie powierzonych zadań. W większości 
przypadków nie spowodują jednak, że pracownik zechce uruchomić cały swój 
potencjał i z pasją odda się swojej pracy i organizacji. 

Z uwagi na to jednym z głównych zadań w zarządzaniu ludźmi staje się 
odpowiednio zaplanowane, zorganizowane oraz kontrolowane pod kątem sku-
teczności i efektywności budowanie zaangażowania pracowników. Prawidłowe 
funkcjonowanie i rozwój współczesnych organizacji warunkują pracownicy, 
którzy wykazują się niewymuszonym, autentycznym, długotrwałym oraz ukierun-
kowanym na realizację celów organizacji zaangażowaniem [Budgol, 2006, s. 87]. 

Zdaniem autorek artykułu problematyka zaangażowania pracowników oraz 
zarządzania ludźmi przez zaangażowanie wpisuje się w rzeczywistość wszyst-
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kich współczesnych organizacji, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego 
oraz non profit. Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na budowanie 
i utrzymywanie zaangażowania członków organizacji studenckich. Zdaniem 
autorek artykułu zadanie to jest wyzwaniem dla liderów tych organizacji. Bardzo 
często nie mają oni wystarczającej wiedzy i narzędzi do tego, aby sprostać rodzą-
cym się na tym gruncie problemom i potrzebują wsparcia. W artykule oprócz 
rozważań teoretycznych autorki przedstawiają oraz analizują wyniki badań, które 
przeprowadziły w organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu. 

1. Istota, rodzaje oraz czynniki kształtujące zaangażowanie 

Zaangażowanie jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy tego obszaru. 
M. Juchnowicz, podkreślając dużą liczbę i zróżnicowanie wypracowanych do tej 
pory definicji zaangażowania, proponuje wyróżnienie na ich podstawie trzech 
koncepcji na temat istoty zaangażowania [Juchnowicz, 2012, s. 33–35]: 

• zaangażowanie jako rodzaj postawy pracownika, 
• zaangażowanie behawioralne, wyrażone specyficznym zachowaniem, 
• zaangażowanie oparte na wzajemnej wymianie świadczeń między pracow-

nikiem a organizacją. 
Zdaniem M. Juchnowicz koncepcja postawy pozwala traktować zaangażo-

wanie w sposób najbardziej kompleksowy. Przedmiot tej postawy może być zróż-
nicowany i dotyczyć organizacji, pracy, profesji oraz środowiska społecznego, 
w którym pracownik funkcjonuje. W związku z powyższym według Ch. Boshoffa 
i G. Mels zaangażowanie może się przejawiać w następujących formach [za: Budgol, 
2006, s. 86]:

• zaangażowanie organizacyjne – stopień, w jakim pracownicy identyfikują 
się z wartościami, celami i zadaniami firmy,

• zaangażowanie w pracę – stopień zaangażowania w wykonywanie codzien-
nych zadań i obowiązków, 

• zaangażowanie w wykonywany zawód (w profesję) – identyfikacja z celami 
rozwoju zawodowego, konsekwentna ich realizacja; identyfikacja z pracow-
nikami wykonującymi tę samą pracę,

• zaangażowanie w środowisko społeczne – identyfikacja z przełożonymi 
i współpracownikami,
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• zaangażowanie nadzoru (właściwe kadrze menedżerskiej) – internalizacja 
wartości dominujących w grupie przełożonych, identyfikacja z innymi 
przełożonymi.
W.A. Kahn definiuje zaangażowanie jako stan psychologiczny, który umoż-

liwia pracownikom wyrażanie siebie podczas wykonywanej pracy w aspekcie 
fizycznym, emocjonalnym i kognitywnym. Jest to pewien stan, który u danej 
osoby może podlegać zmianom i oznacza entuzjazm oraz przywiązanie do wy-
konywanej pracy [za: Kmiotek, 2013, s. 195]. Natomiast zaangażowanie organi-
zacyjne jest zazwyczaj rozumiane jako stopień utożsamiania się pracownika 
z przedsiębiorstwem oraz angażowania się w jego sprawy. Składa się ono z trzech 
istotnych elementów: 1) silnego pragnienia przynależności do organizacji, 2) moc-
nej wiary w słuszność wartości i celów organizacji, 3) gotowości do podjęcia du-
żego wysiłku na rzecz organizacji [por. Armstrong, 2010, s. 223]. 

Z przytoczonych definicji wynika, że postawa zaangażowania przejawia się 
w określonym zachowaniu pracownika. Autentycznie zaangażowany pracownik 
wykazuje [Juchnowicz, 2012, s. 36] :

• zaangażowanie poznawcze, wyrażające się wysokim stopniem koncentracji 
na zadaniu,

• zaangażowanie emocjonalne, przejawiające się wykonywaniem pracy z pasją 
i entuzjazmem,

• zaangażowanie fizyczne, wyrażające się wysokim poziomem aktywności 
w różnych sferach działalności, w tym także w chęci rozwoju,

• zaangażowanie identyfikacyjne, oznaczające pozytywny stosunek do orga-
nizacji lub/i wykonywanej pracy. 
Według M. Royal i T. Agnew zaangażowani pracownicy przejawiają zwykle 

wysoki poziom przywiązania do firmy, utożsamienia z nią, ich działania często 
wychodzą poza formalne zakresy obowiązków. Czują się częścią organizacji, 
wkładają dodatkowy wysiłek w swoją pracę i osiągają ponadprzeciętne wyniki 
[Royal, Agnew, 2012, s. 71–72].

Zaangażowanie zależy od wielu czynników o charakterze wewnętrznym 
oraz zewnętrznym. Zdając sobie sprawę z ich mnogości i konieczności selektyw-
nego wyboru kilku najważniejszych, warto zwrócić uwagę na najczęściej wskazy-
wane w literaturze przedmiotu. J. Smythe dzieli je na czynniki instrumentalne 
(płaca, świadczenia itd.), kulturowe (wartości, wizja, misja, cele organizacji, re-
putacja i pozycja itd.) oraz czynniki miejsca pracy (warunki pracy sprzyjające 
kreatywności, wzajemne zaufanie, relacje z przełożonymi i współpracownikami 
itd.) [Smythe, 2009, s. 106]. M. Juchnowicz  z kolei wyróżnia pięć głównych czyn-



70

•   Barbara Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz   Wybrane problemy...  •

ników, którymi są: możliwości rozwoju, stosunki ze współpracownikami, relacje 
z bezpośrednim przełożonym, organizacja pracy oraz zasady i mechanizmy 
wynagradzania [Juchnowicz, 2010, s. 61]. M. Armstrong zwraca uwagę na dwa 
kluczowe czynniki szczerego zaangażowania. Pierwszy, racjonalny, dotyczy zro-
zumienia roli zawodowej i jej miejsca w organizacji w szerszym ujęciu oraz jej 
znaczenia w odniesieniu do celów biznesowych. Drugi, emocjonalny, wiąże się 
z uczuciami w stosunku do organizacji, poczuciem osobistych osiągnięć, a także 
relacją z przełożonym. Te dwa główne czynniki można analizować pod kątem 
bardziej szczegółowych czynników wpływających na poziom zaangażowania: 
praca jako źródło wewnętrznej motywacji i czynnik wzrostu zaangażowania, 
aktywizujące, wspomagające i inspirujące środowisko pracy style kierowania 
i zarządzania, warunki sprzyjające rozwojowi i doskonaleniu osobistemu, możli-
wość wniesienia własnego wkładu [Armstrong, 2011, s. 225].

W odniesieniu do problematyki zaangażowania bardzo ważny jest również 
sposób pomiaru jego poziomu. W ostatnich latach powstało wiele różnych pro-
pozycji rozwiązań w tym obszarze. Różnią się one przyjętą metodyką oraz przed-
miotem badania. Część z nich koncentruje się na jednej z form zaangażowania 
(w pracę, w organizację), inne traktują zaangażowanie w sposób całościowy 
[Juchnowicz, 2012, 62–63].

2. Rola zaangażowania w uczelnianych  
organizacjach studenckich

Studenci, świadomi trudnej sytuacji na rynku pracy oraz rosnących wymagań 
pracodawców, zdają sobie sprawę z tego, że samo zdobywanie wiedzy i potwier-
dzanie jej poziomu w czasie egzaminów to za mało. Między innymi z tych powo-
dów podejmują się w czasie studiów różnego rodzaju aktywności, które rozwijają 
ich kompetencje i zwiększają ich wartość na rynku pracy. Uczestniczą w prakty-
kach, stażach, wymianach studenckich, szkoleniach. Wstępują do różnych kół 
naukowych, tworzą kluby dyskusyjne i zainteresowań itd. Bardzo dużą popular-
nością wśród społeczności uniwersyteckiej cieszą się organizacje studenckie. 
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studenci mają prawo 
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w ko-
łach naukowych, artystycznych i sportowych. Organizacje studenckie podlegają 
obowiązkowi rejestracji. Działają na podstawie statutu (deklaracji założycielskiej 
oraz regulaminu), programu i zakresu działania. Organem rejestrującym oraz 
prowadzącym nadzór nad ich działalnością jest rektor danej uczelni [Ustawa z 27 
lipca 2005]. 
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W Polsce prawie na każdej publicznej oraz prywatnej uczelni wyższej 
działają organizacje studenckie. Za ich sprawą powstało wiele ciekawych i warto-
ściowych inicjatyw, angażujących tysiące młodych ludzi. Są bardzo ważnym ele-
mentem akademickiej rzeczywistości. Różnią się wielkością, zasięgiem działania, 
celami, dla których zostały powstały. Tworzą szerokie spektrum możliwości 
aktywizacji młodzieży, rozwijania ich pasji i zainteresowań. Dla studentów są nie 
tylko okazją do ciekawego spędzenia wolnego czasu i rozrywkę. Będąc członkiem 
organizacji studenckiej, poznają ciekawych ludzi, nawiązują kontakty z przedsta-
wicielami praktyki gospodarczej, testują i rozwijają zdobytą wiedzę, organizując 
różnego rodzaju imprezy, szkolenia, konferencje itd. Uczą się odpowiedzialności, 
cierpliwości, kreatywności oraz zdobywają wiele innych cenionych przez praco-
dawców kompetencji. 

Organizacje studenckie, chociaż bardzo zróżnicowane, mają wiele cech 
wspólnych. Przede wszystkim funkcjonują non profit, a ich członkowie w przewa-
żającej części są wolontariuszami, niewynagradzanymi finansowo za swoją pracę. 
Członkom tym często brakuje niezbędnego doświadczenia. Dla wielu z nich za-
dania, które realizują w ramach organizacji, są pierwszą okazją do zastosowania 
w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. Działalność w organizacji jest dla nich 
dodatkowym zajęciem, które muszą łączyć z innymi obszarami aktywności, ta-
kimi jak studia, staże, praca. Organizacje studenckie cechuje również tymczaso-
wość relacji ze swoimi członkami. Wraz z ich odejściem często tracą część swego 
wyjątkowego potencjału.

Według opracowań przygotowanych w ramach projektu „Spinnet. Stworze-
nie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości aka-
demickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego”1 
organizacje studenckie, chociaż powołane do realizacji ważnych celów, borykają 
się z różnymi problemami z zarządzaniem. Zarządzanie organizacjami to proces 
złożony i wbrew powszechnym opiniom nie sprowadza się do pozyskiwania fun-
duszy na działalność [Spinnet. Stworzenie sieci…, 2011]. Bardzo ważnym zadaniem 
liderów organizacji studenckich jest również zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Z uwagi na tę specyfikę organizacje studenckie oczekują od swoich kandy-
datów oraz członków dużego zaangażowania w pracę, w organizację, w środowisko 
społeczne. Mogą z powodzeniem funkcjonować tylko wtedy, gdy ich członkowie 
będą zmotywowani wewnętrznie i szczerze zainteresowani działalnością w orga-
nizacji, gdy będą się pasjonować wykonywanymi zadaniami i podejmować wy-
siłki często wykraczające poza formalne obowiązki [por. Armstrong, 2009]. 

1  Projekt jest realizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach programu 
operacyjnego  Kapitał Ludzki. Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sek-
tora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
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3. Wyniki przeprowadzonych badań

Badania trwały od grudnia 2014 roku do marca 2015 roku. Inspiracją do ich prze-
prowadzenia była prośba, z którą zwrócili się do autorek artykułu zarządzający 
jedną z organizacji studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Chodziło o zorganizowanie szkolenia i warsztatów z obszaru motywowania dla 
członków tejże organizacji. Liderzy organizacji zwrócili przede wszystkim uwagę 
na niski poziom motywacji niektórych jej członków i jego negatywne skutki 
w postaci wysokiej rotacji członków oraz trudności z realizacją bieżących zadań 
i projektów. Podkreślali oni również, że dotychczas stosowane narzędzia do mo-
tywowania się nie sprawdzają, a im samym brakuje wiedzy o skutecznych rozwią-
zaniach w tym obszarze. W trakcie szkolenia i towarzyszącym mu warsztatów2 
ich uczestnicy podjęli próbę zidentyfikowania przyczyn zasygnalizowanego 
problemu, zwracając uwagę na szereg czynników, które ich zdaniem przyczyniają 
się do obniżenia motywacji członków badanej organizacji (rysunek 1).

Rys. 1. Czynniki demotywujące członków organizacji studenckiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

2  W szkoleniu i warsztatach brali udział jedynie przedstawiciele organizacji (zarząd, koordynatorzy projek-
tów oraz członkowie) w liczbie 30 osób.
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Z analizy rysunku 1 wynika, że najczęściej wskazywanym problemem jest 
brak zaangażowania i negatywne nastawienie do pracy innych członków organi-
zacji (szczególnie tych z dłuższym stażem). Zwróciło na to uwagę aż 97% badanych. 
Uzyskane wyniki potwierdziły, że organizacja ma problemy z motywowaniem 
swoich członków. 

W związku z powyższym autorki artykułu postanowiły przeprowadzić 
pogłębione badania niskiego zaangażowania członków organizacji, zwracając 
szczególną uwagę na identyfikację czynników, które przyczyniają się do takiego 
stanu rzeczy. Badaniem objęto tym razem wszystkich członków organizacji stu-
denckiej (64 osoby) działającej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu3. 
W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz oceny zaangażowania WIFI, 
opracowany przez S. Cook [za: McGee, Rennie, 2012, s. 57–66]. Autorki artykułu 
dokonały niezbędnej adaptacji narzędzia badawczego do specyfiki organizacji 
studenckich. Kwestionariusz badawczy składa się z pięciu części. Autorka narzę-
dzia proponuje poddać ocenie cztery elementy, jej zdaniem kluczowe dla pobudze-
nia zaangażowania pracowników: dobre samopoczucie (well-being), informacja 
(information), sprawiedliwość (fairness), uczestnictwo (involvement). W części 
piątej ocenie podlegają wskaźniki stopnia zaangażowania pracowników. Każdy 
z tych pięciu obszarów został oceniony przez ankietowanych przez pryzmat ściśle 
określonych kryteriów za pomocą sześciostopniowej skali oceny:

1 – Zdecydowanie się nie zgadzam.
2 – Ogólnie się nie zgadzam.
3 – Raczej się nie zgadzam.
4 – Raczej się zgadzam.
5 – Ogólnie się zgadzam.
6 – Zdecydowanie się zgadzam.
Wyniki uzyskane w poszczególnych częściach, odnoszących się do sprawie-

dliwości, uczestnictwa, samopoczucia i informacji, pozwalają ocenić stopień 
zaangażowania w ramach badanego aspektu. Wynik 45–60 wskazuje na wysoki 
stopień zaangażowania, wynik 33–44 na średni, natomiast na niski stopień zaan-
gażowania wskazuje wynik 1–32. Dla części piątej znaczenie wyników jest nastę-
pujące: wynik 19 i więcej: wskazuje na wysoki stopień zaangażowania, wynik 
13–18 na średni, a wynik 1–12 na niski. Ponadto autorki przyjrzały się najniżej 
ocenionym aspektom w poszczególnych częściach kwestionariusza. Umożliwiło 
to wskazanie kluczowych obszarów zaangażowania wymagających poprawy. 

3  Organizacja studencka działa od 8 stycznia 2008 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
Do tej pory jednostką kierowało pięć zarządów, przez organizację przewinęło się ponad 200 członków oraz 
zorganizowano ponad 50 projektów i 10 wyjazdów integracyjnych. W 2014 roku organizacja liczyła 64 człon-
ków aktywnie działających w różnych pionach i przy różnych projektach.
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Uzupełnieniem badań ankietowych przeprowadzonych za pomocą kwestiona-
riusza WIFI były wywiady, które autorki artykułu przeprowadziły z członkami 
zarządu badanej organizacji studenckiej. Rysunek 2 przedstawia zbiorcze wyniki 
dla czterech badanych obszarów.

Rys. 2. Poziom zaangażowania w czterech badanych obszarach zaangażowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując rysunek 2, można zauważyć, że niski poziom zaangażowania 
występuje w obszarach: Samopoczucie (31,4) oraz Sprawiedliwość (32,8). Obszary 
Uczestnictwo (41,1) oraz Informacja (43,5) charakteryzują się średnim pozio-
mem zaangażowania członków badanej organizacji. 

O niskim poziomie zaangażowania w obszarze Samopoczucie zadecydowały 
następujące kryteria oceniane przez członków organizacji4: 

• Mój bezpośredni przełożony troszczy się o mnie, wspiera mnie (3,2 – Raczej 
się nie zgadzam).

• Nie jestem przeciążona/ny pracą w organizacji (2,5 – Ogólnie się nie 
zgadzam).

• Praca w organizacji nie przeszkadza mi w nauce (2,7 – Ogólnie się nie 
zgadzam).

• Obowiązujący w organizacji system wartości jest mi bliski (3,3 – Raczej się 
nie zgadzam).

4  Prezentowane wyniki to średnia z ocen przyznawanych przez respondentów, gdzie poszczególne stopnie 
skali oceny oznaczają: 1 – Zdecydowanie się nie zgadzam; 2 – Ogólnie się nie zgadzam; 3 – Raczej się nie 
zgadzam; 4 – Raczej się zgadzam; 5 – Ogólnie się zgadzam; 6 – Zdecydowanie się zgadzam.
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W obszarze Sprawiedliwość niski poziom zaangażowania został podykto-
wany niskimi ocenami w zakresie kryteriów takich jak:

• Organizacja rekrutuje i wybiera właściwe osoby do wykonywania określo-
nych zadań (3,5 – Raczej się nie zgadzam).

• Otrzymuję odpowiednie wsparcie w obszarze mojego rozwoju, aby dobrze 
wykonywać swoją pracę w organizacji (3,3 – Raczej się nie zgadzam).

• Mój przełożony wspólnie ze mną systematycznie analizuje efekty mojej pracy 
(2,5 – Ogólnie się nie zgadzam).
W obszarze Uczestnictwo najsłabiej ocenionymi obszarami były:

• W organizacji moja praca jest doceniana (3,5 – Raczej się nie zgadzam).
• Czuję się odpowiednio włączana/ny w proces podejmowania decyzji (3,3  – Ra-

czej się nie zgadzam).
• Pracując dla organizacji, czuję się częścią rodziny (3,5  – Raczej się nie 

zgadzam).
• Ufam, że inni członkowie organizacji dobrze wykonują swoją pracę (3,0  – Ra-

czej się nie zgadzam).

Rys. 3. Średnia ocena wskaźników zaangażowania badanej organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W obszarze Informacja najniżej zostały ocenione kryteria:
• Komunikacja w ramach organizacji jest efektywna (3,1 – Raczej się nie 

zgadzam).
• Otrzymuję na czas wszystkie informacje potrzebne do właściwego wykony-

wania pracy (3,3 – Raczej się nie zgadzam).
• Otrzymuję odpowiednią informację zwrotną dotyczącą wykonywanej pracy 

(3,6 – Raczej się nie zgadzam).
• W regularnych odstępach czasu jestem informowana/ny o opiniach pod-

miotów korzystających z efektów pracy organizacji (2,5 – Ogólnie się nie 
zgadzam).
Piąta część kwestionariusza została oceniona na poziomie 18,3, co oznacza 

średni poziom zaangażowania członków organizacji. Rysunek 3 przedstawia śred-
nią z ocen wystawioną przez respondentów w ramach poszczególnych wskaźni-
ków zaangażowania.

4. Omówienie wyników badań oraz propozycje usprawnień – 
wybrane problemy 

Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować szereg czynników obniżają-
cych poziom zaangażowania członków badanej organizacji. Dotyczą one wielu 
obszarów istotnych dla zarządzania kapitałem ludzkim organizacji. Zdaniem 
autorek z punktu widzenia budowania zaangażowania bardzo ważny jest obszar 
doboru członków do organizacji studenckiej. Już na tym etapie mogą być bowiem 
tworzone fundamenty wzajemnych relacji między organizacją i jej potencjalnymi 
członkami, które będą decydowały o ich późniejszym zaangażowaniu. Niestety 
w opinii respondentów organizacja ma problemy z rekrutacją i wyborem właści-
wych osób do wykonywania określonych zadań5. W efekcie do organizacji nie-
jednokrotnie przyjmowane są osoby, których cele osobiste nie są w pełni spójne 
z celami organizacji. Przyszli kandydaci aplikują do organizacji, kierując się róż-
nymi potrzebami, nie zawsze ambitnymi i formułowanymi wprost. Badania 
autorek pokazują, że dla większości studentów główną przesłanką do pracy w orga-
nizacji jest możliwość rozwoju, zdobycia doświadczenia i umiejętności, które 
umożliwią im lepszy start na rynku pracy. Są również tacy, którzy liczą jedynie 
na dobrą zabawę i zwolnienia rektorskie, deklarując wprost, że członkostwo 
w organizacji jest im potrzebne tylko do wzbogacenia swojego CV. 

5  Respondenci „raczej się nie zgadzają” ze stwierdzeniem, że „Organizacja rekrutuje i wybiera właściwe osoby 
do wykonywania określonych zadań”. 
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Kolejnym problemem jest nadmierne rozbudzanie oczekiwań potencjal-
nych członków podczas rekrutacji. Organizacje studenckie próbują się wówczas 
jak najlepiej sprzedać, „uwodząc” obietnicami rozwoju kompetencji cenionych 
na rynku pracy, zdobycia doświadczenia, rozwinięcia sieci kontaktów, pracy 
w atmosferze zabawy itd. Bardzo często pomijają albo zdawkowo informują ich 
o realiach pracy w organizacji. W efekcie nowi członkowie, początkowo bardzo 
entuzjastycznie nastawieni, po zderzeniu z rzeczywistością czują się rozczaro-
wani. Zauważają, że praca w organizacji to nie tylko prestiżowe i pełne wyzwań 
projekty oraz dobra zabawa, ale również monotonne, powtarzające się zadania 
(np. zdobywanie środków finansowych od sponsorów, zebrania). Konsekwencją 
jest m.in. duża rotacja, część członków bardzo szybko podejmuje decyzję o odej-
ściu z organizacji. Z kolei inni w niej pozostają i pracują zrezygnowani, odczuwając 
coraz mniejszą motywację i chęć wkładania w pracę dodatkowego wysiłku.

Z wywiadów przeprowadzonych z osobami zarządzającymi organizacją 
wynika, że zdają sobie one sprawę z roli zaangażowania w funkcjonowaniu tego 
typu podmiotów. Zgadzają się ze stwierdzeniem, że budowanie zaangażowania 
należy rozpoczynać już na etapie rekrutacji przez dobór osób, które w najwięk-
szym stopniu pasują do organizacji6. Przyznają jednak, że przede wszystkim 
z powodu braku wiedzy i narzędzi jest to zadanie trudne, ponieważ wiele czyn-
ników wpływa na zaangażowanie osoby rekrutowanej. Zaangażowanie najczęściej 
definiują w kategoriach: ilości czasu poświęcanego organizacji, „wciągnięcia się” 
w realizację bieżących zadań, w rozwiązywanie pojawiających się problemów 
oraz utożsamiania się z wartościami i celami organizacji7. Dlatego w formula-
rzach aplikacyjnych najczęściej zadają następujące pytania:

• Ile czasu jesteś w stanie poświęcić działalności w organizacji?
• Wymień wszystkie aktywności dodatkowe, w jakich brałaś/eś udział w prze-

szłości. Ile czasu im poświęcałaś/poświęcałeś? (np. SKS, harcerstwo, koło 
naukowe itp.). 

6  Powyższe bardzo dobrze oddaje wypowiedź jednego z członków zarządu badanej organizacji studenckiej: 
Mając świadomość, że działalność w organizacji studenckiej jest wolontariatem zaangażowanie jest bardzo 
ważne, wręcz niezbędne. Nie za każdym razem jest wyszczególniane i oceniane, ale zawsze jest brane pod uwagę 
podczas omawiania danej kandydatury. Zazwyczaj sprawdzane jest na rozmowach rekrutacyjnych poprzez 
zadawanie konkretnych pytań. Najczęściej dotyczą one zainteresowań danej osoby (czy poświęca się swojej 
pasji, czy woli nic nie robić), tego czy działała wcześniej w wolontariatach lub udzielała się przy innych akcjach. 
Jeżeli widzimy, że dana osoba angażowała się już wcześniej w tego typu działania, na dodatek opowiada o tym 
z pasją to możemy założyć, że będzie się również angażować w działalność organizacji. Czasami pytamy rów-
nież wprost: co motywuje daną osobę do pracy, jakie ma inne obowiązki, co planuje na najbliższy semestr/rok, 
czy będzie miała na pewno czas angażować się w działalność organizacji. Pytamy też o jej konkretne zachowa-
nia w podanych przez nas sytuacjach, dzięki czemu próbujemy rozpoznać, czy kandydat dąży do założonych 
celów, czy w razie problemów poddaje się i zajmuje się czymś innym.
7  Tak definiowane jest zaangażowanie przez osoby, które brały udział w wywiadzie prowadzonym przez 
autorki artykułu. 
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• Czego oczekujesz od organizacji studenckiej? (Pytanie sprawdzające, czy 
oczekiwania kandydata pokryją się z tym, co jest w stanie zaoferować orga-
nizacja i czy student zostanie w niej na dłużej).

• Dlaczego zdecydowałaś się/zdecydowałeś się aplikować do naszej organizacji? 
(Pytanie o motywację, która w późniejszym czasie może stać się podstawą 
do badania zaangażowania studenta).
Z powyższego wynika, że osoby zajmujące się doborem rozpoznają zaan-

gażowanie kandydatów do organizacji studenckiej na miarę swoich możliwości 
i umiejętności. Autorki nie podważają zasadności pytań zadawanych podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast proponują wzbogacić ich listę o pytania typu: 
czego chciałbyś się nauczyć, doświadczyć, osiągnąć, by uczestnictwo w organizacji 
było warte twojego czasu i pełnej uwagi? Odpowiedzi na tak sformułowane pyta-
nia mogą dostarczyć wielu cennych informacji, które pozwolą projektować pracę 
w organizacji w taki sposób, aby jej członkowie mieli wewnętrzną motywację. 
Warto ponadto zachęcać kandydatów do przekazywania jak największej ilości 
informacji na temat ich oczekiwań i potrzeb. Na tej podstawie można ich dopa-
sowywać do odpowiedniego miejsca i roli w organizacji.

Badani mają również wiele zastrzeżeń do motywowania. Specyfika organi-
zacji studenckich powoduje, że w porównaniu z tradycyjnym przedsiębiorstwem 
szczególnego znaczenia nabiera motywacja wewnętrzna oraz pozafinansowe 
czynniki motywowania. Przeprowadzone przez autorki artykułu badania poka-
zały, że studentom brakuje przede wszystkim docenienia ich pracy oraz pochwał 
(W organizacji moja praca jest doceniana – 3,5 Raczej się nie zgadzam). Zastrze-
żenia pojawiają się również w stosunku do wsparcia przełożonych (Mój bezpo-
średni przełożony troszczy się o mnie, wspiera mnie – 3,2 Raczej się nie zgadzam). 
Niejednokrotnie podkreślali, że praca w organizacji bardzo mocno ich absorbuje, 
że są przeciążeni obowiązkami (Nie jestem przeciążona/ny pracą w organizacji 
– 2,5 Ogólnie się nie zgadzam). Wielu z nich poświęca jej swój cały wolny czas, 
niejednokrotnie zaniedbując naukę (Praca w organizacji nie przeszkadza mi w nauce 
– 2,7 Ogólnie się nie zgadzam). I chociaż robią to z poczucia misji, to oczekują 
wsparcia i troski bezpośredniego przełożonego, kolegów i koleżanek, a nawet 
władz uczelni i nauczycieli akademickich. Według respondentów czynnikiem 
obniżającym ich motywację jest również system komunikowania. Wskazują na 
to nisko ocenione kryteria: Komunikacja w ramach organizacji jest efektywna – 3,1 
Raczej się nie zgadzam; Otrzymuję na czas wszystkie informacje potrzebne do 
właściwego wykonywania pracy – 3,3 Raczej się nie zgadzam; Otrzymuję odpo-
wiednią informację zwrotną dotyczącą wykonywanej pracy – 3,6 Raczej się nie 
zgadzam; Mój przełożony wspólnie ze mną systematycznie analizuje efekty mojej 
pracy– 2,5 Ogólnie się nie zgadzam.
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Warto mieć na uwadze, że młodzi ludzie należący do organizacji to przed-
stawiciele pokolenia Y i Z. Oczekują szybkiej, często zdalnej, w czasie rzeczywistym 
informacji zwrotnej na temat efektów swojej pracy oraz tego, co się dzieje w orga-
nizacji [Chomątowska, Żarczyńska, 2014, s. 413]. Potrzebują również informacji 
o tym, jak wyniki pracy indywidualnej oraz zespołowej postrzegane są nie tylko 
przez zarząd, koordynatorów projektów, współpracowników, ale również benefi-
cjentów działań podejmowanych przez organizację. Trudno o prawdziwe zaan-
gażowanie członków organizacji studenckiej w coś, czego nie rozumieją i nie mają 
do tego przekonania. Dlatego tak ważna jest płynna i otwarta komunikacja, sys-
tematyczne dzielenie się informacjami na temat sukcesów i porażek, moc-
nych i słabych stron realizowanych projektów itd. 

Przedstawione wyniki badań powinny zostać wykorzystane przez liderów 
organizacji do zaprojektowania zestawu świadomych i spójnych działań mających 
na celu budowanie oraz utrzymywanie zaangażowania członków organizacji.

Podsumowanie

Celem artykułu było zwrócenie uwagi na problem zaangażowania członków 
organizacji studenckich. Przeprowadzone przez autorki artykułu badania poka-
zały, że kształtowanie postawy zaangażowania jest bardzo ważnym zadaniem 
w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji studenckich. Trudno bowiem dys-
kutować z twierdzeniem, że pozyskanie zaangażowanych studentów i utrzyma-
nie ich zaangażowania na odpowiednim poziomie jest niezbędne do tego, aby 
podmioty te skutecznie realizowały swoje działania. Zadanie to jednak sprawia 
liderom badanej organizacji wiele problemów. Zdaniem autorek artykułu ich 
podstawą jest przede wszystkim brak wystarczającej wiedzy i umiejętności w tym 
zakresie. Osoby zarządzające zdają sobie sprawę z roli i korzyści płynących z za-
angażowania członków organizacji, ale podejmując się jego kształtowania, wydają 
się „eksperymentować na żywym organizmie”. Często, jakby zapominając o spe-
cyfice i „wyjątkowości” prowadzonej działalności, bez głębszej analizy stosują 
wiedzę zdobytą podczas studiów do rzeczywistości organizacyjnej. 

Zidentyfikowane podczas badań problemy wskazują na potrzebę odmien-
nego niż dotychczas spojrzenia na budowanie mocnych i pozytywnych interakcji 
między studentami a badaną organizacją. Liderzy organizacji studenckiej po-
winni zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że budowanie zaangażowa-
nia członków to proces złożony, a jego skuteczność zależy od wielu czynników. 
Bez świadomych i odpowiednio zaplanowanych działań bardzo łatwo mogą 
zmarnotrawić potencjał motywacyjny młodych ludzi wchodzących w struktury 
organizacji. W przypadku organizacji studenckich świadome wpływanie na za-
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angażowanie powinno się odbywać przez zestaw działań ukierunkowanych na 
tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich i międzygrupowych, opartych na 
wewnętrznych mechanizmach motywacji, wynikających ze wspólnych celów i war-
tości, współdziałania oraz współodpowiedzialności [por. Juchnowicz, 2012, s. 108; 
Budgol, 2006, s. 89]. Ważne jest również prowadzenie cyklicznych badań zaanga-
żowania i satysfakcji członków organizacji studenckiej. Wyniki nie tylko pozwolą 
monitorować poziom ich zaangażowania, ale przede wszystkim doskonalić pro-
ces jego budowania i utrzymywania. 

Z tymi kwestiami wiąże się m.in. konieczność zmiany roli zarządzających, 
liderów projektów. Dotychczasowi „dyscyplinujący sędziowie”, sięgający po tra-
dycyjne narzędzia do motywowania, powinni zacząć wspierać swoich kolegów 
i współpracować z nimi w codziennym funkcjonowaniu organizacji oraz pod-
czas rozwiązywania ewentualnych problemów.
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Streszczenie

Celem artykułu jest charakterystyka roli, jaką odgrywa funkcja personalna w kształto-
waniu zachowań pracowników zgodnych z wartościami organizacji, czyli zachowań 
etycznych [Bugdol, 2007]. W artykule poruszono kwestię realizacji funkcji personalnej 
w gospodarce opartej na wiedzy. Szczególną uwagę poświęcono przyciąganiu do or-
ganizacji talentów oraz zatrzymywaniu w jej szeregach najlepszych pracowników, co 
może być traktowane jako jeden z podstawowych celów strategii personalnej organizacji 
w obecnych warunkach gospodarczych. Przedstawiono wyniki badań empirycznych 
związanych z tym zagadnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki 
strategii personalnej sektora publicznego na tle innych typów pracodawców. Jako do-
pełnienie przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących weryfikacji wpływu 
strategii personalnej zorientowanej na pozyskiwanie i utrzymywanie w organizacji talen-
tów na wybór narzędzi kształtowania zachowań etycznych pracowników (w podziale na 
trzy grupy, zdiagnozowane na podstawie badań literaturowych). Ponadto zwrócono 
uwagę na nowe podejście zorientowane na wspieranie organizacji w budowaniu zacho-
wań etycznych, jakim jest ład HR (ang. HR governance). 

Słowa kluczowe: funkcja personalna, kształtowanie zachowań etycznych pracowni-
ków, ład HR, gospodarka oparta na wiedzy, przyciąganie i zatrzymywanie w organizacji 
talentów

Klasyfikacja JEL: A13, J62, J78, J81, M51, M52, M54
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The role of personnel function in building employee 
ethical behaviour in organisations

Abstract

The aim of this paper is to characterize the role of personnel function in building employee 
behavior that complies with organizational values. Such a behavior is called ethical 
behavior [Bugdol, 2007]. Realization of personnel function in knowledge-based economy 
conditions is presented. In particular, such important goals of personnel strategy as 
attracting talented candidates as well as lowering fluctuation of the best employees are 
explored. The paper contains the results of literature and empirical studies connected 
with this issue. Literature study led towards diagnose of three groups of ethical behavior 
building tools, whereas empirical study aimed characteristic of personnel strategy 
(especially in public sector) and verification of its influence on the choice of ethical 
behavior building tools that are used. What is more, the new attitude towards supporting 
organization in building ethical behavior, that is called HR governance, is presented.

Keywords: personnel function, employees ethical behaviour building, HR governance, 
knowledge based economy, attracting and maintaining talented employees

Wstęp

Warunki społeczno-gospodarcze w XXI wieku stawiają przed pracodawcami 
nowe wyzwania. Z jednej strony, stanowią one szansę na doskonalenie i rozwój, 
a z drugiej strony, mogą się przyczyniać do występowania sytuacji kryzysowych 
w organizacjach. Świadomość zachodzących zmian i elastyczne reagowanie na 
pojawiające się bodźce wydaje się dla przedsiębiorców podstawą utrzymania 
pozycji konkurencyjnej, a dla sektora publicznego szansą na rozwój. Procesy 
globalizacyjne umożliwiają między innymi wzrost mobilności pracowników. 
W efekcie można oczekiwać, że pracownicy będą przejawiać większą skłonność 
do zmiany pracodawcy i poszukiwania takiego, który sprosta ich wymaganiom 
[Morawski, 2012]. W związku z tym, z perspektywy pracodawcy, wydaje się wła-
ściwe zwrócenie szczególnej uwagi przy budowaniu strategii personalnej na 
pozyskiwanie utalentowanych pracowników i zatrzymywanie ich w szeregach 
organizacji niezależnie od sektora, w którym ona działa. Tezę tę rozwija teoria 
interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ich zaangażowania, 
wynikającej ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto orientacja na za-
łożenia szkoły zasobów i podejście do interesariuszy wewnętrznych zgodne z za-
łożeniami koncepcji kapitału ludzkiego wydaje się przybliżać organizację do 
skutecznego osiągania tak określonych celów strategicznych. Nie do przecenienia 
jest także aktualny zwrot badaczy i niektórych praktyków ku koncepcji pozy-
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tywnego potencjału organizacji, która preferuje kształtowanie zachowań po-
zytywnych zamiast skupiania się na eliminowaniu dysfunkcji. W gospodarce 
opartej na wiedzy konieczne jest stworzenie wysokiej jakości środowiska pracy, 
opartego na wartościach podzielanych przez wszystkich członków organizacji. 
Sprawiedliwe postępowanie, przejrzystość (głównie w obszarze praktyk perso-
nalnych) kształtują zaufanie pracowników do przełożonych oraz do organizacji 
[Lewicka, 2014]. Ten zwrot ku wartościom, a więc w stronę kultury organizacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem kultury etycznej, wydaje się niemożliwy bez 
konsekwentnego wprowadzania i stosowania narzędzi do kształtowania zacho-
wań etycznych, czyli zgodnych z wartościami organizacji [Bugdol, 2007]. Można 
przypuszczać, że działania w obszarze funkcji personalnej będą w tym zakresie 
odgrywać znaczącą rolę niezależnie od typu pracodawcy. Ulrich i Beatty są zdania, 
że ze względu na zmianę wymagań stawianych organizacjom w XXI wieku rola 
funkcji personalnej także się zmienia [Ulrich, Beatty, 2001]. Podobnie twierdzi 
również Meyer, wskazując, że realizacja funkcji personalnej wykracza aktualnie 
poza rolę strategicznego partnera w kierunku bycia motorem rozwoju, co dla sek-
tora publicznego może stanowić szansę na weryfikację podejścia [Meyer i in., 2011].

Celem tego artykułu jest charakterystyka roli, jaką odgrywa funkcja per-
sonalna w kształtowaniu zachowań etycznych pracowników ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora publicznego. W kolejnych rozdziałach została omó-
wiona realizacja funkcji personalnej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. 
Przedstawiono zestaw narzędzi kształtujących zachowania etyczne pracowników 
w organizacjach w podziale na trzy zdiagnozowane przez autorkę grupy. Przed-
stawiono także wyniki badań empirycznych dotyczących weryfikacji wpływu 
strategii personalnej na stosowanie narzędzi do kształtowania zachowań etycz-
nych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego na tle 
innych typów pracodawców. 

1. Wysoko zaangażowana forma funkcji personalnej  
jako reakcja na warunki gospodarki opartej na wiedzy

Teoretycy i praktycy zarządzania ludźmi wskazują aktualnie na konieczność 
inwestowania w kapitał ludzki, który zyskał znaczenie o charakterze strategicz-
nym. Z wyników badań prowadzonych w krajach rozwiniętych wnioskuje się 
jednoznacznie, że wzrost gospodarczy oparty jest dzisiaj nie tylko na inwesty-
cjach w technologię czy infrastrukturę [Juchnowicz, 2007]. Jednym z podstawo-
wych celów organizacji w gospodarce opartej na wiedzy jest dbałość o aktualnych 
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i potencjalnych pracowników. Przewidywał to już Drucker, wskazując, że „(...) 
wiedza stanie się zasadniczym zasobem, a pracownicy wiedzy będą dominującą 
grupą wśród zasobów pracy” [Drucker, 2001, s. 4]. 

W tym kontekście wydaje się, że niezależnie od typu pracodawcy realizując 
funkcję personalną, należy odchodzić od formy nisko kosztowej [Becker, Gerhart, 
1996] (polegającej na wykorzystywaniu narzędzi kontroli do podnoszenia efek-
tywności pracy pracowników, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów) na rzecz 
wysoko zaangażowanej realizacji funkcji personalnej, która opiera się na promo-
waniu twórczego myślenia pracowników za pomocą nowoczesnych metod zarzą-
dzania kapitałem ludzkim (takich jak zarządzanie kompetencjami, zarządzanie 
pracownikami wiedzy, zarządzanie talentami, zarządzanie innowacjami [Mo-
rawski, 2012, s. 329] czy zarządzanie różnorodnością). 

Można założyć, że jedynie wysoko zaangażowana funkcja personalna może 
przyczynić się do realizacji celów strategicznych organizacji zorientowanej na 
dbałość o pozyskiwanie i utrzymanie wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Taka 
organizacja będzie również wspierać innowacyjność swoich pracowników [Le-
wicka, 2014, s. 122]. Zwrot organizacji w kierunku realizacji tych założeń rozpo-
czął się w latach 80. ubiegłego wieku [Tichy i in., 1982], a bardzo rozwinął wraz 
z pojawieniem się w latach 90. hasła „wojna o talent1” [Axelrod i in., 2001]. Kon-
cepcja ta współgra z podejściem do zarządzania ludźmi w organizacji opartym 
na wysokiej dbałości o kapitał ludzki. 

Charakteryzując wysoko zaangażowaną funkcję personalną, należy także 
zauważyć, że w czasopiśmiennictwie zagranicznym wskazuje się w tym kon-
tekście na duże znaczenie nowoczesnej koncepcji ładu HR (HR governance) 
[Grobler, 2014]. Ład HR jest definiowany jako praktyki i procesy zorientowane na 
wspieranie organizacji w osiąganiu jej celów w sposób etyczny, ze szczególnym 
uwzględnieniem interesów wszystkich stron (interesariuszy zewnętrznych i we-
wnętrznych) [Moore, 2011]. Podstawą skutecznego ładu HR jest jasne i silne po-
czucie wspólnego kierunku, w którym zmierza organizacja. Bez tego realizacja 
funkcji personalnej nie będzie mogła wspierać wdrażania kultury etycznej, co pro-
wadzi do jej destabilizacji [Koob, 2012]. Można więc zauważyć, że ład HR będzie 
miał wyjątkowo istotny wpływ na realizację funkcji personalnej w organizacji 
[Konzelmann i in., 2006]. 

Charakteryzowana z perspektywy koncepcji ładu HR, wysoko zaangażowa-
na funkcja personalna będzie się ogniskować wokół budowania wysokiej jakości 
środowiska pracy w oparciu o wartości wynikające z jej kultury. Wymaga to więc 

1  Osoba utalentowana jest w zarządzaniu definiowana jako „kreatywna, przedsiębiorcza, o wysokim poten-
cjale rozwojowym, która stanowi dźwignię wzrostu wartości firmy” [Borkowska, 2005, s. 11].
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stosowania zarówno narzędzi diagnostycznych (badających aktualny poziom 
świadomości wartości w organizacji), jak i normatywnych (ustanawiających normy 
i zasady postępowania na podstawie wartości) oraz implikacyjnych (pozwala-
jących na wprowadzenie do codziennej praktyki działania wartości organizacji 
w celu budowania wysokiej jakości środowiska pracy)2. Wymienione trzy grupy 
narzędzi zostaną scharakteryzowane w kolejnym rozdziale.

2. Kształtowanie zachowań etycznych pracowników  
w organizacjach jako element wysoko zaangażowanej  

funkcji personalnej

Zasady gospodarki opartej na wiedzy nakierowały organizacje na realizację 
funkcji personalnej przez odnoszenie się do wartości. Jak powiedziano w po-
przednim rozdziale, taka sytuacja wymaga stosowania określonych narzędzi 
do kształtowania zachowań interesariuszy wewnętrznych. „Zachowania zgodne 
z przyjętymi w organizacji normami i zasadami” są w literaturze nazywane za-
chowaniami etycznymi [Bugdol, 2007, s. 58]. „Są to jednocześnie takie zachowa-
nia, które dążą do kształtowania systemu wartości organizacyjnych” [tamże]. 
Ponadto są to zachowania mieszczące się w ramach przyjętych norm społecznych 
[Griffin, 2004]. 

W poprzednim rozdziale przywołano trzy grupy narzędzi, które można 
wykorzystywać do realizacji wysoko zaangażowanej funkcji personalnej, bo 
przyczyniają się one do kształtowania etycznych zachowań pracowników. Zostały 
one pokazane na rysunku 1. 

Pierwszą grupą narzędzi do kształtowania zachowań etycznych pracowni-
ków stanowią m.in. badania satysfakcji pracowników z pracy oraz prowadzenie 
audytu etycznego. Celem ich stosowania jest rzetelne i profesjonalne zdiagnozo-
wanie stanu aktualnego. Wydaje się, że jest to kluczowe dla odpowiedniego do-
pasowania pozostałych narzędzi do kształtowania zachowań etycznych do danej 
organizacji. Błędnie dobrane narzędzia nie poprawiają sytuacji w organizacji, 
a w dodatku generują wysokie koszty. W rezultacie niepoprawna diagnoza 
lub jej brak, a w konsekwencji niewłaściwy dobór narzędzi do kształtowania 
zachowań etycznych może zmniejszyć wiarę interesariuszy wewnętrznych w ich 
skuteczność. 

2  Koncepcja podziału narzędzi na grupy: narzędzia diagnostyczne, akty normatywne oraz narzędzia kształ-
tujące wysokiej jakości środowiska pracy pochodzi z badań literaturowych prowadzonych przez autorkę 
artykułu w latach 2012–2014 w związku z przygotowywaniem pracy doktorskiej Narzędzia kształtowania 
zachowań etycznych pracowników w zarządzaniu organizacją.
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Drugą grupę narzędzi do kształtowania zachowań etycznych stanowią akty 
normatywne, takie jak: regulacje podstawowe, procedury zarządzania zasobami 
ludzkimi, kodeks etyczny, procedura antymobbingowa oraz standardy ISO doty-
czące kwestii etycznych. Jest to grupa narzędzi do kształtowania zachowań etycz-
nych pracowników, której znaczenie często się marginalizuje. Ponadto wyniki 
badań3 wskazują, że takie dokumenty jak kodeks etyczny i procedura anty-
mobbingowa, funkcjonujące w badanych organizacjach działających na terenie 
Polski, są często opracowane w sposób nieprzystający do wymogów ekspertów. 
Brak świadomości siły tych narzędzi odbija się na jakości środowiska pracy 
w organizacji.

Rys. 1. Narzędzia do kształtowania zachowań etycznych pracowników

Źródło: opracowanie własne.

Narzędzia kształtujące wysokiej jakości środowisko pracy stanowią trzecią, 
zdiagnozowaną przez autorkę artykułu, grupę narzędzi kształtujących zacho-
wania etyczne pracowników w organizacjach. Do tej grupy zaliczono: prowadze-
nie przejrzystych i sprawiedliwych praktyk personalnych, zapobieganie stresowi 
w miejscu pracy, programy wspierające równoważenie życia prywatnego i za-
wodowego, budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku oraz 

3  Badania empiryczne prowadzone przez autorkę artykułu w latach 2012–2014 w związku z przygotowywa-
niem pracy doktorskiej Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników w zarządzaniu organizacją.
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zarządzanie różnorodnością. Tak szeroki zestaw pozwala na dokonanie wyboru 
określonych narzędzi zgodnie z celami organizacji i wynikiem diagnozy prze-
prowadzonej z użyciem narzędzi z pierwszej grupy. Kluczowe wydaje się więc 
przemyślane dobranie zestawu narzędzi z obszaru kształtowania wysokiej jakości 
środowiska pracy również z punktu widzenia umacniania kultury organizacji. 
Należy bowiem mieć na uwadze, że zachowania etyczne pracowników w organi-
zacji wynikają nie tylko z uwarunkowań indywidualnych człowieka (do których, 
jak wynika z analizy literatury przedmiotu [Nęcka i in., 2006], zalicza się procesy 
poznawcze i osobowość), ale i z cech samej organizacji, głównie z jej kultury 
(ze szczególnym uwzględnieniem kultury etycznej [Lewicka, Michniak, 2014]. 
Źródła zachowań etycznych pracowników zostały przedstawione na rysunku 2. 

Rys. 2. Źródła zachowań etycznych pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Nęcka i in., 2006; Lewicka, Michniak, 2014].

W związku z dualizmem źródeł zachowań etycznych szczególnie istotne jest 
zwrócenie uwagi, że relacje między interesariuszami powinny być uporządko-
wane i oparte na podzielanych przez nich wartościach [Dusiński, 2003, s. 167]. 
Pracownik ma wówczas świadomość, że rzetelnie wykonując przydzielane mu 
zadania, realizuje nie tylko cele strategiczne organizacji, ale także zbliża się do 
osiągnięcia celów osobistych, które są różnorodne i związane z różnymi potrze-
bami. Jak pisze Stachowicz-Stanusch, wartości stają się spoiwem, które łączy po-
trzeby i aspiracje jednostki z celami organizacji [Stachowicz-Stanusch, 2007, s. 85]. 
Zachowanie zgodne z wartościami organizacji pozwala pracownikowi realizo-
wać cele osobiste, co zwiększa jego motywację do pracy i satysfakcję, a dla orga-
nizacji przekłada się na określony efekt ekonomiczny [Dusiński, 2003]. Badania 
przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers wskazują, że prawie połowa osób 
ankietowanych poszukuje takiego pracodawcy, który będzie podzielał ich system 
wartości [PWC NextGen Study, 2013]. 
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Podsumowując ten rozdział, można stwierdzić, że tak scharakteryzowana 
realizacja wysoko zaangażowanej funkcji personalnej może się przyczynić do 
efektywnego realizowania celów strategii personalnej organizacji.

3. Wpływ strategii personalnej na kształtowanie  
zachowań etycznych pracowników – wyniki badań 

empirycznych prowadzonych w sektorze publicznym  
na tle innych organizacji

Badania dotyczące wpływu strategii personalnej na wybór narzędzi do kształto-
wania zachowań etycznych zostały przeprowadzone jako część badań na temat 
narzędzi do kształtowania zachowań etycznych pracowników4 i zrealizowane 
metodą ankiety przy użyciu kwestionariusza ankiety. Wzięło w nich udział 185 
respondentów (menedżerowie personalni i pracownicy działów personalnych), 
w tym: 28,2% zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, 31,6% 
w przedsiębiorstwach z przeważającym kapitałem polskim, 28,9% w przedsię-
biorstwach z przeważającym kapitałem zagranicznym, a co dziesiąty respondent 
był zatrudniony w organizacji z udziałem Skarbu Państwa. Większość responden-
tów stanowiły kobiety (79,55%). Respondenci byli najczęściej w wieku 25–34 lata. 
Staż pracy osób badanych wynosił najczęściej do 2 lat lub od 3 do 5 lat pracy. 
Wyniki zostały przedstawione na wykresie rysunku 3. 

Rys. 3. Wiek i staż pracy respondentów

Źródło: opracowanie własne.

4  Badania empiryczne prowadzone przez autorkę artykułu w latach 2012–2014  w związku z przygotowywa-
niem pracy doktorskiej Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników w zarządzaniu organizacją.
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Respondenci reprezentowali następujące branże: służbę zdrowia (19,20%), 
administrację państwową (14,12%), finanse i ubezpieczenia (12,99%), produkcję 
przemysłową (10,16%), sprzedaż (9,69%), oświatę (7,34%), usługi (6,21%), energe-
tykę, doradztwo, high-tech, hotelarstwo (około 2%), inne (geologia, media).

W organizacjach bardzo dużych (zatrudniających powyżej 1000 osób) praco-
wało 33% respondentów. Znaczący odsetek badanych stanowiły osoby zatrudnione 
w sektorze MSP (po 23% respondentów z grupy małych i średnich przedsiębiorstw). 
Respondenci pracujący w mikroprzedsiębiorstwach stanowili 9% badanych. 

W trakcie realizacji badań w pierwszej kolejności podjęto próbę charakte-
rystyki strategii personalnej w sektorze publicznym oraz w pozostałych typach 
organizacji. Szczególną uwagę poświęcono weryfikacji występowania w strategii 
personalnej dążenia do przyciągania do organizacji talentów oraz zatrzymywa-
nia w jej szeregach najlepszych pracowników. Podjęto także próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy istnieje zależność między dążeniem do przyciągania i zatrzymywa-
nia w organizacji talentów a typem pracodawcy. Drugi etap badań dotyczył nato-
miast weryfikacji siły wpływu strategii personalnej na wybór poszczególnych 
narzędzi do kształtowania zachowań etycznych pracowników w organizacjach 
sektora publicznego oraz pozostałych. W tym celu opracowano zmienne odpo-
wiadające poszczególnym omówionym w poprzednim rozdziale narzędziom do 
kształtowania zachowań etycznych. Za pomocą współczynnika korelacji rang 
Spearmana zbadano istnienie korelacji między narzędziami do kształtowania za-
chowań etycznych a realizacją strategii personalnej w obszarze dążenia do pozy-
skania i zatrzymania talentów w omawianych typach organizacji.

Badania wykazały, że blisko połowa respondentów potwierdza, że w or-
ganizacji, w której pracują, podstawowym motywem stosowania narzędzi do 
kształtowania zachowań etycznych jest dążenie do zatrzymania najlepszych pra-
cowników, jako element strategii personalnej organizacji (47,28% wskazań re-
spondentów, N = 184). Podjęto analizę zależności między dążeniem organizacji 
do zatrzymania najlepszych pracowników a typem pracodawcy. Aby zbadać, czy 
istnieje statystyczna zależność między badanymi cechami, zastosowano test nie-
zależności chi kwadrat. Na poziomie istotności alfa = 5% weryfikowano hipotezę 
zerową o nieistotnym związku między wskazanymi zagadnieniami. Uzyskano 
statystykę chi-2 = 20,59844 (pv = 0,00), a zatem można odrzucić hipotezę o nie-
zależności między dążeniem organizacji do zatrzymania najlepszych pracow-
ników a typem pracodawcy. Wyniki badań pokazały, że 75,51% respondentów 
pracujących w sektorze publicznym deklaruje, że w ich ocenie strategia personalna 
organizacji, w której pracują, nie jest nakierowana na zatrzymywanie najlepszych 
pracowników. Wynik ten znacząco się różni od deklaracji respondentów pracują-
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cych w przedsiębiorstwach z przeważającym kapitałem polskim oraz z przeważają-
cym kapitałem zagranicznym. 50% respondentów zatrudnionych w organizacjach 
z przeważającym kapitałem zagranicznym oraz 56,36% respondentów zatrud-
nionych w organizacjach z przeważającym kapitałem polskim uważa, że strategie 
ich organizacji są zorientowane na zatrzymywanie najlepszych pracowników. 
Warto także zauważyć, jak istotna jest różnica między odpowiedziami respon-
dentów pracujących w sektorze publicznym i respondentów zatrudnionych w or-
ganizacjach z udziałem Skarbu Państwa. Aż 68,42% respondentów z organizacji 
z udziałem Skarbu Państwa wskazało, że w ich ocenie strategia personalna ich 
pracodawców jest nakierowana na zatrzymywanie najlepszych pracowników. 
Można więc mówić o odwrotnym podejściu do założeń i realizacji strategii per-
sonalnej w organizacjach sektora publicznego i organizacjach z udziałem Skarbu 
Państwa. Szczegółowe zestawienie danych prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Strategia personalna zorientowana na dążenie do zatrzymania najlep-
szych pracowników

Typ pracodawcy

Kryterium

O
rg

an
iz

ac
ja

  
z 

pr
ze

w
aż

aj
ąc

ym
  

ka
pi

ta
łe

m
 p

ol
sk

im

O
rg

an
iz

ac
je

 s
ek

to
ra

  
pu

bl
ic

zn
eg

o

O
rg

an
iz

ac
ja

 z
 u

dz
ia

łe
m

 
Sk

ar
bu

 P
ań

st
w

a

O
rg

an
iz

ac
ja

  
z 

pr
ze

w
aż

aj
ąc

ym
  

ka
pi

ta
łe

m
 z

ag
ra

ni
cz

ny
m

Organizacja nie dąży do zatrzymania najlepszych 
pracowników

43,64% 75,51% 31,58% 50,00%

Organizacja dąży do zatrzymania najlepszych 
pracowników

56,36% 24,49% 68,42% 50,00%

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskazują także, że zdaniem 25% respondentów podstawo-
wym motywem stosowania w organizacji narzędzi do kształtowania zachowań 
etycznych jest chęć przyciągnięcia do organizacji osób utalentowanych, jako ele-
ment strategii personalnej (N = 184). Zbadano więc zależność miedzy dążeniem 
do przyciągnięcia do organizacji talentów a typem pracodawcy. Badanie istnienia 
statystycznej zależności między omawianymi kwestiami zostało oparte na teście 
niezależności chi-2. Na poziomie istotności alfa = 5% weryfikowano hipotezę 
zerową o nieistotnym związku miedzy omawianymi kwestiami. Uzyskano sta-
tystykę chi-2 = 20,30242 (pv = 0,00), co pozwoliło odrzucić hipotezę o braku 
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zależności między dążeniem do przyciągnięcia do organizacji talentów a typem 
pracodawcy. Analiza wyników pokazuje, że cel strategii personalnej organizacji 
działającej w gospodarce opartej na wiedzy, jakim jest dążenie do przyciągania 
talentów, wskazuje jedynie 6,12% respondentów zatrudnionych w jednostkach 
sektora publicznego. Znacznie częściej cel ten realizowany jest w przedsiębior-
stwach z przeważającym kapitałem zagranicznym (45% wskazań respondentów). 
Warto jednak zwrócić uwagę, że dążenie do przyciągania talentów zdaniem 
respondentów zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przeważającym kapitałem 
polskim (25,45% wskazań) oraz w organizacjach z udziałem Skarbu Państwa 
(21,05% wskazań) nie stanowi jednego z najistotniejszych celów strategii perso-
nalnej. Szczegółowe dane zostały ujęte w tabeli 2.

Tabela 2. Strategia personalna zorientowana na przyciąganie do organizacji  
talentów a typ pracodawcy
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Organizacja nie dąży do przyciągania talentów 74,55% 93,88% 78,95% 55,00%

Organizacja dąży przyciągania talentów 25,45% 6,12% 21,05% 45,00%

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że strate-
gie personalne stosowane w organizacjach sektora publicznego, w których pra-
cowali respondenci, nie są ich zdaniem silnie zorientowane na przyciąganie do 
organizacji talentów ani na zatrzymywanie najlepszych pracowników. Można 
przypuszczać, że ma to przełożenie na stosowanie narzędzi do kształtowania 
zachowań etycznych pracowników w tych organizacjach. Szczegółowe badania 
dotyczące wpływu strategii personalnej na wybór poszczególnych narzędzi do 
kształtowania zachowań etycznych pracowników5 wskazują bowiem, że istnieje 

5  Przeprowadzone analizy statystyczne wyników badań prowadzonych przez autorkę artykułu w ramach 
prac badawczych do pracy doktorskiej Narzędzia kształtowania zachowań etycznych pracowników w zarzą-
dzaniu organizacją pozwoliły na oszacowanie siły wpływu, jaki ma strategia personalna organizacji na wy-
bór narzędzi kształtowania zachowań etycznych w badanych organizacjach. Siła zależności między zmiennymi 
została zinterpretowana zgodnie z zaleceniami Aczela: „Jeśli współczynnik korelacji Spearmana jest równy 1, 
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istotna statystycznie zależność między stosowaniem wszystkich przedstawionych 
w poprzednim rozdziale narzędzi do kształtowania zachowań etycznych pracow-
ników a realizacją strategii personalnej w obszarze przyciągania do organizacji 
talentów oraz zatrzymywania najlepszych pracowników (siła wpływu strategii 
personalnej na wybór poszczególnych narzędzi jest zróżnicowana; szczegółowe 
dane zawiera tabela 3). 

Tabela 3. Strategia personalna zorientowana na przyciąganie do organizacji talen-
tów i zatrzymywanie najlepszych pracowników a stosowane narzędzi kształtowania 
zachowań etycznych pracowników
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Realizacja strategii personalnej  
zorientowanej na przyciąganie  
talentów i zatrzymywanie  
najlepszych pracowników

0,132 0,171 0,399 0,476 0,463 0,493 0,366

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że słabe zorientowanie stra-
tegii personalnej sektora publicznego na przyciąganie do organizacji talentów 
oraz zatrzymywanie najlepszych pracowników przekłada się na niski poziom za-
angażowania w kształtowanie zachowań etycznych pracowników. Może to pro-
wadzić do zwiększenia częstotliwości występowania zachowań nieetycznych 
w tym sektorze. Ponadto wyniki badań wskazują, że strategia personalna organi-
zacji sektora publicznego znacząco odbiega od wyników otrzymanych u pozo-
stałych typach pracodawców (na podstawie opinii badanych osób zatrudnionych) 
w kwestii przyciągania do organizacji talentów i zatrzymywania najlepszych pra-
cowników. Wydaje się, że w gospodarce opartej na wiedzy taka charakterystyka 
strategii personalnej powinna być niezależna od typu pracodawcy i orientować 
się na budowanie kapitału ludzkiego. 

to zmienne X i Y są idealnie dodatnio zależne. Jeśli jest równy 0, to nie ma żadnej relacji miedzy X i Y. 
Wartości pośrednie między tymi ekstremami są względnymi miarami stopnia zależności między X i Y” 
[Aczel, 2000, s. 743].
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Podsumowanie

W literaturze wskazuje się na coraz większe zainteresowanie kwestią wpływu 
działań podejmowanych w ramach funkcji personalnej na realizację celów stra-
tegicznych organizacji [Combs i in., 2006]. Wydaje się, że podstawową przyczyną 
takiej sytuacji jest zmiana wymagań stawianych pracodawcom w gospodarce 
opartej na wiedzy. W dobie globalizacji i wysokiej mobilności pracownicy po-
szukują pracodawcy, którego wartości będą współgrać z ich system wartości, 
pracodawca zaś również jest zainteresowany zatrudnianiem i utrzymaniem 
w organizacji najlepszych pracowników, którzy będą się zachowywać zgodne 
z wartościami artykułowanymi przez organizację (czyli etycznie). Przedstawione 
w artykule wyniki badań wskazują jednak, że organizacje sektora publicznego 
pozostają aktualnie w opozycji do trendu panującego wśród pracodawców innego 
typu. Respondenci wskazali na niską orientację strategii personalnej organizacji 
sektora publicznego na przyciąganie do organizacji talentów i zatrzymywanie 
najlepszych pracowników. 

W artykule wskazano także na istotną statystycznie zależność między stra-
tegią personalną (zorientowaną na przyciąganie do organizacji talentów i za-
trzymywanie najlepszych pracowników) a stosowaniem narzędzi kształtowania 
zachowań etycznych. W tym kontekście wyprowadzono wniosek, że niskie zaan-
gażowanie sektora publicznego w budowanie tak zorientowanej strategii może 
mieć negatywny wpływ na częstotliwość występowania zachowań nieetycznych 
w jednostkach sektora publicznego. 

Należy jednak zaznaczyć, że próba badawcza nie miała charakteru repre-
zentatywnego. W związku z powyższym zaprezentowane wyniki nie powinny 
być generalizowane. 

Dalsze badania w tym zakresie mogą być zorientowane na poszukiwanie 
przyczyny zaobserwowanego zjawiska. Wydaje się, że omówiony w rozdziale ze-
staw narzędzi kształtowania zachowań etycznych pracowników z powodzeniem 
może być stosowany w sektorze publicznym. Kluczowe jest więc pytanie o przy-
czynę braku motywacji do przyciągania do sektora publicznego talentów i podej-
mowania działań nakierowanych na zatrzymywanie najlepszych pracowników. 
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Wspieranie zachowań obywatelskich w organizacjach 
publicznych poprzez praktyki ZZL

Otóż o obywatelu mówimy w tym znaczeniu, co np. o żeglarzu  
stanowiącym pewien człon zespołu. Choć między żeglarzami zachodzą różnice,  

według tego jakie zadanie kto spełnić potrafi (…) – to jednak jasną jest rzeczą,  
że przy najściślejszym ujęciu sprawności, właściwej każdemu z nich,  

można znaleźć pewną wspólną cechę, do wszystkich zarówno się stosującą.  
Zadaniem ich jest mianowicie bezpiecznie prowadzenie płynącego okrętu,  

bo przecież do tego zmierza każdy z żeglarzy.

Arystoteles [2001] 

Streszczenie

Zachowania obywatelskie, a więc postępowanie pracowników wykraczające poza ściśle 
zdefiniowane role zawodowe i nieobjęte formalnym systemem motywacji, których celem 
jest „dobro organizacji”, stanowią w ostatnich latach przedmiot badań teoretyków i prak-
tyków zajmujących się organizacjami publicznymi. Wskazuje się bowiem, że „obywatel-
skie czyny” zatrudnionej kadry mogą prowadzić do polepszenia jakości świadczonych 
usług, zadowolenia interesariuszy zewnętrznych, zwiększają wydajność pracy i ograni-
czają marnotrawienie zasobów organizacyjnych. W związku z tym przyczyniają się 
pośrednio do sprawniejszego funkcjonowania instytucji publicznych. W artykule scha-
rakteryzowano zachowania obywatelskie, przedstawiono etymologię pojęcia, opisano 
czynniki, które mogą skłaniać do tego rodzaju postępowania, a także wskazano, jakie 
działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi mogą podejmować kierownicy, 
aby wzmacniać zachowania obywatelskie w organizacjach publicznych.   

Słowa kluczowe: zachowania obywatelskie, organizacje publiczne, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi (ZZL)

Klasyfikacja JEL: H83, M12
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Supporting organizational citizenship behaviors  
in public organizations through HRM practices

Abstract

Citizenship behaviours, i.e. employee behaviours exceeding strictly defined job roles 
and uncovered by formal motivational systems, which are aimed at “the good of the 
organization”, have been in the recent years subject of research of theoreticians and 
practitioners concerned with public organizations. It appears that citizenship acts of the 
employed personnel may lead to increased quality of provided services, greater satis-
faction of external stakeholders, increased work output and limitation of wastage of 
organizational resources. The article characterises citizenship behaviours, presents the 
etymology of the term, outlines the factors which may trigger this type of behaviour and 
indicate HRM activities which may be undertaken by the management in order to intensify 
citizenship behaviours in public organizations.

keywords: organizational citizenship behaviour, public organizations, human resource 
management (HRM)

Wstęp

Idee nowego zarządzania publicznego (NZP) rozwijane od lat 80. XX wieku w lite-
raturze przedmiotu i stosowane w praktyce administrowania, zmieniły diametral-
nie sposób patrzenia na organizacje publiczne [Zawicki, 2011]. Już nie akcentuje 
się tak mocno, że organizacje publiczne z założenia funkcjonują odmiennie od 
organizacji biznesowych, ale wskazuje się na podobieństwa w podejściu do kie-
rowania pracownikami, budowania reputacji czy gospodarowania zasobami. 
Obecnie istnieje tendencja, aby poszukiwać takich praktyk, wypracowanych na 
gruncie biznesowym, które będą prowadzić do sprawniejszego, a w konsekwencji 
efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników ad-
ministracji publicznej. Jak podkreślają K. Opolski i P. Modzelewski, zarządzanie 
w sektorze publicznym można przyporządkować w sposób analogiczny nie tylko 
do klasycznego zarządzania biznesem czy kierowania organizacją, ale także do 
zarządzania pracownikami i kreowania polityki zasobów ludzkich [Opolski, 
Modzelewski, 2004, s. 34]. Wydaje się wręcz, że analog biznesowego zarządzania 
zasobami ludzkimi w administracji publicznej jest elementem, pozwalającym 
tym organizacjom sprawniej spełniać swoje cele statutowe i zaspokajać potrzeby 
zewnętrznych interesariuszy [Rostkowski, 2012]. Rozwijając tę ideę, coraz czę-
ściej podkreśla się także, że kluczem do pozytywnych efektów pracy zatrudnio-
nej kadry są działania ukierunkowane na wzmacnianie zachowań obywatelskich 
(citizenship behavior). Jak wskazuje S. Kim [2004], kreowanie efektywności pracy 
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w organizacjach publicznych jest bezpośrednio związane właśnie z tworzeniem 
warunków do obywatelskich czynów pracowników. Jednak założenie, że pra-
cownicy organizacji publicznych będą działać dla ich dobra, podobnie jak to ma 
miejsce w organizacjach biznesowych, nie jest wolne od trudności interpretacyj-
nych. Liczne analizy pokazują, że organizacje publiczne, przez formalizm proce-
dur, niską jakość przewodzenia, rozmycie odpowiedzialności za wykonywanie 
obowiązków zawodowych czy niesprzyjający klimat organizacyjny gorzej radzą 
sobie we wspieraniu „obywatelskości w miejscu pracy” [Organ i in., 2006]. Poja-
wia się zatem kluczowe pytanie, czy i w jaki sposób organizacje publiczne mogą 
rozwijać i stymulować „konstruktywne” zachowania pracownicze. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza obywatelskich zachowań za-
trudnionej kadry (organizational citizenship behavior, OCB), a także wskazanie, 
jakie działania mogą podejmować organizacje publiczne w zakresie ZZL, aby 
umacniać ten rodzaj zachowań pracowniczych.

1. Od „obywatelskości” do obywatelskich zachowań 
pracowniczych w organizacjach publicznych

Idee obywatelskości, jak historycznie rekonstruuje etymologię tego słowa L. Can-
fora, zawdzięczamy filozofom starożytnym, którzy pierwsi zmagali się z od-
różnieniem tych osób, które należą do danej wspólnoty i mają z tego powodu 
zapewnione podstawowe prawa i obowiązki, od tych, które takich praw nie mają 
[Canfora, 2000, s. 150]. Obywatelami nazywano te jednostki, które mogą wypeł-
niać swoje podstawowe zadania jako osoby dorosłe i wolne, a więc te, które mają 
prawo uczestniczyć w sprawowaniu władzy, a więc służyć dobru publicznemu. 
Mają one zatem swoje, mniej lub bardziej zdefiniowane, role społeczne. Zajmując 
się rządzeniem, czy obroną własnej społeczności, podporządkowują się obowią-
zującym normom prawnym i społecznym. Są zatem członkami wspólnoty, dla 
której wypełniają swoje obowiązki i działają dla jej dobra. Obywatele nie są 
jednak osobami biernymi, wypełniającymi polecenia innych, ale mają autonomię 
i mogą przejawiać inicjatywę, dążąc do rozwoju tych organizacji i w konsekwencji 
całego społeczeństwa.

Jednostka może doskonalić swoje działanie – być dobrym obywatelem – po-
trzebuje jednak do tego odpowiednich ram instytucjonalnych (dobrego państwa). 
Poprzez życie polityczne – spełnianie czynów obywatelskich – możliwy jest bo-
wiem rozwój wspólnoty. Innymi słowy, jedynie w dobrym państwie człowiek 
będzie mógł realizować i rozwijać czyny godne, a także osiągać swoje dobro naj-
wyższe. Kluczowa dla Greków była zatem odpowiedź na pytanie, jakie państwo 
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będzie tak dobre, by zapewnić możliwość rozwoju indywidualnych cnót i kształ-
tować dobrych obywateli. Ekstrapolując myśl starożytnych filozofów greckich 
(głównie Arystotelesa) na nauki o organizacji i zarządzaniu, można powiedzieć, 
że tylko w dobrze funkcjonujących organizacjach publicznych jednostki mogą 
być w pełni „obywatelami”, osiągnąć swój potencjał, w pełni przyczynić się do 
budowania jakości tych organizacji i służyć interesariuszom zewnętrznym. 

Dla Cycerona, rzymskiego spadkobiercy greckich ideałów, obywatelskość 
była fundamentem scalającym wspólnotę w jedno państwo. Obywatele równi so-
bie jako jednostki zarazem podlegają tym samym regulacjom prawnym, co pro-
wadzi do powszechnego ładu społecznego. Dzięki temu prawo obywateli zarazem 
staje się komparatywne z prawem każdego człowieka i jego prywatnymi interesami, 
a własność wspólnoty także jego własnością. Państwo jest zatem „dobrem wspól-
nym”, za które każda jednostka jest współodpowiedzialna, ale także może z niego 
czerpać indywidualne profity. Jednak korzyści życia we wspólnocie pociągają za 
sobą obowiązki i konieczność poświęcania się. Jak wskazuje C. Nicolet, każdy 
obywatel państwa rzymskiego w zamian za to, co dostaje, musi – gdy pojawi się 
taka konieczność – odpowiedzieć na wezwanie i poświęcić się dla dobra wspólnego 
[Nicolet, 2000, s. 35]. Obywatelskość – mówiąc językiem teorii organizacji i za-
rządzania – jest zatem wkładaniem dodatkowego wysiłku w ochronę własności 
organizacyjnej i poświęcaniem się dla innych. Organizacje publiczne są bowiem 
dobrem wspólnym – zapewniającym możliwości rozwoju społecznego – które 
należy chronić i umacniać.    

Koncepcja obywatelskości pojawia się później, w wersji nowożytnej – 
w XVII- i XVIII-wiecznej angielskiej, niemieckiej i francuskiej myśli społecznej. 
Reprezentanci tej tradycji, tacy jak Hobbes, Locke, Rousseau, Hume czy Kant, 
postulowali, że człowiek należy do ustanowionego przez Boga porządku natury, 
ale również do innego, który powstaje w wyniku umowy społecznej. Bycie oby-
watelem to przestrzeganie ustalonych wzajemnych zasad i obowiązków, które 
gwarantują i wspierają idee społeczeństwa obywatelskiego. 

Oświeceniowa idea obywatelskości, zdecydowanie odmiennie niż grecka czy 
rzymska podchodziła do roli instytucji w zachowaniu jednostek. Państwo i całe 
otoczenie instytucjonalne jako wynik umowy społecznej ma pełnić rolę instru-
mentalną, służąc jak najlepszemu zagwarantowaniu indywidualnie pojmowa-
nego dobra swoich obywateli [Porębski, 1999]. Kant twierdził że sprawiedliwe 
i moralne postępowanie człowieka to efekt dobrze funkcjonujących instytucji, 
które zapewniają mu konieczną sferę autonomii, a zarazem narzucają pewien 
zestaw norm i obowiązków. W centrum swoich rozważań – w przeciwieństwie 
do np. Arystotelesa – stawiał pytanie o to, jak stworzyć takie państwo i instytucje, 
które sprawią, że nawet ludzie niepostępujący moralnie, ze względu na obowiązek 
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(przymus) zaczną się zachowywać godnie i obywatelsko. Jak większość przedsta-
wicieli myśli liberalnej także i Kant konkludował, że ważność i prawomocność 
tych instytucji to konsekwencja społecznie konstruowanej powszechnej zgody. 
Partycypując w procesie decyzyjnym uczestnicy życia społecznego ustalają za-
kres swobód i obowiązków, którym będą podlegać [Kant, 2006, s. 42–44]. Idea ta 
wydaje się dość powszechna we współczesnym myśleniu w naukach ekonomicz-
nych – przykłady to szkoła ekonomii instytucjonalnej, teoria wymiany społecz-
nej [Coyle-Shapiro, Kessler, 2003]. 

Współcześnie za M. Walzerem można przyjąć, że obywatelskość jest goto-
wością do dobrowolnego uczestnictwa w życiu społecznym, czyli angażowaniem 
się jednostek w stowarzyszenia, inicjatywy czy grupy realizujące wspólne cele 
(społeczne, kulturowe, religijne, zawodowe itp.) [Walzer, 2006, s. 107]. Tak rozu-
miana obywatelskość gwarantuje nie tylko możliwość aktywnego działania na 
arenie politycznej, społecznej czy gospodarczej, ale przekłada się na wieloaspek-
towy rozwój danej grupy społecznej, organizacji czy też całego kraju. Istotne 
w definicji M. Walzera jest podkreślenie dobrowolności i intencjonalności aktów 
społecznych. Nikt bowiem nie może nakazać jednostce działać dla dobra wspól-
nego ani jej tego zabronić. Zarazem obywatelskość wykracza tu poza jasno okreś-
lony zestaw norm społecznych i prawnych. Jest działaniem poza obowiązkami 
społecznymi, jest  – mówiąc bardziej precyzyjnie – „ponadstandardową aktyw-
nością podmiotu”. Walzerowskie rozumienie obywatelskości jest bardzo zbliżone 
do tego, co teoretycy zarządzania określali mianem obywatelskich zachowań 
organizacyjnych (OCB). 

Jak podkreśla J.M. Graham, idee filozoficzne i politologiczne stały się pod-
stawą dla zrozumienia OCB, gdyż „cnoty obywatelskie” takie jak: posłuszeństwo, 
lojalność i uczestnictwo, charakteryzują zarówno „dobrych obywateli”, jak i „do-
brych pracowników” [Graham, 1991].

1.1. Inspiracje teorii politologicznych dla OCB

Analizy prowadzone na gruncie organizacji wskazują, że obywatelskość w miejscu 
pacy może korespondować z obywatelskością wobec społeczeństwa i państwa. 
A. Cohen i E. Vigoda twierdzą, że doświadczenia ze sfery publicznej mogą być 
następnie przejawiane również na terenie zawodowym. Osoba aktywna politycz-
nie (np. uczestnicząca w wyborach) przenosi bowiem swoje zaangażowanie na 
sferę organizacyjną i działa również w środowisku zawodowym dla dobra wspól-
nego (służy ineresariuszom). Ludzie, zdaniem cytowanych autorów, którzy mają 
przekonania, że można zmieniać świat poprzez kolektywną aktywność (także 
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na terenie organizacji publicznych), przejawiają takie postawy w miejscu pracy 
i dążą do pomagania i wspierania innych uczestników życia społecznego [Cohen, 
Vigoda, 2000]. 

W badaniach empirycznych zespołu L. Van Dyne’a okazało się, że lojalność 
i uczestnictwo są cnotami, które znajdują odzwierciedlenie w codziennych 
praktykach pracowniczych [Van Dyne i in., 1994]. Natomiast badania A. Cohena 
i E. Vigody wskazują na pośredni związek zaangażowania obywatelskiego z za-
chowaniami na terenie organizacji [Cohen, Vigoda, 2000]. Innymi słowy, można 
stwierdzić związek między aktywnością obywatelską a działalnością na terenie 
organizacji. Co ciekawe, postawy obywatelskie są ściślej skorelowane z postawami 
wobec miejsca pracy, a nie z zachowaniami wobec innych pracowników.    

1.2. Zachowania obywatelskie w organizacjach publicznych

Zachowania obywatelskie w organizacji (OCB) nie są sensu stricte tym samym co 
obywatelskość, choć – jak np. w konceptualizacji M. Walzera – można znaleźć 
pewne podobieństwa. OCB są „dobrymi czynami”, jakie podejmują pracownicy 
z własnej inicjatywy, aby pomagać innymi pracownikom i przyczyniać się do 
ogólnie pojętego sukcesu organizacji – stąd określane są czasami jako „syndrom 
dobrego żołnierza” (the good soldier syndrome). Istotą definicji akceptowaną w za-
sadzie przez wszystkich autorów jest to, że są to czyny nie wynikające z roli zawodo-
wej i formalnych obowiązków, za które jednostki nie otrzymują wynagrodzenia. 
Z tego powodu duża część autorów utożsamia zachowania obywatelskie z kon-
cepcją extra-role behavior, a więc zachowaniami pracownika niewynikającymi 
z obowiązków zawodowych [Van Dyne i in., 1995]. 

Sam termin „OCB” pojawiał się w słowniku teoretyków zarządzania na po-
czątku lat 80. XX wieku, gdy D.W. Organ wraz ze współpracownikami stwierdził, 
że efektywności pracy nie można w pełni wyjaśnić czynnikami kompetencyjnymi, 
a związek postaw wobec pracy (np. satysfakcji) nie łączy się w sposób bezpośredni 
z efektami czynności zawodowych. Doszedł zatem do wniosku, że musi istnieć 
„jakiś” niezidentyfikowany konstrukt teoretyczny, która wyjaśnia wariancje wy-
ników dotyczącą efektów zawodowych. Analizując treść pracy i czynności zawo-
dowe pracowników organizacji, stwierdził, że osoby te – w pewnych sytuacjach 
– poświęcają dużo czasu na zachowania ukierunkowane na pomaganie innym 
pracownikom, dbanie o klimat organizacyjny, dążenie do perfekcji, przejawianie 
inicjatywy czy dążenie do rozwoju swoich kompetencji itp., za które nie są wyna-
gradzani i które nie są bezpośrednio wpisane w ich formalny kontrakt zawodowy. 
Czynności te jednak, jak stwierdził, stanowią kluczowy element decydujący o ge-



104

•   Dariusz Turek  Wspieranie zachowań obywatelskich w organizacjach...  •

neralnej efektywności każdej organizacji i określił je mianem „obywatelskich za-
chowań organizacyjnych”. Ponieważ stanowią konglomerat różnych aktywności 
i zależą zarówno od czynników organizacyjnych, grupowych jak i podmiotowych, 
nie pasowały do istniejących konstruktów teoretycznych, takich jak altruizm, czy 
prospołeczność [Organ i in., 2006, s. 15]. 

Od początku badań nad OCB badacze zastanawiali się, na czym faktycznie 
polega obywatelskość w środowisku zawodowym. Pierwotnie wyróżniono szereg 
aktywności, które opisano dwoma głównymi czynnikami: altruizmem i „służe-
niem zasadom”. Po głębszych analizach aktywności ludzi w organizacji zaczęto 
dołączać kolejne grupy zachowań, które charakteryzowały się dobrowolnością 
i wykraczały poza formalne obowiązki zawodowe, a których przejawianie przy-
czyniało się do efektywności pracy. Tym sposobem z pierwotnej listy dwóch 
czynników wyróżniono siedem głównych zachowań, które spełniają wszystkie 
warunki ujęte w definicji tych zachowań. Są to: pomaganie innym (helping); 
wytrwałość/wyrozumiałość (sportsmanship), lojalność organizacyjna (organi-
zational loyalty), posłuszeństwo organizacyjne (organizational compliance), ini-
cjatywa (individual initiative), cnoty obywatelskie (civic virtue) i rozwój własny 
(self-development) [Organ i in., 2006, s. 308–311].

Jak podkreślają autorzy zajmujący się badaniem organizacji publicznych 
[Coyle-Shapiro, Kessler, 2003; Kandan, Bin Ali, 2010; Kim, 2004; Rayner, Lawton, 
Williams, 2012; Rego i in., 2010; Sayed Mostafa i in., 2015; Watty-Benjamin, Ude-
chukwu 2014; Vigoda-Gadot, Beeri, 2011] zachowania obywatelskie zatrudnionej 
kadry zwiększają produktywność pracowników, poziom gospodarowania zaso-
bami organizacyjnymi (ograniczają marnotrawstwo), wzmacniają poziom pracy 
zespołowej i wzajemnej kooperacji, poziom reputacji organizacji wśród interesa-
riuszy, jakość usług świadczonych interesantom, elastyczność organizacji i zdol-
ność dostosowania się do zmian otoczenia. Są to zatem zachowania bezpośrednio 
przekładające się na efektywność funkcjonowania tych organizacji i zapewniające 
wysoki poziom usług świadczonych interesariuszom zewnętrznym. Cytowani 
autorzy wskazują także, że rozwój organizacji publicznych powinien się opierać 
nie tylko na lepszej organizacji pracy, wzmacnianiu jej etosu czy ukierunkowa-
niu na klienta, ale właśnie na budowaniu w pracownikach gotowości do „obywa-
telskiego służenia organizacji” i jej interesariuszom.

2. Za mało „obywatelskości” w organizacjach publicznych?

Stereotypowo organizacje publiczne postrzega się jako mniej efektywne niż organi-
zacje biznesowe, gdzie pracownicy w stosunku do interesantów są mniej przyjaźni, 
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gdzie występuje deficyt wewnętrznej kooperacji, brak inicjatywy, wzajemnego 
altruizmu czy dbałości o wewnętrzne zasoby organizacji. Egzemplifikacją tych 
przekonań są choćby badania przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecz-
nych w 2009 roku na zlecenie Urzędu Służby Cywilnej. Wynika z nich, że kluczo-
wymi przyczynami braku dostatecznej satysfakcji z tego, co oferują obywatelom 
urzędy administracji, są: nieznajomość przepisów przez pracowników, brak z ich 
strony pomocy i życzliwości, długi czas załatwiania spraw, skomplikowane pro-
cedury i formularze [Przybyszewski, Atamańczuk, 2011, s. 221–222]. B. Kożuch 
wskazuje także na deficyt kooperacji zarówno wewnątrzorganizacyjnej, jak z in-
nymi podmiotami czy niskie zaangażowanie kierowników i brak odpowie-
dzialności za wyniki pracy instytucji administracji [Kożuch, 2011, s. 131–136]. 
Ponadto, jak wynika z badań opinii społecznej, obywatele skarżą się także na 
niską jakość obsługi [CBOS 2014/107]. Analizy niektórych badaczy pokazują także, 
że w organizacjach publicznych jest mniej efektywny system motywowania pra-
cowników [Hysa, Grabowska, 2014], a z powodu formalizmu procedur, niskiej 
jakości przywództwa, rozmycia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków 
zawodowych czy niesprzyjającego klimatu organizacyjnego pracownicy są mniej 
efektywni zawodowo [Organ i in., 2006]. 

Choć wskazane powyżej badania i analizy diagnozujące niższy poziom za-
chowań obywatelskich w organizacjach publicznych znajdują oparcie empiryczne, 
to generalizacje takie są jednak nie w pełni uprawnione. Szereg badań prowadzo-
nych na w ciągu kilkunastu ostatnich lat dość mocno akcentuje, że pracownicy 
organizacji publicznych bardziej identyfikują się z etosem swojej pracy i w związku 
z tym ich motywacja wewnętrzna do wykonywania zadań i służenia dobru pu-
blicznemu jest większa niż pracowników organizacji biznesowych [Houston, 
2006; Perry i in., 2010; Vandenabeele, 2007]. B.E. Wright i S. Pandey wykazali, że 
pracownicy administracji publicznej utożsamiają się z wartościami organizacyj-
nymi (etosem i misją zawodu) i w związku z tym przejawiają generalnie wysokie 
dopasowanie do organizacji i zadań zawodowych, który to czynnik jest ważny 
z punktu widzenia zachowań obywatelskich [Wright, Pandey, 2008]. W swych 
badaniach J. Rayner wraz z zespołem [Rayner i in., 2012] stwierdzili, że przeko-
nania o publicznej służbie (public service belief ) i uwzględnianie publicznego 
interesu (public interest) wśród pracowników administracji istotnie pozwala 
przewidywać gotowość tych jednostek do czynów obywatelskich ukierunkowa-
nych zarówno na pozostałych pracowników, jak i całą organizację. Zdaniem 
D. Wittmera pracownicy administracji publicznej cenią również bardzie war-
tości służenia interesantom, jak i całemu społeczeństwu niż pracownicy przed-
siębiorstw [Wittmer, 1991]. Również P.E. Crewson wykazał, że pracownicy ci, 
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w przeciwieństwie do osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, postrzegają 
swoja pracę jako służenie dla dobra społeczności i państwa, a w związku z tym są 
skłonni do przejawiać postawy obywatelskie [Crewson, 1997]. 

Przekonanie o ważności pracy, etosie zawodowym i misji służenia innym 
wzmacnia w pracownikach administracji publicznej emocjonalny i psycholo-
giczny związek z organizacją i staje się czynnikiem wyzwalającym pozytywne 
działania, nakierowane na wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy [Coyle-
-Shapiro, 2002]. 

Zgodnie z teorią wymiany społecznej podkreśla się również, że pracownicy 
postrzegający swoją pracę jako służenie innym (gdzie etos zawodowy jest waż-
nym czynnikiem kształtującym postawy osobiste) wykazują generalnie silniejszą 
tendencję do odwzajemnienia organizacji i dzięki temu przejawiają częściej za-
chowania obywatelskie [Rego i in., 2010].  

W kontekście dotychczasowych analiz można także przywołać porównaw-
cze badania przeprowadzone przez E. Snape’a i T. Redmana nad praktykami HR 
i zachowaniami obywatelskimi w przedsiębiorstwach i organizacjach publicz-
nych. Wynika z nich, że o ile pracownicy organizacji biznesowych częściej wyka-
zują zachowania związane bezpośrednio z obowiązkami zawodowymi (in role 
behavior), to w publicznych organizacjach występuje większy altruizm i postrze-
ganie wsparcia organizacyjnego, jako kluczowej determinanty czynów prospo-
łecznych [Snape, Redman, 2010]. 

Z przedstawionych analiz wynika zatem wniosek, że administracja publiczna 
nie jest jedynie „bezdusznym” pracodawcą, który deprawuje sumienia pracowni-
ków i wyzwala w nich cynizm i gotowość do zachowań kontrproduktywnych. 
W tego typu instytucjach przejawiane są także często pozytywne postawy wobec 
interesariuszy i zachowania wzmacniające jakość wykonywanych obowiązków 
zawodowych. Jednak aby „obywatelskość” stała się trwałym wymiarem zacho-
wań pracowniczych, warto te zachowania  kadry pracowniczej wzmacniać przez 
różne praktyki ZZL. 

3. Jak wspierać zachowania obywatelskie w organizacjach 
publicznych?

Chociaż zachowania obywatelskie są dobrowolnymi i często ukrytymi przed 
formalnymi procedurami i systemem motywacji działaniami pracowników, to 
można opracować ogólne dyrektywny w zakresie ZZL, które będą je wzmacniać. 
Wskazuje się bowiem, że kluczem do stymulowania tego rodzaju zachowań są 
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praktyki ZZL [Sayed Mostafa i in., 2015], a w szczególności tworzenie systemu 
motywowania i wynagradzania, rozwijania potencjału zatrudnionej kadry, a także 
przywództwo i tworzenie sprzyjającego klimatu pracy [Organ i in., 2006, s. 224–236; 
Watty-Benjamin, Udechukwu, 2014]. Na przykład badania prowadzone przez 
zespół Husina wskazują, że najsilniejszym wymiarem praktyk ZZL korzystnych 
dla przejawiania obywatelskości jest wsparcie w wykonywaniu zadań zawodowych 
(wyjaśnia 34% wariancji wyników OCB dla kobiet i 14% dla mężczyzn), a także 
pomoc i wsparcie przełożonego (45% wariancji dla kobiet i 34% wariancji OCB 
dla mężczyzn) [Husin i in., 2012]. Percepcja organizacji jako wspierającej ma zatem 
konsekwencje behawioralne. Jeżeli pracownik postrzega, że zwyczaje panujące 
w organizacji są w jego odczuciu przyjazne i działania organizacji dążą do pod-
trzymywania takiego stanu, to jest on gotowy silniej przejawiać OCB zarówno 
wobec innych pracowników, jak i samej organizacji. Reguły wzajemności i wy-
miany społecznej sprawiają, że „przyjazny do pracy” klimat w organizacji wyzwala 
kolektywną chęć do angażowania się w pracę i pomagania innym. Jak pokazują 
badania, ludzie pracujący w dobrej atmosferze sprawniej komunikują się i działają 
dla dobra organizacji [Okurame, 2012]. D.W. Organ wraz z zespołem wskazują 
także, że panujący w organizacji klimat przejawiający się m.in. zbyt dużym dy-
stansem w relacjach pracowniczych może negatywnie oddziaływać na zachowa-
nia obywatelskie [Organ i in., 2006, s. 131]. Oczywiście nie tylko percepcja relacji 
jest istotna dla przejawiania OCB, ale także sama reputacja organizacji i zawar-
tych tam procedur. Y. Shin wykazał, że percepcja organizacji, w której panuje 
„etyczny klimat”, ma bezpośrednie przełożenie na ogólną gotowość do OCB 
[Shin, 2012]. Ważne jest zatem umacnianie etosu pracowniczego i kształtowanie 
postaw nakierowanych na dobro organizacji.

D.W. Organ i inni podkreślają również, że usuwanie przeszkód w wykony-
waniu pracy i dostarczanie odpowiednich zasobów, które to działania łączą się 
z percepcją klimatu organizacyjnego, może wpływać na to, czy pracownicy będą 
wykazywać zachowania obywatelskie [Organ i in., 2006, s. 131]. Zbyt wiele trud-
ności, jakie napotykają pracownicy wykonujący swoje obowiązki, zwłaszcza za-
angażowani w pracę, może ograniczać ich gotowość do obywatelskości [Britt 
i in., 2012].

Zachowania obywatelskie są, co prawda, działaniami pracowniczymi nie-
objętymi systemem motywacyjnym, ale sam system może stać się czynnikiem 
wyzwalającym te zachowania. Wskazuje się tu, że działania motywacyjne muszą 
równoważyć nagrody za wydajność poszczególnych pracowników ze spójnością 
grupy pracowniczej. Zachwianie proporcji w premiowaniu niektórych pracowni-
ków powoduje poczucie niesprawiedliwości u innych. Jednakże brak nagrody dla 
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najbardziej wydajnych obniża ich poczucie satysfakcji i zaangażowanie i potencjal-
nie może być powodem odejścia z pracy. Kluczem do rozwiązania tego dylematu 
jest nie tyle sprawiedliwość dystrybucji zasobów, ile sprawiedliwość procedur 
nagradzania. 

Jak wykazują S. Husin, P. Chelladurai i G. Musa, system premiowania i wy-
nagrodzeń, który jest dobrze dostosowany do oczekiwań kadry, istotnie wyjaśnia 
motywy podejmowania zachowań obywatelskich w organizacjach [Husin i in., 
2012]. H.J. Leea, Y. Iijimab i C. Reade sugerują wręcz, że optymalnym z punktu 
widzenia celów organizacji (sprawne wykonywanie zadań zawodowych) i klimatu 
pracy (zachowania obywatelskie) jest system wynagrodzeń oparty na wynikach 
[Leea i in., 2011]. 

Ważnym wymiarem praktyk ZZL nakierowanych na wzmacnianie zacho-
wań obywatelskich są również szkolenia pracowników. Wskazuje się tu, że wzrost 
zachowań obywatelskich można uzyskać zarówno tradycyjnie ujmowanymi meto-
dami, tj. treningami i warsztatami, jak i działaniami coachingowymi oraz men-
toringowymi. Szkolenia (zwłaszcza nakierowane na umiejętności tzw. miękkie) 
podnoszą kompetencje interpersonalne i umiejętności kooperacji, które mogą 
zwiększać gotowość do wzajemnej pomocy. Ponadto warsztaty dotyczące kwestii 
etycznych mogą umożliwiać pracownikom większą identyfikację z głównymi 
zasadami organizacyjnymi. Ich podstawowym celem jest bowiem zwiększanie 
etycznej świadomości pracowników i ukazanie, że normy organizacyjne i spo-
łeczne to nie abstrakcyjne pojęcia, ale wartości, które mają zastosowanie w co-
dziennych czynnościach zawodowych [Dean, 1992], co pozwoli chronić zasoby 
organizacyjne i wzmacniać „postawę obywatelską”.

W przypadku działań coachingowych i mentoringowych wskazuje się, że 
wzmacniają one identyfikację z organizacją, sumienność pracy i konieczność 
pomocy innym uczestnikom w ich obowiązkach zawodowych [Organ i in., 2006, 
s. 227]. 

Podsumowanie

Zachowania obywatelskie stanowią ważny element konstytuujący jakość i spraw-
ność wykonywanych obowiązków zawodowych. Przeprowadzone metaanalizy 
dotychczasowych badań wskazują, że postępowanie pracowników wykraczające 
poza obowiązki zawodowe przekłada się na wiele istotnych z punktu widzenia 
organizacji wymiarów, m.in. finansowy, jakość usług, sprawność procesów we-
wnątrzorganizacyjnych (komunikacja, transfer wiedzy, wykorzystanie zasobów 
organizacyjnych), poziom fluktuacji kadry a także efektywność wykonywania 
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zadań zawodowych [Nielsen i in., 2009; Podsakoff i in., 2009; Podsakoff i in., 
2014]. Nie jest zatem specjalnie zaskakujące, że „zachowania obywatelskie” sta-
nowią w ostatnich kilkunastu latach ciągle poszerzający się temat badań w na-
ukach o zarządzaniu. Badacze organizacji publicznych również dostrzegli, że 
zachowania pracowników wykraczające poza ściśle określone zadania zawodowe 
mogą się przyczyniać do sprawności funkcjonowania tych instytucji i zapewniać 
wysoką jakość usług świadczonych interesariuszom zewnętrznym. Warunkiem 
koniecznym pojawienia się tego typu aktów działalności pracowniczej są jednak 
odpowiednie oddziaływania kadry menedżerskiej. 

Wśród głównych uwarunkowań pojawiania się tego typu zachowań, obok 
czynników jednostkowych (osobowość, postawy, cenione wartości itp.) wskazuje 
się właśnie na oddziaływania ze strony organizacji i przełożonych, w tym: wspar-
cie dla pracowników, budowanie „etycznego” klimatu organizacyjnego czy sto-
sowanie odpowiednich praktyk ZZL. 
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Regulacja emocji w kontekście organizacyjnym

Streszczenie 

W ostatnim dziesięcioleciu dostrzec można wzmożoną aktywność naukowo-badawczą, 
podejmowaną w kwestii rozpoznania emocjonalności pracowników. Aktualne badania 
wykraczają poza ugruntowane w literaturze tematu pojęcie zarządzania emocjami, sto-
sowane w odniesieniu do charakterystyki działań podejmowanych przez podmiot wyko-
nujący emocjonalną pracę. Zauważyć można znaczące zainteresowanie emocjami  
na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym, niezależnie od formy własności 
przedsiębiorstwa, rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanej w organizacji pozycji. Tak 
wyraźnie wydzielony nurt w zagranicznej literaturze z zakresu zarządzania w Polsce 
wydaje się jedynie lekko zaznaczony [Krzyworzeka, 2013, s. 1].
Artykuł porusza kwestie emocjonalności człowieka w kontekście organizacyjnym. Pre-
zentuje rodzaje, kierunki i sposoby regulowania emocji; podejmuje także problematykę 
regulacji emocji pracowników administracyjnych i wskazuje możliwe sposoby ich wspie-
rania w tym zakresie przez instytucje publiczne. 
Słowa kluczowe: emocje, zarządzanie emocjami, regulowanie emocji w organizacji 
Klasyfikacja JEL: O15

The regulation of emotions in the organisational context

Abstract 

Throughout the last decade one can notice intensive research activity in the field of 
employee emotions. Current research is going beyond the emotions management, a term 
well established in the bibliography and applied to the activities of an object doing an 
emotional work. Increased interest in emotions at individual, group and organizational 
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level is noticeably independent of organization ownership, kind of job and position in the 
organization. This distinct stream in the foreign literature seems to be only slightly 
marked in the Polish one.
This article deals with human emotionality in the organizational context and shows 
different types, directions and strategies of emotions regulation. 
Keywords: emotions, emotions management, emotion regulation in the workplace

Wstęp
Natura emocji od dawna interesuje przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin 
naukowych (np. psychologów, neurobiologów). Należy podkreślić, że ogromny 
postęp w badaniach nad emocjami, zwłaszcza społecznymi, dokonał się w ciągu 
ostatnich czterech dziesięcioleci – czyli od czasu, gdy socjologia emocji stała się 
uznaną dziedziną [Turner, Stets, 2009, s. 11]. Emocje człowieka funkcjonującego 
w kontekście organizacyjnym stały się obiektem empirycznych eksploracji w la-
tach 80. minionego wieku – pokolenie ówczesnych badaczy wyraziło niezadowo-
lenie z powodu niedoceniania czy wręcz negowania roli emocji w wielu aspektach 
organizacyjnego życia [Fineman, 1993, s. 9–35]. To wówczas powstały przełomowe 
prace A.R. Hochschild i D. Golemana, poświęcone problematyce pracy [Hoch-
schild, 2009] i inteligencji emocjonalnej [Goleman, 1997], dzięki którym emocjo-
nalność człowieka w organizacji zyskała należytą uwagę. Współcześnie, rola 
emocji w kontekście organizacyjnym wzbudza jeszcze silniejsze zainteresowanie 
badaczy [Fineman, 2000, s.1–24] i zdecydowanie wykracza poza dotychczasowe 
obszary analizy. Niestety, w krajowej literaturze naukowej dostrzega się niedosta-
tek publikacji poświęconych tematyce emocji w organizacji.

Z tego względu deskrypcyjne i poznawcze cele niniejszego artykułu sfor-
mułowano jako: prezentację spójnej klasyfikacji terminów stosowanych w celu 
opisu ludzkich emocji w organizacji, rozpoznanie różnic i podobieństw między 
stosowanymi w literaturze tematu terminami, takimi jak: „zarządzanie emo-
cjami”, „regulowanie emocji”, „regulacja reakcji emocjonalnych”, oraz wskazanie 
konsekwencji regulacji emocji w określonym kontekście organizacyjnym – dla 
pracowników administracyjnych i instytucji sektora publicznego. Jako cel utyli-
tarny wskazać należy prezentację możliwych sposobów wspierania w zakresie 
regulowania emocji pracowników administracji publicznej.

1. Emocje w kontekście organizacyjnym
W literaturze tematu poświęconej stanom afektywnym człowieka istnieje ter-
minologiczny chaos, który niejednokrotnie skutkuje nakładaniem się na siebie 
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zakresów definicji poszczególnych terminów. Z badaniem emocji kojarzy się naj-
częściej kilka innych pojęć, takich jak: afekty, nastroje, sentymenty [Gordon, 
1981, s. 562–592]. 

Co zaskakujące, nie ma ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czym są emocje. 
[Van Brakel, 1994, s. 172–237]. Istnieje w zasadzie tyle odpowiedzi, co stanowisk 
teoretycznych wyjaśniających dynamikę emocji [Turner, Stets, 2009, s. 16]. Nie-
którzy dają pierwszeństwo terminowi „emocje”, zakładając, że pojęcie to obej-
muje zjawiska denotowane przez inne określenia [Turner, Stets, 2009, s. 16]. Inni, 
zwłaszcza psychologowie, wyraźnie odróżniają emocje od pozostałych stanów 
afektywnych. Afekty definiowane są jako silne, chwilowe, pozytywne lub nega-
tywne reakcje organizmu – uczucia wywołane radością, przestrachem, gniewem 
[Kopaliński, 2000, s. 21]. Reakcje te powstają w odpowiedzi na zmianę w otocze-
niu lub w samym podmiocie. W psychologii termin „afekt” określa obserwowaną 
przez badacza ekspresję emocji. Niektórzy sądzą, że afekty uprzedzają intencje, 
nadawanie znaczenia, określanie powodów czy formułowanie przekonań. Mimo 
że wpływają na ludzkie myślenie i sądy, są od nich odrębne. Afekty są niekogni-
tywnymi, automatycznymi, cielesnymi procesami lub stanami [Leys, 2011, s. 437].

Emocje natomiast to świadome lub nieświadome, silne, względnie krótko-
trwałe, gwałtowne uczucia (stany afektywne1) o mocnym zabarwieniu i wyraź-
nym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), 
poprzedzone jakimś wewnętrznym lub zewnętrznym wydarzeniem [Carlson, 
Hatfield, 1992, s. 5].

Emocje często łączy się także z terminem „nastrój”, wskazując na kilka 
podobieństw: oba pojęcia odnoszą się do subiektywnie odczuwanych stanów 
emocjonalnych, stany te są charakteryzowane jako pozytywne lub negatywne 
i odzwierciedlają aktualny status organizmu ludzkiego wchodzącego w interakcje 
z otoczeniem lub środowiskiem [Parkinson i in., 1996]. Ponadto uważa się, że 
emocje i nastroje mogą zawierać te same komponenty, co w realizacji procesów 
badawczych skutkuje jednoczesnym badaniem składowych obu konstruktów 
pod wspólną „etykietą” afektów [Parkinson i in., 1996]. 

Badacze, którzy odróżniają nastrój na tle emocji, definiują go, jako uczucie 
o spokojniejszym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym czasie trwania niż 
emocje [Thayer, 1996, s. 5]. 

Odmienne znaczenie przypisuje się również sentymentom, które – określane 
mianem postaw emocjonalnych – odnoszą się raczej do trwałych sympatii bądź 
antypatii, niż krótkotrwałych stanów [Frijda, 1994, s. 112–122].

1  W literaturze tematu stany emocjonalne odróżnia się od emocji postrzeganych jako cecha człowieka. 
Pierwsze oznaczają ogólną tendencję do doświadczania określonej emocji w czasie i sytuacji; drugie wiążą się 
z rozwojem i progresem chronicznej choroby [Mayne, 1999, s. 601–635].
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Reprezentanci różnych stanowisk teoretycznych kładą nacisk na odmienne 
uwarunkowania emocji, z reguły traktując konkurencyjne perspektywy badawcze 
jako mniej znaczące w dochodzeniu do prawdy, w jaki sposób człowiek odczuwa 
i wyraża emocje. Neurobiolodzy uważają, że emocje zawsze zawierają element 
biologiczny i są produktem fizjologicznych zmian w ciele. Równie ważne dla 
rozumienia emocji są także procesy poznawcze. Na przykład podejście kognity-
wistyczne, a więc dominująca w ostatnich latach wśród psychologów perspektywa 
zakłada, że emocje nie powstają, póki nie dojdzie do oceny obiektów lub zdarzeń 
w danej sytuacji [Cornelius, 1996]. Ostatnie socjologiczne próby rozumienia 
emocji uznają istnienie wzajemnej relacji pomiędzy biologią a procesami spo-
łeczno-kulturowymi [Turner, 2000]. Współcześnie uznaje się, że kultura i struk-
tura społeczna nie odnoszą całkowitego zwycięstwa nad neurobiologią emocji, 
a emocje są rezultatem skomplikowanej współzależności między czynnikami kul-
turowymi, strukturalnymi, poznawczymi i neurobiologicznymi [Turner, Stets, 
2009, s. 23].

Analizując nie tylko źródło pochodzenia emocji, ale także formy ich wyra-
żania i zakres możliwej nad nimi kontroli, można podkreślić, że w publikacjach 
naukowych dostrzec można trzy nurty interpretacyjne pojęcia emocji. Przedsta-
wiciele pierwszego nurtu definiują emocje jako pozawerbalne stany, wyrażane 
przez fizyczne reakcje na otoczenie i zmiany w otoczeniu [Gibson, 2008, s. 263]. 
Traktują wspomniane reakcje jako automatyczne, wykraczające poza ludzką świa-
domość, a w związku z tym również trudne do przewidzenia, idiosynkratyczne 
i niepodlegające kontroli [Damasio, 1994]. Przedstawiciele drugiego nurtu interpre-
tacyjnego uważają, że emocje przyjmują postać określonych wzorców czy wręcz 
„praw” [Frijda, 1986], co w konsekwencji oznacza możliwość ich przewidywania 
i kontrolowania. Powyższe założenie pozwoliło na rozwinięcie interesującego, 
naukowego dyskursu na temat sposobów regulacji emocji czy wręcz strategii za-
rządzania emocjami. W ramach trzeciego nurtu interpretacyjnego podkreślana 
jest złożoność naukowego konstruktu, jakim są emocje, a reprezentujący go ba-
dacze wskazują na istnienie tzw. paradoksu emocji, polegającego na tym, że ludzkie 
emocje mogą symultanicznie podlegać kontroli i pozostawać poza możliwościami 
intencjonalnego oddziaływania człowieka [Gibson, 2008, s. 263]. 

Emocje przenikają właściwie każdy wymiar ludzkiego doświadczenia i wszyst-
kie stosunki społeczne. Z jednej strony, są „spoiwem” łączącym ludzi ze sobą 
nawzajem i wytwarzającym zaangażowanie w społeczno-kulturowe struktury, 
a z drugiej, emocje mogą również skłaniać ludzi do rozerwania określonych 
struktur społecznych [Turner, Stets, 2009, s. 15]. Stąd doświadczenie, zachowa-
nie, interakcja i organizacja związane z mobilizacją i wyrażaniem emocji powinny 



116

•   Monika Rutkowska  Regulacja emocji w kontekście organizacyjnym  •

stanowić przedmiot badań także w kontekście aktywności zawodowej człowieka 
i jego funkcjonowania w organizacjach.

2. Zarządzanie emocjami w organizacjach 

Inżynieria zarządzanych uczuć nie jest zjawiskiem charakteryzującym wyłącznie 
współczesne czasy; nie była obca również socjalizmowi – entuzjastyczny „przo-
downik pracy” wyznaczał przecież emocjonalny standard [Hochschild, 2009, 
s. 12]. Jednakże, termin „zarządzanie emocjami” zyskał szczególne znaczenie 
wraz z publikacją A.R. Hochschild. Pierwotnie był utożsamiany z roszczeniem 
sobie przez przedsiębiorstwo prawa do sterowania aktywnością emocjonalną 
pracownika, a dokładniej z wpływaniem na publiczne przejawy ekspresji emo-
cjonalnej osób wykonujących tzw. pracę emocjonalną [Holman i in., 2008, s. 301]. 
Wykonywanie emocjonalnej pracy oznaczało, że [Hochschild, 2009, s. 6–8]:

• emocjonalne podejście do oferowania usługi jest częścią usługi;
• pracownik sztucznie wywołuje, utrzymuje lub tłumi określony stan emo-

cjonalny;
• ekspresja emocji pracownika prowadzi do utrzymania odpowiedniego stanu 

umysłowego u partnerów interakcji (np. klientów);
• pracownik angażuje wolę w zarządzanie własnymi emocjami.

Takie rozumienie terminu „zarządzanie emocjami” akcentuje przede wszyst-
kim dwie funkcje zarządzania: planowanie, jakie emocje i w jaki sposób mają być 
wyrażane przez pracownika w określonej sytuacji zawodowej, oraz kontrolowa-
nie sposobów emocjonalnego odczuwania i emocjonalnej ekspresji. Zarządzanie 
emocjami, zwłaszcza w zakresie kontrolowania ekspresji emocji, wymaga znacz-
nego zaangażowania nie tylko organizacji (np. przez szkolenie pracowników czy 
udzielanie wsparcia psychologicznego), ale przede wszystkim motywacji i okreś-
lonych predyspozycji samego pracownika. Warto podkreślić, że nie wszyscy, 
zgodnie z typologią opracowaną przez A.R. Hochschild2 są zdolni do wykony-
wania emocjonalnej pracy i tym samym do aktywnego oddziaływania na własne 
emocje. Najmniejsza świadomość wykonywania emocjonalnej pracy cechuje 
[Hochschild, 2009, s. 13–14]:

• instrumentalistów – którzy sądzą, że zmieniają świat, a nie siebie; uwzględ-
niają uczucia przy podejmowaniu decyzji; nie uważają jednak, by ich uczucia 

2  Typologia jest oparta na wynikach uzyskanych w toku badań zrealizowanych przez autorkę w latach 70.  
Przeprowadzono je w grupie 261 studentów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley.
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słabły w obliczu przeszkód sytuacyjnych lub by trzeba było nad nimi praco-
wać – zarządzać nimi;

• przystosowujących się – którzy przyznają się do zmiany nastawienia i za-
chowania, ale już nie kryjących się pod nimi uczuć; uważają, że człowiek 
powierzchownie się zmienia, ale świata nie da się zmienić;

• adaptujących się – którzy świat charakteryzują jako sztywny, siebie nato-
miast jako „płynnych”, plastycznych; jednakże doświadczane przez nich 
uczucia nie tworzą solidnego oparcia dla działań; nie zmieniają się w wyniku 
podejmowanych przez nich starań, lecz automatycznie.
Podmiotami, które przyjmują aktywną postawę wobec emocji są natomiast 

tzw. robotnicy emocji – to oni potrafią uświadamiać sobie własne emocje i nimi 
zarządzać. 

Zarządzanie własnymi emocjami może przybierać dwojaką formę [Cote i in., 
2008, s. 287]:

• aktywności ukierunkowanej na pojawienie się zamierzonego zewnętrznego 
sposobu ekspresji emocjonalnej, 

• aktywności polegającej na wzbudzeniu w sobie określonego uczucia.
W pierwszym przypadku mowa o tzw. działaniu powierzchownym, zakła-

dającym, że człowiek potrafi zmienić sposób wyrażania własnych uczuć w okreś-
lonej sytuacji, może udawać, że coś odczuwa, odczuwając de facto wewnętrznie 
inny stan emocjonalny. W drugim przypadku chodzi o tzw. działanie głębokie, 
wiążące się z oszukiwaniem siebie na równi z innymi. We wspomnianym działa-
niu pracownik stara się zapomnieć, co by faktycznie czuł w obliczu uaktywnienia 
danego bodźca, i usilne stara się odczuwać coś innego. Zarządzając własnymi 
emocjami tak, że wewnętrznie udaje się i modyfikuje się uczucia, człowiek przy-
czynia się do powstawania wybranych emocji, ale i do głębokich zmian w samym 
sobie [Hochschild, 2009, s. 37].

Zarządzanie emocjami może dawać pewne korzyści (np. poprawę jakości 
obsługi klienta, wzrost jego satysfakcji), ale liczne badania empiryczne (prowa-
dzone w sektorze prywatnym, w usługach3) ukazały także jego negatywne skutki. 
Podstawowa linia krytyki pracy emocjonalnej dotyczy ingerencji w sferę uczuć 
prywatnych i wykorzystywania tego „integralnego składnika naszej osobowości” 
przez pracodawcę [Krzyworzeka, 2013, s. 3]. Szczególnie niekorzystnie ocenia się 
„oferowanie” przez pracowników powierzchownej ekspresji uczuciowej, która 
w przypadku pracownika oznacza koszt w postaci odczuwania emocjonalnego 
dysonansu, emocjonalnego wyczerpania [Grandey, 2003, s. 86–96], poczucia 

3  Por. [Hochschild, 2009].
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sztuczności lub braku szczerości [Holman i in., 2008, s. 301]. W dobie fałszowania 
zarządzanych uczuć i przypisywania uczuciom wartości rynkowej spontaniczne 
uczucie zaczyna być traktowane jako dobro rzadkie i cenne. Krytyce podlega 
także tzw. transmutacja prywatnych sposobów wykorzystania uczuć / transmu-
tacja systemu emocjonalnego, która oznacza, że zarządzając uczuciami, jednostka 
wkracza na teren własnego, skomplikowanego systemu emocjonalnego. Jeżeli 
składniki tego systemu trafiają na rynek pracy i zostają sprzedane w postaci pracy, 
to dostosowują swój kształt do wystandaryzowanych form społecznych. W kon-
sekwencji uczuciowy wkład jednostki staje się słabszy i w mniejszym stopniu 
pochodzi od niej; w mniejszym stopniu jest też skierowany na innego człowieka 
– z tego powodu rośnie szansa na oddzielenie się uczucia od jednostki, wręcz 
wyalienowania z uczucia [Hochschild, 2009, s. 14]. Społeczne wzory postępowa-
nia wpływają na zarządzanie emocjami – reguły odczuwania i ekspresji behawio-
ralnej są zamrożone w rytuale. Gdy człowiek stara się wzbudzić w sobie jakieś 
uczucie, uruchamia ukryte reguły odczuwania i ekspresji. Akty zarządzania 
uczuciami nie mają prywatnego charakteru; wykorzystuje się je w wymianach 
społecznych przebiegających według odpowiednich reguł. Reguły te wyznaczają 
standardy rządzące wymianą emocji; określają, co w walucie uczuć jednostka jest 
winna innym, a co jej się od nich nie należy [Hochschild, 2009, s. 20]. 

Zaprezentowana koncepcja pracy emocjonalnej znalazła licznych konty-
nuatorów, do najważniejszych przedstawicieli tego nurtu zaliczyć należy takich 
badaczy, jak: R. Leidner [Leidner, 1999, s. 81–95], J. Van Maanen [Van Maanen, 
1991, s. 58–76], G. Kunda [Kunda, 2006], A. Rafaeli i R. Sutton [Rafaeli, Sutton, 
1987, s. 23–37], B.E. Ashforth i R.H. Humphrey [Ashforth, Humphrey, 1993, 
s. 88–115]. Wielu z nich poszerzyło obszar dotychczasowych analiz, odwołując 
się do teorii emocjonalnej regulacji [Grandey, 2000, s. 95–110], regulacji działań 
[Zapf, 2002, s. 237–268] i społecznych interakcji [Cote, 2005, s. 509–530]. Nawią-
zywanie do wymienionych założeń teoretycznych skutkowało m.in. zamiennym 
stosowaniem pojęcia zarządzania emocjami i regulowania emocji czy regulo-
wania reakcji emocjonalnych [Cote i in., 2008, s. 284]. Choć w wielu aspektach 
pojęcia te wykazują znaczne podobieństwo (w formie oddziaływań na emocje 
– powierzchowne i głębokie, w kierunku oddziaływań na emocje – inicjacja i utrzy-
manie vs. redukcja i eliminacja), to niektórzy badacze przypisują regulacji emocji 
szersze znaczenie. Oznacza ona bowiem podejmowanie działań ukierunkowa-
nych na pojawienie się, utrzymanie lub utajenie jednego lub kilku komponentów 
emocji [Gross, 1999, s. 551–573]4. Emocje można regulować dwojako: przez zmianę 

4  Komponenty emocji podlegające regulacji są ukazane w modelach konceptualizujących emocje jako afek-
tywne doświadczenia, pojawiające się w krótkim czasie.
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oceny zdarzenia czy sytuacji albo przez modyfikację reakcji na to zdarzenie czy 
sytuację. Jednostka może regulować emocje, zmieniając jeden lub kilka sposo-
bów ich manifestacji, do których zalicza się: działanie, poznanie, fizjologię, reakcje 
mimiczne, reakcje ruchowe, subiektywne doznania [Fredrikson, 1998, s. 300–319]. 
Regulacja emocji wykracza poza zarządzanie emocjami przez pracownika wyko-
nującego emocjonalną pracę [Totterdell, Holman, 2003, s. 55–73]. Zastosowanie 
terminu: „regulowanie emocji” pozwoliło także na odejście od koncentracji na 
dotychczasowych rozważaniach, tj. związku emocjonalnej pracy z przeciążeniem 
pracą, skutkującym niepokojem, trwogą, irytacją, zmniejszoną satysfakcją, obni-
żonym zaangażowaniem i absencją pracowników [Cote i in., 2008, s. 285] i posze-
rzenie zakresu analiz o takie kwestie, jak: związek emocji z osiąganymi wynikami 
pracownika (np. wskaźniki sprzedaży), znaczenie pozytywnych i negatywnych 
emocji dla efektywności firmy czy identyfikowanie pozytywnych efektów regulacji 
emocji, np. w postaci osiąganego przez pracowników dobrostanu (well-being) 
[Holman i in., 2008, s. 301–315]. 

W literaturze tematu odnaleźć można także prace poświęcone analizom 
wynagrodzenia (a raczej jego braku) za wykonywanie pracy emocjonalnej. Oka-
zuje się, że emocjonalna sfera działań pracownika, choć w trakcie pracy kluczowa 
i nadzorowana, nie jest traktowana na równi z innymi sferami pracy, zarówno 
podczas rekrutacji, jak i wynagradzania. Wykształcenie, staż pracy, doświadcze-
nie, wyniki są tymi elementami, które – w przeciwieństwie do odpowiedniej eks-
presji emocji – są zauważane, nazywane i oceniane [Krzyworzeka, 2013, s. 4].

Współcześnie praca, w której należy regulować emocje, przestała być utoż-
samiana wyłącznie z obsługą klienta; dostrzeżono, że także menedżerowie i pro-
fesjonaliści, których praca nie polega na bezpośrednim kontakcie z klientem, 
angażują emocje w określonych sytuacjach zawodowych, co prowadzi do rozma-
itych konsekwencji. Różnica między tymi grupami jest jednak taka, że pierwsi 
dostają dokładne instrukcje, jakie emocje mają okazywać i są kontrolowani przez 
menedżerów i klientów [MacDonald, Sirianni, 1996, s. 1–26].

Konieczność rozszerzenia pola badawczego emocji i wyjścia poza analizę 
konsekwencji pracy emocjonalnej oraz zarządzania emocjami osób ją wykonu-
jących potwierdza opracowana przez D.A. Gibsona klasyfikacja możliwych 
obszarów analizy emocji. Wymienia on obszary [Gibson, 2008, s. 264]:

• neurobiologiczny – emocje postrzegane są jako automatyczne reakcje orga-
nizmu na zmiany w otoczeniu;

• poznawczy/intrapsychiczny – związany ze sposobem, w jaki człowiek oce-
nia zdarzenie i rozpoznaniem, jak ta ocena wpływa na postrzeganie, rozu-
mienie, etykietowanie i odzwierciedlanie emocji;
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• społeczny – w którym emocje traktowane są jako warunkowane społeczno-
-kulturowo twory, internalizowane przez podmioty;

• relacyjny – w którym emocje powstają w toku interakcji ze znaczącymi 
innymi;

• organizacyjny – obejmujący emocje pojawiające się na poziomie indywidu-
alnym, grupowym i organizacyjnym przy założeniu, że emocje i sposoby 
ich wyrażania są kształtowane przez kontekst organizacyjny (w tym hierar-
chię i kulturę).
Zatem emocje i umiejętności ich regulowania odpowiednio do sytuacji mogą 

odgrywać znaczącą rolę w każdej organizacji, niezależnie od rodzaju sektora 
(prywatny czy państwowy) i nie są warunkowane jedynie usługowym charakte-
rem świadczonej pracy (wykonywaniem pracy emocjonalnej). Regulacja emocji 
ma znaczenie w różnych obszarach aktywności człowieka w organizacji (choć 
faktycznie wskazać można zawody wymagające od pracownika rozwiniętych 
kompetencji społecznych, w tym inteligencji emocjonalnej) i w odniesieniu do 
różnych stanowisk i poziomów w strukturze organizacyjnej. 

3. Regulacja emocji pracowników administracji publicznej 

Zarządzanie organizacjami administracji publicznej, w efekcie przemian, jakie 
dokonały się w Polsce w ostatnim 25-leciu (transformacji systemu społeczno-go-
spodarczego, globalizacji oraz integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej), 
uległo poważnym przeobrażeniom. Zmiany w zarządzaniu organizacjami pu-
blicznymi5 wynikają m.in. z odmiennego, od dotychczasowego, spojrzenia na 
klienta tych instytucji – odbiorcę dóbr publicznych. Rosnące zainteresowanie 
ukierunkowaniem działań na spełnianie potrzeb i wymagań odbiorców usług 
oznacza konieczność zorientowania i „otwarcia się” pracowników administracyj-
nych na klienta obsługiwanego przez sektor publiczny [Bobińska, 2012, s. 59]. 
Pracownik administracji publicznej „funkcjonuje na granicy między organizacją 
a światem zewnętrznym – klientem [Friedman, Podolny, 1992]. Bardzo często to 
zachowanie pracownika, a nie sama usługa decyduje o satysfakcji klienta [Kor-
czynski, 2005].

Kontakt z klientem, niezależnie od rodzaju sektora, może prowadzić do po-
zytywnych i negatywnych konsekwencji – m.in. wpływać na samoocenę, poziom 
napięcia emocjonalnego czy zachowanie pracownika administracji publicznej. 
Przedstawiciele administracji publicznej, w ramach interakcji z klientem, wydają 

5  Na przykład wdrażanie koncepcji TQM.
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się szczególnie narażeni na eskalację emocji, zwłaszcza negatywnych, co może 
być spowodowane roszczeniowością klienta administracji publicznej, wynikającą 
ze specyfiki usług świadczonych przez te instytucje. 

Pracownicy administracji publicznej powinni być szczególnie zachęcani do 
doskonalenia własnych kompetencji psychospołecznych w zakresie regulowania 
emocji. Regulowanie emocji, według Dolińskiego, można zdefiniować jako 
„proces inicjujący, modulujący i podtrzymujący doświadczenie emocji oraz ope-
racji poznawczych i zachowań z tym doświadczeniem związanych” [Doliński 
w: Strelau, 2000; podaję za: Soroko, 2007]. Najogólniej rzecz ujmując, proces ten 
oznacza zatem korygowanie i kontrolowanie emocji, swego rodzaju samokontrolę. 
Znaczenie regulowania emocji potwierdza fakt, że ułatwia ono podmiotowi re-
alizację jego celów w otoczeniu zewnętrznym. 

Do regulacji emocji dochodzi na poziomie recepcji informacji, intrapsy-
chicznym oraz ekspresji emocji [Doliński w: Strelau, 2000: podaję za: Soroko, 
2007]. Dla każdego z wymienionych poziomów charakterystyczne są inne stra-
tegie, np.: przerzucenie uwagi na inne bodźce, przeformułowanie poznawcze 
znaczenia bodźca, werbalizacja emocji, skupienie uwagi na planowaniu zadania 
czy zahamowanie ekspresji emocji. Wybór strategii czy poziom wolicjonalnej 
kontroli zależy od poziomu rozwoju jednostki. Należy jednakże podkreślić, że 
zastosowana ostatecznie strategia nie zawsze jest adaptacyjna (dopasowana do 
wymagań zewnętrznych) i funkcjonalna (prowadząca do osiągnięcia pożąda-
nego przez jednostkę celu) [Soroko, 2007]. Warto także wspomnieć, że rzadko 
jednostki stosują tylko jedną strategię regulacji emocji. Biorąc pod uwagę zakres 
tej regulacji (np. treść, intensywność oraz czas trwania emocji), należy raczej mó-
wić o repertuarze strategii i o indywidualnym zróżnicowaniu tego repertuaru, 
czyli o stylu regulacji emocji [Soroko, 2007].

Regulacja emocji może być wrodzona, warunkowana gatunkowo czy tem-
peramentnie, ale może też być determinowana społecznie, wynikać z interakcji 
podejmowanych przez jednostkę, zwłaszcza ze znaczącymi innymi, w toku so-
cjalizacji pierwotnej oraz stanowić efekt kontaktów społecznych podejmowanych 
na późniejszych etapach jej rozwoju. Przy założeniu zróżnicowania społecznych 
doświadczeń i odmienności socjalizacji doświadczeń emocjonalnych nie dziwi 
wdrażanie różnych strategii radzenia sobie z emocjami; ludzie różnią się także 
poziomem świadomości regulacji emocji [Salovey, Sluyter, 1999].

Mając na uwadze, że regulacja emocji to kluczowy element relacji, a relacje 
społeczne w ciągu życia są kontekstem, w którym następuje regulacja emocji 
[Bell, Clarkins, 2000, s. 160–164], można wskazać na znaczącą rolę organizacji 
(jako systemu społeczno-kulturowego) w oddziaływaniu na umiejętności regulo-
wania emocji jej pracowników. Pomoc organizacji w regulowaniu emocji może 



122

•   Monika Rutkowska  Regulacja emocji w kontekście organizacyjnym  •

sprzyjać m.in. obniżaniu przykrego napięcia, odzyskaniu utraconej równowagi 
[Terelak, 1997], co zmniejsza stres związany z odgrywaną rolą zawodową, osłabia 
wypalenie zawodowe czy zwiększa satysfakcję z pracy. 

Formą inwestycji w doskonalenie u pracowników umiejętności regulowania 
emocji mogą być przede wszystkim szkolenia psychologiczne ukierunkowane na 
strategie radzenia sobie ze zróżnicowanymi emocjami w miejscu pracy. Z per-
spektywy wykonywania pracy emocjonalnej celowe są także, popularne od dłuż-
szego czasu szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej.

Pracownicy administracji publicznej wykonujący pracę emocjonalną6 po-
winni umieć okazywać emocje stosowne w danej sytuacji i pożądane przez 
daną instytucję administracji publicznej; powinni składać klientom określoną, 
afektywną ofertę [Szczygieł i in., 2009, s. 156]. Zatem instytucje administracji 
publicznej, którym zależy na pozytywnych relacjach z klientami, powinny być 
świadome konieczności mobilizowania własnych pracowników do wzmożonego 
zaangażowania i większej efektywności, ale powinny także podejmować działania 
ukierunkowane na kontrolowanie przebiegu interakcji pracowników z klientami. 
Poza inwestycją we wspomniane szkolenia pracowników należy również pod-
kreślić zasadność wykorzystania społecznych mechanizmów uczenia się. Dla wielu 
zatrudnionych to przełożony (lub doświadczony pracownik instytucji) może 
stanowić wzorzec okazywania emocji w kontekście organizacyjnym. Modelo-
wanie, wywoływanie i wzmacnianie danego afektu przez przełożonego może skut-
kować tolerowaniem czy wręcz naśladowaniem przez pracownika określonych 
stanów afektywnych, a to stanowi przystosowanie się do oczekiwań instytucji.

W kontekście organizacyjnym jednym z najważniejszych regulatorów wy-
miany emocji jest niewątpliwie kultura organizacyjna. Funkcjonując w określo-
nym kontekście organizacyjnym, pracownicy administracyjni poruszają się 
w obrębie swoistej „kultury emocjonalnej” [Łątka, 2012, s. 37]. Ważne zatem, by 
w instytucjach administracji publicznej istniały skuteczne kanały komunikowa-
nia, jakich emocji i jakich sposobów ich wyrażania wymaga się od pracowników 
oraz by byli oni informowani o mechanizmach kontroli i ewentualnych sank-
cjach za nieprzestrzeganie emocjonalnych reguł instytucji. 

Podsumowanie

Reasumując, mimo że regulowanie emocji wiąże się przede wszystkim z proce-
sami intrapsychicznymi jednostki, to otoczenie, w którym ona funkcjonuje, ma 

6  A.R. Hochschild zidentyfikowała 44 zawody wymagające pracy emocjonalnej, które zaklasyfikowała do 
sześciu grup. Pracownicy administracji, obok menedżerów, znaleźli się w grupie drugiej.
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możliwość wspierania jej w tym procesie. W przypadku zarządzania kompeten-
cjami pracowników administracji publicznej warto zatem przemyśleć imple-
mentację koncepcji i procesów zarządzania ukierunkowanych na doskonalenie 
ich kompetencji emocjonalnych. Skutkiem ich wdrożenia mogą być korzyści dla 
pracownika – np. dobrostan, ale także dobrostan klientów, a po części także kon-
dycja ekonomiczna organizacji [Szczygieł i in., 2009, s. 162].

Większość współczesnych zawodów, jak uważa A.R. Hochschild, wymaga 
zajmowania się ludźmi, a nie rzeczami; akcent położony jest raczej na umiejętności 
interpersonalne niż manualne [Hochschild, 2009, s. 9]. Cytowana autorka, odwo-
łując się do słów D. Bella, podkreśla także, że tercjalizacja gospodarki przekłada 
się w życiu zawodowym na komunikację, spotkanie i zwrotną reakcję „ja” na 
innego [Hochschild, 2009, s. 10]. Wszystko to wskazuje na znaczącą rolę emocji 
w procesie wymiany, który ma miejsce pomiędzy partnerami interakcji społecz-
nej. Emocje w organizacji są ujawniane na różnych poziomach funkcjonowania: 
indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. W polskiej literaturze tematu 
stosunkowo dużo miejsca poświęcono emocjom rozważanym z perspektywy in-
dywidualnej (głównie w literaturze psychologicznej), zdecydowanie skromniej 
uwaga badaczy skupia się na analizowaniu emocji kolektywnych. Wydaje się za-
tem, że pytanie badawcze, które wciąż wymaga odpowiedzi, to pytanie o zakres 
i rodzaj wsparcia aktywnych zawodowo podmiotów i zespołów pracowniczych 
w procesie intencjonalnego oddziaływania na emocje.
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Zaufanie w zespole badawczym  
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Streszczenie

Artykuł dotyczy tematyki klimatu pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaufania w zespole jako czynnika warunkującego zaangażowanie, efektywność i inno-
wacyjność zespołu. Przeanalizowano znaczenie oraz wymiary zaufania w zespole 
badawczym na podstawie koncepcji International Team Trust Indicator, czyli dziesięcio-
wymiarowego modelu zaufania. Celem artykułu jest analiza klimatu współpracy i pozio-
mu zaufania w interdyscyplinarnym zespole badawczym, realizującym na Politechnice 
Gdańskiej projekt CD NIWA (Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarza-
nia Aplikacji). Wnioski obejmują rekomendacje dotyczące zarządzania zespołem ba-
dawczym w zakresie doboru i wzmacniania zaangażowania członków zespołu oraz 
budowania klimatu zaufania w zespole badawczym przez lidera projektu. 

Słowa kluczowe: zarządzanie zespołem, zaufanie w zespole, klimat pracy zespołowej, 
zarządzanie zespołem badawczym, zespół wirtualny

Klasyfikacja JEL: I23, O15, M12, D23

1  Artykuł powstał w ramach projektu: Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania 
Aplikacji CD NIWA, realizowanego na Politechnice Gdańskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (Nr POIG.02.03.00-22-059/13).
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Trust in research team  
– case study (CD NIWA project implemented  

at Gdansk University of Technology)

Abstract

The article presents the team trust as the basic factor for team climate, commitment, 
effectiveness and innovativeness. The ten-factors International Team Trust Indicator was 
used to analyse the trust level in the interdisciplinary research team implementing the 
project: CD NIWA (Centre of Excellence of Scientific Application Development Infra-
structure) at Gdansk University of Technology. The evaluation of the other team climate 
factors is also presented. The recommendations dedicated to the research team mana-
gement are presented in the conclusions concerning team building, participants enga-
gement and trust team climate creation. 

Keywords: team management, team trust, team climate, research team management, 
virtual team 

Wstęp

Wśród czynników istotnych dla efektywnego realizowania projektów wymienia 
się m.in. relacje między jego członkami, atmosferę współpracy, kulturę organiza-
cyjną, komunikację i zaufanie [Kożuch, Sienkiewicz-Małyjurek, 2013, s. 108]. Po-
wodują one, że członkowie zespołu nie konkurują między sobą o pozycję czy 
dostęp do zasobów, ale okazując zaufanie do wiedzy i kompetencji współpracow-
ników, są gotowi do współpracy i dzielenia się wiedzą [Gellert, Nowak, 2008, s. 72]. 
Realizacja projektów jest też domeną zespołów badawczych lub badawczo-roz-
wojowych, których główne zadanie polega na prowadzeniu badań naukowych 
o różnym poziomie praktyczności (badania podstawowe, stosowane lub przemy-
słowe) albo prac rozwojowych. Celem prowadzonych badań jest zdobywanie, 
rozwój lub łączenie wiedzy lub umiejętności [Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r., 
art. 2], które powinny służyć „ogólnemu dobrobytowi ludzkości i dobry społe-
czeństwa” [Komisja..., 2012, s. 5]. Zespoły badawcze i badawczo-rozwojowe oraz 
ich liderzy są zwykle skoncentrowani na realizowanych badaniach i niewiele 
uwagi poświęcają zarządzaniu zasobami ludzkimi czy budowaniu klimatu pracy 
zespołowej. Tymczasem kreatywna praca badawcza wymaga integrowania spe-
cjalistów z różnych dziedzin i zapewnienia im warunków, w których poczucie 
identyfikacji obniża obawę przed podejmowaniem ryzyka i proponowaniem in-
nowacyjnych rozwiązań [Paulsen i in., 2009, s. 512]. Interesujące wydaje się więc, 
jak powyższe wymagania dotyczące klimatu pracy przy projekcie są spełniane 
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w czasie badań i jaki mają wpływ na efekty pracy zespołu. Problematyka wydaje 
się o tyle istotna, że „Nauka nie jest działaniem, które może być prowadzone 
w odizolowaniu. Badań i dociekań naukowych nie da się bowiem uprawiać bez 
czerpania z pracy poprzedników. Wymagają one ponadto dyskusji i współpracy 
z innymi naukowcami” [Komisja..., 2012, s. 4]. Przedmiotem artykułu są relacje 
między naukowcami zaangażowanymi w realizację projektu o charakterze ba-
dawczym. Celem artykułu jest analiza klimatu pracy zespołowej – ze szczegól-
nym uwzględnieniem zaufania – w interdyscyplinarnym zespole badawczym 
realizującym na Politechnice Gdańskiej projekt CD NIWA (Centrum Doskona-
łości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji). 

1. Charakterystyka klimatu pracy zespołowej

Klimat pracy zespołowej jest rozumiany jako wspólna dla członków zespołu per-
cepcja struktury, procesów i wartości obowiązujących w zespole, które kształtują 
ocenę środowiska i atmosfery współpracy. Badania dotyczące klimatu pracy ze-
społowej były podejmowane głównie w kontekście innowacyjności zespołów, ro-
zumianej jako generowanie i wdrażanie nowoczesnych, kreatywnych rozwiązań, 
atrakcyjnych z punktu widzenia samego zespołu jak i jego otoczenia [Andersen, 
West, 1998, s. 245–248; Isaksen, Lauer, 2002, s. 79]. Za podstawowe wymiary 
klimatu pracy w zespole można uznać: wsparcie i zaufanie, otwartość na inno-
wacje, współodpowiedzialność, wizję i motywację [Krawczyk-Bryłka, 2013, s. 152]. 
Otwartość na innowacje obejmuje nie tylko otwartą komunikację, sprzyjającą 
wyrażaniu własnych poglądów, oraz proaktywne nastawienie do rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych, ale również akceptowanie podejmowania ryzykownych 
decyzji i popełniania błędów jako elementów uczenia się zespołu i organizacji. 
Otwartość na innowacje to dodatkowo dostępność zasobów (czasu, narzędzi, 
ludzi), które są potrzebne, by innowacyjne rozwiązanie wykreować i przete-
stować [Andersen, West, 1998]. Współodpowiedzialność wynika z możliwości 
wpływania na podejmowane w zespole decyzje, zaangażowanie w jak najlepszą 
realizację powierzonych zadań oraz poczucie, że wniesiony do pracy zespołowej 
wkład jest istotny również z indywidualnego punktu widzenia. Wizja to ustale-
nie i koncentracja na konkretnym, realistycznym i ważnym dla zespołu celu, 
z którego wynika podział zadań między członków zespołu. Motywowanie jest 
związane z poczuciem sprawiedliwego nagradzania, doświadczaniem wsparcia 
i uznania ze strony lidera zespołu. 

Pierwszy z wymiarów klimatu dotyczy zaufania rozumianego jako przeko-
nanie, wiara lub oczekiwanie, że druga osoba będzie działała w korzystny dla nas 
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sposób, nie będzie miała wobec nas negatywnych intencji, będzie postępować 
zgodnie z normami, które uczynią jej zachowanie przewidywalnym i wiarygod-
nym [Paliszkiewicz, 2013, s. 23]. Zaufanie zakłada pewien poziom ryzyka, że na-
sze oczekiwania mogłyby zostać niespełnione, dlatego dla jego realizacji ważne 
jest poczucie bezpieczeństwa i wsparcie pozostałych osób w zespole (współ-
pracowników i lidera). Badania prowadzone przez D. Lewicką potwierdziły, że 
wszystkie poziomy zaufania (horyzontalne – między pracownikami w organi-
zacji), wertykalne (pracowników wobec przełożonych) i instytucjonalne (wyni-
kające z regulacji prawnych obowiązujących w ramach organizacji) mają wpływ 
na kulturę proinnowacyjną w organizacjach [Lewicka, 2012, s. 20–21]. Co prawda, 
najsłabsza korelacja dotyczy zaufania horyzontalnego, ale jego wysoki poziom 
jest z kolei predyktorem przekonania, że w organizacji panują warunki promujące 
budowanie zespołów i współpracę. Autorka zwraca uwagę, że warunki efektyw-
nej współpracy i warunki budowania zaufania horyzontalnego są właściwe toż-
same: życzliwość, rzetelność i kompetencje, uczciwość, nastawienie na wspólne 
dobro, lojalność, dostępność i wzajemne wsparcie. Kryteriami budowania zaufa-
nia w zespole w modelu International Team Trust Indicator (ITTI), zweryfikowa-
nym na podstawie badań wymiarów uważanych za podstawę zaufania w różnych 
kulturach, są: kompetencje, dobra wola / pozytywne intencje, zgodność wartości 
i postaw, uczciwość i dotrzymywanie obietnic, przewidywalność/spójność, bez-
pieczeństwo, orientacja na cele zespołu, otwartość informacyjna, dostępność 
osobista i wzajemność [WorldWork, 2008]. 

2. Znaczenie klimatu pracy zespołu  
dla realizacji projektu badawczego

Zespół badawczy, tworzony najczęściej na potrzeby konkretnego projektu, 
również powinien spełniać omówione powyżej warunki. W badaniach przepro-
wadzonych na zespołach badawczo-rozwojowych Q. Gu, GG. Wang i L. Wang 
potwierdzili zależność między kapitałem społecznym a innowacyjnością zespołu. 
Kapitał społeczny, obejmujący trzy aspekty: strukturalny (sieć relacji, liczbę re-
lacji), relacyjny (jakość relacji) i poznawczy (wspólny system kodów, wspólnota 
celów), zakłada występowanie relacji zbudowanych na zaufaniu. Zaufanie jest 
możliwe, jeśli relacje są oparte na wspólnocie przekonań, dobrych intencjach, 
otwartości i wiarygodności, akceptowaniu różnorodności, rozstrzyganiu sporów 
metodą dialogu i negocjacji oraz wymianie informacji. Aby kapitał społeczny 
przyniósł innowacyjne rozwiązania, potrzebne jest odpowiednie środowisko 
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funkcjonowania zespołu, oparte na bezpieczeństwie i uczeniu się na błędach [Gu, 
Wang, Wang, 2013, s. 97–98]. Poczucie psychologicznego bezpieczeństwa autorzy 
wskazują jako warunek podejmowania działań o charakterze ryzykownym, które 
są nieodłącznym elementem funkcjonowania w warunkach niepewności. Bez-
pieczeństwo opiera się na przekonaniu, że możliwe jest wyrażanie własnych opinii, 
że błędy są pretekstem do poszukiwania lepszych rozwiązań, a nie podstawą do 
wymierzania kary, że konfliktami zarządza się konstruktywnie, a dzielenie się 
informacjami jest wartością. 

Badania A. Pirola-Merlo udowodniły korelacje między wymiarami klimatu 
pracy zespołowej a oceną efektywności grupy oraz jej innowacyjnością. Szczególne 
znaczenie odgrywały w tej relacji wizja oraz otwartość na innowacje [Pirola-Merlo, 
2010, s. 1080]. 

C.L. Hung, S.J. Kuo i T.P. Dong odkryli związek między sukcesem projektu 
badawczo-wdrożeniowego a jakością komunikacji między członkami zespołu 
projektowego [Hung i in., 2013, s. 123]. Wysoką efektywność gwarantuje komu-
nikacja, która zapewnia łatwy i częsty dialog między członkami zespołu, integracje 
młodych badaczy z zespołem, docenianie ich wkładu badawczego i publikacyjnego, 
współpracę opartą na konsultowaniu, dyskutowaniu i wdrażaniu wygenerowanej 
wiedzy, co umożliwia rozwój indywidualny i osobiste poczucie osiągnięć. Sprawna 
komunikacja zmniejsza ryzyko destrukcyjnych konfliktów i podnosi zaufanie 
w zespole. Inne czynniki związane z komunikacją, które pozytywnie wpływają 
na efektywność zespołu to brak hierarchiczności w strukturze, poczucie bezpie-
czeństwa, wzajemności i współodpowiedzialności oraz umiejętne poszukiwanie 
i wykorzystywanie wiedzy poza zespołem. Korelacja między wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi wymiarami komunikacji a efektywnością pracy zespołu była na 
poziomie β = 0,467. Czynniki związane ze strukturą zespołu, obejmujące cel 
i strategię prowadzonych badań oraz zarządzanie zespołem nie były tak istotne 
dla oceny efektywności, ale badacze zauważyli że zespoły określane jako wysoko 
efektywne wyróżniały m.in.: korzystanie z rozwiązań IT wspierających ich 
współpracę, komplementarność prowadzonych badań i korzystanie ze zróżnico-
wanych możliwości osób w zespole, motywacja oparta na projektowaniu zadań 
jako wyzwań wzbudzających motywacje wewnętrzną uczestników projektu. 

W kontekście sieci badawczo-rozwojowych A. Sankowska i K. Santarek po-
dają jako czynniki wspierające budowę zaufania „realistyczne oczekiwania, rów-
ność partnerów, zaangażowanie wszystkich węzłów w podejmowanie decyzji, 
wybór co do własnego wkładu i zaangażowania” [Sankowska, Santarek, 2013, 
s. 129]. Oparty na nich podział zadań w konsorcjum, ustalenie relacji i zakresu 
odpowiedzialności partnerów, spisane w formie umowy i określone przez struk-
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turę sieci, zapewniają kształtowanie zaufania, wspieranego przez przekonanie 
dotyczące woli zaangażowania wszystkich stron. Autorka podkreśla też, że zaufa-
niu między partnerami w sieci naukowo-badawczej sprzyja jej homogeniczność 
dziedzinowa, która wynika z podobieństwa zainteresowań badawczych i sty-
muluje wysoką gęstość powiązań [Sankowska, Santarek, 2013, s. 132]. Integracja 
partnerów w projekcie badawczo-wdrożeniowym jest też możliwa dzięki róż-
norodności specjalizacji partnerów, bo podnosi ocenę wartości innowacyjnej 
partnerstwa. Warunkiem zaufania jest tu jednak współudział wszystkich stron 
w wykreowaniu silnej wizji i możliwość wyraźnego komunikowania postępów 
w jej realizacji oraz systematyczne spotkania, budujące relacje między osobami 
zaangażowanymi w realizację projektu. 

J. Paliszkiewicz wskazuje, jak ważne znaczenie ma zaufanie w zarządzaniu 
wiedzą [Paliszkiewicz, 2012, s. 551]. Zaufanie powinno być więc również funda-
mentem zespołów badawczych, gdzie spostrzeganie partnera jako wartościowego 
nośnika informacji dla celów projektu to podstawowy warunek zaproszenia go 
do współpracy i korzystania z jego kompetencji w trakcie projektu. Wartością 
zespołu w projekcie badawczym jest wymiana wyników badań między członkami 
projektu, naukowe dyskusje, wymiana spostrzeżeń i opinii, które są źródłem roz-
woju i odkrywania rzeczywistego znaczenia pozyskanych w procesie badawczym 
danych. Bez transferu tych wniosków w otoczeniu naukowym, bez publikowania 
wyników i udostępniania potencjalnym interesariuszom praca badawcza nie 
realizuje misji rozwoju społecznego. To z kolei jest źródłem wdrożenia nauko-
wych odkryć dla dobra rozwoju cywilizacyjnego. Znaczenie klimatu pracy ze-
społu i zaufania dla pracy zespołu badawczego i badawczo-rozwojowego wydaje 
się więc kluczowe. Przedstawiony poniżej przykład zespołu badawczego CD 
NIWA pokazuje, jak zaprezentowane wcześniej wyniki przekładają się na prak-
tykę pracy takich zespołów.

3. Charakterystyka zespołu w projekcie CD NIWA

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji CD 
NIWA to projekt realizowany na Politechnice Gdańskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który ma głównie charakter inwesty-
cyjny (2/3 środków przeznaczono na rozwój infrastruktury informatycznej), ale 
obejmuje też prowadzenie badań naukowych (1/3 środków). CD NIWA ma na 
celu świadczenie kompleksowych usług w obszarze kompetencji technologicz-
nych dotyczących nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji (równoległych, 
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rozproszonych i mobilnych) oraz oferuje zaawansowaną infrastrukturę informa-
tyczną, platformy wytwarzania aplikacji i katalog usług doradczych. CD NIWA 
oferuje wsparcie, które ułatwia przygotowania, realizację i dokumentowanie 
realizowanego projektu (przedsięwzięcia). Ze względu na zadania Centrum, któ-
rymi są głównie wykorzystanie chmury obliczeniowej do wykonania aplikacji 
w trybie online, projektowanie i wykorzystanie usług informacyjnych do wytwa-
rzania aplikacji biznesowych lub naukowych oraz budowa społeczności interneto-
wych do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach propozycji konkursowych 
bądź zlecanych przez firmy [Krawczyk i in., 2015], zespół projektowy jest interdy-
scyplinarny (informatycy, psychologowie, marketingowcy) i częściowo realizuje 
zadania online. Zróżnicowanie zespołu dotyczy również wieku zatrudnionych 
pracowników (20–65 lat), poziomu wykształcenia (student – profesor) i płci, choć 
większość zatrudnionych stanowią mężczyźni. W strukturze zespołu pracują 
cztery podzespoły: budowy infrastruktury (4 osoby), rozwoju platform (16 osób), 
organizacji i promocji (10 osób) i administracja (4 osoby). 

W listopadzie 2014 roku, czyli na półmetku działania zespołu CD NIWA, 
zostało przeprowadzone badanie, które służyło realizacji dwóch głównych celów: 

• zapoznaniu członków projektu z metodologią oceny pracy zespołów pro-
ponowaną do zastosowania w analizie zespołów realizujących zadania 
w CDNIWA,

• ocenie klimatu pracy zespołowej w zespole badawczym CD NIWA. 
Do wszystkich członków projektu został przesłany link serwisu Ankietka.pl 

z dostępem do kwestionariusza ankiety dotyczącej oceny pracy w zespole CD 
NIWA. Udział w badaniu był anonimowy i dobrowolny. Wzięło w nim udział 
20 członków zespołu – 16 mężczyzn i 4 kobiety – pochodzących ze wszystkich 
podzespołów oprócz administracji (nie dotyczą jej zadania naukowe). 

Ze względu na złożoność i interdyscyplinarność zadań i osób w zespole oraz 
ich rozproszenie badanym zadano pytanie, jak rozumieją określenie „zespół pro-
jektowy CD NIWA”. 68% zadeklarowało, że są to wszystkie osoby zaangażowane 
w realizację różnych zadań wchodzących w zakres projektu CD NIWA, 21% ba-
danych identyfikuje jako zespół projektowy osoby, z którymi współpracują nad 
konkretnym zadaniem w trakcie projektu, dla 11% (2 osoby) definicja zespołu 
CD NIWA była trudna. Powyższe wyniki wskazują, że tworzenie pozytywnego 
klimatu w pracy tego zespołu nie jest proste, a wykreowanie zaufania między 
wszystkimi uczestnikami prac to prawdziwe wyzwanie. Trudności potęguje fakt, 
że część prac jest realizowana w trybie wirtualnym: 45% badanych podało, że 
ponad 70% relacji ma charakter bezpośredni, a w ocenie 15% badanych relacje 
online stanowią ponad 70% kontaktów z innymi członkami projektu. 
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4. Ocena klimatu pracy zespołowej w projekcie CD NIWA

Klimat pracy w zespole CD NIWA oraz poziom zaufania w zespole oceniono 
na podstawie 10 pytań wchodzących w skład przygotowanego kwestionariusza, 
w tym do każdego wymiaru klimatu odnosiły się dwa stwierdzenia. Badani do-
konywali ich oceny w skali 1–7, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, 7 – najwyższą. 
Wyniki przedstawia rysunek 1. 

Rys. 1. Ocena wymiarów klimatu pracy zespołowej w CD NIWA (średnie wyniki)

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą ocenę uzyskano w kwestii otwartości na innowacje (średnia 
6,02/7), co oznacza, że w percepcji członków zespołu najsilniejszą stroną klimatu 
współpracy jest akceptacja oryginalnych pomysłów, otwartość na dyskusje służące 
poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, atmosfera sprzyjająca uczeniu się. Potwier-
dzają to również wypowiedzi osób badanych, które zapytane o mocne strony 
zespołu projektowego podały m.in. następujące określenia: „konstruktywna dys-
kusja nad problemami mimo różnic w poziomach abstrakcji postrzegania pro-
blemu”, „różnorodność osób otwartych na różne rozwiązania”, „nastawienie na 
cele i kreatywne rozwiązania”, „możliwość realizacji innowacyjnego zadania”. 
Innowacyjność samego projektu jest też czynnikiem, który stymuluje wysoką 
ocenę tego wymiaru klimatu. Zaufanie, współodpowiedzialność i motywowanie 
uzyskały wyniki na poziomie 5,8–5,9, czyli wysokim. Wśród czynników moty-
wujących zespół do współpracy w projekcie CD NIWA badani podawali możli-
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wość udziału w interesującym projekcie, możliwość rozwoju i zdobywania 
nowych umiejętności, wspierający zespół oraz wynagrodzenie.

Najsłabsze wyniki, choć nadal na poziomie dobrej oceny, uzyskano dla wy-
miaru wizja, co może wynikać ze złożoności projektu i podziału na bardzo różne, 
odrębne zadania (np. rozwój platform, stworzenie otwartego repozytorium 
nauki, tworzenie społeczności CD NIWA, organizacja konkursów dla użytkow-
ników), które dopiero na pewnym etapie realizacji mogą zostać połączone w osta-
tecznej wersji CD NIWA. Brak jasności celu i znaczenia zadań cząstkowych dla 
jego realizacji, niedoskonała koordynacja zadań oraz brak orientacji w poziomie 
zaawansowania innych niż własne zadań szczegółowych to najczęściej wskazy-
wane niedostatki pracy, które wpłynęły na uzyskany wynik. Jest on bardzo istotny 
z punktu widzenia efektywności projektu, co zaznaczyli też badani, zapytani 
o role poszczególnych czynników dla efektywności ich pracy. Ocen dokonano 
w skali od 1–7, gdzie 1 oznaczało, że dany czynnik jest zdecydowanie nieważny, 
7 – że jest kluczowy. Ranking najważniejszych w percepcji badanych czynników 
(wyniki powyżej 5) przedstawia rysunek 2. 

Pierwsze dwie pozycje zajmują czynniki związane właśnie z definiowaniem 
celu i ustaleniem harmonogramu ich realizacji, które zostały wskazane jako klu-
czowe, na pozycji czwartej jest związany z nimi podział zadań między członków 
zespołu. Na trzecim miejscu znalazła się osoba lidera, co akcentuje znaczenie 
osoby zarządzającej projektem w opinii respondentów.

Rysunek 2. Czynniki istotne dla efektywności pracy zespołu CD NIWA 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ważny jest też skład zespołu, gdyż średnią powyżej 5 (ważne) uzyskały 
czynniki związane z zaangażowaniem pracowników, ich kompetencjami i do-
świadczeniem. Nieco niżej w rankingu znalazła się osobowość kolegów z zespołu 
(średnia 4,4). Warto zaznaczyć, że skład zespołu, oparty na kompetencjach i do-
świadczeniu, został przez uczestników badania wskazany jako jedna z mocnych 
stron projektu. 

5. Zaufanie w CD NIWA

Zaufanie uzyskało w rankingu znaczenia dla efektywności projektu siódmą pozycję 
ze średnią 5,45. Tylko jedna z osób badanych uznała, że jest to czynnik raczej 
nieważny. Najważniejszą częścią badania w odniesieniu do zaufania w zespole 
było pytanie dotyczące analizy wymiarów zaufania na podstawie 10-czynniko-
wego modelu zaufania ITTI. Na podstawie charakterystyki każdego z czynników 
[WorldWork, 2008], przygotowano listę 10 stwierdzeń, które charakteryzują 
wysoki poziom zaufania w zespole:

• Pozytywne intencje (goodwill): „Okazujemy sobie wzajemną życzliwość 
i troskę w zespole”.

• Kompetencje (competence): „Wysoko oceniam kompetencje merytoryczne 
wszystkich osób w zespole”.

• Zgodność wartości i postaw (compatibility): „Mamy wspólne zainteresowa-
nia, podobne wartości”.

• Uczciwość i dotrzymywanie obietnic (integrity): „Wysoko oceniam spójność 
zespołu, dotrzymywanie obietnic, przestrzeganie zasad etycznych”.

• Spójność i przewidywalność (predactibility): „Łatwo mogę przewidzieć za-
chowania innych osób w zespole, są one spójne niezależnie od sytuacji”.

• Poczucie bezpieczeństwa (well-being): „Mam poczucie bezpieczeństwa, 
przekonanie, że nic mi złego nie grozi ze strony innych członków zespołu”.

• Orientacja na cele zespołu (inclusion): „Wszyscy są zaangażowani w zada-
nie, doceniają wkład innych w projekt”.

• Dzielenie się informacjami (openess with information): „Dzielimy się informa-
cjami, polegam na informacjach, które dostałem od innych osób w zespole”.

• Dostępność (accessibility): „Mamy kontakt również poza projektem, dzielimy 
się własnymi odczuciami i osobistymi informacjami”.

•  Wzajemność (reciprocity): „Mam poczucie, że pozostałe osoby w zespole mi 
ufają i chcą ze mną współpracować”.
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Badani oceniali powyższe stwierdzenia w skali 1–7, gdzie 1 oznaczało „zde-
cydowanie nie”, 7 – „zdecydowanie tak”. Wyniki uzyskane w poszczególnych 
skalach zaufania oznaczono na rysunku 3. 

Rys. 3. Zaufanie w CD NIWA

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy projektu CD NIWA najwyżej ocenili wymiar zaufania związany 
z percepcją kompetencji swoich kolegów z zespołu (średnia 6,1/7) oraz poczuciem 
bezpieczeństwa, które można wskazać jako główne filary zaufania w zespole. 
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Jedynym wymiarem zaufania, który osiągnął poziom poniżej 4 punktów 
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w zespole oraz obciążenia członków zespołu zadaniami (również poza projek-
tem). Może to jednocześnie sugerować, że przyjęta dotąd forma spotkań całego 
zespołu projektowego – seminaria, na których poszczególne osoby lub podzespoły 
prezentują szczegóły swoich zadań, nie jest wystarczająca do zintegrowania grupy 
oraz nie motywuje do wyrażania osobistych opinii i refleksji. Dodatkowo nieza-
leżność zadań podzespołów i koncentracja uwagi głównie na własnym obszarze 
pracy skutkuje relatywnie niską oceną wymiaru: wspólne wartości, zaintereso-
wania, cele (średnia 4/7). Ten czynniki obejmuje poczucie, że osoby, z którymi 
współpracuję, są do mnie podobne na poziomie postaw, przekonań, ale również 
zaplecza wiedzy czy wykształcenia. Trudno więc oczekiwać, że osiągnie wysoki 
poziom w różnorodnym zespole. Jednakże ten wymiar odnosi się również do 
spójności w sposobie podejścia do realizacji celu, a także do wspólnoty znaczeń 
wynikających z posługiwania się tożsamym językiem i aparatem pojęciowym. Są 
to obszary, które warto by potraktować jako pola rozwoju zespołu, co potwier-
dzają też rezultaty dotyczące wymiarów: orientacja na cel i dzielenie się informa-
cjami. Osiągnęły one, co prawda, średnią punktację odpowiednio 5,25 i 5,35 
(poziom dobry), ale są kluczowe dla współpracy w innowacyjnym i złożonym 
projekcie, więc powinny być wzmacniane działaniami w ramach zarządzania 
zespołem. Podobne zalecenie dotyczy wymiaru przewidywalność (średnia 5), 
który opiera się m.in. na dobrym rozumieniu i przestrzeganiu przez członków 
zespołu norm współpracy. 

Osoby badane poproszono dodatkowo o opinię, czy współpraca w zespole 
CD NIWA jest oparta na zaufaniu (w skali 1–7, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie 
nie, 7 – zdecydowanie tak). 1 osoba udzieliła na to pytanie raczej negatywnej 
odpowiedzi (1 punkt), 8 osób przyznało 3–4 punkty (dość niska ocena), 2 osoby 
przyznały 5 punktów (średnia ocena), zaś 9 osób oceniło zaufania na wysokim 
poziomie (6–7 punktów). Średni wynik oraz ocenę innych wskaźników istotnych 
dla realizacji zadań w zespole CD NIWA pokazano na rysunku 4.

Uogólniona ocena zaufania w zespole, wynikająca z deklaracji wprost, nie 
jest wysoka (średnia 4,2 – średni poziom). Jest o jeden punkt niższa niż średnia 
wyników dotyczących poszczególnych wymiarów zaufania (średnia 5,14), a kore-
lacja między uogólnioną oceną zaufania a jego wymiarami mierzona testem 
Rang Spearmana dla p < 0,05 jest istotna w zakresie: przewidywalności (r = 0,73), 
wzajemności (r = 0,60), dzielenia się informacjami (r = 0,56) i dostępności (r = 0,49). 
Zależności te zobrazowano na rysunku 5. 

Zweryfikowano również wzajemne korelacje między pokazanymi na ry-
sunku 4 ocenami zespołu CD NIWA, co wskazało na istotne zależności między: 
efektywnością a kreatywnością i podejmowaniem dobrych decyzji, kreatyw-
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nością a podejmowaniem dobrych decyzji i dzieleniem się wiedzą. Uogólniona 
ocena zaufania koreluje istotnie z oceną osobistej satysfakcji (r = 0,59) oraz po-
strzeganiem dobrych relacji w zespole (r = 0,69). Nieistotne statystycznie okazały 
się korelacje między ogólną oceną zaufania oraz oceną poszczególnych jego wy-
miarów a efektywnością. Okazało się jednak, że niektóre z wymiarów zaufania 
z modelu ITTI korelują z oceną kreatywności i dzieleniem się wiedzą. Wartości 
poszczególnych korelacji pokazuje rysunek 5. 

Rys. 4. Ocena zespołu CD NIWA

Źródło: opracowanie własne.

W modelu zaufania w analizowanym zespole widać wyraźną odrębność 
ocen respondentów dotyczących efektów pracy i atmosfery pracy. Jednocześnie 
wyraźne są zależności między obiema aspektami oceny a sześcioma wymiarami 
zaufania. Należy tu jednak podkreślić, że korelacje te dotyczą subiektywnych 
ocen członków zespołu, a nie obiektywnych rezultatów pracy, które należałoby 
zmierzyć wskaźnikami efektywności, kreatywności czy jakości decyzji. 

Zaproponowany model pozwala zaakcentować te wymiary zaufania w ze-
spole, które są kluczowe dla pracy zespołu CD NIWA, bo wpływają na oba obszary 
oceny: orientacja na cele zespołowe i spostrzeganie pozostałych członków zespołu 
jako ważnego wsparcia w ich realizacji, otwarte dzielenie się informacjami oraz 
możliwość przewidywania zachowań pozostałych współpracowników na pod-
stawie spójności ich działań, niezależnie od sytuacji. Wartość kompetencji zespołu, 
poczucie bezpieczeństwa i wspólnego systemu wartości nie znalazły się w powyż-
szym modelu, ale ze względu na wcześniej przedstawione wyniki trudno byłoby 
uznać je jako absolutnie nieistotne dla oceny pracy zespołu CD NIWA. Należy 
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raczej stwierdzić, że w percepcji badanych nie są one skorelowane z pozostałymi 
parametrami oceny zespołu.

Rys. 5. Model zaufania w CD NIWA (analizę korelacji przeprowadzono testem 
Rang Spearmana, dla p < 0,05)

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Ocena zaufania w zespole badawczym CD NIWA pokazała dość wysoki poziom 
klimatu pracy tego zespołu, ale pozwoliła wyróżnić też obszary wymagające do-
datkowej aktywności lidera i członków zespołu, by poziom zaufania rozwijać. 
Wśród najważniejszych rekomendacji znalazły się uwagi dotyczące komunikacji 
w projekcie i identyfikacji uczestników z celem projektu:

• konieczność zintensyfikowania komunikacji między podzespołami opraco-
wującymi poszczególne elementy CD NIWA, 

• ułatwienie komunikacji z liderem projektu, dotyczącej rozwiązywania bie-
żących problemów,

• zmiana formuły seminariów projektowych na bardziej aktywizujące wszyst-
kich uczestników,

• wyjaśnienie relacji między poszczególnymi zadaniami w projekcie,
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• wymiana informacji o zaawansowaniu prac projektowych poszczególnych 
osób w celu koordynacji prac zespołu.
Analiza wyników prowadzi jednak również do bardziej uniwersalnych 

wniosków, które warto by zweryfikować w środowisku zespołów badawczych, na 
liczniejszych próbach, pozwalających na zastosowanie parametrycznych testów 
statystycznych. Po pierwsze, widoczna rozbieżność między ocenami „twardych” 
i „miękkich” aspektów pracy zespołu badawczego potwierdza, że ten typ zespołu 
projektowego jest szczególnym wyzwaniem dla lidera, któremu zależy na inte-
growaniu prac badawczych i realizowaniu zasad klimatu sprzyjającego innowa-
cyjnym rozwiązaniom. Po drugie, warto podkreślić, że analiza klimatu pracy 
zespołu badawczego i poziomu zaufania w tym zespole może być źródłem warto-
ściowych informacji o przyczynach braku porozumienia między członkami ze-
społu, opóźnienia prac czy też unikania udostępniania własnych wyników do 
wykorzystania w dalszych pracach badawczych. Po trzecie, mimo że w badanym 
zespole nie zidentyfikowano zachowań, które byłyby destrukcyjne dla klimatu 
i zaufania w zespole badawczym, wydaje się uzasadnione stworzenie listy dzia-
łań, które są zagrożeniem dla owocnej współpracy. Może ona być źródłem sfor-
mułowania jasnych zasad działania w zespole badawczym, budowania kultury 
organizacyjnej zespołu, która zaowocuje wysokimi wynikami badań naukowych 
– wyników, którym mogą zaufać inni badacze, otoczenie biznesowe i społeczeń-
stwo korzystające z efektów prac zespołów badawczych. 
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Postrzegane wsparcie organizacyjne (POS)  
a kontrakt psychologiczny

Streszczenie

Postrzegane wsparcie organizacyjne (perceived organizational support, POS) oraz 
kontrakt psychologiczny są odrębnymi pojęciami o różnym znaczeniu, chociaż mają 
wspólne fundamenty teoretyczne: teorie wymiany społecznej [Blau, 1964] i regułę wzajem-
ności [Gouldner, 1960]. Badania wskazują na współzależność obu kategorii, które są 
uważane za wskaźniki tego, jak pracownik ocenia relację z pracodawcą [Coyle-Shapiro, 
2005]. Postrzegane wsparcie organizacyjne to ogólne przeświadczenie pracownika 
o tym, na ile organizacja docenia jego wkład i na ile dba o jego dobrostan [Eisenberger 
i in., 1986]. POS wpływa na funkcjonowanie pracownika w organizacji, zwiększa jego 
zaangażowanie, zaufanie, zachowania obywatelskie (organizational citizenship beha-
viour, OCB), efektywność, a także prowadzi do spadku zachowań kontrproduktywnych, 
absencji w pracy i osłabia intencje odejścia z firmy [Eisenberger i in., 1986; Rhoades, 
Eisenberger, 2002; Shore, Shore, 1995]. Kontrakt psychologiczny odnosi się do niepi-
sanej umowy między pracownikiem a organizacją, stanowi indywidualne przekonanie 
pracownika uformowane przez organizację, na temat warunków wymiany między pra-
cownikiem a organizacją [Rousseau, 1995]. Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji 
zależności między POS a elementami kontraktu psychologicznego na podstawie analizy 
badań przedstawionych w literaturze. Dla pełnego obrazu przywołany jest kontekst teo-
retyczny oraz opisane są obie zmienne. Zostanie zaprezentowana również klasyfikacja 
kontraktu oraz jego znaczenie dla zachowań organizacyjnych.

Słowa kluczowe: postrzegane wsparcie organizacyjne, kontrakt psychologiczny, naru-
szenie kontraktu psychologicznego, teoria wymiany społecznej, reguła wzajemności

JEL: E24, J24, L3, L14, O15
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Perceived organizational support  
and psychological contract

Abstract

Organizational support theory and psychological contract theory both stress social 
exchange processes in the establishment and maintenance of the employee-employer 
relationship, yet they are focused on different aspects of this relationship. A principal 
distinction between psychological contract theory and organization support theory is 
that the psychological contract construct focuses on kept and broken promises, but the 
POS construct reflects the complete history of an employee-organization exchange and 
does not differentiate between promised and non-promised transactions. The different 
parts of the employee-employer association considered by the two theories are mutually 
interdependent. The aim of the article is to integrate organizational support theory and 
psychological contract theory to provide a more comprehensive basis to understanding 
the employment relationship. The study refers to the distinction of profit and non-profit 
organizations. Public sector organizations are experiencing pressures to become more 
efficient, while simultaneously maintaining a high level of responsiveness to public con-
stituents. These pressures are translated into intense demands placed on public sector 
employees and their collective performance. Those terms influence POS and psycholo-
gical contract conditions and expectations.

Keywords: perceived organization support, psychological contract, psychological 
contract breach, psychological contract violation, social exchange theory, reciprocation 
norm

Wstęp 

Dążąc do zwiększenia efektywności, uzyskania przewagi nad konkurencją i re-
alizacji celów, organizacje zwracają się ku działom personalnym, oczekując 
wsparcia w budowaniu relacji z pracownikiem [Tekleab i in., 2005]. Modelowanie 
zachowań organizacyjnych przez wzmacnianie zachowań pozytywnych, np. pro-
społecznych, zaangażowanie czy identyfikacja z organizacją oraz minimalizowa-
nie zachowań negatywnych, np. kontrproduktywnych, wymaga uwzględnienia 
wielu zmiennych wpływających na to, jak pracownik funkcjonuje w firmie [Za-
genczyk i in., 2011]. Sukces organizacji w dłuższym okresie oraz stworzenie efek-
tywnego zespołu zależy od zapewnienia pracownikowi wspierającego środowiska 
[Kiewitz i in., 2009]. Postrzegane wsparcie organizacyjne wynika z relacji pra-
cownika z organizacją, natomiast kontrakt psychologiczny opisuje tę relację, 
determinuje jej jakość i określa jej warunki [Rousseau, 2004]. Zarówno postrze-
gane wsparcie organizacyjne, jak i kontrakt psychologiczny przyciągają uwagę 
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badaczy oraz praktyków ZZL jako istotne środki kształtowania bezpośrednio 
zachowań organizacyjnych oraz pośrednio – efektywności organizacji. Prawi-
dłowości dotyczące związków między POS i elementami kontraktu psychologicz-
nego wyłaniające się z przeprowadzonych do tej pory badań wskazują na istotne 
zależności. Celem niniejszego artykułu jest próba zebrania i analizy opublikowa-
nych studiów empirycznych nad relacją postrzeganego wsparcia organizacyjnego 
z poszczególnymi aspektami kontraktu psychologicznego. Przedstawione zostaną 
oba konstrukty, a także zróżnicowanie ich uwarunkowań w firmach komercyj-
nych i instytucjach non profit.

1. Kontekst teoretyczny

Przeważająca liczba opracowań z zakresu POS jako wyjściową do rozważań 
przyjmuje teorię wymiany społecznej. Koncepcja kontraktu psychologicznego 
odnosi się do tego samego kontekstu teoretycznego. Teoria wymiany społecznej 
(social exchange theory, SET) zakłada, że funkcjonowanie społeczne implikuje 
regularną wymianę składającą się z ciągu interakcji, które generują wzajemne 
zobowiązania [Emerson, 1976]. Zgodnie w teorią wymiany społecznej transakcja 
między pracownikiem i organizacją może być materialna lub niematerialna. 
P.M. Blau odróżnił wymianę ekonomiczną od społecznej, którą opisał jako za-
kładającą niespecyficzne i nieokreślone zobowiązania wynikające z dobrowol-
nych działań lub gestów organizacji [Blau, 1964]. Korzyścią dla pracownika w tej 
transakcji może być uznanie, awans, premia czy przywileje. Wiele z narzędzi do 
zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych, 
ma wpływ na poczucie wsparcia. U podłoża relacji wymiany społecznej leży 
zasada wzajemności [Gouldner, 1960] zakładająca, że ludzie mają potrzebę od-
wzajemniania dobra otrzymanego od innych. Korzyści generują poczucie zobo-
wiązania i powodują działania mające na celu ich oddanie w innej formie. Ten 
mechanizm może się składać na cykliczny proces: otrzymywanie – poczucie zo-
bowiązania – oddawanie – zobowiązywanie innych – przyjmowanie korzyści itd.

Podstawową różnicą między teorią kontraktu psychologicznego a teorią 
wsparcia organizacyjnego jest to, że pierwsza koncentruje się na dotrzymywaniu 
i łamaniu zobowiązań, złożonych obietnic, natomiast osią konstruktu POS jest 
kompletna historia relacji wymiany korzyści między pracodawcą i pracownikiem, 
bez różnicowania korzyści wynikających ze zobowiązania, obiecanych i nie-
obiecanych [Aselage, Eisenberger, 2003]. 
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2. Postrzegane wsparcie organizacyjne

Postrzegane wsparcie organizacyjne (perceived organizational support, POS) jest 
przez autorów zajmujących się tą tematyką tak samo definiowane od 1986 r., kiedy 
to pierwszy raz termin ten został opisany przez R. Eisenbergera i jego współ-
pracowników jako ogólne przekonanie pracownika dotyczące zakresu, w jakim 
organizacja docenia jego wkład i dba o jego dobrostan [Eisenberger i in. 1986]. 
Koncepcję POS można powiązać z wieloma czynnikami decydującymi o powo-
dzeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi i o efektywności organizacji. R. Eisen-
berger w pierwszych badaniach wskazywał przede wszystkim na zależność POS 
od zaangażowania organizacji, następne lata badań dowiodły wagi kolejnych 
czynników korelujących z wartością POS. Początkowo analizowano zaangażowa-
nie głównie z perspektywy organizacji, jako element definiujący POS, dzisiaj zaan-
gażowanie pracownika w tworzenie organizacji stanowi równie ważną zmienną. 
Jest traktowane dwukierunkowo i jest pojęciem wykorzystywanym do tłumacze-
nia wielu zachowań ludzkich z zakresu zarządzania, w tym ZZL czy zachowań 
organizacyjnych, ale również religii, polityki itd. Zaangażowanie pracownika 
w organizację jest definiowane, jako więź, poczucie bycia związanym emocjonal-
nie bądź intelektualnie w ramach przedsięwzięć podejmowanych dla organizacji. 
Analiza literatury wskazuje na relację POS również z satysfakcją z pracy [Muse, 
Stamper, 2007; Reinardy, 2009], poczuciem sprawiedliwości [Cho, Kessler, 2008; 
Loi i in., 2006], zachowaniami obywatelskimi (organizational citizenship beha-
viour, OCB) [Ahmadi i in., 2010; Piercy i in., 2006], efektywnością [Farh i in., 2004; 
Webster, Adams, 2010], zaangażowaniem w pracę, identyfikacją z organizacją 
[Edwards, Peccei, 2010] i kreatywnością [DiLiello i in., 2011]. Istnieje również 
negatywna korelacja POS z dobrowolnym odejściem z pracy i intencją odejścia 
[Ovadje, 2010], zachowaniami dewiacyjnymi [Sady i in., 2008; Chullen i in., 2010] 
oraz zerwaniem kontraktu psychologicznym [Kiewitz i in., 2009]. Instrumenty, 
którymi organizacja się posługuje, budując poczucie wsparcia, to czynniki mate-
rialne, takie jak wysokość płacy, dodatki, premie oraz czynniki pozamaterialne, 
w tym sposób komunikacji, umożliwianie pracownikowi rozwoju czy respekto-
wanie jego potrzeb. Wymienione elementy budują przekonanie pracownika, że 
organizacja docenia jego wkład i zaangażowanie [Eisenberger, 2001]. Regulato-
rem wsparcia są jednak nie tylko  wspomniane czynniki, ale również warunki ich 
zapewnienia. Korzyści z relacji będą miały wpływ na postrzegane wsparcie, jeśli 
pakiet uzyskiwanych przez pracownika nagród jest wynikiem jego oceny przez 
organizację, indywidualnego podejścia i odpowiedzią na jego specyficzne potrzeby, 
a nie funkcją traktowania całego personelu zgodnie z ujednoliconym operaty-
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wem [Eisenberger, 2001; Gouldner, 1960]. Kolejnym warunkiem jest dobrowol-
ność. Dobra otrzymane w wyniku zewnętrznego nacisku (związki zawodowe, 
wymagania wynikające z uregulowań prawnych) nie będą budowały poczucia 
wsparcia [Blau, 1964].

3. Kontrakt psychologiczny

Kontrakt psychologiczny jest definiowany podobnie przez różnych badaczy, jednak 
w ciągu kolejnych lat akcentowane były różne jego elementy. Jednym z najczęściej 
cytowanych autorów jest D. Rousseau, który opisuje kontrakt jako wytworzone 
przez organizację przekonanie pracownika na temat warunków i kształtu wy-
miany między nim a  organizacją [Rousseau, 1995]. Kontrakt psychologiczny 
budowany jest na podstawie zobowiązania, jakie organizacja wobec pracownika 
jego zdaniem powzięła [Morrison, Robinson, 1997]. Większość badaczy wskazuje 
jedynie na perspektywę pracownika, definiując kontrakt jako efekt indywidual-
nej percepcji. Niewielu autorów traktuje organizację jako czynną stronę relacji. 
Do tej grupy należą P. Herriot i C. Pemberton, którzy opisują kontrakt jako efekt 
percepcji obu stron umowy, zobowiązań zarówno pracownika, jak i organizacji 
[Herriot, Pemberton, 1997]. Z większości definicji wyłaniają się dwie podstawowe 
składowe kontraktu: zobowiązania i obietnice (zachęty) [Coyle-Shapiro, Conway, 
2005]. Taka uproszczona identyfikacja pozwala nakreślić istotę kontraktu oraz 
jego właściwości. Dzięki analizie definicji kontraktu psychologicznego można 
wyłonić cechy wspólne opisujące pojęcie. Do kluczowych atrybutów należą [Con-
way, Briner, 2009]:

1. Przekonania i oczekiwania dotyczące relacji.
2. Wymiana.
3. Strony wymiany.
4. Umowa jest efektem postrzegania, nie ustaleń.
5. Kształt kontraktu nadaje organizacja.
6. Kontrakt ma charakter domniemany.
7. Kontrakt jest subiektywny.
8. Wymiana ma charakter ciągły, to proces, a nie stan.
W badaniach nad relacją kontraktu psychologicznego z innymi zmiennymi 

analizie poddaje się jeden z aspektów kontraktu, jego naruszenie lub realizację. 
W  angielskojęzycznej literaturze istnieje rozróżnienie na dwa typy naruszenia 
kontraktu: breach (psychological contract breach, PCB) i violation (psychological 
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contract violation, PCV). Przez wiele lat oba wyrażenia były używane naprze-
miennie aż do czasu, gdy w 1997 r. zostało zaprezentowane definicyjne zróżni-
cowanie, zaakceptowane przez środowisko naukowe i obowiązujące do dzisiaj 
[Conway, Briner, 2009]. Breach dotyczy percepcji pracownika, że jego organizacji 
nie udało się dotrzymać zobowiązania lub zobowiązań wynikających z psycholo-
gicznego kontraktu. Pracownik dokonuje poznawczego porównania tego, co 
otrzymał, z tym, co mu obiecano, naruszenie jest jego oceną wyniku tej konfron-
tacji rzeczywistości z oczekiwaniami jako niekorzystnego [Morrison, Robinson, 
1997, s. 230]. Violation z kolei odnosi się do rozczarowania, stresu i złości wywo-
łanej niedotrzymaniem obietnic [Morrison, Robinson, 1997; Rousseau, 1989]. 
Konceptualne i następnie empiryczne rozgraniczenie PCB i PCV [Morrison, Ro-
binson, 1997; Robinson, Morrison, 2000] pozwoliło na badanie relacji między 
dwoma typami naruszenia, chociaż jest tych badań stosunkowo niewiele [Dulac 
i in., 2008]. W teoretycznej propozycji breach prowadzi do violation, empiria po-
twierdziła to założenie [Dulac i in., 2008; Suazo i in., 2005; Raja i in., 2004]. PCV 
jest więc emocjonalną odpowiedzią na PCB, zwłaszcza gdy naruszenie ma miej-
sce po raz kolejny lub w ocenie pracownika jest na tyle istotne, że wyzwala mocne 
uczucia. O ile naruszeniu PCB nie musi towarzyszyć poczucie pogwałcenia kon-
traktu i jego zmiana, o tyle PCV zawsze będzie towarzyszyć poznawcza reakcja 
w postaci PCB, a konsekwencją PCV jest zmiana kontraktu, jego pogwałcenie 
[Suazo, Stone-Romero, 2011]. W związku z powyższym proponuje się na potrzeby 
dalszych rozważań przyjęcie w języku polskim rozróżnienia na naruszenie – od-
powiadające PCB – oraz złamanie kontraktu – jako PCV.

Naruszenie kontraktu jest zdaniem niektórych badaczy najważniejszym za-
gadnieniem teorii kontraktu psychologicznego, ponieważ wyjaśnia mechanizm 
wpływu kontraktu na powstanie negatywnych emocji i nastawienia pracowni-
ków oraz zachowań organizacyjnych [Conway, Briner, 2009; Zhao i in., 2007] 
i dlatego jest dosyć popularnym kierunkiem badań w omawianym obszarze. 
Złamanie kontraktu nie jest równie dobrze zbadane, ale przeprowadzono wy-
starczająco dużo badań, aby stwierdzić, że obie zmienne są istotne dla zarządza-
nia [Dulac, 2008]. Złamanie kontraktu jest zmienną mediującą relację między 
naruszeniem kontraktu a zmiennymi zależnymi związanymi z sytuacją pracy, 
m.in. z zachowaniami organizacyjnymi [Raja i in., 2004; Suazo i in., 2005; Suazo, 
2009; Suazo, Stone-Romero, 2011]. Naruszenie kontraktu jest negatywnie zwią-
zane z satysfakcją z pracy, zaangażowaniem, zachowaniami odpowiedzialnymi 
społecznie (OCB), efektywnością oraz pozostaje w pozytywnej relacji z intencją 
odejścia i z  łamaniem kontraktu [Bal i in., 2009; Coyle-Shapiro, Kessler, 2000; 
Johnson, O’Leary-Kelly, 2003; Kickul i in., 2002; Raja i in., 2004; Suazo i in., 2005; 
Tekleab i in., 2005; Zhao i in., 2007; Suazo, 2009; Suazo, Stone-Romero, 2011]. 
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W opozycji do naruszenia i złamania kontraktu jest trzecia zmienna – reali-
zacja kontraktu (fulfillment), wypełnienie obietnic i zobowiązań w relacji pra-
cownik–organizacja. Realizacja kontraktu pozytywnie wpływa na efektywność 
pracownika oraz zachowania prospołeczne, OCB [Coyle-Shapiro, Kessler, 2000; 
Coyle-Shapiro, Conway, 2005; Conway, 2011]. Interpretacja tej zależności opie-
ra się na normie wzajemności. Pracownik postrzegający kontrakt psychologiczny 
jako realizowany przez organizację chce dotrzymać swoich zobowiązań [Dulac 
i in., 2008].

4. Rodzaje kontraktu psychologicznego
Istnieje kilka różnych typologii kontraktu psychologicznego, najbardziej popu-
larna wywodzi się bezpośrednio z teorii wymiany społecznej i wyróżnia dwa ro-
dzaje kontraktu, relacyjny i transakcyjny. Kontrakt transakcyjny koncentruje 
się na krótkookresowej i materialnej wymianie, a jego warunki najczęściej podyk-
towane są efektywnością pracownika [Rogozińska-Pawełczyk, 2012]. Kontrakt 
relacyjny z kolei ma charakter zarówno materialny, jak i pozamaterialny, a wy-
miana psychospołeczna, która służy zbudowaniu długoterminowej relacji, odbywa 
się wraz z wymianą typu transakcyjnego. Czyli relacyjny kontrakt psychologiczny 
zawiera aspekt wymiany psychologicznej i  materialnej, podczas gdy kontrakt 
transakcyjny opiera się wyłącznie na wymianie ekonomicznej [Rousseau, 1990; 
Coyle-Shapiro, Kessler, 2000]. Wymiana w wymiarze transakcyjnym dotyczy z re-
guły wysokich zarobków, najczęściej zależnych od efektów, a ze strony pracownika 
wysokich standardów pracy i efektywności. Na płaszczyźnie relacyjnej przed-
miotem wymiany jest głównie bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia oraz 
lojalność wobec pracodawcy. Druga klasyfikacja kontraktu dotyczy poziomu zo-
bowiązań obu stron wymiany. Na cztery typy relacji wymiany składają się dwie 
relacje zbalansowane, jedna z obustronnie wysokimi zobowiązaniami, druga 
z obustronnie niskimi zobowiązaniami, i dwie relacje niezbalansowane – w jed-
nej są wyższe zobowiązania pracownika, niższe pracodawcy, w drugiej na od-
wrót [Shore, Barksdale, 1998]. Badacze sugerują, że rodzaj kontraktu różni się też 
ze względu na typ umowy o pracę, a tymczasowi pracownicy częściej pozostają 
w asymetrycznej relacji z organizacją, ich wkład w relację jest większy niż praco-
dawcy. Pracownicy tymczasowi są też bardziej wrażliwi i podatni na wkład pra-
codawcy niż pracownicy zatrudnieni na stałe [Coyle-Shapiro, Kessler, 2000; Van 
Dyne i in., 1994]. Jak pokazują badania, kontrakt psychologiczny pracowników 
tymczasowych jest częściej transakcyjny niż relacyjny [Millward, Brewerton, 
1999]. Zmienne indywidualne, takie jak osobowość, mają wpływ na rodzaj 
kontraktu, jaki pracownik zawiera z organizacją. Osoby o wysokim poziomie 
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neurotyzmu mają tendencję do zawierania kontraktów typu transakcyjnego. 
Pracownicy sumienni zawierają kontrakt typu relacyjnego. Ludzie o dużym po-
czuciu sprawiedliwości wybierają kontrakt o charakterze transakcyjnym. Pra-
cownicy o mocnym poczuciu własnej wartości mają tendencję do formułowania 
kontraktu relacyjnego [Raja i in., 2004]. 

5. Relacja POS z kontraktem psychologicznym

Integracja teorii wsparcia organizacyjnego i teorii kontraktu psychologicznego 
daje nową perspektywę dla analizy relacji wewnątrzorganizacyjnych i zachowań 
pracowników. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że poczucie wsparcia i kon-
trakt psychologiczny to dwa odrębne zagadnienia, jednak podobne pod wzglę-
dem związku z innymi zmiennymi i pozostające ze sobą w relacji [Coyle-Shapiro, 
Conway, 2005; Conway, 2011]. Badania wskazują na pośrednie i bezpośrednie 
wzajemne oddziaływanie obu kategorii, POS może być przyczyną i konsekwencją 
realizacji kontraktu psychologicznego [Coyle-Shapiro, Conway, 2005; Dulac i in., 
2008; Coyle-Shapiro, Kessler, 2000; Tekleab i in., 2005]. POS odgrywa również 
rolę moderatora w relacji kontraktu psychologicznego z innymi zmiennymi. 
Postrzegane przez pracownika gratyfikacje, jako część realizacji kontraktu psy-
chologicznego, zwiększają poczucie wsparcia organizacyjnego. Poczucie wsparcia 
z kolei redukuje u pracownika poczucie zobowiązania organizacji wobec niego 
[Coyle-Shapiro, Conway, 2005; Eisenberger i in., 2001] oraz zwiększa jego skłon-
ność do akceptowania zmian warunków kontraktu psychologicznego wprowa-
dzonych przez organizację [Aselage, Eisenberger, 2003]. Istnieje pozytywny 
wpływ praktyk organizacji, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, wynika-
jących z kontraktu psychologicznego, na POS. Są to w szczególności partycypacja 
w podejmowaniu decyzji, sprawiedliwość wynagradzania [Allen i in., 2003], do-
świadczenie rozwoju i awansu [Wayne i in., 1997], autonomia [Eisenberger i in., 
1999], pewność zatrudnienia [Eisenberger i in., 2001] czy inwestowanie w zasoby 
ludzkie [Eisenberger i in., 2004]. Im bardziej dobrowolne są te działania, a nie 
wynikające z formalnych zapisów, tym większy jest ich wpływ na POS. Wzajemność 
pracownika za POS jest częściowo wynikiem zobowiązania określonego w kontr-
akcie psychologicznym. Postrzegane wsparcie organizacyjne zwiększa zobowią-
zanie pracownika wynikające z kontraktu psychologicznego. POS zwiększa jego 
skłonność do akceptacji zmian warunków kontraktu psychologicznego wprowa-
dzonych przez organizację. Teoria organizacyjnego wsparcia pozwala przy-
puszczać, że wysoki poziom poczucia wsparcia wyzwala w pracowniku chęć 
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odwdzięczenia się, zgodnie z normą wzajemności. Pracownik redukuje poczucie 
zadłużenia przez aktywność wobec organizacji i przez przebudowanie poznaw-
cze sytuacji, polegające na zwiększeniu swoich zobowiązań lub przez redukcję 
postrzeganych zobowiązań organizacji. Kognitywny mechanizm ma miejsce 
zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest możliwe natychmiastowe odwdzięczenie się 
przez podjęcie działań wobec organizacji [Greenberg, 1980]. Postrzeganie kon-
traktu, jako realizowanego ma pozytywny wpływ na efektywność pracownika, 
a POS jest moderatorem tej relacji. Im wyższy poziom POS, tym związek między 
wypełnieniem kontraktu a efektywnością jest słabszy [Conway, 2011; Jordan i in., 
2012]. Wyniki badań pokazują, że POS występuje również w roli mediatora pozy-
tywnej relacji realizacji kontraktu psychologicznego z pozytywnym nastawieniem 
emocjonalnym. POS także mediuje negatywną relację między realizacją kontraktu 
i negatywnym nastawieniem emocjonalnym [Guerrero, Herrbach, 2007]. Naru-
szenie kontraktu psychologicznego negatywnie wpływa na efektywność i zacho-
wania społeczne pracownika (OCB), a POS moderuje ten związek [Bal i in., 2009; 
Suazo, 2009; Suazo, Stone-Romero, 2011; Turnley, Eeldman, 2000]. Naruszenie 
kontraktu psychologicznego mediuje relację między intencją odejścia a a) POS, 
b) wymianą lider–pracownik (leader-member exchange, LMX). POS i LMX mo-
derują pozytywną relacje między naruszeniem i zerwaniem kontraktu. Relacja 
jest silniejsza u tych pracowników, którzy mają słabo zinternalizowaną relację 
wymiany z organizacją i przełożonym [Dulac i in., 2008; Suazo, 2009]. Narusze-
nie kontraktu negatywnie wpływa także na POS [Suazo, Stone-Romero, 2011; 
Kiewitz i in., 2009]. Naruszenie kontraktu jest w pozytywnej relacji do intencji 
odejścia [Coyle-Shapiro, Kessler, 2000]. Percepcja politykowania w organizacji, 
z kolei, jest moderatorem relacji między POS a naruszeniem kontraktu. Im sil-
niejsze jest politykowanie w oczach pracownika, tym silniejsza jest negatywna 
relacja między naruszeniem kontraktu a POS. Gdy politykowanie jest postrzegane 
jako silne w organizacji, pracownicy mają mniejsze poczucie wsparcia i wyższe 
poczucie naruszenia kontraktu, niż gdy poczucie naruszenia kontraktu jest wy-
sokie, ale percepcja politykowania w firmie jest niska [Kiewitz i in., 2009]. Złamanie 
kontraktu psychologicznego negatywnie wpływa na satysfakcje z pracy, a POS 
negatywnie wpływa na poczucie złamania kontraktu. Poczucie wsparcia organi-
zacyjnego pozytywnie wpływa na satysfakcję z pracy, złamanie kontraktu jest 
w tej relacji moderatorem [Tekleab i in., 2005; Suazo, 2009; Suazo, Stone-Romero, 
2011]. Złamanie kontraktu z kolei mediuje relację między naruszeniem kontraktu 
a zaangażowaniem emocjonalnym, zaufaniem i  intencją odejścia pracownika 
[Dulac i in., 2008; Suazo, 2009]. Przyjęcie podziału na rodzaje kontraktu pozwala 
na dokładniejsze zbadanie relacji kontraktu z innymi zmiennymi. Kontrakt rela-
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cyjny jest negatywnie związany z intencją odejścia, a pozytywnie z satysfakcją 
z pracy i zaangażowaniem emocjonalnym. Kontrakt transakcyjny jest pozytyw-
nie związany z intencją odejścia i negatywnie z satysfakcją z pracy i zaangażowa-
niem emocjonalnym [Raja i in., 2004]. POS mediuje relację między naruszeniem 
kontraktu typu relacyjnego a identyfikacją pracownika z organizacją [Zagenczyk 
i in., 2011]. W relacjach o obustronnie wysokich zobowiązaniach pracownicy 
mają najwyższy poziom zaangażowania emocjonalnego i POS oraz najniższy in-
tencji odejścia. W relacjach, w których pracownik ma niższy poziom zobowiązań 
niż pracodawca, ma on też najniższy poziom zaangażowania emocjonalnego i POS 
oraz najwyższy poziom intencji odejścia [Shore, Barksdale, 1998].

6. Sektor publiczny i non profit

W ramach analizy relacji POS z kontraktem psychologicznym warto rozróżnić 
organizacje komercyjne od sektora publicznego. Na potrzeby tego opracowania 
przyjmuje się definicję organizacji sektora publicznego za Fottlerem, który określa 
je jako instytucje powołane przez państwo na poziomie lokalnym, wojewódzkim 
bądź krajowym do świadczenia usług dla ludności, których działalność jest re-
gulowana przez odpowiednie przepisy prawne [Fottler, 1981]. O ile organizacje 
sektora prywatnego są podporządkowane przede wszystkim motywowi zysku, 
o tyle instytucje publiczne i non profit służą interesowi publicznemu, odpowia-
dając na potrzeby społeczności, i utrzymywane są z podatków płaconych przez 
społeczeństwo lub różnego rodzaju dotacji [Jreisat, 2000]. Mając na uwadze to 
rozróżnienie, można dostrzec ograniczenia i uwarunkowania kontraktu psycho-
logicznego i wsparcia organizacyjnego ze względu na rodzaj organizacji. Organi-
zacje publiczne i non profit podlegają większej kontroli społecznej oraz wyższe są 
oczekiwania co do ich uczciwości i wrażliwości na potrzeby swoich pracowni-
ków. Menedżerowie w sektorze publicznym mają mniejszy wybór strategii mo-
tywacyjnych i nagród w zarządzaniu ludźmi. Dla odmiany sektor prywatny ma 
o wiele więcej narzędzi do wynagradzania oraz elastyczność w ich doborze 
[Rainey i in., 1976]. Mimo że organizacje non profit mają ograniczone możliwości 
podnoszenia wartości materialnej wynagrodzenia, to jak pokazują badania, ich 
pracownicy są motywowani w mniejszym stopniu przez instrumenty finansowe 
niż pracownicy z firm komercyjnych [Bright, 2009]. Część procesów zarządzania 
zasobami ludzkimi (np. zatrudnianie) w instytucjach publicznych zabiera średnio 
więcej czasu niż w organizacjach komercyjnych, co ma wpływ na postrzeganie 
organizacji i procesów wewnętrznych przez aktualnych i potencjalnych pracow-
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ników [Rainey, Bozeman, 2000]. Organizacje publiczne są także często określane 
jako zbiurokratyzowane, opierające działalność na procedurach i normach, a nie 
na ludziach [Blackwell, 2004]. Z tych względów za tym ważniejsze wydaje się po-
chylenie nad niematerialnymi strategiami motywowania i wykorzystaniem nie-
materialnych środków do osiągania wysokiej efektywności. Do takich narzędzi 
należy zaliczyć m.in. możliwość awansu i zdobycia doświadczenia na wyższym 
stanowisku, obowiązki i zadania postrzegane przez pracownika jako znaczące 
oraz okazje do szkolenia i rozwoju kompetencji [Bright, 2009]. Organizacyjne 
wsparcie i kontrakt psychologiczny mogą posłużyć do indukowania lepszych 
wyników pracowników bez ponoszenia kosztów finansowych. Pracownicy, wcho-
dząc w relację z pracodawcą, kierują się różnymi motywami, czysto ekonomicznymi, 
związanymi ze środowiskiem pracy i kulturą organizacyjną czy charakterem 
pracy. Proporcja motywów materialnych do niematerialnych jest indywidualna, 
jednak można przyjąć założenie, że osoby poszukujące zatrudnienia w instytu-
cjach non profit kierują się bardziej wewnętrznymi motywatorami, ich wybór jest 
podyktowany altruizmem i potrzebą pomocy innym (public service motivation, 
PSM), a wybór organizacji uzależniają od jej celów i misji [Bright, 2009]. Są też pra-
cownicy, którzy poszukują wynagrodzenia na poziomie ideologicznym [Thomp-
son, Bunderson, 2003]. Unikatowa i indywidualna motywacja, którą kieruje się 
potencjalny pracownik, wpływa na schemat postrzegania i przekonań oparty na 
domniemanych i rzeczywistych zobowiązaniach organizacji dotyczących relacji 
wymiany, czyli na psychologiczny kontrakt [Rousseau, 1995, 2004]. Percepcja 
organizacji będzie również zależna od rodzaju wsparcia, jakie pracownik od niej 
otrzymuje [Eisenberger i in., 1986].

Podsumowanie

W literaturze występuje pojęcie postrzeganego wsparcia kontraktu psychologicz-
nego (perceived psychological contract support, PPCS). Nie znaleziono definicji 
explicite. M.H. Jordan utożsamia złamanie kontraktu z niskim poziomem po-
czucia wsparcia kontraktu [Jordan i in., 2012]. Na przeciwnym krańcu znajduje 
się realizacja kontraktu i wypełnienie wynikających z niego zobowiązań – można 
założyć, że taka sytuacja będzie równoznaczna z wysokim poczuciem wsparcia 
kontraktu psychologicznego. Wprowadzenie kategorii PPCS pozwala zobaczyć 
kontrakt psychologiczny na kontinuum i uchwycić stany pośrednie między pełną 
realizacją i  wypełnieniem kontraktu a jego naruszeniem czy złamaniem. Nie 
każde naruszenie kontraktu ma taka samą siłę i znaczenie, a w związku z tym 
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konsekwencje dla relacji pracownik–organizacja [Conway, Briner, 2009]. Są też 
sytuacje niebędące ani realizacją kontraktu, ani jego naruszeniem. Ocena poczu-
cia wsparcia kontraktu psychologicznego daje wgląd w stopień realizacji niepisa-
nej umowy.
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Streszczenie

Wiążąca się z szerszym zagadnieniem zarządzania różnorodnością koncepcja zarzą-
dzania wiekiem jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-demograficzne 
na rynku pracy i wynikającą z tego konieczność ukierunkowania polityki personalnej 
organizacji na pełne wykorzystanie potencjału pracowników reprezentujących różne 
grupy wiekowe.

Zarządzanie wiekiem można określić jako rozwijający się zbiór metod inwestowania 
w kapitał ludzki i pielęgnowania go tak, aby praca ludzi, niezależnie od ich wieku, przy-
czyniała się do efektywnego funkcjonowania organizacji, a przy tym sprawiała satysfakcję 
osobistą pracownikom. Odpowiednie zarządzanie wiekiem może dać wiele korzyści 
każdej organizacji, również podmiotom sektora publicznego.

Podstawowym celem omówionych badań była identyfikacja oraz ocena rozwiązań 
stosowanych w zarządzaniu różnorodnym pod względem wieku kapitałem ludzkim 
w organizacjach sektora publicznego. Badania przeprowadzono metodą ankietową. 
Objęto nimi organizacje sektora publicznego działające w województwie warmińsko-
-mazurskim. 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacje 
sektora publicznego

Klasyfikacja JEL: J24, J45, M54
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The age management practices in the public sector 
organizations

Abstract

The age management is a concept that fits the broader notion of the diversity management, 
responds to the changing socio-demographic conditions on the labour market and, 
consequently, addresses the necessity to move the personnel policy of organization 
towards using the full potential of employees who represent various age groups.

The age management can be defined as a developing set of methods to invest in and 
care for the human capital so that the work of people, regardless of their age, would not 
only contribute to the effective functioning of the organization, but also cause a personal 
satisfaction for the employees. The appropriately selected solutions in the age manage-
ment can bring a range of benefits for any organization, including the entities in the 
public sector. 

The primary objective of the herein study was the identification and evaluation of the 
solutions in the field of age management, which are used in the public sector. The study 
was enhanced with a questionnaire. The survey was conducted among the organiza-
tions in the public sector, which are established in the region of Warmia-Mazury.

Keywords: age management, human resources management, public sector organiza-
tions

Wstęp

Współczesny rynek pracy podlega ciągłym, dynamicznym przemianom. Decy-
dują o tym nie tylko uwarunkowania gospodarcze, ale również – a może przede 
wszystkim – uwarunkowania społeczno-demograficzne i zróżnicowana struk-
tura populacji aktywnej zawodowo. Miejsce na rynku pracy znajdują pracownicy 
w różnym wieku, o odmiennych umiejętnościach, doświadczeniu, a także men-
talności społecznej. 

Pracodawcy, którzy muszą stale przystosowywać się do zachodzących zmian, 
są coraz bardziej świadomi, że bezpieczeństwo ich organizacji wymaga inwesto-
wania w niestandardowe narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz 
większego znaczenia nabiera inwestowanie w kapitał ludzki i stosowanie instru-
mentów polityki różnorodności kadr. Ze strategią zarządzania różnorodnością 
w organizacji wiąże się natomiast koncepcja zarządzania wiekiem.

Wdrażanie rozwiązań w obszarze zarządzania wiekiem, niezależnie od 
wielkości organizacji, jej formy własności czy profilu działalności, przyczynić się 
może do wzrostu efektywności jej funkcjonowania. Prawidłowe wykorzystanie 
potencjału wszystkich zatrudnionych osób oraz stałe utrzymywanie wysokiego 
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poziomu ich aktywności i zaangażowania wywołuje efekt synergii w procesie 
osiągania celów organizacji oraz zwiększa skuteczność w realizacji zadań.

Każda organizacja powinna więc wypracować własną strategię zarządzania 
wiekiem i stosować instrumentarium ukierunkowane na jej realizację. Dotyczy 
to również podmiotów sektora publicznego, których nie omijają wyzwania 
współczesności związane ze zmianami realiów społeczno-demograficznych. 

Problematyka zarządzania wiekiem nabiera coraz większego znaczenia na 
współczesnym rynku pracy. Pojęcie to pojawia się zarówno w dyskursie nauko-
wym, medialnym, jak też branżowym, związanym z obszarem zarządzania kapita-
łem ludzkim. Wydaje się jednak, że zarządzanie wiekiem jest pojęciem wciąż za 
mało popularnym wśród pracodawców, a wiele organizacji funkcjonujących na 
polskim rynku, w tym należących do sektora publicznego, nie korzysta z możli-
wości stosowania dobrych praktyk w tym obszarze. 

1. Istota koncepcji zarządzania wiekiem

Termin „zarządzanie wiekiem” (age management) odnosi się do wielu kwestii 
oraz jest powiązany z innymi zagadnieniami, takimi jak: starzenie się populacji, 
aktywne starzenie się, zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, przeciw-
działanie dyskryminacji itp.

Nie ma jednoznacznej definicji terminu age management. Ogólnie rzecz 
biorąc, zarządzanie wiekiem można rozpatrywać z trzech perspektyw: pra-
cownika, organizacji oraz polityki rynku pracy. W szerokim ujęciu zarządzanie 
wiekiem można zdefiniować jako dynamiczny zestaw przepisów, metod, in-
strumentów itp. dotyczących zdolności do pracy (workability1) i zatrudnienia 
(employability2), przyczyniających się do ekonomicznej i społecznej produktyw-
ności w ciągu całego życia oraz umożliwiających pracownikom w każdym wieku 
prowadzenie zdrowego trybu życia, włącznie z okresem emerytalnym [Woszczyk, 
Czernecka, 2013, s. 34].

Na age management można patrzeć również z punktu widzenia organizacji 
i zarządzania zasobami ludzkimi. Są to rozwiązania, które mają na celu stały 
rozwój i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pracowników oraz utrzymanie 
ich w dobrej kondycji i zdrowiu, a także zaangażowanych w rozwój i cele organi-

1  Termin workability odnosi się do aktualnej oraz prognozowanej oceny zdolności pracownika do pracy, przy 
uwzględnieniu jej wymagań oraz kondycji psychofizycznej danej osoby.
2  Termin employability odnosi się do możliwości uzyskania zatrudnienia przez daną osobę. Zdolność do 
zatrudnienia zależy, z jednej strony, od wiedzy, umiejętności i postawy człowieka, a z drugiej – wpływ na 
możliwość uzyskania zatrudnienia mają także czynniki związane z rynkiem pracy, w tym obowiązujące na 
danym rynku pracy zasady oraz funkcjonujące na nim instytucje.
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zacji [Schimanek, 2010, s. 42]. Są to różnorodne działania, które pozwalają na 
bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich dzięki uwzględ-
nianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku [Liwiński, Sztanderska, 
2010, s. 3], i dotyczą wielu obszarów funkcjonowania organizacji, przede wszyst-
kim związanych z jej polityką personalną. Głównym zadaniem jest tworzenie 
organizacji pracy przyjaznej pracownikowi w każdym wieku i na różnych sta-
nowiskach. Polityka ta uwzględnia potrzeby i możliwości pracownika tak, aby 
każdy, niezależnie od wieku, czuł się pozytywnie zmotywowany [Baczyńska-Koc, 
2011, s. 29].

Age management może obejmować działania zwiększające świadomość 
kadry zarządzającej oraz pracowników, tworzenie strategii zarządzania wiekiem, 
obejmujących rekrutację, szkolenia, rozwój oraz promocję starszych pracowni-
ków, wdrażanie programów uczenia się przez całe życie oraz programów w ob-
szarze zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, elastycznych form zatrudnienia 
itp. Z praktycznego punktu widzenia zarządzanie wiekiem wpływa na prawie 
wszystkie funkcje i procesy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: planowanie 
zatrudnienia, dobór kadr, dobór form zatrudnienia i organizacji pracy, długość 
i organizacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie 
i motywowanie, a także zarządzanie rozwojem i karierą zawodową, z uwzględ-
nieniem zrównoważonego podejścia do strategii zarządzania wiekiem, biorącej 
pod uwagę wszystkie grupy wiekowe pracowników [Urbaniak, Wieczorek, 2007, 
s. 11–12].

Można powiedzieć, że zarządzanie wiekiem opiera się na promowaniu efek-
tywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zapewnieniu odpowiednich warunków 
pracy i umożliwieniu możliwości kształcenia i rozwoju w całym cyklu życiowym 
człowieka. Jako całościowe spojrzenie na ścieżki kariery pracowników i ich roz-
wój powinno więc ono dotyczyć wszystkich istotnych elementów zarządzania 
zasobami ludzkimi: od planowania zatrudnienia i rekrutacji, przez zarządzanie 
rozwojem i karierą zawodową (kształcenie, szkolenia, system nagród, płac i awan-
sów), organizację miejsca pracy (promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, 
elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia), aż po plany emerytalne i przygo-
towanie przejścia na emeryturę. 

Nadrzędnym celem zarządzania wiekiem w organizacji jest tworzenie śro-
dowiska pracy przyjaznego pracownikom niezależnie od ich wieku, z uwzględnie-
niem tych potrzeb i możliwości zatrudnionych, które zależą od wieku. Powinno 
więc ono uwzględniać różne potrzeby wszystkich grup wiekowych i wykorzysty-
wać ich odmienne możliwości, różne zasoby wiedzy i doświadczenia. Należy jed-
nak pamiętać, że pracodawcę obowiązuje przy tym zasada równego traktowania 
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zatrudnionych, a więc niedopuszczalne jest faworyzowanie i dyskryminacja po-
szczególnych osób lub ich grup ze względu na wiek. 

Pracodawca dostrzegający potencjał w zróżnicowanym zespole i stwarzający 
odpowiednie warunki dla jego funkcjonowania i rozwoju w dzisiejszych cza-
sach zyskuje. Współpraca zróżnicowanego zespołu pozwala na transfer wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników oraz uzupełnianie 
umiejętności i perspektyw [Schimanek, 2010, s. 43]. Nie ulega wątpliwości, że 
odpowiednie zarządzanie wiekiem w organizacji może dać określone korzyści, 
takie jak:

• czerpanie profitów z różnorodności kompetencji przedstawicieli różnych 
grup pokoleniowych,

• maksymalizacja potencjału rekrutacyjnego, zmniejszenie kosztów związa-
nych z rekrutacją, rotacją i kształceniem pracowników,

• podniesienie poziomu kompetencji i efektywności zatrudnionych osób,
• zapobieganie powstawaniu luk kompetencyjnych i utrzymanie kluczowych 

kompetencji w organizacji,
• dłuższy okres zwrotu z poniesionych inwestycji szkoleniowych,
• wydłużenie aktywności zawodowej pracowników,
• skuteczna realizacja celów organizacyjnych i kreowanie pozytywnego wize-

runku organizacji w otoczeniu.
Aby tak się stało, warto w zarządzaniu wiekiem stosować podejście komplek-

sowe, działać we wszystkich wskazanych obszarach zarządzania zasobami ludz-
kimi, tworząc tym samym strategię zarządzania wiekiem, która powinna być spójna 
ze strategią organizacji, jej wartościami, misją i przyjętą polityką personalną. 

2. Cel i metodyka badań

Podstawowym celem omawianych badań była identyfikacja oraz ocena metod 
zarządzania różnorodnym pod względem wieku kapitałem ludzkim w organiza-
cjach sektora publicznego. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Objęto 
nimi podmioty sektora publicznego prowadzące swoją działalność na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Ankietę skierowano do organizacji, ze wskazaniem na kierownictwo ko-
mórek personalnych lub kadrę zarządzającą, odpowiedzialną za podejmowanie 
decyzji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi – osoby, które kreują i reali-
zują politykę personalną w organizacji. W odpowiedzi uzyskano 80 poprawnie 
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wypełnionych kwestionariuszy badawczych. Badania przeprowadzono w IV kwar-
tale 2014 r.

Wśród objętych badaniem podmiotów znalazło się 12 urzędów miasta 
(15% badanej zbiorowości), 20 urzędów gminy (25%), natomiast pozostałe 60% 
(48 podmiotów) stanowiły inne organizacje sektora publicznego3. 

W badanej zbiorowości przeważały organizacje, których średnie roczne za-
trudnienie wynosiło 10–49 osób (43 podmioty – 52,5%), w pozostałych średnie 
zatrudnienie wynosiło 50–249 osób (28 podmiotów – 35%) oraz 250 i więcej osób 
(10 podmiotów – 12,5%).

3. Wyniki badań
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że do najważniejszych celów bada-
nych organizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi należą: ustawiczny 
rozwój pracowników (72,5%), motywowanie do wyższej efektywności i zaanga-
żowania organizacyjnego (65%) oraz pozyskiwanie odpowiednich pracowników 
do organizacji (55% wskazań). W dalszej kolejności wymieniano utrzymywanie 
kompetentnych i pożądanych pracowników (31,3%) oraz kierowanie ludźmi 
wyzwalające inicjatywę, kreatywność i autonomię (18,8%).

Badania wykazały, że objęte nimi organizacje w niewielkim zakresie wyko-
rzystują rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w obszarze strategicznym. 
Jedynie w 22,5% badanych podmiotów dokonuje się analizy i oceny struktury 
zatrudnienia pod względem wieku, w tym 13,8% analizuje tę strukturę z uwzględ-
nieniem działów lub komórek organizacyjnych i tylko 7,5% – z uwzględnieniem 
poszczególnych stanowisk pracy. Nieco większy odsetek badanej zbiorowości 
(26,3%) wskazuje na to, że w organizacji tworzone są zespoły pracownicze zróż-
nicowane pod względem wieku. Natomiast w nikłym stopniu identyfikowane są 
takie elementy, jak opracowana prognoza demograficzna czy strategia zarządza-
nia zasobami ludzkimi uwzględniająca różnorodność wiekową, a także szkolenie 
kadry kierowniczej i osób odpowiedzialnych za obszar ZZL w zakresie zarządza-
nia wiekiem (tabela 1).

Wiek pracowników brany jest pod uwagę w planowaniu zatrudnienia je-
dynie w 17,5% objętych badaniem podmiotów. W niewiele większym zakresie 
w procesach rekrutacyjnych używany jest w nich formularz uwzględniający wy-
tyczne co do równości szans, a także przy opracowywaniu ofert zatrudnienia 
uwzględniane są potrzeby osób reprezentujących różne grupy wiekowe (tabela 2).

3  W tym: urzędy pracy, starostwa powiatowe, inne urzędy i instytucje, zespoły szkół i placówek oświatowych, 
przedszkola publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty. 
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Tabela 1. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – obszar strategiczny

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Analiza i ocena struktury zatrudnienia pod względem wieku 
pracowników

18 22,5

Analiza struktury wiekowej zatrudnienia z uwzględnieniem po-
szczególnych działów/komórek organizacyjnych

11 13,8

Analiza struktury wiekowej zatrudnienia z uwzględnieniem po-
szczególnych stanowisk pracy

6 7,5

Opracowana prognoza demograficzna organizacji 2 2,5

Opracowana strategia zarządzania zasobami ludzkimi uwzględ-
niająca różnorodność wiekową pracowników

2 2,5

Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obszar ZZL w za-
kresie zarządzania wiekiem

2 2,5

Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania wiekiem 4 5,0

Tworzenie zespołów pracowniczych zróżnicowanych pod 
względem wieku

21 26,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 2. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – obszar doboru kadr

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem wieku pracowników 14 17,5

Uwzględnianie potrzeb różnych grup wiekowych przy opraco-
wywaniu ofert zatrudnienia 

18 22,5

Opracowany formularz aplikacyjny uwzględniający wytyczne 
równości szans

15 18,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zdecydowanie lepsze są wyniki uzyskane w obszarze szkolenia i rozwoju 
(tabela 3), co koresponduje z najważniejszym celem badanych organizacji w dzie-
dzinie zarządzania zasobami ludzkimi, za jaki został uznany ustawiczny rozwój 
pracowników. We wszystkich badanych organizacjach wskazuje się na powszechny 
dostęp zatrudnionych do szkoleń i różnych form rozwoju zawodowego, a przy 
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tym w zdecydowanej większości (87,5%) – także na finansowanie różnorodnych 
form dokształcania pracowników, niezależnie od ich wieku. Przeprowadzane 
są w nich szkolenia dotyczące zarówno tzw. kompetencji twardych (68,8%), jak 
i „miękkich” (47,5%). Pracownicy objęci badaniem podmiotów mogą zgłaszać 
potrzeby szkoleniowe (95%) oraz są powszechnie (bez względu na wiek) zachę-
cani do udziału w szkoleniach (90%), w niewielkim zakresie (3,8%) stosuje się 
jednak monitoring udziału w szkoleniach przedstawicieli różnych grup wieko-
wych. W większości ankietowanych organizacji (65%) bada się potrzeby szkole-
niowe wszystkich zatrudnionych osób, a 41,3% deklaruje także dostosowywanie 
programu i przebiegu realizowanych szkoleń do potrzeb, oczekiwań i możliwości 
przedstawicieli różnych grup wiekowych. Znaczny odsetek badanej zbiorowości 
(88,8%) wskazuje również na zachęcanie pracowników w różnym wieku do dziele-
nia się wiedzą i wymiany doświadczeń, w tym w 63,8% stosowane są rozwiązania 
sprzyjające międzypokoleniowemu transferowi wiedzy i doświadczeń, takie jak 
szkolenia, zebrania, spotkania załogi czy platformy wymiany wiedzy. W więk-
szości objętych badaniem podmiotów (68,8%) starsi, bardziej doświadczeni 
pracownicy pełnią rolę mentorów czy trenerów młodszych, ale tylko 3,8% ma 
opracowany program utrzymania w organizacji wiedzy starszych pracowników. 
W znacznej części badanych organizacji (45%) z pracownikami przeprowadzane 
są rozmowy o planach dotyczących kariery zawodowej, a w 21,3% oferowane jest 
wsparcie rozwoju przez programy coachingowe.

Znaczna część badanej zbiorowości (77,5%) deklaruje dbałość o kreowanie 
kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W zdecy-
dowanej większości podmiotów objętych badaniem wszystkim zatrudnionym 
przekazywane są jasne informacje na temat oczekiwań kierownictwa i zasad 
oceny ich pracy (88,8%), a także informacja zwrotna o uzyskiwanych rezultatach 
(80%). Pracownicy powszechnie mają możliwość zgłaszania w pracy własnych 
pomysłów, sugestii, propozycji zmian (96,3%), a także wykazywana jest dbałość 
o to, aby wszyscy, niezależnie od wieku, mieli dostęp do wszelkich zasobów i in-
formacji niezbędnych im do efektywnego wykonywania powierzonych zadań 
(93,8%). W znacznie mniejszym zakresie (38,8%) przy doborze form komunikacji 
i kanałów przepływu informacji uwzględniane są jednak preferencje przedstawi-
cieli różnych grup wiekowych. Badania opinii (satysfakcji, oczekiwań) pracow-
ników w celu poprawy efektywności systemu motywowania przeprowadzane są 
w 43,8% badanych organizacji, natomiast w nieco mniejszym stopniu (36,3%) 
potrzeby osób w różnym wieku są brane pod uwagę przy kształtowaniu rozwią-
zań motywacyjnych. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że pracownicy objętych 
badaniem podmiotów (92,5%) bez względu na wiek mają zapewniony powszechny 
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i równy dostęp do różnych form integrowania załogi. Natomiast uzyskane wyniki 
badań wskazują na niedocenianie w badanych organizacjach takich rozwiązań 
jak: uwzględnianie wieku pracowników przy doborze nagród, wynagradzanie kafe-
teryjne czy programy pomocy w zachowaniu równowagi praca-życie (tabela 4).

Tabela 3. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – obszar szkolenia i rozwoju

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Powszechne umożliwianie pracownikom dostępu do szkoleń i róż-
nych form rozwoju zawodowego

80 100,0

Umożliwianie pracownikom zgłaszania potrzeb szkoleniowych 76 95,0

Badanie potrzeb szkoleniowych wszystkich pracowników 52 65,0

Szkolenie pracowników w zakresie tzw. kompetencji twardych 55 68,8

Szkolenie pracowników w zakresie tzw. kompetencji miękkich 38 47,5

Powszechne zachęcanie pracowników do udziału w szkoleniach 
(niezależnie od wieku)

72 90,0

Dostosowywanie programu i przebiegu szkoleń do potrzeb, 
oczekiwań i możliwości przedstawicieli różnych grup wiekowych

33 41,3

Monitorowanie udziału pracowników w szkoleniach z uwzględ-
nieniem wieku

3 3,8

Opracowanie programu utrzymania w organizacji know-how 
starszych (doświadczonych) pracowników

3 3,8

Pełnienie przez starszych (bardziej doświadczonych) pracowników 
roli mentorów lub trenerów pracowników młodszych

55 68,8

Zachęcanie pracowników w różnym wieku do dzielenia się wiedzą 
i wymiany doświadczeń

71 88,8

Rozwiązania umożliwiające wymianę doświadczeń lub transfer 
wiedzy pracowników w różnym wieku (szkolenia, zebrania, spo-
tkania załogi, platformy wymiany wiedzy itp.)

51 63,8

Przeprowadzanie z pracownikami rozmów na temat planowanej 
kariery zawodowej

36 45,0

Wsparcie pracowników w rozwoju przez programy coachingowe 17 21,3

Powszechne (niezależne od wieku) finansowanie różnych form 
dokształcania pracowników

70 87,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Tabela 4. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – obszar motywowania 

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Przekazywanie wszystkim pracownikom jasnych informacji na 
temat oczekiwań i zasad oceniania ich pracy

71 88,8

Bieżące przekazywanie wszystkim pracownikom informacji 
zwrotnej na temat rezultatów ich pracy

64 80,0

Powszechne umożliwianie pracownikom zgłaszania własnych 
pomysłów, sugestii, propozycji zmian

77 96,3

Dbałość o to, aby wszyscy pracownicy (niezależnie od wieku) 
mieli dostęp do wszelkich zasobów i informacji niezbędnych im 
do efektywnego wykonywania swojej pracy

75 93,8

Uwzględnianie preferencji osób w różnym wieku przy doborze 
form komunikacji oraz kanałów przepływu informacji 

31 38,8

Badanie opinii (satysfakcji, potrzeb, oczekiwań) pracowników 
w celu kształtowania efektywnych rozwiązań motywacyjnych 

35 43,8

Uwzględnianie w kształtowaniu rozwiązań motywacyjnych po-
trzeb, oczekiwań osób w różnym wieku

29 36,3

Zapewnianie pracownikom, niezależnie od wieku, równego do-
stępu do rozwiązań motywacyjnych mających na celu integrację 
załogi

74 92,5

Wynagradzanie kafeteryjne – umożliwianie pracownikom wyboru 
składników wynagrodzenia (świadczeń dodatkowych, benefi-
tów) w ramach określonego limitu

5 6,3

Uwzględnianie wieku pracownika przy doborze formy nagrody 
za dobrze wykonaną pracę

5 6,3

Programy pomocy pracownikom w zachowaniu równowagi 
praca-życie (work-life balance)

4 5,0

Dbałość o kreowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajem-
nym szacunku i zaufaniu

62 77,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W ponad połowie objętych badaniem podmiotów (51,3%) pracownicy mogą 
korzystać z elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, ale jedynie 
11,3% organizacji monitoruje wykorzystanie tej opcji przez różne grupy zatrud-
nionych. W niewielkim zakresie przy doborze formy zatrudnienia i organizacji 
czasu pracy uwzględniany jest także wiek pracowników (10%) oraz stosowane są 
programy wskazujące pracownikom możliwości zmiany stanowiska pracy w ob-
rębie organizacji (tabela 5).
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Tabela 5. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Uwzględnianie wieku pracowników przy doborze formy zatrud-
nienia i organizacji czasu pracy

8 10,0

Programy wskazujące  możliwości zmiany stanowiska pracy 10 12,5

Umożliwianie  korzystania z elastycznych form zatrudnienia i or-
ganizacji czasu pracy

41 51,3

Monitorowanie korzystania różnych grup pracowników z ela-
stycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

9 11,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Coroczna kontrola zdrowia pracowników przeprowadzana jest w 66,3% ba-
danej zbiorowości, w mniejszym stopniu podejmowane są natomiast działania 
promujące zdrowy tryb życia (36,3%). W 31,3% objętych badaniem podmiotów 
powszechnie finansowane są różnorodne rozwiązania sprzyjające podniesieniu 
kondycji fizycznej zatrudnionych, a w 10% pracownicy mają możliwość korzy-
stania z dodatkowej opieki medycznej. Na szerszą skalę (63,8%) finansowane są 
różne formy dodatkowych ubezpieczeń. Większość badanych organizacji (75%) 
posiada aktualną ocenę warunków pracy na każdym stanowisku, a w 45% przy-
najmniej raz w roku kontroluje się ergonomiczność stanowisk pracy. W 57,5% 
badanych podmiotów przy doborze zadań stanowiskowych uwzględniane są 
zdolności psychofizyczne związane z wiekiem pracowników (tabela 6).

W 36,3% badanych organizacji praktyką jest przeprowadzanie rozmów na te-
mat planów zawodowych z pracownikami w wieku okołoemerytalnym (tabela 7). 
W nieco większym zakresie (48,8%) przeprowadzane są z odchodzącymi pra-
cownikami rozmowy mające na celu uzyskanie informacji o głównych powodach 
odejścia oraz opinii na temat pracy w organizacji.

Powszechne okazały się natomiast: żegnanie się w szczególny sposób z oso-
bami odchodzącymi na emeryturę (wręczanie podziękowań za pracę w organizacji, 
dyplomów uznania, medali za zasługi itp.), utrzymywanie kontaktu z pracowni-
kami, którzy przeszli na emeryturę (np. zapraszanie na ważne dla organizacji 
wydarzenia itp.) czy zatrudnianie lub kontynuowanie współpracy z pracowni-
kami, którzy osiągnęli wiek emerytalny (82,5% wskazań).



171

•   Sylwia Stachowska  Praktyki zarządzania wiekiem w organizacjach sektora...  •

Tabela 6. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – obszar zdrowia i ergonomii

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Coroczne kontrole zdrowia pracowników 53 66,3

Promowanie zdrowego trybu życia wśród wszystkich pracowników 29 36,3

Możliwość korzystania przez pracowników z dodatkowej opieki 
medycznej

8 10,0

Powszechne finansowanie rozwiązań mających na celu podnie-
sienie sprawności fizycznej pracowników (dostęp do urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych, karnety na basen, siłownię, finansowa-
nie sekcji sportowych, różnych form odnowy biologicznej itp.)

25 31,3

Powszechne finansowanie różnorodnych form dodatkowych 
ubezpieczeń pracowników (grupowe ubezpieczenia na życie, 
ubezpieczenia medyczne, polisy ubezpieczeniowe itp.)

51 63,8

Kontrolowanie przynajmniej raz w roku ergonomiczności stano-
wisk pracy

36 45,0

Aktualna ocena warunków pracy każdego stanowiska 60 75,0

Uwzględnianie zdolności psychofizycznych związanych z wie-
kiem pracowników przy doborze zadań stanowiskowych 

46 57,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Tabela 7. Rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem stosowane w badanych 
organizacjach – odejścia pracowników, przechodzenie na emeryturę

Rozwiązanie Liczba 
wskazań

Procent badanych 
organizacji

Rozmowy z odchodzącymi pracownikami mające na celu uzyska-
nie informacji o głównych powodach odejścia oraz opinii o pracy 
w organizacji (Exit Interview)

39 48,8

Rozmowy na temat planów zawodowych z pracownikami w wieku 
okołoemerytalnym

29 36,3

Szczególny sposób żegnania się z osobami odchodzącymi na 
emeryturę (wręczanie podziękowań za pracę w organizacji, 
dyplomy uznania, medale za zasługi itp.)

78 97,5

Zatrudnianie lub kontynuowanie współpracy z pracownikami, 
którzy osiągnęli wiek emerytalny

66 82,5

Utrzymywanie kontaktu z pracownikami, którzy przeszli na eme-
ryturę (np. zapraszanie na ważne dla organizacji wydarzenia itp.)

72 90,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Podsumowanie 

Badania wykazały, że objęte nimi organizacje starają się ukierunkowywać roz-
wiązania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi na ustalone w tej dziedzinie 
cele priorytetowe, do których należą: ustawiczny rozwój pracowników i motywo-
wanie do wyższej efektywności i zaangażowania organizacyjnego. Nie można 
jednak w ich przypadku mówić o posiadaniu i realizacji określonej strategii zarzą-
dzania wiekiem. Przypuszczać można, że zarządzającym wieloma z nich brakuje 
wiedzy i świadomości na temat istoty i potrzeby kreowania rozwiązań w dziedzi-
nie zarządzania wiekiem, a także korzyści wynikających z ich wdrażania. Towa-
rzyszy temu wyraźna słabość dotycząca sfery instrumentalnej. 

Rzadkością w badanych podmiotach jest posiadanie opracowanej prognozy 
demograficznej czy strategii zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniającej 
różnorodność wiekową. W niewielu praktykowane jest nawet analizowanie i ocena 
struktury zatrudnienia pod względem wieku pracowników. 

Badane organizacje wykazują dbałość o rozwój pracowników w różnym 
wieku, umożliwiając powszechny dostęp do szkoleń i różnorodnych form do-
kształcania, a także zachęcając wszystkich zatrudnionych do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniami. Brakuje w nich jednak konkretnych rozwiązań w postaci 
opracowanych programów mentoringowych, które niewątpliwie sprzyjałyby 
międzypokoleniowemu transferowi wiedzy. Rozwiązaniem wspierającym rozwój 
zarówno młodszych, jak i starszych pracowników mogłyby być również prowa-
dzone na szerszą skalę programy coachingowe.

W większości objętych badaniem podmiotów deklarowana jest troska o kre-
owanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, co 
w istotny sposób może wpływać na budowanie zaangażowania przedstawicieli 
różnych grup wiekowych. Kształtowaniu atmosfery współpracy służy zapewnia-
nie wszystkim zatrudnionym, bez względu na wiek, równego dostępu do różnych 
form integrowania załogi. Zwiększaniu efektywności systemów motywowania 
sprzyjałoby natomiast powszechne przeprowadzanie badań opinii i oczekiwań 
pracowników i uwzględnianie potrzeb osób w różnym wieku przy kształtowaniu 
rozwiązań motywacyjnych. Należałoby przy tym zwrócić większą uwagę na 
uwzględnianie wieku pracowników przy doborze nagród, wykorzystanie takich 
rozwiązań, jak: wynagradzanie kafeteryjne czy programy mające na celu pomoc 
w zachowaniu równowagi praca-życie, a także szersze podejmowanie działań 
promujących zdrowy tryb życia oraz finansowanie rozwiązań sprzyjających pod-
niesieniu kondycji fizycznej i poprawie stanu zdrowia osób w różnym wieku.

W badanych podmiotach podejmowane są starania o zachowanie dobrych 
relacji z osobami odchodzącymi na emeryturę. Często są one dalej zatrudniane 
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lub kontynuowana jest współpraca z osobami, które osiągnęły wiek emerytalny. 
W niewielkim zakresie praktykowane jest natomiast przeprowadzanie rozmów 
na temat planów zawodowych z osobami w wieku okołoemerytalnym czy roz-
mów z odchodzącymi pracownikami (exit interview), które mogłyby sprzyjać 
identyfikacji przyczyn odpływu kadr oraz utrzymywaniu wartościowych pra-
cowników reprezentujących różne grupy wiekowe.

Konkludując, można stwierdzić, że obszar zarządzania wiekiem stanowi 
niewątpliwie pole wielu niewykorzystanych możliwości w przypadku podmio-
tów objętych badaniem. Osoby zarządzające organizacjami muszą zdawać sobie 
sprawę, że sprawność ich działania w dużej mierze zależy od efektywnego wyko-
rzystania potencjału zarówno starszych, jak i młodszych pracowników. Potrzebą, 
a nawet koniecznością staje się opracowanie strategii zarządzania wiekiem i ukie-
runkowanie na jej realizację odpowiednio dobranych narzędzi. 

Pracodawcy chcący wykorzystywać koncepcję zarządzania wiekiem do 
skuteczniejszej realizacji celów strategicznych powinni większą uwagę przy-
wiązywać do rozpoznawania i badania potrzeb i oczekiwań zatrudnionych re-
prezentujących różne grupy pokoleniowe oraz dostosowywać do nich systemy 
motywowania, co może przynieść korzyści zarówno organizacjom, jak i pracow-
nikom. Takie rozwiązania sprzyjają kreowaniu pozytywnego wizerunku organi-
zacji w otoczeniu, co jest szczególnie istotne, ponieważ obecnie na rynku pracy 
w skali globalnej poszukuje się najlepszych pracowników, a rekrutacja takich 
osób, niezależnie od ich wieku, jest ciągle wyzwaniem dla pracodawców. 

Przez najbliższe lata rynek pracy nadal będzie kształtowany przez zmiany 
demograficzne. Proporcje między poszczególnymi grupami wiekowymi będą 
diametralnie inne. Zmiany demograficzne mają ogromny wpływ na funkcjono-
wanie wszystkich, organizacji, także podmiotów sektora publicznego. Jednak – 
na co wskazują wyniki badań – w praktyce niejednokrotnie brak świadomości 
istnienia problemu w tym obszarze lub za świadomością nie zawsze podążają 
konkretne działania i rzeczywiste przygotowanie organizacji do nadchodzących 
zmian.
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Determinanty postrzegania równowagi praca-życie  
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w Katowicach

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest równowaga praca-życie, zagadnienie inter-
dyscyplinarne, którego badanie stanowi ważny element poszukiwań naukowych w ob-
szarze zarządzania zasobami ludzkimi. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza 
prezentuje podstawowe definicje oraz najważniejsze koncepcje autorów dotyczące 
równowagi praca-życie. Druga ukazuje czynniki wpływające na postrzeganie prezento-
wanego zagadnienia. Trzecia część przedstawia wyniki i wnioski z badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie indywidualnych oraz organizacyjnych 
czynników determinujących postrzeganie równowagi praca-życie przez badanych pra-
cowników.
Słowa kluczowe: równowaga praca-życie, work-life balance, postrzeganie, determi-
nanty, sektor publiczny

Determinants of work-life balance perception  
among employees of the University of Economics  

in Katowice
Summary

The subject of the paper is the issue of work-life balance, interdisciplinary concept that 
should be analysed in the human resource management scientific research area. The 
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article contents three parts. First deals with definitions and the most important concep-
tions of work-life balance issue. Second part shows determinants of work-life balance 
perception among employees. Third part presents results of the survey conducted in 
the University of Economics in Katowice which aimed the diagnosis of work-life balance 
perception among employees and its determinants.

Key words: work-life balance, perception, public sector

JEL: M54

Wstęp
Problematyka równowagi praca-życie (work-life balance, WLB) jest uznawana za 
dobrze rozpoznaną i opisaną przez socjologów, psychologów czy przedstawicieli 
nauk o zarządzaniu. Należy też wspomnieć, że kategoria ta niewątpliwie stale jest 
przedmiotem powszechnych i naukowych dyskusji. Interdyscyplinarność w ob-
szarze równowagi praca-życie stwarza szerokie możliwości analizy i wskazywania 
czynników, które determinują postrzeganie tego zagadnienia przez pracowni-
ków. Publikacje zagraniczne dotyczące tego zagadnienia wskazują, że wiele pro-
blemów już do tej pory zbadano, ale pozostały pewne luki [Gatrell i in., 2013]. 
Należy podkreślić, że problem osiągania równowagi praca-życie w poważnym 
stopniu dotyczy organizacji sektora publicznego. Argumentuje się to m.in. fak-
tem, że ich pracownikami są w przeważającej mierze kobiety [Dolcos, 2006]. 
Głównym zamierzeniem większości naukowców i praktyków zajmujących się 
tym obszarem jest ustalenie, w jakich warunkach możliwe jest osiągnięcie stanu 
work-life balance. Autorka niniejszego opracowania zmierza do osiągnięcia tego 
samego rezultatu, analizując czynniki wpływające na postrzeganie równowagi 
praca-życie przez pracowników wybranej organizacji.

Pojęcie równowagi praca-życie

Definicyjne ujęcie problemu równowagi praca-życie obejmuje wiele zagadnień 
[Reiter, 2007, s. 274]. D. Clutterbuck traktuje work-life balance jako „stan, w któ-
rym jednostka radzi sobie z potencjalnym konfliktem między różnymi wymaga-
niami dotyczącymi jej czasu i energii w taki sposób, że zostaje zaspokojone jej 
pragnienie dobrobytu i spełnienia” [Clutterbuck, 2005, s. 26]. Analizując słowa 
kluczowe, można zauważyć, że autor z góry zakłada konieczność rozwiązania 
problemu, który sprowadza się do konfliktu wewnętrznego odczuwanego przez 
jednostkę w związku z angażowaniem swojego czasu i energii w różne rodzaje 
aktywności. Dodatkowo podkreśla on, że słowo „równowaga” oznacza stabilność 
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lub rozsądek. Identyfikuje zatem pięć stanów równowagi, które umiejscawia na 
swego rodzaju kontinuum (egzystencja, konflikt, integracja, bezczynność oraz 
hedonizm). Wymienione sytuacje stanowią odmienny układ warunków, w jakich 
funkcjonuje człowiek pracujący (egzystencja, konflikt, integracja) lub niepracujący 
(bezczynność, hedonizm) [Clutterbuck, 2005, s. 26, 28].

S. Borkowska [2010] przyjmuje, że work-life balance oznacza swego rodzaju 
kompromis, sytuację, kiedy człowiek nie musi pracować kosztem życia prywat-
nego lub odwrotnie. W takim ujęciu praca i życie również pozostają w potencjal-
nym konflikcie, ale równowaga jest takim układem sił, w którym konflikt ten nie 
eskaluje.

Work-life balance bywa definiowane jako możliwość osiągnięcia celów w róż-
nych sferach życia. Należą do nich: praca zawodowa, życie rodzinne, uczenie się 
i rozwój własnych kompetencji, zobowiązania społeczne i rekreacja. To, czy 
pracownik pogodzi te wymagania, zależy od wielu uwarunkowań [Chirkowska-
-Smolak, 2008, s. 236].

A. McDowall i A. Lindsay z licznych koncepcji i definicji równowagi praca-
-życie wybierają podejście zwracające uwagę na dwie zmienne: efektywność dzia-
łania jednostki oraz jej zadowolenie z pełnionych ról [McDowall, Lindsay, 2014].

Przytaczając różne definicje tego zjawiska, należy podkreślić, że termin 
„równowaga praca-życie” w zależności od interpretacji może być zamiennie uży-
wany z poniższymi określeniami [Schädel, 2012, s. 20–21]:

• Konflikt praca-rodzina (work-family conflict) – kilka ról społecznych ma 
wzajemnie na siebie wpływ, w tym na ich efektywność i zobowiązania reali-
zowane w ich ramach. Różnice będące źródłem konfliktu dotyczą czasu, 
emocji i postaw ludzi.

• Wzbogacenie praca-rodzina (work-family enrichment) – jedna z ról społecz-
nych wzbogaca drugą (np. dzięki temu, że człowiek ma satysfakcjonującą 
pracę, dobrze czuje się w domu jako spełniony współmałżonek, partner, 
rodzic itp.).

• Przenoszenie między sferami praca-życie (work-family spillover) – możliwość 
transferu niektórych umiejętności, emocji, wartości i zachowań w ramach 
roli; może mieć wymiar pozytywny (work-family enrichment) lub negatywny 
(work-family conflict).

• Równowaga praca-rodzina (work-family balance) – status jednostek, które są 
na równi zaangażowane w swoje role zawodowe oraz pozazawodowe i obyte 
z nimi. W rezultacie doświadczają mniejszego stresu i zyskują wzmocnie-
nie poczucia własnej wartości dzięki równoważeniu czasu, zaangażowania 
i satysfakcji.
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• Przystosowanie (accommodation) – wypełnianie jednej roli będzie zreduko-
wane w celu zrealizowania innej.

• Kompensacja (compensation) – wysiłek w kierunku złagodzenia niezado-
wolenia z jednego aspektu życia przy jednoczesnym osiąganiu zadowolenia 
z innego.

• Segmentacja (segmentation) – ponowny rozdział ról w celu zmniejszenia 
odczuwanego stresu.
Warto zwrócić uwagę na to, jak pracodawcy podchodzą do omawianej kwestii. 

B. Pocock przytacza definicję, która wskazuje, że równowaga praca-życie to spra-
wowanie kontroli nad tym, kiedy, gdzie i jak się pracuje. Uważa się, że równowaga 
jest osiągnięta, gdy jednostka odczuwa wewnętrznie spełnienie, a w wymiarze 
zewnętrznym praca zarobkowa jest akceptowana i szanowana jako źródło korzy-
ści dla pojedynczych osób, biznesu i całego społeczeństwa [Walker i in., 2008].

Bardzo ciekawa jest koncepcja równowagi praca-życie D.R. Forsytha. Po-
sługując się takimi kryteriami jak idealizm i relatywizm, wyróżnia on cztery 
typy definicji work-life balance: sytuacyjne, absolutystyczne, subiektywistyczne 
i stanowiące wyjątki [Reiter, 2007, s. 27].

• Podejście sytuacyjne charakteryzuje wysoki stopień relatywizmu oraz 
duży idealizm. W tym ujęciu równowaga praca-życie traktowana jest jako 
kwestia bardzo indywidualna, której rozstrzyganie przez poszczególne 
osoby dość ściśle zależy od czynników sytuacyjnych. Wszelkie wskazówki 
dotyczące godzenia życia prywatnego z zawodowym są bardzo ogólne.

• Podejście absolutystyczne charakteryzuje się wysokim poziomem idealizmu 
i niskim relatywizmem. Najlepsze relacje między pracą a życiem prywat-
nym mogą zostać osiągnięte, jeżeli ludzie będą działać w zgodzie z uniwer-
salnymi zasadami, np. dbać o określone proporcje czasu poświęconego na 
pracę i na życie poza nią.

• Podejście subiektywne zakłada, że równowaga praca-życie powinna być 
rozpatrywana przez pryzmat osobistych wartości respektowanych przez 
jednostkę, a nie uniwersalnych zasad moralnych. Taka formuła charakte-
ryzuje się wysokim relatywizmem oraz niskim idealizmem w ocenie work-
-life balance.

• Podejście oparte na wyjątkach charakteryzuje się niskim poziomem za-
równo relatywizmu, jak i idealizmu. Definicje tego typu opierają się na 
występowaniu tzw. sytuacji wyjątkowych, stanowiących odchylenia od po-
wszechnie przyjętych norm [Reiter, 2007, s. 27]. 
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Innym spojrzeniem na definiowanie równowagi praca-życie jest wyjście od 
wyjaśnienia istoty obszarów, jakimi są praca (pojmowana najczęściej jako praca 
zawodowa) oraz życie (najmocniej kojarzone z rodziną, spędzaniem czasu wol-
nego itd.). Problematyczne okazuje się natomiast pojęcie równowagi, którego 
interpretacja ma wymiar obiektywny i subiektywny [Hyman, Summers, 2004].

2. Czynniki determinujące postrzeganie przez pracowników 
równowagi praca-życie

W naukach o zarządzaniu zagadnienie work-life balance najczęściej powiązane jest 
z określonymi praktykami organizacyjnymi w tym obszarze. Badacze uwzględ-
niają interdyscyplinarny charakter równowagi praca-życie, a w swoich pracach 
z reguły [Gatrell i in., 2013]:

• wyjaśniają przyczyny zajmowania się work-life balance oraz relacje między 
tą kategorią a problemem nierówności płci;

• badają postawy względem płci kulturowej w organizacjach i starają się 
wyodrębnić modele kariery zawodowej specyficzne ze względu na płeć 
(np. model męski i tzw. mommy track).
Do najczęściej wskazywanych ograniczeń i luk w dotychczasowych bada-

niach nad równowagą praca-życie w zarządzaniu należą: problemy definicyjne, 
interpretacja zjawiska równowagi praca-życie przez organizacje, koncentrowanie 
się na pracownikach, którym brak czasu i należą do zamożnej części społeczeństwa, 
niepoświęcanie uwagi potrzebom pracowników-rodziców [Gatrell i in., 2013].

Bardzo ciekawym kierunkiem badań w obszarze work-life balance jest iden-
tyfikacja i ocena czynników determinujących postrzeganie przez pracowników 
swojej sytuacji w tym zakresie [Charbaji El-Kassem, 2012; Shrestha, Joyce, 2011; 
Pichler, 2009]. Do najczęściej wskazywanych czynników autorzy zaliczają: czas 
pracy, elastyczność zatrudnienia, zatrudnienie lub jego brak, zabezpieczenie spo-
łeczne, odczuwany dobrostan, rodzinę, dzietność, migracje, zmiany demogra-
ficzne, konsumpcję, czas wolny [Pichler, 2009]. Dość zgodnie uznaje się, że ogół 
tych zmiennych można podzielić na organizacyjne i indywidualne albo na obiek-
tywne i subiektywne [Shrestha, Joyce, 2011; Pichler, 2009]. 

Biorąc pod uwagę organizacyjny wymiar work-life balance, można wskazać 
następujące determinanty jej postrzegania [Hoffmann, 2015]:

• narzędzia do motywowania w ramach systemów wynagrodzeń,
• stosowanie założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, z której 

m.in. wyrasta idea równowagi praca-życie w organizacji.
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Mówiąc o motywowaniu, trudno nie wspomnieć o programach tworzonych 
w odpowiedzi na specyficzne potrzeby pracowników. Ich cechą charakterystyczną 
jest kompleksowość oraz ścisłe ukierunkowanie na cel, tzn. poprawę samopo-
czucia pracowników w obszarze odczuwanej przez nich równowagi praca-życie. 
Wśród narzędzi ukierunkowanych na work-life balance znajdują się rozwiązania 
dla wszystkich pracowników oraz przeznaczone dla tych, którzy są rodzicami 
[Siwy, 2013].

Ważnym dokonaniem w sferze motywowania pracowników jest koncepcja 
łącznych korzyści z pracy (total rewards), która ze 156 narzędzi motywowania aż 
71 przewiduje dla obszaru równowagi praca-życie. Koncepcja stanowi wynik prac 
specjalistów działających w Amerykańskim Towarzystwie Specjalistów ds. Wyna-
gradzania (American Compensation Association, obecna nazwa WorldatWork). 
Termin „łączne korzyści z pracy” jest specyficznym określeniem wynagrodzenia 
i wskazuje, że obejmuje ono więcej składników niż tylko płaca. K. Sedlak zwraca 
uwagę, że „jest to pierwsza koncepcja, która przełamuje stereotypy w percepcji 
naszych dochodów”. Pracownicy bowiem najczęściej odnoszą się do wysokości 
wynagrodzenia, biorąc pod uwagę kwotę przelewaną co miesiąc na ich konta. 
Koncepcja total rewards zaleca rozszerzenie pojęcia wynagrodzenia o inne skład-
niki, co umożliwia połączenie w  całość procesów wynagradzania i motywowania 
w organizacji [www.wynagrodzenia.pl]. Narzędzia do wynagradzania w obszarze 
work-life balance w ramach tej koncepcji dzielą się na następujące kategorie: 

• elastyczność środowiska pracy (ruchomy czas pracy, praca zdalna itp.),
• płatne i bezpłatne urlopy,
• wspieranie działań związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, 
• wspieranie aktywności związanych z zajmowaniem się rodziną,
• wsparcie finansowe związane z indywidualnymi programami oszczędno-

ściowymi, 
• rozbudzanie i wspieranie zaangażowania społecznego,
• zachęcanie do kształtowania i modyfikowania kultury organizacyjnej. 

K. Sedlak podkreśla, że wiele narzędzi do wynagradzania wymienionych 
w tej grupie jest specyficznych dla amerykańskiego rynku pracy i nie zawsze 
można je wykorzystać w polskich przedsiębiorstwach [www.wynagrodzenia.pl]. 
Jednak dzięki tej koncepcji można powiedzieć, że na postrzeganie równowagi 
praca-życie przez pracowników potencjalnie wpływa wiele czynników. A są nimi 
instrumenty motywowania zaspokajające specyficzne potrzeby pracowników 
w zakresie równoważenia życia zawodowego i pozazawodowego.
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Czynniki indywidualne mające znaczenie dla postrzegania przez pracu-
jących równowagi praca-życie to: wiek, płeć, sytuacja rodzinna, ekonomiczna, 
uwarunkowania społeczno-kulturowe, system wartości wraz ze wszystkimi 
zmiennymi determinującymi jego strukturę. Wymienione cechy obejmują cha-
rakterystyki społeczno-demograficzne pozwalające określić status człowieka 
funkcjonującego w różnych grupach społecznych oraz związane z nimi role. 
Biorąc pod uwagę subiektywizm ludzi w ocenie równowagi praca-życie, uwzględnie-
nie wymienionych cech wydaje się zasadne dla tematu niniejszego opracowania.

3. Postrzeganie równowagi praca-życie przez pracowników 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

w świetle wyników badań ankietowych
W tej części artykułu przedstawiono wyniki badań ankietowych prze-

prowadzonych wśród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w celu określenia czynników wpływających na postrzeganie przez nich zagad-
nienia równowagi praca-życie. W badaniach wykorzystano metodę sondażu dia-
gnostycznego oraz w jego ramach technikę ankiety internetowej. Zaproszenie do 
udziału w badaniach zostało wysłane do pracowników badanej organizacji za 
pośrednictwem e-maila, który zawierał przekierowanie do wypełnienia ankiety 
internetowej zamieszczonej w portalu e-badania.pl. Badania trwały od 17 lutego 
do 15 marca 2015 r. Ponieważ niewiele kwestionariuszy zostało zwróconych, ba-
dania uznano za pilotażowe względem kolejnej ich edycji, która zostanie zreali-
zowana w następnym roku.

Pytania ankietowe dotyczyły faktów oraz opinii na temat wybranych czynni-
ków indywidualnych i organizacyjnych determinujących postrzeganie równowagi 
praca-życie przez pracowników badanej organizacji (tabela 1).

Tabela 1. Determinanty postrzegania równowagi praca-życie przez pracowników 
UE w Katowicach

Równowaga praca-życie w opinii 
badanych pracowników 

Treść pytań ankietowych odpowiadających danemu 
obszarowi

Po
st

rz
eg

an
ie

Osobiste odczucia, refleksje oraz 
własna definicja pojęcia równowagi 
praca-życie

Własna definicja respondenta pojęcia równowaga pra-
ca-życie (pytanie 1)

Subiektywna ocena stanu równo-
wagi praca-życie

Ocena poziomu osiąganej równowagi praca-życie 
(pytanie 2)
Sytuacje trudne, w jakich znajduje się lub znajdował 
respondent (pytanie 10, 15)
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Równowaga praca-życie w opinii 
badanych pracowników 

Treść pytań ankietowych odpowiadających danemu 
obszarowi

C
zy

nn
ik

i i
nd

yw
id

ua
ln

e

Sposoby osiągania równowagi 
praca-życie

Ogólne podejście do równoważenia sfery pracy i życia 
prywatnego (pytanie 9)
Indywidualnie podejmowanie działań w kierunku po-
prawy relacji między pracą a życiem pozazawodowym 
(pytanie 14)

Przekonania i podglądy dotyczące 
sytuacji kobiet i mężczyzn w ob-
szarze równowagi praca-życie

Zgodność respondenta ze stwierdzeniami (pytanie 17):
Mając rodzinę, trzeba się liczyć z koniecznością odło-
żenia planów zawodowych na później.
Kobietom jest trudniej niż mężczyznom osiągnąć rów-
nowagę praca-życie.
Mężczyznom jest trudniej niż kobietom osiągnąć rów-
nowagę praca-życie.
Kobieta mająca małe dziecko jest mniej efektywna 
w pracy, niż osoba niemająca małego dziecka.
Mężczyzna mający małe dziecko jest mniej efektywny 
w pracy, niż osoba niemająca małego dziecka

Oczekiwania i potrzeby w sferze 
równowaga praca-życie

Odpowiedzialność za działania z zakresu work-life ba-
lance (pytanie 16)
Zgodność ze stwierdzeniem, że pracodawcy powinni 
w systemach wynagrodzeń oferować więcej świad-
czeń umożliwiających osiągnięcie równowagi praca-
-życie (pytanie 17)

Uwarunkowania społeczno-demo-
graficzne takie jak wiek, płeć, po-
ziom wykształcenia, staż pracy 
oraz sytuacja rodzinna

Pytania metryczkowe: wiek, płeć, staż pracy oraz po-
siadanie dzieci

C
zy

nn
ik

i o
rg

an
iz

ac
yj

ne

Czas pracy Ocena czasu pracy pod względem:
–  jego ważności w stosunku do innych czynników or-

ganizacyjnych (pytanie 3),
– jego elastyczności (pytanie 4)
– zadowolenia pracownika (pytanie 8)

Wynagrodzenie Charakterystyka wynagrodzenia pod względem:
–  jego ważności wśród innych czynników organizacyj-

nych (pytanie 3)
– składników (pytanie 5)
– świadczeń z zakresu work-life balance (pytanie 13)
– zadowolenia pracownika (pytanie 8)

Relacje pracowników z przełożo-
nymi

Ocena relacji z przełożonym pod względem:
–  ważności w stosunku do innych czynników organiza-

cyjnych (pytanie 3)
– częstotliwości kontaktów (pytanie 6)
– zadowolenia pracownika (pytanie 8)
–  zachowań szefa w sytuacjach trudnych, w jakich 

znalazł się jego pracownik (pytanie11, 12)

Treść wykonywanej pracy Ocena treści wykonywanej przez respondenta pracy 
pod względem:
–  ważności w stosunku do innych czynników organiza-

cyjnych (pytanie 4)
– rutynowości wykonywanych zadań (pytanie 8)
– zadowolenia pracownika z tego czynnika (pytanie 9)

Źródło: opracowanie własne.
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W badaniach wzięło udział 41 osób, w tym 73% stanowiły kobiety, a 27% – 
mężczyźni. Najwięcej badanych stanowiły osoby w wieku między 36. a 50. rokiem 
życia (41,5%). Tyle samo było ankietowanych w wieku powyżej 50 lat. Najmniej 
liczną grupą okazali się ludzie w wieku do 35 lat (ok. 10%). Większość responden-
tów miała dzieci, przy czym ok. 34% – wymagające opieki, a 29% – już dorosłe. 
Respondenci niemający dzieci stanowili ok. 34% ogółu badanych. Zdecydowana 
większość badanych (ok. 90%) ma wykształcenie wyższe, przy czym kierunek 
wykształcenia ponad 75% ankietowanych to nauki ekonomiczne. Badani to pra-
cownicy o różnym stażu pracy – od 2 do ok. 50 lat. Najwięcej ankietowanych ma 
od 11 do 20 lat (36,6%) stażu pracy. Prawie jedna czwarta badanych ma staż pracy 
do 10 lat (24,4%), a niemal jedna piąta od powyżej 20 do 30 lat pracy. 

3.1. Postrzeganie równowagi praca-życie

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło własnej definicji lub ref leksji związanych 
z pojęciem równowagi praca-życie. Odpowiedzi badanych najczęściej wyjaśniały, 
na czym polega równowaga praca-życie. Dodatkowo respondenci rozwijali kate-
gorie pracy i życia. Praca określana była mianem zadań, obowiązków służbo-
wych. Kojarzona była też z karierą i ambicją. W jednej wypowiedzi jednoznacznie 
wyrażono instrumentalne podejście do pracy, która ma być środkiem do osiąga-
nia innych celów. Życie prywatne najczęściej utożsamiano z rodziną, odpoczyn-
kiem po pracy, rozwijaniem własnych pasji, a także relacjami z bliskimi. Jeden 
z respondentów zwrócił uwagę na wagę tzw. rozwoju kulturalnego w życiu po-
zazawodowym. Odnosząc elementy definicji respondentów w zakresie pojęcia 
równowagi praca-życie do wymiarów, jakimi są idealizm i relatywizm, można 
powiedzieć, że zdecydowana większość stanowi sformułowania o wysokim 
poziomie idealizmu i niskim relatywizmie. Świadczą o tym wypowiedzi zawiera-
jące ogólne zasady osiągania równowagi praca-życie oraz opisy przedstawiające 
równowagę między pracą a życiem osobistym jako stan idealny, do którego się 
dąży. Wysoki poziom idealizowania pojęcia równowagi praca-życie oddają też 
określenia wskazujące na godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz prawi-
dłowe gospodarowanie czasem. Niski poziom relatywizmu w definicjach an-
kietowanych oddawało stosowanie przez nich formy bezosobowej oraz brak 
osobistych refleksji dotyczących badanego zagadnienia. Rozkład definicji pojęcia 
równowagi praca-życie według kryterium relatywizmu i idealizmu przedstawia 
tabela 2.
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Tabela 2. Relatywizm i idealizm w definicjach równowagi praca-życie wśród bada-
nych pracowników oraz przykłady definicji (n = 38)

Relatywizm Ogółem

Niski Wysoki

Id
ea

liz
m

ni
sk

i

Liczebność 4 7 11

(%) 10,5 18,4 28,9

Przykład 
definicji

„Równowaga praca-życie 
oznacza dla mnie umiejęt-
ność oddzielenia życia za-
wodowego od prywatnego. 
Odpoczynek powinien być 
równie ważny jak praca”

„Odpowiednie proporcje po-
między czasem, który zaj-
muje mi praca zawodowa, 
a czasem, który mogę po-
święcić życiu prywatnemu”

w
ys

ok
i

Liczebność 17 10 27

(%) 44,7 26,3 71,1

Przykład 
definicji

„Możliwość oddzielenia sfery 
prywatnej od zawodowej 
(nie myśleć w domu o pracy 
i w pracy o domu)”

„Kiedy – poza pewnymi wy-
jątkami – problemy z jednej 
dziedziny nie przeszkadzają 
w cieszeniu się tą drugą, 
kiedy nie ma się poczucia, 
że rodzina przeszkadza 
w pracy, albo, że w pracy się 
jest 24h na dobę”

Ogółem
Liczebność 21 17 38

(%) 55,3 44,7 100,0

Źródło: badania i obliczenia własne.

Ogólnie rzecz biorąc, osiągany przez badanych pracowników poziom rów-
nowagi praca-życie został oceniony przez większość ankietowanych jako średni 
(34,1%). W tej grupie stosunkowo najwięcej było kobiet oraz respondentów mają-
cych dzieci wymagające opieki. Biorąc pod uwagę wiek, płeć, sytuację rodzinną 
oraz staż pracy badanych osób nie zauważono znaczących różnic w ich odpowie-
dziach. Należy zauważyć, że wyższy odsetek ankietowanych był skłonny oce-
niać, że w jego wypadku równowaga praca-życie jest poniżej średniego poziomu 
(31,7%) – tabela 4.

Tabela 4. Ocena poziomu równowagi praca-życie przez ankietowanych (n = 41)

Poziom  
W-LB

5 
(bardzo  
wysoki)

4 
(raczej  
wysoki)

3 
(średni)

2 
(raczej  
niski)

1 
(bardzo  

niski)

Brak  
odpowiedzi

Ogółem

(%) 9,8 17,1 34,1 14,6 17,1 7,3 100

Źródło: badania i obliczenia własne.
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Ocena poziomu odczuwanej równowagi praca-życie została w badaniach 
uzupełniona informacjami dotyczącymi sytuacji, w jakich aktualnie lub niedawno 
znajdowali się respondenci. Najwięcej badanych (39%) przyznało, że aktualnie 
boryka się z problemami zdrowotnymi lub miało to miejsce w przeszłości. Około 
30% ankietowanych podnosi kwalifikacje, a nieco mniej niż 27% doświadcza 
(doświadczało) zmian w pracy dotyczących zakresu obowiązków, odpowiedzial-
ności itp. Opieka nad małym dzieckiem wskazana została przez 24,4% respon-
dentów. Pozostałe sytuacje wybierane były stosunkowo rzadziej, a niewiele ponad 
jedna piąta badanych stwierdziła, że nie dotyczą ich żadne z wymienionych 
problemów. 

Dodatkową charakterystyką poziomu odczuwanej równowagi praca-życie 
wśród respondentów były informacje na temat obciążeń, które mogą zaburzać 
równowagę lub są wynikiem jej braku. Najwięcej badanych stwierdziło, że po-
ważnym obciążeniem dla nich jest brak lub niewystarczająca ilość czasu dla siebie 
(ok. 32%). Jedna czwarta ankietowanych zaznaczyła, że problemem dla nich jest 
brak lub niedostatek czasu dla rodziny. Można powiedzieć, że doświadczane 
przez pracowników problemy wiążą się przede wszystkim z gospodarowaniem 
czasem, co jest spójne z dominującą wśród respondentów tendencją do definio-
wania równowagi praca-życie w kontekście dbania o odpowiednie proporcje czasu 
przeznaczanego na różne aktywności.

3.2. Czynniki indywidualne determinujące postrzeganie równowagi 
praca-życie

Poza cechami społeczno-demograficznymi respondentów za ważny indywidualny 
czynnik determinujący postrzeganie równowagi praca-życie uznano działania 
podejmowane przez ankietowanych w celu poprawy swojej sytuacji w tym ob-
szarze. Badani najczęściej wskazywali na zarządzanie sobą w czasie, obejmujące 
m.in. planowanie dnia, ustalanie priorytetów, eliminowanie tzw. pożeraczy czasu, 
dbanie o sen, wypoczynek, czas spędzony z rodzina itp. (63,4%). Około 12–14% 
badanych wskazywało na: korzystanie z opieki nad dzieckiem, zmianę czasu pracy, 
założenie własnej firmy oraz odłożenie w czasie planów małżeńskich i rodzinnych. 
Tylko jedna osoba przyznała, że aby poprawić sytuację w obszarze work-life 
balance, zrezygnowała całkowicie z pracy zawodowej. Analizując odpowiedzi 
ankietowanych pod kątem ich ocen poziomu równowagi praca-życie, można po-
wiedzieć, że w niewielkim stopniu są one powiązane z indywidualnymi działa-
niami na rzecz work-life balance. Jedynie zmiana wymiaru czasu pracy oraz 
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odkładania planów małżeńskich czy prokreacyjnych może oznaczać określoną 
tendencję w odczuwaniu poziomu równowagi praca-życie. Osoby, które zmieniły 
wymiar czasu pracy, wyżej oceniły swoją równowagę praca-życie, a te, które 
musiały odkładać swoje plany małżeńskie czy rodzinne – niżej.

Ogólne podejście respondentów do równowagi praca-życie najczęściej ce-
chuje elastyczność – czasem łączą obie sfery, a czasem oddzielają (ok. 45%). Zde-
cydowane rozdzielanie obu sfer zadeklarowało 31,7% badanych. Najmniejszy 
odsetek ankietowanych (24,4%) identyfikuje się z podejściem polegającym na 
integracji pracy i życia prywatnego dzięki różnym rozwiązaniom. Odnosząc wy-
niki odpowiedzi na to pytanie do oceny respondentów poziomu odczuwanej 
równowagi praca-życie, można powiedzieć, że wyższym ocenom towarzyszy 
częściej podejście elastyczne, a rozwiązania polegające tylko na łączeniu lub od-
dzielaniu sfery zawodowej od pozazawodowej wiążą się odczuwaniem przez nich 
niskiej równowagi praca-życie.

Badani pracownicy zostali poproszeni o ustosunkowanie się do kilku 
stwierdzeń. Niemal zgodnie potwierdzili, że posiadanie rodziny może spowodo-
wać odłożenie w czasie planów zawodowych. Większość badanych uważa, że 
kobietom jest trudniej niż mężczyznom osiągnąć równowagę praca-życie. Re-
spondenci uważają też, że ani kobiety, ani mężczyźni mający małe dzieci nie są 
w pracy mniej efektywni. Jednak w tym wypadku można zauważyć znaczne róż-
nice dotyczące odpowiedzi twierdzących (15-procentowa przewaga stwierdzenia 
dotyczącego kobiet). 

Ankietowani mają określone oczekiwania i potrzeby co do równowagi 
praca-życie. Dotyczą one m.in. inicjatyw pracodawców. Ponad 80% badanych 
zgodnie stwierdziło, że powinni oni w systemach wynagrodzeń uwzględniać 
więcej rozwiązań z obszaru równowagi praca-życie. Odpowiadając na pytanie, 
na kim spoczywa odpowiedzialność za osiąganie przez ludzi pracujących równo-
wagi praca-życie, większość badanych (38%) wskazała właśnie na pracodawców. 
Jednocześnie ponad jedna trzecia ankietowanych uznała, że odpowiedzialność 
ta spoczywa również na samych pracownikach (34,1%), a niewiele ponad 20% 
uważa, że w tym obszarze określone funkcje ma do spełnienia także państwo.

Przedstawiony w tej części artykułu opis czynników indywidualnych wpły-
wających na postrzeganie równowagi praca-życie przez ankietowanych pozwala 
na sformułowanie bardzo ogólnych wniosków, których pogłębienie możliwe 
będzie po rozszerzeniu badań w kolejnej ich edycji. Przedstawia je tabela 5.
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Tabela 5. Czynniki indywidualne determinujące postrzeganie równowagi praca-ży-
cie – podsumowanie

Czynniki indywidualne determinujące 
postrzeganie równowagi praca-życie 

przez badanych 
Wyniki badań

Sposoby osiągania równowagi praca-
-życie

Respondenci wybierają różne sposoby radzenia sobie 
z równowagą praca-życie. W tym zakresie występuje 
spójność między definiowaniem pojęcia równowagi 
praca-życie jako odpowiedniego gospodarowania cza-
sem z działaniem ukierunkowanym na lepsze zarządza-
nie tym zasobem

Przekonania i podglądy dotyczące sy-
tuacji kobiet i mężczyzn w obszarze 
równowagi praca-życie

Odpowiedzi ankietowanych zaprzeczają stereotypo-
wemu postrzeganiu sytuacji kobiet i mężczyzn w obsza-
rze równowagi praca-życie. Nie ma znaczących różnic 
w odpowiedziach ankietowanych przy uwzględnieniu 
ocenianego poziomu work-life balance

Oczekiwania i potrzeby w sferze rów-
nowagi praca-życie

Oczekiwania ankietowanych w sferze równowagi praca-
-życie ukierunkowane są przede wszystkim na pracodaw-
ców. Nie ma w tym zakresie istotnych różnic w ocenie 
osiąganego poziomu równowagi praca-życie

Uwarunkowania społeczno-demogra-
ficzne takie jak wiek, płeć, staż pracy 
oraz sytuacja rodzinna

Cechy metryczkowe ankietowanych, takie jak wiek, płeć, 
staż pracy, sytuacja rodzinna, nie różnicują w sposób 
znaczący postrzegania równowagi praca-życie przez 
ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Organizacyjne czynniki wpływające na postrzeganie równowagi 
praca-życie

Wśród organizacyjnych czynników determinujących postrzeganie równowagi 
praca-życie przez ankietowanych znalazły się takie zmienne, jak wynagrodzenie, 
czas pracy, treść pracy oraz relacje z przełożonym. Badani charakteryzowali te 
obszary oraz oceniali swoje zadowolenie z nich. 

Na pytanie, który z tych obszarów jest najważniejszy, ponad połowa ankie-
towanych odpowiedziała, że treść wykonywanej pracy (56,1%). Na drugim miejscu 
znalazło się wynagrodzenie (17,1%), po nim czas pracy (14,6%) i na ostatnim 
miejscu relacje z przełożonym (12,2%).

Czas pracy oceniany był przez badanych przez pryzmat jego elastyczności. 
Większość badanych pracowników stwierdziła, że czas ich pracy jest raczej ela-
styczny (31,7%) lub elastyczny (29,3%). Zadowolenie respondentów z czasu pracy 
jest dość wysokie (dominanta = 4, średnia = 3,41). Nie ma wyraźnej tendencji co 
do kierunku oceny przez respondentów czasu pracy i poziomu równowagi praca-



188

•   Kinga Hoffmann-Burdzińska  Determinanty postrzegania równowagi...  •

-życie. Wzrost elastyczności czasu pracy również nie pociąga za sobą podwyż-
szenia oceny poziomu work-life balance.

W charakterystyce wynagrodzenia otrzymywanego przez badanych po-
służono się koncepcją total rewards, grupującą jego składniki w pięć kategorii. 
Respondenci mieli wskazać, które elementy wynagrodzenia otrzymują. Najpo-
pularniejszymi sposobami wynagradzania badanych pracowników są składniki 
finansowe oraz świadczenia dodatkowe wymagane przez prawo (np. urlop wypo-
czynkowy). Świadczenia z obszaru work-life balance oraz niematerialne zaspoka-
jające potrzeby szacunku i uznania otrzymuje zdecydowanie mniej badanych. 
Analizując rozkład odpowiedzi pod kątem oceny osiąganego poziomu równo-
wagi praca-życie, można zauważyć niewielką przewagę wysokich ocen poziomu 
work-life balance wśród pracowników otrzymujących wspomniane świadczenia.

Zagadnienie świadczeń i działań pracodawcy na rzecz równowagi praca-życie 
zostało rozwinięte w osobnym pytaniu. Najczęściej wskazywanym działaniem 
było udzielanie urlopów (61%). Uznaniem ok. 27% badanych cieszyła się ela-
styczność zatrudnienia, a w dalszej kolejności świadczenia dodatkowe w postaci 
ubezpieczeń, zniżek itp. (19,5%) oraz ochrona zdrowia pracownika (17,1%). Zado-
wolenie pracowników z otrzymywanego wynagrodzenia, oceniane w pięciostop-
niowej skali, najczęściej było na poziomie średnim (dominanta = 3, średnia = 2,66).

Relacje z przełożonymi były charakteryzowane przy wykorzystaniu nastę-
pujących cech: częstotliwość kontaktu, zachowania w sytuacjach trudnych do-
świadczanych przez respondenta oraz ich zgodność z oczekiwanymi. Większość 
badanych kontaktuje się z przełożonym kilka razy w miesiącu lub kilka razy 
w tygodniu (po 26,8%). Stosunkowo często kontakt ten ma miejsce codziennie 
(17,1%), natomiast sporadyczny jest brak kontaktów czy ograniczenie ich do kilku 
w roku. Ocena zadowolenia z kontaktów z przełożonymi, podobnie jak w przy-
padku treści wykonywanej pracy lub jej czasu, plasuje się na dość wysokim po-
ziomie (dominanta = 4, średnia = 3,56).

Ankietowani przyznali, że miewają pewne trudności. Na pytanie o reakcje 
przełożonych na sytuacje trudne, w jakich się znajdowali respondenci, najczę-
ściej wskazywano na empatię i zrozumienie (36,6%) oraz nieuwzględnianie sy-
tuacji, w jakiej znajdował się respondent, i traktowanie go na równi z innymi 
pracownikami (36,6%). Stosunkowo popularna była też zgoda na wcześniejsze 
wyjście z pracy (29,3%) oraz możliwość pracy zdalnej (26,8%). Zgodność zacho-
wania przełożonych z oczekiwaniami badanych pracowników była dość wysoka. 
Prawie połowa respondentów potwierdziła, że postępowanie ich przełożonych 
odpowiada ich oczekiwaniom. Nieco ponad jedna trzecia badanych nie potrafiła 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 
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Treść wykonywanej pracy badani oceniali, wskazując na rutynowość zadań 
i wysokość wymaganych kompetencji. Zdecydowana większość respondentów 
(63,4%) stwierdziła, że ich praca ma charakter nierutynowy i wymaga wysokich 
kompetencji. Druga pod względem liczebności grupa badanych wykonuje pracę 
rutynową, niewymagającą wysokich kompetencji (17,1%). Można powiedzieć, że 
ocena zadowolenia z treści pracy wykonywanej przez ankietowanych jest stosun-
kowo wysoka (dominanta = 4, średnia = 3,9). 

Wnioski podsumowujące tę część badań przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Organizacyjne determinanty postrzegania równowagi praca-życie przez 
pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Czynniki  
organizacyjne Wyniki badań

Czas pracy Czas pracy postrzegany jest przez respondentów jako elastyczny. Zado-
wolenie z tego czynnika jest dość wysokie. Nie ma jednak podstaw do 
stwierdzenia, że wyższy poziom elastyczności czasu pracy jest przyczyną 
wyższej oceny odczuwanego przez respondentów poziomu równowagi 
praca-życie.

Wynagrodzenie Wynagrodzenie otrzymywane przez respondentów jest mało zróżnicowane 
pod względem składników. Świadczenia z obszaru równowagi praca-życie 
są obiektywnie możliwe do wdrożenia w badanej organizacji. Niestety, 
ocena pracowników wskazuje na stosunkowo niski poziom działań w tym 
zakresie. Zadowolenie pracowników z wynagrodzenia na tle pozostałych 
czynników jest najniższe, aczkolwiek na zastosowanej skali ocen plasuje 
się na poziomie średnim.

Relacje pracowni-
ków z przełożonymi

Relacje z przełożonymi badani ocenili jako najmniej ważne. Częstotliwość 
kontaktów ankietowanych z przełożonymi jest różna i nie ma to większego 
wpływu na zadowolenie pracowników z tego czynnika, które jest dość 
wysokie.
Zachowania przełożonych w stosunku do badanych w większości ocenione 
zostały jako zgodne z oczekiwanymi. Pozytywnym i przychylnym zacho-
waniom menedżerów towarzyszą z reguły wyższe oceny poziomu work-life 
balance przez respondentów

Treść wykonywanej 
pracy

Treść wykonywanej przez respondentów pracy została uznana za najistot-
niejszy czynnik na tle pozostałych trzech. Zadowolenie z tego obszaru jest 
również najwyższe względem pozostałych ocen, mimo że ocena ta wynosi 
4 na 5-stopniowej skali, tak jak w przypadku relacji z szefem czy czasu prac. 
Większość ankietowanych wykonuje pracę nierutynową, wymagającą 
wysokich kwalifikacji. 
Przełożenie powyższych charakterystyk na ocenę osiąganego poziomu 
równowagi praca-życie jest trudne

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Wielość czynników determinujących postrzeganie równowagi praca-życie po-
woduje, że w danym czasie bardzo trudno dokonać jednoznacznej oceny tego 
zjawiska. Badania zrealizowane na potrzeby niniejszego opracowania, mimo 
interesujących wniosków końcowych, mają pewne ograniczenia. Chcąc lepiej 
poznać organizacyjny wymiar równowagi praca-życie, należy rozszerzyć sferę 
czynników organizacyjnych determinujących postrzeganie tego zagadnienia. 
Przeprowadzony drogą internetową pilotaż pokazuje, że lepszą i bardziej efek-
tywną formą gromadzenia danych na uczelni mogą być ankiety papierowe – 
można oczekiwać zwrócenia większej ich liczby. Dodatkowo warto przemyśleć 
wykorzystanie w badaniach tego typu innych technik, np. wywiadów z pra-
cownikami, ich przełożonymi oraz pracownikami działu personalnego badanej 
organizacji.
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pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego

Streszczenie

W artykule przedstawiono tradycyjne i nowoczesne sposoby oceniania, jakie stosuje się 
obecnie w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz dokonano ich krytycznej oceny. 
Głównym celem było skonfrontowanie samej istoty i funkcji okresowego oceniania z prak-
tyką stosowaną w urzędach oraz wskazanie głównych problemów utrudniających 
dokonanie oceny zgodnie z zaleceniami publikowanymi w literaturze fachowej oraz 
przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: okresowe ocenianie pracowników, jednostki samorządu terytorialnego, 
ocena 360 stopni
Klasyfikacja JEL: M12, H83

Traditional and innovative performance appraisal 
systems in local government units

Abstract

The paper covers the issues related to performance management systems and it 
discusses in detail traditional and innovative performance appraisal tools being intro-
duced in local government units. It attempts to compare the essence and goals of per-
formance management with an employee appraisal practises in administration offices 
and to identify potential problems that may hinder the implementation of appraisal tools 
which are in compliance with theory and best practises.
Keywords: performance appraisal, local government units, 360-degree appraisal
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Wstęp 
Od pewnego czasu w literaturze przedmiotu toczy się dyskusja nad sensem i za-
sadnością reformowania administracji publicznej w duchu nowego zarządzania 
publicznego – koncepcji sprzyjającej osiąganiu większej skuteczności i efektyw-
ności działania. Dotyczy ona w szczególny sposób, poza innymi obszarami za-
rządzania organizacjami publicznymi, również zarządzania zasobami ludzkimi 
[Kożuch, 2004]. Niezależnie od krytyki tego podejścia, formułowanej zarówno 
przez teoretyków, jak i praktyków [Zieliński, 2011], w wielu krajach europejskich, 
w tym również w Polsce, można jednak zaobserwować tendencję do adaptowa-
nia, a następnie wdrażania w administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań 
i narzędzi do zarządzania od dłuższego czasu stosowanych w biznesie z pozy-
tywnym skutkiem. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przejawia się to 
m.in. wprowadzeniem obowiązkowych ocen okresowych pracowników admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz dążeniem do ich udoskonalania. 

Inspiracją do napisania tego artykułu była chęć naukowego pogłębienia pre-
zentowanego zagadnienia, która zrodziła się w toku doświadczeń dydaktycznych 
zebranych przez autorkę w trakcie kilku edycji studiów podyplomowych poświę-
conych problematyce zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Duże zainteresowanie słuchaczy tematyką oceniania pozwala sądzić, że jest ona 
bardzo aktualna oraz wymaga dalszych, bardziej szczegółowych badań.

Celem artykułu jest przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych sposobów 
oceniania, stosowanych obecnie w jednostkach samorządu terytorialnego na pod-
stawie odpowiednich aktów normatywnych, literatury oraz badania przeprowa-
dzonego w urzędzie samorządu terytorialnego jednego z polskich miast. Chodzi 
w szczególności o skonfrontowanie samej istoty i funkcji okresowego oceniania 
z praktykami oceniania pracowników w urzędach, a także wskazanie głównych 
problemów utrudniających dokonanie oceny zgodnie z zaleceniami publikowa-
nymi w literaturze fachowej oraz przykładów dobrych praktyk w tym zakresie. 

Zaprezentowane w artykule studium przypadku opiera się na analizie doku-
mentów i regulacji wewnętrznych badanej jednostki oraz informacjach zebra-
nych za pomocą wywiadu pogłębionego, częściowo ustrukturyzowanego, który 
przeprowadzono 19 marca 2015 roku z pracownikami referatu ds. kadr – kie-
rownikiem komórki organizacyjnej i inspektorem. Przedmiotem wywiadu były 
następujące zagadnienia: kształt aktualnej procedury oceniania i powody jej 
uproszczenia, stosunek oceniających i ocenianych do procesu oceny, zasadność 
wprowadzenia samooceny, wykorzystanie wyników oceny w polityce kadrowej 
urzędu, motywy wdrożenia oceny kompetencyjnej 360 stopni, korzyści związane 
z przeprowadzaniem takiej oceny w urzędzie.
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2. Przesłanki unowocześniania zarządzania zasobami 
ludzkimi w administracji publicznej

Administracja publiczna wykonuje ważne zadania, zapewniając prawidłowe 
funkcjonowanie państwa i społeczeństwa, stanowi znaczącą siłę w rozwoju cywi-
lizacyjnym, nieobojętną dla kierunku i tempa zachodzących przemian. Aby tak 
było, musi działać sprawnie i efektywnie. Oznacza to również konieczność cią-
głego podnoszenia standardów i jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym 
optymalizowaniu ich kosztów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu spełniały 
oczekiwania obywateli. 

Niestety działalność administracji publicznej często jest oceniana negatyw-
nie. Rosnąca ostatnio fala krytyki dotyczy zbytniego rozrastania się instytucji 
publicznych, coraz wyższych kosztów ich funkcjonowania oraz niskiej skutecz-
ności i elastyczności działania. Zmusza to do poszukiwania bardziej oszczędnych 
metod i narzędzi do zarządzania, pozwalających na osiąganie przez administra-
cję publiczną pożądanych efektów. Rozwiązanie części wskazanych problemów 
może przynieść wprowadzenie reform opierających się na koncepcji nowego za-
rządzania publicznego. Jego główna idea polega na wykorzystaniu mechanizmów 
ekonomicznych w organizacji administracji publicznej, zlecaniu niektórych za-
dań podmiotom prywatnym oraz pomiarze efektywności urzędów. W podejściu 
tym akcentuje się przede wszystkim duże nastawienie na osiągnięcia, elastyczność 
i swobodę w doborze środków i technik zarządzania, podnoszenie kompetencji 
urzędników, profesjonalizm działania, wprowadzenie elementów konkurencji 
i rywalizacji między pracownikami, otwarte nieliniowe ścieżki kariery oraz mo-
tywowanie powiązane z efektami pracy [Zieliński, 2011]. Wprowadzenie tych 
założeń do praktyki funkcjonowania urzędów wymaga przede wszystkim uno-
wocześnienia i uelastycznienia zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wielu badaczy tego zagadnienia [Szaban, 2011; Zieliński, 2011] wskazuje 
jednak liczne przeszkody we wdrażaniu wzorców biznesowych w administracji 
publicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, powołując się na wystę-
powanie wielu różnic między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami. 
Dotyczą one: odmiennej misji i celów działania, kultury organizacyjnej, specy-
ficznych regulacji prawnych narzucających administracji publicznej sztywne za-
sady zatrudniania, awansowania oraz zwalniania i ograniczających tym samym 
samodzielność w zarządzaniu zasobami ludzkimi, reguł finansowania, specyfiki 
rynku pracy, odmiennych interesariuszy oraz braku możliwości swobodnego 
wyboru podmiotu świadczącego usługi przez klienta urzędu w przeciwieństwie 
do klienta biznesowego. 
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Mimo sceptycyzmu wobec koncepcji nowego zarządzania publicznego w wielu 
krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, obserwuje się od pewnego 
czasu tendencje do unowocześniania funkcjonowania administracji publicznej, 
polegające na implementacji wybranych jej elementów. Przejawia się to m.in. wdra-
żaniem narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno tradycyjnych, jak 
i innowacyjnych, które do tej pory skutecznie stosowano w organizacjach bizneso-
wych. Można tu wymienić: systemy opisów i wartościowania pracy, modele kom-
petencyjne, systemy okresowej oceny pracowników, wynagradzanie zależne od 
wyników, zarządzanie wiedzą [Zieliński, 2011]. Tendencje te wzmacniane są 
również przez Komisję Europejską przez szerokie propagowanie idei tzw. do-
brego rządzenia, którą można traktować jako uzupełnienie koncepcji zarządzania 
publicznego. Jak słusznie zauważa T. Rostkowski, wprowadzanie w administracji 
zmian opierających się na nowym zarządzaniu publicznym może przynieść 
najwięcej korzyści w jednostkach samorządu terytorialnego, które działając 
bezpośrednio na rzecz obywateli, mogą wykorzystywać alternatywne metody 
świadczenia usług publicznych, dopasowane do lokalnych uwarunkowań i spe-
cyficznych potrzeb mieszkańców [Rostkowski, 2012]. 

3. Okresowe ocenianie pracowników  
– ewolucja funkcji i sposobów oceniania 

Ocenianie pracowników to główna funkcja zarządzania zasobami ludzkimi. 
Wyniki oceny stanowią podstawę decyzji personalnych w obszarach: planowania 
zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, projektowania i organizacji stanowisk pracy, mo-
tywowania do pracy i wynagradzania, szkolenia i rozwoju, a także restruktury-
zacji zatrudnienia i zwolnień. Innymi słowy, od rezultatów oceny zależą działania 
podejmowane wobec konkretnego pracownika w poszczególnych procesach ka-
drowych. Dlatego – jak słusznie zauważa K. Padzik – ocenianie pracowników to 
serce systemu ZZL i kluczowy obowiązek każdego menedżera [Padzik, 2013]. 

Ocena efektów pracy, traktowana jako proces zarówno organizacyjny, jak 
i psychologiczny, jest tym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, który 
wywołuje wiele kontrowersji. Zasadniczy problem sprowadza się nie do tego, czy 
oceniać pracowników, lecz do tego, w jaki sposób dokonywać oceny, by była 
rzetelna, obiektywna, sprawiedliwa i jednocześnie sprzyjała realizacji celów 
biznesowych. 

Formalne i cykliczne oceny zostały zapoczątkowane w firmie Lord i Taylor 
w 1914 roku w celu corocznego podsumowania efektów pracy i rangowania pra-
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cowników [Moczydłowska, 2011]. Przez dłuższy czas służyły do uzyskiwania 
informacji o wynikach pracowników i do ich kontroli, dyscyplinowały personel. 
W tym podejściu do oceniania chodziło przede wszystkim o ustalenie za pomocą 
wskaźników ilościowych poziomu wykonywanej pracy, jej ilości oraz jakości. 
Ocenę przeprowadzano w sposób tradycyjny, tzn. dokonywał jej bezpośredni 
przełożony według ustalonych kryteriów. Na podstawie tak rozumianej oceny 
podejmowano decyzje o podziale wynagrodzeń i/lub przyznaniu innych korzyści 
materialnych oraz o zmianach w strukturze zatrudnienia – rotacje, awanse, de-
gradacje czy zwolnienia. Obecnie wyniki te wykorzystuje się również do oceny 
skuteczności rekrutacji i selekcji oraz programów szkoleniowych [Filipowicz, 
2014]. W takim ujęciu oceny okresowe pełnią funkcję szacującą. 

Obecnie coraz większe znaczenie nadaje się ocenianiu rozwojowemu, co nie 
oznacza rezygnacji z pomiaru stopnia realizacji celów i zadań, a jedynie przesu-
nięcie tej funkcji na dalszy plan [Moczydłowska, 2011]. Polega ono na rozwijaniu 
możliwości pracownika w odniesieniu do przyszłej pracy oraz wskazanie za po-
mocą oceny okresowej niedostatków wiedzy i umiejętności oraz zaplanowanie 
odpowiednich działań pozwalających na ich uzupełnienie. Chodzi więc o lepsze 
przewidywanie potrzeb organizacji w zakresie kompetencji pracowników, które 
zapewnią jej sprawne i efektywne działanie oraz rozwój. Bezpośrednim efektem 
oceny rozwojowej powinno być opracowanie indywidualnego planu doskonale-
nia, zawierającego cele rozwojowe na następny okres oceny wraz ze wskaźnikami 
ich realizacji oraz sugestie działań wspomagających. Na marginesie warto dodać, 
że podobny trend uwidacznia się również w dziedzinie edukacji w postaci coraz 
szerszego wykorzystywania oceniania kształtującego do ewaluowania wyników 
i postępów w nauce uczniów.

Nie można jednak przeceniać funkcji rozwojowej, gdyż jak słusznie zauważa 
K. Padzik, ocena okresowa ma charakter retrospekcyjny, bo odnosi się do okresu 
minionego i konkretnych zadań wykonywanych na dotychczasowym stanowi-
sku pracy [Padzik, 2013]. W związku z tym jej moc predykcyjna jest stosunkowo 
niewielka, co oznacza, że wynik oceny okresowej tylko częściowo informuje 
o możliwościach pracownika wychodzących poza obecny zakres jego obowiąz-
ków i funkcji. Dlatego posługując się oceną okresową, z dużą ostrożnością należy 
wyciągać wnioski na temat potencjału konkretnej jednostki. Gdy trzeba ustalić, 
czy pracownicy są zdolni do wykonywania zadań wykraczających poza aktualny 
poziom stanowisk czy pełnionych dotychczas ról zawodowych, zaleca się stoso-
wanie sytuacyjnych metod oceny, wykorzystujących jej sztuczny, czasowy kon-
tekst. W tym celu używa się narzędzi typowych dla metody assessment center 
(AC) i development center (DC). 
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Wydaje się, że wzmocnieniu rozwojowej funkcji ocen okresowych sprzyjało 
rozszerzenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi nurtu kompetencyjnego, przeja-
wiającego się w praktyce tworzeniem systemu ZZL, w którym wszystkie procesy 
kadrowe opiera się na jednym, wspólnym modelu kompetencji, rozumianym 
jako zbiór kompetencji wymaganych od pracowników danej organizacji. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że zasadniczy aspekt kompetencji odnosi się do 
związku cech i właściwości danej jednostki, które przejawiają się w określonych 
zachowaniach z osiąganiem pożądanych efektów pracy. Innymi słowy, odpo-
wiedni poziom kompetencji warunkuje uzyskiwanie pożądanych efektów pracy. 
W razie niedostatku kompetencji ich rozwój staje się celem niezbędnym do pod-
wyższenia wyników pracownika. Diagnozowanie poziomu kompetencji, określa-
nie luk kompetencyjnych i planowanie działań umożliwiających ich doskonalenie 
stanowi aktualnie główny przedmiot oceniania rozwojowego.

Stosowanie zarządzania zasobami ludzkimi opartego na kompetencjach 
zmusza do ciągłego monitorowania poziomu wiedzy i umiejętności pracowników 
poprzez dokonywanie oceny okresowej w sposób nowoczesny, według kryteriów 
modelu kompetencji odpowiadających specyfice wykonywanych na stanowisku 
pracy zadań [Sidor-Rządkowska, 2011]. Oznacza to zastąpienie stosowanych do-
tychczas w ocenianiu kryteriów kwalifikacyjnych, behawioralnych czy osobowo-
ściowych, kryteriami kompetencyjnymi. W celu prawidłowej oceny kompetencji 
postuluje się wykorzystanie analizy wieloźródłowej, oznaczającej w praktyce 
włączenie w proces oceny dodatkowych podmiotów, którymi mogą być: pod-
władni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni, dostawcy, przełożeni 
wyższego stopnia, oceniany pracownik. W zależności od liczby podmiotów oce-
niających wykorzystuje się różne wariacje metody 360 stopni. 

W Polsce taki nowoczesny sposób oceniania stosuje coraz więcej przed-
siębiorstw. Badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) 
pokazują, że spośród badanych przedsiębiorstw stosujących ocenę okresową 
przeciętnie niemal połowa stosuje ocenianie metodą 360 stopni [Sienkiewicz, 
2013, s. 115–124]. W polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie samo-
rządowej, oceny tego typu należą do rzadkości. Doświadczenia zagraniczne 
dowodzą jednak możliwości skutecznego wykorzystania takiego sposobu oceny 
w organizacjach publicznych. Ocenie 360 stopni poddano urzędników państwo-
wych wyższego szczebla w administracji Wielkiej Brytanii na podstawie oficjal-
nego zalecania rządu T. Blaira w 1999 r. Jej celem było przede wszystkim wsparcie 
rozwoju zdolności przywódczych [Rok, 2013, s. 259–294]. Od tamtej pory jest to 
powszechna praktyka w brytyjskiej administracji, co potwierdza wiele źródeł. 
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Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji, jaką poza szacowa-
niem efektów pracy i rozwijaniem pracowników może pełnić ocenianie pracow-
ników. Traktowanie okresowej oceny głębiej, jako proces psychologiczny, a nie 
tylko wypełnienie tabelki narzędzia oceny i udzielenie ocenianemu informacji 
na temat treści tej tabelki, wzmacnianie partycypacji pracowników w podejmo-
waniu decyzji przez włączanie w proces oceny dodatkowych podmiotów wspo-
maga tworzenie oraz utrwalanie pozytywnej kultury organizacyjnej i systemu 
wewnętrznej komunikacji [Padzik, 2013].

3. Ocenianie pracowników w JST – regulacje prawne 
i dotychczasowe praktyki

Zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych [Ustawa 
z 21 listopada 2008 r.] obowiązkowej okresowej ocenie podlegają pracownicy 
samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stano-
wiskach urzędniczych. Ocena musi być przeprowadzana nie rzadziej niż raz 
na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Powinna dotyczyć stopnia 
wywiązywania się z zadań i czynności obowiązujących na zajmowanym stano-
wisku pracy i z ogólnych obowiązków nałożonych na pracownika samorządo-
wego w art. 24 i art. 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. 

Sposób i tryb ocen okresowych w JST pozostaje w gestii kierownika danej 
jednostki. To on, kierując się potrzebami i specyfiką funkcjonowania urzędu, 
ustala w drodze zarządzenia szczegółową procedurę oceny okresowej, obejmu-
jącą okresy, których ona dotyczy, kryteria i skalę, na podstawie których jest spo-
rządzana. Należy w tym miejscu przypomnieć, że wcześniej pracowników JST 
oceniano na podstawie centralnie określonej procedury i zestawu kryteriów 
wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych [Rozporzą-
dzenie RM z 13 marca 2007]. Ówczesne regulacje w tym zakresie były bardzo 
szczegółowe. Świadczy o tym m. in. lista zawierająca dość obszerny zestaw kryte-
riów obowiązkowych i dodatkowych wraz z ich precyzyjnymi opisami oraz gotowy 
arkusz ocen. Biorąc pod uwagę nadal dość niski poziom wiedzy i umiejętności 
zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, było to rozwią-
zanie dobre, gdyż wyposażało kierowników, zwłaszcza mniejszych urzędów, 
w gotowe narzędzia, które znacząco ułatwiały przeprowadzenie oceny okresowej 
[Moczydłowska, 2011]. Problem ten dostrzega również Z. Czajka, który odejście 
od szczegółowych i sztywnych zasad oceniania na rzecz pozostawienia kwestii 
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oceny okresowej decyzjom kierownictwa urzędów ocenia jako zbyt pochopne. 
Uważa, że w samorządach brakuje fachowców w dziedzinie ZZL zdolnych do 
opracowania, zgodnie z zaleceniami literatury fachowej i dobrych praktyk w tym 
zakresie, prawidłowych zasad, kryteriów i skali oceny [Czajka, 2012]. 

W świetle aktualnych przepisów jednostki samorządowe, wykorzystując 
własną inwencję, mogą swobodnie dobierać takie sposoby oceniania zatrudnio-
nych w nich pracowników oraz kreować takie narzędzia oceny, które będą lepiej 
służyć usprawnieniu funkcjonowania urzędu. Możliwe zatem staje się wprowadza-
nie do administracji samorządowej nowoczesnych sposobów i metod oceniania 
pracowników, lepiej dopasowanych do potrzeb i specyfiki konkretnej jednostki, 
które skutecznie wykorzystuje się w organizacjach biznesowych. Należy podkre-
ślić, że zwiększenie samodzielności urzędów w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
było intencją ustawodawcy. Trzeba jednak zauważyć, że według Thompsona  
zmiany prowadzone nie na poziomie administracji publicznej jako całości, ale na 
poziomie poszczególnych jednostek – urzędów – dotykające przede wszystkim 
sfery zasobów ludzkich, zawsze rodzą obawy przed nierównym traktowaniem 
pracowników instytucji publicznych [za: Rostkowski, 2012]. Przyjęte w ustawie 
o pracownikach samorządowych rozwiązanie dotyczące okresowego oceniania 
pracowników będzie prowadzić do zróżnicowania zasad i procedur oceny w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Jak podkreśla T. Mordel, może ono stać się 
źródłem kontrowersji co do stosowania w stosunkach pracy pracowników samo-
rządowych zasady równości wobec prawa i zasad przeciwdziałających dyskry-
minacji [Mordel, 2009, s. 49–62]. 

Jak pokazują wyniki badania Z. Czajki, jednostki samorządowe praktycznie 
nie korzystają z samodzielności danej przez ustawę co do określania trybu i spo-
sobu oceniania urzędników samorządowych. Większość badanych urzędów 
nadal stosuje kryteria wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2007 r. 
[Rozporządzenie RM z 13 marca 2007] i tylko nieliczne precyzują w regulami-
nach oceniania dokładny termin oceny. Ocena przebiega w sposób tradycyjny, 
bardzo rzadko praktykowana jest samoocena i korzystanie z dodatkowych źródeł 
informacji o ocenianym pracowniku. Niepokoi również niewykorzystywanie 
w 38% badanych urzędów wyników oceny do lepszej realizacji poszczególnych 
procesów kadrowych, a tym samym do kształtowania polityki personalnej sprzy-
jającej osiąganiu przez pracowników pożądanych efektów pracy. Gminy najczę-
ściej biorą pod uwagę wyniki oceny okresowej, podejmując decyzje o awansie, 
podwyżce wynagrodzenia czy skierowaniu pracownika na szkolenie [Czajka, 
2012]. J. Moczydłowska w swoich badaniach dotyczących praktyk oceniania w ad-
ministracji samorządowej krytycznie ocenia przede wszystkim brak elementu 
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samooceny, postulując jednocześnie poszerzanie źródeł informacji o ocenianym 
pracowniku oraz przypisywanie niewielkiej wagi przygotowaniu merytorycznemu 
oceniających do tego zadania. Wskazuje również na niedostateczne wykorzysta-
nie wyników oceny do diagnozy potrzeb rozwojowych i doskonalenia zawodowego 
urzędników [Moczydłowska, 2011]. Niezbyt pozytywny obraz ocen okresowych 
w jednostkach samorządu terytorialnego wyłania się również z wyników bada-
nia „Barometr rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego”, 
przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji [Piróg, 
2013]. W szczególności negatywnie oceniono brak powiązania kryteriów oceny 
okresowej z opisem stanowiska pracy.

W polskiej literaturze przedmiotu można znaleźć stosunkowo niewiele 
przykładów zastosowań nowoczesnych sposobów i metod oceniania w admi-
nistracji publicznej, a zwłaszcza samorządowej. Opisuje je w swojej książce 
M. Sidor-Rządkowska. Dotyczą one jednak członków korpusu służby cywilnej 
[Sidor-Rządkowska, 2013]. 

4. Ocenianie pracowników samorządowych w jednym 
z urzędów administracji samorządowej w województwie 

kujawsko-pomorskim – studium przypadku
W badanej jednostce zatrudnionych jest 466 pracowników, w tym 453 na 

stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Ocena 
pracowników przeprowadzana jest dwutorowo. Urzędnicy samorządowi podle-
gają tzw. ustawowej ocenie okresowej oraz sporadycznej diagnozie kompetencji 
opartej na modelu 360 stopni. Procedura oceny okresowej pracowników urzędu, 
wynikającej z obowiązku ustawowego, wobec nadania przez przepisy prawa jed-
nostkom organizacyjnym samodzielności w kwestii oceniania pracowników 
samorządowych została znacznie uproszczona. Było to przede wszystkim podyk-
towane krytyką poprzednich rozwiązań w tym zakresie, wprowadzonych rozpo-
rządzeniem RM z 2007 r. [Rozporządzenie RM z 13 marca 2007], które według 
opinii oceniających były zbyt skomplikowane i szczegółowe i zabierały zbyt wiele 
czasu. Aktualnie wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędni-
czych oraz na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych w badanej 
gminie, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji, są oceniani na podstawie 
sześciu kryteriów: planowanie i organizacja pracy; sumienność, sprawność i bez-
stronność; myślenie strategiczne; inicjatywa; wiedza specjalistyczna oraz umie-
jętność stosowania odpowiednich przepisów; postawa etyczna. W przypadku 
kadry zarządzającej ocenie podlega również zarządzanie personelem. 
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Łatwo zauważyć, że przyjęty zestaw kryteriów oceny jest wypadkową kry-
teriów obowiązkowych i kilku dodatkowych wymienionych w wyżej wspo-
mnianym rozporządzeniu RM. Brak zróżnicowania kryteriów w odniesieniu do 
stanowisk pracy uniemożliwia ocenę specyficznych aspektów pracy, charaktery-
stycznych dla poszczególnych stanowisk czy pełnionych ról organizacyjnych. Na 
przykład nie można rzetelnie ocenić poziomu i jakości zadań wykonywanych 
przez pracowników zajmujących się obsługą klienta zewnętrznego, bo w przyję-
tym zestawie brakuje kryterium opinii klientów urzędu na temat ich pracy. Jest 
to niepokojące, ponieważ właściwy poziom obsługi mieszkańców to ważny 
aspekt pracy każdej jednostki samorządowej. Nasuwa się również pytanie o ko-
nieczność oceny myślenia strategicznego pracowników szeregowych, wykonu-
jących zadania nieskomplikowane, rutynowe i w dużym stopniu powtarzalne. 
Wydaje się, że jest to kryterium adekwatne dla stanowisk umieszczonych wyżej 
w hierarchii organizacyjnej, w tym przeważnie kierowniczych. Dodać trzeba, że 
brak dokładnych definicji przyjętych kryteriów może powodować, że oceniający 
będą je różnie interpretować, co obniży obiektywizm dokonywanych ocen. Po-
dobny problem dotyczy skali oceny, która pozbawiona dokładnego opisu pozio-
mów spełnienia kryteriów daje zbyt dużą swobodę oceniającym w określaniu 
stopnia ich realizacji, co zwiększa subiektywizm oceny.

Pracownik oceniany jest w sposób tradycyjny, przez bezpośredniego przeło-
żonego. Nie stosuje się samooceny ani jej elementów, np. w formie komentarza do 
oceny zamieszczonego w odpowiednim miejscu w arkuszu oceny przez ocenia-
nego pracownika. Wydaje się, że przyczyną jest brak wiary kierowników w zdol-
ność podległych im pracowników do rzetelnej i krytycznej samooceny. Uważa 
się, że charakteryzuje ich zbyt roszczeniowa postawa związana z relatywnie dużą 
stabilnością zatrudnienia i mocną ochroną ze strony związków zawodowych, co 
może powodować zawyżanie samooceny.

Na podstawie analizy struktury arkusza oceny można stwierdzić, że wyniki 
oceny wykorzystywane są przeważnie do awansów i rotacji oraz tworzenia rezerwy 
kadrowej. Pracownicy referatu ds. kadr wskazywali również na użyteczność wy-
ników oceny okresowej przy podejmowaniu decyzji o podwyżce wynagrodzeń 
i przyznaniu premii kwartalnych. Negatywnie należy ocenić brak obowiązku 
przeprowadzenia z pracownikiem rozmowy oceniającej, która jest okazją do 
omówienia trudności, jakie napotyka, wykonując zadania na stanowisku pracy, 
do określenia jego mocnych i słabych stron i na tej podstawie wskazania potrzeb 
rozwojowych. W regulaminie – co zaskakuje – jest mowa jedynie o możliwości 
przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem przed dokonaniem oceny, 
i to tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy konieczne jest omówienie sposobu 
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wykonywania obowiązków. Zarządzenie nie zobowiązuje do przeprowadzania 
rozmowy oceniającej, ale też nie wyklucza takiej możliwości, jednak przełożeni 
– jak pokazuje praktyka – często z niej rezygnują, pozbawiając ocenę jej psycho-
logicznego wymiaru i ograniczając w ten sposób realizację funkcji rozwojowej. 

Powyższe uwagi dotyczące sposobu przeprowadzania oceny okresowej w urzę-
dzie, mogą rodzić obawę, czy zbytnie uproszczenie zasad oceny nie pogorszyło 
możliwości, jakie daje ocenianie pracowników, i nie obniżyło poziomu rzetelności 
oraz kompleksowości sporządzanych ocen. 

Choć wyżej opisana procedura „ustawowej” oceny okresowej nie do końca 
wypada korzystnie, trzeba podkreślić, że w badanej jednostce samorządowej do-
strzega się potrzebę jej usprawniania przez dokładniejsze diagnozowanie wiedzy 
i umiejętności zatrudnionego personelu oraz ich rozwijanie dzięki szkoleniom. 
Świadczy o tym podjęcie opracowania i wdrożenia systemu rozwoju kompetencji 
kadr urzędu opartego na przeprowadzonym badaniu luk kompetencyjnych. Jego 
integralnym elementem było opracowanie dla badanej jednostki zbioru kompe-
tencji, a następnie przeprowadzenie audytu kompetencyjnego z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod i narzędzi oceny. Wyniki bilansu kompetencji w urzędzie, 
a mianowicie wskazane niedostatki kompetencyjne pracowników, miały służyć 
do określenia potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania długofalowego, szcze-
gółowego planu rozwoju kadr. Podczas spotkań fokusowych określono grupy 
stanowisk w urzędzie wymagające różnych zestawów kompetencji niezbędnych 
do wykonywania określonych zadań, a następnie określono i przyporządkowano 
im odpowiednie kompetencje. W rezultacie stworzono pięć profili kompetencyj-
nych. Wyróżniono kompetencje kluczowe, tożsame dla wszystkich stanowisk oraz 
uzupełniające dla stanowisk specyficznych. Ich dokładny opis zawiera tabela 1.

Różnicowanie kryteriów kompetencyjnych w zależności od charakteru 
wykonywanych zadań świadczy o profesjonalnym podejściu do oceny różnych 
aspektów pracy wykonywanej przez pracowników samorządowych pełniących 
określone funkcje i zajmujących różne stanowiska. W miarę wzrostu świado-
mości funkcjonowania systemu zarządzania kompetencjami planowano głębsze 
różnicowanie profili kompetencyjnych, umożliwiające ich lepsze dostosowanie 
do poszczególnych grup pracowniczych.

Kompetencje pracowników urzędu były ocenianie za pomocą pięciostop-
niowej skali oceny obserwowanych zachowań, która odzwierciedlała częstotli-
wość występowania pożądanych zachowań w sytuacjach obserwowanych przez 
podmiot oceniający. W celu zobiektywizowania oceny w odniesieniu do różnych 
grup pracowników zastosowano różne wariacje metody 360 stopni. 
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Tabela 1. Profile kompetencyjne zdefiniowanych grup stanowisk

Profil Zarządzający
Obsługa  
klienta  

zewnętrznego

Obsługa 
klienta  

wewnętrznego
Specjalista Ogólny 

Kompetencje 
kluczowe

wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce

skuteczne komunikowanie się

organizowanie pracy zorientowane na zadania

rzetelność i staranność

Kompetencje 
funkcyjne

kierowanie  
zorientowane  
na zadania

postawa  
prokliencka współpraca współpraca współpraca

kierowanie  
zorientowane  

na ludzi

wytrwałość  
i odporność  

na stres

analiza  
problemów  

i formułowanie 
wniosków

podejmowanie  
decyzji  

i ponoszenie  
ryzyka  

podejmowa-
nych decyzji

analiza  
problemów  
i formułowa-
nie wniosków

podejmowanie  
decyzji  

i ponoszenie  
ryzyka  

podejmowa-
nych decyzji

radzenie sobie  
z konfliktami / 
umiejętność  

rozładowywania 
napięć

elastyczność  
i inicjatywa

ukierunkowanie  
na rozwój  
zawodowy

nie dotyczy

elastyczność /  
kierowanie  
w sytuacji  

zmiany

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Żródło: materiały wewnętrzne badanego urzędu.

Rys. 1. Mapa oceniania w badanej jednostce samorządowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych badanego urzędu. 

Samoocena

Kadra  
kierownicza

Pozostali 
pracownicy

Bezpośredni 
przełożony Podwładni Samoocena Bezpośredni 

przełożony
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W instrukcjach dla pracowników wyraźnie podkreślano, że dokonywana 
diagnoza kompetencji służy do zidentyfikowania mocnych i słabych stron perso-
nelu oraz określenia skali niedostatków kompetencyjnych w badanej jednostce 
samorządowej i na tej podstawie zaplanowania programu ich rozwoju, by pracować 
lepiej, łatwiej, a przede wszystkim efektywniej. Wskazywano, że nie ma ona na 
celu wystawienia pracownikowi oceny w rozumieniu „ustawowej” oceny okre-
sowej. Godne pochwały jest uwzględnienie w ocenie kadry zarządzającej opinii 
podwładnych, co dało szansę na lepsze zdiagnozowanie kompetencji kierowników 
do zarządzania personelem. Ocena tego typu jest stosunkowo rzadko stosowana 
w polskich realiach. Według pracowników referatu ds. kadr przeprowadzona 
ocena kompetencji umożliwiła dokładniejsze poznanie potrzeb szkoleniowych 
zatrudnionej kadry i co więcej, pozwoliła urzędnikom zmierzyć się z samooceną. 
Jest to sztuka, której pracownicy administracji samorządowej muszą się stopniowo 
nauczyć. Badanie kompetencji miało charakter pilotażowy i zostało zrealizowane 
ze wsparciem funduszy unijnych.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwala sformułować jedynie ostrożne wnioski doty-
czące prawidłowości oceniania urzędników samorządowych. Wyniki przeprowa-
dzonych dotychczas w Polsce na ten temat badań [Moczydłowska, 2011; Czajka, 
2012; Piróg, 2013] i zaprezentowane studium przypadku pokazują, że urzędy nie 
potrafią dobrze wykorzystać możliwości okresowego oceniania pracowników. 
Tworzone narzędzia oceny nie zawsze odpowiadają zasadom i wytycznym opisy-
wanym w fachowej literaturze. „Ustawowa” ocena okresowa ma zbyt formalny 
charakter, a ocenianie pracownika często sprowadza się do obowiązku nałożone-
go przepisami prawa. W dużym stopniu celem jest ustalenie za pomocą skali 
oceny poziomu wykonywanej pracy i dyscyplinowanie pracownika, w mniej-
szym określenie jego potrzeb rozwoju. Trudno jednak mówić o potrzebie ocenia-
nia rozwojowego w jednostkach samorządu terytorialnego, skoro możliwości 
zaspokajania tych potrzeb są w urzędach bardzo ograniczone oraz brakuje wła-
ściwych instrumentów motywacyjnych, za pomocą których można by wpływać 
na pracownika, by dążył do samodoskonalenia i rozwoju. Głównym problemem 
okresowego oceniania w samorządach jest brak wiary i przekonania, że dzięki 
ocenom można, z jednej strony, wpływać na poprawę sytuacji zawodowej pra-
cowników – a z drugiej na sprawniejsze funkcjonowanie urzędu. Dlatego zaan-
gażowanie oceniających i ocenianych w proces oceny jest słabe. Jak słusznie 
zauważa G. Filipowicz, jeżeli:
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• oceny nie mają przełożenia na podejmowane decyzje rozwojowe;
• uzyskiwane wyniki oceny są tak dobre, że nie bardzo wiadomo, co w sensie 

rozwojowym można z nimi zrobić (w badanym urzędzie w ostatnich pięciu 
latach zdarzył się tylko jeden przypadek oceny negatywnej i jeden przypa-
dek odwołania się od oceny);

• pracownicy traktują ocenianie jako formalny proces, sprowadzając go do 
wykonania nałożonego przepisami zadania;

• nasuwa się pytanie o zasadność funkcjonowania w organizacji oceny okre-
sowej w ogóle [Filipowicz, 2014]. 
Trzeba podkreślić, że w określaniu potrzeb rozwojowych pracowników bar-

dziej skuteczne są oceny wieloźródłowe oparte na kryteriach modelu kompetencji. 
Jak pokazuje studium przypadku, niektóre urzędy tworzą i podejmują próbę sto-
sowania innowacyjnych metod oceniania, które sprzyjają realizacji funkcji roz-
wojowej. To dobry krok w kierunku unowocześniania zarządzania zasobami 
ludzkimi. Szkoda tylko, że działania te są nadal nieusystematyzowane i nie mają 
charakteru cyklicznego. Wydaje się, że przyczyną są ograniczenia finansowe 
gmin i deficyty kadrowe, które uniemożliwiają trwałe zastosowanie w jednost-
kach samorządu terytorialnego nowych metod oceniania pracowników, opra-
cowanych ze wsparciem funduszy unijnych, co utrudnia prowadzenie polityki 
personalnej na wysokim poziomie. 
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Wybrane problemy zarządzania wiekiem 
w szkolnictwie wyższym 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów dotyczących zarządzania wie-
kiem w szkolnictwie wyższym, które stanowi nowe podejście do zarządzania zasobami 
ludzkimi. W sposób teoretyczny podjęto w nim próbę określenia specyfiki, ważniejszych 
uwarunkowań, elementów i skutków wdrażania strategii zarządzania zróżnicowanym 
wiekowo zespołem ludzkim w uczelniach wyższych. Autorka ma świadomość, że arty-
kuł nie wyjaśnia całości zagadnień i złożoności poruszonego tematu. Stanowi on raczej 
element dyskusji. Poruszone problemy wymagają oczywiście podjęcia dalszych szcze-
gółowych badań i analiz.
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem, starzenie się społeczeństwa, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, szkolnictwo wyższe
Klasyfikacja JEL: J24, I23

Selected problems of age management in tertiary 
education

Abstract

This article presents some problems of age management in tertiary education, which is 
a new approach to human resource management. In a theoretical way it was made in an 
attempt to determine the specifics, the most important conditions, the components and 
the effects of the implementation of age management strategies in universities. The 
author is aware that the article does not explain the whole complexity of the issues and 
agitated topic. Rather, it is part of the debate. Raised problems require, of course, for 
further detailed research and analysis.
Keywords: age management, population ageing, human resource management, higher 
education 
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Wstęp
Zarządzanie wiekiem w wymiarze teoretycznym i praktycznym rozwija się od 
kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej, w Finlandii oraz Stanach Zjedno-
czonych i Japonii, będąc przedmiotem wielu publikacji naukowych i popularno-
naukowych propagujących tzw. dobre praktyki w kompleksowym zarządzaniu 
zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim. 

W teorii zarządzania zasobami ludzkimi zarządzanie wiekiem stanowi 
istotny element zarządzania różnorodnością, która uwzględnia nie tylko wiek 
pracowników, lecz także ich płeć, rasę lub wyznanie. Wiek jest jednym z najważ-
niejszych czynników różnicujących pracowników w środowisku zawodowym. 
Dyskryminacja ze względu na wiek może dotyczyć wszystkich grup wiekowych, 
choć najczęściej w opracowaniach naukowych rozważana jest w odniesieniu do 
osób starszych [Leks-Bujak, 2014].

Zarządzanie wiekiem to nowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, 
które zróżnicowanie wiekowe pracowników traktuje jako istotny czynnik, a nie 
ograniczenie rozwoju organizacji. Chodzi o to, by ze zróżnicowania wieku uzy-
skać jak największe korzyści dla organizacji i jej pracowników dzięki współpracy 
i wymianie międzypokoleniowej. Z praktycznego punktu widzenia skutecznie 
realizowana strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim 
ma na celu zmniejszenie konfliktów między pracownikami wynikających z dzie-
lącej ich różnicy wieku.

Strategia zarządzania wiekiem wymaga spojrzenia kompleksowego i inter-
dyscyplinarnego w długiej perspektywie. Powinna uwzględniać potrzeby i moż-
liwości pracowników wszystkich grup wiekowych, a nie tylko osób z pokolenia 50+.

Zdaniem B. Jamki „nadrzędny cel optymalnego wykorzystania potencjału 
zasobów pracy wymaga dywersyfikacji podejść do poszczególnych grup wieko-
wych, z równoczesnym wypracowaniem akceptacji i zrozumienia potrzeby ta-
kiego podejścia” [Jamka, 2013, s. 143].

Rosnące zainteresowanie problemem zarządzania wiekiem wynika bezpo-
średnio ze współczesnej sytuacji demograficznej w krajach wysokorozwiniętych, 
objawiającej się rosnącym procesem demograficznego starzenia się społeczeństw, 
spowodowanym wydłużaniem się życia ludzkiego oraz niskim przyrostem natural-
nym. Proces ten może w przyszłości wywołać kurczenie się zasobów siły roboczej 
objawiające się tym, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat kraje rozwinięte 
nie będą miały wystarczającej liczby pracowników, aby zaspokoić popyt konsu-
mentów na dobra i usługi [Nyce, Schieber, 2011]. Niebezpieczeństwo to może 
również dotyczyć usług oferowanych przez sektor publiczny, w tym edukacji re-
alizowanej na wszystkich poziomach, czyli również szkolnictwa wyższego. 
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Autorka ma nadzieję, że choć w artykule nie przedstawiono całości zagad-
nień związanych z problematyką zarządzania wiekiem, stanowić on może temat 
do dyskusji o nowym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi w szkolnictwie 
wyższym.

1. Charakterystyka zasobów ludzkich w szkolnictwie 
wyższym – ścieżka kariery, kwalifikacje i obowiązki 

nauczycieli akademickich

Uwarunkowania prawne zarządzania zasobami ludzkimi w szkolnictwie wyż-
szym stanowią obowiązujące ustawy i rozporządzenia. Zgodnie z art. 108 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, nauczycielami akademickimi są pracownicy 
naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplo-
mowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej [Ustawa...]. Należy podkreślić, że od początku transformacji ustrojo-
wej Polski nastąpiło wiele zmian prawnych regulujących wymagania dotyczące 
zatrudniania i kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich. Nauczyciela 
akademickiego zdefiniować można najkrócej jako osobę zatrudnioną w szkole 
wyższej na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, 
wykształconą w określonej dziedzinie naukowej.

Ścieżka kariery w szkolnictwie wyższym, polegająca przede wszystkim na 
zdobywaniu kolejnych stopni naukowych, zaczyna się od zatrudnienia na stano-
wisku asystenta, które odbywa się na zasadach konkursu ogłaszanego przez wła-
dze jednostek organizacyjnych uczelni. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym 
na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która ma tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny tytuł zawodowy. Przy tym statut uczelni wyższej 
może określać dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych osób 
kandydujących na to stanowisko, np. konieczność posiadania stopnia doktora. 
Gdy na stanowisku asystenta zatrudniona jest osoba z tytułem magistra, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ma osiem lat na napisanie i obronę pracy doktor-
skiej. Kolejnym stanowiskiem jest adiunkt. To stanowisko dla pracowników na-
ukowych lub naukowo-dydaktycznych mających stopień naukowy doktora lub 
doktora habilitowanego. Zgodnie z obowiązującym prawem od 2013 r. okres za-
trudnienia na tym stanowisku osoby niemającej stopnia doktora habilitowanego 
nie powinien przekroczyć ośmiu lat. Osoba, która ma stopień naukowy doktora 
habilitowanego oraz znaczący dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne, może 
się ubiegać o stanowisko profesora nadzwyczajnego. Ostatnim szczeblem kariery 
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naukowej jest stanowisko profesora zwyczajnego. Kandydat na profesora zwy-
czajnego musi mieć tytuł naukowy profesora, a ponadto ugruntowaną, znaczącą 
pozycję w środowisku naukowym i zawodowym. W Polsce tytuł naukowy profe-
sora nadaje Prezydent RP na wniosek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Opisana powyżej ścieżka kariery dotyczy pracowników naukowo-dydaktycz-
nych. Ponadto wśród zatrudnionych obecnie nauczycieli akademickich znajdują 
się pracownicy dydaktyczni − wykładowcy ze stopniem magistra oraz wykła-
dowcy i starsi wykładowcy ze stopniem naukowym doktora.

Obowiązki nauczycieli akademickich określone zostały w art. 111 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani 
kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez 
nich prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem meryto-
rycznym i metodycznym; prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać 
twórczość naukową albo artystyczną, a także uczestniczyć w pracach organiza-
cyjnych uczelni. Ponadto do obowiązków nauczycieli akademickich mających 
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy 
również kształcenie kadry naukowej. Z kolei pracownicy dydaktyczni zwolnieni 
są z obowiązku prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwija-
nia twórczości naukowej albo artystycznej, mają za to wyższy wymiar godzin pracy 
o charakterze dydaktycznym. Większość nauczycieli akademickich w Polsce, poza 
prowadzeniem zajęcia dydaktycznych, musi również brać udział w komisjach re-
krutacyjnych, prowadzić seminaria i obrony prac dyplomowych, a przy tym pra-
cować nad ciągłym doskonaleniem zawodowym i uczestniczyć w konferencjach 
naukowych [Ustawa...]. Powyższy opis nasuwa stwierdzenie, że zarządzanie za-
sobami ludzkimi w uczelni jest procesem skomplikowanym, musi uwzględniać 
zarówno potrzeby studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej, a jego nad-
rzędnym celem jest wkład w budowanie kapitału społecznego kraju.

2. Ważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami 
ludzkimi w szkolnictwie wyższym w Polsce

Od lat 90. XX wieku, czyli od początku transformacji ustroju gospodarczego 
i politycznego polskie szkolnictwo wyższe podlega nieustannym przemianom. 
W tym czasie obok istniejących szkół publicznych zaczęły powstawać i rozwijać 
się niepubliczne szkoły wyższe. Według opublikowanych w październiku 2014 r. 
badań GUS-u w roku akademickim 2013/2014 w 438 szkołach wyższych wszyst-
kich typów kształciło się 1549,9 tys. studentów, w roku akademickim 1990/1991 
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liczba ta wynosiła 403,8 tys. Należy pokreślić, że po latach wzrostu liczba stu-
dentów w polskich szkołach wyższych od 2006 roku stale maleje. W 2013 r. 
zmniejszyła się liczba studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Ogółem 
(bez cudzoziemców) przyjęto 351,3 tys. studentów wobec 395,3 tys. w roku 2012, 
czyli o 43,9 tys. osób (11,1%) mniej. Ponadto po wieloletnim dużym wzroście liczby 
uczelni od roku akademickiego 2010/2011 obserwujemy jej spadek. Zjawisko 
to dotyczy szkół niepublicznych, w których liczba studentów spadła o 13,3%. 
W roku 2013/2014 odnotowano 438 szkół wyższych (łącznie ze szkołami resor-
tów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych), przy czym 132 były uczelniami 
publicznymi, w których kształciło się 1151,3 tys. osób (74,3% ogółu studentów, 
w roku poprzednim 72,6%), w tym 283,2 tys. osób na pierwszym roku studiów 
[Szkoły wyższe..., 2014, s. 25, 29].

Należy również zaznaczyć, że najważniejszą różnicą między opisanymi 
dwoma rodzajami szkół jest to, że uczelnie niepubliczne nastawione są głównie 
na kształcenie studentów, a nie na prowadzenie badań naukowych. Świadczy o tym 
duży udział przychodów z działalności dydaktycznej w tych uczelniach i stosun-
kowo niewielki z działalności badawczej [Ryńca, 2014, s. 25]. 

Opisane procesy w ciągu ostatnich 25 lat przyczyniły się do istotnych zmian 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w szkolnictwie wyższym. Obecnie 
można zaobserwować silną konkurencję na rynku usług edukacyjnych, spowo-
dowanej spadkiem liczby studentów, wynikającym z niżu demograficznego. Po-
nadto postępująca globalizacja i wynikające z niej zmiany stylu życia wymuszają 
przemiany w zarządzaniu szkołą wyższą. 

Szkolnictwo wyższe musi wspierać, napędzać i przewidywać zmiany zacho-
dzące w gospodarce światowej. Konieczne jest zatem dostosowanie szkolnictwa 
wyższego do wymogów rynku pracy. Gospodarka oparta na wiedzy potrzebuje 
wykształconych profesjonalistów, gotowych do twórczego rozwiązywania proble-
mów i efektywnej współpracy w zespołach. Polskie szkolnictwo wyższe powinno 
być szeroko dostępne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych 
grup zainteresowanych rozwojem i podwyższaniem kwalifikacji [Program..., 2015, 
s. 4 i 7].

3. Wybrane czynniki kształtujące strategię zarządzania 
wiekiem w szkolnictwie wyższym 

Planowanie i sposób wdrażania strategii zarządzania zróżnicowanym wiekowo 
zespołem ludzkim zależy od wielu złożonych czynników zewnętrznych i wewnętrz-
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nych. Specyficzne cechy i zróżnicowane cele różnych typów uczelni wyższych 
wykluczają w zasadzie stworzenie uniwersalnego modelu zarządzania wiekiem 
dostosowanego do konkretnych potrzeb wszystkich podmiotów. Niniejszy pod-
rozdział przedstawia w ogólny sposób uwarunkowania omawianej koncepcji 
zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do kadry naukowo-dydaktycznej 
uczelni. 

Jak wspomniano we wstępie, wzrost zainteresowania strategią zarządzania 
wiekiem wynika z postępującego starzenia się społeczeństwa. Prognozy demo-
graficzne dla Polski mają bardzo pesymistyczny charakter. Kraj czeka dalszy 
stopniowy ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany struktury według wieku. 
W 2050 r. liczba ludności Polski wyniesie 33 mln 951 tys. W porównaniu ze 
stanem w roku bazowym 2013 oznacza to zmniejszenie liczby ludności o 4,55 mln, 
tj. o 12%. Osoby w wieku 65 i więcej lat będą stanowiły prawie 1/3 populacji, a ich 
liczba wzrośnie o 5,4 mln w porównaniu z 2013 r. [Prognoza..., 2014, s. 109].

Występujący od lat wspomniany wcześniej spadek liczby studentów może 
zatem narastać i prowadzić do ograniczenia zatrudnienia nauczycieli akademic-
kich w szkołach wyższych. Stanowi to więc również przeszkodę we wdrażaniu 
strategii zarządzania wiekiem. Sytuacja demograficzna Polski jest trudna i w naj-
bliższym okresie nie należy oczekiwać znaczących pozytywnych zmian. Demo-
graficzne starzenie się społeczeństwa można jednak potraktować również jako 
wyzwanie dla rozwoju szkolnictwa wyższego.

Do zewnętrznych czynników determinujących strategię zarządzania wie-
kiem w uczelniach należy również polityka państwa ukierunkowana na poprawę 
sytuacji na rynku pracy osób z pokolenia 50+, polityka senioralna oraz rozwój 
„srebrnej gospodarki” − oznaczającej system usług i wytwarzania dóbr ukierun-
kowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspokajający 
ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne [Rudnicka, Surdej, 2013]. 
Należy to łączyć z możliwością rozwoju kształcenia ustawicznego. Do starszych 
osób aktywnych na rynku pracy można skierować oferty studiów podyplomo-
wych, podnoszących ich kwalifikacje np. w dziedzinie technologii informacyj-
nych. Z kolei skutecznie prowadzona przez państwo polityka senioralna oraz 
rozwój „srebrnej gospodarki” może spowodować wzrost znaczenia istniejących 
w strukturach uczelni uniwersytetów trzeciego wieku, w których osoby w wieku 
emerytalnym mogą zdobywać wiedzę naukową, podtrzymując, a nawet zwięk-
szając swoją sprawność intelektualną. Uniwersytety trzeciego wieku, przyczynia-
jąc się do poprawy jakości życia osób starszych, pełnią bardzo ważną funkcję 
społeczną.

Budując własną strategię, każda organizacja powinna się zapoznać ze sku-
tecznymi i sprawdzonymi w polskich i zagranicznych organizacjach tzw. dobrymi 
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praktykami, które mogą stanowić źródło inspiracji do budowania własnej strategii. 
Większość opisanych w literaturze dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw 
(w ostatnich kilku latach ze szczególnym naciskiem na małe i średnie firmy), 
np. [Szcześniak, 2013]. Część rozwiązań ma charakter uniwersalny i można je 
przynajmniej w pewnym stopniu wykorzystać w szkolnictwie wyższym. Warto 
tu wspomnieć, że na zagranicznych, ale również na polskich uczelniach coraz 
częściej wprowadza się dobre praktyki w zakresie poprawy jakości kształcenia. 
Wiele z nich bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję zarządzania wiekiem. Przy-
kład może stanowić stworzenie centrum doskonalenia dydaktycznego nauczycieli 
akademickich w duńskich i norweskich szkołach wyższych, którego celem jest 
ścisłe powiązanie procesów doskonalenia z zarządzaniem jakością i rozwojem 
uczelni. Centrum to zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem kursów dosko-
nalących dla nauczycieli oraz osób zarządzających programami kształcenia, 
doradzaniem osobom kierującym programami kształcenia i przedstawicielom 
kadry zarządzającej uczelni, a także koordynowaniem projektów dydaktycznych, 
tworzeniem materiałów wspierających nauczanie i uczenie się oraz materiałów 
dotyczących dydaktyki szkoły wyższej [Zeszyt..., 2013]. 

Wewnętrzną determinantę budowy zarządzania wiekiem w organizacji sta-
nowi struktura wiekowa pracowników. W tabeli 1 przedstawiono liczby zatrud-
nionych w poszczególnych grupach wiekowych w uczelniach wyższych w Polsce.

Tabela 1. Struktura wieku nauczycieli akademickich w szkołach publicznych i nie-
publicznych

Wiek nauczycieli (lata) Szkoły publiczne (%) Szkoły niepubliczne (%)

< 30 5 1

30–40 31 23

41–50 26 20

51–60 20 18

61–70 16 21

> 70 2 17

Źródło: [Górniak, 2015, s. 110].

Struktura wiekowa nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych i nie-
publicznych różni się w znaczący sposób. O ile w szkołach publicznych jedynie 
2% zatrudnionych nauczycieli to osoby powyżej 70. roku życia, o tyle w przypadku 
szkół niepublicznych odsetek ten jest ponad ośmiokrotnie większy. Jednak pra-
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wie jedną trzecią nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych stanowią 
osoby w wieku 30−40 lat. Ta sama grupa wiekowa odpowiada jedynie za niecałą 
jedną czwartą zatrudnienia w szkołach niepublicznych. Zatem problem tzw. od-
wróconej piramidy wiekowej może dotyczyć w większym stopniu szkół niepu-
blicznych niż publicznych.

Znaczącą grupę nauczycieli akademickich stanowią osoby w wieku dojrza-
łym. Warto tu zauważyć, że starzenie się organizmu przebiega bardzo indywidu-
alnie, więc trudno jednoznacznie określić wiek starszego pracownika. Najczęściej 
jednak w literaturze do określenia starszego pracownika, używa się terminu 
„50+”, co oznacza pracownika w wieku 50 i więcej lat. Ponadto ustalenie wieku, 
który wyznaczałby początek starzenia się organizmu i obniżenie możliwości wy-
konywania pracy, jest trudne. Warunki życia powodują, że coraz częściej wraz 
z wydłużeniem życia człowieka wydłuża się okres jego sprawnego funkcjonowa-
nia. Osoby w tym samym wieku kalendarzowym mogą mieć bardzo różny wiek 
biologiczny, a tym samym różną możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. 
Zatem chcąc określić możliwość wykonywania pracy, należałoby określić tzw. wiek 
funkcjonalny, który mierzony jest nie tylko liczbą przeżytych lat, ale również para-
metrami opisującymi aktywność i sprawność fizyczną oraz psychiczną. Wraz 
z wiekiem zmieniają się ludzkie możliwości wykonywania pracy. Obniża się wy-
dolność i sprawność fizyczna oraz niektóre funkcje sprawności psychologicznej. 
Postępują zmiany dotyczące narządów zmysłów, przede wszystkim wzroku i słuchu. 
Następuje pogorszenie widzenia przedmiotów położonych blisko, zmniejszenie 
zdolności adaptacji oka do widzenia w ciemności. Zwiększają się wymagania do-
tyczące poziomu kontrastu między obserwowanym przedmiotem a tłem, co ma 
szczególne znaczenie podczas wykonywania pracy w złym oświetleniu. W rezul-
tacie pogorszenia słuchu u osób starszych pojawiają się trudności w rozumieniu 
mowy oraz odbiorze sygnałów. Dochodzi również do wielu zmian w funkcjach 
układu nerwowego, takich jak obniżenie zdolności do zapamiętywania, przetwa-
rzania informacji, koncentracji uwagi czy szybkości reakcji na bodźce, co może 
wpływać na jakość wykonywania pracy [Bugajska i in., 2010]. Opisane zmiany 
w dużej mierze dotyczą także nauczycieli akademickich.

Jednakże nie wszystkie zmiany należy traktować jako negatywne. Z upły-
wem wieku pogarsza się stan zdrowia i wydolność fizyczna, poprawia się jednak 
wiele innych funkcji. Pracownicy starsi często lepiej sobie radzą z obciążeniami 
psychicznymi i konfliktowymi sytuacjami w pracy. Wynika to ze wzrostu odpor-
ności emocjonalnej, będącej efektem doświadczenia życiowego i zawodowego. 
Ważnym elementem strategii zarządzania wiekiem jest właściwe określenie kom-
petencji i potrzeb pracowników w różnym wieku, a następnie dostosowanie do 
nich rodzaju i wymiaru oraz warunków wykonywanej pracy. 
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Strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników 
powinna stanowić istotny element zarządzania strategicznego w szkole wyższej. 
Niezbędne jest przy tym jej dostosowanie nie tylko do aktualnej polityki perso-
nalnej, ale również do szerszej wizji i wartości, na których opiera się dana orga-
nizacja. Większość misji uczelni wyższych w Polsce opiera się na idei rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnej edukacji i zaawansowanych bada-
niach naukowych. Warto stwierdzić, że wdrażanie kompleksowej strategii zarzą-
dzania wiekiem zależy od świadomości kadry zarządzającej uczelnią dotyczącej 
zagrożeń, jakie niesie starzenie się pracowników, i możliwości umiejętnego wy-
korzystania potencjału nauczycieli akademickich w dojrzałym wieku.

4. Ogólna charakterystyka wybranych elementów 
zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim  

w szkołach wyższych

Bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest dbanie o rozwój 
zawodowy zespołu, czyli regularne podnoszenie kompetencji pracowników. 
Kurs pedagogiczny odbyty kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu może być nie-
wystarczającą podstawą do prowadzenia zajęć dydaktycznych inspirujących 
młodych ludzi do poszukiwania i rozwijania wiedzy. Obecna sytuacja na rynku 
pracy powoduje, że studenci stają się bardziej wymagający i często coraz mniej 
zmotywowani do własnej pracy badawczej. Wielu studentów jest dzisiaj zaintere-
sowanych głównie zdobyciem dokumentu dającego im możliwość jak najszyb-
szego podjęcia zatrudnienia i uzyskania jak najwyższego wynagrodzenia. Coraz 
rzadziej natomiast interesują się najnowszymi osiągnięciami naukowymi w stu-
diowanej dziedzinie. Studenci nie mają wystarczającej ambicji do pracy naukowej, 
a nauczyciele akademiccy nie mają motywacji do poszukiwania nowych rozwią-
zań w procesie nauczania [Kaptur, 2011]. 

Ponadto rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się 
do zmian w wykonywaniu zawodu nauczyciela akademickiego. Na przykład media 
społecznościowe umożliwiają promowanie uczelni. Ich wykorzystanie może 
pozytywnie wpłynąć na rekrutację oraz umożliwić dotarcie do większej grupy 
potencjalnych odbiorców badań naukowych. Profil na akademickim portalu spo-
łecznościowym daje natomiast możliwość popularyzacji dorobku danego badacza 
[Stachowiak, 2013].

W zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników uczelni 
ważną rolę odgrywa mentoring. W dziedzinie dydaktyki i badań naukowych 



216

•   Małgorzata Rembiasz  Wybrane problemy zarządzania wiekiem...  •

znalezienie odpowiedniego mentora ma dla młodego nauczyciela akademickiego 
ogromne znaczenie. Mentoring umożliwia przede wszystkim wzrost jakości na-
uczania na uczelni, przywrócenie roli autentycznych autorytetów stanowiących 
źródło inspiracji oraz przez stały kontakt zmusza wszystkich pracowników dy-
daktycznych do aktywności i samorozwoju kreując wspólnotę naukowców 
[Grewiński, 2012].

5. Potencjalne skutki wprowadzenia zarządzania wiekiem 
w szkolnictwie wyższym

Z punktu widzenia szkoły wyższej zarządzanie wiekiem powoduje zwiększenie 
jakości kształcenia dzięki ograniczeniu konfliktów międzypokoleniowych. Może 
również sprzyjać rozwojowi kadry dydaktycznej i generować szybsze i skuteczne 
osiąganie przez młodszych pracowników kolejnych stopni naukowych. Niezbędne 
do tego jest jednak wzajemne zrozumienie i wspomniana we wstępie akceptacja 
zróżnicowanego podejścia do poszczególnych grup wiekowych.

Ponadto korzyści dla uczelni z zatrudniania pracowników w dojrzałym wieku 
wiążą się z ich specyficznymi cechami, ważnymi w pracy dydaktycznej i działal-
ności badawczej, takimi jak: zgromadzony przez lata zasób wiedzy teoretycznej 
i praktycznej, większa świadomość swoich obowiązków, odpowiedzialność i cier-
pliwość, umiejętność współpracy i dostrzegania szerszego spektrum problemów, 
wynikająca z wcześniejszych doświadczeń życiowych. Ponadto pracownicy z poko-
lenia 50+ cechują się zazwyczaj większą niż młodzi lojalnością wobec pracodawcy. 
Potrafią również w większym stopniu poznać i zaspokoić potrzeby studentów 
w starszym wieku, co ma istotne znaczenie. 

Strategia zarządzania wiekiem w szkolnictwie ma również wymiar spo-
łeczny. Umożliwia bowiem starszym pracownikom naukowym i dydaktycznym, 
nawet tym, którzy mają już prawo do świadczeń emerytalnych, kontynuowanie 
pracy i dalsze pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Rezygnacja z aktywności 
zawodowej wiąże się bowiem na ogół ze znacznym zmniejszeniem dochodów 
oraz utratą prestiżu społecznego i pozycji w rodzinie. Osoby o wyższym pozio-
mie kwalifikacji wykonujące interesującą pracę i zaangażowane w jej wykonywa-
nie są bardziej związane z rynkiem pracy niż osoby o niskich kwalifikacjach 
wykonujące ciężkie prace fizyczne. Dotyczy to szczególnie ludzi, którzy pracę 
zawodową wykonują z pasją i stanowi ona dla nich nie tylko źródło dochodów, 
ale także środek do realizacji życiowych ambicji i planów [Rembiasz, 2013].

Należy jednak zaznaczyć, że nieprawidłowo zaplanowana lub wdrożona 
strategia może wzmacniać konflikt pokoleń na uczelniach zamiast go zmniejszać. 
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Tak dzieje się wówczas, gdy młodsi pracownicy poczują się dyskryminowani i obar-
czeni większymi obowiązkami w stosunku do starszych, nie uzyskując w zamian 
żadnych dodatkowych korzyści. Z kolei obecni doktoranci mogą czuć się pozba-
wieni perspektyw zatrudnienia na uczelni. Przykładem takiej opinii jest raport 
przygotowany przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich [Poro-
zumienie, 2014]. Strategia zarządzania wiekiem musi zatem dotyczyć zarówno 
młodych, jak starszych pracowników.

Podsumowanie

Wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania wiekiem w szkolnictwie wyż-
szym wymaga współpracy władz uczelni, pracowników z różnych grup wieko-
wych, związków zawodowych, a niekiedy również specjalistów, np. z dziedziny 
psychologii pracy i ergonomii. Wykorzystanie na szerszą skalę elementów opisy-
wanego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi może przyczynić się do po-
prawy jakości kształcenia na polskich uczelniach. Służy zatem również rozwojowi 
gospodarczemu całego kraju poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych absolwen-
tów wchodzących na rynek pracy, a tym samym lepszemu dostosowaniu do zasad 
gospodarki opartej na wiedzy. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że mimo ograniczeń wiele elementów 
zarządzania wiekiem można i należy wprowadzać na polskich uczelniach. Wydaje 
się, że obecne zmiany o charakterze demograficznym, społecznym i ekonomicz-
nym wymagają zainteresowania omawianą tematyką w wymiarze teoretycznym 
i praktycznym.
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do rozpoczęcia współpracy w ramach PPP

Streszczenie

Na realizację zadań publicznych na podstawie formuły partnerstwa publiczno-prywat-
nego w Polsce decyduje się wciąż niewiele podmiotów. Artykuł przedstawia diagnozę 
problemów pracowników jednostek publicznych mających bezpośredni lub pośredni 
wpływ na podejmowanie współpracy w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Jest to ważna kwestia w obliczu problemów pojawiających się w sferze postępowań 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przejawiających się niską ich skutecz-
nością. Dzięki przeprowadzeniu badań pozyskano informacje, jak oceniany jest wpływ 
czynnika ludzkiego (w szczególności ze strony podmiotu publicznego) na chęć podej-
mowania współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, poza innymi 
zmiennymi. Autorka skupia się na określeniu, czy istnieje potencjalna zależność między 
systemem motywacji funkcjonującym w jednostce samorządu terytorialnego oraz 
motywacją pracowników a skłonnością do podjęcia próby realizacji postępowań w ra-
mach PPP. 

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, motywacja, systemy motywacji, 
jednostki samorządu terytorialnego, dysfunkcje w kierowaniu

Klasyfikacja JEL: H57, H59, H89, M12
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The influence of disfunction  
in people management in governance,  

units on motivation to begin the PPP projects

Abstract

Public private-partnership is not a frequently used solution for realization public tasks. 
Causes of this and low level of efficiency should be researched. One of the most impor-
tant factor which have influence on PPP is human factor. In this article it will be present 
diagnosis of problems with human factor in government units, especially these one 
which have influence on public private-partnership projects. It is important issue because 
of existing problems with efficiency of PPP and with human resources management in 
government units. Thanks to conducted research, data about willingness to realization 
public task in PPP will be collected. Author will focus on measure the influence of human 
resources motivation and motivation systems in government units by PPP projects. 

Keywords: public private-partnership, motivation, motivation systems, government 
units, dysfunction in managing

Wstęp

Temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) staje się w Polsce coraz bardziej 
popularny. Jednak mimo że pojawia się coraz więcej źródeł, z których można 
dowiedzieć się o istocie tego modelu współpracy, jednostki publiczne wciąż nie-
chętnie decydują się na wybór takiego rozwiązania. Niepokoi również fakt, że 
jedynie niewielki odsetek ogłoszonych postępowań kończy się podpisaniem 
umowy z podmiotem prywatnym. Od 2009 do 2013 roku ogłoszono 277 postępo-
wań, z czego jedynie 58 zakończyło się podpisaniem umowy [Korbus i in., 2013, 
s. 16]. Warto się zastanowić, jaki wpływ na to mają pracownicy podmiotów 
publicznych. Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy 
dysfunkcje w kierowaniu, a w szczególności w motywacji pracowników admini-
stracji publicznej mają istotne znaczenie dla skłonności do rozpoczęcia współ-
pracy w ramach PPP. 

Poprzez badania autorka chce określić, jak przedstawiciele podmiotów pu-
blicznych oceniają wpływ czynnika ludzkiego na skłonność do ogłoszenia postę-
powań w formule PPP. W szczególności w artykule podjęto próbę określenia, czy 
motywacja pracowników jednostek administracji publicznej oddziałuje na chęć 
podejmowania współpracy w formie postępowań PPP. 
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1. Dysfunkcje w kierowaniu a system motywacji 
w jednostkach administracji publicznej

W przedsiębiorstwach już dawno zauważono, jak ważnym elementem dla orga-
nizacji jest człowiek, natomiast stosunkowo niedawno zaczęły się pojawiać studia 
i badania dotyczące próby dostosowania sposobu zarządzania zasobami ludzkimi 
w podmiotach gospodarczych do warunków podmiotów publicznych – koncepcja 
new public management [Krynicka, 2006, s. 193]. Jednak nie wszystkie elementy 
można przenieść bezpośrednio ze względu na specyfikę działalności obu grup 
podmiotów. 

Motywowanie stanowi jedną z podstawowych funkcji zarządzania [Bor-
kowska, 2006, s. 333]. Jako czynnik determinujący ludzkie działania jest bardzo 
ważnym aspektem, który jako jedna z wielu zmiennych powinien zostać uwzględ-
niony w badaniu jego wpływu na postępowania w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego (zarówno chęć podejmowania się takich projektów, jak i skuteczność 
w obszarze przeprowadzania postępowania). Bez motywowania pracowników 
nie można mówić o sprawnym kierowaniu, a zatem i funkcjonowaniu organizacji, 
dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek publicznych. Motywowaniem 
nazywa się proces „świadomego oddziaływania na zachowania ludzi za pomocą 
odpowiednich bodźców materialnych i pozamaterialnych, dla osiągnięcia celów 
motywującego. Polega on na rozpoznaniu, spełnieniu, stymulowaniu jednych 
oczekiwań, a zarazem na wygaszaniu bądź wywoływaniu innych (nowych) dą-
żeń” [Listwan, 2006, s. 124]. W innej definicji podkreślony został fakt, że moty-
wacja jest „mechanizmem psychologicznym uruchamiającym i organizującym 
zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu” [Kuc, Mo-
czydłowska, 2009, s. 77]. 

Prawidłowo skonstruowany system motywacyjny pozwala na takie oddzia-
ływanie na pracowników, które umożliwia wzrost efektywności ich pracy, co 
przyczynia się także do wzrostu efektywności organizacji jako całości. W skład 
modelu motywacji wchodzą: układ celów i zadań organizacji, a w efekcie zada-
nia, jakie ma do wykonania każdy pracownik, człowiek wraz ze swoimi predyspo-
zycjami i charakterem oraz środki motywacyjne [Borkowska, 2006, s. 333–334]. 
Kierownicy mają do dyspozycji różne narzędzia motywowania podwładnych. 
W literaturze można znaleźć różne ich podziały, m.in. na środki przymusu, za-
chęty i perswazji. Środki przymusu opierają się głównie na podporządkowaniu 
pracownika i związane są przede wszystkim z wizją sankcji dla motywowanego, 
jeśli nie wykona przydzielonego zadania. Środki zachęty dzielą się na materialne 
lub niematerialne, a ich celem jest wywołanie odpowiedniego zachowania po-
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przez obietnicę określonej nagrody. Środki perswazji z kolei, przez ingerencję 
w sferę emocjonalną lub racjonalną, mają pobudzić do określonych działań, 
wspierając przy tym identyfikację celów osoby motywującej i motywowanego 
pracownika. Bardzo ważnym elementem w związku z tym staje się odpowiedni 
dobór środków motywacji w zależności od charakteru organizacji i jej potrzeb 
[Karna, 2011, s. 29–30; Borkowska, 2006, s. 336].

Za dysfunkcję motywowania można uznać zwłaszcza nieodpowiednie 
wykorzystanie środków motywacji. Jako przykład może posłużyć nadużywanie 
przez kierownictwo środków przymusu, takich jak rozkaz, polecenie czy zlecenie. 
Opieranie motywacji wyłącznie lub w przeważającej części na przymusie admini-
stracyjnym oceniane jest jako bardzo nieefektywne, bo zniechęca pracowników 
do przejawiania inicjatywy oraz zainteresowania wykraczającego poza aktyw-
ność, która umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji [Drozdowski, 2013, 
s. 147–148; Borkowska, 2006, s. 338]. 

Wprowadzanie środków zachęty ma pobudzić zainteresowanie pracownika 
pożądanym zachowaniem. Jednakże nieodpowiednie ich wykorzystanie – nie-
adekwatne dostosowanie wielkości bodźca do pracochłonności i  efektywności 
zadania – może spowodować utrwalenie innych postaw niż zamierzano. W za-
kresie motywatorów płacowych problem może stanowić przyznawanie różnego 
rodzaju bonifikat, nagród i premii bez jasno określonego kryterium, wszystkim 
pracownikom, nie różnicując ich wartości w zależności od wyznaczonych uprzed-
nio czynników. Powoduje to spadek motywacji i utrwalanie postaw negatywnych, 
niewymuszających aktywności i niewspierających osiągania celów organizacji. 
Pamiętać należy także, że większość motywatorów materialnych wywołuje od-
powiednie skutki w perspektywie krótkoterminowej, więc aby ich stosowanie 
dało zamierzone rezultaty, należy je uatrakcyjnić, wprowadzając bodźce niema-
terialne czy wyznaczając cele długoterminowe [Borkowska, 2006, s. 339–341]. 

Również w zakresie wykorzystywania środków perswazji można mówić 
o pojawiających się dysfunkcjach. W szczególności w wypadku perswazji emocjo-
nalnej nadmierne wykorzystywanie swojej pozycji jako autorytetu dla motywowa-
nego może prowadzić do negatywnych skutków w perspektywie długoterminowej. 
Ponieważ perswazja emocjonalna dotyczy sfery uczuć, bardzo łatwo może się 
zmienić w ukryty nakaz. Oddziaływanie kierowników na emocje może także 
prowadzić do manipulacji, która zamiast utrwalać pozytywne postawy i powo-
dować identyfikowanie się z celami organizacji, wywoła stan zgoła odmienny 
[Borkowska, 2006, s. 342–344]. 

Poza nieodpowiednim wykorzystaniem motywacji dysfunkcje w tym 
obszarze będą polegały również na pojawianiu się takich zjawisk, jak: brak 
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możliwości awansu, zatrudnianie „po znajomości”, przeciążenie pracą, nieinfor-
mowanie o losach organizacji i jej załogi, lęk przed wyrażaniem obaw i zgłaszaniem 
skarg w obecności przełożonych, brak pewności zatrudnienia, niezadowolenie 
z poziomu wynagrodzeń, nieterminowość wypłat należnych wynagrodzeń, brak 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, brak wynagrodzenia za 
wykonywanie dodatkowych obowiązków, brak powiązań wynagrodzenia z uzy-
skiwanymi efektami w pracy, niestosowanie pochwał, nieinteresująca i niedo-
stosowana do predyspozycji człowieka praca, nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
zła atmosfera w pracy, brak satysfakcji z pracy, brak perspektywy zmiany sytuacji 
w zakresie motywowania na lepsze [Cewińska i in., 2011, s. 473–477, Mikuła, 
2014, s. 238–239]. Nie wszystkie te elementy będą charakterystyczne dla podmio-
tów publicznych, jednak większość z nich można odnieść do nich bezpośrednio.

Bardzo ważnym elementem w motywacji jest odpowiednie dopasowanie 
zadań do kompetencji i oczekiwań pracowników, a także ich wcześniejszych do-
świadczeń [Borkowska, 2006, s. 333]. Motywowanie wymaga, z jednej strony, 
znajomości jednostek, a z drugiej – zachowań grupy, aby móc dobrać możliwe do 
stosowania narzędzia w odpowiedni sposób i uzyskać dzięki niemu jak największe 
korzyści dla organizacji. W praktyce działalności zarówno podmiotów prywat-
nych, jak i publicznych nie jest to jednak łatwe. Pojawić się może zatem pytanie, 
jak wygląda sytuacja w jednostkach publicznych w Polsce obecnie, jak pracownicy 
oceniają swój poziom motywacji? Czy istnieją dysfunkcje w kierowaniu w zakre-
sie motywacji urzędników? Czy niski poziom motywacji i zadowolenia z pracy 
może powodować odrzucenie partnerstwa publiczno-prywatnego jako możliwej 
formuły współpracy w realizacji zadań publicznych?

2. Partnerstwo publiczno-prywatne

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne definicje partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi „formę współpracy między pod-
miotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji 
inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących 
usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycz-
nej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału” [Partnerstwo..., 2013, 
s. 7]. Polska ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa, że jego przed-
miotem jest „wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk 
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym” [Ustawa...]. Przyto-
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czone definicje podkreślają fakt, że PPP to przedsięwzięcie, które zakłada współ-
pracę podmiotu publicznego z prywatnym w celu realizacji określonego zadania 
publicznego. Podział ryzyka, odpowiedzialności i obowiązków między zaintere-
sowane strony opiera się na tych elementach, którymi dany podmiot jest w stanie 
zarządzać w sposób najbardziej efektywny. 

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi interesujący sposób finansowania 
zadań publicznych, również takich, na które jednostki samorządu terytorialnego 
nie mogłyby sobie pozwolić, dysponując jedynie przyznanym budżetem publicz-
nym. Niestety w Polsce obszar ten stanowi wciąż nie w pełni wykorzystany po-
tencjał. Obecnie realizowanych jest 66 projektów, a w toku są 134 pomysły na 
projekty. W obliczu tego, że w Wielkiej Brytanii udało się zrealizować już ponad 
600 projektów o wartości przekraczającej 56 mld funtów, Polska z projektami na 
kwotę rzędu 4,6 mld zł wypada słabo [bazappp.gov.pl].

Pojawia się w związku z tym kwestia określenia, jakie czynniki mogą powo-
dować niechęć do stosowania projektów opartych na PPP, a także co wpływa na 
ich skuteczność. Jakie są przyczyny tak wysokiej liczby unieważnionych postę-
powań? Dlaczego w jednych krajach mechanizm ten funkcjonuje z sukcesami, 
w sposób skuteczny i efektywny, a w innych nie? Czy jest to kwestia tylko uwa-
runkowań politycznych, prawnych i gospodarczych, czy może czynnik ludzki 
odgrywa tutaj kluczową rolę? Na ile poza innymi czynnikami system motywacji 
podmiotu publicznego i motywacja jednostek oddziałują na te aspekty?

3. Ocena wpływu motywacji pracowników jednostek 
administracji publicznej na postępowania w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego

Omawiane badania zostały przeprowadzone na grupie pracowników jednostek 
samorządów terytorialnych zajmujących się zamówieniami publicznymi i PPP 
z obszaru województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-
-pomorskiego. Badania te mają charakter pilotażowy i zostały przeprowadzone 
w celu określenia, czy poziom motywacji pracowników jednostek samorządu tery-
torialnego ma znaczenie w przypadku chęci podjęcia się realizacji postępowań 
PPP. Ważna staje się w związku z tym kwestia, czy dysfunkcje w tym obszarze 
mogą mieć negatywny wpływ na podjęcie próby realizacji zadań w formule PPP. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że respondenci zostaną 
poproszeni o ocenę wpływu czynnika ludzkiego na skłonność do podjęcia się 
realizacji postępowania w ramach PPP. Użyto terminu „czynnik ludzki”, aby 
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podkreślić znaczenie słowa „czynnik”. Zgodnie z definicją tego słowa, jest to „jedna 
z przyczyn działających, wywołujących skutek; jeden ze składników warunkują-
cych coś, rozstrzygających o czymś” [Jamka, 2011]. Czynnik ludzki ma wskazywać 
na rolę pracowników zatrudnionych w jednostkach publicznych i ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji, w szczególności w niniejszej pracy na postępowania 
w ramach PPP niezależnie od pojawiającej się literaturze przedmiotu dyskusji na 
temat różnicy między znaczeniem pojęć zasobów ludzkich i kapitału ludzkiego. 

Ze wszystkich podmiotów, do których został wysłany kwestionariusz 
ankiety, odpowiedzi udzieliło 40 osób. Informacje udało się pozyskać jedynie od 
podmiotów, które nigdy nie podjęły się realizacji przedsięwzięcia w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Prawie 50% z udzielonych odpowiedzi pocho-
dziło z samorządów gmin wiejskich, nieco ponad 26% z gmin miejsko-wiejskich, 
21% z samorządów powiatowych, pozostałe stanowiły miasta na prawach powiatu.

Rys. 1. Średnia waga czynników mających wpływ na motywację do uruchomienia 
postępowania PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czynnik ludzki został określony jako jeden z ważniejszych elementów ma-
jących wpływ zarówno na chęć podejmowania współpracy w ramach PPP jak 
i skuteczność ogłaszanych postępowań, zaraz po uwarunkowaniach prawnych 
oraz czynnikach związanych z podmiotem prywatnym, w tym braku zapew-
nienia finansowania (rys. 1). Jednakże jak można zauważyć za najważniejsze 
elementy mające wpływ na motywację do podjęcia próby przeprowadzenia po-
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stępowania PPP uznane zostały elementy, na które jednostki samorządu teryto-
rialnego bezpośredniego wpływu nie mają, takie jak brak pokrycia finansowania 
ze strony prywatnej, czy sam podmiot prywatny jako taki, a także istniejące uwa-
runkowania prawne. W skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nieważne, a 5 bardzo 
ważne, waga tych elementów została określona na poziomie powyżej 4,5. Po części 
powodem może być to, że przedstawiciele jednostek publicznych, którzy nie pod-
jęli się próby realizacji PPP, będą chcieli usprawiedliwić ten fakt czynnikami bez-
pośrednio od nich niezależnymi. Nie oznacza to jednak, że takie elementy jak rola 
strony prywatnej czy uwarunkowań prawnych nie jest istotna, wręcz przeciwnie. 

Rys. 2. Wagi czynników mających wpływ na motywację do uruchomienia postę-
powań PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Największy odsetek ankietowanych (rys. 2) za elementy mające wpływ na 
motywację do uruchomienia postępowań PPP uznał przede wszystkim brak po-
krycia finansowania ze strony sektora prywatnego. Jest to znaczący problem, który 
powoduje, że znaczny odsetek postępowań nie kończy się podpisaniem umowy 
i zamknięciem komercyjnym projektu. Spośród czterech czynników z największą 
liczbą ocen o najwyższej wadze czynnik ludzki jest najbardziej zróżnicowany 
w strukturze udzielanych odpowiedzi. Pozostałe, takie jak podmiot prywatny, 
brak pokrycia finansowego oraz prawo mają mniej zróżnicowaną strukturę, dla-
tego średnia ich ocen jest wyższa. 

System motywacji i ocen pracowników stosowany w jednostce publicznej 
oraz poziom motywacji zatrudnionych jednostek zostały określone przez re-
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spondentów jako najmniej istotne spośród wszystkich czynników (rys. 3). W pię-
ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że dany czynnik, nie ma znaczenia, a 5, że 
ma bardzo duże znaczenia, waga tych czynników została przez ankietowanych 
określona na niewiele ponad 2,5, natomiast wpływ wysokiego ryzyka oraz pod-
miotu prywatnego został oceniony na poziomie powyżej 4,1. Za mające wysoki 
wpływ uznano również takie elementy, jak konieczność długotrwałego oczeki-
wania na efekty oraz brak wiedzy pracowników podmiotu publicznego. Można 
zatem wnioskować, że przynajmniej częściowo przedstawiciele jednostek samo-
rządów terytorialnych ze względu na niechęć do podejmowania ryzyka rezygnują 
z próby podjęcia się postępowań PPP. Brak wiedzy i konieczność długotrwałego 
oczekiwania na efekty też nie sprzyjają urzędnikom. Interesujący wydaje się fakt, 
że poza czynnikami związanymi z motywacją waga pozostałych elementów 
przekroczyła poziom średni. Czy rzeczywiście, zgodnie z oceną ankietowanych, 
motywacja pracowników będzie miała tak nieznaczny wpływ na podjęcie próby 
realizacji postępowania PPP? Czy może jest to spowodowane faktem, że w obli-
czu pozostałych czynników, których bezpośredni wpływ jest bardziej klarowny, 
respondenci nie doceniają wagi motywacji? Wykresy przedstawiają uśrednioną 
wagę czynników (rys. 3) oraz rozkład ocen dla poszczególnych zmiennych (rys. 4). 

Rys. 3. Średnia waga czynników mających wpływ na motywację do uruchomienia 
postępowania oraz skuteczność PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Rys. 4. Wagi czynników mających wpływ na motywację do uruchomienia  
i skuteczność postępowań PPP

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W celu określenia, czy dysfunkcje motywacji mogą mieć wpływ na skłon-
ność do podjęcia się uruchomienia postępowania w ramach PPP, zadano an-
kietowanym pytania o stosowane środki motywacji, ich poziom motywacji, 
zadowolenia z pracy, zaufania do administracji publicznej oraz ocenę sposobu 
zarządzania i kierowania w jednostce. Ocena odpowiedzi ankietowanych na te 
pytania pozwoli wywnioskować, czy w badanych jednostkach występują dysfunk-
cje motywacji. Poziom motywacji pracowników jest ściśle związany z poziomem 
zadowolenia z pracy i zależy od wymienionych powyżej czynników.

 Na pytanie o środki motywacji najczęściej stosowane przez osoby zajmu-
jące stanowiska kierownicze (rys. 5) ponad 40% ankietowanych wybrało środki 
zachęty, a środki przymusu wskazało niewiele ponad 20%. 

Zróżnicowanie stosowanych w jednostkach publicznych narzędzi do mo-
tywacji jest zjawiskiem pozytywnym. Nie są stosowane jedynie motywatory pła-
cowe i środki przymusu, co mogłoby wskazywać na pojawianie się dysfunkcji 
w kierowaniu w tym zakresie.

Łącznie ponad 73% ankietowanych określiło swój poziom motywacji (rys. 6) 
jako przeciętny i średni (po 36%). Jedynie 15,8% określiło go jako wysoki, nato-
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miast pozytywny jest fakt, że nikt nie zaznaczył braku motywacji do pracy. Może 
to oznaczać, że w zakresie motywacji pracowników jednostek publicznych dałoby 
się wprowadzić pewne udoskonalenia, ale w badanych jednostkach problem dys-
funkcji nie jest znaczący, o ile w ogóle istnieje. Oczywiście aby potwierdzić jed-
noznacznie, czy dysfunkcje w motywacji wpływają na postępowania partnerstwa 
publiczno-prywatnego, należy przeprowadzić badania na większej grupie pod-
miotów, z uwzględnieniem tych, które podjęły się próby realizacji projektu PPP. 

Rys. 5. Najczęściej stosowane narzędzia motywacji w jednostkach publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rys. 6. Poziom motywacji pracowników jednostek publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Rys. 7. Poziom zadowolenia z pracy pracowników jednostek publicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku poziomu zadowolenia z pracy (rys. 7) mierzonego w skali od 
1 do 5, gdzie 1 oznaczało niezadowolony, a 5 zadowolony, skrajne wartości zazna-
czył jedynie niewielki odsetek ankietowanych. W wartości pośredniej między 
niezadowoleniem, a zadowoleniem uplasowało się aż 47% respondentów, nato-
miast 36,8% określiło swój poziom zadowolenia jako raczej wysoki. W połącze-
niu z oceną motywacji do pracy są to wyniki wskazujące na brak większych 
problemów w tym zakresie. Można byłoby oczywiście znaleźć sposób na udo-
skonalenie tej sytuacji, jednak na podstawie danych nie można się doszukać 
bezpośrednio w tym aspekcie dysfunkcji, które mogłyby rzutować na chęć podej-
mowania postępowań PPP i ich skuteczność. 

Na możliwość pojawienia się dysfunkcji w obszarze funkcjonowania jedno-
stek publicznych, w tym kierowania, wskazuje fakt, że aż 36,8% ankietowanych 
określiło swój poziom zaufania do administracji państwowej (rys. 8) jako niski, 
a jedynie 5,3% jako wysoki. Najwięcej pracowników określiło go jako średni – 57,9%. 

Zarządzanie w jednostkach publicznych (wykres 9) najwięcej respondentów 
– ponad 31% – oceniło jako zadowalające i ani dobre, ani złe. Aż 21,1% ankieto-
wanych oceniło zarządzanie jako złe i bardzo złe. Rozbieżność skali odpowiedzi 
na to pytanie sugeruje, że należałoby doprecyzować, jakie czynniki wpływają na 
taką, a nie inną ocenę zarządzania w jednostce publicznej. Ocena zarządzania na 
poziomie „ani dobrze, ani źle” nie jest pozytywna i wobec odpowiedzi na pytanie 
o poziom zaufania do administracji państwowej może wskazywać na niepokoją-
ce zjawiska. Określenie ich istoty i przyczyn wymaga poszerzenia zakresu prowa-
dzonych badań.
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Rys. 8. Poziom zaufania do administracji państwowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Rys. 9. Ocena zarządzania w jednostce publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Sposób kierowania (rys. 10) jako zadowalający oceniło 52,8% respondentów. 
Natomiast odsetek oceniających go źle i bardzo źle wyniósł 15,8%. Tyle samo 
osób oceniło także sposób kierowania jako dobry oraz ani dobry, ani zły. 

Pozytywny jest fakt, że znacząca większość respondentów sposób kierowa-
nia uznała za przynajmniej zadowalający. Co prawda, jest to jedynie ocena we-
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wnętrzna w jednostce, która może, ale nie musi być oceniana inaczej przez 
podmioty postronne. Niemniej jednak taka ocena sposobu kierowania pozwala 
na stwierdzenie, że w grupie pilotażowej raczej nie będzie występowało w sposób 
powszechny zjawisko dysfunkcji w kierowaniu w tym obszarze w szczególności 
w obliczu poziomu ocen motywacji własnej respondentów. Na ewentualne nie-
prawidłowości mogą wskazywać odpowiedzi 15,8% ankietowanych, którzy ocenili 
sposób kierowania jako zły. 

Rys. 10. Ocena sposobu kierowania w jednostce publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowanie

Celem przeprowadzonych badań pilotażowych było określenie wpływu motywacji 
na chęć podejmowania współpracy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Czy dysfunkcje w kierowaniu dotyczące motywacji wpływają negatywnie na 
PPP, czy może element ten nie ma większego znaczenia?

Dla uzyskania odpowiedzi na te pytania poproszono grupę pracowników 
jednostek samorządów terytorialnych zajmujących się zamówieniami publicznymi 
o ocenę wpływu czynnika ludzkiego na motywację do uruchomienia postępo-
wania PPP oraz motywacji pracowników i systemu motywacyjnego stosowanego 
w danej jednostce. Poza tym respondenci mieli ocenić własny poziom motywacji, 
a także inne czynniki, które na nią mogą wpływać, np. stosowane środki zachęty, 
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zadowolenie z pracy, poziom zaufania do administracji publicznej i sposób zarzą-
dzania i kierowania jednostką.

Analizując sytuację w badanych jednostkach publicznych, można zauwa-
żyć, że zarówno poziom motywacji, jak i zadowolenia z pracy jest na poziomie 
średnim, co nie musi wskazywać na problem w tym zakresie mogący oddziały-
wać na chęć podejmowania przedsięwzięć PPP. Z zebranych danych wynika, że 
pozostałe czynniki motywacyjne ujęte w badaniu mają w ocenie respondentów 
najmniejszy wpływ na podjęcie próby realizacji PPP. Natomiast dużą wagę re-
spondenci przypisali czynnikom związanym z poziomem skomplikowania pro-
cedury i brakiem doświadczenia w realizacji przedsięwzięć tego typu. Wpływ 
czynnika ludzkiego na skłonność do rozważenia PPP jako modelu współpracy 
i jego ewentualnej skuteczności została mimo wszystko oceniona dość wysoko. 
Dla porównania na kolejnym etapie badań należałoby pozyskać analogiczne 
informacje od podmiotów, którym udało się przeprowadzić postępowanie PPP 
(czy to zakończone sukcesem, czy porażką), aby porównać motywacje. Przepro-
wadzone badanie pilotażowe pozwala na wyciągnięcie wniosków, że choć prze-
ważająca część respondentów jest zmotywowana do współpracy na poziomie 
wysokim lub powyżej średniego, to jednak żaden z podmiotów nie uruchomił 
żadnego postępowania w trybie PPP. Może to wskazywać, że ankietowani słusz-
nie ocenili poziom ważności czynników motywacyjnych i że nie oddziałują one 
w zasadniczy sposób na ten aspekt działalności jednostki publicznej. 

Obserwując strukturę narzędzi motywujących najczęściej stosowanych 
w jednostkach publicznych w odniesieniu do poziomu motywacji oraz oceny 
sposobu zarządzania i kierowania można odnieść wrażenie, że nie pojawiają się 
tutaj większe problemy czy dysfunkcje. Znaczna część respondentów określiła 
sposób kierowania jako zadowalający (52,6%). Trochę inaczej wygląda ocena za-
rządzania w jednostce publicznej. Jedynie 31,6% ankietowanych uznaje je za za-
dowalające, tyle samo osób nie podaje jednoznacznej oceny, a 5,3% ocenia je jako 
bardzo złe. Liczby te wskazują ścieżkę, jaką należałoby obrać w dalszych bada-
niach i problematykę, która powinna zostać uszczegółowiona i poszerzona dla 
lepszego zrozumienia zjawiska i określenia jego wpływu na postępowania PPP.

Na kolejnym etapie warto byłoby się zastanowić nad przyczynami niskiego 
i średniego poziomu zaufania do administracji publicznej samych pracowników 
jednostek publicznych, które przecież są elementem tego systemu. Jest to szcze-
gólnie ważne, bo brak zaufania do jednostki publicznej i negatywna ocena sposobu 
zarządzania może znacząco wpływać na motywacje pracowników. Zatem uszcze-
gółowione badania mogą wykazać dysfunkcje w tym obszarze.
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Mobbing jako przejaw patologii w kierowaniu ludźmi 
w placówkach leczniczych

Streszczenie

We współczesnym świecie biznesu nieustannie poszukujemy wciąż nowych narzędzi 
do optymalizacji poziomu efektywności organizacji. Obserwacja rzeczywistości rodzi 
ważne pytanie, dlaczego w trakcie tych poszukiwań akceptuje się swoisty dualizm? 
Z jednej strony, deklaruje się chęć dbania o pracownika, zaspokajania jego potrzeb, 
motywowania go, z drugiej – dopuszcza się względem niego zachowań nagannych, 
w tym często patologicznych. Niniejszy artykuł ma charakter empiryczny. W procesie 
badawczym poszukiwano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: jaki jest charakter, 
częstotliwość i zakres mobbingu wśród pracowników wybranych podmiotów leczni-
czych? Jaki jest obraz mobbera w tych podmiotach? Jakie są przyczyny oraz skutki 
występowania powyższej dysfunkcji? Jaki jest poziom świadomości pracowników na 
temat praw przysługujących osobom doświadczającym tego typu praktyk? Szeroki 
kontekst prezentowanej problematyki czyni artykuł interesującym źródłem wiedzy na 
temat specyfiki oraz skali poddanych analizie zjawisk. 

Podmioty lecznicze to organizacje, którym stawia się szczególne wymagania. Etyczne 
standardy postępowania powinny stanowić dla nich wartość szczególną. Czy można 
bowiem oczekiwać nienagannego traktowania pacjenta przez organizację, która do-
puszcza się godnych potępienia praktyk w zarządzaniu własnymi pracownikami? Niech 
na tym etapie pytanie powyższe pozostanie otwarte.

Słowa kluczowe: mobbing, podmiot leczniczy, dysfunkcja, patologia, zarządzanie 
ludźmi

Klasyfikacja JEL: I1, L3, J7
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Mobbing as a human resources management 
pathology-based on medical organisations

Abstract 

The contemporary world of business continues its search for ever new tools optimising 
effectiveness in organisations. The important question which arises with the observation 
of the reality is why a certain duality is accepted in the process of the above-mentioned 
search? On the one hand, the intention to care for employees, satisfying their needs and 
motivating them is expressed while, on the other hand, reproachable behaviour often 
bordering on pathological behaviour towards employees is permitted towards the 
employees? This article is empirical in nature. In the research process, answers to the 
following questions were sought: what the nature, frequency and extent of mobbing 
phenomenon among employees of selected healthcare entity was. What is the image of 
a mobber in the entities? What were the reasons and consequences of existence of the 
above-mentioned dysfunction? What is the employees’ awareness of rights that the 
mobbed have? A broad context of the presented issue makes the paper an interesting 
source of information on the specificity and the scale of the analysed phenomena. 
Requirements towards healthcare entities tend to be particularly high. Ethic standards of 
conduct should become their particular and special value. It is reasonable to expect 
irreproachable treatment of a patent by an organisation which permits commendable 
practices in managing its own staff? Let’s leave the question open at this stage.....
Keywords: mobbing, health services, disjunction, pathology, human resources mana-
gement

Wstęp

Zmieniające się oblicze współczesnego świata, co zgodnie potwierdza wielu auto-
rów, np. [Kotler, Caslione, 2009; Christensen 2011], rodzi określone implikacje 
dla funkcjonujących na rynku organizacji. Postępująca globalizacja, nowe kon-
cepcje zarządzania, dynamika zmian technologicznych, wirtualizacja przestrzeni 
komunikowania się, dążenie wielu organizacji do miana „inteligentnych” i umie-
jętnie zarządzających wiedzą, nieustannie poszukujących talentów i mających 
aspiracje bycia odpowiedzialnymi społecznie, to tylko niektóre trendy kształ-
tujące wizerunek dzisiejszego biznesu. Świat wirtualny, w którym przyszło funk-
cjonować współczesnym organizacjom, implikuje konieczność dostosowania się 
do nowych wyzwań oraz nowego tempa zmian. Możliwość kooperowania na 
skalę globalną za pomocą środowisk „w chmurze” (cloud computing) stawia szcze-
gólne wymagania osobom zarządzającym organizacjami. Czy potrafią realizo-
wać zamierzone zadania w sposób harmonijny, redukując do minimum zjawiska 
patologiczne w swoich organizacjach, jakże często deklarujących, że są społecz-
nie odpowiedzialne i że etyka ma dla nich szczególną wartość? 



239

•   Anna Wziątek-Staśko  Mobbing jako przejaw patologii w kierowaniu ludźmi...  •

Celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest zaprezentowanie 
wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników podmiotów leczniczych 
województwa śląskiego w roku 2014 w celu zdiagnozowania występowania 
mobbingu w ocenie osób zatrudnionych w tych organizacjach. 

1. Mobbing – próba usystematyzowania definicji pojęcia

Biorąc pod uwagę statystyki sądowe i dane Państwowej Inspekcji Pracy, można 
dojś do wniosku, że mobbing jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. Jednak – 
jak zgodnie podkreślają jego badacze – zarejestrowane przypadki szykan w pracy 
stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Wyniki badań1 sugerują, że blisko co 
czwarty zatrudniony (24%) zetknął się w swoim miejscu pracy z szykanowaniem 
przez przełożonych, a prawie co piąty (17%) – przez koleżanki lub kolegów. W sumie 
28% zatrudnionych przyznało, że w ich miejscu pracy pracownicy byli szykano-
wani przez przełożonych lub innych współpracowników, w tym 8% wspomniało 
o częstym występowaniu tego typu zachowań [Omyła-Rudzka, 2014, s. 1]. Wyniki 
najnowszego raportu EUROFUND wskazują, że także średnio 14% pracowni-
ków w Europie doświadcza co najmniej jednej formy zachowań przemocowych 
w miejscu pracy. Niepokojące zjawisko widoczne jest szczególnie w sektorze 
zdrowia i pracy socjalnej – częściej w krajach Europy Południowej, niż Środko-
wej i Skandynawii. W Stanach Zjednoczonych, co potwierdzają wyniki badań 
przeprowadzonych przez Workplace Bullying Institute, na osobiste doświadcza-
nie mobbingu w miejscy pracy uskarża się 27% badanych respondentów sektora 
publicznego, w tym służby zdrowia. 72% z kolei twierdzi, że obawia się tego typu 
praktyk.

Mobbing jest zjawiskiem wielopostaciowym, niewymiernym i subiektyw-
nym, a na dodatek jest to stosunkowo nowy problem, szczególnie w Polsce [Be-
chowska-Gebhardt, Stalewski, 2004, s. 9]. Termin „mobbing” wywodzi się od 
angielskiego słowa mob, które oznacza „atakować, napastować, dręczyć czy za-
czepiać” [Litzke, Schuh, 2007, s. 129]. Według innej definicji mobbing to „nie-
etyczne i wrogie zachowania, które powtarzają się systematycznie i są skierowane 
do jednej lub więcej osób. Owe zachowania polegają na stwarzaniu wrogiej at-
mosfery w organizacji, a także terroryzowaniu, czy nawet wykluczaniu osób, któ-
re nie pasują do zespołu” [Bechowska-Gebhardt, Stalewski, 2004, s. 9]. Mobbing 

1  Badanie CBOS Aktualne problemy i wydarzenia (288) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich 
(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–14 maja 2014 roku na liczącej 1074 osoby 
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
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bywa także nazywany molestowaniem moralnym, co jest tłumaczone jako „nie-
właściwe postępowanie [gest, słowo, zachowanie, postawa], które przez swoją po-
wtarzalność czy systematyczność narusza godność lub integralność psychiczną 
bądź fizyczną osoby, narażając ją na utratę zatrudnienia lub pogarszając atmosfe-
rę w pracy” [Merecz i in., 2005, s. 8; Astrauskaite i in., 2014, s. 1]. Według autorów 
jeszcze innej definicji mobbing to: „proces dręczenia pracownika trwający nie 
mniej niż sześć miesięcy, stosowany przynajmniej raz na tydzień, który narusza 
godność człowieka, a także osobowość człowieka lub integralność fizyczną czy 
psychiczną. Jest to proces, który zagraża jego zatrudnieniu oraz wpływa na po-
gorszenie się atmosfery i wydajności w pracy” [Marciniak, 2011, s. 16]. 

Waga i skala mobbingu sprawiły, że termin ten znalazł odpowiednie wyja-
śnienie w polskim Kodeksie pracy, który określa go jako: „działania lub zachowa-
nia dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołu-
jące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na 
celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z 
zespołu współpracowników” [Kodeks..., art. 94, ustęp 3, § 1]. Jak zauważają nie-
którzy autorzy [Kucharska, 2012, s. 6], powyższa definicja, mimo że powołują się 
na nią polscy pracownicy wnoszący pozwy do sądu pracy, jest bardzo niejedno-
znaczna. Szczególne wątpliwości wzbudza, zdaniem wspomnianej autorki, wyja-
śnienie, co w istocie oznacza „uporczywość”, „długotrwałość”, „nękanie”, czy 
„zastraszanie”. Brak precyzji w tej kwestii pozwala na różne interpretacje, co w 
konsekwencji powoduje, że identyczne przejawy zachowań są interpretowane 
jako mobbing lub nie są tak traktowane. 

Mobbing to problem o zasięgu międzynarodowym, dlatego próbę jego zde-
finiowania odnajdujemy również w dokumentach obowiązujących poza granica-
mi Polski. Międzynarodowa Organizacja Pracy wyjaśnia, że mobbing to: 
„obraźliwe i mściwe zachowanie, wyrażające się poprzez okrutne, złośliwe lub 
upokarzające usiłowania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, któ-
rzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia. Mobbing zawiera w sobie bez-
ustanne, negatywne uwagi lub krytykę, izolowanie osoby od kontaktów 
społecznych, plotkowanie lub rozpowszechnianie fałszywych informacji [Ku-
charska, 2012, s. 6; Duffy, Sperry, 2007, s. 398]. Lista zachowań wchodzących w 
obszar zachowań mobbingowych, opracowana przez szwedzkiego lekarza i psy-
chologa Heinza Leymanna, który pierwszy użył określenia „mobbing” w odnie-
sieniu do środowiska pracy, obejmuje 45 elementów. To wyraźnie wskazuje, jak 
szerokie i ważne jest omawiane zagadnienie. 
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2. Mobbing – czy naprawdę warto?

Analiza treści definicji zaprezentowanych powyżej w sposób jednoznaczny po-
zwala sformułować konkluzję, że mobbing to zjawisko negatywne, w zdecydowa-
nie destrukcyjny sposób oddziałujące na pracowników jako jednostki, na 
zespoły pracownicze oraz wreszcie na organizację jako całość. Nie można rów-
nież pominąć skutków mobbingu widocznych poza organizacją, w wymiarze 
społecznym.

Skutki mobbingu dla jednostki można podzielić na trzy grupy: zdrowotne 
(np. przewlekłe bóle migrenowe, dolegliwości trawienne, mięśniowo-szkieletowe, 
bezsenność, choroby układu krążenia, nadużywanie alkoholu, różnego typu ob-
jawy psychosomatyczne itp.), psychologiczne (np. stany lękowo-depresyjne, nie-
pokój, gniew, złość, ataki paniki, spadek poczucia własnej wartości, obniżenie 
poziomu koncentracji uwagi, utrata poczucia posiadania kompetencji, brak mo-
tywacji, poczucie bezradności, myśli samobójcze itp.) i społeczne (np. izolowanie 
się, nieufność wobec innych, podejrzliwość, poczucie osamotnienia, kłopoty w 
nawiązywaniu i podtrzymywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z inny-
mi ludźmi itp.) [Kucharska, 2012; Miedzik, 2010; Vickers, 2010; Balduccia i in., 
2011; McCormack i in., 2014]. Skutki działań mobbingowych odczuwane przez 
pracownika oddziałują także na jego rodzinę, przede wszystkim z powodu „przy-
noszenia” problemu do domu, gdzie osoba mobbingowana wyładowuje często 
swoje emocje, przejawiając gniew, agresję oraz ogólne niezadowolenie. Snując wi-
zję utraty pracy, stresuje członków rodziny możliwym zmniejszeniem dobrosta-
nu lub brakiem dochodu. Relacje małżeńskie ulegają pogorszeniu, ponieważ 
ciągła nerwowość i agresja ofiary niszczy związek, który może się w konsekwen-
cji nawet rozpaść [Sperry, Duffy, 2009, s. 433; Litzke, Schuh, 2007, s. 154]. 

Mobbing w organizacji dotyczy nie tylko ofiary. Jego oddziaływanie ma 
znacznie szerszy kontekst. Najbardziej widocznym skutkiem dla organizacji jest 
pogorszenie atmosfery w pracy, zaburzenie relacji między współpracownikami, 
obniżenie jakości i wydajności pracy, utrata zaufania do firmy, zwiększona ab-
sencja chorobowa, zwiększona fluktuacja pracowników, rosnące koszty procesów 
sądowych, pogorszenie wizerunku organizacji oraz jakości kontaktów z jej inte-
resariuszami, odejście klientów nieakceptujących tego typu praktyk [Miedzik, 
2010, s. 42; Romer, 2005, s. 2; Hallberg, Strandmark, 2006]. 

Mobbing wreszcie nie pozostaje bez wpływu na społeczeństwo. Osoba, któ-
ra doświadczyła działań mobbingowych, wymaga długotrwałej terapii (psycho-
logicznej, psychiatrycznej, rehabilitacyjnej), często też przechodzi na rentę lub 
wcześniejszą emeryturę [Litzke, Schuh, 2007, s. 155]. Przykładowo w Szwecji 
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oszacowano, że 20–40% wcześniejszych emerytur w danym roku było spowodo-
wanych złymi stosunkami w pracy. Mniej więcej trzech na pięciu wczesnych 
emerytów doświadczało intensywnych działań mobbingowych [Kłos, 2002, s. 4]. 
Niejednokrotnie pomocy potrzebują także rodziny poszkodowanych, ponieważ 
uczestniczą w całym procesie. Istotnym skutkiem mobbingu w wymiarze spo-
łecznym jest także utrata zaufania do instytucji publicznych oraz do państwa, co 
wynika z niskiej skuteczności wymiaru sprawiedliwości w rozstrzyganiu spraw 
związanych z mobbingiem. „Przed polskimi sądami w ostatnich sześciu latach 
na mobbing w miejscu pracy poskarżyło się 4,3 tys. osób. Świadomość problemu 
rośnie. Nie przekłada się to jednak na skuteczną walkę z patologią. Zaledwie co 
dwudziesty proces zakończył się wygraną… Polskie sądy rozpatrują co roku za-
ledwie około 700 spraw o nękanie w miejscu pracy. Tylko 4 proc. z nich kończy 
się wygraną poszkodowanego. Nagłaśnianie afer tego nie zmieni – uważają spe-
cjaliści” [Czubkowska, 2015]. Najnowszy raport Eurofound, do którego Instytut 
Spraw Publicznych dostarczył dane z Polski, pokazuje, że średnio 14% pracowni-
ków w Europie doświadcza co najmniej jednej formy zachowań przemocowych 
w miejscu pracy. Kobiety deklarują doświadczanie przemocy dużo częściej niż 
mężczyźni. Częściej te zjawiska pojawiają się również w sektorze zdrowia i pracy 
socjalnej, transporcie oraz w sektorze hotelarskim i gastronomicznym.

Widać też zróżnicowanie w UE: więcej deklaracji zachowań przemocowych 
odnotowuje się w krajach południa Europy niż Europy Środkowej i w Skandynawii. 
Jak zauważa J. Marciniak, straty spowodowane przez mobbing w krajach Europy 
Zachodniej sięgają rocznie wielu milionów euro [Marciniak, 2014]. Firmy osła-
biają swój potencjał, a to z kolei przekłada się na osłabienie i spowolnienie tempa 
wzrostu gospodarczego. Czy naprawdę warto? 

3. Mobbing w podmiotach leczniczych na podstawie 
wyników badań empirycznych

Jak wspomniano wyżej, przywołując raport Eurofoundu, jedną z branż szczegól-
nie narażoną na występowanie mobbingu jest sektor zdrowia i pracy socjalnej. 
W niniejszym artykule podjęto właśnie ten problem. Badania empiryczne2 zostały 
przeprowadzone w podmiotach leczniczych na terenie województwa śląskiego. 
Proces badawczy trwał od 10 marca do 10 kwietnia 2014 roku i miał charakter 

2  Badania empiryczne zostały przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej: Sojka M., Mobbing i molesto-
wanie seksualne jako patologie zarządzania w podmiotach leczniczych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej, Dąbrowa Górnicza, praca obroniona w 2014 roku. Publikacja wybranych wyników za wiedzą 
i zgodą autorki.
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sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz 
ankiety, który składał się z 30 pytań. Dobór próby był celowy. Cel badań stano-
wiło sprawdzenie, jak kształtuje się problem mobbingu w organizacjach, które 
powinny służyć za wzór etycznego zarządzania ludźmi i dla których wartości 
humanistyczne powinny stanowić priorytet. 

W badaniach wzięło udział 200 osób, w tym 128 kobiet (64%) oraz 72 męż-
czyzn (36%). Struktura wieku respondentów kształtowała się następująco: 20–30 lat 
(12%), 31–40 lat (35%), 41–50 (33%), powyżej 51 lat (20%). Wśród uczestników 
badań 9% osób legitymowało się wykształceniem zawodowym, 36% – średnim, 
55% – wyższym. Wśród badanych 12% stanowiły osoby o ogólnym stażu pracy 
poniżej 5 lat, 32% – od 6 do 16 lat, 41% – od 16 do 20 lat, powyżej 20 lat wskazało 
15%. Osoby pracujące najkrócej w obecnej firmie, poniżej 5 lat, stanowiły 27%, 
od 6 do 15 lat – 44%, od 16 do 20 lat – 19% oraz powyżej 20 lat – 11%. 

Pierwsze pytanie, które skierowano do pracowników podmiotów leczniczych 
dotyczyło tego, czy w ogóle spotkali się ze zjawiskiem mobbingu w swoim miejscu 
pracy. Strukturę ich odpowiedzi pokazuje rysunek 1. 

Rys. 1. Czy spotkał/a się Pan/i ze zjawiskiem mobbingu w swoim miejscu pracy?

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zaprezentowanych na wykresie 1 wynika, że 60% ankietowanych 
spotkało się z mobbingiem w swoim miejscu pracy. Z tej grupy 33% osób do-
świadczyło go osobiście, 70% było świadkiem stosowania mobbingu wobec in-
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nych. W opinii pytanych praktyki tego typu stosowane były głównie wobec 
kobiet (70%). Na mobbingowanie mężczyzn wskazało 30% badanych. Mobberami 
okazali się w przeważającej mierze przełożeni – 71% przypadków, z tego w 56% 
płci męskiej. W grupie pozostałych pracowników stosujących mobbing byli wy-
łącznie mężczyźni. Przedmiotowe badania potwierdziły, że nie jest łatwo stanąć 
w obronie osoby pokrzywdzonej. Wśród pracowników podmiotów leczniczych 
tylko 30% osób miało odwagę to uczynić. Mobberzy wykorzystywali różnego 
typu praktyki, których strukturę przedstawia rysunek 2. Ponieważ respondenci 
mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, suma odpowiedzi przekracza 100%. 

Rys. 2. Na czym polegały zachowania mobbujące, z którymi Pan/i miał/miała do 
czynienia?

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy ankietowani, którzy potwierdzili bycie ofiarą działań mobbingowych, 
wskazali jednoznacznie, że nieuzasadniona krytyka była najczęściej stosowanym 
zachowaniem mobbingowym (100%). Kolejnymi zachowaniami mobbingowymi 
były izolowanie i ignorowanie, a także naruszanie godności osobistej (żarty, 
wyśmiewanie, plotkowanie) – według 95% respondentów. Inne zachowania 
mobbujące polegały na prowokowaniu ofiary przez mobbera do popełniania błę-
dów (62%), a także na naruszeniu stosunków pracy ankietowanego (52%). Dość 
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poważnym zachowaniem mobbingowym było straszenie zwolnieniem z pracy, 
co dotyczyło prawie 50% respondentów. Przemocy fizycznej (np. popychania) 
doświadczyło 12 osób biorących udział w badaniu. Również tyle samo ankieto-
wanych wskazało, że działaniem mobbującym były krzyki i groźby. Natomiast 
żaden z respondentów nie wskazał takiego zachowania mobbującego, jak zmu-
szanie do pracy po godzinach bez zapłaty za wykonaną pracę. Badania wykazały, 
że praktyki mobbingowe nie należą do rzadkości. Częstotliwość ich występowa-
nia uwidoczniono na rysunku 3.

Rys. 3. Jak często były wobec Pana/i stosowane praktyki mobbingowe?

Źródło: opracowanie własne.

Jak widać, ponad 50% ankietowanych, którzy byli ofiarami mobbingu w pod-
miotach leczniczych, doświadczało go średnio raz na tydzień. Na stosowanie 
praktyk mobbingowych średnio 1–2 razy w miesiącu wskazało 24% responden-
tów. Tyle samo osób (24%) doświadczyło zachowań mobbingowych częściej niż 
2 razy w miesiącu. Żaden z ankietowanych nie doświadczył praktyk mobbingo-
wych częściej niż 1 raz na tydzień. 

Problemem, na który należy zwrócić uwagę w kontekście analizowanej 
problematyki, są skutki, jakie wywołują praktyki mobbingowe u pracowników. 
Szczegóły dotyczące tej kwestii uwidoczniono na rysunku 4. 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

24% 24%

0%

52%

Częściej  
niż 2 razy  

w miesiącu

Średnio  
1–2 razy  

w miesiącu

Częściej  
niż 1 raz  

w tygodniu

Średnio  
1 raz  

w tygodniu



246

•   Anna Wziątek-Staśko  Mobbing jako przejaw patologii w kierowaniu ludźmi...  •

Rys. 4. Jakie skutki wywołał mobbing stosowany wobec Pana/i?

Źródło: opracowanie własne.

Wszyscy respondenci (42 osoby), którzy doświadczyli mobbingu w swoim 
miejscu pracy, uznali, że w wyniku działań mobbingowych obniżyła się ich samo-
ocena. U znacznej liczby ankietowanych, tj. 81% osób obniżyła się wydajność 
w pracy związana z tą patologią. Mobbing był również powodem częstej absencji 
w pracy (71%). Połowa ankietowanych wskazała, że mobbing przyczynił się do 
złego samopoczucia fizycznego. Natomiast 43% respondentów odczuwało poczu-
cie winy z powodu zaistniałego działania mobbingowego. Poważne konsekwencje 
zdrowotne, czyli depresje i nerwice, ujawniło blisko 40% respondentów dotknię-
tych mobbingiem. Najpoważniejszą konsekwencją dla organizacji była rezygnacja 
z pracy przez mobbingowaną osobę. Spośród 42 ankietowanych chęć rezygnacji 
z pracy z powodu mobbingu zadeklarowało 9 osób (21%). Dwóch respondentów 
wskazało inną odpowiedź niż wymienione w ankiecie – próbę samobójczą. 

Mobbing wywołuje u pracowników wiele negatywnych odczuć wobec mob-
bera. Te, które dominują w odczuciu badanych, przedstawiono na rysunku 5. 

Złość wobec mobbera towarzyszyła wszystkim respondentom, którzy do-
świadczyli mobbingu w swoim miejscu pracy. Aż 76% ankietowanych wskazało, 
że mobber wywoływał w nich strach. Ponad 50% czuło wobec mobbera odrazę, 
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natomiast 12% obojętność. Nienawiść do mobbera odczuwało 10% responden-
tów. Warto zauważyć, że wszystkie osoby żywiły negatywne uczucia wobec mob-
bera, a żadna nie miała problemu ze wskazaniem swojego stosunku do oprawcy. 

Rys. 5. Jakie miał/a Pan/i odczucia w stosunku do mobbera?

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci ocenili też, czy mobbing w sposób negatywny wpływa na ich 
życie rodzinne. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 67% badanych. Wynik ten po-
twierdza fakt, że mobbingowany pracownik z trudem radzi sobie z zaistniałą 
sytuacją i nie potrafi oddzielić życia prywatnego od zawodowego. 

Większość pracowników badanych podmiotów leczniczych nie zgłasza sto-
sowania wobec nich praktyk mobbingowych. Dlaczego? Kluczowe przyczyny 
zaprezentowano na rysunku 6.

Z danych zobrazowanych na wykresie 6 wynika, że tylko 19% responden-
tów zgłosiło mobbing, natomiast 81% z różnych przyczyn tego nie zrobiło. Blisko 
50% ankietowanych nie zgłosiło problemu, ponieważ bało się utracić pracę. 
Wstyd z powodu bycia ofiarą to kolejny powód niezgłoszenia przez pracownik 
mobbingu (29%). Z kolei 5% respondentów nie uczyniło tego, ponieważ uznało, 
że zawiadomienie po prostu by nie pomogło. Z osób, które odważyły się zgłosić 
problem, tylko część została potraktowana poważnie. Sposób reakcji na zgłosze-
nie mobbingu ukazuje rysunek 7.
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Rys. 6. Czy zgłosił/a Pan/i problem mobbingu?

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 7. Jaka była reakcja na zgłoszenie problemu?

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres w jasny sposób obrazuje, że tylko cztery (50%) zgłoszone sprawy za-
kończyły się uzyskaniem pomocy, natomiast pozostała część została zlekceważona. 

Respondenci w dość zdecydowany sposób wskazali główne powody tego, że 
niektórzy stają się mobberami. Są to przeważnie: „chęć pokazania władzy” oraz 
„poczucie zagrożenia utraty stanowiska pracy”. Ich opinie na temat skali wystę-
powania mobbingu w Polsce są zróżnicowane. Uwidoczniono je na rysunku 8. 

Rys. 8. Jaka według Pana/i jest skala mobbingu w Polsce?

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej, bo aż 40% respondentów uznało, że skala mobbingu w Polsce jest 
mała. Według 54 osób biorących udział w badaniu zakres działań mobbingowych 
jest duży. Ponad 20% respondentów oszacowało, że skala zjawiska mobbingu w Pol-
sce jest średnia, natomiast tylko 11% uważa, że mobbing w ogóle nie występuje. 

Interesującym problemem badawczym było sprawdzenie, czy ofiary mob-
bingu w ogóle znają przysługujące im prawa. Wyniki badań w tym zakresie 
ilustruje rysunek 9.

Blisko 80% respondentów nie wie, jakie prawa przysługują osobie mobbin-
gowanej, a zaledwie 21% je zna. To jednoznacznie wskazuje, że polscy pracownicy 
nie są świadomi swoich praw w związku z mobbingiem, należy zatem uświa-
damiać społeczeństwo, że takie prawa ma i każda osoba pokrzywdzona może 
uzyskać pomoc i wsparcie.
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Rys. 9. Czy wie Pan/i jakie prawa ma osoba będąca ofiarą mobbingu w miejscu 
pracy?

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań wyraźnie potwierdzają do-
niesienia innych badaczy, uznające mobbing za poważny problem we współcze-
snych organizacjach. Bardzo niepokojąca jest dość powszechna obecność tej 
dysfunkcji w podmiotach leczniczych. Jak zauważa K. Zadros, ostatnie kilkana-
ście lat to okres stałych zmian systemowych i organizacyjnych w instytucjach 
ochrony zdrowia, które doprowadziły do całkowitego zburzenia wcześniejszych 
warunków i zasad działania tego sektora. Zmiany te oraz wprowadzenie mecha-
nizmu rynkowego i konkurencji spowodowały, że metody zarządzania podmio-
tami leczniczymi zbliżyły się do metod typowych dla organizacji biznesowych. 
Państwowa służba zdrowia stała się tworem czysto historycznym [Zadros, 2014, 
s. 701–704]. 

Nieustanna rywalizacja o klienta oraz publiczne środki pieniężne nadała 
nowy sens istnieniu podmiotów leczniczych. Wzrost oczekiwań pacjentów i in-
nych interesariuszy wobec szeroko pojętego profesjonalizmu pracowników pod-
miotów leczniczych wymusiły modyfikację standardów zarządzania. Dał się 
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przy tym zauważyć wyraźny brak wiedzy kadr menedżerskich na temat społecz-
nej odpowiedzialności, w tym etyki biznesu, a to obszar, w którym mobbing 
wydaje się zajmować eksponowane miejsce.

CSR w Polsce cieszy się rosnącym zain teresowaniem kadr menedżerskich, 
in stytucji otoczenia biznesu, inwestorów oraz administracji państwowej, stop-
niowo stając się wyznacznikiem ładu korpo racyjnego oraz priorytetem w budo-
waniu kompleksowej strategii rozwoju firmy. Istota koncepcji dostrzegana jest 
również przez media, które popularyzują temat wśród szerszego grona odbior-
ców, nie tylko branżowych [Baniak, 2012, s. 2]. Mimo dużej popularności i wi-
docznych korzyści, jakie daje wykorzystanie tej koncepcji w zarządzaniu, ogólny 
poziom wiedzy kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych o społecznej odpo-
wiedzialności jest niewielki. Jak zauważa J. Filek, może to skutkować powstawa-
niem licznych mitów i błędnych interpretacji pojęcia, skutecznie redukując wiarę 
w pozytywne efekty jej wdrożenia [Filek, 2008, s. 69]. Wykorzystanie zasad etyki 
zawodów medycznych powinno wydawać się naturalnym zjawiskiem zwłaszcza, 
że większość zarządzających podmiotami leczniczymi to lekarze. Należy jednak 
pamiętać, że etyka lekarska i etyka w sektorze usług zdrowotnych to nie to samo 
[Zadros, 2014, s. 703]. Wypracowanie standardów etyki w podmiotach leczni-
czych, mimo pewnych prób, nadal wydaje się swoistą niszą, której nie można 
jednak ignorować. Według autorów raportu dotyczącego zagrożeń psychospo-
łecznych w miejscu pracy, sporządzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia w Pracy [EU-OSHA] oraz Europejską Fundację na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy [EUROFOUND], 25% europejskich pracowników 
twierdzi, że doświadcza stresu związanego z pracą zawodową przez cały czas lub 
przez większość czasu pracy. Podobny odsetek zatrudnionych zgłasza, że praca 
ma niekorzystny wpływ na stan ich zdrowia. Do tych negatywnych skutków pracy 
przyczyniają się zagrożenia psychospołeczne [Zagrożenia..., 2014].

Podejmując trud redukcji czy też eliminacji mobbingu i innych dysfunkcji 
z życia organizacji, należy pamiętać, że zaznajomienie się z istotą społecznej 
odpowiedzialności i etyki biznesu nie wystarczy. Nic nie da oprawienie w ramkę 
i zawieszenie na ścianie kodeksu etycznego, jeśli będą temu towarzyszyć kon-
kretne działania. Najpierw więc konieczna jest modyfikacja myślenia kadry me-
nedżerskiej, potem kreacja modelu kultury organizacyjnej i środowiska pracy 
wolnego od zachowań patologicznych, z równoczesnym złożeniem jednoznacznej 
deklaracji o całkowitym braku tolerancji dla możliwych odstępstw od tej reguły, 
oczywiście od siebie bezwzględnie zaczynając. 
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Mamy dwa podstawowe wybory w życiu: zaakceptować warunki takimi,  
jakimi są, lub zaakceptować odpowiedzialność za ich zmienianie. 

Denis Waitley

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie istoty funkcjonowania organizacji w dynamicznym, zmien-
nym się otoczeniu i konsekwencji z tego wynikających oraz przedstawienie roli, jaka 
w tej sytuacji przypada polityce personalnej. Autorka zwraca uwagę, że przyśpieszenie 
współczesnego świata i wynikające z tego konkurowanie czasem może prowadzić 
organizację do porażki. Sukces jest jednak możliwy, ale wymaga zwrócenia większej 
uwagi na zatrudniony personel i podejmowanie działań zapobiegających wyczerpaniu 
potencjału osobistego kadry. Odpowiednia polityka personalna może bowiem łagodzić 
napięcia wynikające z przyśpieszenia funkcjonowania organizacji, stanowiąc moderator 
oddalający stres zawodowy pracowników i spadek sprawności ich działania.
Słowa kluczowe: polityka personalna, przyśpieszenie organizacji, programy praca-ży-
cie, zarządzanie energią pracowników
Klasyfikacja JEL: M12

Personnel policy as a moderator for the negative 
effects of accelerating the organization

Abstract

The aim of this article is indicate how the organization operates within the dynamic and 
changeable environment, to show the consequences that may arise therefrom as well 
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as to introduce the role of personnel policy that follows the changes The author empha-
sizes that the acceleration of modern world which results in time competition may lead 
to the organisational failure. Nevertheless the success is possible to achieve by focus-
sing on personnel and taking actions preventing the exhaustion of personnel potential. 
Adequate HR policy may ease the stresses emerging from the acceleration of organiza-
tional functioning and at the same time moderates the level of occupational stress and 
its effectiveness. 

Keywords: personnel policy, organisational acceleration, work-life programme, ma-
naging personnel energy

Wstęp

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach, które nazywane są „nową 
normalnością” [Świerżewski, 2012]. Charakteryzuje się ona turbulencją [Sull, 
2009], która narasta i prowadzi do chaosu oraz niepewności [Kotler, Casilione, 
2009]. Rzeczywistość jest coraz bardziej płynna [Bauman, 2006] i nieprzewidy-
walna ze względu na pojawianie się tzw. „czarnych łabędzi” [Taleb, 2007], czyli 
sytuacji niemożliwych do przewidzenia, ale o ekstremalnych skutkach. 

Sprostanie tym trudnym warunkom wymaga od organizacji z sektora pry-
watnego, ale i publicznego odporności i umiejętności adaptacji do nieoczekiwa-
nych sytuacji. Organizacje stają się coraz bardziej elastyczne, a nawet zwinne 
[Fliedner, Vokurka, 1997; Roberts, Grover, 2012]. „Nowa normalność”  jednak nie 
tylko zmusza do nadążania za następującymi zmianami i przystosowywania do 
nich, ale również skłania do zwracania większej uwagi na czas reakcji i dopaso-
wywania się. Widoczna obecnie kompresja czasu i przestrzeni wynikająca z glo-
balizacji [Robertson, 1992] powoduje, że organizacje muszą nie tylko odpowiadać 
na wyzwania otoczenia, ale muszą to robić szybko, gdyż często do sukcesu pro-
wadzi przodownictwo wynikające z pierwszego ruchu [Suarez, Lanzolla, 2007]. 
Świat wyraźnie przyśpieszył [Jung, 2014], a wraz z nim przyśpieszyły warunki 
funkcjonowania organizacji. Czas (związany z reakcją czy obsługą) znalazł się 
w centrum uwagi, ponieważ szybkość działania stała się jednym z kluczowych 
czynników sukcesu [Ashkenas i in., 1998]. Okazuje się jednak, że mimo bez-
sprzecznie olbrzymich zalet, jakie ma konkurowanie czasem, istnieją również 
związane z tym zagrożenia.

Z uwagi na to celem artykułu jest ukazanie istoty funkcjonowania organi-
zacji w dynamicznym, zmiennym otoczeniu i konsekwencji z tego wynikających 
oraz omówienie roli, jaka w tej sytuacji przypada polityce personalnej.
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1. Przyśpieszenie organizacji – efekt konkurowania czasem

P.F. Drucker stwierdził, że „czas należy do najrzadszych zasobów i dopóki się 
nim nie zarządza, nie można zarządzać niczym innym” [Drucker, 1994, s. 64]. 
Traktowanie czasu jako cennego zasobu jest znane od dawna i upowszechnia się 
proporcjonalnie do wzrostu tempa życia gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, 
a w odniesieniu do bezpośredniej lub pośredniej wartości lub terminowości wy-
konywanych czynności lub ich efektów upowszechnia się nawet więcej niż pro-
porcjonalnie [Tarski, 1976, s. 13]. Nie dziwi zatem fakt, że w „nowej normalności” 
czas staje się „ekwiwalentem pieniądza, produktywności, jakości, nawet innowacji” 
[Stalk, 2006, s. 63] i stanowi broń strategiczną organizacji. Takie postrzeganie 
czasu staje się podstawą do opracowania strategii konkurowania czasem, czyli 
budowania trwałej przewagi rynkowej na kompresji czasu, uzyskanej dzięki 
skracaniu czasów realizacji procesów organizacyjnych [Kanter, 1997; Laskowska, 
2001]. Eliminowane są wtedy wszelkie wąskie gardła powodujące powstawanie 
opóźnień, a także ogranicza się zapasy i liczbę popełnianych błędów. Kompresja 
czasu ma zatem redukować czas tracony w biznesie [Gregory, Rawling, 1997, s. 2] 
przez wyeliminowanie czasu, który nie kreuje wartości dodanej [Beesley, 1995, s. 24]. 
Okazuje się bowiem, że wartość dodaną w organizacji tworzy zwykle mniej niż 
10% całkowitego czasu poświęcanego jakiejkolwiek pracy, reszta jest marnowana 
[Blaxill, Hout, 2006, s. 372].

Zauważalna staje się permanentna walka z czasem i dążenie do realizacji 
procesów organizacyjnych w czasie krótszym niż konkurencja. Organizacja nie-
ustannie się śpieszy, by być: pierwszą, najlepszą, doskonałą, gdyż wtedy może 
osiągać sukces czy wygrywać z konkurencją. Kierownicy, menedżerowie stają 
zatem przed wyborem sposobu funkcjonowania organizacji, który może być 
oparty na dążeniu do osiągania [Pluta, 2014]:

• Szybkości operacyjnej – powodującej zwiększenie tempa pracy, wyznacza-
nie coraz ambitniejszych celów, maksymalizowanie wydajności, co prowadzi 
do kształtowania stresogennego środowiska pracy i przedmiotowego podej-
ścia do pracownika; organizacja przyjmuje za kluczową perspektywę ekono-
miczną i jest postrzegana wyłącznie jako podmiot gospodarczy nakierowany 
na osiąganie zysków.

• Szybkości strategicznej – opiera się na nieuleganiu presji czasu i paradok-
salnie zwolnieniu działania, dzięki czemu możliwe staje się przemyślenie 
celów i wynikających z nich zadań oraz lepsze ich dopasowanie do potrzeb 
klientów, a nawet kreowanie określonych oczekiwań. Sprzyja to jedno-
cześnie podmiotowemu podejściu do pracowników i kształtowaniu satys-
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fakcjonującego środowiska pracy. Kierownictwo takiej organizacji dąży do 
wypracowania wartości społeczno-ekonomicznej. Tym samym rozszerza 
się postrzeganie takiej organizacji – jest ona podmiotem gospodarczym, ale 
równocześnie instytucją społeczną skoncentrowaną na zaspokajaniu roz-
maitych potrzeb zatrudnionych pracowników.

2. Skutki przyśpieszenia organizacji

Konkurująca czasem organizacja przyśpiesza, co pozwala jej wyprzedzić konku-
rencję i osiągnąć przewagę na rynku. Dzięki temu chroni się przed starzeniem 
i upadkiem. G. Probst i S. Raisch  nazywają taką sytuację zespołem przedwcze-
snego starzenia się (premature aging syndrome). Ujawnia się on we wzroście sta-
gnacji, wprowadzaniu niepewnych zmian, w słabym przywództwie czy kulturze 
organizacyjnej nienastawionej na sukces. Zdaniem autorów wystąpienie trzech 
z wymienionych czterech czynników świadczy o starzeniu się organizacji. Jest 
mało prawdopodobne, aby takie symptomy się pojawiły w organizacji przyśpie-
szającej. Niejednokrotnie jednak ich brak jest okupiony bardzo wysokim kosz-
tem. Dlatego kierownictwo organizacji, podejmując różne decyzje wpływające na 
zwiększenie prędkości działania, musi być świadome negatywnych konsekwencji 
konkurowania czasem. Tylko wyczulenie na problem przyśpieszenia zwiększa 
szanse skutecznej reakcji na pojawiające się sygnały ostrzegawcze [Probst, Raisch, 
2005, s. 95–98].

Okazuje się bowiem, że kierownictwo organizacji, zbytnio skupiając się na 
rozwoju, zmianach, przywództwie i nastawieniu na sukces, może nie dostrzec 
oznak tzw. syndromu wypalenia organizacji (burnout syndrome). Wysokie tempo 
wzrostu (przekraczające wzrost zrównoważony), dynamika wprowadzanych 
zmian, niebezpiecznie wizjonerskie przywództwo (np. zbyt ambitne plany, brak 
sceptycyzmu w wyborze drogi działania), a także kształtowanie kultury organi-
zacyjnej opartej na silnej konkurencji między pracownikami i rywalizacji prowa-
dzi organizację do porażki i niewydolności zamiast do sukcesu [Probst, Raisch, 
2005, s. 91–95]. Wydaje się, że takich skutków funkcjonowania mogą doświad-
czać zwłaszcza organizacje, których kierownictwo dąży do uzyskania wyłącznie 
wartości ekonomicznej z prowadzonej działalności i preferuje szybkość operacyjną 
działania. Jednocześnie kierownicy mogą nawet nie zauważać, że ta początkowa 
szybkość zaczyna się niebezpiecznie przeradzać w przyśpieszenie będące przyro-
stem prędkości w jednostce czasu [Słownik...]. Taki ciągły pośpiech organizacji 
opisują H. Bruch i J.I. Menges, wskazując na bardzo krótkie terminy realizacji 
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zadań i nadmierne skracanie buforów czasowych, wielozadaniowość i zmien-
ność realizowanych prac. Realizując destrukcyjne wzorce, organizacja nadmier-
nie się rozpędza, co autorzy nazywają „pułapką przyśpieszenia” (acceleration 
trap) [Bruch, Menges, 2010] – tabela 1. Widoczny staje się wtedy brak kontroli 
nad czasem pracy i terminami wykonania zadań, a także niedopasowanie tempa 
i liczby realizowanych zadań do możliwości personelu. 

Tabela 1. Destrukcyjne wzorce organizacji będących w „pułapce przyśpieszenia”

Rodzaj wzorca Istota Zasięg

Przeciążenie personelu 
pracą

Pracownicy w krótkim czasie muszą 
realizować wiele zadań, nie dysponując 
odpowiednimi zasobami

35% badanych organizacji

Wielozadaniowość Pracownicy muszą realizować wiele 
rodzajów zadań, ponieważ nie ma 
wyraźnego ukierunkowania działalności

35% badanych organizacji

Ciągłe wprowadzanie 
zmian

Pracownicy muszą realizować coraz to 
nowe zadania ze względu na ciągłe 
zmiany w organizacji

30% badanych organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bruch, Menges, 2010, s. 80].

Przyśpieszenie wyczerpuje i wypala organizacje, ponieważ przyczynia się 
do nadmiernej eksploatacji ich energii [Bruch, Ghoshal, 2003]. Wynika to z utraty 
równowagi między zadaniami i możliwościami organizacji, zwłaszcza w odnie-
sieniu do zatrudnionej kadry. Okazuje się bowiem, że kierownictwo, podejmując 
decyzje związane z szybkością działania, zapomina o jednym z bezwzględnych 
praw czasu, które brzmi „istota ludzka nie jest zdolna do wykonywania działal-
ności w sposób nieprzerwany” [Maige, Muller, 1995, s. 23]. Każdy człowiek ma 
swój własny rytm działania i nie jest równie wydajny przez cały czas pracy. Fizjo-
logiczna krzywa pracy jest zindywidualizowana i odzwierciedla rytm fizjolo-
giczny związany z przystosowaniem tempa realizacji zadań do fizjologicznych 
wahań gotowości człowieka do ich realizacji, co pozwala wskazać okresy wzrostu 
i spadku wydajności w ciągu dnia, tygodnia czy roku [Olszewski, 1997, s. 54–66]. 
Natomiast stała mobilizacja pracowników oraz wymaganie bezustannej aktyw-
ności nie uwzględnia fizjologicznego rytmu działania ludzi i może prowadzić do 
nadmiernej eksploatacji potencjału personelu, a on przecież ma swoje granice 
[Sztumski, 2009]. Pracownicy muszą mieć czas na działania pozornie nieuży-
teczne, które jednak przyczyniają się do skutecznego wykorzystania czasu pracy 
(tabela 2). Jeżeli organizacja skupia się wyłącznie na produktywnym wykorzysta-
niu czasu (tabela 2 ukazuje, że są dwa sposoby takiego wykorzystania czasu), to 
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wyłania się wtedy obraz personelu pochłoniętego pracą, która zawłaszcza całe 
jego życie zawodowe, a czasami również prywatne. Pracownicy stają się niewol-
nikami pracy, która często ma charakter „pracy ekstremalnej” [Hewlett, Buck 
Luce, 2007, s. 46–58]. Okazuje się, że obecnie nie jest ona rzadkością i dotyczy nie 
tylko wąskiej dziedziny czy ograniczonej grupy zawodowej, ale wszystkich. 
Dodatkowo badania OECD ukazują, że praca ekstremalna nie jest obca również 
Polakom, gdyż od lat należą do narodów najbardziej zapracowanych. Trudna sy-
tuacja na rynku pracy i niepewność zatrudnienia, a także chęć zapewnienia god-
nego bytu rodzinie mogą sprzyjać wydłużaniu czasu poświęcanego na pracę 
przez współczesnych zatrudnionych – nawet wtedy, gdy nie otrzymują za to 
bardzo dobrego wynagrodzenia (cecha charakterystyczna pracy ekstremalnej).

Tabela 2. Sposoby organizowania (wykorzystania) czasu przez pracowników

Rodzaj Istota

Wycofanie się Chwile osamotnienia, działanie w izolowaniu się od innych, czas marzeń, 
refleksji i zastanowienia się

Rytuały (ceremoniały) Jest to czas zbędny z punktu widzenia procesu pracy, ale pozwala ocenić 
pracownika na płaszczyźnie kulturowej, identyfikacji z grupą, współpracy

Przyjemności Czas rozmów pozazawodowych, spotkań spajających grupę

Efektywny czas pracy Czas skoncentrowania na celach i wynikających z nich zadaniach

Gra o władzę Czas na plotkowanie, regulowanie starych porachunków, opracowywanie 
forteli

Czas entuzjazmu Czas synergii grupy, maksymalnego wykorzystania swoich możliwości 
(flow)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Maige, Muller, 1995, s. 23–24].

Z badań S.A. Hewletta i C. Bucka Luce’a wynika, że praca ekstremalna to 
praca, na którą pracownik poświęca ponad 60 godzin tygodniowo, jest bardzo 
dobrze płatna i charakteryzuje się przynajmniej pięcioma spośród następujących 
atrybutów: „nieprzewidywalny rytm pracy, wysokie tempo pracy i krótkie ter-
miny na wykonanie zadań, bardzo szeroki zakres odpowiedzialności, typowy dla 
więcej niż jednego stanowiska pracy, obowiązki służbowe poza regularnymi go-
dzinami pracy, dostępność dla klientów przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na 
dobę, odpowiedzialność za zyski i straty firmy, odpowiedzialność za rekrutację 
i prowadzenie nowych pracowników, duża liczba podróży służbowych, duża 
liczba bezpośrednich przełożonych, fizyczna obecność w miejscu pracy co naj-
mniej przez 10 godzin dziennie” [Hewlett, Buck Luce, 2007, s. 50]. Pracownicy 
realizujący swoje obowiązki zawodowe w tych ekstremalnych warunkach nie 
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mają czasu na regenerację sił w pracy i odpoczynek od czynności zawodowych. 
Nadmierne obciążenie pracą, do którego dochodzi w wypadku przyśpieszenia 
organizacji, może również prowadzić do wielu zagrożeń psychospołecznych, 
rozumianych jako „aspekty organizacji i zarządzania w pracy, wraz z ich kontek-
stem społecznym i środowiskowym, które potencjalnie mogą powodować szkody 
psychiczne, społeczne lub fizyczne” [Cox i in., 2006, s. 67]. Zagrożenia te bywają 
utożsamiane ze stresorami zawodowymi i są na tyle poważne, że Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) uznała stres za jedno z największych niebezpieczeństw 
XXI wieku. Okazuje się, że w Europie problem stresu dotyczy ponad 40 milionów 
pracowników we wszystkich sektorach zatrudnienia i zajmuje drugie miejsce 
wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych wynikających z realizacji 
obowiązków zawodowych [EU-OSHA, 2002]. Prawie jedna trzecia europejskich 
pracowników oświadcza również, że w ciągu ostatniego roku ich warunki pracy 
się pogorszyły, ponieważ doświadczyli stresu, depresji albo niepokoju w miejscu 
pracy [European Commission, 2014]. Kwestie społeczne powinny zatem stanowić 
najważniejszy priorytet w organizacjach nastawionych na konkurowanie czasem. 
Brak ich rozwiązania może doprowadzić do odczuwania przez pracowników 
takich organizacji presji czasu w trakcie realizacji obowiązków zawodowych, a to 
z kolei, jak uważa A. Góralewska-Słońska, może skutkować: niską wydajnością, 
zwiększoną pobudliwością i problemami z koncentracją, błędami w działaniu, 
spadkiem samooceny, motywacji i zaangażowania, a także poczuciem bezsilności, 
bezradności i bezwartościowości oraz wrażeniem braku niezależności. Może 
również prowadzić do szczególnych kosztów i konsekwencji zagrożeń psycho-
społecznych, takich jak pracoholizm i wypalenie zawodowe pracowników [Góra-
lewska-Słońska, 2014, s. 217].

3. Istota i znaczenie polityki personalnej w organizacjach 
będących w przyśpieszeniu

Polityka personalna to „sfera dotyczącą zasobów ludzkich organizacji, których 
znaczenie dla jej sukcesu trudno przecenić i które wymagają bezpośredniego 
zainteresowania i oddziaływania menedżerów” [Koźmiński, Jemielniak, 2008, 
s. 20]. Stanowi ona instrument zarządzania organizacją, system zarządzania za-
sobami ludzkimi pozwalający urzeczywistnić bieżące cele organizacji oraz cele 
strategiczne [Borowiecki, Kwieciński, 2001, s. 117].

W organizacjach funkcjonujących w „nowej normalności”, nastawionych 
na konkurowanie czasem, polityka personalna, będąca ogólną filozofią organizacji 
dotyczącą potencjału społecznego [Kostera, 1994, s. 23], nie może się koncentro-
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wać na przyciągnięciu, utrzymaniu i zapewnieniu kadry o odpowiednich kwa-
lifikacjach umożliwiających realizację celów organizacyjnych. Konieczne jest 
kształtowanie nowej jakości roli, jaką ma odgrywać polityka personalna i wyraźne 
uświadomienie współczesnym kierownikom (organizacji zarówno ze sfery pry-
watnej, jak i publicznej) potrzeby budowania i utrzymywania „zdolności pro-
dukcyjnych” (capacity) pracowników teraz – by mogli realizować cele bieżące, ale 
i w przyszłości – by byli zdolni do działania na rzecz organizacji w długim okresie. 
Będzie to możliwe, jeżeli polityka personalna, będzie skonkretyzowana w strategii 
personalnej dostrzegającej człowieka w pracowniku (jego możliwości i ograni-
czeń wynikających z zagrożeń psychospołecznych), a następnie zoperacjonali-
zowana w postaci planów uwzględniających wdrażanie praktyk mających na celu 
regenerację energetyczną personelu i utrzymanie ich potencjału oraz zdrowia. 
Umożliwi to pracownikom śpieszących się organizacji wykonanie większej liczby 
zadań w krótszym okresie, przy wyższym poziomie trwałego zaangażowania 
[Schwartz, 2007, s. 74]. 

Oznacza to, że tak rozumiana polityka personalna nie może być przekładana 
tylko na tradycyjne praktyki personalne obejmujące: pozyskiwanie kadry, jej 
ocenę i wynagradzanie oraz rozwój. Praktyki te nie przyczynią się do złagodze-
nia skutków przyśpieszenia funkcjonowania organizacji, ponieważ skutecznie 
dbają tylko o walory zawodowe personelu – kompetencje. Organizacja funkcjo-
nująca w przyśpieszeniu będzie wtedy mieć odpowiedni personel, profesjonalnie 
przygotowany do realizacji swoich zadań, ale jego aktywność, energia i wynika-
jąca z tego sprawność działania może być ograniczona czasowo i zależeć od indywi-
dualnych predyspozycji organizmu każdego pracownika. Oczywiście niektórzy 
potrafią wydajnie pracować nawet w długim okresie, ale jednak każdy organizm 
prędzej czy później odczuje negatywne skutki przyśpieszenia – zwłaszcza długo-
trwały stres prowadzący do różnych dolegliwości zdrowotnych oraz powodujący 
wypalenie zawodowe [Leka, Jain, 2010]. 

Z tego względu konieczne staje się spowodowanie jakościowych zmian w po-
lityce personalnej stanowiącej podstawę wdrażanych w organizacji praktyk 
personalnych. Polityka ta powinna stanowić konsekwentny i skoordynowany 
wewnętrznie zbiór zasad, których celem jest zapewnienie sprawności organizacji 
teraz i w przyszłości. Oznacza to również, że ogólne idee leżące u podstaw od-
działywania na personel organizacji funkcjonujących w przyśpieszeniu muszą 
również uwzględniać zadania ochronne i profilaktyczne w odniesieniu do po-
tencjału społecznego. Pozwoli to utrzymać właściwy potencjał wewnętrzny 
pracowników, zapobiegnie tworzeniu negatywnych nawyków i złagodzi skutki 
występowania zagrożeń psychospołecznych (rysunek 1).
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Rys. 1. Polityka personalna jako moderator zagrożeń psychospołecznych

Źródło: opracowanie własne.

4. Wybrane sposoby operacjonalizacji polityki personalnej 
organizacji funkcjonujących w przyśpieszeniu

Pewnym sposobem pozwalającym na to, by polityka personalna stała się mode-
ratorem dla negatywnych skutków przyśpieszenia współczesnych organizacji, 
jest jej przełożenie na praktyki związane z programami praca-życie. Programy te 
pozwalają pracownikom godzić czynności zawodowe z życiem prywatnym i za-
chować rozsądne proporcje między czasem pracy zawodowej i czasem poza 
nią, a także zapobiegają czy ograniczają negatywne skutki zakłóceń równowagi 
praca-życie [Borkowska, 2011, s. 11]. W konsekwencji podejmowane są działania 
o dwojakim charakterze [Rękas, 2013, s. 84–85]:

• prowadzące do przystosowania warunków pracy zarobkowej do cyklu życia 
rodzinnego (np. stosowanie różnych form zatrudnienia pracowników oraz 
stosowanie przerw w pracy – urlopy, zwolnienia);

• wspierające adaptację i dopasowanie życia rodzinnego pracowników do za-
sad funkcjonowania organizacji i jej otoczenia (np. wspomaganie opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi w rodzinie pracownika czy świadczenia i zasiłki 
na rzecz pracownika). 
Badania przeprowadzone przez zespół kierowany przez S. Borkowską wska-

zują, że pracodawcy są przekonani o pozytywnym wpływie działań wspomaga-
jących zachowanie równowagi między pracą i życiem zatrudnionego personelu 
na efektywność ekonomiczną organizacji, jej pozycję konkurencyjną i postawy 
pracowników. Dbałość o równowagę pracy i życia przyczynia się głównie do osią-
gania takich korzyści, jak [Borkowska, 2011, s. 18–22]:

„Nowa normalność”

Konkurowanie czasem
Przyśpieszenie organizacji

Zagrożenia psychospołeczne

Polityka personalna
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• poprawa zdrowia pracowników, która wpływa na redukcję absencji choro-
bowej, zmniejszenie kosztów pracy i lepsze wyniki ekonomiczne;

• większa motywacja pracowników do pracy i satysfakcja;
• poprawa wizerunku organizacji;
• identyfikacja pracowników z organizacją;
• wydajność pracowników oraz punktualność i terminowość wykonywanych 

zadań;
• większa konkurencyjność.

Wydaje się jednak, że aby polityka personalna w pełni łagodziła negatywne 
skutki przyśpieszenia funkcjonowania organizacji, musi również przekładać 
się na praktyki związane z programem zarządzania energią pracowników 
[Schwartz, 2007, s. 75–83], w których chodzi nie tyle o uzyskanie równowagi 
w życiu, ale o osiągnięcie harmonii w zasobach energetycznych człowieka. Zda-
niem T. Schwartza jest to możliwe poprzez regenerację energetyczną, obejmującą 
cztery płaszczyzny zagadnień: energię fizyczną człowieka (ciało), jakość energii 
(emocje), skoncentrowanie się na energii (umysł) oraz energię sensu i celu (duch). 
Pracownicy poddawani są diagnozie poziomu energetycznego, która pozwala 
określić stopień zagrożenia kryzysem energetycznym i uwydatnić źródła naj-
większych deficytów energetycznych. Otrzymują wtedy informacje, jaki jest 
aktualnie ich poziom energii i nad czym powinni popracować w podziale na 
cztery grupy energetyczne. Dodatkowo pracownicy uczestniczą w szkoleniach 
mających na celu uświadomienie znaczenia racjonalnego gospodarowania ener-
gią i poznają sposoby wzmacniania swoich zasobów energetycznych w każdym 
z czterech wymiarów. Uczą się kształtowania zdrowego stylu życia, ponieważ 
sposób działania człowieka i podejmowane przez niego decyzje wpływają na jego 
zdrowie1 [Wojnarowska, 2008, s. 45–46]. 

W takich szkoleniach powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy organizacji 
– od kierownictwa najwyższego szczebla po szeregowych pracowników. Okazuje 
się bowiem, że „sukces we wprowadzaniu nowego sposobu pracy zależy w dużej 
mierze od tego, czy firmy udzielają pracownikom wsparcia we wdrażaniu nowych 
zachowań” [Schwartz, 2007, s. 82]. Nie wszystkie organizacje i ich menedżerowie 
(zwłaszcza wyższego szczebla) są gotowi na realizację takich programów rege-
neracji osobistej pracowników zapewniających ich wyższą i trwałą wydajność 
(sustainable performance). Dlatego tak ważne jest uświadomienie kierownictwu 
korzyści, jakie mogą przynieść działania nakierowane na zapewnienie energii 
osobistej personelu i odnowę zdolności do działania personelu pochodzącą z czte-

1  W piśmiennictwie można znaleźć informacje, że styl życia w 50–52% wpływa na zdrowie jednostki 
[Wojnarowska, 2008, s. 45].
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rech źródeł: ciała, umysłu, emocji i ducha. Wyniki badań i obserwacji w organiza-
cjach, które zdecydowały się na wykorzystanie takich programów, wskazują na 
[Schwartz, 2007, s. 72–74 i 82]:

• zmniejszenie poczucia stresu i wypalenia u personelu;
• zwiększenie zaangażowania w pracę całości wewnętrznych zasobów ener-

getycznych pracowników;
• zwiększenie koncentracji pracowników na zadaniach i podniesienie ich 

efektywności;
• spadek wskaźnika rotacji i koszów opieki medycznej;
• większe zadowolenie z życia pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że wśród przykładowych praktyk 
wdrażanych w organizacjach funkcjonujących w przyśpieszeniu warto uwzględ-
niać takie, które pozwolą osiągnąć pracownikom równowagę praca-życie, ale 
również takie, które tchną w nich energię (czterowymiarową) i dadzą siłę do 
sprawnej pracy na rzecz organizacji. Zaliczyć do nich można [Schwartz, 2007, 
s. 75–83; Borkowska, 2011, s. 15]:

• zapewnienie regularnego treningu kondycyjnego i siłowego pracowników 
przez umożliwienie im dostępu do ośrodków kultury fizycznej i sportu – 
dofinansowanie biletów wstępu;

• doprowadzenie do zmiany nawyków żywieniowych pracowników przez od-
powiednie szkolenia na temat sposobów odżywiania i związanych z tym 
prawidłowości i nieprawidłowości, ale również zapewnienie w organizacji 
miejsc do spokojnego spożywania wartościowych posiłków (np. bary przy-
zakładowe, stołówki lub kuchenki do samodzielnego przygotowywania dań);

• zmiany w organizacji pracy pozwalające na zachowanie harmonii działania 
zawodowego i umożliwiające utrzymanie prawidłowych relacji między pracą 
i życiem pozazawodowym, a zwłaszcza:

• określenie zakresu pracy, jej charakteru – stworzenie opisów stanowisk 
pracy, wyznaczających zadania do wykonania i określających funkcje i role 
poszczególnych pracowników w organizacji;

• wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia pracowników;
• koordynowanie pracy – pozwalające na harmonijny przebieg realizowanych 

zadań i dotrzymywanie terminów ich realizacji; 
• umożliwienie pracownikom robienia krótkich, ale regularnych przerw w ciągu 

dnia pracy, w czasie których powinni mieć możliwość całkowitego odcięcia 
od zadań i przestawienia na tzw. inny kanał;
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• wprowadzenie określonych rytuałów w pracy – na przykład: rozpoczynania 
jej od realizacji priorytetów, odbieranie poczty elektronicznej w określo-
nych godzinach czy nawet wykonywanie ćwiczeń oddechowych mających 
na celu dotlenienie organizmu;

• budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na współpracę i wzajemną 
pomoc – co wiąże się z:

 – naciskiem na działania mające na celu integrację personelu,
 – ograniczeniem ocen indywidualnych pracowników i większą koncentracją 
na ocenach zespołowych,

 – określeniem względnie stałych wartości, na podstawie których funkcjo-
nuje organizacja, i ich rozpropagowaniem wśród personelu (należy zadbać 
o to, by wartości organizacji i pracowników były spójne);

• szkolenia pracowników i wdrożenie zmian umożliwiających wykorzystanie 
wiedzy i umiejętności nabytych na tych szkoleniach, np.:

• zapewnienie warunków odpowiednich do wykonywania przydzielanych 
zadań (zapewnienie materiałów, a zwłaszcza sprzętu i czasu niezbędnego do 
realizacji zadań);

• oferowanie pracownikom szkoleń zawodowych związanych z realizowa-
nymi przez nich zadaniami, ale i szkoleń mających na celu rozwój osobisty 
pracowników i wzbogacających ich osobowość oraz pasje;

• pomoc psychologiczna dla pracowników (w razie widocznych u nich symp-
tomów stresu czy wypalenia zawodowego);

• bezwzględne przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących czasu pracy 
i wypoczynku, urlopów rodzicielskich, bhp – ze szczególnym uwzględnie-
niem nieabsorbowania pracowników sprawami zawodowymi w porze 
nocnej czy w czasie urlopu, a także uwzględniania urlopów wychowaw-
czych, opiekuńczych, których wykorzystywanie nie wiąże się z ryzykiem 
zwolnienia po powrocie do pracy.

Podsumowanie

Przyśpieszenie funkcjonowania organizacji wydaje się nieuchronne we współ-
czesnych organizacjach. Sytuacja taka może spowodować występowanie zagro-
żeń psychospołecznych, które oddziałują niekorzystnie na potencjał wewnętrzny 
pracowników i ich zachowanie się w trakcie realizacji obowiązków zawodowych. 
W takich warunkach organizacja raczej nie może liczyć na sukcesy. Konieczne 
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staje się jakościowe zmodyfikowanie ogólnej filozofii organizacji dotyczącej jej 
potencjału społecznego, które uwzględni kształtowanie zasad łagodzących skutki 
przyśpieszenia funkcjonowania organizacji oraz reguł pozwalających zachować 
właściwy poziom potencjału pracowników.

Z uwagi na to niezbędne staje się także podjęcie badań mających na celu 
ujawnienie wpływu polityki personalnej realizowanej w organizacjach będących 
w przyśpieszeniu na potencjał zatrudnionych i sprawność ich działania, ale 
również potwierdzenie modyfikującej (moderującej) roli polityki personalnej 
w związku między przyśpieszeniem funkcjonowania organizacji i konsekwen-
cjami tej sytuacji – zwłaszcza występowaniem zagrożeń psychofizycznych. Dzięki 
temu możliwe będzie określenie konkretnych zasad filozofii personalnej oraz ich 
przełożenie na precyzyjne działania kadrowe łagodzące negatywne skutki szyb-
kiego funkcjonowania organizacji. 
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Diagnoza propozycji wartości zatrudnienia  
w zespole pieśni i tańca

Streszczenie

Kształtowanie propozycji wartości zatrudnienia (employment value proposition, EVP) 
jest jedną z metod zarządzania zasobami ludzkimi. Polega na budowaniu unikatowej 
wartości rozumianej jako zbiór skojarzeń, które mogą pozytywnie oddziaływać na po-
tencjalnych i aktualnych pracowników [Macnar, 2013]. Autorka zauważyła, że niechciane 
odejścia pracowników oraz nadmierna fluktuacja kadr mogą być spowodowane nie-
właściwie określoną EVP wobec aktualnych pracowników organizacji. Powyższa prze-
słanka skłoniła autorkę do przyjrzenia się składowym propozycji wartości zatrudnienia, 
czyli korzyściom: racjonalnym, emocjonalnym i wynikającym z wizerunku pracodawcy 
w zawodowym zespole pieśni i tańca i tym samym do zdiagnozowania EVP w tego typu 
instytucji sektora publicznego. Niniejsze opracowanie ma charakter teoretyczno-empi-
ryczny. Część teoretyczna jest oparta na studiach publikacji poświęconych metodzie 
kształtowania propozycji wartości zatrudnienia oraz jej składowym. Część badawcza 
przedstawia rezultaty badań własnych prowadzonych w maju 2014 roku, których celem 
była diagnoza EVP. Wyniki badań empirycznych wskazują na mocne i słabe strony 
kształtowania przez organizację wartości zatrudnienia w ocenie aktualnych pracowni-
ków zespołu artystycznego.

Słowa kluczowe: propozycja wartości zatrudnienia, zespół pieśni i tańca, instytucja 
sektora publicznego

Klasyfikacja JEL: J22, J23, J62, J63
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Identify of employment value proposition in song 
and dance ensemble

Abstract

Development of employment value proposition (EVP) is a method of human resources 
management. It is based on the development of unique value, understood as a set of 
associations which may positively influence on potential and current employees [Macnar, 
2013]. According to the author, compulsory redundancy of employees or excessive fluc-
tuation of human resources may cause improperly determined EVP with regard to 
current employees of the company. Thus made the author to examine the components 
of employment value proposition i.e. benefits such as: rational, emotional and arising 
from employer’s image in professional song and dance ensemble, thereby the diagnosis 
of EVP in this type of institution within public sector. This study is of theoretical and 
empirical nature. Theoretical part was created on the basis of literature studies which 
were included in publications devoted to development of employment value proposition 
and its components. Research part presents student’s results of studies conducted in 
May 2014 whose aim was to identify EVP. Empirical results of studies show strong and 
weak points within company development of employment value proposition with regard 
to current employees of art band. 

Keywords: employment value proposition, song and dance ensemble, institution within 
public sector

Wstęp

Jednym z problemów współczesnych organizacji jest zatrzymanie wartościowych 
pracowników. Zdaniem autorki działania rozmaitych organizacji w celu wzmoc-
nienia marki zwiększają oczekiwania pracowników na korzyści, które może dać 
im zatrudnienie oraz skłaniają ich do poszukiwania najlepszego w ich opinii 
pracodawcy. W związku z tym niewłaściwa propozycja wartości zatrudnienia 
w odniesieniu do aktualnych pracowników może powodować ich odchodzenie 
z organizacji.

Niechciane odejścia pracowników można zaobserwować w rodzimym, naj-
bardziej znanym zespole pieśni i tańca. Podmiot ten jest znany autorce, gdyż była 
jego członkiem. Jak zaobserwowała, korzyści wizerunkowe związane z rozpo-
znawalnością marki zespołu mocno zachęcają potencjalnych pracowników do 
udziału w rekrutacji. Organizacja ma natomiast trudności z zatrzymaniem 
wartościowych pracowników. Propozycja wartości zatrudnienia w wymiarze ra-
cjonalnym nie jest zatem atrakcyjna dla aktualnych pracowników. Powyższa 
przesłanka stała się inspiracją do przeprowadzenia empirycznych badań propo-
zycji wartości zatrudnienia w tej instytucji.
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W niniejszym artykule przedstawiono: informacje dotyczące metody kształ-
towania propozycji wartości zatrudnienia (employment value proposition, EVP), 
charakterystykę zespołu pieśni i tańca jako unikatowej instytucji sektora publicz-
nego oraz wyniki badań empirycznych, będących diagnozą propozycji wartości 
zatrudnienia w tej instytucji. Szczegółowymi obszarami badań były racjonalne, 
emocjonalne i wynikające z marki pracodawcy korzyści z zatrudnienia. Celem 
artykułu jest przedstawienie wyników badań propozycji wartości zatrudnienia 
w unikatowej instytucji sektora kultury.

 1. Istota kształtowania EVP i jej składowe

Kształtowanie propozycji wartości zatrudnienia jest jedną z zasad marketin-
gowych, opracowanych w celu kreowania i wzmacniania marki pracodawcy 
[Cewińska i in., 2011]. Propozycja wartości zatrudnienia może być kierowana 
zarówno do potencjalnych, jak i aktualnych pracowników organizacji [Welsing, 
2011, s. 167]. W odniesieniu do pracowników potencjalnych EVP jest zbiorem 
skojarzeń, które mogą pozytywnie oddziaływać na kandydatów do pracy, którzy 
w efekcie wybiorą właściwego w swojej opinii pracodawcę. Liczą się w niej zarówno 
cechy wizerunku, jak i wartości, które dobrze się kojarzą potencjalnym pracow-
nikom [Macnar, 2013]. Kształtowanie EVP to także działania zmierzające do za-
trzymywania w organizacjach najbardziej wartościowych pracowników dzięki 
atrakcyjnej „osobowości”. W tym znaczeniu atrakcyjna „osobowość” to ogół uni-
katowych korzyści dla pracowników (obejmujących nie tylko warunki pracy) 
[Welsing, 2011, s. 167].

Unikatowe elementy propozycji wartości zatrudnienia powinny być oparte 
na pięciu filarach, którymi są [Macnar, 2013]:

1. Prawdziwość – pracownicy weryfikują deklaracje pracodawcy.
2. Stabilność – kluczowy czynnik atrakcyjności organizacji to jej stabilność 

na rynku.
3. Osiągalność – wartości zatrudnienia powinny być dostępne dla wszyst-

kich pracowników zgodnie z deklaracjami pracodawcy.
4. Atrakcyjność – EVP powinna być efektownie zaprezentowana.
5. Niepowtarzalność – propozycja wartości zatrudnienia powinna być 

unikatowa i wyróżniać organizację spośród innych.
Dzięki zadeklarowanej EVP organizacja komunikuje pracownikowi, dla-

czego powinien się zaangażować w jej działalność. EVP określa także oczekiwa-
nia pracownika wobec organizacji oraz to, co powinien dać jej od siebie w zamian 
za oferowane wartości [Katzenbach, 2004, s. 244].
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Na propozycję wartości dla pracowników składają się: korzyści racjonalne, 
emocjonalne i wynikające z obecnego wizerunku marki. Przykładowe racjo-
nalne, emocjonalne i wynikające z wizerunku marki składowe EVP przedstawia 
tabela 1.

Tabela 1. Przykładowe składowe EVP

Racjonalne składowe EVP Emocjonalne  
składowe EVP

Składowe EVP wynikające  
z marki pracodawcy

Poziom wynagrodzenia 
Stabilność zatrudnienia
Rozwój zawodowy
Kształtowanie równowagi praca-życie

Relacje pracownicze
Relacje z przełożonymi
Satysfakcja z pracy

Osiągnięcia firmy  
i jej rozpoznawalność
Powiązanie marki  
ze znanymi osobami

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wojtaszczyk, 2012, s. 107].

Korzyści racjonalne EVP wiążą się z zaspokajaniem potrzeb, Zaliczają się do 
nich: satysfakcjonujące wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, możli-
wości rozwoju zawodowego. Korzyści emocjonalne to przyjemność z pracy i duma 
z bycia członkiem organizacji, opierające się na wierze i zaufaniu, jakim pracow-
nik darzy firmę. Korzyścią dla pracownika jest także zgodność postrzegania jego 
marki osobistej z marką pracodawcy [Wojtaszczyk, 2012, s. 107–108].

EVP obejmuje korzyści, jakie zyskuje pracownik dzięki zatrudnieniu w or-
ganizacji. Można zatem przypuszczać, że pozostanie w niej na dłużej, jeżeli suma 
korzyści, które zyska od firmy, będzie proporcjonalna do wysiłku włożonego 
w pracę lub od niego wyższa [Kozłowski, 2012, s. 46]. 

Jak ukazuje literatura przedmiotu, wymiar propozycji wartości zatrudnie-
nia kształtuje się w oparciu o tożsamość organizacji, preferencje pracowników 
w zakresie kariery i planów wizerunkowych organizacji. EVP powinna być kie-
rowana do osób, które posiadają odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności do 
zapewnienia pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Propozycja wartości 
zatrudnienia jest projektowana w oparciu o strategię biznesową organizacji ponie-
waż jej zasadniczym celem jest przyciąganie atrakcyjnych kandydatów, motywo-
wanie pracowników i zapobieganie odejściom. Efektem dobrze zaprojektowanej 
EVP jest zadowolenie pracowników i wreszcie efektywność całej organizacji 
[Housely, 2007, s. 16]. Celem działań związanych z kształtowaniem wizerunku 
pracodawcy jest zapewnienie, że pracownicy będą identyfikować się z firmą 
(misją, marką) [Kantowicz-Gdańska, 2012]. Jak dowodzą wyniki badań, właści-
wie ukształtowana EVP przynosi organizacji takie korzyści, jak: czterokrotny 
wzrost zaangażowania pracowników czy 10% spadek kosztów płac [Cewińska i in., 
2011, s. 16].
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Propozycja wartości obejmuje zatem wszystko czego człowiek może doświad-
czyć w firmie, począwszy od satysfakcji z pracy, zaspokojenia potrzeb i możliwości 
rozwoju osobowości przez warunki pracy, wynagrodzeń, dodatkowe świadcze-
nia, korzystanie z programów praca-życie [Wojtaszczyk, 2012, s. 108]. Można 
zreasumować, że każda organizacja posiada propozycję wartości zatrudnienia, 
lecz zarówno sposób jej komunikowania, jak i odczucia pracowników względem 
rzeczywistości w organizacjach są obszarem dyskusyjnym. Jednak bez względu 
na to, czy organizacje kształtują swoją EVP w sposób bardziej czy mniej świadomy, 
należy zaznaczyć, że to pracownicy (ambasadorzy organizacji) są głównymi 
odbiorcami wartości. EVP powinna być zatem aktualna przez cały okres za-
trudnienia.

2. Metodyka badań empirycznych

Kształtowanie EVP jest ważnym obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Kre-
owanie unikatowej wartości zatrudnienia przez pracodawcę jest narzędziem do 
pozyskiwania i zatrzymywania w organizacji najlepszych pracowników. 

Instytucją, w której autorka postanowiła przeprowadzić badania dotyczące 
unikatowej wartości zatrudnienia, jest zespół pieśni i tańca. Badany zespół to 
instytucja sektora publicznego, jeden z największych na świecie zespołów arty-
stycznych, korzystający z bogactwa tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów 
narodowych. Jego wartość artystyczną stanowią: młodość, wigor, profesjonalizm 
i różnorodność repertuaru. Cele działaności kulturalnej zespołu pieśni i tańca to: 
popularyzowanie polskiego folkloru wiejskiego i miejskiego, działalność koncer-
towa, prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, opracowywa-
nie i upowszechnianie programów okazjonalnych, gromadzenie i opracowywanie 
zabytków polskiego folkloru, gromadzenie i ochrona strojów regionalnych, reje-
stracja audialna i audiowizualna działalności artystycznej. Zawodowym zespo-
łem pieśni i tańca kieruje dyrektor naczelny, który odpowiada za całokształt 
funkcjonowania organizacji. Podlegają mu bezpośrednio: zastępca dyrektora do 
spraw artystycznych, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicz-
nych, a także m.in.: impresariat, specjalista do spraw promocji, informacji i do-
kumentacji. Nad realizowaniem strategii rozwoju artystycznego czuwa dyrektor 
artystyczny, któremu podlegają: dyrygent-kierownik muzyczny, pozostali dy-
rygenci, choreografowie, kierownicy baletu i chóru, inspektorzy baletu chóru 
i orkiestry, pedagodzy baletu, śpiewu i dykcji oraz najliczniejsza grupa zawo-
dowa w zespole, czyli artyści chóru, baletu i orkiestry. Nad sprawami admi-
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nistracyjno-technicznymi czuwa dyrektor techniczny nadzorujący m.in. dział 
techniczno-gospodarczy, zespół technicznego zabezpieczenia wyjazdów, kostiu-
mernie i magazyny. W źródłach internetowych, takich jak oficjalna strona zespołu 
oraz strona w biuletynie informacji publicznej, nie ma informacji na temat liczby 
zatrudnionych w instytucji, jednak na podstawie analizy struktury organizacyj-
nej można ją oszacować na około 130 osób. Na podstawie obserwacji programu 
artystycznego badanego zespołu pieśni i tańca, autorka sądzi, że najbardziej 
oczekiwanym pracownikiem, talentem dla tej organizacji, jest osoba młoda, uta-
lentowana artystycznie, wysportowana, obyta ze sceną i charakteryzująca się 
słowiańską urodą, mająca kierunkowe wykształcenie, oddana swojej pracy, zaan-
gażowana w codzienne obowiązki, taka, dla której praca jest jednocześnie pasją. 

To, co badana organizacja może zaoferować swoim pracownikom, czyli 
korzyści dla pracownika wynikające z prestiżu instytucji to, zdaniem autorki, 
częste podróże zagraniczne, kontakty ze znanymi osobistościami, występy w naj-
słynniejszych salach koncertowych świata i zdobywanie doświadczeń medialnych.

Niestety, prywatne, nieformalne rozmowy z członkami badanego zespołu 
pieśni i tańca wskazują na duże niezadowolenie pracowników wynikające z niewła-
ściwych, ich zdaniem, szeroko rozumianych warunków pracy. Artyści zauważają 
spadek poziomu artystycznego występów, co jest wynikiem niewystarczającego 
w ostatnim czasie zainteresowania pracą w zespole. Wiele osób skarży się także 
na politykę zatrudniania i wynagradzania oraz na brak spójności wizerunkowej 
zespołu w mediach. Zespół uczestniczy w dużych wydarzeniach, którym towa-
rzyszy m.in. spożywanie alkoholu, a jednocześnie występuje w miejscach kultu 
religijnego.

W związku z omówionymi przesłankami celem badań empirycznych stała się 
diagnoza propozycji wartości zatrudnienia w zawodowym zespole pieśni i tańca.

Ponieważ miarą właściwie ukształtowanej propozycji wartości zatrudnienia 
są korzystne opinie pracowników [Welsing, 2011, s. 67], drogą do określenia EVP 
w badanej instytucji była analiza opinii pracowników o korzyściach wynikają-
cych z zatrudnienia.

Szczegółowe obszary badawcze dotyczyły korzyści: racjonalnych, emocjo-
nalnych i wynikających z wizerunku pracodawcy. Podmiot badań stanowili arty-
ści chóru i baletu zespołu artystycznego. Kryterium doboru respondentów było 
zatrudnienie w zespole na stanowiskach: śpiewaczka/śpiewak lub tancerka/tancerz. 
Ze względu na odmienny charakter pracy w badaniach nie uczestniczyli: pra-
cownicy orkiestry, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi.

Autorka postanowiła posłużyć się metodą wywiadu. W badaniach własnych 
wywiad był pisemny, skategoryzowany, jawny i indywidualny. Kwestionariusze 
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ankiet zostały rozdysponowane przez portal społecznościowy Facebook w maju 
2014 roku. Link do narzędzia otrzymali tylko członkowie zamkniętej grupy, 
zrzeszającej jedynie aktualnych członków zespołu artystycznego. Kwestionariusze 
wypełniło 49 pracowników zespołu. Kwestionariusz ankiety zawierał 24 twier-
dzenia opisujące potencjalne korzyści wynikające z zatrudnienia w zespole. 
Respondenci dokonywali wyboru ocen z pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 
ocena 5 oznaczała zdecydowaną zgodę z twierdzeniem, natomiast ocena 1 zde-
cydowaną niezgodę z twierdzeniem względem pracy w zespole pieśni i tańca. 
Wstępną analizę wniosków o uzyskanym zbiorze danych autorka przeprowadziła 
techniką obliczenia miar rozkładu i porównała średnie arytmetyczne ocen stwier-
dzeń z wszystkich uzyskanych kwestionariuszy1.

Wśród 49 respondentów było 30 kobiet. 23 osoby były pracownikami chóru, 
natomiast pozostali – pracownikami baletu. Aż 78% badanych zadeklarowało, że 
ma wykształcenie wyższe. Najliczniejsza grupa respondentów była zatrudniona 
w zespole od 6–9 lat. Jedynie dwie osoby miały staż pracy w zespole dłuższy niż 
15 lat, natomiast jedynie 3 osoby zostały zatrudnione w zespole w ciągu ostatniego 
sezonu artystycznego. Zespół pieśni i tańca nie był jedynym dotychczasowym 
pracodawcą dla wielu artystów. W kwestii wynagrodzeń najliczniejsza grupa 
(25 osób) zadeklarowała poziom netto w przedziale 2001–2500 zł. Kolejny pod 
względem liczby wskazań respondentów przedział wynagrodzeń oscylował 
wokół najniższej krajowej – zadeklarowało go 12 osób. 

3. EVP w zespole pieśni i tańca w świetle ocen pracowników

Respondenci zostali poproszeni o ocenę racjonalnych korzyści wynikających 
z propozycji wartości zatrudnienia w zespole. Tabela 2 przedstawia rezultaty ba-
dań dotyczących pierwszej analizowanej składowej racjonalnej EVP, jaką jest po-
ziom wynagrodzenia. Spośród 49 respondentów najwięcej osób (30) stwierdziło, 
że trudno ocenić satysfakcję wynikającą z poziomu wynagrodzenia. Natomiast 
14 osób uznało, że poziom wynagrodzenia jest raczej nie satysfakcjonujący. Śred-
nia arytmetyczna ocen satysfakcji z poziomu wynagrodzenia wyniosła 2,82. 
Kolejnym aspektem wskazującym na racjonalne korzyści wynikające z zatrudnie-
nia jest płaca uczciwa względem obowiązków. Najliczniejsza grupa responden-
tów (25 osób) uważa, że trudno ocenić ten aspekt, 14 osób jest raczej zadowolonych 
z wysokości wynagrodzenia względem obowiązków, natomiast dziesięć osób 
uznało, że są raczej niezadowolone. Średnia arytmetyczna ocen uczciwości płacy 

1  Wyniki niniejszych badań zostały także przedstawione w niepublikowanej pracy magisterskiej autorki.
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względem rodzaju obowiązków wyniosła 3,08. Najwięcej badanych osób (25) 
zadeklarowało, że raczej nie są zadowolone z poziomu płacy w porównaniu z za-
robkami innych osób w podobnej branży oraz że ich płace nie wzrastają, zapewnia-
jąc utrzymanie stałego poziomu życia (30). Średnia arytmetyczna ocen uczciwości 
płacy względem zarobków innych osób w podobnej branży wyniosła 2,41, nato-
miast średnia arytmetyczna ocen wzrostu płacy wyniosła 2,33.

Tabela 2. Ocena poziomu wynagrodzenia w percepcji pracowników zespołu pieśni 
i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia 2,82

Uczciwa płaca zależna od obowiązków 3,08

Uczciwa płaca porównywalna do zarobków innych osób 
w podobnej branży 2,41

Wzrost płacy zapewniający utrzymanie stałego poziomu 
życia 2,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Respondenci ocenili także długoterminowe bezpieczeństwo zatrudnienia 
w zespole. Średnia arytmetyczna wynikająca z ich wskazań wyniosła 2,47. Aż 
10 z 49 badanych uznało, że zdecydowanie nie może liczyć na długoterminowe 
bezpieczeństwo zatrudnienia, natomiast nikt nie przyznał tej korzyści oceny 
oznaczającej zdecydowane potwierdzenie. Oznacza to, że stabilność zatrudnienia 
nie stanowi dla badanych korzyści czy szansy. Rozwój w zespole pieśni i tańca 
został oceniony przez badanych w trzech aspektach: satysfakcji z możliwości roz-
woju, perspektyw kariery i szansy na zdobywanie nowych kompetencji. Najwięcej 
badanych (19 osób) uznało, że praca w zespole raczej oferuje satysfakcjonujące 
możliwości rozwoju zawodowego i awansu. Średnia arytmetyczna ocen tego 
aspektu rozwoju zawodowego wynosi 3,31. Najsłabiej oceniono perspektywy 
kariery. Najwięcej badanych (20 osób) uznało, że raczej nie są one satysfakcjonu-
jące. Podobnie respondenci ocenili możliwość zdobywania nowych kompetencji. 
Średnia arytmetyczna ocen wyniosła 2,9. Co ciekawe, jedynie 2,04% badanych 
przyznało temu aspektowi wartość 5.

W tabeli 4 przedstawiono ocenę możliwości łączenia ról zawodowych i oso-
bistych w trakcie pracy w zespole. Badania uwzględniają dwie zmienne: warunki 
sprzyjające łączeniu ról osobistych i zawodowych i ocenę programów work-life 
balance. W kwestii kształtowania równowagi praca-życie pracownicy zespołu 
oceniają swoją firmę na dostateczny, co wyraża średnia arytmetyczna ocen na 
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poziomie 3,02. Programy work-life balance zostały ocenione na poziomie śred-
niej arytmetycznej 2,76.

Tabela 3. Ocena możliwości rozwoju zawodowego według deklaracji pracowników 
zespołu pieśni i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Satysfakcjonujące możliwości rozwoju zawodowego  
i awansu 3,31

Perspektywy kariery 2,88

Możliwość zdobywania nowych kompetencji 2,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 4. Kształtowanie równowagi praca-życie w ocenach pracowników zespołu 
pieśni i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Warunki pracy sprzyjające łączeniu ról zawodowych  
i osobistych 3,02

Programy work-life balance 2,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Relacje pracownicze należą do emocjonalnych składowych wynikających 
z zatrudnienia. Ocena relacji pracowniczych wyrażona jest w trzech aspektach. 
Najwyższym wskaźnikiem w tej grupie odpowiedzi jest zadowolenie z relacji ze 
współpracownikami (39 osób, czyli 79,59% wszystkich respondentów, oceniło 
ten aspekt jako raczej dobry). Średnia arytmetyczna ocen pracowników wyniosła 
3,74. Kultura zespołowa została oceniona przez większość badanych (39 osób) 
jako dostateczna. Najgorzej ocenionym aspektem jest komunikacja między pra-
cownikami. Średnia arytmetyczna ocen w tym zakresie wyniosła 2,8.

Tabela 5. Ocena relacji pracowniczych według pracowników zespołu pieśni i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Zadowolenie z relacji ze współpracownikami 3,74

Kultura zespołowa 3,27

Skuteczna komunikacja 2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Najgorzej pracownicy zespołu ocenili kolejną emocjonalną składową EVP 
– relacje z przełożonymi. Najwięcej badanych wyraziło niezadowolenie z relacji 
z przełożonymi oraz braku możliwości udziału w podejmowaniu decyzji doty-
czących firmy. Ponad połowa z 49 respondentów źle oceniła poziom zadowolenia 
z relacji z przełożonymi. 57,14% spośród respondentów uznało, że raczej nie ma 
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących firmy, a 28,57% stwierdziło zdecy-
dowanie, że udział w podejmowaniu decyzji jest niemożliwy.  Kwestia poczucia 
bycia docenianym przez przełożonego zostało przez większość respondentów 
(20 osób) oceniona zdecydowanie źle, natomiast 30,61% respondentów uznało, że 
raczej nie czują się doceniani. Średnie arytmetyczne ocen wyżej wymienionych 
aspektów EVP wyniosły odpowiednio: 1,86, 1,98 i 2,22. Otrzymane rezultaty 
świadczą o konieczności polepszenia relacji z przełożonymi.

Tabela 6. Relacje z przełożonymi w zespole w ocenach pracowników

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Zadowolenie z relacji z przełożonymi 1,86

Udział w podejmowaniu decyzji dotyczących firmy 1,98

Poczucie bycia docenianym 2,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ostatnią z emocjonalnych składowych podlegających ocenie badanych była 
satysfakcja z pracy, na którą składają się następujące zmienne (tabela 7): osobiste 
zadowolenie z pracy, praca będąca wyzwaniem, swoboda wykonywania obo-
wiązków, uczestniczenie w decyzjach dotyczących własnej osoby. Najwięcej re-
spondentów (26 osób) uznało, że praca w zespole stanowi dla nich wyzwanie. 
Średnia arytmetyczna ocen w tym aspekcie wyniosła 3,8. Większość badanych 
odczuwa także osobiste zadowolenie z pracy (25 osób, średnia arytmetyczna ocen 
3,47). Najgorzej oceniona jest możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczą-
cych własnej osoby. Średnia ocen przyznanych przez pracowników wyniosła 
2,67 (najwięcej, bo 27 osób, przyznało wartość 3).

Ostatnią częścią badań nad propozycją wartości zatrudnienia w zespole 
pieśni i tańca jest ocena składowych EVP wynikających z marki pracodawcy. 
Tabela 8 przedstawia wyniki ocen respondentów dotyczących korzyści, jakie daje 
praca w rozpoznawalnej firmie.

Najwięcej badanych (19 osób) zadeklarowało zdecydowane poczucie presti-
żu wynikające z pracy w uznanej instytucji. Ponad 30% raczej doznaje poczucia 
prestiżu. Nikt spośród badanych nie przyznał temu aspektowi najniższej oceny, 
a zaledwie 1 osoba udzieliła odpowiedzi oznaczonej wartością 2. Średnia arytme-
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tyczna ocen respondentów wyniosła 4,06. Badani pracownicy zespołu raczej 
utożsamiają się z marką firmy jako pracodawcy. Po 30,61% spośród badanych 
przyznało wartości oceny 3 i 4. Nikt z badanych nie zadeklarował, że nie utożsa-
mia się z marką firmy jako pracodawcy. Poczucie satysfakcji z osiągnięć zostało 
ocenione jako dostateczne przez większość, bo 59,18% ankietowanych. Badani 
ocenili swoją satysfakcję z obcowania ze znanymi osobistościami jako przeciętną. 
Najwięcej osób (29) przypisało temu czynnikowi wartość 3 w 5-stopniowej skali. 
Średnia arytmetyczna ocen badanych wyniosła 3,67. Żaden z ankietowanych 
nie uznał, że obcowanie ze znanymi osobistościami zdecydowanie nie daje mu 
satysfakcji.

Tabela 7. Ocena poziomu satysfakcji z pracy pracowników zespołu pieśni i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Osobiste zadowolenie z pracy 3,94

Praca stanowiąca wyzwanie 3,8

Swoboda wykonywania obowiązków 2,73

Uczestniczenie w decyzjach dotyczących własnej osoby 2,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Tabela 8. Korzyści EVP wynikające z marki pracodawcy w opiniach pracowników 
zespołu pieśni i tańca

Badane zmienne Średnia arytmetyczna ocen

Poczucie satysfakcji z osiągnięć firmy 3,2

Poczucie prestiżu wynikające z pracy w uznanej instytucji 4,06

Utożsamianie się z marką firmy jako pracodawcy 3,47

Poczucie satysfakcji z obcowania ze znanymi osobistościami 3,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podsumowanie

Uzyskane w badaniu dane odzwierciedlają opinie artystów z zespołu pieśni i tańca 
o EVP ich organizacji. Spośród racjonalnych składowych EVP respondenci naj-
lepiej ocenili możliwość rozwoju zawodowego i awansu, natomiast uczciwość 
płacy i jej wzrost zapewniający utrzymanie stałego poziomu życia to słabe strony 
pracy w tego typu instytucji. Do najgorzej ocenionych wartości wynikających 
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z zatrudnienia należy w opinii badanych emocjonalna składowa EVP, jaką są 
relacje z przełożonymi. Badani ocenili źle i bardzo źle poziom zadowolenia z re-
lacji z przełożonymi, możliwość współdecydowania o losach firmy czy poczucie 
bycia docenianym. Niski wskaźnik korzyści w tych aspektach pracy skutkuje 
brakiem zaufania wobec kadry kierowniczej oraz osłabieniem aktywności zawo-
dowej artystów. 

W opinii respondentów największą korzyścią wynikającą z zatrudnienia 
w zespole pieśni i tańca jest prestiż pracy w rozpoznawalnej instytucji, mającej 
silną markę. Praca artysty oznacza dla badanych rezygnację z wielu korzyści 
wynikających z zatrudnienia, takich jak wysoki poziom wynagrodzeń czy stabil-
ność zatrudnienia, na rzecz rozwoju artystycznego w uznanej instytucji i obco-
wania ze znanymi osobami ze środowiska artystycznego.

Niniejsze badania stanowią przesłankę do poczynienia badań pogłębionych 
dotyczących korzyści wynikających z zatrudnienia w instytucjach sektora kultury 
wśród specyficznej grupy pracowników – artystów, dla których praca jest ważną 
kategorią życia. 
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