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Wstęp

Zarządzanie personelem – określane także jako zarządzanie kadrami lub 
zarządzanie kapitałem ludzkim − to współcześnie kluczowa determinanta doskona-
lenia działania każdej organizacji. Jest to też jedna z najszybciej rozwijających się
dziedzin ciągle rozszerzającej się rodziny nauk o zarządzaniu, dziedzin o wybitnie 
interdyscyplinarnym i złożonym charakterze. Ta interdyscyplinarność i złożoność
generuje bardzo obszerny i stale się powiększający obszar problemowy zarządzania
personelem. Jest on też prostą konsekwencją specyficznego przedmiotu zaintereso-
wania tej dziedziny naukowej – są nim ludzie występujący w roli zawodowej pra-
cowników organizacji, którzy postrzegają lub postrzegać powinni pracę zawodową
jako jeden z najważniejszych wymiarów jakości życia człowieka. Przyjęty model
czy styl zarządzania personelem ma decydujący wpływ na poziom realizacji tego wy-
miaru, a także na inne wymiary jakości życia. Rozpoznaniu tych podejść poświęcona
jest właśnie ta praca.

Artykuły prezentowane w niniejszej publikacji (w celu ułatwienia odbioru jej
treści) zgrupowano w ośmiu częściach merytorycznych książki poświęconych 
kolejno:
● zagadnieniom wstępnym problematyki zarządzania personelem ukazującym

różne podstawy aksjologiczne tego zarządzania, a także współczesne tendencje
w zarządzaniu kadrami organizacji;

● podstawowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem personelem, w tym m.in.
zmianom w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście procesów
restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, relacjom podwładnego z zarządzającym,
innowacyjnym formom doskonalenia kadry zarządzającej, ocenom zarządzania
personelem w urzędach administracji publicznej oraz w szkole wyższej itd.;

● ocenie, planowaniu i rozwojowi kapitału ludzkiego, w tym systemowi groma-
dzenia i analizy danych o kapitale intelektualnym, efektywnym formom za-
rządzania pracownikami wiedzy, kryteriom doskonalenia kapitału intelektualnego
oraz różnym dylematom pomiaru kapitału intelektualnego itp.;

● relacjom między zarządzaniem personelem a kulturą organizacji; w tej części
pracy przedstawiona jest przede wszystkim istota projakościowej kultury orga-
nizacyjnej i kulturowe aspekty zarządzania personelem w organizacji, a także
rola kapitału duchowego w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem; 

● znaczeniu zaangażowania pracowników na rzecz doskonalenia organizacji,
a w szczególności konieczności badania tego zaangażowania jako narzędzia diag-
nozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi oraz roli komunika-
cji wewnętrznej i marketingu wewnętrznego w pobudzaniu zaangażowania
pracowników;
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● szczególnej roli pracownika w sformalizowanym systemie zarządzania, 
w tym oddziaływaniu formalizowania systemów zarządzania jakością, środowi-
skiem i bhp na świadomość pracowników i znaczeniu tej świadomości w roz-
wiązywaniu problemów doskonalenia organizacji; 

● udziałowi klienta wewnętrznego w zarządzaniu personelem; w tej części
książki eksponowane są problemy oczekiwań pracowników w stosunku do ko-
munikacji wewnętrznej, określania satysfakcji pracowników jako klientów we-
wnętrznych oraz pokazane są próby poszukiwania doskonałości przez badania
ankietowe klienta wewnętrznego na przykładzie wybranych organizacji; 

● dobrym praktykom w zarządzaniu personelem; w tej ostatniej części pracy
opisane są konkretne przykłady badania satysfakcji pracowników, zarządzania
personelem w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych, motywowania
pracowników oraz pracy grupowej jako narzędzia zwiększającego efektywność
zarządzania organizacją.
Należy zwrócić uwagę, że prace opublikowane w tym wydawnictwie podlegały

dodatkowej ocenie merytorycznej podczas konferencji Zarządzanie personelem jako
kryterium doskonałości, która odbyła się w październiku 2008 r. w ramach cyklu
ogólnopolskich konferencji organizowanych co dwa lata przez Katedrę Zarządzania
Jakością i Środowiskiem pod hasłem: Kryteria zarządzani jakością według modelu
doskonałości1. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
powstania tej publikacji, a zwłaszcza tym, którzy uczestniczyli w wysiłku organiza-
cyjnym i autorskim związanym z jej wydaniem.

Jelenia Góra – Wrocław, maj 2009 r. Tadeusz Borys, Piotr Rogala

1 Poszczególne edycje konferencji poświęcone są kolejnym kryteriom modelu doskonałości EFQM.
Pierwsza konferencja pt. Przywództwo na rzecz doskonałości odbyła się w październiku 2006 r.



CZĘŚĆ I 

ZARZĄDZANIE PERSONELEM
– ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE





Tadeusz Borys

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI 
ZARZĄDZANIA PERSONELEM

1. Kilka uwag semantycznych

Zarządzanie personelem organizacji jako jedna z dziedzin zarządzania ma nie-
zwykle bogatą, wielowątkową literaturę przedmiotu. Ma ona nie tylko zawansowane
podstawy teoretyczne, ale także szkoleniowe, a także trudny do oszacowania zasób
obserwacji praktycznych. Dziedzina ta – najczęściej określana zarządzaniem perso-
nelem1 – ma też inne zbliżone w swej treści nazwy, takie m.in. jak:
● zarządzanie kadrami,
● zarządzanie zasobami ludzkimi lub zasobami pracy,
● zarządzanie potencjałem społecznym,
● zarządzanie kapitałem ludzkim,
● zarządzaniem polityką personalną/kadrową,
● zarządzanie pracownikami i realizowaną względem nich funkcją personalną itp.

Mimo tej wielości nazw tej dziedziny wiedzy i działalności praktycznej nie ma
większych wątpliwości, że ogólna istota zarządzania personelem i tworzone na tej
podstawie pojęcia pochodne (np. system zarządzania personelem) wynikają wprost
z takich „rdzeniowych” kategorii, jak: zarządzanie, system, system zarządzania oraz
personel (kadry, zasoby ludzkie, kapitał ludzki itp.) jako szczególnego przedmiotu
zarządzania. Powiązania pojęć „rdzeniowych” przedstawia rys. 1.

Na podstawie wielu definicji zarządzania można przyjąć, że jest to zbiór działań
związanych z przepływem informacji i podejmowaniem decyzji w procesach diag-
nozowania, planowania, realizacji i kontroli [3, s. 15], czyli w procesach wykony-
wania funkcji zarządzania2. Spotykane w literaturze specyfikacje tych funkcji nie
zawsze są w pełni zgodne. Najczęściej w zarządzaniu personelem wymienia się na-
stępujące cztery funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie
w odniesieniu do kadr organizacji. Można też zastosować inne konwencje definio-

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Na polskim rynku czasopism zarządzaniu personelem poświęcony jest w całości miesięcznik „Per-
sonel i Zarządzanie”.

2 W literaturze zbiór tych funkcji definiuje się także jako: planowanie, organizowanie, motywo-
wanie i kontrolowanie (por. [8, s. 156]).
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wania zarządzaniu personelem, np. jako realizację tych aspektów ogólnej funkcji za-
rządzania, które dotyczą opracowania, wdrożenia i realizacji polityki personalnej
(kadrowej) organizacji, lub jako realizację względem pracowników organizacji funk-
cji personalnej bądź też jako ogół działań umożliwiających ludziom pracującym i za-
trudniającym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych [10,
s. 9, 14-15, 25-27]. Ciekawa jest też definicja utożsamiająca zarządzanie personelem ze
zbiorem ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokajanie potrzeb roz-
wojowych pracowników działań związanych z ludźmi/pracownikami [11, s. 1]. Za-
rządzanie personelem jest więc jednym (ale o wyjątkowym znaczeniu) z obszarów
(sfer) zarządzania organizacją.

Rys. 1. Zarządzanie, system, system zarządzania i personel

Źródło: opracowanie własne; por. [9]. 

Przy określaniu systemu zarządzania personelem – podobnie jak w każdym
innym dziedzinowym systemie zarządzania (np. zarządzaniu środowiskowym) − na-
leży zdefiniować: podmiot, przedmiot oraz instrumenty i metody (ogólniej: narzę-
dzia) zarządzania, czyli należy opowiedzieć na trzy podstawowe pytania: 

1) kto zarządza − jest to pytanie o podmiot zarządzania (zarządzającego)3,
czyli o podejmującego działania związane z przepływem informacji i decyzjami w
procesach planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania w odniesieniu
do kadr organizacji; może to być osoba, grupa ludzi lub organizacja posiadająca
uprawnienia zarządcze;

Personel  jako szczególny przedmiot/
obiekt zarządzania 
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narzędzie zarządzania

System zarządzania

System zarządzania personelem

Zarządzanie personelem

Zarządzanie

Podmiot 
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Przedmiot
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3 Nazywany też organizatorem procesu zarządzania lub systemem/podsystemem zarządzającym.
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2) czym zarządza − jest to pytanie o przedmiot (obiekt) zarządzania4, którym
jest personel organizacji [8]; w odpowiedzi na to pytanie pojawia się pewna – dość
często podkreślana w literaturze przedmiotu [11, s. 2] – dwoistość: ludzie są w tym
obszarze zarządzania organizacją, są jednocześnie przedmiotem oddziaływania za-
rządczego, a także podmiotami sprawczymi kształtującymi zespoły pracownicze pod
względem cech zarówno ilościowych, jak i jakościowych, zaangażowania, motywa-
cji i uzyskanych wyników [11, s. 2];

3) jak zarządza − to pytanie z kolei dotyczy stosowanych narzędzi zarządza-
nia, czyli metodyki realizacji wszystkich funkcji zarządzania personelem, w tym
m.in. wyboru konkretnej koncepcji tego zarządzania (modelu, systemu, stylu itp.).

Te trzy elementy definiujące istotę systemu zarządzania personelem określają
jednocześnie trzy aspekty zbioru działań generujących to zarządzanie: funkcjonalne
jako czynności i decyzje układające się w pewne sekwencje procesów, instytucjo-
nalne jako struktury podmiotów realizujących funkcję personalną i instrumentalne −
określające rodzaje narzędzi służące osiągnięciu celów polityki personalnej. 

2. O aksjologii zarządzania personelem

Praca zawodowa to jeden z najważniejszych wymiarów jakości życia człowieka
– nie można jej znaczenia przewartościować, ale także nie można go nie docenić.
Przyjęty model czy styl zarządzania personelem ma decydujący wpływ na poziom
realizacji tego wymiaru, a także – co jest oczywiste – na inne wymiary jakości życia,
np. życie rodzinne, ilość i jakość czasu wolnego, zdrowie fizyczne i psychiczne itp.
Ogólny wyraz powiązań modelu i stylu zarządzania personelem z jakością życia
przedstawia rys. 2.

Wyróżniony na rys. 2 podział zarządzania personelem na zarządzanie techno-
kratyczne i humanistyczne/empatyczne to celowo założone uproszczenie wystę-
pujących tendencji w tym obszarze zarządzania. 

Podejście pierwsze oparte na egocentrycznym systemie wartości to przedmio-
towe traktowanie personelu nawiązujące przede wszystkim do tradycyjnych modeli
realizacji funkcji personalnej w organizacji odnoszących się do tzw. szkoły naukowej
zarządzania Taylora, Adamieckiego czy kierunku administracyjnego. Podstawowym
odniesieniem jest tu sfera fizyczno-materialna człowieka i jego sfera emocjonalna
oraz w pewnym stopniu mentalna (rozumowa), a zatem systemowo odwołująca się
tylko do wybiórczych sfer człowieczeństwa i traktująca pracownika w sposób tech-
nokratyczny jako element („trybik”) „maszyny” nazywanej organizacją. Kluczowe
kategorie w tym podejściu do zarządzania personelem to podział i wydajność pracy,
dyscyplina i posłuszeństwo w pracy, fizyczno-materialne warunki pracy, finansowe

4 Nazywany też systemem/podsystemem zarządzanym.
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Rys. 2. Zarządzenie personelem a jakość życia

Źródło: opracowanie własne; por. też [4].

wynagrodzenie oraz stosowanie wyłącznie „twardych” (finansowych) instrumentów
motywowania pracowników. W systemie tym praktyki mobbingowe nie są rzadkoś-
cią, podobnie jak „tresura” personelu. Tradycyjne modele realizacji funkcji perso-
nalnej mają też swój niekwestionowany dorobek polegający przede wszystkim na
określeniu „pewnych zasad i wytycznych dotyczących warunków i racjonalizacji (po-
działu) pracy, doboru, współpracy i wynagradzania pracowników, specjalizacji i od-
dzielenia funkcji kierowniczych od wykonawczych” [11, s. 4]. Modele te, traktując
przedmiotowo pracowników, nawiązują więc w swej istocie do założeń teorii X. Wy-
daje się, że takie podejście – okaleczające bogactwo człowieczeństwa pracowników
organizacji − powinno jak najszybciej przejść do historii zarządzania personelem [2].

Podejście drugie – humanistyczne (nazywane też podejściem socjologicznym
czy psychospołecznym) − odwołuje się do wszystkich trzech sfer jakości życia
człowieka: fizyczno-materialnej, psychicznej i duchowej (uczuciowej), a w sensie
realizacyjnym umożliwia – również w pracy zawodowej – holistyczny rozwój
człowieka w jego zawodowej roli pracownika organizacji. Jest to podejście oparte
na „ponadegocentrycznych” systemach wartości (antropocentrycznym i wyżej). Wy-
korzystuje ono, prócz „twardych”, także „miękkie” (szacunek, zaufanie itp.) metody
motywowania pracownika, nawiązuje do coraz poważniejszego dorobku różnych
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współczesnych nurtów w zarządzaniu personelem, a przede wszystkim do nurtów i
teorii: szkoły behawioralnej − jawnie odwołującej się do potrzeby uwzględnienia w
zarządzaniu personelem sfery duchowej, uwidocznionej m.in. w wykorzystaniu prak-
tycznym teorii stosunków międzyludzkich, teorii Y Mc Gregora, a także teorii Z od-
wołującej się do bogactwa natury ludzkiej (np. według Ouchiego) − bogactwa cech
człowieczeństwa. 

Oczywistym efektem takiego podejścia jest przebudowa organizacji i realizowa-
nej w niej funkcji personalnej w kierunku humanizowania stosunków pracy (relacji
przełożony−podwładny, sposobów komunikacji międzypersonalnej, stylu kierowa-
nia, zakresów samodzielności i samokontroli, minimalizacji monotonii pracy, bez-
konfliktowego łączenia holistycznego rozwoju pracowników z rozwojem i celami
organizacji itp.). Bardzo obiecującym kierunkiem w ramach tego podejścia do za-
rządzania personelem jest inwestowanie w wartości aksjologiczne organizacji i za-
trudnionych w tej organizacji pracowników – w wartości zlokalizowane w dwóch
sferach jakości życia człowieka: w sferze psychicznej/kapitale psychicznym oraz w
sferze duchowej/kapitale duchowym. Szczególnie pozytywne jest traktowanie kapi-
tału duchowego5 jako nowego paradygmatu w zarządzaniu ludźmi w organizacji,
paradygmatu ukierunkowanego na system wartości, na rozwój aksjologiczny
człowieka. 

Jest to chyba jedno z największych wyzwań nie tylko na poziomie zarządzania
personelem, ale także na poziomie globalnego wyzwania cywilizacyjnego [5; 6]. Na-
leży podkreślić, że podjęcie tego wyzwania przyczyniłoby się do wzmocnienia prak-
tycznej realizacji Deklaracji z Johannesburga ze Szczytu Ziemi w roku 2002, w której
zawarte jest zobowiązanie do budowy sprawiedliwej, opiekuńczej i empatycznej
społeczności światowej przez zmianę podejścia do wszystkich filarów obecnej cy-
wilizacji: gospodarczego, społecznego, oraz do środowiska i rezygnacji z realizacji
w praktyce hybrydowej koncepcji rozwoju zawierającej elementy sprzecznych ze
sobą paradygmatów, także paradygmatów/wzorców zarządzania personelem [1].

3. O identyfikacji problemowej zarządzania personelem

Zarządzanie personelem to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin
(poddyscyplin) nauk o zarządzaniu o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Ten
charakter jest konsekwencją przedmiotu zainteresowania tej dziedziny naukowej,
którym są ludzie występujący w roli zawodowej pracowników organizacji. 

Interdyscyplinarność generuje bardzo obszerny i ciągle się powiększający obszar
problemowy zarządzania personelem. Podjęta w dalszej części artykułu próba iden-

5 Obszerna charakterystyka tego nurtu przedstawiona jest w niniejszej publikacji w artykule Z. Zy-
monik pt. Kapitał duchowy w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem.
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tyfikacji tych problemów nie jest z pewnością wyczerpująca. Porządkuje jednak
znaczny zakres tematów związanych z zarządzaniem personelem. 

Wydaje się, że do najczęściej podejmowanych problemów tworzących zakres ba-
dawczy dziedziny zarządzanie personelem należą:
● koncepcje, modele i style zarządzania personelem,
● metody i techniki zarządzania personelem,
● cele i funkcje zarządzania personelem,
● problemy planowania realizacji funkcji personalnej, 
● problemy organizowania realizacji funkcji personalnej, 
● problemy przewodzenia/przywództwa w zarządzaniu personelem,
● problemy kontrolowania realizacji funkcji personalnej,
● problemy rozwoju kapitału ludzkiego,
● aspekty prawne zarządzania personelem,
● aspekty psychologiczne, socjologiczne i etyczne zarządzania personelem,
● aspekty benchmarkingowe w zarządzania personelem,
● aspekty kulturowe zarządzania personelem (w powiązaniu z kulturą organizacyjną),
● dobre praktyki w zarządzaniu personelem,
● problemy kompetencji i niekompetencji w zarządzaniu personelem,
● strategiczne zarządzanie personelem (strategia i budowa kadry organizacji itp.),
● pracownik jako klient wewnętrzny organizacji,
● systemy motywacji pracowników (systemy oceniania i wynagradzania, motywa-

cja pracowników w działaniach na rzecz doskonalenia organizacji itp.),
● problemy naboru/pozyskiwania pracowników oraz redukcji i selekcji pracowni-

ków (w tym: odejścia pracowników z organizacji),
● problemy stosunków i warunków pracy,
● problemy doradztwa zawodowego i szkolenia pracowników,
● problemy komunikacji międzypersonalnej i systemów informacji personalnej,
● problemy kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi),
● zarządzanie wiedzą – pracownikami wiedzy, zarządzanie talentami/pracowni-

kami o wybitnym potencjale,
● zarządzanie pełnością i długością zatrudnienia,
● zarządzanie personelem w sformalizowanych systemach zarządzania. 

4. Wnioski

Zarządzanie personelem organizacji jako jedna z dziedzin zarządzania ma nie-
zwykle bogatą, wielowątkową literaturę przedmiotu. Ma ono poważnie już zaawan-
sowane podstawy zarówno teoretyczne, jak i szkoleniowe, a także trudny do
oszacowania zasób obserwacji praktycznych. Zarządzanie personelem to zbiór
działań związanych z ludźmi/pracownikami, ukierunkowanych na osiąganie celów or-
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ganizacji i zaspokajanie potrzeb rozwojowych pracowników, zarządzanie to jest więc
jednym z najważniejszych obszarów zarządzania organizacją. 

Praca zawodowa to jeden z najistotniejszych wymiarów jakości życia człowieka.
Przyjęty model czy styl zarządzania personelem ma decydujący wpływ na poziom
realizacji tego wymiaru, a także na inne wymiary jakości życia. 

Przyjęty podział zarządzania personelem na zarządzanie technokratyczne i hu-
manistyczne/empatyczne jest przydatny do wyłonienia głównych tendencji w tym
obszarze zarządzania. Podejście technokratyczne redukujące bogactwo człowie-
czeństwa pracowników organizacji powinno jak najszybciej przejść do historii za-
rządzania personelem. Podejście humanistyczne/empatyczne to jedno z największych
wyzwań nie tylko na poziomie zarządzania personelem, ale także na poziomie glo-
balnego wyzwania cywilizacyjnego.

Interdyscyplinarność dziedziny zarządzania personelem generuje bardzo obszerny
i nieustannie się powiększający obszar problemowy. Podjęta w artykule próba iden-
tyfikacji tych problemów nie jest z pewnością wyczerpująca, porządkuje jednak
znaczny zakres tematów związanych z zarządzaniem personelem. 
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INTRODUCTION TO PERSONNEL MANAGEMENT

Summary

The article confronts many approaches towards the research subject of personnel management in
the context of relations between the following key notions: management, system, management system
and personnel. The importance of the role and style of personnel management function in an organiza-
tion was presented in relation to an individual’s life quality in his/her professional function as an em-
ployee. The usefulness of, accepted in the article, division into technocratic and humanistic/empathic
personnel management was substantiated. The second approach is observed as one of the biggest chal-
lenges, not only at the level of personnel management, but also at the level of global civilization chal-
lenge. The final part of the study takes up an attempt of the problem of interdisciplinary identification
with regard to the domain: personnel management. 
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE 
W ZARZĄDZANIU KADRAMI ORGANIZACJI

1. Wstęp

Skala, różnorodność i dynamika zmian zachodzących współcześnie w otoczeniu
organizacji i w nich samych niesie ze sobą wielkie wyzwania wobec podstawowego
ich komponentu, którym są pracownicy, i realizowanej względem nich funkcji per-
sonalnej. Sądzę, że zarówno ze względów poznawczych, jak i  utylitarnych ważne jest
prześledzenie, w jakim kierunku ewoluują zmiany w zakresie zarządzania kadrami
współczesnych organizacjach,  a także  jakie to wywołuje skutki i dylematy. Obiek-
tem zainteresowań są zasadniczo tendencje zachodzące w organizacjach gospodar-
czych z rozwiniętych krajów europejskich. 

W dalszej części artykułu spróbuję odnieść się syntetycznie do przemian funkcji
personalnej w naszym kraju. Źródłem informacji są studia literaturowe oraz empi-
ryczne wyniki badań własnych i innych autorów z zakresu przedmiotu zainteresowań.

2. Istotne determinanty przeobrażeń funkcji personalnej

Zgodnie z wyrażoną implicite tezą, że zarządzanie, w tym zarządzanie kadrami,
jest pochodną zmian zachodzących w otoczeniu i w niej samej, zacznę od konstata-
cji dotyczących przeobrażeń i kształtu samych organizacji, zarządzania nimi, a na-
stępnie ewolucji funkcji personalnej.

Tendencje w kształtowaniu współczesnej organizacji charakteryzują w szczegól-
ności takie zjawiska i cechy, jak [10]:
– przybieranie kształtu organizacji – sieci, niejednokrotnie z kilkoma ośrodkami

władzy,
– szerokie otwarcie na otoczenie, nowe idee, przepływ informacji, „słabe sygnały”

zwiastujące zagrożenia i szanse,
– spłaszczenie struktury organizacyjnej: nowoczesne struktury budowane są po-

ziomo wokół procesów obsługiwanych przez zespoły o zmiennym składzie i dość
amorficznej strukturze,

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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– podstawowym elementem struktury stają się zespoły, takie jak: zespoły ścisłego
kierownictwa, zespoły międzyfunkcjonalne na średnich szczeblach, autono-
miczne grupy  robocze (szczebel wykonawczy), zespoły międzyorganizacyjne.
Zarządzanie takimi organizacjami musi być z istoty rzeczy inne niż tradycyjne za-

rządzanie, jest ono swoistą „wyższą szkołą jazdy” i  przybiera postać zarządzania
dynamicznego (high speed management), które można opisać jako [7]:
– innowacyjne (zdolne do innowacji),
– adaptacyjne (zdolne do dostosowania się do zmian),
– elastyczne (zdolne do zmian kierunków działania, strategii),
– efektywne (zdolne do utrzymywania przewagi nad konkurentem),
– szybkie (zdolne do szybszej niż konkurenci reakcji na zmiany w otoczeniu).

Należy podkreślić , że dokonuje się to w warunkach turbulencji otoczenia, glo-
balizacji, umiędzynarodowienia, wpływu różnych technologii komunikowania się w
zależności od poszczególnych krajów regulacji prawnych, kultur, warunków demo-
graficznych, rosnącej konkurencji itd.

Mimo postępu nauki i praktyki zarządzania, formułowanych strategii wykonanie
zadań staje się trudne, coraz trudniejsze, głównie za sprawą dynamiki otoczenia
będącego swoistym „znikającym celem”, do którego organizacje starają się zbliżać,
ale nie nadążają.

Konsekwencją tych uwarunkowań i zjawisk są zmiany w samym zatrudnieniu.
Należą do nich [2, s. 43-44]:
– rosnące zapotrzebowanie na pracowników wiedzy,
– wzrastająca niepewność zatrudnienia,
– wzrost liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
– większy nacisk na elastyczność pracy,
– wzrost liczby pracowników zatrudnionych na podstawie niestandardowych

umów,
– spadek uprawnień związków zawodowych,
– wzrost poziomu stresu, intensywności i czasu pracy.

Koresponduje to z modelem zatrudnienia Handy’ego [9, s. 82-87], tzw. mode-
lem koniczyny, zgodnie z którym na trzylistną koniczynę składają się: zatrudnienie,
tzw. core employees, tj. pracowników stanowiących trzon organizacji, zatrudnionych
na czas nieokreślony, dalej pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych organi-
zacji, ale nie w pełnym wymiarze czasu, angażowanych kontraktowo, a także  pra-
cowników stanowiących elastyczną siłę roboczą, zatrudnionych na czas określony.
Nie jest to, jak wiadomo, pełnią szczęścia dla wszystkich, bo takie szczęście wiąże
się z czterolistną koniczyną – część załogi wolałaby zapewne jakiś rodzaj zatrudnie-
nia socjalnego. Mówiąc zaś serio:  ewidentnie nastaje czas, kiedy wartością staje się
nie tyle stałe zatrudnienie, ile to, być atrakcyjnym (poszukiwanym) na rynku pracy i
móc wybierać pracodawców, choćby otrzymując angaż na czas określony.
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3. Ewolucja i trendy w zakresie funkcji personalnej

W ten sposób dochodzimy do kluczowego pytania dotyczącego ewolucji i zary-
sowujących się współcześnie tendencji w rozwoju samej funkcji personalnej w or-
ganizacjach.

Zacznijmy od przypomnienia, iż podczas rozwoju omawianej funkcji ukształto-
wały się trzy ogólne modele (podejścia) odpowiadające w zasadniczym kształcie
szkołom nauki o zarządzaniu, tj. model paternalistyczny (szkoła tradycyjna), model
stosunków międzyludzkich i model zasobów ludzkich [16, rozdz. 3]. Pierwszy z nich,
korespondujący ze zbiorem założeń teorii „X” Mc Gregora, można uznać za przed-
miotowe podejście do pracowników − swoistą śrubkę w sprawnej maszynie, jaką
miała być organizacja. Drugi z modeli – human relations − był rozwijany m.in. na
gruncie ograniczeń poprzedniego sposobu oddziaływania na pracowników i odpo-
wiadającej zbiorowi założeń teorii „Y” Mc Gregora. Było to w istocie humanizowa-
nie stosunków pracy i samej organizacji, dostrzeganie człowieka w jego wymiarze
duchowym. W tym dążeniu nastąpiło przegięcie w stosunku do poprzedniego podej-
ścia, z zatraceniem należytego widzenia całości organizacji i efektywności działań.

Na tym gruncie rozwinął się model zasobów ludzkich (human resources) i jego
odpowiednik: teoria „Z” Ouchiego. Jego założeniem i pożądaną praktyką jest szer-
szy – kompleksowy − zakres działań i narzędzi funkcji personalnej, tak jak złożona
jest natura człowieka (complex man). Winny one być realizowane harmonijnie z
udziałem (partycypacją) różnych podmiotów, zwłaszcza kierownictwa liniowego, w
sposób adekwatny do sytuacji. 

W ramach tego podejścia utrwala się postrzeganie funkcji personalnej jako ob-
szaru zarządzania, którego głównym podmiotem jest kadra menedżerska, a naj-
ważniejszą cechą − dążenie do efektywności. Sama zaś funkcja coraz częściej,
zwłaszcza w krajach anglosaskich, nazywana jest zarządzaniem zasobami ludzkimi
(ZZL).

Na tym tle w latach 80. (szczególnie w USA, a następnie w innych krajach za-
chodnich) zaczęło się wykształcać podejście strategiczne do funkcji personalnej, na-
zywane strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Warto wspomnieć, że jego
rodowód był swoistą reakcją na ogromne zmiany w otoczeniu organizacji, miał też
związek z wyzwaniem japońskim w sferze gospodarczej. Mimo podobieństwa do
ZZL uznaje się, że strategiczne zarządzanie kadrami jest nową fazą ewolucji po-
wiązaną z procesem zarządzania strategicznego organizacji [13, s. 88].

Najogólniejsze cechy koncepcji strategicznej w sferze personalnej polegają na:
– postrzeganiu pracownika bardziej jako aktywa niż kosztu organizacji, jako

główny czynnik sprawczy jej funkcjonowania i wartości,
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– uwzględnianiu wpływu otoczenia, istotnych determinant zjawisk i decyzji kad-
rowych, kształtowania kultury organizacji,

– przygotowaniu strategii personalnej i powiązaniu jej (integracji) ze strategią or-
ganizacji i z innymi strategiami funkcjonalnymi, 

– dbałości o rozwój kadr i kształtowaniu ich cech adekwatnych do wyłaniających
się warunków,

– przypisaniu głównych uprawnień w zarządzaniu kadrami kadrze kierowniczej
(kierownikom liniowym), otwarciu na partycypację innych podmiotów,

– dostrzeganiu skuteczności i efektywności, podstawowych kryteriów oceny
działań personalnych.
Wokół tych desygnatów kształtowały się i występują zasadnicze tendencje roz-

wojowe i nowe nurty w teorii i praktyce zarządzania kadrami. 
Zanim je omówimy, przypomnijmy, iż zasadniczym celem tego zarządzania jest

wspomaganie organizacji w osiągnięciu jej powodzenia przez zatrudnionych w niej
pracowników. Dokonuje się to przez cechy ludzi, takie jak: posiadanie wiedzy, umie-
jętności, motywacji, wykazywanie się kreatywnością itd., stanowiące kapitał ludzki
angażowany na określonych warunkach dla celów organizacji. Dzięki tym właści-
wościom jest on jedynym czynnikiem sprawczym (inne zasoby organizacji są tylko
warunkiem) aktywności i źródłem obniżenia poziomu niepewności firm. Zarazem
przez określoną konstelację cech i kreatywność pracowników – właściwie niemożli-
wych do skopiowania – umożliwia on uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wyko-
rzystanie nadarzających się okazji. Tenże kapitał ludzki konstytuuje kapitał
strukturalny (organizacyjny) i relacyjny (społeczny) i w efekcie – kapitał intelek-
tualny organizacji, tj. zgromadzony i przepływający przez organizację zasób wiedzy.
Wraz z zasobami materialnymi stanowi on o rynkowej (całkowitej) wartości przed-
siębiorstwa [2, s. 323]. Należy raz jeszcze podkreślić sprawczą (dominującą) rolę ka-
pitału ludzkiego, jego niepowtarzalność i znaczenie dla przetrwania i rozwoju
organizacji. Ma on przy tym tę  unikalną właściwość, iż w miarę uczestnictwa w
działaniach nie wyczerpuje się, przeciwnie: im więcej się go wykorzystuje, tym wię-
cej przybywa wiedzy i doświadczenia. 

W ten sposób dochodzimy do wydzielenia się nowej subdyscypliny. Wraz z roz-
wojem gospodarki opartej na wiedzy (GOW), zasobowej koncepcji przewagi kon-
kurencyjnej powstaje i dynamicznie się rozwija zarządzanie wiedzą, wzrasta
liczebność i ranga pracowników wiedzy.

Unikatowość i wyjątkowe znaczenie kapitału ludzkiego, poszukiwanie źródeł
sukcesu zwróciło uwagę badaczy na osoby o wybitnym potencjale (high potencial) i
kształtowanie ich na potrzeby organizacji. W ten sposób w latach 90. ubiegłego
wieku w USA wraz z wylansowanym hasłem the war for talent zapoczątkowano roz-
wój kolejnego, ważnego nurtu zarządzania kadrami, tj. zarządzania talentami [12].
Symptomatyczna była tu wypowiedź Billa Gatesa: „zabierzcie nam 20 najlepszych
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pracowników, a Microsoft stanie się nieliczącą się firmą”, a także tytuł i zawartość
artykułu [6]: The 21.st century human resources function: it’s the talent, stupid. Od
tego czasu zainteresowanie tą problematyką wyraźnie wzrosło, a wiele organizacji
uruchomiło specjalne programy rozwojowe dla wybitnych jednostek. Chodzi głównie
o możliwie wczesne identyfikowanie takich osób oraz tworzenie warunków i takie
oddziaływanie, aby łączyć harmonijnie interesy – wymiar indywidualny i organiza-
cji. Jakkolwiek składniki tego procesu są zbliżone do procedur funkcji personalnej
względem innych wykwalifikowanych pracowników, w tym przypadku występuje
często większa złożoność interakcji, czynników psychologicznych i etycznych.
Mamy bowiem przeważnie do czynienia z podmiotem bardziej złożonym, trudnym
i wrażliwym. Dylematy te uzewnętrzniają się już w momencie wyłaniania talentów,
diagnozowania cech, potem zaś w sposobach doskonalenia i rozwoju, motywowa-
nia, oceny, zapewnienia właściwego stanowiska i autonomii. Wymagają zatem szcze-
gólnej dbałości w sposobie oddziaływania i specyficznych narzędzi. Trudno bowiem
pozostawić „szlifowanie” talentu podejściem „niewidzialnej ręki”. Jak wtedy bowiem
dokonać rozwoju,  uzyskać lojalność pracownika i zintegrowanie go z celami orga-
nizacji? Talent jest dobrem rzadkim, jest więc także − nawet z definicji − pewnym
ciężarem (masą), wymaga wielu działań, konsekwencji w postępowaniu, perspek-
tywy długofalowej i systemowej, aby uzyskać powodzenie w zarządzaniu nim i móc
spożytkować go (w najlepszym rozumieniu tego słowa) na cele organizacji. Bez tego
zaś trudno o sukcesy, o czym przekonało się wiele przedsiębiorstw.

Jednym ze skutków wpływu otoczenia na zarządzanie kadrami jest jego umię-
dzynarodowienie. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w ostatnim okresie wraz z glo-
balizacją, powstawaniem licznych organizacji międzynarodowych, dokonywaniem
fuzji i przejęć. Wywołało to m.in. istotny skutek w postaci zderzenia kulturowego i
konieczności radzenia sobie z różnorodnością kulturową [8, s. 173]. 

Kultura organizacyjna przez podzielane przez pracowników (grupy społeczne)
wartości, normy, wzorce zachowań wpływa na ich zachowania i postawy. Jest zara-
zem swoistym filtrem, przez który postrzegają obowiązujące procedury, strukturę
formalną organizacji, a nawet polecenia zwierzchników. Może więc ona je wzmac-
niać, sprzyjać ich akcepcji, pogłębiając integrację organizacyjną, bądź je osłabiać i
dezintegrować. W sytuacji zderzenia choćby kilku kultur (narodowych, grupowych,
zawodowych, regionalnych) problemy z tym związane mogą mieć charakter nega-
tywny. Mogą wszakże mieć również znaczenie pozytywne dla organizacji. Badania
tej problematyki i praktyka rozwijają kolejny nurt zarządzania kadrami, którym jest
międzynarodowe zarządzanie kadrami (MZK). Jego treścią jest radzenie sobie z
różnorodnością kulturową w poszczególnych obszarach funkcji personalnej z
uwzględnieniem relacji: centrala−filia i oddziały, pokonywanie szoku kulturowego
itd. Należy zaznaczyć, że zarządzanie to jest trudniejsze, bardziej złożone niż za-
rządzanie kadrami w organizacjach krajowych, jest bowiem ono realizowane w
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różnych warunkach ekonomicznych, prawnych, politycznych. Jednym z ważnych
dylematów, przed jakim stoi MZK, jest zagadnienie konwergencji/dywergencji kul-
tur i jego znaczenie w praktyce personalnej, a w sferze aplikacyjnej wykorzystanie
różnorodności kulturowej jako przewagi konkurencyjnej. Wielokulturowe organiza-
cje sprzyjają bowiem przepływowi kadr, wymianie idei, informacji, importowi i eks-
portowi innowacji. Dzięki temu mogą stosować ofensywne strategie działania na
rynku [10, s. 186].

Różnorodność i dynamika zmian w otoczeniu organizacji wywołujące „uogól-
nioną niepewność” i opisana rola kapitału ludzkiego, także w zakresie obniżania tej
niepewności, nadają szczególną rangę problematyce doskonalenia i rozwoju zaso-
bów pracowniczych. Chodzi ogólnie o przeciwdziałanie dezaktualizacji zawodowej,
kształtowanie zdolności do zapobiegania i eliminacji zagrożeń i wykorzystywanie
szans. Proces rozwoju winien być przy tym zjawiskiem permanentnym, integralną
częścią aktywności zawodowej i zachodzić w wymiarze zarówno indywidualnym,
jak i zbiorowym. Rozwój indywidualny jest z reguły domeną samego pracownika. On
zna (a przynajmniej powinien) najlepiej swoje aspiracje i potrzeby i jest interaktyw-
nym obiektem oddziaływania. W dobrych organizacjach jest istotnie wspomagany
przez pracodawcę. Wykorzystuje się w tym celu wiele aktywności, począwszy od
diagnozowania (oceny) potencjału, przez stymulowanie rozwoju (zachęty i bodźce),
po tworzenie ścieżki kariery, możliwości spożytkowania wiedzy i uzyskania sto-
sownych profitów. Współcześnie proces ten jest często wspomagany przez podmioty
wewnętrzne i zewnętrzne,  co daje możliwość autentycznego rozwoju i kariery.
Przykładem, zwłaszcza w przypadku utalentowanych kadr, jest coaching i mentoring
mające charakter bardziej zindywidualizowany i – zwłaszcza w przypadku mento-
ringu – wykraczające poza wąsko zawodowe kształtowanie pracownika.

Na tym tle rysuje się nowy wymiar kariery zawodowej. W miejsce kariery li-
nearnej pojawia się kariera „bez granic”, „związek małżeński” (stałe zatrudnienie) z
organizacją zostaje zastąpiony warunkowym przywiązaniem [3]. Pracownik jawi się
tu zatem  jako współczesny nomada, który – będąc równoprawnym partnerem − an-
gażuje się w tym miejscu, w charakterze i w czasie, które mu odpowiadają. Jak już
wspomniano, wartością zawodową staje się nie tyle stałe zatrudnienie, ile atrakcyj-
ność zawodowa pracownika i gotowość pracodawców do skorzystania z jego pracy.
Sukces zaś niekoniecznie oznacza awans w hierarchii formalnej, może on przybrać
różne imiona, z konotacją psychologiczną włącznie.

W ramach zbiorowego rozwoju potencjału kadrowego (kapitału ludzkiego) or-
ganizacji warto przynajmniej wspomnieć o koncepcji organizacji uczącej się, tj. ta-
kiej, w której uczenie się jest procesem ciągłym, sposobem na życie i przeżycie,
obejmującym wszystkie poziomy organizacji. Przy tym chodzi o równomierne roz-
wijanie wszystkich składników [14, s. 20-23]: myślenia systemowego, mistrzostwa
osobistego, modeli myślowych, otwartych na nowe idee i zmiany, budowania wspól-
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nej wizji przyszłości, zespołowego uczenia się. W praktyce koncepcja ta operacjo-
nalizuje się we wspomnianym już zarządzaniu wiedzą przez sekwencję analiz realiów,
refleksję, tworzenie wiedzy, jej nabywanie, dzielenie się nią i jej wykorzystywanie do
innowacji i zmian organizacyjnych. W rzeczywistości, jak dotychczas, jest relatyw-
nie mało przykładów całościowego wykorzystania wymienionej koncepcji. Licz-
niejsze są przypadki szkoleń typu in company, będących odmianą metody OD
(rozwoju organizacji), łączących zmiany w kwalifikacjach pracowników z próbą
przeobrażeń organizacyjnych.

Rozwój technologii sprzyja również samodoskonaleniu (distance learning) i
ewentualnie łączeniu doskonalenia kadr z praktyką biznesu, w tym ze
współdziałaniem (zespołowym), co może sprzyjać kreowaniu wartości (produktów,
zysku, lojalności) i wyższej sprawności działania. 

Kolejną z bardziej widocznych tendencji w realizacji funkcji personalnej jest
dążenie do skuteczności, racjonalizacji i wyższej efektywności całej omawianej funk-
cji czy jej poszczególnych obszarów. Efektywność w tym zakresie jest ważnym skład-
nikiem konkurencyjności organizacji i przedmiotem troski kierownictwa, stąd
poszukiwanie różnych sposobów jej mierzenia i poprawy. Jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych z nich jest obecnie występujące zjawisko outsourcingu personal-
nego, tj. przekazywania  na określonych warunkach części funkcji instytucjom
zewnętrznym. Przesłanki będące podstawą takiej decyzji mogą być różne, np. chęć
skoncentrowania się na kluczowych procesach personalnych, braki kwalifikacyjne
własnych służb, dostęp do nowej technologii itp., niemniej głównym czynnikiem ta-
kiego rozstrzygnięcia jest z zasady zmniejszenie kosztów funkcji personalnej. Dlatego
outsourcing winien być poprzedzony analizą porównawczą ponoszonych i spodzie-
wanych kosztów oraz tworzenia wartości. Okazuje się, iż spośród trzech rodzajów ak-
tywności personalnych: działań strategicznych, operacyjnych i obsługi admini-
stracyjnej, te ostatnie działania są najbardziej kosztowne (60%) i generują najmniejszą
wartość dodaną (10%) [5, s. 32]. Jest więc naturalne, że ten rodzaj działań jest często
wydzielany na zewnątrz organizacji. Warto zauważyć, iż jedną z przyczyn outsour-
cingu jest zmniejszenie ryzyka personalnego związanego ze znaczną niepewnością
decyzji kadrowych. Zarządzanie ryzykiem personalnym jest również jednym z istot-
nych wyzwań i rozwijających się ostatnio tendencji w zarządzaniu kadrami [11]. 

Dla porządku zauważmy również, że szeroko rozumiana racjonalizacja funkcji
personalnej wiązana jest z systemami i normami ISO, np. w zakresie procedur i stan-
dardów administracyjnych, czy też tworzeniem np. układów zbiorowych pracy obej-
mujących normy w zakresie określonych praktyk personalnych (szkolenia, oceny
pracownicze). Przyczynia się to m.in. do ich wyższej jakości.

Omówione praktyki i tendencje rozwojowe funkcji personalnej osadzone są za-
sadniczo na gruncie strategicznego zarządzania kadrami, do którego zmierza wiele or-
ganizacji i które samo podlega przeobrażeniom. Dzieje się tak głównie za sprawą
wzrostu turbulencji otoczenia. Dostrzegając strategiczny wymiar zasobów pracow-
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niczych (kapitału ludzkiego), zauważa się, że  zmienia się postrzeganie strategii: od
ujęcia w kategoriach rynkowo-produktowych w kierunku innowacyjności tworzenia
wartości. W ujęciu R. Krupskiego będącego zwolennikiem  takiego podejścia „Stra-
tegia to zdefiniowane (ex ante) pomysły dotyczące przede wszystkim innowacji war-
tości, zdefiniowane (ex ante) okazje, które trzeba wykorzystać, oraz zdefiniowane
redundancje zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć ze względu na szanse i za-
grożenia” [18, s. 71]. Ważka więc rola w generowaniu wartości przypada pracowni-
kom i samej funkcji personalnej: rozwijanie postaw przedsiębiorczych, inno-
wacyjności, sprawności reagowania na wyłaniające się okazje. Kierunek takiemu
działaniu i integrację rodzajów aktywności nadaje strategia personalna, swoisty wzo-
rzec, według którego podejmuje się decyzje kadrowe. Szczególne znaczenie mają tu
strategie inkrementalne czy też takie kategorie, jak misja czy zamiar strategiczny, są
one ważniejsze niż tradycyjnie rozumiana strategia. Zintegrowanie strategii perso-
nalnej ze strategią organizacji i z innymi strategiami funkcjonalnymi, zintegrowanie
społeczności pracowniczej staje się ważnym czynnikiem powodzenia organizacji.

Na tym tle dochodzimy do instytucjonalnego wymiaru funkcji personalnej. W
tym względzie widoczną tendencją, przynajmniej postulatywnie, jest przypisywanie
głównej roli kierownictwu liniowemu z racji jego odpowiedzialności za wyniki
działania oraz wzrost roli samych pracowników z powodu ich partnerskiego statusu.
Wydaje się, że następuje również wzrost rangi służb (menedżerów) personalnych i
przypisywanie im  rozległych ról. Urlich,  jeden z czołowych na świecie badaczy
problemów zarządzania kadrami, podawał jeszcze w roku 1997, że specjaliści z tej
dziedziny winni pełnić w organizacjach takie role, jak: strategiczny partner, ekspert
administracyjny, rzecznik (adwokat) pracowników, agent (animator) zmian. W nowej
publikacji wzbogaca tę listę o rolę gracza: trenera, lidera, sumienia, falicytatora, bu-
downiczego i architekta [15, s. 293]. Jeśli uwzględnimy dodatkowo tworzenie ze-
społów zadaniowych ds. personalnych, agendy związków zawodowych (co prawda,
z malejącym znaczeniem w krajach rozwiniętych), znaczne rozczłonkowanie dużych
organizacji, powstawanie organizacji sieciowych, to się okaże, że w konsekwencji
następuje rozproszenie władzy i zmiana jej skali i lokalizacji. Kiedy więc podstawo-
wego znaczenia nabiera przewaga konkurencyjna oparta na wiedzy, wówczas władza
wynika z wiedzy i umiejętności posługiwania się nią [9, s. 65] i może być usytuowana
w różnych miejscach organizacji.

Temu procesowi sprzyja wzrost kwalifikacji pracowników, a zwłaszcza dyna-
miczny rozwój technologii komunikacyjnych i systemów informatycznych wspo-
magających poszczególne obszary funkcji personalnej, a nawet wspierających całe
zarządzanie kadrami czy komunikację wewnętrzną organizacji.
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4. Zasadnicze konkluzje

Rozwój informatyzacji prowadzi do kolejnego zjawiska i trendu w zakresie funk-
cji personalnej, tj. do jej wirtualizacji. Jest to proces przemiany przestrzeni organi-
zacyjnej i budowanie na bazie podzielonych systemów wartości więzi (także
elektronicznych) między menedżerami liniowymi (liderami zespołów zadaniowych)
i menedżerami sztabowymi w celu przepływu informacji i koordynowania
współpracy związanej z wykonywaniem zadań personalnych [1]. Jej cechą jest ogra-
niczenie bądź nawet wyeliminowanie kontaktów typu face to face. W organizacjach
o wysokim stopniu wirtualizacji menedżerowie tych jednostek, pozbawieni wsparcia
własnych specjalistów kadrowych, muszą radzić sobie z kwestiami personalnymi za
pomocą programów komputerowych, Internetu czy (w większych organizacjach) lea-
singu pracowniczego. Omawiane zjawisko towarzyszące dekompozycji struktury or-
ganizacyjnej wpływa zatem na sposób realizacji omawianej funkcji i, jak każde, ma
swoje zalety i ograniczenia. Najogólniej rzecz ujmując, jest ono z jednej strony do-
stosowane do charakteru gospodarki opartej na wiedzy, większej sprawności realizacji
zadań (także personalnych), z drugiej zaś wywołuje m.in. problemy o charakterze
psychospołecznym wynikające z braku bezpośrednich interakcji pracowniczych.

Przedstawione tendencje i zjawiska wydają się  najistotniejsze w zarządzaniu
kadrami we współczesnych organizacjach. Rzecz jasna, nie wyczerpują one całej listy
zarysowujących się trendów. Można by je jeszcze wzbogacić np. o wymiar etyczny
funkcji społecznej odpowiedzialności, rosnący i różnorodny zbiór narzędzi od-
działywania, sposób motywowania (wynagradzania). Niemniej nakreślony rozwój
funkcji pozwala na stwierdzenie, że:
– są one pochodną warunków otoczenia,
– są zgodne kierunkowo z celem funkcji – wspomaganiem organizacji w ich po-

wodzeniu, dostarczaniem wartości dla ich interesariuszy, podnoszeniem wartości
kapitału ludzkiego, osiąganiem przewagi konkurencyjnej, 

– zachodzące zmiany mają charakter jakościowy, numeryczny, z przewagą tych
pierwszych, co prowadzi do większej elastyczności zasobów pracowniczych, 

– dostrzega się wzrost rangi omawianej funkcji roli kapitału ludzkiego i skłonność
do bardziej partnerskiego traktowania pracowników.

5. Zmiany w obszarze funkcji kadrowej polskich przedsiębiorstw

Są to, jak wspomniano na wstępie, ogólne tendencje występujące w europejskich
organizacjach krajów zachodnich. Jak na tym tle kształtuje się praktyka zarządzania
kadrami w Polsce? 

Odnosząc się syntetycznie do tej kwestii, należy stwierdzić, że poziom realizacji
funkcji personalnej nie jest wysoki. Ciąży na niej dziedzictwo historyczne, a zwłasz-
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cza tzw. gospodarka planowa. Niemniej w okresie zmian systemowych w Polsce na-
stąpiły istotne przeobrażenia zmierzające ogólnie w kierunku strategicznego za-
rządzania kadrami. Dotyczy to głównie organizacji będących liderami ZZL, wśród
których prym wiodą organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce. Charak-
teryzują się one znacznym profesjonalizmem i zbliżonymi do omówionych tenden-
cjami zmian [4; 17; 8]. Dowodzi to znaczenia internacjonalizacji i przepływu
know-how w omawianym zakresie. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw cechuje
się jednak operacyjno-administracyjnym sposobem praktyk personalnych, przed-
miotowym podejściem do pracowników i tym, że z trudem poddają się one pożąda-
nym tendencjom. Stanowi to istotne wyzwanie dla sprawności i humanistyczno-
-etycznych standardów ich działalności.
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CONTEMPORARY TRENDS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
OF ORGANIZATIONS

Summary

The main subject of this article are some tendencies in personnel function in organizations. The
field of analysis is narrowed mainly to companies of western countries of Europe. 

The first part of the paper discusses conditions of environment influencing changes in organizations,
management, and management of human resources. Next, the author presents such tendencies in per-
sonnel like: internationalization, outsourcing, talent management, virtualization, new roles of personnel
managers and others. In the last part, the author discusses some changes in HRM of Polish firms.
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POMOC NA ZATRUDNIENIE I SZKOLENIA 
JAKO JEDNA Z KATEGORII POMOCY PUBLICZNEJ

1. Wstęp

Problematyka udzielania pomocy publicznej, a więc tak naprawdę roli państwa
w gospodarce, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień współczesnej
ekonomii. Pomimo powszechnego stosowania tego terminu nie doczekał się on pre-
cyzyjnej definicji. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że termin ten nie został
zdefiniowany w przepisach zarówno Unii Europejskiej, jak i w przepisach polskich.
W Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie (TWE) [1] zapisano jedynie,
że ze względu na negatywne skutki, jakie pomoc publiczna wywiera na konkurencję
na rynku, wprowadzony zostaje generalny zakaz jej udzielania. Artykuł 87 TWE sta-
nowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w TWE jest nie do pogodzenia
z regułami wspólnego rynku wszelka pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł
państwowych bez względu na formę, która przez uprzywilejowanie niektórych przed-
siębiorstw lub niektórych gałęzi produkcji zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóce-
niem w zakresie, w jakim narusza wymianę między państwami członkowskimi. Tak
sformułowany zakaz interpretować można szeroko. Pojęcie pomocy publicznej nie
zostało, co prawda zdefiniowane, lecz w orzecznictwie przyjęto, że jest nią każda ko-
rzyść uzyskana przez przedsiębiorcę od władz publicznych bądź w drodze pozyska-
nia środków, bądź zwolnienia, choćby częściowego, z obowiązków o charakterze
finansowym [12, s. 3]. Mówiąc inaczej, pomoc publiczna to przysporzenie korzyści
finansowych określonemu przedsiębiorcy na warunkach korzystniejszych od ofero-
wanych na rynku. W Polsce zainteresowanie kwestiami udzielania pomocy publicz-
nej, uporządkowania tej sfery wynikało z konieczności dostosowania polskich
przepisów prawnych do wymogów Unii Europejskiej. Od roku 1996 udzielana w
Polsce pomoc publiczna podlega badaniu najpierw przez Ministerstwo Gospodarki,
a obecnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast od czerwca
2000 r. kwestie dotyczące udzielania pomocy publicznej uregulowane zostały w usta-
wie o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsię-
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biorców [9]. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej kwestie te podlegają prze-
pisom prawa wspólnotowego. 

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy, a także ukazanie uwarunko-
wań prawnych dwóch kategorii pomocy publicznej – wsparcia udzielanego na za-
trudnienie oraz szkolenia.

2. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej 
na zatrudnienie oraz szkolenia

Obszarami, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej, są za-
trudnienie [6] oraz szkolenia [7]. Promocja zatrudnienia jest głównym celem poli-
tyki gospodarczej i społecznej Wspólnoty i jej państw członkowskich. Z tego powodu
uzasadnione jest stosowanie przez władze środków działających na przedsiębiorstwa
służących zwiększeniu poziomu zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach, głównie
jeżeli chodzi o pracowników z kategorii osób znajdujących się w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że wiele środków w ramach zakresu poli-
tyki zatrudnienia nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1, ponieważ
stanowią one pomoc dla osób fizycznych, która nie faworyzuje niektórych przedsię-
biorstw lub produkcji niektórych towarów, albo nie wpływają one na handel między
państwami członkowskimi lub są ogólnymi środkami mającymi na celu promowanie
zatrudnienia, które nie powodują zakłóceń ani zagrożenia powstania zakłóceń kon-
kurencji przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych
towarów.

Przepisy dotyczące pomocy publicznej na zatrudnienie dopuszczają udzielanie
wsparcia na tworzenie zatrudnienia. Warunkiem udzielenia wsparcia jest to, aby
utworzone miejsce pracy stanowiło wzrost netto liczby pracowników danego przed-
siębiorstwa w porównaniu za średnią z ostatnich 12 miesięcy; utworzone miejsce
pracy musi być utrzymane przez co najmniej trzy lata (dwa lata w przypadku MŚP).
Intensywność wsparcia określona została na 7,5% w odniesieniu do przedsiębiorstw
dużych oraz 15% w odniesieniu do małych i średnich. Gdy zatrudnienie dotyczy pra-
cowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (osoby poniżej 
25 lat i powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotne itp.), intensywność wsparcia może
wynieść 50%, a w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intensywność nie może
przekroczyć 60%.

W przypadku pomocy publicznej na szkolenia przepisy prawne mają zastosowa-
nie wyłącznie do środków szkoleniowych, które stanowią pomoc państwa w rozu-
mieniu art. 87 ust. 1 TWE. Wiele środków szkoleniowych nie jest objętych tym
artykułem, stanowią one jednak środki ogólne, ponieważ są dostępne dla wszystkich
przedsiębiorstw we wszystkich sektorach bez dyskryminowania któregokolwiek z
nich oraz bez uprawnień uznaniowych dla władz podejmujących środki, np. prefe-



rencyjne systemy podatkowe, takie jak automatyczne ulgi podatkowe dostępne dla
firm dokonujących inwestycji w szkolenie pracownika. Inne środki szkoleniowe nie
wchodzą w zakres art. 87 ust. 1 TWE, ponieważ przynoszą one bezpośrednią korzyść
wszystkim osobom, a nie faworyzują tylko niektórych przedsiębiorstw albo sekto-
rów. Przykładami na to są kształcenie i szkolenie początkowe (odbywanie praktyk czy
systemy zwalniania dziennego), szkolenia przysposabiające lub przekwalifikowujące
dla bezrobotnych, środki skierowane bezpośrednio do pracowników czy nawet nie-
których kategorii pracowników dające im szansę uczestniczenia w szkoleniu nie-
związanym z firmą, a nawet branżą, w której pracują.

Przepisy prawne dopuszczają udzielanie pomocy publicznej na dwa rodzaje szko-
leń. Pierwszym z nich jest wsparcie na szkolenia szczególne oznaczające szkolenia
obejmujące dokształcanie zasadniczo i bezpośrednio przydatne do obecnej lub przy-
szłej pozycji pracownika w firmie, której udzielana jest pomoc, i zapewniające mu
kwalifikacje, których nie będzie on mógł wykorzystać lub też będzie mógł je wyko-
rzystać w ograniczonym stopniu w innych firmach lub na innych polach działalności
zawodowej. Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 25% w przypadku dużych
przedsiębiorców oraz 35% w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. Drugą
kategorią jest wsparcie udzielane na szkolenia ogólne definiowane jako szkolenia
obejmujące dokształcanie nieprzydatne w ogóle lub przydatne w małym stopniu w
obecnej lub przyszłej sytuacji pracownika w firmie, której udzielana jest pomoc.
Szkolenie to zapewni mu jednak kwalifikacje, które w dużej mierze będzie on mógł
wykorzystać w innych firmach lub na innych polach działalności zawodowej, co
znacznie zwiększy szanse zatrudnienia tak wyszkolonego pracownika. W tej sytua-
cji dla dużych przedsiębiorców intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50%,
a w odniesieniu do małych i średnich nie może przekroczyć 70%. W przypadku
wsparcia na szkolenia zarówno ogólne, jak i szczegółowe intensywność wsparcia
może być zwiększona o 5%, jeżeli projekt realizowany jest na obszarze, w którym do-
puszczalne jest udzielanie pomocy publicznej mającej na celu eliminowanie różnic
w ramach danego państwa członkowskiego (art. 87.3 c TWE), lub zwiększona o 10%,
gdy projekt realizowany jest na obszarze, w którym dopuszczalne jest udzielanie
wsparcia mającego na celu eliminowanie różnic między regionami w całej Unii Eu-
ropejskiej (art. 87.3 a TWE). 

3. Ogólna charakterystyka pomocy publicznej udzielonej w Polsce
w latach 2004-2006

Zanim dokonana zostanie analiza pomocy publicznej udzielnej na zatrudnienie i
szkolenia w Polsce, konieczne jest krótkie scharakteryzowanie całej udzielonej po-
mocy publicznej. Analiza ta obejmuje lata 2004-2006. Wybór takiego okresu wynika
z faktu, że jest to czas po akcesji Polski do Unii Europejskiej, co umożliwia uzyska-
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nie porównywalnych i wiarygodnych danych dotyczących wartości udzielonego
wsparcia. 

W badanym okresie w Polsce udzielono ponad 15 mld zł pomocy publicznej (por.
tab. 1). 

Tabela 1. Pomoc publiczna udzielona w Polsce w latach 2004-2006 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 11-12; 4, s. 10-11; 5, s. 11].

Zjawiska pozytywne to zmniejszenie się o połowę udzielonego wsparcia, co jest
zgodne z założeniami przeprowadzanej na szczeblu Unii Europejskiej reformy sys-
temu udzielania pomocy publicznej, a także ograniczenie wartości wsparcia sekto-
rowego, czyli tego, którego udzielanie uzależnione jest od prowadzenia działalności
w określonym sektorze (motoryzacyjnym, włókienniczym, górniczym). Zjawiskiem,
które natomiast należy ocenić negatywnie, jest ograniczenie wsparcia horyzontal-
nego, a więc takiego, które udzielane jest bez względu na to, w jakim sektorze czy też
na jakim obszarze prowadzi się działalność. Pomoc horyzontalna uważana jest za ro-
dzaj pomocy, która jeśli jest dobrze zainwestowana, zwróci się udzielanemu je państwu.

Tabela 2. Pomoc horyzontalna udzielona w Polsce w latach 2004-2006 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 11-12; 4, s. 10-11; 5, s. 11].

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 

B+R 114,4 153,1 127,6

Ochrona środowiska 51,2 31,3 55,5

MŚP 67,5 304,5 322,6

Zatrudnienie 537,7 1 230,3 1 440,0

Szkolenia 40,4 89,3 210,1

Restrukturyzacja 3 597,2 8,5 16,0

Pozostałe 44,8 4,6 11,3

Razem 4 453,2 1 821,6 2 183,1

Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Horyzontalna 4 453,10 1 821,70 2 183,10

Regionalna 854,70 763,60 1 558,30

Sektorowa 2 819,00 1 048,50 699,80

Inne 682,50 12,40 27,20

Razem 8 809,30 3 646,20 4 468,40
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Wsparcie zarówno na zatrudnienie, jak i szkolenia zaliczane jest do pomocy ho-
ryzontalnej (tab. 2). 

Wsparcie na zatrudnienie w dwóch ostatnich badanych latach było najczęściej
udzielaną kategorią pomocy publicznej (w roku 2005 stanowiła ona ponad 67%
wsparcia horyzontalnego). Udział wsparcia na szkolenia był natomiast na poziomie
od 1% w roku 2004 do blisko 10% w roku 2006.

Biorąc pod uwagę cały analizowany okres, zauważa się, że wśród pomocy hory-
zontalnej dominuje wsparcie udzielone na restrukturyzację (rys. 1). 

Rys. 1. Struktura wsparcia horyzontalnego w Polsce w latach 2004-2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 11-12; 4, s. 10-11; 5, s. 11].

Główną przyczyną tego zjawiska było wprowadzenie tzw. ustawy antykryzyso-
wej [11] oraz realizacja postanowień ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego w latach 2003-2006 [10]. Przedsiębiorstwa bez pomocy państwa mogłyby
sobie nie poradzić na rynku, co prowadziłoby do wystąpienia wielu zjawisk nieko-
rzystnych z punktu widzenia całej gospodarki czy też społeczeństwa. Wsparcie res-
trukturyzacyjne jest jednak rodzajem pomocy, który w największym stopniu
zniekształca konkurencję. Pomoc na wsparcie zatrudnienia była drugą pod wzglę-
dem udziału (38%) kategorią wśród wsparcia horyzontalnego. Natomiast na realiza-
cję szkoleń przeznaczono 4% horyzontalnej pomocy publicznej. 

B&R

MŚP

szkolenia

pozostałe

ochrona środowiska

zatrudnienie

restrukturyzacja

43%

4%

38%

8%5%
1%

1%



4. Analiza wsparcia przeznaczonego na zatrudnienie i szkolenia 
w latach 2004-2006

W badanym okresie udzielono ponad 3,2 mld zł pomocy publicznej na zatrud-
nienie (tab. 3). Na taką wartość udzielonego wsparcia na cele związane z zatrudnie-
niem decydujący wpływ mają realizowane programy pomocowe. One to pokazują, ile
wsparcia publicznego dane państwo chce przeznaczyć na wdrażanie konkretnych
programów i jakie możliwości pozyskania wsparcia mają poszczególni przedsię-
biorcy. 

Tabela 3. Pomoc publiczna na zatrudnienie udzielona w Polsce w latach 2004-2006 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 25; 4, s. 25; 5, s. 27].

Realizowane programy pomocowe związane z zatrudnieniem dotyczyły: 
● prac interwencyjnych, 
● wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

oraz przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,
● rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
● zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i

urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pra-
cownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu,

● pomocy przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących
z rolnictwa i osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.
Głównym podmiotem wspierającym w zakresie zatrudnienia był Państwowy Fun-

dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W badanym okresie udzielił
on blisko 2,7 mld zł, tj. 84% całego wsparcia udzielonego w tym obszarze [8]. Prak-
tycznie cała pomoc1 przekazana została przedsiębiorcom prywatnym (99,5% udzie-
lonego wsparcia) w formie refundacji poniesionych kosztów (98,4% wsparcia). W
przypadku struktury wielkościowej dominowało wsparcie udzielone przedsiębior-
com małym (44,1%) oraz dużym (37,4%). Pomoc publiczna w ramach realizowa-

Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Prezes PFRON 427,5 1072,70 1195,40

Starostowie powiatów 89,0 122,5 189,5

Prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin 16,2 34,2 47,7

Marszałkowie województw 0,3 0,2 7,1

Pozostałe 4,5 0,5 0,3

Razem 537,5 1230,1 1440,0
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nych projektów przeznaczona była na subsydiowanie zatrudnienia młodzieży i osób
długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia, na przyznanie jednorazowych środ-
ków na podjęcie działalności gospodarczej, na subsydiowanie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, a także na przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb nie-
pełnosprawnych pracowników.

W przypadku pomocy szkoleniowej wartość udzielonego wsparcia wyniosła bli-
sko 340 mln zł (tab. 4). Ponad 76% tego wsparcia, tj. 259 mln zł, udzielone zostało
przez ochotnicze hufce pracy (OHP). Pomoc w głównej mierze udzielana była w for-
mie refundacji wynagrodzeń wypłacanych pracodawcom szkolącym młodocianych
pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagro-
dzeń. 

Tabela 4. Pomoc publiczna na szkolenia udzielona w Polsce w latach 2004-2006 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 26; 4, s. 26; 5, s. 27].

Programy pomocowe w obszarze pomocy szkoleniowej dotyczyły:
● szkolenia pracodawców posiadających Fundusz Szkoleniowy,
● pomocy na szkolenia ogólne młodocianych pracowników,
● wsparcia lub zapłaty udzielonej projektodawcy lub organizatorowi szkolenia na

pokrycie kosztów uczestnictwa w tym szkoleniu przedsiębiorców lub pracowni-
ków przez nich delegowanych,

● szkolenia kobiet prowadzących działalność gospodarczą oraz szkolenia dla przed-
siębiorców w zakresie elastycznych form zatrudnienia.
Pomoc publiczna w realizowanych projektach przeznaczona była na podniesie-

nie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw przez doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających i pracowników, rozwijanie nowych
form pracy, wzmacnianie transferu wiedzy i zacieśnianie związków między szkołami
wyższymi i przedsiębiorstwami oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pra-
cowników służby zdrowia. 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006

Ochotnicze hufce pracy 17,0 78,3 164,2

Prezes PARP 0,9 10,5 44,3

Marszałkowie województw – 0,5 1,5

Starostowie powiatów 22,3 – –

Prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin 0,2 – –

Razem 40,4 89,3 210,0
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5. Podsumowanie

Członkostwo Polski w UE wymagało wprowadzenia zasadniczych zmian w za-
kresie pomocy publicznej. Przede wszystkim od momentu przystąpienia Polski do
UE działania związane z udzielaniem pomocy publicznej podlegają w całości regu-
lacjom unijnym. Dodatkowo włączenie się Polski w realizację strategii lizbońskiej
implikuje konieczność skonstruowania polityki pomocy publicznej, która będzie
umożliwiać osiąganie zarówno celów określonych w strategii, jak i specyficznych
celów rozwojowych polskiej gospodarki. Przyjęta w 2000 r. strategia lizbońska jako
nadrzędny cel formułuje „zbudowanie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej,
opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do trwałego rozwoju, tworzącej
większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującą się większą spójnością
społeczno-ekonomiczną”. Osiągnięcie takiego celu wymaga podjęcia przez państwa
członkowskie następujących priorytetowych działań w sferze społeczno-gospodarczej:
● budowy gospodarki opartej na wiedzy uwzględniającej rozwój społeczeństwa in-

formacyjnego, upowszechniania procesów badawczych i innowacyjnych, a także
edukacji i kształcenia,

● liberalizacji sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego, transportowego,
pocztowego, a także sektora usług, w tym głównie finansowych,

● rozwoju przedsiębiorczości, likwidacji barier administracyjnych, deregulacji,
łatwiejszego dostępu do kapitału, technologii, ograniczania pomocy publicznej
mającej negatywny wpływ na konkurencję oraz tworzenia jednolitych warunków
konkurencji,

● zwiększenia zatrudnienia, aktywności zawodowej, uelastycznienia rynku pracy,
poprawy edukacji, modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych,

● poszanowania środowiska naturalnego [2].
W przypadku pomocy publicznej zalecenia dotyczą reorientacji udzielanego

wsparcia w kierunku przeznaczania jej na inwestycje, w szczególności w nowoczesne
technologie, na badania i rozwój, wspieranie MŚP, zatrudnienie, szkolenia, ochronę
środowiska, co nadałoby pomocy publicznej charakter stymulujący rozwój społeczno-
-gospodarczy. W związku z tym pomoc publiczna udzielana w latach 2007-2013 ma
na celu między innymi wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. Wspieranie
zatrudnienia jest wręcz jednym z priorytetów polityki udzielania pomocy publicznej.
Inwestycje w kapitał ludzki, a więc udzielanie wsparcia w obszarze szkoleń, to ko-
lejny priorytet pomocy publicznej. Te dwa obszary interwencji publicznej są po-
wiązane i w dużej mierze stanowić będą o wartości udzielanego wsparcia w kolejnych
latach. Pomoc publiczna jest jednym z czynników decydujących o pełnym wyko-
rzystaniu tak specyficznego czynnika produkcji, jakim są zasoby ludzkie.

Udzielanie pomocy publicznej na cele horyzontalne, w tym na szkolenia i za-
trudnienie, ma też zdecydowanie mniejszy wpływ na naruszanie konkurencji na
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wspólnotowym rynku. Ten rodzaj wsparcia traktować można jako pomoc dobrze za-
inwestowaną, pomoc, która udzielającemu ją państwu zwróci się w postaci pełniej-
szego wykorzystania zasobów ludzkich, a także lepiej wyszkolonych pracowników.
Udzielone środki publiczne spowodują, że w przyszłości będzie mniejsza potrzeba
wypłacania środków publicznych w postaci np. zasiłków.

W przypadku tego rodzaju wsparcia publicznego należy także pamiętać, że nie
wszystkie środki publiczne stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów
prawa. Powoduje to, że zdecydowana większość środków publicznych udzielana na
wsparcie szkoleń czy zatrudnienia nie jest wliczana do kategorii pomocy publicznej.
W związku z tym środki publiczne kierowane na wsparcie zatrudnienia i szkoleń są
zdecydowanie wyższe od tych klasyfikowanych jako pomoc publiczna na ten cel.
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AID TO EMPLOYMENT AND TRAINING AS ONE OF CATEGORIES 
OF STATE AID

Summary

In 2005 the European Commission started working on preparing reform of state aid granting rules
in the European Union. One of the factors which determined that this reform is the necessity of 
reorientation of state aid to the horizontal designation. The main aim of the article is to show the role of
state aid in supporting training and employment. The article presents law regulation link with granting
state aid for this aim. The main subjects giving state aid in this area are the State Fund for Disabled 
Persons Rehabilitation and Voluntary Labor Corps. The article shows the role which these subject splay-
sin granting state aid.
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ZMIANY W PROCESACH ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI LUDZKIMI W KONTEKŚCIE PROCESÓW 

RESTRUKTURYZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp

W dzisiejszej gospodarce opierającej się na procesach globalnych, a co za tym
idzie − zasadach swobodnego przepływu kapitału i technologii, większość decyzji
strategicznych, w szczególności w dużych przedsiębiorstwach, jest podejmowana z
uwzględnieniem szeroko rozumianej restrukturyzacji (technicznej, organizacyjnej,
personalnej itp.). Można powiedzieć, że strategie rozwoju realizowane przez organi-
zacje są skoncentrowane na aspektach wewnętrznych i zewnętrznych. Do aspektów
wewnętrznych można zaliczyć na przykład optymalizację kosztów funkcjonowania
organizacji, eliminację wybranych procesów na rzecz stosowania outsourcingu czy
wprowadzenie nowego produktu na rynek. Do aspektów zewnętrznych należy zaś
zaliczyć alianse strategiczne, fuzje oraz przejęcia podmiotów. Uwzględniając po-
wszechność procesów prywatyzacyjnych1, zauważa się, że restrukturyzacja przed-
siębiorstwa staje się powoli procesem naturalnym – wpisanym praktycznie w bieżące
zarządzanie przedsiębiorstwem. Zwrócić należy uwagę, że doskonalenie (procesów
organizacji) przejawia się w wielu koncepcjach zarządzania ze szczególnym uwzględ-
nieniem prakoncepcji, za jaką można uznać filozofię Total Quality Management
(TQM). Współczesne procesy restrukturyzacji mają więc podobny do koncepcji TQM
cel: mają prowadzić do doskonalenia procesów, a tym samym – do doskonalenia całej
organizacji. Powstaje więc pytanie o różnice między dobrze znaną koncepcją TQM
a współczesnymi procesami reorganizacji. Zdaniem autora różnice koncentrują się
wokół aspektu finansowego zmian2, „poziomu radykalności” oddziaływania na pro-
cesy oraz podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym celem ar-
tykułu jest dokonanie charakterystyki zarządzania zasobami ludzkimi podczas
procesu restrukturyzacji organizacji oraz przeanalizowanie tego, jak to podejście
zmienia w się ostatnich latach. Autor tym samym podejmie próbę weryfikacji tezy do-

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Stymulujących restrukturyzację wewnętrzną, o czym napisano szerzej w dalszej części artykułu.
2 Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się na maksymalizację wartości podmiotów jako skutek pro-

cesów restrukturyzacyjnych.
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tyczącej występowania cech wspólnych między współczesnymi zasadami zarządza-
nia zasobami ludzkimi a podejściem do zarządzania charakterystycznym dla okre-
sów minionych.

2. Ogólna charakterystyka restrukturyzacji przedsiębiorstw

2.1. Definicje i główne przesłanki restrukturyzacji 

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji restrukturyzacji. Do jednej z
bardziej ogólnych można zaliczyć definicję I. Durlika, który określa restrukturyza-
cję jako ogół przedsięwzięć zmierzających do zmiany struktury organizacyjnej na
nową, bardziej sprawną i charakteryzującą się wyższą efektywnością. Prawidłowo
przeprowadzona restrukturyzacja ma wpłynąć na dostosowanie organizacyjne, eko-
nomiczne i techniczne do wymagań zmieniającego się otoczenia, co ma doprowa-
dzić do lepszego zaspokojenia potrzeb rynku (por. [2, s. 7]). Zauważyć należy, że
procesy restrukturyzacyjne w warunkach polskich organizacji najczęściej poprze-
dzają prywatyzację przedsiębiorstwa, występując po jego komercjalizacji. Stosun-
kowo duża liczba prywatyzowanych przedsiębiorstw w ostatnim okresie skłania do
postrzegania restrukturyzacji jako jednego z ważniejszych sposobów szeroko rozu-
mianej poprawy racjonalności działania organizacji. Jak wykazują badania przepro-
wadzone w polskich przedsiębiorstwach, do bezpośrednich przyczyn przystąpienia do
restrukturyzacji należy zaliczyć: kryzys firmy, wyraźne pogorszenie sytuacji finan-
sowej, której towarzyszyły kłopoty rynkowe, obawy przed pogorszeniem kondycji fi-
nansowej w przyszłości oraz zmiana reguł w otoczeniu firmy. 

Wraz z postępowaniem procesów internacjonalizacji zwiększa się intensywność
procesów restrukturyzacyjnych. W przeszłości procesy restrukturyzacji były podyk-
towane chęcią rozwoju, ale miały większy wymiar wewnętrzny niż zewnętrzny – w
mniejszym stopniu wynikały z konieczności utrzymania się na rynku czy też wpływu
na zwiększenie zysków spółek. Obecnie, w dobie coraz większego nacisku akcjona-
riuszy na wartość spółek, zmienia się także podejście do zarządzania. Ma na to wpływ
także coraz większe znaczenie rynków kapitałowych oraz coraz intensywniejsze od-
działywanie  tych rynków na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Truizmem
już jest stwierdzenie o coraz większej sile oddziaływania globalizacji na zachowania
spółek – można się o tym przekonać chociażby podczas obecnie występującego ogól-
noświatowego kryzysu finansowego. Autor pragnie zwrócić uwagę na jeszcze jeden
aspekt – od stosunkowo niedawna podmioty gospodarcze zaczęły być traktowane
jako „obiekty” inwestycyjne i były niejednokrotnie przedmiotem spekulacji ze strony
silnych kapitałowo inwestorów3. Próbując scharakteryzować główne przyczyny re-

3 Co jest kolejnym czynnikiem intensyfikującym procesy restrukturyzacji dla podniesienia war-
tości podmiotu przed jego sprzedaniem w kolejnym okresie.
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strukturyzacji podmiotów, zaproponowano ich podział na przyczyny pierwotne i
wtórne, co zostało przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Przyczyny intensyfikujące procesy restrukturyzacji w spółkach

Źródło: opracowanie własne.

Autor pragnie zwrócić uwagę na odmienność stosowanego dzisiaj podejścia do
zarządzania – w szczególności podczas restrukturyzacji − w stosunku do pierwotnych
założeń koncepcji TQM. Oczywiście obecnie znacznie częściej niż w przeszłości
mamy do czynienia z podejściem ekonomicznym do zarządzania. Nie próbując war-
tościować tych zjawisk, warto jednak nadmienić, że jak wskazują przykłady wielu
podmiotów japońskich, podejście bardzo prospołeczne oraz specyficzne zorganizo-
wanie spółek prowadzi w niektórych przypadkach do braku efektywności oraz w
konsekwencji nawet do zagrożenia funkcjonowania podmiotów. W tym miejscu
można się odnieść do przykładu koncernu Nissan, który niepoddawany przez lata
procesom restrukturyzacji został zmuszony do fuzji kapitałowej z koncernem Re-
nault w celu uratowania swojej pogarszającej się pozycji finansowej.  

2.2. Przykład transakcji Management Buy Out jako transakcji intensyfikującej
zjawisko restrukturyzacji

W poprzednim punkcie przedstawiono syntetyczne zestawienie przyczyn re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa. Poniżej autor zwróci uwagę na zjawisko, które coraz
częściej występuje w przedsiębiorstwach europejskich i jest mocno skorelowane ze
zjawiskiem restrukturyzacji spółek – są nim transakcje typu Management Buy Out
(MBO). Transakcje tego typu są specyficznym rodzajem (sposobem) dokonywania
przejęć przedsiębiorstw i  polegają na wykupie spółki przy wykorzystaniu środków
pochodzących ze źródła zewnętrznego. Opierają się na kilku etapach – w etapie
pierwszym dochodzi do utworzenia przez inwestorów (w przypadku klasycznego

Przyczyny pierwotne (makroekonomiczne) Przyczyny wtórne (mikroekonomiczne)
1. Koncentracja kapitału powodująca tworzenie

ponadnarodowych korporacji
1. Zwiększenie nacisku na maksymalizacje zysku

2. Pojawianie się kapitału spekulacyjnego 2. Trudności w uzyskaniu przewagi rynkowej

3. Zmiana podejścia do wyceny przedsiębiorstw –
upowszechnienie metod dochodowych, a
zmniejszenie roli metod majątkowych

3. Nacisk na zdobycie przewagi rynkowej (nacisk
na redukcję kosztów i maksymalizację zysków)

4. Dynamika procesów fuzji i przejęć przedsię-
biorstw

4. Zmiana podejścia do zasad nadzoru korpora-
cyjnego (pozaspołeczne – ekonomiczne wskaź-
niki oceny efektywności organów spółek)

5. Procesy komercjalizacji i prywatyzacji 5. Dążenie do funkcjonowania spółek  analogicz-
nie ze spółkami typu green field
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procesu MBO) spółki, tzw. wehikułu inwestycyjnego, której zadaniem jest nabycie
spółki przeznaczonej do sprzedaży. Transakcja zakupu jest finansowana z pozyska-
nych przez spółkę powołaną pożyczek bankowych oraz kapitału założycieli, co zo-
stało zobrazowane na rys. 1. 

Rys. 1.  Pierwszy etap transakcji MBO

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym etapem jest połączenie powołanego podmiotu – wehikułu inwestycyj-
nego − oraz spółki nabywanej (celu przedsięwzięcia). W wyniku połączenia akcje
lub udziały podmiotu połączonego (wynikające z podniesienia kapitału akcyj-
nego/założycielskiego) przechodzą na akcjonariusza/udziałowca spółki – wehikułu
inwestycyjnego, co ilustruje rys. 2.

Rys. 2. Drugi etap transakcji MBO

Źródło: opracowanie własne.
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Po połączeniu podmiotów dochodzi do korzystnej sytuacji polegającej na tym, że
nowy podmiot przejmuje zobowiązania kredytowe wehikułu inwestycyjnego (nie-
posiadającego de facto możliwości jego spłaty). Dodatkowo połączona firma (pier-
wotna spółka przejmowana) dzięki swojej działalności podstawowej ma zdolność
generowania gotówki do obsługi długu. W kontekście rozpatrywanego przez autora
tematu należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię: efektywność ekono-
miczna transakcji jest w kolejnych okresach uzależniona od możliwość restruktury-
zacji przejmowanej spółki, a tym samym – od  możliwości dynamicznego wzrostu jej
wartości. Radykalna restrukturyzacja ułatwia szybką spłatę zobowiązań4. Zjawisko
transakcji MBO w Europie w latach 1998-2006 ilustruje rys. 3. 

Rys. 3. Liczba i wartość transakcji MBO w wybranych krajach europejskich w latach 1988-2006

Źródło: strona internetowa organizacji CMBOR: www.cmbor.org. 

Analiza rysunku jednoznacznie wskazuje na coraz większe zainteresowanie trans-
akcjami typu MBO pod względem zarówno ilościowym, jak i wartościowym, co jest
jednym (oczywiście nie najważniejszym) z czynników generujących występowanie
procesów reorganizacyjnych5. Przykład ten został przytoczony między innymi ze
względu na chęć zwrócenia uwagi na to, jak duża jest korelacja między restruktury-
zacją a innymi czynnikami kapitałowymi.

Trendy dotyczące liczby i wartości transakcji w Europie
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4 W praktyce zdarzają się transakcje, które kończą się całkowitą spłatą zobowiązań w okresie kil-
kuletnim.

5 Najczęściej bardzo radykalnych dotyczących w znaczący sposób obszaru zatrudnienia. 
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3. Elementy współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Warto podkreślić, że w kilkudziesięciu ostatnich latach w obszarze gospodarki
funkcjonalnej większości przedsiębiorstw doszło do wielu zmian. Wynikają one z
jednej strony z przeobrażeń systemowych (urynkowienia spółek, procesów prywa-
tyzacji itp.), a z drugiej z naturalnego rozwoju tej funkcji zarządzania (por. [3, 
s. 176]). Biorąc pod uwagę fakt, że kilkadziesiąt lat temu zarządzanie zasobami ludz-
kimi koncentrowało się wokół funkcji ewidencyjnych pracowników, obecnie zmiany
w tym zakresie możemy określić jako rewolucyjne. Z jednej strony pracownicy stali
się rzeczywistym aktywem przedsiębiorstwa – analogicznie do aktywów trwałych. Z
drugiej strony w nich właśnie upatruje się szans na zwiększenie zysku podmiotu – po-
jawiła się więc konieczność efektywnego zarządzania tymi aktywami.  Współczesne
zarządzanie zasobami ludzkimi jako nowa koncepcja pozwala w bardziej wszech-
stronny sposób spojrzeć na problem uczestnictwa pracowników w organizacji. Nowe
podejście i postrzeganie pracowników przez kadrę zarządzającą powinno uwzględ-
niać fakt, że to ludzie tworzą organizację i to od ich kwalifikacji, umiejętności i wie-
dzy zależy rozwój organizacji. Ponieważ to pracownicy wykorzystują swoje zasoby
do tworzenia wartości dla klientów, akcjonariuszy oraz innych interesariuszy spółek,
pojawia się potrzeba odpowiedniego stymulowania ich rozwoju (por. [1, s. 343]). 

W tabeli 2 w sposób syntetyczny ukazano różnice w podejściu do zasobów kad-
rowych w przeszłości i współcześnie. 

Tabela 2. Tradycyjne i współczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 uwzględniono wyłączenie wybrane elementy charakteryzujące trady-
cyjne i współczesne podejście do zasobów ludzkich. Oczywiście elementy te są w
różnym stopniu zauważalne w różnych organizacjach. 

Podejście tradycyjne Podejście współczesne

1. Zarządzanie personelem koncentruje się na
funkcji ewidencyjnej i administracyjnej

1. Funkcje kadrowe ograniczone do analizy liczby
obligatoryjnych szkoleń

2. Brak analiz wpływu realizowanych szkoleń na
efektywność organizacji

3. Brak funkcji motywacyjnych (nie jest to przed-
miotem obszarów kadrowych spółek)

1. Wypracowane metody oceny efektywności pra-
cowników

2. Przeprowadzanie szczegółowych analiz do-
tyczących efektywność pracowników i po-
szczególnych grup pracowników

3. Planowanie ścieżek kariery
4. Planowanie zatrudnienia (zatrudnienie iloś-

ciowe i jakościowe) pod kątem realizacji stra-
tegii organizacji

5. Szczegółowa ocena wpływu szkoleń pracowni-
ków na efektywność organizacji

6. Pracownicy traktowani jako jedno z aktywów
przedsiębiorstwa
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4. Zjawisko restrukturyzacji organizacji 
a zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie współczesnych potrzeb organiza-
cji jest z pewnością procesem bardzo skomplikowanym. Jak podkreślono w niniej-
szym tekście, odbywa się ono w ścisłej korelacji ze strategią organizacji i jest
nastawione na rozwój motywacji pracowników. Zwrócić należy uwagę, że za-

Tabela 3. Scenariusze reorganizacji oraz ich skutki w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Źródło: opracowanie własne.

Scenariusze reorganizacji Główne cechy Zmiany w podejściu 
do zarządzania zasobami ludzkimi

Scenariusz A

Fuzja przedsiębiorstwa
(powstanie struktury
holdingowej)

Powstaje zapotrzebowanie na
nowe kompetencje. Występuje
nadwyżka pracowników w ob-
szarach, które są przejmowane
przez spółkę holdingową

Silne działania w kierunku ujednolicenia
kultury organizacyjnej podmiotów. 
Budowa i ujednolicanie procedur. ZZL
ukierunkowane na eliminację zatrudnienia
w tych obszarach, które są obsługiwane
przez spółkę holdingową 

Scenariusz B

Fuzja przedsiębiorstw
(powstanie struktury
koncernowej)

Nadwyżka zatrudnienia w wy-
niku centralizacji funkcji.
Silny efekt domina wyni-
kający z przechodzenia pra-
cowników do innych części
spółki

jw. 

Scenariusz C

Restrukturyzacja
poprzedzona procesem
typu MBO

Silnie pożądana redukcja za-
trudnienia. Bardzo silny nacisk
na redukcję kosztów. Szukanie
wszelkich sposobów zwięk-
szenia rentowności przedsię-
biorstwa w celu poprawy
rentowności projektu

Funkcje ZZL skoncentrowane na elimina-
cji pracowników mniej efektywnych przy
jednoczesnej próbie utrzymania prorozwo-
jowej kultury organizacyjnej (zmniejszenie
poziomu zatrudnienia). Eliminacja pracow-
ników z dłuższym stażem pracy. Próba sta-
bilizacji kultury organizacyjnej możliwymi
środkami (działania integracyjne) 

Scenariusz D

Reorganizacja poprze-
dzona prywatyzacją 

Nadwyżka zatrudnienia Silne działania w kierunku optymalizacji
zatrudnienia 

Scenariusz E

Reorganizacja
wynikająca z debiutu 
giełdowego

Konieczność realizacji nowych
funkcji sprawozdawczych. Do-
stosowanie do nowych standar-
dów – rozbudowany i sformali-
zowany nadzór korporacyjny 

Zapotrzebowanie na nowe kompetencje –
działania w kierunku zmiany kwalifikacji
pracowników 



rządzanie zasobami ludzki w obliczu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest procesem
jeszcze bardziej skomplikowanym. Uwzględniając występującą zależność funkcjo-
nalną, można powiedzieć, że wszystkim działaniom restrukturyzacyjnym (zmianie
technologii, ograniczaniu produkcji, wydzielaniu procesów itp.) towarzyszą ruchy
kadrowe mogące powodować zmianę kwalifikacji, zapotrzebowanie na nowe kom-
petencje itp. Próba określenia relacji między procesem zarządzania zasobami ludz-
kimi (ZZL) a procesem restrukturyzacji jest zagadnieniem niezwykle szerokim i
skomplikowanym, które z pewnością mogłoby być tematem obszernych prac nau-
kowych. 

W celu zobrazowania problematyki tego zjawiska autor w dalszej części artykułu
rozpatrzył kilka scenariuszy procesów reorganizacyjnych oraz opisał wynikające z
nich zmiany w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. W tabeli 3 uwzględniono
wybrane scenariusze reorganizacji. Należy zwrócić uwagę, że współczesne procesy
gospodarcze (w dużym stopniu) wynikające ze swobodnego przepływu kapitału w
skali globalnej maksymalizują procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Jest to jedno
z ważniejszych źródeł dokonywania restrukturyzacji podmiotów. Drugim ważnym
czynnikiem jest silny nacisk wywierany przez akcjonariuszy na podnoszenie war-
tości spółek w ramach możliwych ram formalnoprawnych. Każdy z tych scenariuszy
ma trochę inne konsekwencje w sposobie realizacji procesów zarządzania zasobami
ludzkimi, co spróbowano ukazać w tabeli. 

5. Podsumowanie – główne wnioski

Analiza zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym w podejś-
ciu do zasobów ludzkich, wskazuje na uznanie pewnych stałych elementów, które
zaczynają towarzyszyć działaniom przedsiębiorstw. Z pewnością należy do nich za-
liczyć następujące zjawiska:

a) dążenie do maksymalizacji zysku jako miernika efektywności działania pod-
miotu,

b) ocena wartości podmiotu z punktu widzenia możliwości generowania zysku,
c) dążenie do rozwoju podmiotów przede wszystkim w obszarze ekonomicznym,
d) proces reorganizacji jako proces ciągły.
Uznanie tych zjawisk za powszechnie występujące pozwala na zauważenie zmian

w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi, które koncentrują się wokół:
a) ścisłej oceny efektów pracy pracowników,
b) podejmowania działań stabilizujących kulturę organizacyjną,
c) podejścia do zasobów ludzkich jak do jednego z aktywów przedsiębiorstwa

ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci inwestycji i oceny efektów z zaan-
gażowanego kapitału (w ten sposób można oceniać na przykład szkolenia). 
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Reasumując, autor pragnie zauważyć, że zmiany, jakie zaszły w otoczeniu gos-
podarczym (zmiana priorytetów działania spółek, zjawiska koncentracji kapitału itp.),
spowodowały bardzo duże zmiany w funkcjach personalnych, które musiały zacząć
odpowiadać nowym potrzebom kadry zarządzającej. Wszystko to, zdaniem autora,
oddala zasady zarządzania podmiotami od prakoncepcji, za którą uznaje się TQM.
Oczywiście główny mechanizm, jakim jest ciągłe doskonalenie, pozostał wspólny.
Jednak jego wymiar jest już zupełnie inny, albowiem w sposób ortodoksyjny jest
skoncentrowany na zysku podmiotu, nawet jeśli ten zysk jest tylko krótkookresowy. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT: CHANGES IN THE CONTEXT
OF RESTRUCTURING PROCESSES WITHIN ENTERPRISES

Summary

The author tried to present the main economy changes which are the sources of reengineering pro-
cess in entities. These are the merger and acquisition process, tendency to raise value of a company.
Among them the most popular is the procedure of management buyout in the last years. This procedure
provides special consequences in human resources management. 
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IDEALNY PODWŁADNY

1. Kto tu rządzi?

Jose Ortega y Gasset w swych Medytacjach o Don Kichocie powiada, że „są lu-
dzie, którzy pokazaliby w pełni swoje uzdolnienia, pozostając na drugim planie, pod-
czas gdy chęć wybicia się na plan pierwszy niszczy wszystkie ich zalety. W jednej ze
współczesnych powieści mowa jest o pewnym chłopcu, niezbyt inteligentnym, ale ob-
darzonym wysoką wrażliwością duchową, który znajduje pocieszenie w tym, że w
szkole siada w ostatniej ławce, myśląc sobie: »Koniec końców ktoś musi być
ostatni!«. Bystra to uwaga mogąca być dla nas wskazówką. Bycie ostatnim może być
równie szlachetne i godne jak bycie pierwszym, ponieważ odstawanie od czoła i prze-
wodnictwo są przymiotami, których świat jednakowo potrzebuje, jednej dla drugiej”
[3, s. 36]. 

Wszystko to wydaje się prawdą − by przewodzić czemukolwiek, trzeba posia-
dać mocne oparcie w zapleczu: wśród tych, co „odstają od czoła”, szef musi stano-
wić całość z podwładnymi. Kto jednak zaręczy, że w tym przypadku to nie ogon
(zaplecze) kieruje koniem (przewodzącym), a nie koń ogonem? Inaczej jeszcze mó-
wiąc: czy zarządzana struktura (wszystko jedno: państwa, banku, prywatnej firmy
itd.) jest tylko środkiem realizacji celów przewodzących, czy też to ona właśnie, ste-
rując szefami, sama je urzeczywistnia? W jednej zaś i drugiej sytuacji rodzi to za-
gadnienie statusu jednostki jako przywódcy bądź jako podwładnego, a także problem
struktur, w których pełnią oni tę lub inną rolę. I o tym traktuje  niniejszy tekst.  

2. Człowiek w świecie prozaiczności

Sądzę, że dobrym punktem wyjścia do rozważań na ten temat są stare, heglow-
skie idee dotyczące ludzkiej jednostki w stosunkach społeczeństwa nowożytnego i
współczesnego, które dokładniej przedstawiam w innym miejscu [2]. Odnoszą się
one wprawdzie bezpośrednio do minionych struktur władzy, ale ich znaczenie nie
przeminęło wraz z autorem, bo okazało się oto, że ukazują coś znamiennego także dla
świata dzisiejszego. Nie jest więc kwestią przypadku, że bezpośrednio lub pośrednio

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



funkcjonują we współczesnych teoriach zarządzania m.in. za sprawą weberowskiej
koncepcji organizacji i jego teorii biurokracji przeżywającej dziś swoisty renesans.
Pożyteczne będzie tedy krótkie przypomnienie owych idei.

Oto panujące w Europie od wieku XVII stosunki społeczne określa Hegel jako
prozaiczne. Charakteryzuje je, jego zdaniem, zasklepienie się ludzi w skorupie pry-
watności. Nawet bowiem, gdy łączą się oni, aby podejmować działania ponadindy-
widualne, nie tworzą jednolitej całości, lecz stanowią różnorodną wielość
jednostkowych, antagonistycznych prywatności. Nawet przywódcy, powiada, odpo-
wiadający za sprawy ponadjednostkowe pozostają uwikłani w prywatne, drobiaz-
gowe warunki, przeszkody i wzajemne stosunki. Nie są więc oni, jak w epoce
przednowożytnej, ucieleśnieniem i gwarantami ładu wspólnoty, ale jeno takimi pod-
miotami, które uzgadniają i wygrywają sprzeczne interesy innych jednostek bądź po
to, by podporządkować je własnym, równie partykularnym, bądź państwowym czy
społecznym, odczuwanym jednak jako coś wobec siebie zewnętrznego. Dlatego ich
identyfikacja z nimi zawsze jest względna i problematyczna.

Wszelka realizacja własnych, egoistycznych interesów może się dokonywać tylko
w obrębie zewnętrznych wobec jednostki stosunków i zależności. Człowiek tedy
zdany jest na brzemię konieczności, od której żadna jednostka nie może się uwolnić.
Sama oto dla siebie stanowi zarazem zamknięte indywiduum i kogoś skazanego na
innych, z którymi współtworzy określoną całość. To sprawia, że owa jednostka, mimo
usiłowań, nigdy nie wychodzi poza trwanie konfliktu między „ja” i „inni”. I wyjść
zresztą nie może, bo kryterium podejmowanych przez nią działań jest jeno własny
pożytek, który z kolei, zależy od działań innych. 

Skoro, powiada Hegel, w świecie prozaiczności podstawowym środkiem ma-
ksymalizującym realizację prywatnych interesów jest bogactwo − zdaje się ono naj-
pełniejszym wyrazem osobowości. Jeśli jednak tak jest, to człowiek jest sobą o tyle,
o ile jest bogaty. Ale z kolei samo bogactwo nie jest tworem jednostki, lecz społecz-
nym, i korzystanie z niego wymaga obecności oraz podporządkowania się złożonym
stosunkom i zależnościom zewnętrznym. Ponieważ ona swymi działaniami i zabie-
gami chce nad nimi panować, otwiera ponownie wciąż nowe źródła konfliktów. 

Jest zrozumiałe, że za podsumowanie heglowskiego ujęcia prozaiczności służyć
mogą te oto słowa: „W stanie stosunków naszego obecnego świata może podmiot
wprawdzie tu i ówdzie działać w tym lub owym kierunku samodzielnie, niemniej
jednak każda jednostka tkwi, chociażby na głowie stawała, w istniejącym układzie
stosunków społecznych i nie stanowi samoistnej, totalnej a przy tym indywidualnie
żywej postaci tej społeczności, lecz tylko jej drobną, ograniczoną cząstkę. Toteż w
działaniu swoim jest ona w tę społeczność wpleciona, a zainteresowanie, jakie budzi,
oraz treść jej dążeń i czynów ogranicza się do spraw nieskończenie partykularnych.
W ostatecznym bowiem rezultacie sprowadza się zawsze ono do pytania, czy danej
jednostce udało się jej przedsięwzięcie, czy osiągnęła swe cele, jakie musi przezwy-
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ciężyć przeszkody i przeciwności, jakie przypadkowe lub nieuchronne komplikacje
wpływają na przyśpieszenie albo opóźnienie wyniku itp. A choć także i nowoczesna
osobowość jest w swym uczuciu i charakterze jako podmiot nieskończona i choć w
jej działaniu i cierpieniu wyraża się prawo, sprawiedliwość, etyczność itd., to jednak
samo istnienie prawa jest w takiej jednostce równie ograniczone” [1, s. 316]. 

Hegel powiada, że np. współcześni mu monarchowie nie sprawują merytorycz-
nie, a tylko formalnie, najwyższe funkcje zwierzchnie nad instytucjonalnymi struk-
turami państwa. Sami bowiem nie ferują wyroków; finanse, bezpieczeństwo,
porządek społeczny nie należą bezpośrednio do zakresu ich działań; poza obrębem ich
władzy znajdują się także sprawy wojny i pokoju, gdyż decydują o nich ogólne za-
graniczne stosunki polityczne itp. I nawet, gdy mają formalne prawo najwyższej de-
cyzji, to jej treści są kształtowane poza nimi. Odzwierciedlają tedy nie ich
indywidualną rolę w strukturze władzy, lecz kogoś innego: podwładnego lub
podwładnych. Tym samym następuje oddzielenie rzeczywistej treści władzy (resp. za-
rządzania) od jej formy, a także realnego człowieka działającego politycznie (lub w
strukturze jakiejś firmy), myślącego i czującego od podmiotu polityki (czy za-
rządzania), w którego rolę wchodzi, by poruszać się w obrębie jej form. 

W tym kontekście człowiek, jako podmiot polityki czy też jakiejś struktury za-
rządzania, w pewnym sensie przestaje być sobą. Redukuje się do czegoś jednostron-
nego i nieautonomicznego, choć aby osiągać cele danej struktury (obojętnie czy
państwa, czy przedsiębiorstwa), musi angażować się całym sobą, poświęcać czas,
energię i wyzwalać czasami imponującą inteligencję. Niekiedy zaś − przeciwnie – sy-
tuacja wymaga jej redukowania przez jednostkę, by uosabiała ona mierność i bier-
ność, choćby udawane. I tutaj właśnie, choć w odmiennych postaciach, znajduje
wyraz sprzeczność między jednostką, która chce istnieć dla siebie, a innymi, którzy
wobec niej reprezentują określone zależności władcze. 

W tych bowiem zależnościach dokonuje się cała gra podmiotu. Bunt natomiast
przeciwko nim oznacza jego społeczną śmierć lub marginalizację, chyba że na wi-
doku znajduje się inny układ i warunki bezpiecznej ewakuacji do niego. „Wszystkie
więc prawne i etyczne czyny − rzecze Hegel − których poszczególne jednostki są w
mocy dokonać dla dobra i rozwoju całości, ich wola i to, co urzeczywistniają, po-
zostaje zawsze, tak jak i one same, czymś w stosunku do tej całości nieznacznym i
niczym więcej jak czymś towarzyszącym. Albowiem działania ich są zawsze tylko ja-
kimś cząstkowym urzeczywistnieniem danego jednostkowego przypadku, nie zaś
jego urzeczywistnieniem o znaczeniu ogólnym, tzn. takim, by dany wypadek, dane
działanie stało się prawem lub mogło przejawić się jako prawo” [1, s. 422]. W takiej
zaś sytuacji określoność etyczna, mądrość, racjonalność sprawującego władzę lub o
nią zabiegającego zostaje zniwelowana.
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3. Paradoks konia Kaliguli

Pokażmy to na przykładzie. Powiadają oto, że w chwili szaleństwa cesarz rzym-
ski Kaligula powołał swego konia na pierwszego konsula w Imperium. I na pierwszy
rzut oka było to szaleństwo. Koń przecież jest zwierzęciem. Nie ma rozumu. Zwłasz-
cza politycznego czy administracyjnego, jeno koński. Ten zaś nie wystarcza do spra-
wowania tak ważnej dla państwa funkcji. Kiedy jednak decyzji władcy przyglądamy
się bliżej, to właściwie powinniśmy go podziwiać, a nie kręcić kółka na czole. Na py-
tanie bowiem: czy koń może zarządzać państwem, odpowiedź winna brzmieć: za-
leży, jakich ma podwładnych.

Oto bowiem, jak już powiedziano, żaden z rządzących nie posiada kompetencji
we wszystkich dziedzinach, których funkcjonowanie zależy od jego decyzji. Są więc
(bo muszą być) i takie, w których kompetencje te są na miarę rozumu konia. Gorzej!
Może się zdarzyć, że dotyczy to większości podległych jego władzy obszarów. 
I wtedy wprawdzie odróżnia go to od owego zwierzęcia, że nie żywi się owsem, sia-
nem czy słomą, lecz umysł i charakter ma na miarę jego stajni. 

W jednym i drugim wszakże przypadku nie musi się dziać nic strasznego. Prze-
ciwnie! Nic nie musi iść na opak, a podejmowane decyzje będą na miejscu i kompe-
tentne, gdy otacza go odpowiednio ukształtowana struktura rządzenia czy
zarządzania. Każda bowiem decyzja może być w jej obrębie odpowiednio przygoto-
wana i podsunięta do zatwierdzenia; każdy też, za przeproszeniem, koński czyn czy
nawet gest władcy (resp. pierwszego konsula, prezesa, dyrektora czy kierownika)
może dojść (lub nie dojść) do skutku zależnie od tego, jaka jest otaczająca go struk-
tura (zaplecze) i stopień, w jakim sprawuje ona nad nim swą pieczę. 

Jest oczywiście trudne, czasami zaś w ogóle wykluczone, aby koń sprawował
władzę, kiedy grupa rządzona jest względnie mała, a stosunki w niej są proste. Ale
gdy mamy do czynienia z państwem (chociażby cesarstwem rzymskim) czy z jakąś
inną strukturą władzy w złożonych stosunkach społecznych, wtedy wzrasta możli-
wość pojawienia się władcy o kompetencjach i rozumie stosunkowo od końskich nie-
odległych lub tożsamych z nimi. I aby się o tym przekonać, nie trzeba wcale mieć zbyt
głębokiej i rozległej wiedzy historycznej czy z zakresu nauk o zarządzaniu. 

Pozwala to zakwestionować oświeceniowe złudzenie jakoby o efektywności
władzy (państwa, banku, przedsiębiorstwa itp.) decydowały kompetencje, rozum i
wola tych, co ją z najwyższego szczebla sprawują. Więcej! Nawet najbardziej kom-
petentne i rozumne działania owych sprawujących władzę są zawsze (bezpośrednio
lub pośrednio) determinowane przez konkretne układy sił w obrębie otaczającej ich
struktury, jej mobilność oraz układy ścierających się w niej egoistycznych, jedno-
stkowych interesów. 

Rządzący, którzy nie liczą się z tym, bo nie odpowiada im pozycja konia, prędzej
lub później przegrywają. Biorący zaś to pod uwagę mówią sobie (lub tym, co ich do



jakichś, nawet najbardziej rozumnych przedsięwzięć namawiają), że „to nie przej-
dzie”. I nie chodzi bynajmniej o to, że się pojawi zbyt wielki opór materii społecznej
przy próbie realizacji jakichś zamiarów, ale że wyklucza to ustrukturowane zaplecze
przewodzących. Chcąc więc cokolwiek dokonać, co poza interesy i chęci tego za-
plecza wykracza, trzeba najpierw mieć możliwość jego (głębszego lub płytszego)
„przeformatowania”, utworzenia nowego lub zneutralizowania. 

Jeśli więc sprawujący władzę nie wie o tym lub tego nie rozumie, to nawet gdyby
był najbardziej kompetentny i bystry w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą jego
decyzje, jest niekompetentny jako rządzący. Mimo że dobrze chciał, kończy raczej
marnie. Eliminuje go bowiem jego własne zaplecze, które musi on znać i wiedzieć,
jakim prawidłowościom podlega, niezależnie od tego, jak stanowi to formalne prawo,
reguły i zarządzenia.

Wynika stąd oczywiście wiele morałów. Jeden wszakże istotny zdaje się szcze-
gólnie dla rozważań o idealnym zarządzaniu: koń odgrywa w nim rolę przewodnią.
Reszta zależy od jego podwładnych, co zostało zresztą uwypuklone w tytule. Chociaż
kiedy się myśli o zarządzaniu – z rzadka patrzy się na nie z ich perspektywy. Oczy-
wista zdaje się struktura instytucji państwa, firmy czy przedsiębiorstwa, jej uczest-
nictwo w grze rynkowej, problemy optymalizacji technicznych działań podwładnych
i realizacji zakładanych przez firmę celów, ale nie zawsze bezpośrednio oni sami i
sprawy związane z właściwym im horyzontem funkcjonowania. Mówi się więc i
myśli o nich niekiedy jako o wymiennych elementach danej struktury i ocenia według
reguł efektywności określanych przez owe cele. I z tej to perspektywy warto może
spojrzeć na pewne ogólne aspekty nie tylko idealnego zarządzania, ale i idealnego
podwładnego, jeśli w ogóle taki jest możliwy.

4. Idealny podwładny w świecie prozaiczności

Wedle dość powszechnych wyobrażeń idealny podwładny to taki, który posiada
doskonałe kwalifikacje na zajmowane stanowisko, sprawuje je zgodnie z obo-
wiązującymi normami i zasadami i zadowala się swym miejscem w danej strukturze.
Działa zaś w ten sposób, aby jego status trwał niezmieniony. On natomiast nie prze-
suwa się w hierarchii struktury ani w górę, ani na boczny tor, ani też w dół. Gdyby
bowiem miał (i ujawniał) ambicje władcze, idealnym podwładnym byłby nie był.
Stwarzałby zagrożenie tym, co nim kierują, lub dostarczał pretekstu do posądzenia,
że działa nie z nakazu czystej sumienności, a na pokaz, by być zauważonym i awan-
sowanym. Wystarczy tedy, aby dbał o to jeno, by nie być zdegradowanym albo prze-
suniętym na boczny tor. 

Środkami jego działania są jednak nie tylko kompetencje zawodowe, lecz i swo-
ista wiedza o jawnych oraz ukrytych stosunkach i zależnościach w strukturze. Do
utrzymania zajmowanej w niej pozycji to pierwsze nie zawsze wystarcza. Nawet więc
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najlepsze wykonywanie zawodowych zadań nie uchroni podwładnego, który ma być
idealny, przed konfliktami i kłopotami, jeżeli zachowywał się będzie wewnątrz struk-
tury jak słoń w składzie porcelany. 

Na przykład, gdy zauważy, że „góra” ma kwalifikacje na poziomie konia, nie
tylko nie wolno mu tego rozgłaszać na prawo i lewo, ale, jeśli tylko może, tak musi
wpływać na jej decyzje i działania, by były one kompetentne, a nie na miarę stajni.
Inaczej bowiem sama struktura może być zagrożona, a tym samym i jego pozycja.
Jest więc ogonem, który dla dobra całości struktury czasami macha koniem. I nie ma
w tym nic dziwnego, bo to tylko szczególna okoliczność wykonywania przypisanych
sobie czynności i obowiązków. Chyba że koń kopnie go zbyt dotkliwie...

Tak samo nie wolno mu wynosić się ze swymi kwalifikacjami ponad równych
sobie stanowiskiem, gdy zdarzają się im mniejsze lub większe błędy, bo to może pro-
wadzić do jego izolacji. Nie powinien zresztą czynić tego i wobec usytuowanych
niżej, chyba że pojawią się okoliczności, kiedy nieujawnienie błędów jednych i dru-
gich sprawi, że zostanie wyeliminowany z gry. Jeśli jednak okoliczności tych nie ma
– wobec równych musi dbać tylko o zachowanie równorzędności, wobec niżej po-
stawionych – nie narzucać się ze swymi umiejętnościami i propozycjami, bo gdyby
były nawet najlepsze, mogą wzbudzić podejrzenie, że się wywyższa i zakłada, że oni
na podobne pomysły by nie wpadli.

Tak wyobrażany idealny podwładny wciela się niekiedy w postać szarego urzęd-
nika, którą niejednokrotnie ośmieszano w literaturze pięknej. Tymczasem nieko-
niecznie musi ją przybierać. Tym bardziej że właśnie on jest warunkiem, opoką, bez
której nie może się obyć żadna struktura, jeśli ma osiągać cele, do jakich została po-
wołana. Bez niego też ani przez moment żaden koń, jako najwyższy przełożony, nie
będzie zagrożony, chociaż nie musi być on entuzjastą jego władzy. Nie uczyni jed-
nak nic, aby formalnie przestał nim kierować. Nie jego to bowiem sprawa. On ma
robić swoje, a nawet więcej. 

Idealny podwładny to również ktoś chcący żyć i dający żyć innym o tyle, o ile nie
przeszkadza mu się w realizacji jego zadań, nie kwestionuje jego kompetencji i nie
podważa się jego statusu. I nie chodzi tu tylko o relacje osobowe z innymi podwład-
nymi, lecz także o jego odniesienia do kształtujących się w strukturze układów, któ-
rych celem bywa zmiana kierownictwa lub mniej czy bardziej radykalna
restrukturyzacja. W imię zachowania swego statusu będzie jednak zawsze po stronie
silniejszych w danym układzie wewnątrz struktury. Nawet gdyby oznaczało to ko-
nieczność podejmowania działań czy decyzji niekompetentnych bądź wymagało prze-
ślepiania takich. Wie bowiem, że kiedy przejmą oni ster lub przemodeluje firmę,
dzięki właściwemu opowiedzeniu się zachowa swą pozycję. Sam zaś z własnej woli
i inicjatywy występować może jedynie przeciwko słabej mniejszości, nawet gdyby
racje merytoryczne były po jej stronie. Mniejsze lub bardziej zdecydowane jej po-
parcie czy przyłączenie się może bowiem doprowadzić do niestabilności struktury
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albo – w razie niepowodzenia tej mniejszości – narazić go na degradację lub elimi-
nację ze struktury. Dlatego ponad jej racje przedłoży własną obecność w firmie na
danym stanowisku. Oczywiście „moralnie” może być po stronie tej mniejszości.
Nawet ją tak czy inaczej kokietować. Faktycznie jednak zawsze zrobi to, do czego
skłania się całość lub silna władza czy dominujący układ. Nie przeszkodzi mu to jed-
nak by, gdy owej mniejszości jakoś mimo wszystko uda się zwyciężyć, natychmiast
do niej dołączyć, bo to w pełni zrozumiałe i merytorycznie dlań uzasadnione.

Idealny podwładny wiele też może i musi zrobić dla bezpośredniej ochrony swego
statusu. Zagrażają mu bowiem ci, co są niżej i ci, co zajmują stanowiska równoległe.
Pierwsi mogą przecież chcieć zająć jego miejsce, drudzy – posłużyć się nim jako
ofiarnym kozłem w celu otrzymania awansu czy nagrody. I jedni, i drudzy mogą się
zresztą ze sobą porozumieć, aby go zdegradować lub wyeliminować. Musi tedy za-
chować ostrożność, ufać jeno sobie, zgromadzić odpowiednie środki i sposoby
obrony i wiedzieć, kiedy ich użyć. Równocześnie na wszelkie możliwe sposoby po-
winien manifestować partnerskość, otwartość, życzliwość i chęć służenia każdemu
pomocą, choćby się w nim kiszki skręcały, bo bez tego uznany zostanie za bojaźli-
wego urzędasa lub intryganta, który prędzej lub później pod takimi m.in. zarzutami
musi utracić stanowisko.

5. O niekompetencji strukturalnej

Konsekwencją tego wszystkiego jednak jest (bo być musi) coś paradoksalnego:
obecność licznych, niekompetentnych działań lub decyzji idealnego podwładnego. 
I to mimo jego najdoskonalszych kwalifikacji! Co więcej: podjęte zostaną one przez
niego z pełną świadomością. Te bowiem niekompetentne działania czy decyzje mają
charakter nie podmiotowy, lecz strukturalny. 

Z jednej oto strony musi ów podwładny działać kompetentnie, bo tego wymaga
jego status, z drugiej musi o swych umiejętnościach zapominać, jeśli chce utrzymać
się w strukturze. Sprzeczność między jednym i drugim sprawia wszakże, że tylko
drobna część z nich będzie na miarę jego możliwości, gdyż – jak pokazałem – musi
często przechodzić mimo końskich kwalifikacji szefa, przymykać oczy na błędy rów-
nych sobie lub niżej postawionych, błądzić samemu, gdy chce tego dominujący układ,
i zwalczać mniejszość tylko dlatego, że jest mniejszością, chociażby racje stały po jej
stronie. 

Przytoczmy tedy jeszcze raz cytowane tu wyżej słowa Hegla: „Wszystkie więc
prawne i etyczne czyny, których poszczególne jednostki są w mocy dokonać dla dobra
i rozwoju całości, ich wola i to, co urzeczywistniają, pozostaje zawsze, tak jak i one
same, czymś w stosunku do tej całości nieznacznym i niczym więcej jak czymś to-
warzyszącym. Albowiem działania ich są zawsze tylko jakimś cząstkowym urzeczy-



wistnieniem danego jednostkowego przypadku”, czyli idealny podwładny to ktoś
właściwie nie do pomyślenia, wewnętrznie sprzeczna utopia. 

Współcześnie stało się to poniekąd oczywistością. W 1968 r. oto ukazała się w
Stanach Zjednoczonych znana książka socjologa zarządzania Laurencje J. Petera pt.
Recepta Petera, która kilka lat później przełożona też została na język polski. Była
ona szeroko dyskutowana w świecie i u nas. Jest zresztą wciąż obecna nie tylko w fa-
chowej literaturze z zakresu socjologii i teorii zarządzania, ale i w publicystyce po-
litycznej i społecznej. 

Już na jej początku czytamy, że „Od chwili, gdy człowiek wynalazł koło, stał się
ogłupiałą ofiarą cudów, które stworzył. Uprawiał ziemię i miał pod dostatkiem żyw-
ności (...). Ciepło spalania zamienił w parę, żeby uzyskać energię. Oświetlił swój
świat elektrycznością i dokonał postępu w rozwiązywaniu skomplikowanych pro-
blemów łączności elektronicznej, rozszczepiania atomu, komputerów i promieni la-
serowych. (...) Równolegle do wszystkich tych wspaniałych osiągnięć człowiek
okazywał się jakąś straszliwą niekompetencją. Rozwinął biurokrację w takim stop-
niu, że wykonanie najprostszego zadania wymaga mnóstwa czasu i wysiłku” [4, s. 5]. 

Dalej wskazuje Peter przykłady tej niekompetencji. Oto stworzony został skom-
plikowany system pocztowy, lecz współczesne doręczanie listów dłużej trwa niż w
epoce konnych dyliżansów. Wymyślono specjalne pociągi dowożące ludzi do pracy,
ale ludzie spóźniają się z powodu ich ciągłej awarii. Człowiek niekiedy aż do „święta
nigdy” trwa w ogonku w oczekiwaniu na taksówkę, gdy nieopodal, kilka zaledwie
ulic dalej, cały ich sznur czeka na pasażerów. A wszystko to dzieje się dlatego, że
struktury zarządzające odpowiednimi dziedzinami życia są niesprawne z powodu
braku kompetencji ich władz. Brak ten z kolei wynika stąd, że sprawują ją ludzie,
którzy osiągnęli swój szczebel niekompetencji.

Sprawa jest zresztą jeszcze bardziej złożona, bo wprawdzie Peter kładzie nacisk
na szefów, którzy ten szczebel osiągnęli, ale niekompetencja jego zdaniem pojawić
się może na każdym szczeblu danej struktury. Nawet na najniższym, gdy się zważy,
że już samo zatrudnienie może zależeć od konkretnego układu znajomości i intere-
sów w jej obrębie. Kwalifikacje i zalety osobiste zatrudnianych mają wtedy znacze-
nie drugorzędne. Decyduje pozycja angażującego do pracy na określonym
stanowisku. W krańcowych więc przypadkach może kompetencji nie posiadać nikt,
ale sama struktura może trwać, bo ci, co ją powołali, mają odpowiednie plecy, ich zaś
decyzji kwestionować się nie da bez negatywnych skutków dla siebie. Dlatego, po-
wiada Peter, wszystko idzie na opak. I musi iść. Od początku do końca świata. Koń
Kaliguli przy tym to drobiazg. Chociaż, jak wyżej pokazałem, z jego powodu nic
wcale nie musi iść na opak, bo otaczająca go struktura nie pozwoli na to w imię in-
teresów jej funkcjonariuszy decydujących o treści jemu przypisywanych formalnie
poczynań. 

Idealny podwładny 63



Peter zresztą nie wspomina nie tylko o tym, ale też i o Heglu i jego koncepcji
prozaiczności. Nie musi. Jego książka może więc być odczytana jako wielkie wołanie
o radykalną przebudowę wszelkich struktur zarządzania, których hierarchiczność
sprawia, iż niekompetencja w sposób trwały wpisana jest w ich funkcjonowanie. Ale
przecież nawet gdyby miały one charakter poziomy, a stosunki w nich były partner-
skie, zbyt wiele by się nie zmieniło. Dla konia w nich także znalazłoby się miejsce,
tylko tytuł pierwszego konsula może byłby zbędny. 

Rzecz bowiem w czym innym, czego już Peter nie widzi: we wskazanej sprzecz-
ności, która polega na tym z jednej strony, że podwładny musi działać kompetentnie,
bo tego wymaga jego status, z drugiej zaś musi (częściej lub rzadziej) o swych umie-
jętnościach zapominać, jeśli chce utrzymać się w strukturze. Sprzeczność ta tkwi
właśnie w prozaiczności stosunków społecznych, które sprawiają, że trwa nieustający
konflikt między ja i innymi; konflikt między egoistyczną skorupą prywatnych inte-
resów człowieka i interesami wspólnoty, postrzeganymi jako obce i zewnętrzne
wobec tej skorupy. 

Często się jednak o tym zapomina. Oto dobiera się dzisiaj niekiedy pracowni-
ków nie tyle (czy nie tylko) ze względu na ich kompetencje intelektualne czy tech-
niczne, lecz mając na uwadze także cechy ich osobowości i zachowań. To bowiem ma
pozwolić na wyłanianie idealnych podwładnych. Dawniej – jak powiada szwajcarski
socjolog zarządzania Stefan Heflinger – Taylor i Ford uganiali się za ciałem i ru-
chem, dziś − za wartościami, przekonaniami, ludzkim wnętrzem. Odbywa się więc
swoisty rekrutacyjny Big Brother. Poszukując tedy „totalnej efektywności” podwład-
nych, przy posłużeniu się wielkimi operatorami organizacji matrycowej, logiki sie-
ciowej, wirtualnego biura, zespołu siły zadaniowej, bodźców motywacyjnych,
dodatkowych wynagrodzeń, sięga się do „zalet osobistych”, dąży się do eliminacji
„osobowych wad”. Wymaga to całkowitej przejrzystości akt zawodowych, posługi-
wania się testami psychometrycznymi, wszystkim, co wkracza w intymne sfery pry-
watności.

Działania te jednak mają i muszą mieć wartość ograniczoną. I to nie tylko dlatego,
że rekrutowani i podwładni stosują mniej lub bardziej wyrafinowane i skuteczne „tak-
tyki oporu”, aby uniemożliwić przejrzenie się „na wylot”, i bezwiedną manipulację
sobą. Istnieje głębsza tego przyczyna: działania te nie mogą spełnić zakładanych
oczekiwań, bo odbywają się w horyzoncie ograniczonym, czyli „na długość nosa”
określonego przedsiębiorstwa i jego szefów. Mają bowiem oni końskie klapy na
oczach, bo poza ich zasięgiem pozostaje fakt, iż zachowania ludzkie określa coś wię-
cej niż kompetencje i zawartość skorupy prywatności: sytuacje społeczne w kon-
kretnej strukturze społecznej, które wyznaczają pisane i niepisane reguły
funkcjonowania i rodzą opisaną tu niekompetencję strukturalną.
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6. Zwyczajna prozaiczność i niekonsekwencja

Na początku tych rozważań cytowałem Ortegę y Gasseta. Mówił on, że „są lu-
dzie, którzy pokazaliby w pełni swoje uzdolnienia, pozostając na drugim planie, pod-
czas gdy chęć wybicia się na plan pierwszy niszczy wszystkie ich zalety”. To
wszakże, co dotychczas pokazałem, zmusza do postawienia znaku zapytania nad tym
zdaniem, choć przecież na pierwszy rzut oka zdaje się ono całkowicie oczywiste i
trafnie wskazuje na coś, co w refleksji nad rządzeniem czy zarządzaniem nie po-
winno być pomijane. 

Okazuje się tymczasem, że jest to oczywistość zbyt płytka, by za jej pomocą co-
kolwiek w tym przedmiocie wyjaśnić. Oto bowiem ci, co świadomie godzą się na
pozostawanie na drugim planie, wcale nie muszą ukazać swych zalet i uzdolnień!
Może być wręcz przeciwnie. Jeśli – po pierwsze – nie pojawią się stosowne okolicz-
ności, a – po drugie – brak im talentu, umiejętności i odpowiedniej taktyki oraz stra-
tegii, właściwych idealnemu podwładnemu, nie wskórają niczego. Bez spełnienia
tych bowiem warunków nadają się oni co najwyżej na marne, zwykłe zapchajdziury,
którymi wszędzie się pomiata, a – w najlepszym razie – których się nie zauważa. 

Roi się zresztą od nich w firmach, przedsiębiorstwach, nawet w najwyższych in-
stytucjach państwowych. I spotyka się między nimi ludzi o ponadprzeciętnej inteli-
gencji, wiedzy i kompetencjach zawodowych. Uchodzą wszakże oni mimo to za
nieudaczników, czasami idealistów, niekiedy za pechowców. Nie dlatego jednak, że
pchali się oni na pierwszy plan, lecz z tego właśnie powodu, że postawili na los bycia
podwładnymi. Ich talenty więc i zdolności muszą się zmarnować. Nic dziwnego: jeśli
o to chodzi – ludzkość zawsze była rozrzutna.

Ale jest i druga strona medalu, którą starałem się tu odsłonić: idealnego podwład-
nego można wprawdzie sobie przedstawić, lecz – jeśli mi wolno tak powiedzieć –
takie zwierzę w przyrodzie nie występuje. Pojawia się tylko jako pewien typ idealny
lub utopia. W realnych bowiem strukturach zarządzania gospodarką, życiem społecz-
nym, polityką itp. obecne są sprzeczności uniemożliwiające jego obecność. Ideal-
ność zaś realizowana tylko do pewnego stopnia albo „prawie zupełna” nie jest żadną
idealnością. Dlatego z wyżyn Absolutu ironicznie uśmiecha się do nas heglowska
chytrość Rozumu i zionie od niej, niestety, tylko zwykłą prozaicznością.

Sprawy, które tu poruszałem, prowadzą jednak do dalszych konsekwencji. Jeżeli
tak rzeczy się mają, jak je tutaj przedstawiam, to nikt, kto funkcjonuje w jakiejś struk-
turze na takim czy innym stanowisku, nie może mieć jako podwładny „czystego su-
mienia”. Fakt bowiem, że się na nim utrzymuje, świadczy nie tylko o jego
kompetencjach, lecz także o świadomości i umiejętności gry, wytwarzaniu i zacho-
wywaniu pozorów, o zdolności do manipulacji i do podejmowania działań nawet nie-
kompetentnych, jeśli to tylko pozwala zachować pozycję. 
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Jeżeli więc niemożliwy jest idealny podwładny, to realny jest właśnie co najmniej
aksjologicznie niejednoznaczny. Jego zaś cechy osobowe i przymioty o tyle tylko się
tu liczą, o ile ułatwiają mu one (bądź utrudniają) posługiwanie się tym wszystkim, co
wyżej wskazałem. Posiadają wtedy (lub nie) konkretną wartość prakseologiczną.
Cechy osobowe zatem nie mają tu wartości ani same w sobie, ani ze względu na wy-
posażony w nie podmiot, lecz tylko i wyłącznie jako swoiste, subiektywne „środki
pracy”, za których pomocą jednostka w ramach zarządzanej struktury realizuje zara-
zem jej cele i swój własny interes: utrzymanie się na stanowisku.

Nic dziwnego tedy, że są i tacy podwładni, którzy nigdzie zbyt długo miejsca nie
zagrzali, mimo swych niewątpliwych talentów, uzdolnień i merytorycznych klasyfi-
kacji. Albo bowiem o tym wszystkim nie wiedzą (na przykład dlatego, że są młodzi
i brak im doświadczenia), albo wiedzą i nie chcą tego stosować, więc niekiedy wy-
latują z hukiem, zachowując jednak „czyste sumienie”. Zmieniają więc miejsca pracy,
budząc niezadowolenie z siebie i sami trwając w nieustannej frustracji. I zawsze są
o krok od marginalizacji. Niektórzy z nich nawet na całe życie stają się Don Kicho-
tami, którzy w imię moralnych pryncypiów wiatraki władzy biorą za godne uśmier-
cenia demony zła. 

Reszta jednak, czyli większość, cierpliwie, krok po kroku, przyswaja sobie to
wszystko. Dojrzewa. I wielu z nich nawet nie zauważa, że za ich decyzjami i
działaniami kryją się jakieś wybory moralne, gwałcone bywają zasady lojalności, i że
wśród kompetentnych kwitnie niekompetencja. A jeśli nawet widzą to, niczego to dla
nich nie zmienia, bo wszak niezmiennie mogą dzięki temu trwać na stanowiskach w
danych strukturach władzy czy zarządzania. Don Kichoci zaś budzą ich zażenowa-
nie swą śmieszną nieskutecznością. Wzruszają więc ramionami na ich widok lub oka-
zują im politowanie. A kiedy udaje się im przez całe lata piastować swe funkcje, są
często tym bardziej cenieni i nagradzani. Gdy natomiast zdarza im się zmienić jedną
strukturę na inną – przechodzą tam ze znakomitymi opiniami i referencjami. Także
moralnymi. Zwykła prozaiczność jest bowiem nie tylko przewrotna, lecz bywa i wy-
rafinowana.

To jednak, co tu napisałem, nie jest empiryczną charakterystyką realnych
podwładnych. Daleko mi do niego. Nie taki wszakże był mój zamiar. Zarysowany
obraz stanowi jedynie modelowe przybliżenie panującego stanu rzeczy. Wiele mu
jednak brakuje, aby w pełni opisać rzeczywiste funkcjonowanie owych podwład-
nych. Należałoby tu bowiem w pierwszym rzędzie uwzględnić inny jeszcze moment
charakterystyczny dla ludzi doby prozaiczności. Mianowicie: to, że człowiek tej doby,
zasklepiony w skorupie swych egoistycznych interesów, miota się, jak pisał Hegel,
między tym, co mu odpowiada, a tym, co jest społeczne, co wyraża się w normach
moralnych, prawnych, obyczajowych itd. Chce więc on wyjść na swoje, a zarazem zys-
kać zgodność z tymi normami, bo to stanowi warunek jego współistnienia z innymi. 

Autor Fenomenologii ducha powiada, że zgodność między jednym a drugim nie
zawsze jest możliwa. Pojawia się wprawdzie, lecz dominuje konflikt. Musi tedy do-
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konywać wyboru. Jednakże kiedy wybiera prywatne interesy – odłogiem leży to, co
społeczne, gdy zaś to, co społeczne realizuje – egoistyczne „ja” domaga się swego.
Dlatego życie jego jest dramatem i wyrazem wiecznego niespełnienia. Co znaczy –
przekładając to na analizowany tu problem podwładnego w strukturach władzy lub
zarządzania – że m u s i on być niekonsekwentny, nawet gdy jedynym swym celem
i ośrodkiem działania czyni utrzymanie zajmowanego stanowiska. 

Rodzi to jego dramat, dramat realnego podwładnego, w teatrze życia zbiorowego.
Jego funkcjonowania nie da się bowiem sprowadzić do czysto racjonalnej umiejęt-
ności gry, wytwarzania i zachowywania pozorów, do zdolności i umiejętności mani-
pulacji i do podejmowania działań nawet niekompetentnych, jeśli to tylko pozwala
zachować pozycję. I, jeśli wolno mi wyrazić tę sytuację w języku nieco moralizator-
skim, to go „uczłowiecza”, bo mogą (i muszą) dochodzić w nim dzięki temu do głosu
rzeczy i sprawy, którym posłuszeństwo wymaga odstępowania od logiki realizacji
egoistycznych interesów na rzecz norm z innego porządku. Jednakże tutaj też tkwi
źródło jego zimnego, bezwzględnego wyrachowania, w zależności od tego, co sobie
wykalkulował. 

Tę właśnie sytuację mądrość ludowa wyraża aforyzmem: „nikt do końca nie jest
świnią, ale nie jest też świętym”. Dlatego to raz po raz załamuje się niejedna wspa-
niała kariera lub przegrywają nie tylko nieudacznicy czy Don Kichoci, lecz i kute na
cztery nogi wygi. Ale też pamiętajmy i o drugiej stronie medalu. Ponieważ każdy
człowiek doby prozaiczności jest rozdarty, to zdarzają się i odwrotne sytuacje: ktoś,
kto zdaje się uosobieniem owych norm – w każdej chwili zrobić może coś, co służy
tylko jego skorupie interesów i pozwala trwać w danej strukturze. Jednego i drugiego
nie należy wykluczać, a kiedy i co się stanie – trudno przewidzieć. To zresztą nie ma
większego znaczenia, bo czy stanie się tak czy inaczej , człowiek pozostaje w dra-
macie niespełnienia. 

Jednym z tego przykładów był dla Hegla książę Wallenstein, który przez użycie
swej armii zdążał do uzdrowienia stosunków politycznych w Austrii swoich czasów.
Aliści przegrał. Zdawało mu się bowiem, że jego pułkownicy i generałowie z
wdzięczności za uzyskaną od niego pozycję pójdą wszędzie za blaskiem jego sławy.
Nic podobnego! Okazało się, że bardziej czuli się oni związani z państwem, które
uosabiał dla nich cesarz, czyli gdzie indziej widzieli oni strukturę władzy, jakiej pod-
legali. „W końcu przez wszystkich opuszczony – powiada Hegel − zostaje pokonany
nie tyle przez jakąś zewnętrzną, przeciwną mu potęgę, ile skutkiem utraty wszystkich
środków, dzięki którym spodziewał się osiągnąć swój cel, z chwilą zaś, gdy opusz-
cza go wojsko, jest zgubiony” [1, s. 318]. Tak oto forma, struktura państwa wchłania
go, gdy chce być czymś więcej niż jej przejawem. Sprawy jednak zaszły za daleko i
postąpić inaczej nie mógł. Ale też i jego pułkownicy oraz generałowie innego wyjś-
cia dla siebie nie musieli widzieć. Wallenstein bowiem dał im to, co odpowiadało ich
indywidualnym, egoistycznym interesom. Państwo, uosabiane przez cesarza, stano-
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wiło natomiast ucieleśnienie tego, co społeczne: norm prawnych, moralnych, oby-
czajowych itd. Wprawdzie więc daliby się może za Wallensteina na tym czy innym
polu bitwy posiekać, ale, gdy szło o ich postawę wobec całości społecznej, widzieli
w swym wodzu tylko jednego z podwładnych struktury państwa, a nie kogoś, kto w
sprawach tej całości ma głos rozstrzygający. Nie dziwota tedy, że w konsekwencji
został on politycznie zmarginalizowany.

Ten przykład, jak też cały tok prowadzonych tu rozważań, pokazuje, że możli-
wości danych ludzi oraz tego, jacy oni są (czy mogą być) w roli podwładnych, nie da
się określić i ocenić tylko na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia, charakteru,
indywidualnych wad i zalet. Tym, czym oni w istocie są, ukazuje się dopiero w życiu
struktur władzy lub zarządzania. 

Jeno na poziomie zjawiskowych pozorów zatrzymuje się każde poznanie i ocena
danych podwładnych, gdy indywidualizuje ich zachowania, decyzje i działania, jakby
miały one wyłącznie charakter podmiotowy. Są bowiem ludzie, którzy jako prywatne
osoby nie skrzywdziliby nawet muchy. Gdy jednak funkcjonują jako elementy takich
czy innych struktur, zrobią wszystko, czego wymagają cele struktury i/lub ich własne
egoistyczne interesy jako podwładnych. I jest to prawda uniwersalna, ponadustro-
jowa, ważna dopóty, dopóki cechą naszego świata jest prozaiczność. Z tej racji nikt
nie jest bez grzechu, ale też choć każdy nosi i worek cnót, sprawy tego świata dzieją
się same.
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AN IDEAL SUBORDINATE

Summary 

The topic of the paper is the category of „an ideal subordinate” in all structures of power and ma-
nagement. The author analyzes both the correlation between superior and subordinate and complicated
and conflicting relationships among subordinates. Primary premises of this analysis come from Hegel’s
concept of reality and from Max Weber’s and Georg Simmel’s deliberations on formal structures of so-
cial life, especially burocracy. The author describes an ideal subordinate and indicates the model situa-
tions in which such subordinate acts. The author however conludes that such subordinate is only utopia. 
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EMPOWERMENT JAKO NOWOCZESNA FORMA 
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FILOZOFII TQM

Władza może być wzięta, ale nie dana.
Proces władzy to upełnomocnianie samo w sobie.

Gloria Steinem

1. Wstęp

We współczesnym świecie w związku ze stale rosnącą konkurencją i z dyna-
micznie zmieniającym się rynkiem zarządzanie przedsiębiorstwem jest coraz trud-
niejsze. W warunkach globalizacji rynku organizacje ciągle zmuszane są do
stosowania nowoczesnych rozwiązań i doskonalenia. Aby nadążyć za zmianami, or-
ganizacja potrzebuje nieustannych przemian w sposobie zarządzania. 

Zarządzanie jest złożonym działaniem systemu zarządzającego skierowanego na
interesy całej organizacji. Ważnym elementem zarządzania jest zdolność tworzenia
kapitału intelektualnego, czyli właściwy dobór najlepszego zespołu elastycznych i
kreatywnych pracowników.

Strategicznym oraz spójnym podejściem do zarządzania jest zarządzanie zaso-
bami ludzkimi (ZZL) − najcenniejszymi aktywami organizacji, czyli ludźmi. 

Zmiana poziomu zarządzania zasobami ludzkimi powinna zapewnić każdemu
pracownikowi możliwość uczestniczenia w rozwoju całej organizacji. W pracy ze-
społowej każdy pracownik ma wpływ na poprawę procesu technologicznego oraz ja-
kości produktu.

Rozwój zasobów ludzkich to ogół celowych działań podmiotów organizacji na
rzecz wzbogacenia wiedzy, umiejętności, rozwoju zdolności, zainteresowań, budo-
wania podstaw i systemu wartości zatrudnionych w niej pracowników. Nadrzędnym
celem rozwoju ZZL jest dążenie do realizacji zadań zgodnych ze strategią firmy i
przekonaniami pracowników [11, s. 156].

Dynamiczne zmiany w otoczeniu narzucają organizacji podejmowanie szybkich
i elastycznych działań skierowanych na rozwijanie i wykorzystanie kompetencji pra-
cowników, wspieranie ich kariery zawodowej, udzielanie im większej samodziel-
ności, co z kolei wpływa na aktywny udział pracowników w zarządzaniu organizacją.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Rosnąca rola zasobów ludzkich jest coraz częściej rozpatrywana przez naukow-
ców pod kątem uzyskania wysokiego poziomu zaangażowania pracowników w
dążeniu do wysokiego poziomu jakości produktów. Dlatego należałoby podjąć próbę
przedstawienia roli rewolucyjnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, czyli
koncepcji pomocniczości empowerment w koncepcji TQM. 

W artykule zaprezentowano nową filozofię upełnomocnienia (empowerment)
jako nowoczesną formę zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej powiązanie z kon-
cepcją TQM.

Upełnomocnianie jest jedną z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Wywo-
dzi się z amerykańskiego języka zarządzania – empowerment − i nabrało wartości i
znaczenia w momencie wdrażania technik TQM, podejmowania działań zoriento-
wanych na klienta. Rewolucyjna filozofia pomocniczości empowerment głosi, że pra-
wem do podejmowania decyzji dysponuje „ten, kto jest najbliżej klienta i realizuje
operacje ulokowane w miejscu najbardziej sprzyjającym podejmowaniu danych de-
cyzji. Prawo to przysługuje mu z zasady [2, s. 348]. Empowerment obejmuje decyzje
zarówno finansowe, operacyjne, jak i strategiczne. Dotyczy wszystkich pracowni-
ków: zarówno pracowników fizycznych, sprzedawców, jak i kadry kierowniczej i dy-
rektorów. 

2. Teoretyczne podstawy powiązań empowerment i TQM

Receptą na sukces każdej organizacji jest wysoka jakość produktów, które przy-
ciągają i utrzymują na długo klientów, jednak jakość tę wytwarzają ludzie, zatem
tylko przemyślane i sprawne kierowanie nimi zapewnia sukces całej firmie [10, 
s. 148-149].

Przedsiębiorstwo musi dbać o swoje przetrwanie i rozwój. Musi zapewnić sobie
dopływ „menedżerów jutra” [3]. Zmienia się rola dowodzącego i kontrolującego me-
nedżera, który obecnie sam nie wykonuje prac, ale zleca je podległym pracownikom.
Menedżer gromadzi i wykorzystuje informacje, podejmuje decyzje i stosuje opty-
malne rozwiązania w celu zapewnienia sukcesu organizacji. Menedżer staje się
wspierającym nauczycielem, pomaga pracownikom w wytyczeniu i osiąganiu okreś-
lonych celów, upoważnia pracowników do realizacji zadań, uczy samodzielności i
rozwiązywania problemów. 

Umiejętność efektywnej komunikacji i dzielenia się informacjami z zatrudnio-
nymi pozwala na wykorzystanie potencjału i inteligencji pracowników po to, aby
przyczynili się oni do długookresowego sukcesu organizacji. Każda organizacja ma
indywidualne systemy wartości w postaci kultury organizacyjnej. Uważa się, że same
organizacje są kulturą (częścią kultury), tj. że wszystkie aspekty organizacji, także
ekonomiczne i społeczne, mają znaczenie kulturowe i mogą być odczytywane z kul-
turowego punktu widzenia [9, s. 257]. 
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Kultura organizacyjna obejmuje wszystkich pracowników wraz z najwyższym
kierownictwem. Rozwój organizacji zależy od dobrze wykorzystanych możliwości
pracowników. Kształtowanie kultury jest procesem tworzenia i umacniania stosow-
nej kultury – takiej, która pomaga organizacji osiągać jej cele [9, s. 267]. Kultura or-
ganizacji wpływa na system zarządzania jakością, w którym realizowane są jej
funkcje. Kultura organizacyjna może wpływać na system zarządzania jakością w ob-
szarze przywództwa, zaangażowania pracowników, odpowiedzialności za jakość,
pracy grupowej i koordynacji, orientacji na klienta, benchmarkingu oraz ciągłego do-
skonalenia [12, s. 705].

Zarządzanie jakością to wykonanie funkcji zarządzania w stosunku do jakości
systemu zarządzania. Zgodnie z filozofią TQM pracownicy potrzebują większej od-
powiedzialności, chcą uczyć się i doskonalić, wykazać się kreatywnością i osiągnię-
ciami. Pozytywne nastawienie pracownika do pracy ma istotny wpływ na
zadowolenie klienta. Skuteczność TQM będzie pełna tylko wtedy, gdy nastąpi upełno-
mocnianie (empowerment) pracowników. 

Upełnomocnianie jest nową koncepcją, która wiąże się z istotnymi zmianami w
całej organizacji, gdy jednak wykroczy poza ustalone wcześniej granice, wówczas
uprawnienie do podejmowania decyzji powinno być skierowane na wyższy stopień
hierarchii w organizacji.

Obszar kompleksowego zarządzania jakością ściśle pokrywa się z obszarem za-
rządzania w organizacji, więc istotą organizacji powinno być dążenie do coraz lep-
szej jakości wyrobów i usług zgodnych z oczekiwaniami klientów. Aby organizacja
mogła sprostać tym oczekiwaniom, musi iść w kierunku ciągłej poprawy jakości. To
z kolei wymaga stałego doskonalenia organizacji i realizowania zadań w sposób za-
pewniający wzrost produktywności i jakości pracy, a tym samym nadążania za po-
stępem technicznym.

Odpowiednie podejście do kultury organizacyjnej jest procesem ciągłego dosko-
nalenia i rozwoju jakości odbywającym się za pomocą czynnika ludzkiego, człowiek
jest bowiem głównym twórcą i sprawcą jakości każdego wyrobu i usługi, a jedno-
cześnie jako konsument jest ostatecznym sędzią w ocenie poziomu jakości, prezen-
tując swoją opinię o produkcie w postaci osobistej satysfakcji [7, s. 53]. „Na etapie
projektowania jest to konstruktor, projektant, na etapie wdrażania – pracownik bez-
pośrednio lub pośrednio produkcyjny. Od ich wiedzy i umiejętności w znacznym
stopniu zależy poziom nowoczesności i jakości wytwarzania produktów. Podstawo-
wym społecznym czynnikiem wewnętrznym jest więc czynnik ludzki (człowiek ze
swoimi kwalifikacjami i zaangażowaniem w pracę), który wraz z czynnikami tech-
niczno-technologicznymi odgrywa podstawową rolę w tworzeniu jakości produktu
[10, s. 82].

Obecnie ze względu na bardzo dużą konkurencję na rynku organizacje zmuszone
są do wykorzystania najbardziej skutecznego instrumentu konkurowania, czyli ja-
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kości produktów. Konieczność tworzenia najwyższej jakości produktów składa się z
następujących motywów:

1) wzrostu wymagań będących rezultatem ustawicznie doskonalonej technologii,
2) wzrostu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
3) dążenia do obniżania kosztów wytwarzania,
4) narastania konkurencyjności na wolnym rynku [5, s. 616].
Jakość nie jest już postrzegana jako cel, lecz jako filozofia czy sposób funkcjo-

nowania całej organizacji, czego efektem jest nowa koncepcja TQM (Total Quality
Management). 

TQM jest rodzajem kultury organizacyjnej obejmującej wszystkie elementy,
wszystkich jej członków i każdy aspekt jej działalności. Słuszne jest założenie, że
każdy człowiek w organizacji i każde działanie przez niego podejmowane ma okreś-
lony wpływ na jakość [6]. TQM jest to sposób zarządzania organizacją, sposób życia
organizacji oparty na udziale wszystkich jej pracowników, skupiony na jakości.
Główne cele TQM to osiągnięcie długotrwałego sukcesu i korzyści dla wszystkich
członków organizacji dzięki zadowoleniu klienta oraz dążenie do podniesienia efek-
tywności całej organizacji. 

Sukces organizacji zależy od sprawnego zarządzania skierowanego na osiągnię-
cie zamierzonych rezultatów przez ludzi. Za sukces lub niepowodzenie organizacji w
80% ponosi odpowiedzialność kierownictwo organizacji, pracownicy zaś odpowia-
dają za nie tylko w 20% [4, s. 73]. Za problemy z jakością menedżerowie często ob-
winiają określoną osobę, np. kierownika, natomiast założenia TQM wskazują, że
źródłem problemu są członkowie najwyższego kierownictwa. Odpowiedzialność za
jakość zaczyna się wraz z określeniem potrzeb i wymagań jakościowych konsumen-
tów, a kończy się z momentem zaakceptowania wyrobu lub usługi przez zadowolo-
nego klienta [8, s. 124]. 

Warunkiem skuteczności poprawy jakości produktów jest zaangażowanie naj-
wyższego kierownictwa, które dysponuje dobrze dobraną, przygotowaną i zmoty-
wowaną kadrą pracowniczą. Dzięki dobrze dobranej kadrze pracowniczej organizacje
szybko i skutecznie reagują na zmiany zewnętrzne przez właściwe działania we-
wnątrz przedsiębiorstwa.  Działania skierowane na właściwy dobór pracowników,
uwzględniające ich wykształcenie, wiedzę, kompetencje, umiejętność pracy w ze-
spole, mają zapewnić wewnętrzny spokój w trakcie wykonywania pracy, skupianie
się pracowników na wykonywanych zadaniach, ich zadowolenie z samej pracy i wa-
runków jej wykonania, czego efektem powinno być pozytywne, akceptacyjne nasta-
wienie do procesów pracy, a tym samym wytwarzanie wysokiej jakości produktów
[10, s. 89]. 

Uzyskanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników w dążeniu do wy-
sokiego poziomu jakości produktów możliwe jest przez zastosowanie bogatego sys-
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temu motywacyjnego oraz tworzenia upełnomocnionych zespołów pracowników.
System motywacyjny powinien uwzględniać:

1) szkolenia i naukę pracowników,
2) system nagród,
3) udział pracowników w podejmowaniu decyzji,
4) wyróżnienia, nagrody i kary,
5) odpowiednie metody rekrutacji,
6) odpowiednie wynagrodzenie.
Jeżeli płaca sama w sobie nie może stanowić jedynego czynnika motywacji, to ist-

nieje możliwość jej wzmacniania przez rozpoznanie czynników związanych z sa-
morealizacją; i odwrotnie: nawet bardzo satysfakcjonująca praca nie może być na
dłuższą metę jedynym czynnikiem motywacji, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednie
wynagrodzenie [2, s. 351].

3. Empowerment a organizacja

Empowerment jest najbardziej postępową formą nowoczesnego zarządzania.
Dzięki jej zastosowaniu, określając wcześniej jej granice, organizacja może zyskać
dwa rodzaje korzyści:

1) poprawę jakości podejmowanych decyzji,
2) zwiększenie szybkości reagowania.
Upełnomocnianie to [1, s. 112]:
1) powierzenie pracownikom samodzielnego organizowania stanowiska pracy,
2) pozwolenie pracownikom na przyjęcie odpowiedzialności za kontakty z klien-

tami,
3) przyznanie prawa do podejmowania decyzji tym, którzy bezpośrednio kon-

taktują się z klientami,
4) pozbycie się zbędnej biurokracji,
5) zachęcenie pracowników do wprowadzenia w życie pomysłów i ulepszeń w

pracy i pomaganie im. 
Zalety i wady wynikające z upełnomocniania pracowników przedstawia tab. 1.
Celem upełnomocniania jest zwiększenie inicjatywy i rozwijanie zdolności pra-

cowników do podejmowania odpowiednich decyzji. Zasada ta wymaga spełnienia
takich warunków, jak [2, s. 350]:

1) jasna orientacja: wizja, strategia, satysfakcja klienta itp.,
2) identyfikacja klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
3) określenie zakresu swobody, limitów, ograniczeń decyzyjnych,
4) natychmiastowy dostęp do informacji i nowych technologii informacyjnych,
5) istnienie systemów wspomagania procesów decyzyjnych,
6) możliwość mobilizowania zasobów wewnętrznych,
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Tabela 1. Zarządzanie upełnomocnianiem: zalety i wady

Źródło: opracowanie na podstawie: [1, s. 112].

7) kompetencje i doskonalenie pracowników,
8) pozyskanie informacji zwrotnych,
9) wartościowanie dokonań pracowników, 

10) odpowiednie wynagrodzenie,
11) procesy doskonalone lub na nowo obmyślane.
Wielopłaszczyznowy empowerment obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania

organizacji. Jego siła i wyjątkowość tkwią w tym, że jednoczy płaszczyznę organi-
zacyjną z płaszczyzną psychologiczną, indywidualną dla każdego pracownika. 

Wciąż rosnąca konkurencja na rynku determinuje organizację do zatrudniania
pracowników, którzy pomogą pokonać istniejące zagrożenia przez odkrywanie no-
wych sposobów doskonalenia produktów, wykorzystanie nowych technologii, którzy
pomogą wdrożyć politykę upełnomocnienia. Tworzenie i zrozumienie empowerment
przedstawia tab. 2.

Wdrażanie empowerment wymaga myślenia strategicznego w długim okresie
oraz zmian w postrzeganiu poziomu pracy przez najwyższe kierownictwo i zatrud-
nionych pracowników. 

Korzyści wynikające z dobrego zarządzania
upełnomocnianiem

Wady wynikające ze złego zarządzania 
upełnomocnianiem

1) wzmacnianie zaangażowania pracowników, po-
nieważ sami decydują o problemach swoich sta-
nowisk pracy i rozwiązywaniu tych problemów

2) pobudzenie nowych pomysłów ulepszania
usług – pracownicy czują, że ich pomysły się
liczą

3) pomoc w znajdowaniu u ludzi talentów,  które
się wcześniej nie ujawniły

4) ograniczenie czasu, jaki menedżerowie poświę-
cają na rozwiązywanie problemów innych ludzi

5) poprawa obsługi klientów i działania organiza-
cji

1) wywołanie niezadowolenia wśród menedżerów,
którzy czują, że pomniejsza się ich rolę

2) wywołanie niepokoju wśród tych, którzy chcą
upełnomocniać

3) skłanianie ludzi do dokonywania innowacji da-
leko wykraczających poza zakres ich normalnej
kontroli nad własnymi stanowiskami pracy

4) tworzenie oczekiwań, które nie mogą być
spełnione, a zatem mogących wywoływać frust-
rację

5) wywołanie niezadowolenia, gdyż dodatkowej
odpowiedzialności nie towarzyszy wyższa płaca

6) załamanie kontroli nad personelem
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Tabela 2. Dwanaście  kroków do zrozumienia i stworzenia upełnomocnianie (empowerment)

1. Skontroluj własne
opinie, założenia 
i podstawy

Wyjaśnij: co rozumiesz przez upełnomocnianie i co chcesz osiągnąć?
Czy jest to ulepszony proces doradczy i czy zwiększy zakres delegowa-
nia uprawnień? Czy jest to większa odpowiedzialność za rozwiązywanie
problemów i podejmowanie decyzji? Czy dbasz głównie o to, żeby ludzie
doskonalili i zwiększyli zakres swoich umiejętności i kwalifikacji, czy o
poprawę końcowego wyniku? Zawiadom kolegów i kierownictwo, co
robisz. Czy ich oczekiwania są zbieżne z twoimi?

2. Zdawaj sobie sprawę z
barier upełnomocniania

1. Mało otwarta kultura organizacyjna (większość organizacji nie jest
nastawiona na zmiany, lecz na kontrolowanie i zbiurokratyzowanie.

2. Menedżerowie obawiają się utraty kontroli, a pracownicy − odpo-
wiedzialności – czynnik psychologiczny.

3. Obowiązują sztywne procedury powstrzymujące ludzi przed braniem
na siebie odpowiedzialności

3. Uznaj potrzebę istnienia
sprzyjającej kultury

1. Kultura roli – ma zdefiniowane funkcje i specjalizacje, ustalone pro-
cedury i opisy stanowisk pracy), najbardziej odpowiednia w stabil-
nym otoczeniu.

2. Kultura zadaniowa – opiera się na tworzeniu (rozwiązywaniu) ze-
społów, łączy ludzi i odpowiednie zasoby do wspólnego wykonania
określonej pracy, posiada możliwości generowania zmian i reagowa-
nia na nie.

3. Kultura strachu, w której:
– źródłem decyzji i prawdy  są ludzie starsi,
– relacje międzyludzkie przebiegają pionowo i liniowo,
– każda osoba ma własną niszę, do której nikt nie może wtargnąć, 
– wymiana opinii następuje dopiero po ustalonym porządku i uprzed-

nim umówieniu się,
– poważanie należy się ludziom zajmującym wyższe stanowiska i 

mającym władzę,
– ludzie wykorzystują proces formalnego komunikowania się, po to,

aby się nie wychylać
4. Kultura zaufania, w której:

– pomysły wychodzą od pojedynczych pracowników,
– ludzie są odpowiedzialni i mają odpowiednią motywację,
– przeważa nieformalna atmosfera, rzadko są zamykane drzwi,
– pomyłki nie są powodem zarzutów lub wzajemnych oskarżeń,
– jest mnóstwo okazji do uczenia się

4. Ustalaj granice Precyzyjne wytyczenie granic odpowiedzialności i autonomii po to, aby
pracownicy nauczyli się, kiedy działać bez przekazywania informacji,
kiedy działać i kiedy je przekazywać, a kiedy pytać przed rozpoczęciem
działania

5. Rozbudzaj świadomość
pracowników

Uświadomienie pracownikom, co to jest proces upełnomocniania i dla-
czego rozpoczyna się, co się dzieje i czego się od nich oczekuje
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Tabela 2. (cd.)

Źródło: opracowanie na podstawie: [12, s. 113-114].

Rezultatem wdrożenia empowerment jest:
1) zadowolenie z pracy,
2) uznanie,
3) inne wyobrażenie i nowe umiejętności,
4) rozwój kariery zawodowej.
Dowodem na to, że empowerment działa, jest wzrost zadowolenia klientów, po-

prawa końcowego wyniku,  pracownicy zaś [1, s. 114]:
1) są zdolni do bieżącego działania bez zaangażowania czasu kierownictwa,
2) zajmują się sami swoimi klientami,
3) zgłaszają pomysły usprawnienia produktów i usług,
4) rozwiązują sami swoje problemy.

6. Zjednuj sobie pracowni-
ków

Zapewnienie pracowników, że proces upełnomocniania da im wiele
dobrego, uświadomienie im, że kanały komunikowania się są zawsze
otwarte i sprawne, wysłuchanie zaniepokojonych pracowników

7. Sprawdź, co obecnie
robią twoi pracownicy

Przeprowadzenie analizy stanowisk i sprawdzenie, co obecnie robią pra-
cownicy, w celu porównania stanowisk z opisami i uzasadnienia, czy
można zwiększyć zakres ich obowiązków

8. Zweryfikuj kwalifikacje
pracowników

Pytanie pracowników o to, co o sobie sądzą, i sporządzenie „grafików
niewykorzystanych talentów, łącznie z tymi, które nie są związane ze
środowiskiem pracy

9. Zapewnij pracownikom
odpowiednie zasoby

Przemyślenie nowych obowiązków, liczby i typów zasobów potrzeb-
nych ludziom do wykonywania pracy

10. Uzgodnij cele i spo-
soby pomiaru działania

Uzgodnienie z personelem celów oraz sposobów mierzenia wydajności,
efektywności, opłacalności i sprawności w dostarczaniu klientom do-
skonałych produktów i usług 

11. Wystąp z inicjatywą Działanie w sposób pobudzający na proces upełnomocniania z  wyko-
rzystaniem pomysłów pracowników. Propagowanie osiągnięć upełno-
mocniania, informowanie o tym, co się dzieje, i wskazanie na przykłady
najlepszych praktyk. Wybieranie przykładów łatwych wygranych ze
wskazaniem, że empowerment może działać, podkreślanie swojego za-
angażowania w tę sprawę

12. Monitoruj przebieg wy-
darzeń

Zwoływanie zebrań w celu sprawdzenia dokonywanych postępów, in-
formowanie i słuchanie informacji, notowanie pomysłów i innych obja-
wów poparcia. Zorganizowanie sieci komunikowania się, aby stale
czuwać nad powodzeniem przedsięwzięcia. 



4. Podsumowanie

Wysoki poziom jakości jest możliwy do osiągnięcia przez dobre wykorzystanie
zdolności pracowników i powierzenie im odpowiedzialności. Pracownicy doceniają
takie organizacje, które pozwalają na wykazanie przez nich inicjatywy, istotne jest też
dla nich to, że ich pomysły zawsze będą wysłuchane. 

Zmiana w sposobie pracy jest konieczna z dwóch powodów:
1) zmienia się otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa,
2) zmieniają się pracownicy.
Empowerment przede wszystkim zaspokaja podstawowe potrzeby ludzkie:

zwiększa satysfakcję zawodową, daje im poczucie spełnienia, umożliwia współpracę
z innymi nad osiągnięciem celu. Empowerment to zmiana organizacji oparta na zmia-
nie relacji międzyludzkich przez naukę w komunikowaniu się dzięki wyposażeniu w
niezbędne narzędzia. Zmiana kultury organizacyjnej jest procesem długotrwałym.

Obecnie jakość produktu jest strategią konkurencyjną oraz zadaniem dla wszyst-
kich pracowników i członków naczelnego kierownictwa. Do poprawy jakości kie-
rownictwo angażuje cały personel. W związku z tym empowerment w koncepcji
jakości powinien charakteryzować się kompetencjami, dobrą komunikacją oraz od-
powiedzialnością pracowników.

Realizacja empowerment w koncepcji TQM wymaga stworzenia wszystkim pra-
cownikom takich warunków pracy, które zwiększą ich samodzielność i odpowie-
dzialność za wykonywane obowiązki. Empowerment to też zmiana świadomości
pracowników wpływająca nie tylko na rozwój ich osobistej kariery, ale również na
poprawę pracy w całej organizacji. Silne poczucie własnej wartości, satysfakcja z
pracy, rozwijanie kompetencji wpływają na dobre relacje z klientami, a tym samym
− na wysoką jakość produktów. Sukces organizacji to nie tylko wysoka jakość pro-
duktów, ale wszystkich pracowników procesu produkcyjnego. 

Można stwierdzić, że wprowadzenie nowoczesnej formy zarządzania zasobami
ludzkimi empowerment jest koniecznością wynikającą z potrzeb zarówno we-
wnętrznych (skuteczne motywowanie pracowników), jak i zewnętrznych (działań
rynku, klientów).

Reasumując, upełnomocnianie (empowerment) powinno prowadzić do tworzenia
warunków podejmowania jak najlepszych decyzji, szybkich i dających w efekcie
większe zaangażowanie i większą motywację personelu do zaspokajania potrzeb
klientów i oczekiwań akcjonariuszy [2, s. 349]. 
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EMPOWERMENT AS A MODERN WAY OF HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT IN THE PHILOSOPHY CONCEPT OF TQM

Summary

A form of human resources  management (empowerment) must be used and results from internal
needs (effective employees motivation) and external (market and clients activeness).

Realization of empowerment in the TQM concept needs to create for all employees such conditions
of work which increase their independence and responsibility for performers’ obligations.

Empowerment is a change of employees’ consciousness, which influences not only their personal
career development but also  improvement of their work in an organization. A full sense of value, satis-
faction of work and development of competition influence good relations with the clients and high qua-
lity of products.

Magdalena Leszczyńska78
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OCENA ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Z WYKORZYSTANIEM METODY CAF

1. Wstęp

Celem artykułu była próba oceny poziomu zarządzania personelem w urzędach
terytorialnej administracji publicznej przy wykorzystaniu metody Common Asses-
sment Framework (CAF) [7; 6; 3]. Obywatele oczekują dobrej jakości usług. Jakość
tych usług w dużej mierze zależy od personelu urzędów [1]. Odpowiednie zarządza-
nie personelem może zatem wpływać na podnoszenie jakości świadczonych usług. 

2. Metodyka badań oceny zarządzania personelem 
z wykorzystaniem CAF

Podmiotem badań były urzędy miast na prawach powiatu jednego z największych
regionów w Polsce – Śląska. Urzędy powiatów grodzkich województwa śląskiego
wybrano, kierując się przede wszystkim tym, że działają na terenie jednej z naj-
większych aglomeracji w Polsce i świadczą usługi dla ok. 2,7 mln klientów [11].
Przedmiotem badań była ocena poziomu zarządzania personelem (zasobami ludz-
kimi) w urzędach terytorialnej administracji publicznej. W badaniach próbowano
zweryfikować następującą hipotezę badawczą: w urzędach miast na prawach powia-
tów grodzkich województwa śląskiego poziom zarządzania zasobami ludzkimi jest niski.
W sferze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) jest zatem duży potencjał poprawy.

Podstawą gromadzenia informacji w ramach prowadzonych badań był kwestio-
nariusz odpowiedzi wykorzystujący metodykę badawczą Common Assessment Fra-
mework (CAF) w wersji z 2006 r. [9]1. Badania przeprowadzono przez Akademię
Ekonomiczną w Katowicach w 2007 r. Poziom wdrożenia danego kryterium metody
CAF był podstawą określenia poziomu zarządzania zasobami ludzkimi. Do oceny
poziomu zastosowano metodę ekspertów. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Przy konstrukcji kwestionariusza wykorzystano wzór kwestionariusza CAF 2006 (wraz ze spo-
sobem obliczeń) w wersji polskiej z Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht w
Holandii [9]. 
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Dokonano doboru próby celowej z całej populacji generalnej urzędów teryto-
rialnej administracji publicznej, którą stanowiły urzędy miast i gmin, starostwa po-
wiatowe oraz urzędy marszałkowskie w całej Polsce. Kwestionariusz rozesłano do
wszystkich (19) powiatów grodzkich w województwie śląskim. Urzędy tych miast
stanowiły populację empiryczną. Wyniki otrzymano z 8 miast, co stanowiło 42% ba-
danych respondentów2. 

Z 9 kryteriów CAF do badań wybrano dwa dotyczące zarządzania zasobami ludz-
kimi, a mianowicie: „ludzie” oraz „wyniki w relacjach z pracownikami”. Każde z
wymienionych kryteriów składa się z kilku podkryteriów wraz ze szczegółowymi
pytaniami. 

Poziom zarządzania zasobami ludzkimi oceniono na podstawie informacji o stop-
niu wdrożenia podkryteriów. Każde z podkryteriów wraz z pytaniami szczegółowymi
było przedmiotem samooceny, którym przypisano odpowiednią wartość. Wartość ta
była nadawana na podstawie przyjętej skali punktacji.

W badaniach przyjęto klasyczną skalę punktacji3. W tabeli 1 zaprezentowano kla-
syczną skalę oceny w odniesieniu do potencjału oraz wyników.

Tabela 1. Kryterium „ludzie” według CAF − klasyczna skala oceny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [8, s. 36-37]. 

Faza Skala ocen potencjału Ocena
(w pkt) Poziom wdrożenia

Nie działamy na tym polu
Nie posiadamy żadnych lub prawie żadnych informacji

0-10 nie występuje

iksin ozdrab03-11ynalp eikat ymaMjunalP

iksin05-13ymejumjaz myt ęis einśałWjanokyW
Sprawdź Sprawdzamy/dokonujemy przeglądu tego, czy zajmu-

jemy się sprawami właściwymi i czy we właściwy
sposób

51-70 średni

Działaj Dokonujemy dostosowań (tam, gdzie należy) na pod-
stawie sprawdzianu/przeglądu

71-90 wysoki

PWST
(ang.
PDCA)

We wszystkich działaniach, z regularnym planowa-
niem, realizacją i dostosowaniem, uczymy się od in-
nych. Na omawianym obszarze wkroczyliśmy w cykl
stałego doskonalenia

91-100 doskonały

2 Kwestionariusze badawcze otrzymano z takich miast, jak: Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie
Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Zabrze, Żory.

3 Istnieje jeszcze drugi rodzaj skali, a mianowicie tzw. skala dostrojona, która jednak nie była przed-
miotem rozważań; więcej w [8].
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [8]. 

Otrzymane wyniki pozwoliły na wyciągniecie wniosków na temat oceny za-
rządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w wybranych urzędach powiatów grodzkich. 

3. Wyniki badań

Uzyskane oceny wykazały, że poziom zarządzania zasobami ludzkimi dla kryte-
rium „ludzie” jest średni, natomiast dla kryterium „wyniki w relacjach z pracowni-
kami” jest niski. Uwzględniając oceny cząstkowe z badanych kryteriów, uzyskano
łącznie 49 pkt4, co lokuje badane organizacje na niskim poziomie (zob. tab. 3). Duży
potencjał tkwi zatem w relacjach z pracownikami, a szczególnie w obszarze prowa-
dzenia monitoringu i pomiarów tychże relacji.

Przeprowadzone badania pozwoliły zweryfikować pozytywnie postawioną na
wstępie hipotezę badawczą. 

Skala ocen wyniki Ocena
(w pkt) Poziom wdrożenia

Nie mierzono żadnych wyników
i/lub brak informacji

0-10 nie występuje

Kluczowe wyniki są mierzone i
wykazują tendencje spadkowe
i/lub wyniki nie osiągają wyzna-
czonych celów

iksin ozdrab03-11

Brak zmian w wynikach i/lub
osiągnięcie niektórych z wyzna-
czonych celów

iksin05-13

Trend poprawy wyników i/lub
osiągnięcie większości z wyzna-
czonych celów

inderś07-15

Trend znacznej poprawy wyni-
ków i/lub osiągnięcie wszyst-
kich z wyznaczonych celów

ikosyw09-17

Uzyskanie doskonałych i
trwałych wyników. Osiągnięcie
wszystkich z wyznaczonych
celów. Pozytywny rezultat po-
równać z odpowiednimi organi-
zacjami w zakresie wszystkich
kluczowych wyników

yłanoksod001-19

4 W przyjętej metodyce badań do 50 pkt określono niski poziom.

Tabela 2. Kryterium „wyniki” w relacjach z pracownikami według CAF −  klasyczna skala oceny
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Tabela 3. Wyniki weryfikacji hipotezy badawczej na podstawie badanych urzędów terytorialnej 
administracji publicznej w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oraz podkryteriów CAF 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2]. 

Na rysunku 1 zaprezentowano uśrednione wyniki dotyczące podkryteriów ZZL
otrzymane z badanych urzędów. 

Rys. 1. Poziom wdrożenia kryterium: „w sposób przejrzysty planuje, zarządza i doskonali 
zasoby ludzkie w zakresie strategii i planowania”
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Kryterium/podkryterium CAF Ocena (w pkt) Poziom wdrożenia

3. Ludzie 56 średni

3.1. W sposób przejrzysty planuje, zarządza 
i doskonali zasoby ludzkie w zakresie strategii
i planowania

59 średni

3.2. Określa, rozwija i wykorzystuje kompe-
tencje pracowników przez dopasowanie celów
jednostkowych i organizacyjnych

49 niski

3.3. Angażuje pracowników przez rozwój dia-
logu i upodmiotowienia 59 średni

7. Wyniki w relacjach z pracownikami 41 niski
7.1. Pomiar zadowolenia i motywacji ludzkich 44 niski 
7.2. Wskaźniki wyników w relacjach z pra-
cownikami 37 niski

Średnia z pkt 3 oraz 7 49 niski

Źródło: opracowanie własne.



Wśród podkryteriów szczególną uwagę zwraca wysoki poziom implementacji w
podpunktach 3.1.5 oraz 3.1.6. Dotyczą one sformułowania i uzgodnienia jasnej po-
lityki zawierającej obiektywne kryteria naboru, awansowania, wynagradzania i mia-
nowania na stanowiska kierownicze oraz zapewnienia odpowiedniego środowiska
pracy w całej organizacji, w tym również BHP. W obszarach tych funkcjonują prze-
pisy prawne regulujące określone sposoby postępowania. Niski poziom osiąga pod-
kryterium 3.1.2: „opracowanie i ogłoszenie polityki ZZL na podstawie strategii i
planów organizacji”, co może wskazywać, że wykonuje się wiele działań w zakresie
realizacji ZZL, ale brak jest udokumentowanej polityki ZZL.

Rys. 2. Poziom wdrożenia kryterium: „określa, rozwija i wykorzystuje kompetencje pracowników
przez dopasowanie celów jednostkowych i organizacyjnych”

Źródło: opracowanie własne.

Wśród podkryteriów występuje średni poziom w podpunktach 3.2.1 oraz 3.2.4.
Zagadnienia zawarte w tych punktach dotyczą określenia bieżących kompetencji na
szczeblu jednostkowym i całej organizacji pod względem wiedzy, umiejętności i
postaw oraz wspierania i pomocy nowym pracownikom (np. w formie mentora).
Przywiązywana jest waga do kompetencji personelu oraz dbałości o wprowadzanie
nowych pracowników w arkana pracy w urzędzie.

Podkryterium 3.2.8: „określenie wpływu szkoleń i programów rozwoju w relacji
do ponoszonych kosztów działalności poprzez monitorowanie i analizę udziału kosz-
tów/zysków”, uzyskało niską liczbę punktów, co wskazuje na to, że w małym stop-
niu prowadzi się analizy uzyskiwanych efektów ze szkoleń w stosunku do poniesio-
nych kosztów.
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Rys. 3. Poziom wdrożenia kryterium: „angażuje pracowników przez rozwój dialogu 
i upodmiotowienia”

Źródło: opracowanie własne.

Wysoki poziom natomiast uzyskały podkryteria 3.3.3 oraz 3.3.7,  tzn. kryterium
pn. „włączanie pracowników w tworzenie planów, strategii i celów w kształtowania
procesów oraz w nakreślenie i wdrażanie działań doskonalących”, a także „konsul-
tacje z przedstawicielami pracowników (np. związkami zawodowymi)”. Świadczy
to o podejmowanych działaniach doskonalących w urzędach oraz o przywiązywaniu
dużej wagi do roli związków zawodowych w udziale zarządzania zasobami ludzkimi.
Uzyskane wyniki potwierdziły, iż w urzędach w słabym stopniu ma miejsce upo-
wszechnianie kultury otwartej, niehierarchicznej komunikacji i dialogu, wprowa-
dzanie zachęt do pracy zespołowej (podkryterium 3.3.1).

Trzy podkryteria (7.1.4, 7.1.5 oraz 7.1.6) uzyskały średni poziom wdrożenia.
Zatem zdolność kierownictwa wysokiego i średniego szczebla organizacji do prze-
wodzenia oraz komunikowanie się, wynagradzanie indywidualnego i zbiorowego
wkładu pracy oraz podejście organizacji do innowacji jest na średnim poziomie. Bar-
dzo niski jest poziom realizacji treści podkryterium oznaczonego numerem 7.1.2.
Dotyczy ono stopnia uświadomienia sobie przez pracowników występowania kon-
fliktu interesu. 

W zadowalającym stopniu kształtuje się średni poziom podkryteriów 7.2.3 oraz
7.2.4, czyli poziom korzystania przez pracowników z nowoczesnych systemów IT i
łączności, oraz wskaźniki wzrostu kwalifikacji (udział w szkoleniach i osiągnięte o-
ceny, efektywność budżetów szkleniowych). Przykładem podejmowanych działań
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łączności, oraz wskaźniki wzrostu kwalifikacji (udział w szkoleniach i osiągnięte
oceny, efektywność budżetów szkoleniowych). Przykładem podejmowanych działań

Rys. 4. Poziom wdrożenia kryterium: „pomiar zadowolenia i motywacji ludzkich”

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Poziom wdrożenia kryterium: „wskaźniki wyników w relacjach z pracownikami”

Źródło: opracowanie własne.
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jest projekt systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej (SEKAP),
który został wdrożony w pierwszej połowie 2008 r. w 54 urzędach terytorialnej ad-
ministracji publicznej w województwie śląskim5. 

Z badań wynika także mała liczba zgłoszonych spraw mogących świadczyć o
wystąpieniu konfliktów interesu (podkryterium 7.2.9). Można jednak domniemywać,
że za tym satysfakcjonującym wynikiem kryje się kultura organizacyjna, która nie
sprzyja upublicznianiu konfliktu interesów.

4. Wnioski

Przeprowadzone badania literatury przedmiotu, analiza licznych dokumentów
oraz uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań pozwoliły sformułować na-
stępujące wnioski:

1. Należy umacniać systemowe rozwiązania, które pozwolą bardziej efektywnie
zarządzać zasobami ludzkimi w urzędach terytorialnej administracji publicznej. To
podejście może być wzmacniane przez takie narzędzia, jak: assessment centre czy
audyt kompetencji stanowiskowych oraz kompetencji pracowników. Godnym pole-
cenia rozwiązaniem (mającym charakter antykorupcyjny) w urzędach jest możliwość
złożenia oświadczeń majątkowych przez wszystkich pracowników samorządowych.

2. Należy wzmocnić pozycję pracowników samorządowych w urzędach oraz udo-
skonalić procedury naboru na stanowiska urzędnicze. 

3. Powinno się opracować opisy stanowisk pracy oraz dokonać wartościowania
stanowisk pracy w urzędach terytorialnej administracji publicznej. 

4. Należy podejmować działania doskonalące dotyczące:
●    opisu stanowisk urzędniczych,
●    wartościowania stanowisk urzędniczych,
●    oceny pracowników samorządowych,
●    motywowania pracowników samorządowych, 
●    budowania zespołów i pracy zespołowej.

5. Należy wykorzystać szansę związaną ze środkami z Unii Europejskiej, Pro-
gramem operacyjnym „Kapitał ludzki 2007-2013” (PO KL), który wspiera rozwój
zasobów ludzkich w ramach „Dobrego rządzenia” [4]. Celem „Dobrego rządzenia”
jest poprawa funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej oraz jakości
świadczonych usług publicznych m.in. z wykorzystaniem CAF. 

6. Powinno się inicjować działania rządu wspólnie z terytorialną administracją
publiczną na rzecz upowszechniania dobrych praktyk w administracji samorządowej
przez benchmarking oraz benchlearninig.

W urzędach terytorialnej administracji publicznej istnieje duży potencjał poprawy
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Cenną metodą pozwalającą ukazać

5 W projekcie tym uczestniczy m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; więcej w [10].



Ocena zarządzania personelem w urzędach administracji… 87

możliwości poprawy jest CAF. W opinii autorów należy w szerszym zakresie wyko-
rzystać tę metodę w administracji publicznej.
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ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OFFICES 

BY USING THE CAF METHOD

Summary 

The paper is an attempt to evaluate the level of human resources management (HRM) in the offi-
ces of local public administration. 

The research included town/city halls in towns/cities of the poviat status from one of the largest Po-
lish regions, i.e. Silesia Offices of urban poviats within the Śląskie Voivodeship have been selected pri-
marily because they operate within one of the largest Polish agglomeration, providing services for
approx. 2.7 million customers. 

The research was carried out in 2007 using the Common Assessment Framework (CAF) method.
The level of HRM was described by the level of the implementation CAF criterion. To carry out the ana-
lysis, two criteria: “People” and ”People Results” were chosen.

The research verified the following research hypothesis: In the town/city halls in towns/cities of
the urban poviat status from the Śląskie Voivodeship, the quality of HR management is low.
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O MOŻLIWOŚCIACH I ZNACZENIU KSZTAŁCENIA
PRZYSZŁEGO PERSONELU SZKÓŁ W DUCHU KAIZEN
– NA PRZYKŁADZIE PRACOWNI DYDAKTYKI FIZYKI

Jeśli masz się nauczyć tylko jednego słowa po japońsku, niech to będzie kaizen.
Gordon Dryden, Jeannette Vos [3, s. 207]

Nie będzie postępu, jeżeli cały czas będziesz robił wszystko tak samo.
Masaaki Imai [12, s. 30]

1. Cel pracy

Niniejsza praca jest pierwszym krokiem (i, jak się wydaje, niemającym odpo-
wiednika w literaturze przedmiotu) na drodze do wypracowania koncepcji praktycz-
nego wdrażania procesu równoległego kształtowania – bez zaburzania już
istniejącego systemu kształcenia nauczycieli – aktywnych postaw projakościowych
u studentów − przyszłych nauczycieli różnych specjalności, z ukierunkowaniem tych
postaw na ciągłe doskonalenie małymi krokami, tj. w duchu kaizen. Tematycznie
praca jest kontynuacją propozycji B. Sujak-Cyrul dotyczącej zastosowania metody
kaizen w kształtowaniu postaw projakościowych w środowisku szkolnym [19].

Celem pracy odwołującej się do japońskich doświadczeń skutecznego kształce-
nia menedżerów i pracowników w duchu kaizen oraz potrzeby wprowadzenia
kształcenia tego typu postaw do polskich szkół jest:
● wykazanie możliwości kształtowania w praktyce tego typu myślenia oraz postaw

aktywnego poszukiwania udoskonaleń małymi krokami na przykładzie wybra-
nego jednostkowego procesu edukacyjnego w szkole wyższej, 

● podkreślenie znaczenia kształtowania tego typu myślenia oraz postaw uwidacz-
niających się w dostrzeganiu i podejmowaniu działań w duchu kaizen w dłuższej
perspektywie czasowej dla całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej, w każdej
sferze życia o wymiarze ekonomicznym i społecznym.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Procesem poddanym analizie pod kątem możliwości i potrzeby prowadzenia
działań w duch kaizen jest kształcenie studentów − przyszłych nauczycieli fizyki −
w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, która stwarza im mi-
krośrodowisko pracy nauczyciela rozumiane jako warunki przeprowadzania zapla-
nowanych lekcji z uczniami na podstawie rzeczywistych doświadczeń fizycznych. 

2. Inspiracje do podjęcia tematu

2.1. Głos w dyskusji o potrzebie i sposobach kształtowania 
wśród nauczycieli i uczniów aktywnych postaw projakościowych 

ukierunkowanych na doskonalenie małymi krokami

Dokonując przeglądu literatury naukowej oraz artykułów z prasy środowiska nau-
czycielskiego w zakresie zarządzania jakością, kształcenia przyszłych nauczycieli,
metodologii nauczania oraz kształtowania postaw uczniów, w przebadanym przez
siebie zakresie autorki nie znalazły – oprócz omówionej niżej pracy B. Sujak-Cyrul
[19] – żadnych innych publikacji podejmujących dyskusję o potrzebie i sposobach
praktycznego kształtowania wśród nauczycieli, uczniów i studentów kierunków in-
nych niż zarządcze tzw. aktywnych postaw projakościowych ukierunkowanych na
doskonalenie małymi krokami w duchu kaizen.

W trakcie IV Dolnośląskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej z cyklu „Nau-
czyciel z pasją − szansą edukacji” w czerwcu 2005 r. B. Sujak-Cyrul, współautorka
niniejszej pracy, przedstawiła referat pt. „Jeżeli Japończycy mogą, to dlaczego nie
my – polscy nauczyciele?” czyli o kształtowaniu aktywnych postaw projakościowych
ukierunkowanych na doskonalenie, opublikowany następnie w 2006 r. jako artykuł
pod tym samym tytułem [19]. Wydaje się, że było to pierwsze w skali Dolnego Śląska
(a być może i Polski) publiczne przedstawienie środowisku nauczycielskiemu spo-
sobów skutecznego kształcenia menedżerów Toyoty (a właściwie ich wychowywa-
nia do myślenia i działania w duchu kaizen w ramach systemu produkcyjnego Toyoty)
bazujące w swej warstwie przeglądowej na faktach z pracy S.J. Speara [18] oraz z
książki J.K. Likera [14]. Zarówno poddana pod osąd nauczycieli „metodologia” ta-
kiego wychowywania menedżerów, jak i propozycja przemyślenia oraz jak najszer-
szego wykorzystania tego typu praktyk ciągłego doskonalenia w działaniu przez
polskich nauczycieli i polskie szkoły spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym
odbiorem ze strony nauczycieli słuchających referatu.

Artykuł „Jeżeli Japończycy mogą, to dlaczego nie my – polscy nauczyciele?”
czyli o kształtowaniu aktywnych postaw projakościowych ukierunkowanych na do-
skonalenie podkreśla, że jest możliwe doprowadzenie dowolnej organizacji (także
szkoły) do stanu ciągłego doskonalenia, rozumianego jako osiąganie dużych sukce-
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sów za pomocą drobnych kroków usprawniających, z reguły niewymagających an-
gażowania znacznych środków i nakładów. Wymaga to jednak czasu i skutecznego
kształtowania wśród członków organizacji aktywnych postaw projakościowych ukie-
runkowanych na ciągłe doskonalenie małymi krokami. W kontekście doświadczeń
Toyoty ważne jest, że „umiejętność dostrzegania wokół siebie możliwości wprowa-
dzania wielu małych udoskonaleń możne być wyćwiczona w drodze prowadzenia:
● uważnych bezpośrednich obserwacji (ukierunkowanych na »zobaczenie« przy-

czyn występowania niepożądanych sytuacji) i 
● proponowanie zmian w formie eksperymentów, które mogą przyjąć postać

trwałych zmian dopiero po ich uzgodnieniu z osobami, których dotyczą, oraz po
przetestowaniu, czy rzeczywiście przynoszą oczekiwane efekty, oraz

● przeprowadzanie prób zbiorowego odnajdywania jak największej ilości takich
udoskonaleń w zadanym bardzo krótkim czasie, co wymusza koncentrowanie się
na poszukiwaniu eksperymentów szybkich i prostych, a nie długotrwałych
i skomplikowanych” [19, s. 231-232].
Podkreślono także potrzebę przemyślenia i jak najszerszego wykorzystania w

działaniu metody ciągłego doskonalenia przez polskich nauczycieli i polskie szkoły
dowolnego stopnia nauczania, m.in. jako:
● skutecznej i efektywnej drogi samorozwoju nauczyciela, 
● metody potencjalnie przynoszącej pozytywne skutki dla organizacji i pracy całej

szkoły, pod warunkiem jej zaaprobowania i wspierania przez kierownictwo,
● elementu uwzględnianego przy awansie nauczyciela pod kątem efektów osiągnię-

tych przez niego na drodze ciągłego doskonalenia, 
● dobrej metody aktywizacji i przygotowania uczniów do pracy w nowoczesnych

organizacjach, pod warunkiem jej skutecznego wdrożenia w pracy z uczniem,
oraz zwrócono uwagę na potrzebę jak najszybszego podjęcia działań zarówno indy-
widualnych, jak i instytucjonalnych w celu zastosowania tej metody w pracy każdego
zainteresowanego nauczyciela i pracy szkoły jako całości. „Zacząć można od spraw,
wydawałoby się, najprostszych – poszukiwania możliwości udoskonalania ustawie-
nia wyposażenia klasowego, przepływu informacji między nauczycielami oraz mię-
dzy nauczycielami i uczniami, organizacji jednodniowych wycieczek, organizacji
pracy własnej ucznia itp., choć być może byłoby tu pomocne wsparcie nauczycieli
opracowaniami pokazującymi, w jakich obszarach działalności szkoły i w jaki spo-
sób można poszukiwać udoskonaleń” [19, s. 232]. 

Tekst kończy następujące, stale aktualne  stwierdzenie [19, s. 233]: „Zamierzona
rola niniejszego artykułu zostanie spełniona, jeżeli przyczyni się on do wywołania w
środowisku nauczycielskim dyskusji o potrzebie i sposobach kształtowania − za-
równo u siebie i w gronie współpracujących kolegów nauczycieli, jak i wśród
uczniów − aktywnych postaw projakościowych ukierunkowanych na doskonalenie na
wzór postaw kształtowanych w Toyocie. Pierwsze próby w tym względzie należy
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podjąć już dziś, bo powszechne kształtowanie umiejętność systematycznego wynaj-
dowania w najbliższym otoczeniu możliwości bezinwestycyjnych (czy prawie bez-
inwestycyjnych) usprawnień oraz ich skutecznego wdrażania jest niezbędnym
warunkiem trwałego podniesienia jakości życia zawodowego i osobistego każdego z
nas w dłuższej perspektywie czasowej”. 

Niniejsza praca jest swoistą formą udziału w wspomnianej dyskusji.

2.2. Kaizen wszechobecne w życiu Japończyków – czy tak może być w Polsce?

Masaaki Imai w swojej książce Kaizen, przedstawiającej w 1986 r. po raz pierw-
szy zachodniemu światu koncepcje i praktyki kaizen wypracowane w japońskim prze-
myśle przez trzydzieści lat poprzedzających jej wydanie, napisał: „Strategia kaizen
jest najistotniejszą koncepcją japońskiego zarządzania – kluczem do konkurencyj-
nego sukcesu. Kaizen oznacza doskonalenie. (…) Kaizen dotyczy wszystkich. Kon-
cepcja ta jest kluczem do zrozumienia różnic występujących między japońskim
a zachodnim podejściem do zarządzania. Gdyby ktoś mnie spytał, co uważam za naj-
większą różnicę pomiędzy tymi podejściami, bez wahania odpowiedziałbym: »Ja-
poński kaizen i styl myślenia zorientowany na procesy kontra zachodni sposób
myślenia zorientowany na innowacje i rezultaty«. Kaizen jest jednym z najczęściej
używanych w Japonii słów. W gazetach, radio i telewizji jesteśmy codziennie bom-
bardowani wypowiedziami przedstawicieli rządu i polityków dotyczącymi kaizen na-
szego bilansu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, kaizen stosunków
dyplomatycznych z krajem X i kaizen systemu opieki społecznej. Zarówno robot-
nicy, jak i menedżerowie mówią o kaizen relacji w przemyśle” [12, s. 27]. 

Powyższym stwierdzeniom, sugerującym nasycenie koncepcją kaizen całego oto-
czenia Japończyka, towarzyszą informacje o opracowaniu w Japonii licznych syste-
mów służących rozwijaniu świadomości kaizen wśród menedżerów i pracowników
oraz o niezwykle silnym zakorzenieniu tej koncepcji w umysłach wielu z nich pro-
wadzącym do oczywistych i naturalnych zachowań opartych na myśleniu w duchu
kaizen, nawet bez zdawania sobie sprawy z tego faktu [12, s. 27, 35].

Pozostaje otwarte pytanie, czy można doprowadzić do analogicznej sytuacji
w Polsce. Autorki, podejmując tematykę niniejszej pracy, przyjęły, że pierwszym
i niezbędnym krokiem do tego typu powszechnego i naturalnego podejmowania
działań w duchu kaizen w Polsce jest wykształcenie odpowiednich postaw  przy-
szłych nauczycieli, by ci następnie mogli aktywnie je wdrożyć do pracy swoich przy-
szłych szkół i kształcenia swoich przyszłych uczniów.
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3. Koncepcja kształcenia w duchu kaizen studentów 
(przyszłych nauczycieli) w Pracowni Dydaktyki Fizyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego

3.1. Podwaliny koncepcji

Przyczynkiem do ukształtowania koncepcji kształcenia w duchu kaizen przy-
szłych nauczycieli fizyki w Pracowni Dydaktyki Fizyki było głębokie przekonanie, że:

1) kaizen (systematycznie stosowany) jest efektywnym narzędziem, które
w długiej perspektywie czasowej prowadzi do trwałych sukcesów ekonomicznych i
organizacyjnych – sztandarowym przykładem w biznesie są tu wręcz niewiarygodne
osiągnięcia Toyoty [13], a także innych wiodących przedsiębiorstw japońskich [11;
12]; wdrażanie kaizen jest możliwe również w organizacjach niebiznesowych, czego
dowodem są np. osiągnięcia Lally School of Management and Technology w Ren-
sselaer Polytechnic Institute, gdzie zastosowano kaizen dla skutecznego udoskona-
lenia organizacji i przebiegu całego kursu magisterskiego (o specjalności
zarządzanie), co według [10] jest pierwszym takim znanym od 2005 r. zastosowa-
niem kaizen w wyższej edukacji, 

2) myślenia i działania w stylu kaizen można się nauczyć – „w Japonii opraco-
wano wiele systemów, które służą rozwijaniu świadomości kaizen u menedżerów
i pracowników” [12, s. 27]; w Toyocie wypracowano skuteczny system szkolenia (w
miejscu pracy) przyszłych menedżerów w duchu kaizen oparty na wymaganiach, by
szkolony – w kontakcie z innym menedżerem Toyoty jako mentorem – na początku
pomagał pracownikom w organizowaniu swojej pracy przez wprowadzanie drobnych
przedsięwzięć doskonalących proces/stanowisko pracy w formie licznych, szybkich
i prostych eksperymentów (np. stawiano wymóg wprowadzenia do 50 rozwiązań udo-
skonalających dziennie przez przyszłego menedżera), a w ostatniej fazie szkolenia
motywował pracowników do działań kaizen oraz udzielał im wsparcia w obserwo-
waniu i eksperymentowaniu na drodze poszukiwania możliwych udoskonaleń [18,
s. 92-102]; odnoszący sukcesy w USA trener behawioralny – Robert Maurer – wy-
pracował skuteczną strategię osiągania sukcesu osobistego, czyli uczenia ludzi działań
w duchu kaizen w obszarze trudnych dla nich osobistych i zawodowych działań do-
celowo prowadzących do dużych zmian, jak np. rzucenie nałogu, podjęcie regularnej
aktywności, zmiany relacji kierownicy–pracownicy [15]; 

3) docelowy stan skutecznego, nawykowego (bez zdawania sobie sprawy z tego)
myślenia w duchu kaizen jest możliwy do osiągnięcia – jak zauważył Masaaki Imai
w 1986 r.: „w [japońskim – przyp. aut.] biznesie koncepcja kaizen jest tak silnie za-
korzeniona w umyśle menedżerów jak i robotników, że często nie zdają sobie oni
sprawy, że myślą w stylu kaizen” [12, s. 27];

4) codzienne środowisko życia i pracy oraz otoczenie zewnętrzne mogą pobu-
dzać do skutecznego, nawykowego myślenia w duchu kaizen – środowisko codzien-
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nego życia Japończyków jest przesiąknięte praktyką i słowem kaizen, które według
Masaaki Imai jest jednym z najczęściej używanych słów w Japonii (radio, prasa, te-
lewizja) [12, s. 27];

5) nauka nawykowego myślenia w duchu kaizen powinna się odbywać, tak jak w
przypadku kształcenia menadżerów Toyoty, przez eksperymentowanie w ich natu-
ralnym środowisku działania – Pracownia Dydaktyki Fizyki jako pracownia szkol-
nych doświadczeń fizycznych stwarza studentom − przyszłym nauczycielom fizyki
− mikrośrodowisko pracy nauczyciela, zapewniając warunki eksperymentowania
i powtarzania działań.

Przywołane w pkt 3 niniejszego punktu zachowania – oparte na myśleniu w
duchu kaizen bez zdawania sobie sprawy z tego – autorki niniejszej pracy w jej dal-
szej części będą nazywały nawykowym działaniem umyślnie twórczym ukierunko-
wanym na doskonalenie małymi krokami. Przy tym nawyk – zob. rys. 1 – jest tu
rozumiany, jak w książce Stephena Coveya The 7 habits of higly effective people z
1989 r., jako skrzyżowanie wiedzy (co robić i dlaczego), umiejętności (jak to robić)
i pragnienia (motywu działania określanego przez: chcę to robić), co dobrze od-
zwierciedla cytat: „Nie wystarczy, że wiem, iż powinienem słuchać, i wiem, jak to
robić. Dopóki nie chcę słuchać, nie ma we mnie pragnienia słuchania, dopóty nie sta-
nie się ono moim nawykiem. Tworzenie nawyku wymaga bowiem pracy we wszyst-
kich trzech wymiarach” [2, s. 44].

Rys. 1. Efektywne nawyki

Źródło: [2, s. 45].

Pragnienie
(chcę )

Wiedza
(co, dlaczego?)

Umiejętności
(jak?)

NAWYKI
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3.2. Obowiązujący sposób kształcenia studentów − przyszłych nauczycieli
− w ramach Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Pracownia Dydaktyki Fizyki (dalej: pracownia PDF lub PDF) to jednocześnie
miejsce prowadzenia zajęć laboratoryjnych i jednosemestralnych zajęć realizowa-
nych w tejże pracowni przez studentów III roku fizyki nauczycielskiej. W czasie zajęć
w ramach PDF student równolegle z celami laboratoryjnymi pracowni realizuje cele
dydaktyczne pracowni według ustalonego programu [16; 17]. Plan pracy studenta,
realizowany pod okiem opiekuna dydaktycznego i opiekuna technicznego, w kolej-
nych tygodniach semestru obejmuje:

Etap I – ćwiczenia wstępne – student poznaje podstawowe techniki przygotowy-
wania i przeprowadzania doświadczeń w szkolnej pracowni.

Etap II – właściwe zestawy doświadczalne – student pracuje z zestawami do-
świadczeń fizycznych z programów nauczania fizyki w gimnazjum.

Etap III – ćwiczenia z przyrody – student pracuje z 2 zestawami doświadczeń 
fizycznych z programów nauczania przyrody ze szkoły podstawowej (przed-
ostatni/ostatni tydzień semestru).

W pierwszych czterech tygodniach semestru (tj. na etapie I) studenci pracują w
parach nad ćwiczeniami wstępnymi, poznając tzw. techniki eksperymentu. 

Drugi etap pracy studenta w pracowni uwypukla charakter i oryginalność zajęć
realizowanych w PDF, a przez to odróżnia je od typowych zajęć laboratoryjnych.
Student − przyszły nauczyciel − samodzielnie pracując z właściwym zestawem do-
świadczeń (w szóstym tygodniu semestru),  planuje i przeprowadza doświadczenia z
zestawu (podproces A na rys. 2), a po zajęciach przygotowuje lekcję (z wykorzysta-
niem co najmniej trzech zrealizowanych doświadczeń logicznie powiązanych w
całość) do przeprowadzenia z wcześniej nieznanymi mu uczniami gimnazjum (pod-
proces B na rys. 2). Na kolejnych zajęciach student − przyszły nauczyciel − pod
okiem opiekuna dydaktycznego przeprowadza w czasie trwania jednych zajęć w PDF
od 4 do 6 właściwych części lekcji (ok. 20 minut) z rotacyjnie zmieniającymi się gru-
pami uczniów, co zapewnia studentowi możliwość próbowania/ćwiczenia swoich
umiejętności w mikrośrodowisku pracy nauczyciela (podproces C na rys. 2). Student
− przyszły nauczyciel − przeprowadzając kilkakrotnie właściwą część wcześniej za-
planowanej lekcji z różnym grupami uczniów, ćwiczy swoją elastyczność: diagnozuje
uczniów oraz podejmuje decyzje o zmianach wprowadzanych do scenariusza dosto-
sowanych odpowiednio do potrzeb uczniów.

Taki cykl nierozłącznych podwójnych zajęć praktycznych powtarza się w se-
mestrze od 4 do 5 razy – tj. w ciągu ośmiu do dziesięciu tygodni w jednym tygodniu
student realizuje zestaw doświadczeń z określonego działu fizyki (podproces A),
w czasie między zajęciami w pracowni student przygotowuje się do prowadzenia
zajęć z uczniami (podproces B), a w następnym tygodniu student współpracuje z
uczniami (podproces C). 
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Rys. 2. Mapa procesu nauczania − uczenia się studenta i ucznia w pracowni PDF (na etapie II).
Przyrost umiejętności oznaczono pogrubieniem strzałek

Źródło: [8, s. 288].

Praca w PDF kończy się pojedynczymi zajęciami – etap III – poświęconymi pro-
pedeutyce nauczania fizyki, studenci wówczas przeprowadzają doświadczenia fi-
zyczne objęte programami nauczania przyrody w szkole podstawowej. 

Przedstawiony opis sposobu pracy studenta − przyszłego nauczyciela fizyki −
w pracowni PDF uwidacznia dynamikę procesu kształcenia określoną przez nastę-
powanie po sobie trzech istotnie zróżnicowanych etapów pracy studenta oraz przez
współwystępowanie różnych metod współpracy ze studentem w ramach realizacji
jednego przedmiotu (takich jak: elementy wykładu i konwersatorium, ćwiczenia la-
boratoryjne połączone z „budową stanowiska pracy”, samodzielne planowanie lek-
cji przez studenta, tworzenie scenariusza lekcji, mikronauczanie, konsultacje, praca
grupowa, praca indywidualna), co uwypukla atrakcyjność procesu kształcenia w pra-
cowni PDF. 

3.3. Koncepcja kształcenia w Pracowni Dydaktyki Fizyki studentów 
(przyszłych nauczycieli fizyki) w duchu kaizen

– strategia, cele i podstawowe działania

Według autorek możliwe jest doprowadzenie do wykształcenia i stosowania przez
„studenta − przyszłego nauczyciela fizyki” w ramach Pracowni Dydaktyki Fizyki na-
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wykowych działań umyślnie twórczych w duchu kaizen przez wprowadzenie do prak-
tyki pracowni części lub wszystkich z niżej wymienionych sześciu różnych strategii, za-
proponowanych i sprawdzonych w praktyce przez Roberta Maurera; są nimi [15, s. 23]:
● zadawanie małych pytań w celu zapoczątkowania w umyśle procesów twórczych

przy braku lęku przed dużymi zmianami, np.: Co możesz zrobić, choćby naj-
mniejszego, co mogłoby poprawić…? Co możesz robić przez minutę dziennie, aby
zmniejszyć…?

● wymyślanie małych rzeczy/zmian (czasami wręcz trywialnych) w celu  rozwi-
nięcia nowych zdolności i nawyków przy minimalnym wysiłku,

● podejmowanie małych działań kończących się sukcesem,
● rozwiązywanie małych problemów, nawet w momentach trudnych, krytycz-

nych/przełomowych,
● przyznawanie małych nagród (sobie i innym) w celu zmotywowania do osiągnię-

cia jak najlepszych wyników, z zachowaniem jej cech takich, jak: dobrze odpo-
wiada celowi, dostosowana do osoby, niedroga/niematerialna,

● rozpoznawanie małych, lecz istotnych momentów/problemów/potencjalnych
udoskonaleń, które są często/z reguły niezauważanie przez innych.
W literaturze podkreśla się, że kaizen i innowacja to dwie strategie używane do

wywołania doskonalących zmian, o ile jednak „innowacja wymaga szokujących, ra-
dykalnych reform, [to] kaizen wystarczy jedynie podejmowanie drobnych, wygod-
nych kroków w stronę rozwoju” [15, s. 19]. Jednakże według Masaaki Imai „w
szerszym sensie doskonalenie może być zdefiniowane jako połączenie kaizen i in-
nowacji, gdzie kaizen rozumiemy jako (...) doskonalenie [utrzymywanych] standar-
dów za pomocą małych, stopniowych kroków, a innowację jako radykalną zmianę
związaną z dużymi inwestycjami w budynki, technologię, wyposażenie, organizację
pracy itp.” [12, s. 18].

Funkcjonowanie każdej organizacji zależy od rozumienia i praktycznej realiza-
cji funkcji pracowniczych. W literaturze przedmiotu wciąż utrzymuje się rozróżnie-
nie dwóch podejść do rozumienia tych funkcji: zachodniego i japońskiego.

Tradycyjne, zachodnie postrzeganie funkcji pracowniczych przypisuje wszyst-
kim szczeblom w hierarchii pracowniczej działania mające na celu utrzymanie (tj.
zachowanie obecnych standardów w obszarze zarządzania, organizacji pracy, działań
operacyjno-technologicznych), natomiast odpowiedzialność za działania wprowa-
dzające innowacje i prawo do takich działań przypisuje jedynie kierownictwu naj-
wyższego szczebla i średniego szczebla – zob. rys. 3. Biorąc pod uwagę wymogi
uczelni stawiane studentom i pracownikom odnośnie do działań w zakresie utrzy-
mywania i innowacji, autorki przełożyły w typowym zachodnim rozumieniu funkcji
pracowniczych wymienione na rys. 3 szczeble w hierarchii pracowniczej na funkcje
związane z pracownią PDF, traktując: studenta tak jak pracownika, opiekuna dydak-
tycznego i opiekuna technicznego tak jak nadzór, kierownika PDF i władze wydziału
− tak jak kierownictwo średniego szczebla, władze uczelni − tak jak kierownictwo
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najwyższego szczebla typowego zachodniego przedsiębiorstwa. Jak się wydaje takie
postrzeganie funkcji jest charakterystyczne dla większości uczelni w Polsce i to nie
tylko w zakresie działających laboratoriów/pracowni. 

Rys. 3. Przełożenie zachodniego rozumienia funkcji pracowniczych  na funkcje 
związane z Pracownią Dydaktyki Fizyki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [12, s. 39].

Japońskie rozumienie funkcji pracowniczych z reguły przypisuje wszystkim
szczeblom hierarchii pracowniczej zarówno działania mające na celu utrzymanie
standardów, jak i działania kaizen mające na celu doskonalenie utrzymywanych stan-
dardów za pomocą małych, stopniowych kroków (co w dłuższej perspektywie pro-
wadzi do podwyższenia tychże standardów), natomiast odpowiedzialność za działania
wprowadzające innowacje i prawo do podejmowania takich działań przypisuje także,
tak jak w zachodnim rozumieniu funkcji pracowniczych, jedynie kierownictwu naj-
wyższego szczebla i średniego szczebla – zob. rys. 4.

Rys. 4. Przełożenie japońskiego rozumienia funkcji pracowniczych  na funkcje 
związane z Pracownią Dydaktyki Fizyki

Źródło: opracowanie własne w na podstawie: [12, s. 38].

Ponieważ zamierzeniem autorek jest doprowadzenie do kształcenia w czasie zajęć
w pracowni PDF (jako naturalnym mikrośrodowisku pracy nauczyciela) nawyko-
wego myślenia i działania w duchu kaizen wśród studentów − przyszłych nauczy-
cieli fizyki − autorki na rys. 4 porównują pracownię PDF do typowej japońskiej
organizacji, która wymaga takich postaw od wszystkich ludzi na każdym szczeblu w
hierarchii pracowniczej, a także je kształci w naturalnym środowisku pracy. Nawet
ograniczając rozważania niniejszej pracy jedynie do bezpośrednich zajęć dydak-
tycznych w Pracowni Dydaktyki Fizyki, jak widać z odzwierciedlenia japońskiego ro-
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Tabela 1. Rozumienie podstawowych pojęć w zasadach doskonalenia w duchu kaizen
w Pracowni Dydaktyki Fizyki w wyróżnionych podprocesach A  i  C  

Źródło: opracowanie własne.  

Zasady 
doskonalenia
w duchu 
kaizen
[1, s. 18; 11,
s. 62]

Podstawowe 
pojęcia 

w zasadach 
doskonalenia

w duchu kaizen
[11, s. 28, 31; 12,

s. 18]

Definiowanie podstawowych pojęć w zasadach doskonalenia
w duchu kaizen w PDF w wyróżnionych podprocesach

PODPROCES A. Realizacji
doświadczeń przez studenta

(przyszłego nauczyciela)

PODPROCES C. Realizacji
doświadczeń przez ucznia pod

opieką studenta (przyszłego
nauczyciela)

Idź do GEMBA 
⇓

GEMBA 
(miejsce 
wytwarzania)

Stanowisko doświadczalne
studenta (do realizacji ze-

)ńezcdaiwś od uwats

Mikrośrodowisko pracy stu-
denta z uczniami

Obserwuj
GEMBUTSU

⇓

GEMBUTSU 
(rzeczywiste
przedmioty 
i zachowania
pracowników)

Wyposażenie stanowiska
doświadczalnego i PDF, ze-
stawiony układ doświad-
czalny, zachowanie studenta
(samego siebie) w działaniu

Wyposażenie stanowiska do-
świadczalnego i PDF, zesta-
wiony układ doświadczalny,
zachowania studenta (samego
siebie) i uczniów w działaniu

Szukaj  MUDA
⇓

MUDA 
(marnotrawstwo,
czyli działania
niedodające
wartości)

Zbędne ruchy studenta na
stanowisku, zbędne noszenie
(np. elementów wypo-
sażenia), błędy w projekto-
waniu, zestawianiu i
prowadzeniu doświadczenia,
oczekiwanie studenta na
sprawdzenie ustawienia/ wy-
niku doświadczenia przez
opiekuna dydaktycznego,
braki i powtórne naprawy
wyposażenia stanowiska,
zbędne zapasy wyposażenia
na stanowisku, powtarzanie
nieudanego doświadczenia,
rozpraszanie uwagi, brak za-
pisów studenta, ich niekom-
pletność lub nadmierna
szczegółowość

Zbędne ruchy studenta i
uczniów na stanowisku do-
świadczalnym, oczekiwanie
studenta na kolejną grupę
uczniów, błędy studenta w pro-
jektowaniu doświadczenia,
błędy uczniów w zestawianiu
i prowadzeniu doświadczenia,
powtarzanie nieudanego do-
świadczenia, braki i powtórne
naprawy wyposażenia stano-
wiska, zbędne zapasy wypo-
sażenia na stanowisku,
ustawienie uczniów przy stano-
wisku uniemożliwiające pro-
wadzenie doświadczenia,
rozpraszanie uwagi studenta
i uczniów, brak zapisów
uczniów w kartach pracy, ich
niekompletność /zbytnia szcze-
gółowość, brak zapisów stu-
denta, ich niekompletność
/zbytnia szczegółowość

Rób działania 
KAIZEN

KAIZEN
(zmiana na lep-
sze, ciągłe do-
skonalenie za
pomocą małych,
stopniowych
kroków)

Ciągłe doskonalenie, zaczy-
nając od likwidacji zidentyfi-
kowanych MUDA, małymi
krokami w podprocesie reali-
zacji zestawu doświadczeń
przez studenta (bez inwesty-
cji lub przy inwestycjach ni-
skonakładowych)

Ciągłe doskonalenie, zaczy-
nając od likwidacji zidentyfi-
kowanych MUDA, małymi
krokami w podprocesie realiza-
cji doświadczeń przez uczniów
pod opieką studenta (bez inwe-
stycji lub przy inwestycjach ni-
skonakładowych)
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zumienia funkcji pracowniczych na funkcje związane z pracownią PDF, skuteczne
kształcenie takich postaw u studentów − przyszłych nauczycieli − wymaga zaan-
gażowania w ten proces co najmniej studenta oraz wspierającego/inspirującego go
opiekuna dydaktycznego jako mentora i opiekuna w zakresie wsparcia technicznego. 

Występowanie najszerszego spektrum warunków eksperymentowania i powta-
rzania działań w kontakcie z mentorem w symulowanym/tworzonym mikrośrodo-
wisku pracy nauczyciela w etapie II w dwóch podprocesach procesu nauczania −
uczenia się studenta i ucznia w PDF, tj. w:
● podprocesie A: realizacji zestawu doświadczeń przez studenta, 
● podprocesie C: realizacji doświadczeń przez uczniów pod opieką studenta,
pozwala – ze względu na najliczniejsze, w ocenie autorek, sposobności podejmowa-
nia tu działań w duchu kaizen – zasadnie zawęzić rozważania w dalszej części pracy
do wyróżnionych dwóch z trzech podprocesów przedstawionych na rys. 2. Pierwszą
sugestię co do możliwości podejmowania myślenia i działań w duchu kaizen przez
studenta i ucznia w pracowni PDF (wynikającą z zastosowania podejścia proceso-
wego do analizy kształcenia przyszłych nauczycieli w PDF) autorki przedstawiły
publicznie w 2006 r. na XIX Forum Pedagogów [20].

Spojrzenie na podprocesy A i C z punktu widzenia doskonalenia małymi krokami
wymaga dookreślenia, w jaki sposób w pracowni PDF można rozumieć podstawowe
pojęcia (GEMBA, GEMBUTSU, MUDA, działania KAIZEN) związane z zasadami
doskonalenia w duchu kaizen w celu umożliwienia ich właściwego praktykowania
przez studenta oraz opiekuna dydaktycznego jako mentora i opiekuna w zakresie
wsparcia technicznego. Wyniki analizy wyróżnionych podprocesów pod wymienio-
nym kątem przedstawiono w tab. 1, kładąc nacisk na faktyczne miejsca działania,
rzeczywiste przedmioty/wyposażenie oraz zachowania studenta i uczniów w czasie
realizacji doświadczeń z jednoczesnym ukierunkowaniem na dostrzeganie działań
niedodających wartości (marnotrawstwo) i ich eliminację małymi krokami – bez in-
westycji lub przy inwestycjach niskonakładowych.

Umożliwienie właściwego kształcenia w Pracowni Dydaktyki Fizyki w duchu
kaizen:
● studenta przez opiekuna dydaktycznego jako mentora i opiekuna technicznego

w zakresie wsparcia technicznego w podprocesie A, 
● uczniów przez studenta jako przyszłego nauczyciela (pod okiem opiekuna dy-

daktycznego prowadzącego obserwację diagnozującą) w podprocesie C
wymaga określenia celów osiąganych w tym zakresie równolegle do pierwotnie
założonych celów laboratoryjnych i dydaktycznych pracowni PDF.

Na podstawie przeprowadzonej analizy skoncentrowanej na praktyczno-tech-
nicznej realizacji doświadczeń w pracowni PDF autorki (zob. tab. 2) cele osiągane w
duchu kaizen w typowych japońskich przedsiębiorstwach [11, s. 132; 12, s. 136]
przełożyły się na działania do realizacji w ramach koncepcji kształcenia w duchu kaizen
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Tabela 2. Przełożenie celów realizowanych w duchu kaizen w typowych japońskich 
przedsiębiorstwach na propozycje działań w duchu kaizen w Pracowni Dydaktyki Fizyki 
w obszarze praktyczno-technicznej realizacji doświadczeń w wyróżnionych podprocesach A i C  

Cele i działania realizowane w duchu kaizen
Cele 

w typowych 
japońskich 
przedsię-

biorstwach
według 

[11, s. 132;
12, s. 136] 

Proponowane w Pracowni Dydaktyki Fizyki (PDF) w podprocesach

PODPROCES A. 
Realizacji doświadczeń 

przez studenta 
(przyszłego nauczyciela)

PODPROCES C. 
Realizacji doświadczeń 

przez ucznia pod opieką studenta
(przyszłego nauczyciela)

1 2 3

U
sp

ra
w

ni
en

ie
/u

ła
tw

ia
ni

e 
pr

ac
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w
ła

sn
ej

POJĘCIE: 
praca własna studenta = zaplanowanie, ze-
stawienie aparatury oraz przeprowadzenie
doświadczenia 
• Inspirowanie (sugerowanie) przez opie-

kuna dydaktycznego usprawnień/
ułatwień pracy własnej studenta

• Samodzielne usprawnianie/ułatwianie
pracy własnej przez studenta + zapis w
pkt 1-4 karty KZD (zob. rys. 7) 

POJĘCIE: 
praca własna ucznia pod opieką studenta
= zestawienie aparatury oraz przeprowa-
dzenie doświadczenia przez ucznia 
• Inspirowanie (sugerowanie) przez stu-

denta usprawnień/ułatwień pracy włas-
nej ucznia

• Samodzielne usprawnianie/ułatwianie
pracy własnej przez ucznia
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POJĘCIE: 
praca = działania podejmowane w PDF
na stanowisku doświadczalnym przez stu-
denta
• Inspirowanie studenta przez opiekuna

dydaktycznego do działań zmniej-
szających wysiłek i niewygody podczas
pracy studenta

• Optymalizacja przez studenta dostęp-
ności niezbędnych przyrządów, narzę-
dzi, materiałów na użytkowanym
stanowisku pracy

• Organizowanie własnego stanowiska
pracy przez studenta pod kątem optyma-
lizacji ergonomicznej i wygody użytko-
wania stanowiska pracy

POJĘCIE: 
praca = działania podejmowane w PDF
na stanowisku doświadczalnym przez
ucznia pod opieką studenta 
• Optymalizacja przez studenta dostęp-

ności niezbędnych przyrządów, narzę-
dzi, materiałów na stanowisku pracy
użytkowanym przez uczniów

• Organizowanie stanowiska pracy ucznia
przez studenta pod kątem optymalizacji
ergonomicznej i wygody użytkowania
stanowiska pracy

• Uwrażliwianie uczniów przez studenta
na możliwości zmniejszania wysiłku
oraz niewygód podczas pracy przez
wskazywanie rozwiązań zastosowa-
nych na stanowisku
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POJĘCIE: 
praca = działania podejmowane w PDF
na stanowisku doświadczalnym przez stu-
denta 
• Uwrażliwianie studenta przez opiekuna

dydaktycznego na działania popra-
wiające bezpieczeństwo pracy przez sa-
modzielne zauważanie i usuwanie
potencjalnych zagrożeń

• Identyfikowanie przez studenta poten-
cjalnych zagrożeń wynikających z
niewłaściwego ustawienia aparatury
doświadczalnej, podłączeń elektrycz-
nych, ustawiania statywów, ustalenie
biegu wiązki światła z lasera itp. + za-
pisy w KZD pkt 9 (rys. 7)

• Identyfikowanie przez studenta poten-
cjalnych zagrożeń wynikających z
ubioru i uczesania nieodpowiedniego do
rodzaju realizowanych doświadczeń

POJĘCIE: 
praca = działania podejmowane w PDF
na stanowisku doświadczalnym przez stu-
denta oraz ucznia pod opieką studenta 
• Identyfikowanie przez studenta poten-

cjalnych zagrożeń wynikających z
niewłaściwego ustawienia aparatury
doświadczalnej, podłączeń elektrycz-
nych, ustawiania statywów, ustalenia
biegu wiązki światła laserowego itp. 

• Identyfikowanie przez studenta poten-
cjalnych zagrożeń wynikających z
ubioru i uczesania uczniów nieodpo-
wiedniego do rodzaju realizowanych do-
świadczeń

• Uwrażliwianie uczniów przez studenta
na działania poprawiające bhp pracy
przez samodzielne zauważanie i usuwa-
nie potencjalnych zagrożeń przez
uczniów
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POJĘCIE:
środowisko pracy = pracownia PDF
• Inspirowanie studentów przez opiekuna

dydaktycznego do: identyfikowania pro-
blemów z materiałami dydaktycznymi
pracowni, problemów aparaturowych
i do naprawiania/ poprawiana drobnych
niezgodności w oprzyrządowaniu w spo-
sób trwały oraz zgłaszania opiekunowi
technicznemu pracowni niesprawnej
aparatury doświadczalnej

• Identyfikowanie i zgłaszanie przez stu-
denta problemów z materiałami dydak-
tycznymi np. niedostępności: instrukcji
doświadczeń, literatury

• Identyfikowanie przez studenta
i zgłaszanie opiekunowi technicznemu
pracowni niesprawnej aparatury do-
świadczalnej i/lub jej niedostępność

• Identyfikowanie przez studenta oraz na-
prawianie/poprawianie drobnych nie-
zgodności w oprzyrządowaniu w sposób
trwały lub przy braku możliwości na-
prawy − zgłaszanie opiekunowi tech-
nicznemu pracowni

• Identyfikowanie przez studenta możli-
wości drobnych usprawnień organiza-
cyjnych i aparaturowych w PDF i ich
zgłaszanie opiekunowi dydaktycznemu
pracowni

POJĘCIE:
środowisko pracy = pracownia PDF z
zaproszonymi uczniami i nauczycielami
• Organizowanie i optymalizacja prze-

strzeni dla uczniów na odłożenie przed-
miotów (np. plecaków) zbędnych przy
wykonywaniu doświadczeń

• Inspirowanie uczniów przez studenta do:
identyfikowania możliwości doskonale-
nia sposobu podziału uczniów na grupy.

• Organizowanie i optymalizacja przez
studenta sposobu przechodzenia grup
uczniów między poszczególnymi zesta-
wami doświadczalnymi

• Identyfikowanie przez studenta i zgła-
szanie opiekunowi technicznemu pra-
cowni niesprawnej aparatury doświad-
czalnej stosowanej w pracy z uczniami

• Identyfikowanie przez studenta możli-
wości drobnych usprawnień w warun-
kach percepcji doświadczeń przez
uczniów i ich samodzielne wdrażanie
przez studenta i/lub zgłaszanie opieku-
nom pracowni
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Tabela 2 (cd.)

1 2 3

Po
pr

aw
ie

ni
e 

ja
ko

śc
i w

yr
ob

u

POJĘCIE: 
wyrób materialny studenta = wynik pla-
nowania doświadczenia; zestawiona apa-
ratura; przebieg i wynik zrealizowanego
doświadczenia 
• Inspirowanie studenta przez opiekuna

dydaktycznego do dostrzegania potrzeby
i możliwości podnoszenia jakości swo-
ich wyrobów materialnych

• Identyfikowanie przez studenta możli-
wości poprawiania czytelności prze-
biegu doświadczenia dla obserwatora +
zapisy w KZD pkt 8 (zob.  rys. 7)

• Identyfikowanie przez studenta możli-
wości poprawiania ustawienia zestawu
doświadczalnego/ciągłości obwodu +
zapisy w KZD pkt 6 (zob. rys. 7)

• Optymalizacja przeprowadzania dys-
kusji/interpretacji wyników doświadcze-
nia przez studenta w rozmowie z
opiekunem dydaktycznym

• Optymalizacja przeprowadzania dys-
kusji niepewności pomiarowych wyniku
doświadczenia przez studenta w rozmo-
wie z opiekunem dydaktycznym

POJĘCIE:
wyrób materialny studenta i uczniów =
zestawienie aparatury przez uczniów;
przebieg i wynik doświadczenia realizo-
wanego przez uczniów pod opieką stu-
denta; właściwa części lekcji 
• Inspirowanie uczniów przez studenta do

dostrzegania potrzeby i możliwości pod-
noszenia jakości swoich wyrobów mate-
rialnych

• Wykorzystywanie przez studenta możli-
wości poprawienia czytelności prze-
biegu doświadczenia dla uczniów

• Wykorzystywanie przez studenta możli-
wości poprawiania ustawienia zestawu
doświadczalnego/ciągłości obwodu

• Optymalizacja przeprowadzania dys-
kusji/interpretacji wyników doświadcze-
nia przez uczniów w rozmowie ze
studentem

• Optymalizacja przeprowadzania dys-
kusji niepewności pomiarowych wyniku
doświadczenia przez uczniów w rozmo-
wie ze studentem
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POJĘCIE: 
czas pracy studenta = 180 minut na rea-
lizację zestawu doświadczeń w pracowni
przez studenta
• Uwrażliwianie studenta przez opiekuna

dydaktycznego na podejmowanie
działań oszczędzających (optymali-
zujących) czas pracy

• Identyfikowanie i wdrażanie przez stu-
denta możliwości oszczędności (opty-
malizacji) czasu przeznaczonego na
zagospodarowanie stanowiska pracy

• Identyfikowanie i wdrażanie przez stu-
denta możliwości oszczędzania (opty-
malizacji) czasu przeznaczonego na
ustawienia zestawu doświadczalnego

POJĘCIE: 
czas pracy studenta z pojedynczą grupą
uczniów =  ok. 20 minut na realizację
doświadczeń (wybranych z zestawu)
przez uczniów pod opieką studenta
• Identyfikowanie i wykorzystywanie

przez studenta możliwości oszczędzania
(optymalizacji) czasu trwania zapozna-
nia studenta z nową grupą uczniów

• Identyfikowanie i wykorzystywanie
przez studenta możliwości oszczędzania
(optymalizacji) czasu pracy studenta na
zorganizowanie miejsca pracy studenta
i uczniów

• Identyfikowanie i wykorzystywanie
przez studenta możliwości oszczędzania
(optymalizacji) czasu ustawienia ze-
stawu doświadczalnego przez uczniów.

• Identyfikowanie i wykorzystywanie
przez studenta możliwości oszczędzania
(optymalizacji) czasu przeznaczonego
na wypełnianie kart pracy uczniów



O możliwościach i znaczeniu kształcenia przyszłego personelu… 103

Źródło: opracowanie własne.  

studentów (przyszłych nauczycieli fizyki) przez opiekuna dydaktycznego jako men-
tora oraz kształcenia w tej pracowni uczniów przez studentów praktykujących
działania kaizen w ramach pracowni PDF. Definiując po raz pierwszy dla pracowni
PDF potrzebne do tego pojęcia: pracy własnej, pracy, środowiska pracy i wyrobu ma-
terialnego, szczegółowo odniesiono się do takich celów, jak:
● usprawnienie/ułatwianie pracy własnej; przez pojęcie pracy własnej studenta ro-

zumie się zaplanowanie, zestawienie aparatury oraz przeprowadzenie doświad-
czenia, a przez pojęcie pracy własnej ucznia pod opieką studenta rozumie się
zestawienie aparatury oraz przeprowadzenie doświadczenia przez ucznia,

● zmniejszenie wysiłku podczas pracy oraz usunięcie niewygód podczas pracy;
przez pojęcie pracy rozumie się odpowiednio: działania podejmowane w PDF

1 2 3
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POJĘCIE:
produktywność = wielkość zmiany (przy-
rost) w wiadomościach i umiejętnościach
studenta uzyskana z realizacji doświad-
czeń przez studenta w warunkach PDF
• Inspirowanie studenta przez opiekuna

dydaktycznego do:
– dostrzegania i wykorzystywania (we

własnej pracy z uczniami) wielo-
aspektowości pojedynczego doświad-
czenia fizycznego w celu posze-
rzania/pogłębiania wiedzy

– uatrakcyjniania realizowanych do-
świadczeń w celu  zapewnienia lep-
szego utrwalenia wiedzy fizycznej

– nawiązywania w realizacji doświad-
czeń do otaczającej praktyki w celu
dostrzegania zastosowań fizyki w
życiu codziennym

– odnotowywania ważnych z punktu wi-
dzenia studenta informacji o doświad-
czeniu (zapisy studenta)

• Identyfikowanie i odnotowywanie przez
studenta możliwości omawiania wielo-
aspektowości każdego realizowanego
doświadczenia fizycznego

• Identyfikowanie i odnotowywanie mo-
żliwości uatrakcyjniania każdego reali-
zowanego doświadczenia.

• Identyfikowanie i odnotowywanie
możliwości nawiązywania w realizacji
każdego doświadczenia do otaczającej
praktyki

POJĘCIE: 
produktywność = wielkość zmiany (przy-
rost) w wiadomościach i umiejętnościach
studenta i ucznia uzyskana z realizacji
doświadczeń przez uczniów pod opieką
studenta w warunkach PDF
• Wykorzystywanie przez studenta w roz-

mowie z uczniami możliwości omawia-
nia wieloaspektowości pojedynczego
doświadczenia fizycznego z uczniami w
celu poszerzania/pogłębiania wiedzy
uczniów

• Wykorzystywanie przez studenta możli-
wości uatrakcyjniania każdego doświad-
czenia realizowanego z uczniami w celu
zapewnienia lepszego. utrwalenia wie-
dzy fizycznej uczniów

• Nawiązywanie w realizacji każdego do-
świadczenia do otaczającej praktyki w
celu zapewnienia dostrzegania przez
uczniów zastosowań fizyki w ich życiu
codziennym 

• Inspirowanie uczniów przez studenta do
poprawienia komunikacji między stu-
dentem a uczniem
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na stanowisku doświadczalnym przez studenta (podproces A) lub działania po-
dejmowane w PDF na stanowisku doświadczalnym przez ucznia pod opieką stu-
denta (podproces C),

● poprawienie bezpieczeństwa pracy; pojęcie pracy rozumie się jak wyżej,
● usprawnienia w środowisku pracy; przez pojęcie środowiska pracy rozumie się

odpowiednio: pracownię PDF (podproces A) lub PDF z zaproszonymi uczniami
i nauczycielami (podproces C),

● poprawienie jakości wyrobu; przez wyrób materialny studenta rozumie się wynik
planowania doświadczenia, zestawioną aparaturę oraz przebieg i wynik zreali-
zowanego doświadczenia (podproces A), a przez pojęcie wyrobu materialnego
studenta i uczniów rozumie się zestawienie aparatury przez uczniów, przebieg
i wynik doświadczenia realizowanego przez uczniów pod opieką studenta oraz
właściwą część lekcji (podproces C),

● oszczędzanie czasu pracy; przez pojęcie czasu pracy studenta rozumie się czas
180 minut przeznaczony na realizację zestawu doświadczeń w pracowni przez
studenta (podproces A), a przez pojęcie czasu pracy studenta z pojedynczą grupą
uczniów − czas ok. 20 minut przeznaczony na realizację doświadczeń (wybra-
nych z zestawu) przez uczniów pod opieką studenta (podproces C),

● poprawienie produktywności; przez pojęcie produktywności rozumie się odpo-
wiednio: wielkość zmiany (przyrost) w wiadomościach i umiejętnościach studenta
uzyskaną z realizacji doświadczeń przez studenta w warunkach PDF (podproces A)
lub wielkość zmiany (przyrost) w wiadomościach i umiejętnościach studenta i
ucznia uzyskana z realizacji doświadczeń przez uczniów pod opieką studenta
w warunkach PDF (podproces C).
Wszystkie działania przypisane do osiągania każdego z celów w podprocesie A

zawsze rozpoczynają się od działań podejmowanych przez opiekuna dydaktycznego
typu: inspirowanie do…, uwrażliwianie na…, sugerowanie…, ukierunkowanych na
studenta w celu stworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu przez niego
działań w duchu kaizen, bez bowiem aktywnej postawy opiekuna dydaktycznego –
świadomego swojej roli w realizacji celów pracowni PDF poszerzonych o kaizen –
kształcenie w tym duchu studentów (przyszłych nauczycieli) fizyki jako przyszłego
personelu szkół w ogóle nie jest możliwe.

Działania podejmowane przez studenta (przyszłego nauczyciela) zostały rozpat-
rzone na dwóch poziomach aktywności: studenta w relacji do opiekuna dydaktycz-
nego i technicznego (podproces A) oraz studenta w relacji do opiekuna
dydaktycznego (będącego tu głównie obserwatorem działań studenta) i równocześ-
nie studenta-nauczyciela względem uczniów (podproces C). W podprocesie A stu-
dent jest podmiotem działań opiekuna dydaktycznego oraz samodzielnie podejmuje
działania typu: usprawnianie..., ułatwianie sobie..., organizowanie..., identyfikowa-
nie..., optymalizowanie..., ukierunkowane na własny rozwój w zakresie wykształce-
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nia i stosowania nawykowych działań umyślnie twórczych w duchu kaizen. Nato-
miast w podprocesie C student-nauczyciel wykonuje działania w duchu kaizen oparte
na wykorzystaniu doświadczeń nabytych w podprocesie A oraz współpracując z po-
jedynczą grupą uczniów, przyjmuje rolę inspiratora działań w duchu kaizen ukierun-
kowanych – ze względu na krótki czas współpracy z uczniami – jedynie na
uwrażliwienie uczniów na potrzebę i możliwość podejmowania tego typu działań. 

Pomocą − zarówno dla prowadzącego zajęcia w pracowni PDF opiekuna dydak-
tycznego, jak i dla studenta − w systematycznym podejmowaniu działań wymienio-
nych w tab. 2 powinna być lista kontrolna działań w duchu kaizen (tab. 3),
zaadaptowana przez autorki z japońskiego przedsiębiorstwa [12, s. 249] na potrzeby
pracowni PDF. Lista kontrolna ma za zadanie nieustannie przypominać o typowych
obszarach do bieżącego sprawdzania GEMBA pod kątem występowania zarówno
MUDA (marnotrawstwo, działanie niedodające wartości), jak i MURI (nadmierne ob-
ciążenie) oraz MURA (nieregularność). 

Tabela 3. Adaptacja listy kontrolnej działań w duchu kaizen z japońskiego 
przedsiębiorstwa na potrzeby Pracowni Dydaktyki Fizyki 

Lista kontrolna działań w duchu kaizen przypomina typowe obszary do bieżącego sprawdzania
GEMBA pod kątem występowania zarówno MUDA (marnotrawstwo, działanie niedodające

wartości) jak i MURI (nadmierne obciążenie) oraz MURA (nieregularność)

W japońskim
przedsiębiorstwie 

[12, s. 249]
W Pracowni Dydaktyki Fizyki w podprocesach  A  i  C 

1 2
Siła robocza • opiekun dydaktyczny oraz opiekun techniczny 

• student − przyszły nauczyciel uczniowie
• uczniowie

Technika • wyuczona/wyćwiczona umiejętność techniczna studenta np. sprawność ma-
nualna łączenia obwodów elektrycznych, zestawiania aparatury doświadczalnej
itp.

Metoda • metoda pracy studenta (wybrana przez studenta) 
• metoda pracy ucznia (narzucona przez studenta)

Czas • czas realizacji pojedynczego doświadczenia przez studenta 
• czas „przezbrajania” stanowiska doświadczalnego 
• czas realizacji pojedynczego doświadczenia przez uczniów pod opieką studenta 
• czas pracy studenta z pojedynczą grupą uczniów (właściwa część lekcji – 3-4

doświadczenia) 
• czas oczekiwania studenta na kolejną grupę uczniów

Obiekt • aparatura doświadczalna np. oscyloskop, zasilacze, komputer z oprogramowa-
niem Coach itp. 

Przyrządy 
i narzędzia

• oprzyrządowanie konkretnego stanowiska doświadczalnego, np. standardowe
przyrządy pomiarowe, ekran, odważniki, magnesy itp.

Materiały • materiały używane w doświadczeniach (np. przewody elektryczne, statywy,
nitki, plastelina, strzykawki, gumki, świeczki, zapałki itp.) 

• materiały dydaktyczne, np. instrukcje do zestawów doświadczeń, karty zbiera-
nia danych o doświadczeniu, karty pracy ucznia, karty kontrolne
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Tabela 3 (cd.)

Źródło: opracowanie własne.

Kształcenie podejmowania nawykowych działań umyślnie twórczych w duchu
kaizen w pracowni PDF może być wspomagane przez wykorzystanie do analizy i wi-
zualizacji potencjalnych problemów (rozumianych jako sposobności do udoskonaleń)
różnych narzędzi jakościowych, np.: wykresów przyczynowo-skutkowych (nazywa-
nych także diagramami Ishikawy lub schematem rybiej ości), kart zbierania danych,
wykresów analizy Pareto-Lorenza. Narzędzia jakościowe zastosowane w GEMBA
ułatwiają znalezienie MUDA, czyli marnotrawstwa, działań niedodających wartości,
odpowiadając na pytanie gdzie podejmować działania kaizen (mapa procesu, wykres
przyczynowo-skutkowy, karta zbierania danych o realizacji doświadczenia) oraz w ja-
kiej kolejności podejmować działania kaizen, ukierunkowując je najpierw na elimi-
nowanie przyczyn wnoszących największy wkład do MUDA (gdy jest taka potrzeba,
używając wykresu analizy Pareto-Lorenza).

3.4. Pierwsze doświadczenia z włączania działań w duchu kaizen
w procesie kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli fizyki

Autorki w ramach swoich dotychczasowych badań wypracowały przykłady sku-
tecznego zastosowania konkretnych narzędzi jakości w pracowni PDF przedstawione
szerzej w pracach dotyczących koncepcji [8] oraz szczegółowych rozważań [7; 4; 6;
20] na temat wykorzystania instrumentarium zarządzania jakością w pracowni PDF.

Rysunek 2 w niniejszym artykule przedstawia szczegółowy fragment mapy jed-
nosemestralnego procesu kształcenia studentów − przyszłych nauczycieli (w pra-
cowni PDF) będącej wynikiem własnej analizy wykorzystującej podejście procesowe
(rys. 2), a jego wizualizacja pozwoliła opiekunowi dydaktycznemu i studentom zro-
zumieć powiązania między zidentyfikowanymi podprocesami wraz z wyekspono-
waniem wejść/wyjść z poszczególnych podprocesów. 

1 2
Wielkość 
produkcji

• liczba doświadczeń wykonywanych przez studenta 
• liczba doświadczeń wykonywanych przez uczniów pod opieką studenta

Zapasy • zapas aparatury/przyrządów doświadczalnych na stanowisku doświadczalnym 
• zapasy materiałów używanych w doświadczeniu na stanowisku doświadczalnym

Miejsce • pracownia dydaktyki fizyki jako pomieszczenie 
• miejsce na stanowisko doświadczalne (przestrzeń + stół + krzesło) 
• przestrzeń dla uczniów

Sposób myślenia • postawa opiekuna dydaktycznego (czy jest inspirująca i/lub uwrażliwiająca i/lub
wspierająca studenta) 

• świadomość poznawcza studenta (zdolność poznawania i oceniania siebie oraz
otoczenia) 

• postawa studenta (czy jest inspirująca i/lub uwrażliwiająca i/lub wspierająca
ucznia) 

• sposób myślenia ucznia
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Poniżej przedstawiono przykładowe wykorzystanie schematu przyczynowo-skut-
kowego (rys. 5-6) oraz karty zbierania danych o realizacji doświadczenia (rys. 7) dla
konkretnych doświadczeń fizycznych przeprowadzanych przez studenta w pracowni
PDF. 

Rys. 5. Przykładowy schemat przyczynowo-skutkowy nieosiągania założonych rezultatów 
dla doświadczenia: rozszczepienie światła białego (skrót DO oznacza doświadczenie optyczne)

Źródło: [7, s. 34].

Wykonana przez autorki analiza przyczynowo-skutkowa doświadczenia do-
tyczącego rozszczepienia światła białego (rys. 5) okazała się przydatna do:
● uwrażliwienia opiekuna dydaktycznego na możliwość wystąpienia 60 przyczyn

niepowodzeń w czasie realizacji doświadczenia przez studenta (w podprocesie A), 
● zainspirowania opiekuna dydaktycznego do podjęcia myślenia i działania w

duchu kaizen w zakresie eliminowania potencjalnych niepowodzeń,
● zainspirowania opiekuna dydaktycznego do polecenia studentom wykorzysty-

wania na zajęciach w PDF schematu przyczynowo-skutkowego jako narzędzia
pracy studenta.
Studenci w ramach zajęć w pracowni PDF, zachęceni przez opiekuna dydak-

tycznego, samodzielnie sporządzali podobnego typu analizy przy użyciu schematu
przyczynowo-skutkowego dla realizowanych przez siebie doświadczeń. Początkowo
wykonywane schematy charakteryzowały się minimalną liczbą zidentyfikowanych
potencjalnych przyczyn niepowodzeń/problemów, ale każdy kolejno tworzony sche-
mat był bogatszy i zawierał coraz więcej zidentyfikowanych przyczyn drugiego i
trzeciego rzędu. 
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mat był bogatszy i zawierał coraz więcej zidentyfikowanych przyczyn drugiego i
trzeciego rzędu. 

Rys. 6. Przykład wykorzystania schematu przyczynowo-skutkowego przez studenta do analizy 
nieosiągania założonych rezultatów przy wykonywaniu doświadczenia: badanie ruchu jednostajnego

Źródło: [5]. 

Rysunek 6 przedstawia wybrany przykład szczegółowego schematu przyczy-
nowo-skutkowego opracowanego przez studenta pod kątem występowania poten-
cjalnych problemów pojawiających się podczas realizacji doświadczenia: badanie
ruchu jednostajnego. Wydaje się, że wizualizacja na wykresie rybiej ości umożliwiła
studentowi:
● czytelne zidentyfikowanie: 5 głównych grup potencjalnych przyczyn, 16 pierw-

szorzędnych czynników, oraz 19 potencjalnych, drugorzędowych przyczyn
wpływających na zaobserwowanie na torze powietrznym innego ruchu niż ruch
jednostajny,

● uwrażliwienie się na możliwość wystąpienia jednej lub kilku ze zidentyfikowa-
nych potencjalnych przyczyn podczas wykonywania doświadczenia,

● zainspirowanie się do podjęcia myślenia i działania w duchu kaizen w zakresie
eliminowania potencjalnych przyczyn niepowodzeń doświadczenia.
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Rys. 7.  Przykładowa karta zbierania danych o realizacji doświadczenia – wypełniona  przez studenta
po realizacji doświadczenia: rozszczepienie światła białego

Źródło: [5], formularz opublikowano w: [8, s. 194-195].

Zaproponowana w koncepcji badania procesu nauczania-uczenia się studenta i
ucznia przy użyciu narzędzi doskonalenia jakości [8, s. 194-195] karta zbierania da-
nych o realizacji doświadczenia została wprowadzona do użycia w pracowni PDF i
po każdej realizacji doświadczenia student wypełniał ją anonimowo. Analiza zapisów
studentów (przykład na rys. 7) pozwoliła m.in. na:
● wykorzystanie informacji/faktów zawartych w tych kartach jako wskazówek do

udoskonalania pracowni PDF, 
● doskonalenie małymi krokami działań opiekuna dydaktycznego podczas dyskusji

prowadzonej na etapie planowania doświadczenia przez studenta oraz omawia-
nia wyniku doświadczenia. 
Dodatkowo na podstawie obserwacji autorki zauważyły, że w celu ułatwienia po-

dejmowania myślenia i działań kaizen przez studentów i opiekuna dydaktycznego
przydatne byłoby dalsze poszerzenie zakresu karty o zagadnienia typu: wymień
działania, jakie możesz podjąć w celu szybkiego zestawienia tego doświadczenia w
obecności uczniów; zasugeruj możliwości udoskonalenia małymi krokami zrealizo-
wanego doświadczenia (tj. bezinwestycyjnie lub przy minimalnych inwestycjach).

Obserwacja pracy studenta podczas realizacji doświadczenia dotyczącego  roz-
szczepienia światła białego pozwoliła autorkom na przytoczenie przykładów ele-
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mentarnych działań w duchu kaizen związanych z realizacją niektórych, typowych
celów doskonalenia małymi krokami (porównaj tab. 3), takich jak:
● poprawienie bezpieczeństwa pracy (rys. 8) – zauważenie możliwości i zrealizo-

wanie takiego zamocowania uchwytu statywu, który zwiększy bezpieczeństwo
pracy,

Rys. 8. Przykład działań w duchu kaizen w doświadczeniu: rozszczepienie światła białego
– poprawienie bezpieczeństwa pracy przez odwrotne zamocowanie uchwytu statywu

Źródło: opracowanie własne.

● usprawnienie w środowisku pracy studenta (rys. 9) – zauważenie możliwości i
wykorzystanie statywu przykręcanego do stołu w miejsce pudełka jako pod-
wyższenie dla pryzmatu, a następnie zauważenie możliwości i zrealizowanie za-
miany statywu przykręconego do stołu na statyw przestawny (pozwalający na
łatwą i prawie nieograniczoną zmianę położenia pryzmatu względem źródła
światła i ekranu); 

Rys. 9. Przykład działań w duchu kaizen w doświadczeniu: rozszczepienie światła białego 
– usprawnienie w środowisku pracy przez: 1) statyw przykręcany do stołu zamiast pudełka

jako podwyższenie dla pryzmatu; 2) statyw przestawny zamiast statywu przykręcanego

Źródło: opracowanie własne.

● poprawienie jakości wyniku doświadczenia (rys. 10) – gdy:
a) student otrzymał widmo światła białego na ścianie, a miał je uzyskać na ekra-

nie – zauważenie możliwości uzyskania widma na ekranie przez przestawienie ekranu
(nie zwracając uwagi na otoczenie (drzwi)) i jej wykorzystanie,
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b) student otrzymał widmo światła białego na przestawionym ekranie – za-
uważenie możliwości zmiany geometrii układu doświadczalnego tak, by otrzymać
widmo na ekranie stojącym w wyznaczonym miejscu (i tym samym odblokować
drzwi wejściowe) i jej wykorzystanie.

Rys. 10. Przykład działań w duchu kaizen w doświadczeniu rozszczepienia światła białego
z uwzględnieniem geometrii układu w celu  uzyskania widma na ekranie – poprawienie jakości wyniku
zrealizowanego doświadczenia: 1) student początkowo uzyskał widmo na ścianie, więc przesunął

ekran z wyznaczonego miejsca, nie zwracając uwagi na otoczenie (drzwi);  2) student zmienił
geometrię układu tak, by otrzymać widmo na ekranie stojącym w wyznaczonym miejscu 

(i tym samym odblokował drzwi wejściowe)

Źródło: opracowanie własne.

Autorki sądzą, że przedstawione przykłady myślenia i podejmowania działań są
dobrą wizualizacją prostych działań w duchu kaizen mieszczących się w czterech
strategiach z sześciu zaproponowanych przez Roberta Maurera (por. podpunkt 3.3 ni-
niejszej pracy), takich jak:
● wymyślanie małych rzeczy/zmian (czasami wręcz trywialnych) w celu rozwi-

nięcia nowych zdolności i nawyków przy minimalnym wysiłku,
● podejmowanie małych działań kończących się sukcesem,
● rozwiązywanie małych problemów, nawet w momentach trudnych, krytycz-

nych/przełomowych,
● rozpoznawanie małych, lecz istotnych momentów/problemów/potencjalnych

udoskonaleń, które są często/z reguły niezauważanie przez innych.
Przedstawienie tego typu przykładowej wizualizacji działań w duchu kaizen stu-

dentom (przyszłym nauczycielom) wraz z wymienieniem wszystkich sześciu strate-
gii Maurera powinno skutecznie zainspirować studentów do poszukiwania i
wdrażania metodą prób jak największej liczby elementarnych, banalnie prostych, a
nawet zawstydzająco trywialnych działań w czasie przeprowadzania doświadczeń fi-
zycznych w pracowni PDF, zwłaszcza gdy działania te będą zrozumiane i wsparte
przez opiekuna dydaktycznego pracowni stosującego również pozostałe strategie, tj.:
● zadawanie małych pytań w celu zapoczątkowania w umyśle studentów procesów

twórczych przy braku lęku przed dużymi zmianami, np.: co możesz zrobić, choćby
najmniejszego, co mogłoby usprawnić to doświadczenie, 
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● przyznawanie małych nagród (np. pochwał) w celu zmotywowania studentów do
osiągnięcia jak najlepszych wyników z zachowaniem jej cech, takich jak: dobrze
odpowiada celowi, jest dostosowana do osoby, jest niedroga/niematerialna.
Podsumowując pierwsze doświadczenia z włączania działań w duchu kaizen do

procesu kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli fizyki), warto podkreślić ich
pozytywny wpływ na realizację dotychczasowego programu. Wprowadzenie do PDF
wizualizacji procesu nauczania-uczenia się studenta i ucznia w formie mapy procesu
oraz schematów przyczynowo-skutkowych i karty zbierania danych o przebiegu do-
świadczenia jako dwóch narzędzi pracy studenta wspierało proces kształcenia stu-
denta (przyszłego nauczyciela) oraz uatrakcyjniało ten proces o nowe doświadczenia
osobiste, nie powodując jednocześnie naruszania istniejącego programu pracowni.
Jednocześnie czas zajęć wprowadzających do pracowni PDF został pełniej zagospo-
darowany przez opiekuna dydaktycznego poprzez dodatkowe zaprezentowanie wy-
branych narzędzi jakościowych. 

Pełne wdrożenie koncepcji kształcenia wśród studentów nawykowych działań
umyślnie twórczych w duchu kaizen będzie wymagało na stałe wprowadzenia reali-
zacji podjętych już działań w pracowni PDF i poszerzenia ich o zapoznanie studen-
tów ze strategiami wdrażania działań umyślnie twórczych w duchu kaizen, z
podstawowymi pojęciami w zasadach doskonalenia w duch kaizen (tab. 1), z celami
i podstawowymi działaniami realizowanymi w tym duchu w pracowni PDF (tab. 2)
oraz z listą kontrolną dotyczącą tych działań (tab. 3). Zapoznanie studentów z wy-
mienionymi zagadnieniami, według autorek, powinno się odbywać podczas zajęć
wprowadzających do pracowni PDF i/lub na drodze samokształcenia studenta na
bazie materiałów (tab. 1-3) załączonych do każdej instrukcji zestawu doświadczeń.
Ponadto należy pamiętać, że pełne wdrożenie koncepcji będzie możliwe, jeżeli spotka
się ze zrozumieniem i z zaangażowaniem opiekuna dydaktycznego pracowni.

3.5. Pierwsze doświadczenia z włączania działań w duchu kaizen
i innych elementów zarządzania jakością do nauczania fizyki w gimnazjum 

Autorki poszukiwały dowodów potwierdzających, że w praktyce szkolnej
możliwe jest połączenie realizacji lekcji fizyki zgodnej z podstawą programową z
elementami kształcenia uczniów w duchu kaizen. Nie znajdując tego typu informa-
cji w szeroko rozumianej literaturze przedmiotu (dotyczącej nie tylko nauczania fi-
zyki), w celu  wstępnego potwierdzenia słuszności tej tezy autorki poszukiwały
prostych możliwości jej weryfikacji we własnym warsztacie pracy. Poniżej opisano
dwa przykłady tego typu weryfikacji.

W czasie lekcji fizyki poprowadzonej przez współautorkę niniejszej pracy (S. Du-
dziak-Kamieniarz, czynnego nauczyciela fizyki w Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie) i poświęconej własnościom wahadła uczniowie klasy III podzieleni
na 6 grup realizowali doświadczenie pt.: Badanie izochronizmu wahadła (rys. 11). 
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Rys. 11. Badanie izochronizmu wahadła − niezależności amplitudy od okresu drgań

Źródło: [21, s. 10].

Po wykonaniu doświadczenia uczniowie zostali poproszeni w ramach pracy grupo-
wej (bez wcześniejszego zapoznania ich z koncepcją i praktykami kaizen) o wyszu-
kanie jak największej liczby propozycji małych, drobnych udoskonaleń realizacji
tego doświadczenia. Uczniowie bez oporu zapisali swoje sugestie udoskonaleń (zob.
rys. 12), z reguły ograniczając się do wypisania po jednej takiej możliwości, a jedna
z grup nie zauważyła potrzeby udoskonalania przeprowadzonego doświadczenia,  po-
nieważ uczniowie ci wszystko zrozumieli i wykazali proporcjonalną zależność t(n),
więc w ich opinii niczego nie należało już zmieniać. Powyższe fakty mogą sugero-
wać tak charakterystyczny dla naszej mentalności brak naturalnej potrzeby poszuki-
wania możliwości ciągłego udoskonalania wszystkiego, co nas otacza. Jednocześnie
warto podkreślić, że wprowadzenie elementu poszukiwania możliwości udoskonaleń
w duchu kaizen nie zaburzyło toku lekcji ani nie naruszyło realizacji celów w ramach
tej lekcji, a wręcz wzbogaciło uczniów o nowe doświadczenie z obszaru kaizen. 

Opisana lekcja nie była jedynym doświadczeniem współautorki pracy z wplata-
nia w poszczególne ogniwa lekcji fizyki elementów zarządzania jakością. W pracy
pt.: Efekty dmuchania a podejmowanie decyzji na podstawie faktów [9] przedstawiła: 
● konkretny scenariusz lekcji fizyki – dotyczącej prawa Bernoulliego – który obok

celów realizujących podstawę programową nauczania fizyki w gimnazjum za-
wierał cele dotyczące znajomości i korzyści wynikających ze stosowania siódmej
zasady zarządzania jakością (sformułowanej we wstępie do ISO 9000:2000 jako:
Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji),

● przemyślenia z dwukrotnie przeprowadzonej lekcji z uczniami,
co doprowadziło do uzasadnionego stwierdzenia, że „wprowadzenie do lekcji ele-
mentów zarządzania jakością nie tylko nie zaburza nauczania fizyki w gimnazjum,
ale ten proces wzmacnia” [9, s. 204]. 
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Rys. 12. Sugestie uczniów klasy IIIa Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie 

(rok szkolny 2008/2009) co do możliwości udoskonaleń doświadczenia fizycznego 

pt.: Badanie izochronizmu wahadła

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przywołanych doświadczeń z praktycznej realizacji lekcji fizyki
w gimnazjum można przyjąć tezę, że w praktyce szkolnej możliwe jest połączenie
realizacji lekcji fizyki zgodnej z podstawą programową z elementami kształcenia
uczniów w duchu kaizen (jak i z innymi zagadnieniami zarządzania jakością). Oczy-
wiście wymaga to od nauczyciela prowadzącego takie lekcje poszerzenia jego me-
rytorycznej wiedzy przedmiotowej o wiadomości i umiejętności dotyczące
podejmowania działań w duchu kaizen wraz z inspirowaniem uczniów w tym zakresie.

4. Podsumowanie

Podjęcie przez autorki pierwszego kroku (i, jak się wydaje, niemającego odpo-
wiednika w literaturze przedmiotu) na drodze do wypracowania koncepcji praktycz-
nego wdrażania procesu równoległego kształtowania – bez zaburzania już
istniejącego systemu kształcenia nauczycieli – aktywnych postaw projakościowych
u studentów (przyszłych nauczycieli), z ukierunkowaniem tych postaw na ciągłe 
doskonalenie małymi krokami doprowadziło do opracowania szczegółowej, zapre-
zentowanej w niniejszej pracy koncepcji kształcenia w duchu kaizen studentów (przy-
szłych nauczycieli fizyki) w Pracowni Dydaktyki Fizyki.

Jak wykazano, kształcenie przyszłych nauczycieli fizyki w ramach zajęć PDF z
założenia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności laboratoryjnych oraz umiejęt-
ności przygotowania i prowadzenia lekcji fizyki daje możliwość równoległego
kształtowania wśród studentów działań umyślnie twórczych, takich jak nawykowe
poszukiwanie możliwości udoskonaleń małymi krokami (kaizen) i ich wdrażanie w
stworzonym w pracowni mikrośrodowisku pracy nauczyciela (gemba). Takie połącze-
nie nie tylko nie zaburza ustalonego procesu kształcenia studentów jako przyszłych
nauczycieli fizyki, ale ten proces uatrakcyjnia i wzmacnia, ugruntowując wiedzę
i umiejętności przyszłych nauczycieli. 

Sugestie uczniów co do możliwości udoskonaleń doświadczenia fizycznego:
1. Należało użyć bardziej dokładnego kątomierza.
2. Należało użyć w doświadczeniu więcej sprzętu.
3. Należało użyć stopera, z którego można odczytać kilka pomiarów jednocześnie (taki jak w ko-

mórce).
4. Kulka musi być puszczana z jednego punktu, aby zmniejszyć błąd pomiaru.
5. Aby ulepszyć to doświadczenie, należy zastosować nitki z oczkami (aby ich nie wiązać w trakcie do-

świadczenia).
6. Należy zaznaczyć stały punkt, z którego ma być wypuszczana kulka.
7. Wszystko rozumieliśmy, więc nic nie należy zmieniać/udoskonalać.
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Pierwsze doświadczenia z włączania do kształcenia uczniów gimnazjum działań
w duchu kaizen także są pozytywne i prowadzą do podobnego wniosku w odniesie-
niu do uczniów. Pozwala to sądzić, że student (przyszły nauczyciel) podczas zajęć
z uczniami w pracowni PDF swoją postawą i działaniami może uwrażliwiać uczniów
na zachowania projakościowe i inspirować ich do podejmowania działań dosko-
nalących małymi krokami. W przyszłości tak przygotowany student, jako czynny
nauczyciel, ma realną szansę kształtować sposób myślenia i działania swoich poten-
cjalnych uczniów w duchu kaizen.

Rys. 13. Przełożenie japońskiego rozumienia funkcji pracowniczych  na funkcje związane ze szkołą

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [12, s. 38].

Jak się wydaje, analogiczne rozwiązania mogą zostać wprowadzone na różnych
etapach kształcenia przyszłych nauczycieli wszystkich przedmiotów przyrodniczych
i technicznych oraz – po adekwatnej adaptacji – na różnych etapach kształcenia przy-
szłych nauczycieli innych przedmiotów. Stwarza to szansę wprowadzenia do szkół
personelu „przesiąkniętego duchem kaizen”, co w dłuższej perspektywie czasowej
może ukierunkować zmiany kultury szkoły (rys. 13 w kontekście rys. 3 i 4 oraz ko-
mentarza do nich) oraz wpłynąć na wykształcenie społeczności dostrzegających i wy-
korzystujących możliwości ciągłego doskonalenia małymi krokami w każdej sferze
życia o wymiarze ekonomicznym i społecznym.
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ON POSSIBILITIES AND IMPORTANCE OF EDUCATION FOR SCHOOL
FUTURE PERSONNEL IN THE SPIRIT OF KAIZEN – A CASE STUDY

OF PHYSICS DIDACTIC LABORATORY

Summary 

The paper, referring to Japanese experiences of effective managers’ and workers’ education in the
spirit of kaizen and the need for implementation of training of such attitudes in Polish schools, presents
in practice – on the example of future physics teachers’ education in Physics Didactic Laboratory – po-
ssibilities and importance of parallel shaping of such way of thinking as well as attitudes of active search
for improvement “by small steps” within the framework of an existing unitary educational process in
high school.
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BADANIE UŚWIADOMIONYCH POTRZEB 
I BARIER EDUKACYJNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
W CELU USTALENIA EUROPEJSKIEGO STANDARDU 

EDUKACJI MENEDŻERA JAKOŚCI W SYSTEMIE STUDIÓW
NIESTACJONARNYCH – ANALIZA POLSKICH 

DOŚWIADCZEŃ I WYNIKÓW BADAŃ*

1. Europejski kontekst badań

W procesie osiągania zamierzonych celów strategii lizbońskiej – trwałego przy-
spieszenia rozwoju gospodarczego oraz tworzenia coraz większej liczby lepszych
miejsc pracy – największą rolę do odegrania w Unii Europejskiej mają już istniejące
oraz powstające małe i średnie przedsiębiorstwa (w skrócie: MŚP, ang. SMEs), za-
trudniające odpowiednio mniej niż 50 pracowników i mniej niż 250 pracowników.
Według danych Eurostatu [2, s. 281-287] w skali całej UE w 2004 r. w przemyśle i
usługach MŚP zatrudniały ok. 70% wszystkich pracowników i wniosły do całego do-
chodu ok. 60% wartości dodanej, stanowiąc trzon gospodarki europejskiej i naj-
większe źródło nowych miejsc pracy. Dlatego też wiele różnego rodzaju działań i
programów UE oraz realizowanych w tych ramach projektów adresowanych jest do
MŚP w celu  wsparcia ich rozwoju, w tym podniesienia produktywności i zwiększe-
nia konkurencyjności przez podwyższenie kwalifikacji personelu. Przykładem ta-
kiego projektu jest projekt European Educational Framework for Quality
Management (numer ref. 134477-LLP-2007-IE-Leonardo_LMP [1, s. 53]) – w skró-
cie nazywany EEFQuality Management lub nawet EEFQM, a w Polsce znany także
pod nazwą Europejskie ramy edukacyjne dla zarządzania jakością – jest on finanso-
wany w ramach programu Lifelong Learning Programme, a właściwie jego podpro-

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

* Niniejsza praca powstała w ramach projektu European Educational Framework for Quality Ma-
nagement finansowanego z podprogramu Leonardo da Vinci programu Lifelong Learning Programme
zarządzanego przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Edu-
cation, Audiovisual and Culture Executive Agency) działającą na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.
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gramu pn. Leonardo da Vinci zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Eduka-
cji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual & Culture Executive
Agency, w skrócie: EACEA) na podstawie bezpośredniego upoważnienia Komisji
Europejskiej. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Uniwersytet
Limerick z Irlandii, w projekcie biorą udział: Uniwersytet Linkoping ze Szwecji,
Uniwersytet Techniczny z Katalonii oraz AZERTIA z Madrytu w Hiszpanii, Uni-
wersytet z Pireusu oraz ACH Consulting z Karneadou w Grecji, a także Politechnika
Wrocławska (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji oraz Wrocławskie Cen-
trum Transferu Technologii) z Polski.

Projekt EEFQM ukierunkowany jest na wypracowanie i dostarczenie uniwersal-
nych ram edukacyjnych (co oznacza: odpowiadający potrzebom ustrukturyzowany
program szkoleń/kształcenia z założenia uwzględniający jako podstawę wcześniejszą
praktyczną realizację zadań/projektów w przedsiębiorstwach oraz materiały dydak-
tyczne uwzględniające możliwości e-learningu) dla certyfikowanych szkoleń/kursów
i ich kontynuacji w drodze wyższych studiów w zakresie szeroko rozumianego za-
rządzania jakością – włączając w to i szczególnie eksponując metodologię szczupłego
wytwarzania (lean manufacturing) oraz metodologię sześć sigma (six sigma) –
umożliwiających praktykom zarządzania jakością, zatrudnionym w pełnym wymia-
rze czasowym w przedsiębiorstwach małych i średniej wielkości (MŚP) uzyskanie
docelowo w systemie studiów niestacjonarnych kwalifikacji zawodowych nawet na
poziomie akademickim, uznawanych na podstawie odpowiednich akredytacji we
wszystkich krajach partnerskich (zgodnie z duchem procesu bolońskiego). Wczes-
nym etapem projektu jest zadanie rozpoznania uświadomionych potrzeb i barier edu-
kacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakością na
przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji
i w Polsce.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie analizy polskich doświad-
czeń i wyników badań będących efektem prac autorów w ramach europejskiego pro-
jektu EEFQM oraz przedmiotowo związanych prac własnych prowadzonych zarówno
wcześniej, jak i równolegle z projektem dotyczących uświadomionych potrzeb i ba-
rier edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakoś-
cią, w tym postrzegania sylwetki eksperta zarządzania jakością przez doświadczonych
praktyków tej dziedziny.

2. Narzędzia, metody i koncepcje zarządzania jakością 
w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań własnych z 2003 r.

W roku 2003 w ramach jednego z zadań projektu badawczego pt.: „Mapowanie
strumienia wartości” finansowanego ze środków KBN (projekt o numerze rej. 5 T07D
005 23, realizowany w latach 2002-2005) przeprowadzono anonimowe badanie an-
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kietowe mające na celu zgromadzenie danych dotyczących stopnia znajomości oraz
zastosowania narzędzi, metod i koncepcji doskonalenia jakości w polskich przedsię-
biorstwach. Narzędziem badań był kwestionariusz, który został rozesłany do ok. 600
przedsiębiorstw działających na polskim rynku, zawierający prośbę, by jego wy-
pełnienie powierzono w przedsiębiorstwie osobie znającej strategię jego działań.
Kwestionariusz zawierał 56 pytań dotyczących trzech głównych obszarów tema-
tycznych: ogólnych informacji o przedsiębiorstwie (7 pytań), koncepcji stanowiących
podstawę doskonalenia działalności przedsiębiorstwa (5 pytań) oraz znajomości, sto-
sowania i oceny przydatności określonych narzędzi, metod i koncepcji doskonalenia
jakości (40 pytań) [5, s. 11]. Szczegółowe informacje o zawartości kwestionariusza
oraz o wynikach badań zostały opublikowane w pracach  [5; 6; 7].

2.1. Informacje ogólne o zbadanych przedsiębiorstwach

Uzyskano 118 odpowiedzi, tj. zwrot na często spotykanym poziomie wy-
noszącym 20%. Spośród respondentów najliczniejszą grupę stanowili przedstawi-
ciele przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracowników − 59%), a wszystkie
pozostałe odpowiedzi pochodziły od przedsiębiorstw małych i średnich (10-250 pra-
cowników − 41%); zob. rys. 1. Wśród odpowiadających nie było reprezentantów tzw.
mikroprzedsiębiorstw (<10 pracowników). Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo
było zaliczane do grupy dużych, średnich lub małych przedsiębiorstw na podstawie
liczby zatrudnionych w nim osób.

Rys. 1. Udział dużych, średnich i małych przedsiębiorstw w badaniu ankietowym w 2003 r.

Źródło: [5, s. 12].
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2.2. Znajomość i stosowanie narzędzi, metod i koncepcji z wyróżnionych grup

Odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości i stosowania określonych narzę-
dzi, metod i koncepcji zarządzania jakością pokazały, że przedsiębiorstwa małe i
średnie pozostają w tej kwestii za firmami dużymi. Wyróżniając małe i średnie przed-
siębiorstwa z całej badanej próby, można zaobserwować w odniesieniu do określo-
nych w ankiecie grup narzędzi statystycznych i narzędzi zespołowego rozwiązywania
problemów (zob. grupy 1 i 2 w tab. 1), metod i technik (zob. grupa 3 w tab. 1) oraz
koncepcji i strategii (zob. grupa 4 w tab. 1), że średnio ich deklarowana znajomość
(rys. 2a) i stosowanie (rys. 2b) w małych i średnich przedsiębiorstwach były za-
uważalnie niższe niż dla ogółu ankietowanych firm. Mimo to ogólna tendencja po-
zostawała taka sama: najbardziej znane i najczęściej stosowane były narzędzia z
grupy narzędzi statystycznych oraz metody i techniki zaliczone do trzeciej grupy
(takie jak: QFD, FMEA, 5s, kaizen, SMED, PDCA oraz Poka-Yoke), natomiast mniej
popularne były koncepcje i strategie związane z szeroko pojętym zarządzaniem ja-
kością oraz narzędzia z grupy narzędzi zespołowego rozwiązywania problemów.

Tabela 1. Grupy narzędzi, metod i koncepcji zarządzania jakością, których znajomość i stosowanie
badano w 2003 r.

Grupy narzędzi, metod i koncepcji

1. Narzędzia statystyczne:
● Histogram
● Diagram rozproszenia (korelacji)
● Arkusze sprawdzające (zbieranie danych)
● Karty przebiegu procesu
● Karty kontrolne SPC
● Diagram Pareto
● Analiza zdolności procesu
● Analiza systemu pomiarowego (MSA), np.

Gauge R&R
● Projektowanie eksperymentów (DoE)
● ANOVA
● Testowanie hipotez
● Określanie przedziałów ufności
● Analiza regresji

2. Narzędzia zespołowego rozwiązywania
problemów:

● Schemat blokowy przebiegu procesu (flow-
chart)

● Burza mózgów
● Diagram Ishikawy (rybiej ości)
● Diagram pokrewieństwa
● Diagram zależności
● Diagram drzewa
● 5 x „dlaczego?” (5 why)
● Diagram macierzowy (tablicowy)
● Macierzowa analiza danych
● Diagram programu procesu decyzyjnego

(PDPC)
● Diagram strzałkowy (PERT)
● Analiza pola sił
● Zrównoważona karta wyników (balanced

scorecard)
3. Inne metody i techniki:

● QFD
● FMEA
● 5s
● kaizen
● SMED
● PDCA (Plan, Do, Check, Act)
● Poka-Yoke

4. Koncepcje i strategie:
● TQM
● six sigma
● lean manufacturing
● Total Productive Maintenance (TPM)
● Benchmarking
● Business Process Reengineering
● Teoria ograniczeń

Źródło: opracowanie własne.  
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oś x – grupy narzędzi, metod i koncepcji;
oś y – uśredniony procent znanych/stosowanych narzędzi, metod i koncepcji z każdej grupy,

przypadających na 1 firmę.
Rys. 2. Znajomość (a) i stosowanie (b) narzędzi, metod i koncepcji zarządzania jakością
z poszczególnych grup określonych w tab. 1 według deklaracji firm badanych w 2003 r.

Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ z punktu widzenia potrzeb realizowanego w 2008 r. projektu EEFQM
interesujący jest poziom znajomości i stosowania lean manufacturing, six sigma i
TQM, poniżej przeanalizowano szczegółowo wyniki badań z 2003 r. dotyczące kon-
cepcji i strategii z grupy 4.
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2.3. Znajomość i stosowanie wyróżnionych koncepcji i strategii

Zestawienie szczegółowych wyników (rys. 3a) pokazało, że – jak się można było
tego spodziewać – przedsiębiorstwa duże (zatrudniające powyżej 250 pracowników)
zadeklarowały większą znajomość koncepcji i strategii doskonalenia (takich, jak:
TQM, six sigma czy lean manufacturing) niż przedsiębiorstwa małe i średnie (za-
trudniające odpowiednio: 10-49 oraz 50-250 pracowników), a nawet, co warto od-
notować, jedna z koncepcji – Total Productive Maintenance (TPM) – nie była znana
żadnemu przedstawicielowi firm małych. Zestawienie szczegółowych wyników za-
deklarowanego stosowania koncepcji i strategii objętych badaniem (rys. 3b) także

Rys. 3. Znajomość (a) i stosowanie (b) koncepcji i strategii doskonalenia w zależności 
od wielkości firmy według deklaracji firm badanych w 2003 r.

Źródło: (a) zaczerpnięto z [5, s. 14-15], (b) to nowe opracowanie własne.

wykazało przewagę firm dużych, z wyjątkiem jednej koncepcji (teorii ograniczeń).
Przedsiębiorstwa średniej wielkości pozostawały nieco w tyle za dużymi, przy czym
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w przypadku benchmarkingu oraz lean manufacturing była to różnica stosunkowo
niewielka (ok. 3%). Wyjątkiem jest teoria ograniczeń, która była stosowana w bada-
nych firmach małych i średnich częściej niż w firmach dużych. Wśród małych przed-
siębiorstw jedynie dwa zadeklarowały stosowanie takich koncepcji i strategii
doskonalenia, jak: benchmarking i business process reengineering (jedno przedsię-
biorstwo) oraz TQM i teoria ograniczeń (jedno przedsiębiorstwo). Pozostałe kon-
cepcje i strategie objęte badaniem nie znajdowały żadnego zastosowania w
przedsiębiorstwach małych.

2.4. Wnioski z badań – 2003 r.

Zauważono, że średniej wielkości przedsiębiorstwa wykazały się średnio zarówno
mniejszą niż firmy duże znajomością objętych badaniem narzędzi, metod i koncep-
cji zarządzania jakością, jak i niższym poziomem ich stosowania. Małe przedsię-
biorstwa wykazały się jeszcze niższym poziomem znajomości tych narzędzi, metod
i koncepcji niż firmy średniej wielkości oraz zdecydowanie niższym poziomem ich
stosowania. O ile przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw deklarowali zna-
jomość i stosowanie wszystkich koncepcji i strategii (TQM, six sigma, lean manu-
facturing, TPM, benchmarking, business process reengineering, teoria ograniczeń),
o tyle żaden z przedstawicieli małych przedsiębiorstw nie zadeklarował stosowania
koncepcji lean manufacturing i six sigma interesujących z punktu wiedzenia projektu
EEFQM, a w przypadku TPM nie zadeklarował ani znajomości, ani stosowania tej
koncepcji. Również zadeklarowany przez przedstawicieli małych przedsiębiorstw
stopień stosowania TQM (także interesującego z punktu widzenia projektu EEFQM),
w porównaniu z  zadeklarowanym stopniem znajomości, na tle wszystkich objętym
badaniem koncepcji był wyraźnie najniższy. Generalnie wydaje się, że średnio sto-
pień wykorzystania w praktyce przedsiębiorstw znanych im koncepcji i strategii do-
skonalenia był dość podobny w dużych i średnich przedsiębiorstwach, natomiast w
małych przedsiębiorstwach był on zdecydowanie niższy.

3. Postrzeganie wybranych działań doskonalących organizację 
– wyniki badań własnych z 2006 r.

W roku 2006 przeprowadzono badania mające na celu rozpoznanie jak wśród
osób związanych z zarządzaniem jakością postrzegane jest podobieństwo między
trzema metodami doskonalenia: 
● 8D – spopularyzowaną i stosowaną głównie w branży motoryzacyjnej do dosko-

nalenia procesów i wyrobów (zainteresowani opis metody mogą znaleźć w [9]),
● DMAIC – leżącą u podstaw działań podejmowanych w ramach strategii six

sigma, oraz 
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● działaniami korygującymi funkcjonującymi w systemach zarządzania jakością
zgodnych z normami ISO serii 9000. 

3.1. Informacje ogólne o ankietowanych

Anonimowe badanie ankietowe zostało przeprowadzone na wybranym środo-
wisku 100 uczestników III Międzynarodowej Konferencji Six Sigma, która odbyła się
w lutym 2006 r. we Wrocławiu. Uzyskano zwrot 27% rozdanych ankiet. Szczegóły
dotyczące formy badania oraz analizy uzyskanych wyników przedstawiono w pracach
[9; 10]. 

Prawie wszyscy odpowiadający zadeklarowali posiadanie doświadczeń prak-
tycznych dotyczących six sigma oraz systemu jakości według ISO 9001:2000, nato-
miast znacznie mniej osób (niecałe 2/5) zadeklarowało posiadanie doświadczenia z
systemem jakości według ISO/TS 16949 stosowanym wyłącznie w branży motory-
zacyjnej [10, s. 428].

3.2. Znajomość wyróżnionych metod doskonalenia

W ramach badania respondenci deklarowali swoją znajomość każdej z trzech
metod, zakreślając jedno z określeń: „nigdy przedtem o tym nie słyszałem”, „przed
konferencją słyszałem tę nazwę, ale nie wiem, co to znaczy”, „ogólnie orientuję się
w temacie”, „mogę ogólnie rozmawiać na ten temat”, „mogę swobodnie rozmawiać
ten temat i realizować zagadnienie w praktyce”, „jestem specjalistą od tych zagad-
nień”. Wyniki okazały się dość zróżnicowane (rys. 4). Najczęściej deklarowana była
znajomość metody DMAIC na najwyższym poziomie, co zapewne wynikało z doboru
próby do badania (uczestnicy konferencji tematycznej six sigma). Zadeklarowana

Rys. 4. Znajomość metod: DMAIC (six sigma), działania korygujące (ISO 9001) i 8D 
według deklaracji ankietowanych w 2006 r.
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znajomość działań korygujących według ISO 9001 była bardziej równomiernie
rozłożona na przyjętej skali (od „ogólnie orientuję się w temacie” do „jestem spe-
cjalistą od tych zagadnień”), ale również z wyróżnieniem wyższego poziomu znajo-
mości („mogę swobodnie rozmawiać na ten temat i realizować zagadnienie w
praktyce”). Natomiast wśród ankietowanych zdecydowanie najniższa była znajomość
metody 8D – aż 1/3 udzielających odpowiedzi nigdy przedtem nawet o niej nie
słyszała.

3.3. Postrzeganie podobieństwa między wyróżnionymi metodami

Respondenci po zadeklarowaniu wiedzy dotyczącej trzech objętych badaniem
metod wyrazili następnie swoją opinię co do postrzegania podobieństwa między tymi
metodami porównywanymi w parach: 8D – działania korygujące, działania kory-
gujące – DMAIC, DMAIC – 8D.

Największa grupa ankietowanych zauważyła silne podobieństwo między 8D a
działaniami korygującymi, natomiast słabe – między działaniami korygującymi a
DMAIC. We wszystkich trzech przypadkach ok. 1/5 osób oceniła podobieństwo mię-
dzy porównywanymi metodami jako najwyższe (odpowiedź: „to jest to samo”). Rów-
nież ok. 1/5 ankietowanych nie miało opinii na ten temat. Warto przy tym zauważyć,
że w żadnym z badanych przypadków nie udzielono ani jednej odpowiedzi o stwier-
dzanym całkowitym braku podobieństwa między porównywanymi metodami.

W wyniku analizy rezultatów badań zauważono brak oczekiwanej przez autorów
jednoznacznej zależności między dostrzeganiem podobieństwa między trzema obję-
tymi badaniem metodami związanymi z zarządzaniem jakością a deklarowanym po-
ziomem posiadanej wiedzy na temat tych metod, chociaż prawie wszyscy
ankietowani deklarowali doświadczenie praktyczne związane z pracą w przedsię-
biorstwach mających lub wdrażających six sigma i ISO 9001, a część z nich − do-
datkowo doświadczenia z ISO/TS 16949. Wielu respondentów często deklarujących
wysoki poziom wiedzy  nie dostrzegało podobieństw między DMAIC a 8D oraz mię-
dzy DMAIC a działaniami korygującymi, choć były one wskazane na rysunku na od-
wrocie wypełnianej ankiety. Z kolei w przypadku porównania metody 8D i działań
korygujących według ISO 9001 średnia ocena podobieństwa między tymi dwoma
podejściami była wysoka i wydawała się nie mieć znaczącego związku z bardzo
zróżnicowanym poziomem wiedzy (zadeklarowanym przez ankietowanych) odnoś-
nie do tych zagadnień. Może to świadczyć o tym, że w rzeczywistości posiadana
przez ankietowanych wiedza na temat tych metod – DMAIC, 8D oraz działań kory-
gujących według ISO 9001 – nie jest wiedzą dostatecznie głęboką i spójną [10].
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3.4. Wnioski z badań – 2006 r.

Oprócz zobrazowanej w wynikach badań nieznajomości metody 8D wśród dużej
grupy ankietowanych (głównie niezwiązanych z branżą motoryzacyjną) jedną z
możliwych przyczyn niedostrzegania podobieństwa między objętymi badaniem me-
todami – DMAIC, 8D i działaniami korygującymi według ISO 9001 – może być nie-
pełne rozumienie wymagań ISO 9001 co do roli i sposobu prowadzenia działań
korygujących. Jest to niepokojące, zwłaszcza w środowisku deklarującym posiada-
nie doświadczeń związanych z pracą w przedsiębiorstwach z wdrożonymi lub
wdrażanymi systemami zarządzania jakością według ISO 9001:2000. Może to ozna-
czać, że działania korygujące wymagane przez ISO 9001 nie są w pełni rozumiane i
wykorzystywane w tych przedsiębiorstwach jako sposób na doskonalenie organiza-
cji [10, s. 429-430].

Z punktu widzenia projektu EEFQM taki brak dostatecznej (wręcz elementarnej)
wiedzy o systemowym zarządzaniu jakością wśród osób zajmujących się wdrażaniem
koncepcji six sigma w przedsiębiorstwie już mającym system zarządzania jakością
zgodny z ISO 9001 lub ISO/TS 16949 może grozić:
● niezrozumieniem, że DMAIC to metoda odpowiednia, ale nie jedyna, służąca po-

dejmowaniu i prowadzeniu działań korygujących w przypadku wystąpienia trud-
nych problemów jakościowych,

● brakiem zapewnienia integralności szeroko rozumianego systemu zarządzania
jakością podczas planowania i wdrażania zmian w tym systemie poprzez wpro-
wadzanie koncepcji six sigma w przedsiębiorstwie,

a tym samym może prowadzić do niewykorzystania sposobności do poprawy sku-
teczności i efektywności działania przedsiębiorstwa w ramach systemowego za-
rządzania jakością oraz braku porozumienia między pracownikami zaangażowanymi
w sprawy systemu bazującego na ISO 9001 a pracownikami zaangażowanymi we
wdrażanie six sigma.

4. Potrzeby i bariery edukacyjne MŚP 
w zakresie zarządzania jakością − wyniki poszerzonych badań 

w ramach EEFQM prowadzonych w 2008 r.

Badania nad potrzebami i barierami edukacyjnymi występującymi w małych i
średnich przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania jakością z uwzględnieniem naj-
nowszych metod i koncepcji doskonalenia jakości przeprowadzane w 2008 r. w ra-
mach projektu EEFQM składały się z dwóch części: anonimowych badań
ankietowych oraz wywiadów ustnych skierowanych do przedstawicieli małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Kwestionariusze ankiety i wywiadu zostały opracowane przez
zespół koordynujący projekt z Uniwersytetu Limerick (Irlandia). Przeprowadzone za
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pomocą wspomnianych narzędzi badania można podzielić na cztery główne części te-
matyczne:

1. Zebranie ogólnych informacji o badanych przedsiębiorstwach.
2. Badanie stanu wiedzy i poziomu zastosowania metod i koncepcji zarządzania

jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Identyfikacja głównych związanych z tematyką zarządzania jakością barier i

potrzeb szkoleniowych małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Próba nakreślenia sylwetki eksperta zarządzania jakością zgodnie z punktem

widzenia praktyków.

oś x – grupy narzędzi, metod i koncepcji; 
oś y – uśredniony procent znanych/stosowanych narzędzi, metod i koncepcji z każdej grupy

przypadających na 1 firmę.
Rys. 5. Znajomość (a) i stosowane (b) narzędzi, metod i koncepcji zarządzania jakością
 z poszczególnych grup określonych w tab. 1 według deklaracji firm badanych w 2003 r.

 z uwzględnieniem adresatów i respondentów ankiet wysłanych w 2008 r. 

Źródło: opracowanie własne.
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Szczegółowe informacje o zakresie pytań dotyczących każdej z wymienionych
części badań są przedstawione w kolejnych podpunktach.

W założeniu projektu badanie miało być przeprowadzone w 5 krajach (Irlandii,
Szwecji, Hiszpanii, Grecji i Polsce) – w każdym celem było zebranie 20 ankiet oraz
5 wywiadów. Aby uzyskać pożądany zwrot ankiet, w większości krajów – w tym
także w Polsce – konieczne okazało się zwrócenie się z ankietą do ponad 100 przed-
siębiorstw. W rezultacie w podstawowym badaniu ankietowym polski zespół zebrał
21 wypełnionych ankiet, co stanowi zwrot ok. 20%. 

Ponadto polski zespół zdecydował o rozszerzeniu badań ankietowych ponad wy-
mogi projektu EEFQM, dodając już na początku do ankiety pytanie o funkcjonujące
w przedsiębiorstwie znormalizowane systemy zarządzania – ze względu na wagę
tego aspektu w polskiej rzeczywistości, oraz powiększając liczebność próby o MŚP
badane uprzednio w 2003 r. (zob. punkt 2), aby uzyskać pełniejszy obraz potrzeb i ba-
rier edukacyjnych. Ankiety wysłano dodatkowo do tych 34 spośród 48 MŚP
biorących udział w poprzednim badaniu, które wtedy dobrowolnie podały swoje dane
w anonimowej ankiecie. W efekcie 7 z 34 adresatów odesłało wypełnioną ankietę
(zwrot ok. 20%).

Warto zauważyć, że odnosząc się do badań z 2003 r., zarówno 34 adresatów, jak
i 7 respondentów tej ponadplanowej części badania można uznać za dość typowych
przedstawicieli wcześniej badanej grupy pod względem znajomości i stosowania na-
rzędzi, metod i koncepcji zarządzania jakością. Jak zauważono w cytowanych już
opracowaniach dotyczących badań z 2003 r. [5; 6; 7], przedsiębiorstwa małe i śred-
nie cechowały średnio nieco niższa znajomość oraz rzadsze stosowanie narzędzi,
metod i koncepcji ZJ w odniesieniu do średnich dla wszystkich badanych wtedy
przedsiębiorstw. Można to zauważyć również dla grupy 34 MŚP będących adresatami
badania w 2008 r. – w odniesieniu do wyróżnionych głównych grup metod i narzę-
dzi przedstawiciele tych 34 przedsiębiorstw wykazali zbliżone tendencje do wszyst-
kich przedsiębiorstw badanych w 2003 r. (rys. 5a i 5b). W przypadku 7 MŚP, które
odpowiedziały na wysłaną do nich w 2008 r. ankietę, zadeklarowane narzędzia, 
metody i koncepcje z poszczególnych grup, przypadające średnio na taką firmę (%)
mieszczą się między wartościami charakteryzującymi wszystkie firmy badane w
2003 r. a wartościami charakteryzującymi wyróżnione 34 przedsiębiorstwa lub są
trochę niższe od tych ostatnich. Wydaje się, że przy tak małej próbie można je uznać
za typowych przedstawicieli uprzednio badanych przedsiębiorstw średniej i małej
wielkości.

4.1. Informacje ogólne o zbadanych przedsiębiorstwach

Część ankiety zbierająca ogólne informacje o przedsiębiorstwach badanych w
2008 r. zawierała podstawowe pytania dotyczące ich głównego produktu lub usługi,
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czasu funkcjonowania, liczby pracowników, dostawców i klientów, działalności eks-
portowej, a także ich mocnych stron oraz największych wyzwań przed nimi stojących.
W tej części ankiety polski zespół dodał – na potrzeby badań na terenie naszego kraju
– pytanie o stosowanie przez badane firmy znormalizowanych systemów zarządza-
nia. W kwestionariuszu wymieniono następujące normy i standardy techniczne
mogące stanowić podstawę systemów:
● ISO 9001:2000 – odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 9001:2001. Systemy za-

rządzania jakością – wymagania;
● ISO 14001:2004 – odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 14001:2005. Systemy za-

rządzania środowiskowego – wymagania i wytyczne stosowania; 
● PN-N-18001:2004.  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wy-

magania; (norma zgodna z ILO-OSH 2001 – wymaganiami wydanymi przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy);

● ISO/IEC 90003:2004 – odpowiednik krajowy: PN-ISO/IEC 90003:2007. Inżynie-
ria oprogramowania – wytyczne stosowania ISO 9001:2000 do oprogramowania
komputerów;

● ISO 13485:2003 – odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 13485:2005. Wyroby me-
dyczne – systemy zarządzania jakością – wymagania dla celów przepisów praw-
nych;

● ISO/TS 16949:2002 – odpowiednik krajowy: ISO/TS 16949:2002. Systemy za-
rządzania jakością − szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2000 w
przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz w produkcji części za-
miennych;

● ISO 22000:2005 – odpowiednik krajowy: PN-EN ISO 22000:2006. Systemy za-
rządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla każdej organizacji na-
leżącej do łańcucha żywnościowego.
Zostawiono w nim także miejsce na wpisanie przez ankietowanych ewentual-

nych innych posiadanych systemów. W przypadku wyboru odpowiedzi „Tak – po-
siadamy certyfikat” respondenci byli także proszeni o podanie informacji, od ilu lat
ich przedsiębiorstwo ma odpowiedni certyfikat.

Jak pokazują zebrane wyniki (tab. 2), badane przedsiębiorstwa reprezentują sze-
roki zakres branż (i usługowych, i produkcyjnych) i funkcjonują zarówno bardzo
krótko (nawet 1 miesiąc), jak i wiele lat (maksymalnie nawet 60 lat) na rynkach kra-
jowych i zagranicznych oraz mają zróżnicowaną liczbę pracowników, przy czym
przedziały liczb pracowników ustalone w ankiecie przez zespół irlandzki w części
nie pokrywają się z powszechnie stosowanym podziałem na mikro- (<10), małe (10-
-49) i średnie (50-249) przedsiębiorstwa. Ponadto, z wyjątkiem dziewięciu mikro-
przedsiębiorstw, trzech przedsiębiorstw o liczbie pracowników od 10 do 30 oraz
dwóch zatrudniających od 30 do 100 osób, zbadane przedsiębiorstwa posiadają cer-
tyfikowane systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2000 i/lub z pochodnym
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Tabela 2. Informacje ogólne o przedsiębiorstwach badanych w 2008 r.

Lp. Główny produkt lub usługa Eksport
Lata 
na 

rynku

Liczba 
pracowników 

Posiadane 
certyfikowane systemy

– ile lat

1 2 3 4 5 6

1* Produkcja wyrobów elektro-
technicznych, metalowych,
szczotkarsko-pędzlarskich,
przetwórstwo tworzyw 
sztucznych, handel i usługi

nie 58 100-250 ISO 9001 (8)

2 Obróbka skrawaniem tak 51 100-250 ISO 9001 (9)

3 Produkcja wyrobów 
śrubowych tak 25 100-250

ISO 9001 (8), ISO 14001 (3),
ISO/TS 16949 (1)

4* Produkcja żywności 
− ser topiony tak 19 100-250

ISO 9001 (11), ISO 22000 (2)
Inne: HACCP (11)

5* Tłoczone elementy stalowe 
oraz aluminiowe, zgrzewanie 
oraz spawanie detali

tak 17 100-250
ISO 14001 (5), PN-N-18001 (4),
ISO/TS 16949 (5)

6* Konstrukcje spawane. 
Części maszyn i urządzeń tak 15 100-250 ISO 9001 (12)

7 Obróbka precyzyjna 
na centrach CNC tak 10 100-250 ISO 9001 (4)

8* Zawieszenia samochodowe 
oraz komponenty zawieszeń tak 9 100-250 ISO 14001 (2), ISO/TS 16949 (4)

9 Produkcja urządzeń 
elektronicznych 
na zlecenia klientów

tak 8 100-250 ISO 9001 (3), ISO/TS 16949 (1)

10* Produkcja przewodów zasi-
lających, kabli, skrętek mie-
dzianych, drutu gołego itp.

tak 8 100-250 ISO 9001 (8)

11 Produkcja i sprzedaż drewna nie 60 30-100 Inne: FSC (9)

12 Usługi z zakresie 
obróbki skrawaniem tak 24 30-100 ISO 9001 (6)

13 Usługa budowlana nie 20 30-100 -

14* Automatyka przemysłowa tak 12 10-30 ISO 9001 (11)

15 Produkcja form wtryskowych 
i artykułów z tworzyw sztucz-
nych

tak 9 10-30 -

16 Hotelarstwo, gastronomia, 
budownictwo nie 6 10-30 -

17 Środek chemiczny 
powierzchniowo czynny tak 5 10-30

ISO 9001 (1), ISO 14001 (1),
PN-N-18001 (1)

18 Dystrybucja olejów, smarów, 
chłodziw nie 5 10-30 -
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Tabela 2 (cd.)

*  Firmy badane także w 2003 r.
Źródło: opracowanie własne.

standardem branżowym (ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025), którym w kilku przypad-
kach towarzyszą systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i/lub zarządza-
nia BHP (PN-N-18001). 

4.2. Metody i koncepcje zarządzania jakością 

Kolejna część ankiety miała na celu zbadanie znajomości i stosowania metod i
koncepcji zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawierała
ona pytania dotyczące znajomości i stosowania określonych metod i koncepcji za-
rządzania jakością, postrzegania powiązań między wybranymi czynnikami związa-
nymi z doskonaleniem działalności przedsiębiorstwa a zwiększaniem jego udziału w
rynku, a także pytania o stosowanie koncepcji lean production i postrzeganie jej
wpływu na określone aspekty wyników firmy.

Odpowiedzi ankietowanych pokazują (rys. 6a), że zdecydowanie najbardziej
znane tej grupie firm metody i koncepcje zarządzania jakością to kaizen, six sigma
oraz statystyczne sterowanie procesami (SPC). Ich znajomość deklaruje ok. 64% an-
kietowanych. Kolejne pod względem popularności są: cykl PDCA, zarządzanie łań-
cuchem dostaw (supply chain management), 5S oraz totalne zarządzanie
produktywnością (TPM), znane przez 46-53% firm. Za najmniej znane uznano ma-
powanie strumienia wartości (Value Stream Mapping −  VSM), produkcję w gniaz-
dach zorientowaną produktowo (cellular manufacturing) i metodę Hoshin Kanri
(policy deployment) – których znajomość deklaruje odpowiednio 28, 21 i 10% 

1 2 3 4 5 6

19 Ślusarstwo − drzwi metalowe nie 16 <10 -
20 Badania nieniszczące 

materiałów tak 15 <10 inne: ISO/IEC 17025 (8)

21 Turystyka tak 15 <10 -
22 Reklama wizualna 

– usługi kompleksowe nie 9 <10 -

23 Stacja pojazdów, 
legalizacja tachografów nie 8 <10 -

24 Usługi księgowe tak 6 <10 -

25 Usługa gastronomiczna nie 5 <10 inne: HACCP (5)

26 Szkolenia, konsultacje nie 2 <10 -

27 Doradztwo finansowe nie 2 <10 -

28 Usługi doradcze i finansowe nie 0,1 <10 -



Rys. 6. Znajomość (a) i stosowanie (b) metod i koncepcji zarządzania jakością
według deklaracji firm badanych w 2008 r. z uwzględnieniem ich wielkości

Źródło: opracowanie własne.

firm. Na całościową ocenę znajomości poszczególnych metod i koncepcji objętych
badaniem składają się, w większości w dość podobnych proporcjach, deklaracje
przedstawicieli wyróżnionych na rysunku grup badanych przedsiębiorstw: najwięk-
szych (o liczbie 100÷250 pracowników), mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających
mniej niż 10 pracowników) oraz połączonych tu – ze względu na zaobserwowane
duże podobieństwo w deklarowanym poziomie znajomości i praktycznym braku sto-
sowania – grupach przedsiębiorstw zatrudniających 10÷30 i 30÷100 pracowników.
Wyjątkiem jest metoda Hoshin Kanri – nieznana żadnemu przedstawicielowi przed-
siębiorstw zatrudniających 10÷100 pracowników.

W odniesieniu do deklarowanej znajomości wymienionych metod i koncepcji za-
rządzania jakością uwagę zwraca niezbyt częste ich stosowanie ujawnione przez
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przedstawicieli badanych przedsiębiorstw (rys. 6b). Pomimo że produkcja w gniaz-
dach zorientowana produktowo jest znana tylko niewielkiej grupie firm, jest przez nie
najbardziej wykorzystywana – stosuje ją aż 83% spośród znających tę metodę przed-
siębiorstw. Wśród przedsiębiorstw deklarujących znajomość takich metod, jak SPC,
cykl PDCA i 5S, od 44 do 50% stwierdza, że je stosuje. Six sigma, zarządzanie łań-
cuchem dostaw i kaizen znajdują zastosowanie tylko u 27-33% znających je ankie-
towanych. Natomiast stosowanie mapowania strumienia wartości (charaktery-
stycznego dla lean production/lean manufacturing) deklaruje tylko jedna organiza-
cja z ośmiu znających tę metodę firm. Ponadto należy odnotować, że żadne z ankie-
towanych przedsiębiorstw nie deklaruje stosowania TPM ani Hoshin Kanri, i to
zarówno pomimo dość wysokiej deklarowanej znajomości TPM, jak i niewielkiej
znajomości Hoshin Kanri. Biorąc pod uwagę udział przedsiębiorstw różnej wielkości
w deklarowanym poziomie stosowania poszczególnych metod i koncepcji, można
zauważyć, że najczęściej są one stosowane przez największe z badanych firm (za-
trudniające 100-250 pracowników). Natomiast spośród firm zatrudniających od 10 do
100 pracowników tylko jedna deklaruje stosowanie metod i koncepcji objętych ba-
daniem – są to SPC oraz produkcja w gniazdach zorientowana produktowo. W tym
kontekście zwraca uwagę fakt, że grupa przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw de-
klarująca stosowanie wielu z wymienionych metod i koncepcji zarządzania jakością
(takich, jak: PDCA, kaizen, six sigma, produkcja w produktowo oraz 5S) jest dużo
liczniejsza. Trzeba jednak zauważyć, że jest to grupa, w której – według posiadanych
przez autorów pracy informacji – znajdują się przedsiębiorstwa kierowane przez nie-
dawnych absolwentów kształconych w ramach kierunków związanych z zarządza-
niem jakością. Po wyłączeniu tych firm z grupy analizowanych mikroprzedsiębiorstw
zaledwie 4 metody/koncepcje byłyby w niej znane, a tylko 2 – stosowane. Podsu-
mowując, na podstawie wyników badań można stwierdzić, że w badanej próbie
przedsiębiorstwa największe (zatrudniających 100-250 pracowników) stosują nieco
ponad 50% znanych sobie metod i koncepcji zarządzania jakością, mikroprzedsię-
biorstwa – ok. 30%, natomiast firmy zatrudniające od 10 do 100 osób wykorzystują
zaledwie ok. 5% spośród metod i koncepcji, których znajomość deklarują. 

Niektórzy  respondenci podają także inne niewymienione w kwestionariuszu na-
rzędzia, metody i koncepcje zarządzania jakością, które znają i stosują w swoich
przedsiębiorstwach. Wśród wymienionych znalazły się: lean manufacturing, model
doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management Excellence
Model), zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) oraz takie narzędzia,
jak diagram Ishikawy i analiza drzewa błędów (Fault Tree Analysis −  FTA).

Dzięki poszerzeniu badania w 2008 r. o przedsiębiorstwa, które brały udział także
w badaniach prowadzonych przez zespół w 2003 r., możliwe było przeprowadzenie
porównania deklarowanej przez te firmy – wtedy i obecnie – znajomości i stosowa-
nia przez nie wybranych metod i koncepcji zarządzania jakością. Na rysunkach 7a i
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7b zestawiono wcześniejsze i aktualne odpowiedzi tych siedmiu przedsiębiorstw na
pytania o znajomość i stosowanie określonych metod i koncepcji zarządzania jakoś-
cią, łącząc punkty na wykresach w celu lepszego zobrazowania tendencji.

Rys. 7. Znajomość (a) i stosowanie (b) metod i koncepcji zarządzania jakością 
deklarowane przez 7 firm badanych dwukrotnie: w 2003 r. i 2008 r.

Źródło: opracowanie własne.

Porównując wyniki badań z lat 2003 i 2008, można zauważyć, że w przypadku
większości metod i koncepcji objętych badaniem (wyjątkiem jest tu metoda 5S) obec-
nie szersza jest ich znajomość wśród ankietowanych. Natomiast, co zastanawiające,
liczba respondentów deklarujących stosowanie tych metod i koncepcji w swoich
przedsiębiorstwach przeważnie zmalała w 2008 r. w porównaniu z 2003 r., chociaż
przedsiębiorstwa te według zebranych informacji są średnio bardziej zaawansowane
w „kulturze jakości” pod względem wdrożenia znormalizowanych systemów za-
rządzania oraz znajomości i stosowania metod i koncepcji jakościowych (rys. 8). Być
może głębsza wiedza na temat metod i koncepcji zarządzania jakością doprowadziła 
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Rys. 8. Średnia liczba certyfikowanych systemów zarządzania jakością 
oraz metod i koncepcji zarządzania jakością deklarowanych jako znane/stosowane w 2008 r. 

przypadających średnio na przedsiębiorstwa z grupy 21 firm badanych po raz pierwszy 
oraz z grupy 7 firm badanych także w 2003 r.

Źródło: opracowanie własne.

do bardziej świadomego ich stosowania w przypadkach rzeczywiście przynoszących
korzyści firmie lub też pogłębienie wiedzy o metodach i koncepcjach jakościowych
pozwoliło ocenić, że to, co wcześniej uważano za stosowanie tych metod i koncep-
cji, było jedynie nieskuteczną/niepełną tego próbą.

4.3. Bariery i oczekiwania związane z poznawaniem i stosowaniem metod 
i koncepcji zarządzania jakością

Trzecia część ankiety dotyczyła barier i oczekiwań respondentów w odniesieniu
do pozyskiwania wiedzy z zakresu zarządzania jakością. Pytania wymagały od an-
kietowanych uszeregowania wymienionych w kwestionariuszu potencjalnych barier
utrudniających przeprowadzanie szkolenia z zarządzania jakością (w kolejności zgod-
nej z postrzeganą przez nich wagą), a także zadeklarowania, jak przedstawia się w
przedsiębiorstwach podejście do zapewniania pracownikom odpowiednich szkoleń z
tej tematyki. W tej części ankiety znalazła się także grupa pytań dotycząca możli-
wości technicznych i nastawienia respondentów do odbywania szkoleń z wykorzys-
taniem technologii informatycznych (w tym Internetu).

Pytanie „Co opóźnia lub powstrzymuje przedsiębiorstwa przed wdrażaniem
systemu szkoleniowego na rzecz zarządzania jakością”. Sugerowane w kwestio-
nariuszu główne przyczyny opóźniające w przedsiębiorstwach wdrażanie systemu
szkoleniowego na rzecz zarządzania jakością bądź je powstrzymujące ankietowani
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szeregowali w kolejności od przyczyny ich zdaniem najważniejszej do najmniej
ważnej. W rezultacie czynnikami mającymi według ankietowanych największy
wpływ na ten proces są (rys. 9): 

Ograniczona dostępność czasu potrzebnego na wzięcie udziału w kursie − 69%
respondentów uważa ją za jeden z dwóch głównych czynników.

Brak wiedzy o korzyściach ze stosowania narzędzi TQM − uważany przez 60%
respondentów za jeden z dwóch najistotniejszych czynników.

Rys. 9. Główne przyczyny powstrzymujące przedsiębiorstwa przed wdrażaniem
systemu szkoleniowego na rzecz zarządzania jakością bądź opóźniające to wdrożenie

i ich waga (według ankietowanych w 2008 r.) 

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne wymienione w kwestionariuszu możliwości, takie jak niewystarczające
zasoby informatyczne (uważane przez ok. 30% respondentów za jeden z dwóch naj-
ważniejszych czynników) oraz ograniczona dostępność materiałów szkoleniowych
(uznawana przez ok. 10% respondentów za jeden z dwóch czynników mających naj-
większe znaczenie), są w ocenie ankietowanych mniej istotnymi barierami po-
wstrzymującymi przedsiębiorstwa przed wdrażaniem systemu szkoleniowego na
rzecz zarządzania jakością bądź to wdrożenie opóźniającymi. Ponadto część respon-
dentów uważa, że poza wymienionymi czynnikami istnieją również inne ważne czyn-
niki mające wpływ na opóźnianie bądź powstrzymywanie takich działań i są one ich
zdaniem związane z koniecznością ponoszenia kosztów. Jednak bariery finansowe
wydają się w tym przypadku możliwe do pokonania dzięki coraz liczniejszym pro-
gramom europejskim skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw.

Stwierdzenie „Organizacja bardzo wspiera pracowników w uzupełnianiu
ich wiedzy”. Tylko ok. 10% respondentów nie akceptuje stwierdzenia, że ich orga-
nizacja bardzo wspiera pracowników w uzupełnianiu ich wiedzy (odpowiedzi „nie”
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i „zdecydowanie nie”); rys. 10. Wielu ankietowanych (ponad 40%) waha się w tej
kwestii (odpowiedź „ani tak, ani nie”). Najliczniejsza grupa − aż 50% ankietowa-
nych − uważa, że jest to prawda (odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak”), przy czym
warto zwrócić uwagę na niezobrazowany na rysunku fakt, że w żadnej z 7 firm ba-
danych po raz drugi nie uzyskano stwierdzenia o zdecydowanym wspieraniu pra-
cowników przez przedsiębiorstwo w tym zakresie (odpowiedź „zdecydowanie tak”),
co może świadczyć zarówno o większej wiedzy dotyczącej zarządzania jakością, jak
i o większej świadomości istnienia luk w tejże wiedzy w tych firmach. Natomiast
zdecydowanie większym optymizmem wyróżniają się tutaj na tle innych firm mi-
kroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10), których przedstawiciele nie de-
klarują negatywnych opinii na ten temat (brak odpowiedzi „nie” i „zdecydowanie
nie”). Z kolei przedstawiciele przedsiębiorstw o liczbie pracowników od 10 do 100
(grupy przedsiębiorstw o liczbie pracowników od 10 do 30 i od 30 do 100 połączone
na przedstawianych rysunkach ze względu na wyraźne podobieństwo opinii) mają
zróżnicowane zdania, a przy tym brak wśród nich skrajnych opinii (odpowiedzi „zde-
cydowanie tak” i „zdecydowanie nie”). Największe badane przedsiębiorstwa (za-
trudniające 100-250 pracowników) zajmują każde z możliwych stanowisk w tej
sprawie, najczęściej jednak wskazują odpowiedzi „ani tak, ani nie” oraz „tak”. 

Rys. 10. Rozkład opinii zadeklarowanych przez ankietowanych w 2008 r. odnośnie do stwierdzenia:
„Organizacja bardzo wspiera pracowników w uzupełnianiu ich wiedzy” 

z uwzględnieniem wielkości firm

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzenie „Znalezienie kursu zarządzania jakością, który odpowiada na-
szym potrzebom, jest trudne”. Żaden z ankietowanych nie uznał, że znalezienie
kursu z zakresu tematyki zarządzania jakością odpowiadającego potrzebom przed-
siębiorstwa jest „zdecydowanie” trudne (rys. 11). Ponad połowa ankietowanych
skłoniła się ku opinii, że nie jest to zadanie trudne (odpowiedzi: „nie” oraz „zdecy-
dowanie nie”). Nieco ponad 30% respondentów nie wyraziło zdecydowanego zdania
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co do trudności tego zadania (odpowiedź „ani tak, ani nie”). Wyodrębniając spośród
ankietowanych 7 przedsiębiorstw badanych uprzednio w 2003 r., można zauważyć,
że opinie ich przedstawicieli na ten temat koncentrują się zdecydowanie wokół stwier-
dzenia, że znalezienie kursu dotyczącego zarządzania jakością odpowiadającego po-
trzebom przedsiębiorstwa nie jest trudne, natomiast opinie pozostałej grupy firm są
tu bardziej zróżnicowane. Wydaje się, że ta różnica może być spowodowana
wyższym poziomem „świadomości jakościowej” w tych 7 przedsiębiorstwach w po-
równaniu z pozostałymi badanymi firmami.

Rys. 11. Rozkład opinii zadeklarowanych przez ankietowanych w 2008 r. odnośnie do stwierdzenia:
„Znalezienie kursu z zarządzania jakością odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa jest trudne”

z uwzględnieniem firm badanych także w 2003 r.

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzenie „Przedsiębiorstwo dobrze rozumie wpływ, jaki mogą mieć na-
rzędzia zarządzania jakością na produktywność i wydajność”. Przeważająca
grupa ankietowanych uważała, że przedsiębiorstwo, w którym pracują, dobrze rozu-
mie wpływ, jaki mogą mieć narzędzia zarządzania jakością na produktywność i wy-
dajność (niemal 60% odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak”) i w tej grupie znalazło
się najwięcej przedstawicieli firm zatrudniających od 100 do 250 pracowników
(rys. 12). Tylko ok. 15% respondentów nie zgadzało się z podanym stwierdzeniem,
przy czym nikt nie wskazał odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Interesujący wydaje się
nieuwidoczniony na rysunku fakt, że 7 firm badanych powtórnie wykazało się w tej
sprawie większym sceptycyzmem – żaden z ich przedstawicieli nie wybrał odpo-
wiedzi „zdecydowanie tak”. Z kolei większość przedstawicieli firm o liczbie pra-
cowników od 10 do 100 nie wyraziła zdecydowanego zdania co do istniejącego w ich
przedsiębiorstwie zrozumienia wpływu narzędzi zarządzania jakością na produk-
tywność i wydajność (odpowiedź „ani tak, ani nie”), co może oznaczać zarówno wy-
ważoną opinię uwzględniającą zróżnicowane czynniki, jak i brak opinii na ten temat.
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Natomiast 70% przedstawicieli badanych mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających
mniej niż 10 pracowników) ponownie wykazało optymizm, odpowiadając twierdząco
(„tak” i „zdecydowanie tak”).

Rys. 12. Rozkład opinii zadeklarowanych przez ankietowanych w 2008 r. odnośnie do stwierdzenia:
„Przedsiębiorstwo dobrze rozumie wpływ, jaki mogą mieć narzędzia zarządzania jakością na 

produktywność i wydajność” z uwzględnieniem wielkości firm

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzenie „Znalezienie sposobności do pogłębiania wiedzy pracowników
jest trudne”. Największa grupa  − ponad 40% − przedstawicieli ankietowanych firm
uznała, że nie przysparza im trudności znalezienie sposobności do pogłębiania wie-
dzy pracowników (odpowiedzi „nie” oraz „zdecydowanie nie”), przy czym prze-
ważały wśród nich firmy zatrudniające więcej niż 100 pracowników (rys. 13). 35%

Rys.13. Rozkład opinii zadeklarowanych przez ankietowanych w 2008 r. odnośnie do stwierdzenia:
„Znalezienie sposobności do pogłębiania wiedzy pracowników jest trudne”
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Źródło: opracowanie własne.

z uwzględnieniem wielkości firm



respondentów udzieliło odpowiedzi „ani tak, ani nie” i były to głównie firmy o licz-
bie pracowników od 10 do 100, natomiast ponad 20% (głównie przedstawicieli mi-
kroprzedsiębiorstw) było zdania, że znalezienie takiej sposobności jest trudne, choć
nikt nie stwierdził, że jest to zdecydowanie trudne. Należy zauważyć, że być może
pytanie to nie zostało postawione dość jednoznacznie. Wydaje się, że osoba wy-
pełniająca ankietę mogła „sposobność do pogłębiania wiedzy” interpretować zarówno
jako możliwość znalezienia odpowiedniego źródła wiedzy/kursu, jak i czasu na jego
wykorzystanie/odbycie.

Stwierdzenie „Koszt szkolenia z zarządzania jakością jest zbyt wysoki”.
Zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącymi przeszkód we wdrażaniu
systemu szkoleniowego na rzecz zarządzania jakością ankietowani pytani o opinie na
temat kosztu takich szkoleń w większości uznali je za zbyt wysokie − niemal 60% od-
powiedzi „tak” i „zdecydowanie tak” (rys. 14) pochodzących głównie od przedsta-
wicieli mikroprzedsiębiorstw oraz, co zaskoczyło autorów, także od części z
największych badanych przedsiębiorstw (zatrudniających 100-250 pracowników), w
tym większości z 7 przedsiębiorstw uprzednio badanych. Nieco ponad 20% firm nie
miało jednoznacznej opinii na ten temat (odpowiedź „ani tak, ani nie”), a kolejne
20% badanych firm w pełni akceptowało poziom tych kosztów (odpowiedzi „nie”).
Nikt nie udzielił odpowiedzi, że koszty szkoleń zdecydowanie nie są zbyt wysokie.

Rys. 14. Rozkład opinii zadeklarowanych przez ankietowanych w 2008 r. odnośnie do stwierdzenia:
„Koszt szkolenia z zarządzania jakością jest zbyt wysoki”, z uwzględnieniem wielkości firm

Źródło: opracowanie własne.

Koszt szkolenia z ZJ jest zbyt wysoki (2008 r.)

0

2

4

6

8

10

12

zdecydowanie
tak

tak ani tak, ani nie nie zdecydowanie
nie

lic
zb

a 
od

po
w

ie
dz

i

100-250
pracowników

10-30 i 30-100
pracowników

< 10
pracowników

Badanie uświadomionych potrzeb i barier edukacyjnych małych… 141



Barbara Sujak-Cyrul, Monika Olejnik, Adam Jednoróg, Zbigniew Sierzchuła142

Pytanie o „Inne przeszkody”. Ponad 60% ankietowanych stwierdziło, że poza
wymienionymi w kwestionariuszu, istnieją również inne przeszkody we wdrażaniu
w firmach systemów szkoleń na potrzeby zarządzania jakością. Wymieniane przez re-
spondentów czynniki zostały przedstawione w tab. 3.

Tabela 3. Tematyka i przykłady wypowiedzi udzielonych przez ankietowanych na temat innych 
przeszkód we wdrażaniu w firmach systemów szkoleń na potrzeby zarządzania jakością (2008 r.) 

Źródło: opracowanie własne.  

Podane przez ankietowanych czynniki podzielono ze względu na tematykę wy-
powiedzi na kategorie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

„Czy uważa Pani/Pan, że istnieją jakieś inne przeszkody we wdrażaniu systemów szkoleń 
na potrzeby zarządzania jakością w firmie?”

Lp. Tematyka 
wypowiedzi

Przykłady wypowiedzi

1 Przywództwo ● Brak zaangażowania kierownictwa 
● Potrzeba przekonania szefostwa o celowości w/w 
● Podejście i nastawienie najwyższego kierownictwa oraz zarządzanie z od-

działów zagranicznych firm matek. Narzucanie systemów zarządzania i ha-
mowanie własnych pomysłów 

● Nastawienie na szybką i dużą produkcję, brak myślenia perspektywicznego

2 Świadomość
i wiedza

● Brak ogólnie przyjętej świadomości, że stworzenie łańcucha systemów za-
rządzania jakością na poziomie wszystkich organizacji pozwoliłoby na
lepszą komunikację, a co za tym idzie − funkcjonowanie organizacji 

● Niska świadomość pracowników 
● Brak wiedzy 
● Brak wykwalifikowanej kadry

3 Mentalność ● Mentalność pracowników 
● Małe zainteresowanie wśród pracowników i brak motywacji 
● Brak zainteresowania ludzi – pracowników na wszystkich szczeblach w fir-

mie, obawa przed zmianami, lenistwo, brak czasu, niejakościowa hierarchia
wartości, w której QM zajmuje odległe miejsce itd. W naszej firmie staramy
się zwalczać tego typu postawy 

● Przeszkody w mentalności ludzi
4 Czas ● Dostępność wolnego czasu 

● Czas i fakt, że „zawsze jest coś ważniejszego” 
● Brak czasu 
● Brak nieobciążonych zasobów ludzkich 
● Brak czasu możliwego do poświęcenia na szkolenia  Brak możliwości do-

stosowania w krótkim czasie do obecnych realiów firmy

5 Koszt ● Koszty wdrażania i utrzymania systemu 
● Brak środków finansowych 
● Kumulacja poniesionych kosztów na początku wdrażania nowego sys-

temu/strategii

6 Niedopasowanie
oferty szkoleń

● Jakość oferowanych szkoleń i dopasowanie ich do oczekiwań i profilu firmy
● Specyfika ograniczeń poznawczo-wykonawczych wynikająca z personelu

organizacji − przeważającą część załogi stanowią osoby niewidome



Wymienione przeszkody wiążą się w dużej części z takimi zagadnieniami, jak rola
przywództwa organizacji, brak wiedzy i świadomości jej pracowników (świadomość
definiowana jest jako „zdawanie sobie sprawy z czegoś” [4], w tym przypadku cho-
dzi o zdawanie sobie sprawy z wpływu systemowego zarządzania jakością na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa) oraz ich mentalność (mentalność rozumiana jest jako
„swoisty dla kogoś sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości” [4]), a także braku
czasu na szkolenia (co w ocenie autorów pracy może być zarówno wynikiem sposobu
zarządzania, jak i czynników pochodzących z otoczenia przedsiębiorstwa). Oprócz
tego ankietowani wymienili przyczyny związane z niedostępnością koniecznych za-
sobów finansowych, a także zwrócili uwagę na niedopasowanie powszechnie ofero-
wanych szkoleń do specyficznych wymagań przedsiębiorstw. 

Pytanie o oczekiwania. Respondenci, pytani o swoje oczekiwania dotyczące
szkoleń z zarządzania jakością, nazywali je w bardzo różny sposób, ale tematyka ich
wypowiedzi koncentrowała się wokół czterech zagadnień. Ankietowani (z mikro-
przedsiębiorstw i firm o liczbie pracowników od 10 do 100) oczekiwali przede
wszystkim, że szkolenie z zarządzania jakością wpłynie pozytywnie na funkcjono-
wanie organizacji oraz na jakość dostarczanych przez nią wyrobów bądź usług. Po-
nadto, głównie w opinii przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających od 100 do
250 pracowników, szkolenie takie miało służyć ciągłemu pogłębianiu wiedzy i świa-
domości jakościowej, a także zwiększaniu motywacji wszystkich pracowników.
Zwrócono uwagę na istotność pozyskiwania umiejętności praktycznego zastosowa-
nia zdobywanej wiedzy, tak aby bezpośrednie wdrożenie poznawanych metod i na-
rzędzi w codziennej działalności przedsiębiorstwa było jak najłatwiejsze (opinia
wyrażona głównie przez przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających od 100 do
250 pracowników). Przedstawiciele firm zatrudniających do 30 pracowników
wspomnieli również o przewadze nauki opartej na analizie rzeczywistych przykładów
nad skupianiem się wyłącznie na zagadnieniach teoretycznych. 

4.4. Sylwetka eksperta zarządzania jakością 
w opinii doświadczonych praktyków

W założeniach projektu EEFQM przyjęto, że ogólne wnioski dotyczące potrzeb
merytorycznych wyciągnięte z badań ankietowych powinny być pogłębione przez
wywiady z doświadczonymi praktykami zarządzania jakością.

Pracującym w przemyśle osobom zajmującym się rozwiązywaniem problemów
jakościowych, często uznawanym za ekspertów zarządzania jakością, zadano dwa-
naście pytań dotyczących predyspozycji, kwalifikacji i metod działania menedżera ja-
kości uznawanego za eksperta. Wyłaniający się z tych rozmów obraz przedstawia
menedżera jakości jako osobę, dla której wiedza merytoryczna jest kwestią elemen-
tarną, ale równie istotne, a czasami nawet istotniejsze okazują się jej inne umiejętności.
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Wywiady pozwoliły zdefiniować cechy i zdolności nieodzowne w pełnieniu funk-
cji eksperta w zarządzaniu jakością, takie jak: kreatywność, niezależność, umiejęt-
ności interpersonalne, samodoskonalenie (samorozwój), odporność na stres,
analityczny sposób myślenia i projakościowa postawa. Przykłady udzielonych od-
powiedzi i sposób ich pogrupowania w kategorie przedstawia tab. 4.

Tabela 4. Cechy i zdolności charakteryzujące eksperta w zarządzaniu jakością, zdefiniowane na pod-
stawie wywiadów z praktykami (2008 r.)  

Źródło: opracowanie własne.  

Wszyscy respondenci zgodzili się, że najwłaściwsze dla eksperta zarządzania ja-
kością jest wykształcenie wyższe – koniecznie w kierunku związanym z branżą, w
której ekspert pracuje. Mimo nacisku na wiedzę i umiejętności menedżerskie nikt nie
uznał za właściwe posiadanie przez eksperta jedynie wykształcenia w kierunku za-
rządczym – choć ukończenie takich kierunków jako uzupełniających jest jak najbar-
dziej wskazane.

Poszczególni respondenci uznali za przydatną dla eksperta wiedzę o zarządza-
niu, systemach i narzędziach zarządzania jakością, procedurach stosowanych w miej-
scu ich pracy. W przypadku metod i technik zapewniania jakości bardzo ważne jest
rozumienie przeznaczenia poszczególnych narzędzi, a także umiejętność ich ela-
stycznego stosowania we właściwych sytuacjach. Podstawą w pracy eksperta jest

Lp. Kategoria Przykłady udzielonych odpowiedzi

1 Kreatywność kreatywność, umiejętność tworzenia „czegoś” nowego lub ory-
ginalnego

2 Niezależność niezależność, samodzielność, dążenie do eliminacji niezgod-
ności oraz prewencji, bezkompromisowość („jakość albo kom-
promis”), odwaga, upór, konsekwencja

3 Umiejętności 
interpersonalne

komunikatywność, umiejętność przekazywania swoich idei i
pracy z ludźmi z różnych stanowisk (przełożonymi, współpra-
cownikami, podwładnymi), kultura, inteligencja emocjonalna,
umiejętność słuchania

4 Samodoskonalenie 
(samorozwój)

dążenie do rozwijania własnej wiedzy i umiejętności, samo-
dzielność w uczeniu się, nieliczenie na wiedzę kursową, szero-
kie zainteresowania – rozmaite, ale uzupełniające umiejętności
zawodowe

5 Odporność 
na stres

opanowanie, spokój, odporność na stres, umiejętność pracy pod
presją

6 Analityczny sposób myślenia
i projakościowa postawa

zdolność myślenia logicznego i analitycznego, wrażliwość na
niezgodności i ich przyczyny, umiejętność dogłębnego badania i
analizowania procesów, „myślenie statystyczne”, myślenie sys-
temowe, pasja, umiejętność przekładania misji i strategii przed-
siębiorstwa na działania, orientacja na wynik, rozumowanie w
kategoriach kosztów (np. jakości), odpowiedzialność
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znajomość systemów zarządzania jakością i ich zestandaryzowanych podstaw (ISO
9001, ISO/TS 16949, VDA, QS 9000 itp.) co najmniej w zakresie wymaganym przez
klientów jego organizacji oraz przez samą organizację, przy czym w opinii odpo-
wiadających praktyków bardzo dobre przygotowanie w tych obszarach można uzys-
kać z takich szkoleń, jak: audytor wiodący systemu zarządzania (według ISO 9001,
PN-N 18001/ILO-OHS, ISO 14001, ISO 13485 itp.), six sigma black belt, lean ma-
nufacturing itd. Inne umiejętności niezbędne ekspertowi to kalkulacja i zarządzanie
kosztami, zarządzanie zmianą oraz umiejętności negocjacyjne.

Ważne jest, by człowiek dążący do bycia ekspertem miał doświadczenie w pracy
także w innych komórkach przedsiębiorstwa niż komórka jakościowa. Jest to nie-
zbędne do zrozumienia współzależności między jego przyszłą pracą a funkcjonowa-
niem tych komórek. W organizacji przemysłowej specjalista zajmujący się jakością
styka się z takimi działami, jak np. produkcja, technologia czy projektowanie.
Wszyscy respondenci zgodzili się, że nie można zostać ekspertem, mając doświad-
czenie w jednym tylko obszarze przedsiębiorstwa. Praca w jednym dziale przyczy-
nia się również do zawężania rozwoju personalnego, kreatywności i umiejętności
jakościowych eksperta.

Podkreślano, że wśród umiejętności komunikacyjnych nie należy przeoczyć po-
trzeby znajomości języków kontrahentów oraz jednostki macierzystej organizacji, w
której pracuje ekspert. Obejmuje to także komunikację międzykulturową i rozumie-
nie przepływów informacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Najbardziej z innych ról wyróżnia eksperta jego sposób pracy. Według respon-
dentów powinien on cechować się uporządkowaniem, podejściem systemowym oraz
zdolnością przewidywania. W obliczu nadchodzącej zmiany lub kryzysu ekspert po-
winien potrafić działać w sposób spokojny i uporządkowany – zebrać informacje o
zjawisku postrzeganym jako problemowe, umieć przefiltrować zebrane informacje
tak, by móc się skupić na istotnych elementach, wreszcie przeanalizować zjawisko w
sposób umożliwiający podjęcie decyzji co do postępowania z nim. Sposób postępo-
wania w sytuacji kryzysowej powinien być opracowany z wyprzedzeniem, tak by
zminimalizować element zaskoczenia cechujący takie sytuacje. Umiejętność postę-
powania w kryzysie może być w pełni wykształcona tylko przez praktykę, ale pro-
cedury postępowania powinny być przygotowane uprzednio i stanowić wsparcie
również dla młodszych, przyszłych ekspertów. W ocenie sytuacji kryzysowej pomaga
znajomość FMEA – oczywiście nie ma wtedy czasu na przeprowadzanie całej ana-
lizy, działanie takie nie ma również  sensu, ale opierając się na zasadach FMEA,
można szybko ocenić sytuację. Wiedza z zarządzania ryzykiem nie może być w ta-
kich sytuacjach przeceniona.

Na pytanie o czas, po jakim absolwent uczelni przychodzący do przedsiębior-
stwa może zacząć być postrzegany jako ekspert, większość respondentów udzieliła
odpowiedzi mieszczących się pomiędzy  rokiem a dwoma latami. Odpowiedzi te były
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jednak opatrzone komentarzami, że faktyczny czas „wychowania” eksperta zależy
od jego kontaktu z wyższym kierownictwem i otrzymywanego wsparcia, sytuacji, w
jakiej znajduje się organizacja (przedsiębiorstwo mające pewną pozycję na rynku i
funkcjonujące w stabilnych warunkach „dostarcza” mniejszej liczby wyzwań po-
trzebnych do ukształtowania eksperta).

Na zakończenie warto podkreślić, że wyłaniający się z wywiadów przeprowa-
dzonych z praktykami zarządzania jakością obraz menedżera jakości  postrzeganego
jako eksperta w dziedzinie zarządzania jakości  jest zgodny zarówno z obrazem me-
nedżera jakości uzyskanym przez B. Sujak-Cyrul na podstawie monitoringu i analiz
prasowych ogłoszeń o pracy w latach 2001-2006 (por. z ostatnią pracą na ten temat
[8]), jak i z wizerunkiem eksperta zarządzania jakością określonym w ramach pro-
jektu EEFQM na podstawie wstępnej analizy zbiorczych danych z Irlandii, Szwecji,
Hiszpanii, Grecji i Polski oraz publicznie przedstawionym w sierpniu 2008 r. na kon-
ferencji QMOD [3].

5. Wnioski końcowe

Zaprezentowana w pracy analiza polskich doświadczeń i wyników badań z lat
2003-2008 będących, jak już wspomniano, efektem prac autorów w ramach euro-
pejskiego projektu EEFQM oraz przedmiotowo związanych prac własnych prowa-
dzonych wcześniej bądź równolegle z projektem, a dotyczących uświadomionych
potrzeb i barier edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie za-
rządzania jakością potwierdza, że w dużym stopniu przedsiębiorstwom średnim oraz
szczególnie przedsiębiorstwom mikro- i małym w Polsce brakuje wiedzy na temat no-
woczesnych rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością (takich jak np. lean manu-
facturing czy six sigma) coraz powszechniej uznawanych za niezbędne do ich
utrzymania się na rynku i dalszego rozwoju. Dodatkowo badania ankietowe ujaw-
niły, że w większości przedsiębiorstw zadeklarowana przez pracowników wiedza na
temat wymienionych metod i koncepcji oraz narzędzi zarządzania jakością nie
przekłada się na wdrożenie tychże do stosowania w praktyce, co wskazuje na istnie-
nie w tych przedsiębiorstwach silnych barier związanych z ich powszechnym po-
znawaniem i wprowadzaniem w życie. Wśród nich należy wymienić podstawowe
bariery zadeklarowane przez samych ankietowanych, takie jak: ograniczona dostęp-
ność czasu potrzebnego na wzięcie udziału w systemie szkoleń dotyczących za-
rządzania jakością, brak dostatecznej wiedzy o korzyściach ze stosowania
nowoczesnych rozwiązań zarządzania jakością, zbyt wysokie koszty przedmioto-
wych szkoleń, a także brak dostatecznego zaangażowania kierownictwa we
wdrażanie systemu szkoleń w przedsiębiorstwach oraz zbyt niska świadomość pro-
jakościowa i mentalność pracowników. Przedstawiciele badanych przedsiębiorstw
(należących do MŚP) generalnie oczekują, że w wyniku szkoleń uzyskają umiejęt-
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ności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i wdrożenia poznanych
metod/koncepcji/narzędzi zarządzania jakością do codziennej działalności przedsię-
biorstwa oraz że odbyte szkolenia z zarządzania jakością wpłyną pozytywnie na funk-
cjonowanie organizacji i na jakość dostarczanych przez nią wyrobów bądź usług.
Niezbędność połączenia głębokiej wiedzy merytorycznej (na poziomie studiów
wyższych) z doświadczeniem w wielomiesięcznym praktycznym jej stosowaniu oraz
z nieodzownymi cechami i zdolnościami (takimi jak: kreatywność, niezależność,
umiejętności interpersonalne, samodoskonalenie (samorozwój), odporność na stres,
analityczny sposób myślenia i projakościowa postawa) znalazło również odzwier-
ciedlenie w  nakreślonej przez doświadczonych praktyków  sylwetce menedżera
uznawanego za eksperta zarządzania jakością.

Podsumowując, przypomnijmy, że projekt EEFQM jest ukierunkowany na wy-
pracowanie i dostarczenie uniwersalnych ram edukacyjnych (włączając w to e-lear-
ning z myślą o znacznej redukcji kosztów kształcenia) dla certyfikowanych
szkoleń/kursów oraz ich kontynuacji na wyższych studiach w zakresie szeroko ro-
zumianego zarządzania jakością (a zwłaszcza metodologii lean manufacturing oraz
six sigma) umożliwiających praktykom zarządzania jakością z MŚP uzyskanie do-
celowo w systemie studiów niestacjonarnych kwalifikacji zawodowych nawet na po-
ziomie akademickim uznawanych na podstawie odpowiednich akredytacji we
wszystkich krajach partnerskich. Wydaje się, że projekt ten jest w stanie dobrze za-
spokoić zdefiniowane potrzeby oraz spełnić oczekiwania małych i średnich przed-
siębiorstw w tym obszarze oraz pomóc pokonać bariery występujące przy wdrażaniu
wspomnianych nowoczesnych rozwiązań zarządzania jakością w tych przedsiębior-
stwach.
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ZARZĄDZANIE ZATRUDNIENIEM W SZKOLE WYŻSZEJ
− ROZWAŻANIA MODELOWE

1. Funkcje podstawowe i bazowe szkoły wyższej

Atrybutami szkół od początku ich istnienia są nauczyciele, uczniowie i wypo-
sażenie. Ewolucja edukacji spowodowała wyodrębnienie się trójstopniowego szkol-
nictwa wyższego obejmującego studia zawodowe (licencjackie, inżynierskie),
magisterskie i doktoranckie. Uczelnie stały się organizacjami rynkowymi non profit,
których podmioty to pracownicy i studenci, a wyposażenie jest środkiem osiągania
podstawowych celów szkół wyższych. Tymi bazowymi celami – funkcjami uczelni są:
– kształcenie i wychowanie,
– prowadzenie badań naukowych.

Ich osiągnięcie wymaga pozyskania pracowników oraz kapitału niezbędnego do
wyposażenia uczelni w odpowiednie budynki, urządzenia i inne środki konieczne do
właściwego funkcjonowania szkoły wyższej. W literaturze to wszystko, co jest po-
trzebne do działania uczelni, nazywane jest zasobami. Zasadniczą ich część stanowią
tzw. zasoby ludzkie nazywane czasami personelem. Oba te określenia nie wydają się
właściwe do określenia pracowników zatrudnionych w uczelni, w odniesieniu do któ-
rych w pewnym okresie używano nazwy „kadry”. Sprowadzenie zatrudnionych pro-
fesorów do zasobów uczelni czy zasobów kadrowych albo personelu jest
niewłaściwe. Dlatego też do określenia obszaru zarządzania zatrudnianiem (w tym za-
trudnionymi) nieodpowiednie jest użycie pojęć:
– „zarządzanie personelem”,
– „zarządzanie zasobami ludzkimi”,
– „zarządzanie czynnikiem ludzkim”,
– „zarządzanie kadrami”.

Realizacja funkcji (celów) podstawowych szkoły wyższej wymaga wypełnienia
funkcji (celów) bazowych, do których zaliczyć możemy przede wszystkim:
– funkcję personalną (zatrudnieniową),
– funkcję finansową,
– funkcję majątkową,
– funkcję jakościową.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Funkcja zatrudnieniowa (personalna), najogólniej rzecz ujmując, sprowadza się
do pozyskania i właściwego wykorzystania pracowników zatrudnionych w uczelni
bezpośrednio lub pośrednio w ramach tzw. outsourcingu personalnego, niezbędnych
do jej rozwoju w tempie pozwalającym na uzyskanie europejskiego poziomu jakości
kształcenia i badań naukowych. 

Funkcja majątkowa odgrywa ważną rolę w szkole wyższej, albowiem osiągnię-
cie jej celów podstawowych wymaga zapewnienia odpowiednich warunków lokalo-
wych, infrastruktury, oprzyrządowania, wyposażenia, półproduktów, surowców, czyli
majątku o optymalnym poziomie jakości. Wiąże się to z remontami i konserwacją
majątku, jego powiększaniem w drodze inwestycji i doskonaleniem zaopatrzenia w
niezbędne dobra i usługi. Majątkiem uczelni może być: ziemia uprawna, gospodar-
stwa rolne i ogrodnicze, laboratoria, warsztaty, budynki mieszkalne i użytkowe oraz
środki produkcji. Dbałość o optymalną jakość majątku sprzyja efektywniejszemu
osiąganiu celów podstawowych uczelni.

Realizacja funkcji podstawowych i bazowych wymaga dbałości o jakość pracy i
jakość produktów – usług szkoły wyższej, dlatego też wszystkiemu, co dzieje się w
poszczególnych obszarach szkoły wyższej, towarzyszyć powinna troska o jakość.
Funkcja jakościowa towarzyszy wszystkim funkcjom szkoły wyższej i realizacji
wszystkich zadań, jakie przed nią stoją.

Funkcja zatrudnieniowa dotyczy między innymi pozyskiwania, przenoszenia,
awansowania, zwalniania osób zatrudnionych w szkole wyższej na podstawie:
– powołania,
– umowy o pracę,
– umowy-zlecenia,
– umowy outsourcingu (pośrednio).

Wszystkie osoby pracujące na wymienionych zasadach możemy nazwać zatrud-
nionymi przez uczelnię, pracującymi dla uczelni, a funkcje zatrudnieniową uczelni
możemy określić mianem zarządzania zatrudnieniem i zatrudnionymi lub w skrócie
zarządzania zatrudnianiem (ZZ), mając na uwadze, że w jego skład wchodzi także za-
rządzanie zatrudnionymi. Wspomniane pojęcie lepiej niż zarządzanie zasobami ludz-
kimi lub zarządzanie personelem (kadrami) odzwierciedla to zagadnienie w
warunkach szkoły wyższej.

Niniejsze opracowanie jest zarysem autorskiej koncepcji zarządzania w szkole
wyższej przedstawionej w formie rozważań modelowych opartych na wcześniejszych
publikacjach autora, których spis zawiera zestawienie literatury.



Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej… 151

2. Proponowany model zarządzania zatrudnieniem 
w szkole wyższej

Poszukiwanie w literaturze krajowej i zagranicznej pojęcia zarządzania zasobami
ludzkimi (ZZL) skończyło się fiaskiem. Pod tą nazwą autorzy prezentują swoje mo-
dele ZZL, które różnią się od siebie w mniejszym lub większym stopniu. Termin „za-
rządzanie zasobami ludzkimi” został przyjęty w celu  rozróżnienia go od pojęcia
zarządzania personelem do doskonalenia funkcji personalnej, głównie w przedsię-
biorstwach, urzędach.

W tej sytuacji, uwzględniając niedużą objętość opracowania, można zrezygnować
z analizy ZZL i przejść do adaptacji tego, co w literaturze nazywa się zarządzaniem
zasobami ludzkimi, do obecnych warunków funkcjonowania szkół wyższych w Pol-
sce i funkcji uczelni polegającej na efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu
osób, które:
– są pracownikami etatowymi uczelni,
– nie są pracownikami etatowymi i wykonują prace w uczelni na podstawie umowy

o pracę lub umowy-zlecenia, 
– wykonują pracę na rzecz uczelni w ramach outsourcingu lub w ramach realizo-

wanego zlecenia przez osobę samozatrudniającą się.
Wszystkie te osoby można nazywać zatrudnionymi, a zarządzanie w tym obsza-

rze − zarządzaniem zatrudnieniem, które obejmuje także zarządzanie zatrudnionymi.
Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej dotyczy:
– założyciela szkoły,
– organów jednoosobowych (rektor, dziekan, kanclerz),
– organów kolegialnych (senat, rada wydziału, konwent),
– zarządzających komórkami organizacyjnymi,
– zarządzanych, czyli każdego pracownika, który jest zarządzany, ale jednocześnie

sam zarządza sobą w granicach istniejących uwarunkowań.
Uczelnie w ramach swych uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnic-

twie wyższym [2] opracowują swój statut, który w uczelniach publicznych spełnia-
jących wymogi pkt 2, art. 56 tej ustawy zatwierdza senat, a w pozostałych wymaga
on ponadto akceptacji ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (w
uczelniach niepublicznych na wniosek założyciela, a w uczelni publicznej − na wnio-
sek senatu). W statucie określony jest model zarządzania uczelnią, który może różnić
się bardziej w poszczególnych uczelniach niepublicznych lub mniej w uczelniach
publicznych. Uproszczoną formą tego modelu jest schemat zarządzania w szkole
wyższej.

Model zarządzania zatrudnianiem w szkole wyższej musi uwzględniać unormo-
wania prawne w tym zakresie znajdujące się w statucie uczelni i musi wynikać z mo-
delu zarządzania uczelnią. Spośród czterech modeli organizacyjnych w sferze
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zarządzania (zasobami ludzkimi) zatrudnieniem, który spotkać można w literaturze
[1, s. 39], najbardziej odpowiedni jest model dywizjonalny, w którym: 
– menedżer liniowy:

● kieruje ludźmi,
● współpracuje przy realizacji zadań personalnych z komórkami specjalistycz-

nymi;
– komórka personalna w jednostce organizacyjnej (wydział, instytut, zespół katedr

i zakładów):
● zajmuje się doborem pracowników, wynagradzaniem, rozwojem i zwalnianiem

pracowników,
● wspiera merytorycznie menedżera liniowego;

– sztabowa komórka personalna (np. dział zatrudnienia):
● zajmuje się planowaniem zatrudnienia,
● zajmuje się obsługą administracyjną zatrudnionych i ich sprawami socjalnymi.
Zakres kompetencji i pole działania tych trzech szczebli zarządzania zatrudnie-

niem mogą być różne w zależności od rozwiązań przyjętych w uczelni i od przyję-
tego modelu zarządzania zatrudnieniem. Opracowanie tego modelu muszą
poprzedzać:
– badania naukowe nad koncepcją i treścią tego modelu,
– badania sondażowe wśród zatrudnionych w uczelni zarówno zarządzających i

zarządzanych,
– konsultacje z zatrudnionymi,
– ekspertyza pomocnicza zgodności opracowanego modelu zarządzania zatrudnie-

niem z obowiązującymi w uczelni i państwie normami prawnymi. 
Modele zarządzania zatrudnieniem poszczególnych uczelni będą się różniły od

siebie. Największe różnice wystąpią między modelami uczelni publicznych i nie-
publicznych, ponieważ kwestie zarządzania w tych uczelniach inaczej reguluje
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym [2]. Dostosowanie szkolnictwa wyższego Pol-
ski do wymogów procesu bolońskiego, a szczególnie europejskiego obszaru szkol-
nictwa wyższego wymagać będzie nowelizacji tej ustawy do 2010 r., której
zasadniczą cechą będzie wyeliminowanie różnic w ustawie między unormowaniami
dotyczącymi szkolnictwa publicznego i niepublicznego będącymi anachronizmami
pochodzącymi z poprzedniego systemu politycznego.

Dziś musimy jednak pokusić się o opracowanie ogólnego modelu zarządzania
zatrudnieniem w szkole wyższej nazywanego dalej (w skrócie) modelem zarządza-
nia zatrudnieniem. W modelu tym musimy wyróżnić przedstawione w tab. 1:
– obszary zarządzania zatrudnieniem,
– interesariuszy uczelni (stakeholders),
– uwarunkowania funkcjonowania uczelni,
– warianty koordynacji obszarów zarządzania zatrudnieniem i integracją z misją i

celami uczelni,
– efekty zarządzania zasobami uczelni.
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Elementy te ujęte w układzie procesowym przedstawia uproszczony schemat
ogólnego modelu zarządzania zatrudnieniem w szkole wyższej (rys. 1). 

Rys. 1. Uproszczony schemat ogólnego modelu zarządzania zatrudnieniem w szkole wyższej

Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie szkołą wyższą to proces formułowania celów i wykorzystania ogra-
niczonych zasobów uczelni do ich osiągnięcia. Tym najważniejszym zasobem są za-
trudnieni, którzy są nośnikami kapitału ludzkiego wymagającego ciągłego
doskonalenia, a zarządzanie nimi jest procesem. 

Na wejściu mamy oczekiwania interesariuszy szkoły wyższej, a wśród nich:
– studentów,
– przyszłych pracodawców studentów uczelni,
– właściciela lub założyciela uczelni,
– organy samorządowe i państwowe zainteresowane funkcjonowaniem szkół

wyższych,
– zatrudnionych przez uczelnię, którzy są zarządzającymi i zarządzanymi i mają

względem uczelni określone oczekiwania.
Zatrudnieni swoje stanowisko mogą prezentować osobiście, jako członkowie or-

ganu kolegialnego lub grupy mniej lub bardziej formalnej, których członkowie mają
swoje wspólne interesy i cele w związku z funkcjonowaniem uczelni, np. doktoranci,
asystenci czy też miłośnicy określonej formy rozrywki czy zwolennicy danej sub-
kultury lub należący do tej samej partii czy stowarzyszenia. Na wejściu zatrudnieni
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nie występują jako osoby wykonujące swoje obowiązki wynikające z zatrudnienia, ale
jako osoby prezentujące np. swoje żądania, poglądy i oczekiwania w stosunku do
szkoły wyższej, w której są zatrudnieni.

Tabela 1. Elementy ogólnego modelu zarządzania zatrudnieniem – legenda do rys. 1

Źródło: opracowanie własne.

Uczelnia funkcjonuje tu i teraz w określonych uwarunkowaniach, które tworzą:
– przyjęte cele i wartości oraz filozofia zarządzania,
– aktualny poziom i struktura zatrudnienia,
– stan rynku pracy,
– obowiązujące prawo,
– panująca technologia i technika.

Uwarunkowania te wpływają na postawy osób w niej zatrudnionych równocześ-
nie postrzeganych jako interesariuszy oraz jako wykonujących określoną pracę dla
uczelni. Niezmiernie ważne jest tu zwrócenie uwagi na to, że zatrudniony ma „dwie
dusze” i często zajmuje jednocześnie dwa różne stanowiska w kwestiach związanych

Interesariusze uczelni

A – organy państwowe i samo-
rządowe

B – właściciel-założyciel
uczelni

C – studenci
D – zarządzający
E – zarządzani
F – przyszli pracodawcy 

studentów

Obszary zarządzania zatrudnie-
niem  w uczelni
1 – polityka i strategia zatrud-

nienia
2 – mobilność zatrudnionych

(przyjmowanie, przenosze-
nie, zwalnianie)

3 – organizacja i kierowanie
pracą

4 – partycypacja pracownicza i
właściwe stosunki pracy

5 – wynagrodzenie i rozwój
pracowników

6 – ocena pracy i controlling
zatrudnienia

Efekty ZZ w uczelni

E.1 – absolwenci
E.2 − prace naukowe
E.3 − rozwój naukowy zatrud-

nionych
E.4 − satysfakcja zatrudnio-

nych
E.5 − efekty ekonomiczny

uczelni
E.6 − satysfakcja pozostałych

interesariuszy uczelni

Uwarunkowania funkcjonowa-
nia uczelni

a – cele, wartości, filozofia za-
rządzania

b – strategia rozwoju
c – poziom i struktura zatrud-

nienia
d – rynek pracy
e – prawo
f – technologia, technika

Warianty koordynacji obszarów
ZZ oraz integracji z misją, za-
daniami i ze strategią uczelni
I – historyczny   

VIII rodzinno-histo-
ryczny

II– biurokratyczny   
V historyczno-biurokra-
tyczny

III – rynkowy   
VI biurokratyczno-ryn-
kowy

IV – rodzinny  
VII rynkowo-rodzinny

Dywizjonalna organizacja za-
rządzania zatrudnieniem uczelni
– model dywizjonalny zakłada,
że ZZ odbywa się na szczeblu:
● menedżerów liniowych
● komórek personalnych w

określonych jednostkach orga-
nizacji

● centralnej-sztabowej komórki
personalnej



Zarządzanie zatrudnieniem w szkole wyższej… 155

z zatrudnieniem w uczelni, inne jako interesariusz (np. członek senatu), a inne jako
zatrudniony (wykładowca). Zjawisko to przynosi negatywne skutki. 

Uczelnie składają się z wydziałów, dlatego też spośród modeli organizacyjnych
zarządzania zatrudnieniem wybrano model dywizjonalny.

W centrum omawianego procesu zarządzania zatrudnianiem znajdują się obszary
ZZ w uczelni, które przedstawiają określone powiązane ze sobą funkcje, jakie ma
spełniać zarządzanie zatrudnieniem w trakcie osiągania celów podstawowych uczelni.
Do nich należą:
– polityka i strategia zatrudnienia,
– mobilność zatrudnionych (przyjmowanie, przenoszenie, awanse, zwalnianie),
– organizowanie pracy i kierowanie nią,
– partycypacja pracownicza i właściwe stosunki pracy,
– wynagradzanie i rozwój pracowników,
– ocena pracy i controlling zatrudnienia.

Wszystkie te funkcje zgodnie z dywizjonalną organizacją zatrudniania w uczelni
(ale w różnym zakresie) powinny być spełnione przez: menedżera liniowego, ko-
mórkę personalną w określonych jednostkach organizacyjnych, centralną – sztabową
komórkę personalną uczelni. Bardzo istotne dla sprawnego zarządzania zatrudnia-
niem jest ustalenie zakresu kompetencji tych instytucji oraz przyjęcie procedury spój-
nego ich postępowania. Podjęcie decyzji w tym zakresie muszą poprzedzać:
– badania naukowe,
– sondaż opinii,
– konsultacje.

Podjęte decyzje w poszczególnych obszarach dotyczą zatrudnionych – wyko-
nujących określoną pracę. Są to nauczyciele akademiccy i pozostali zatrudnieni.
Wszyscy oni mogą być zarządzającymi, zarządzanymi; najczęściej pełnią obie te
funkcje. Część zatrudnionych jest tylko zarządzanymi; zarządzają wówczas samym
sobą na tyle, na ile pozwala panujący system zarządzania zatrudnieniem (w tym za-
trudnionymi).

3. Proponowane warianty koordynacji i integracji 
głównych obszarów zarządzania zatrudnieniem

Przedstawionych sześć głównych obszarów zarządzania zatrudnieniem w uczelni
wymaga koordynacji oraz integracji z misją, zadaniami i ze strategią uczelni. Można
wyróżnić cztery najważniejsze warianty tej koordynacji oraz integracji, czyli wa-
rianty systemów zarządzania:
– historyczny,
– biurokratyczny,
– rynkowy,
– rodzinny.
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Wariant historyczny zrodził się w szkołach wyższych w okresie średniowiecza.
Był on oparty na ustroju feudalnym. Uczelnia przypominała ówczesną izbę rzemie-
ślniczą zrzeszającą cechy danego rzemiosła – czyli wydziały. Na czele wydziału
(cechu) stał dziekan, czyli cechmistrz, a na czele uczelni (izby rzemieślniczej) rek-
tor (czyli marszałek bractwa). Między profesorem i studentem występowała relacja:
mistrz–uczeń. Rada wydziału, podobnie jak rada cechu (np. rymarzy), składała się z
mistrzów i podejmowała decyzje o awansie doktora na profesora (czeladnika na mist-
rza) oraz studenta na doktora (ucznia na czeladnika). Katedra przypominała warsz-
tat rzemieślniczy, w którym wspólnie pracowali jeden mistrz i wielu czeladników i
czekających na promocję uczniów terminujących w zawodzie (studentów i dokto-
rantów). Katedry często były samodzielne finansowo (podobnie jak warsztaty rze-
mieślnicze) dzięki dobrodziejom (sponsorom), którzy katedrę fundowali i łożyli na
jej utrzymanie.

Wariant historyczny cechuje to, że:
– pracownik traktowany jest jak wasal, przy czym panuje tu zasada głosząca, że

każdy wasal ma swego wasala, a wasal mojego wasala jest moim wasalem,
– partycypacja w życiu uczelni sprowadza się do tego, na co pozwalają w danej

chwili prawa rządzące w uczelni oraz rektor i senat, dziekan i rada wydziału, przy
czym kompetencje organów jednoosobowych i kolegialnych w określonych
kwestiach dotyczących zarządzania zatrudnieniem były określone prawem lub
zwyczajem; panowała zasada głosząca, że racja leży zawsze po stronie wyżej
umiejscowionego w hierarchii wasala (w uczelni – rektora, w państwie – króla,
w kościele – papieża),

– przyjmowanie, przenoszenie, awans zależały od władz uczelni i wydziału oraz ich
dobrodziei, którzy finansowali po części uczelnie, wydział lub katedrę; organy
jednoosobowe podejmowały w tej sprawie decyzje, konsultując je z organami
kolegialnymi, często z kościołem i fundatorami uczelni,

– o wynagrodzeniach decydowały różne zasady w zależności od przyjętych zwy-
czajów i możliwości finansowych uczelni, o poziomie wynagradzania decydo-
wali: rektor, kanclerz, fundatorzy w zależności od przyjętych ustaleń, przy czym
nie obowiązywały jednolite stawki, a część zatrudnionych była wolontariuszami
i nie pobierała wynagrodzenia,

– organizacja pracy opierała się na wypracowanych latami zasadach; zależała od
pozycji rektora, kanclerza, dziekana, skarbnika wydziału, poszczególnych pro-
fesorów wydziałów oraz zapisów w statucie lub aktach erekcyjnych uczelni,

– samodzielność finansową miał rektor lub kanclerz, a uprawnienia dziekana i pro-
fesorów (kierowników katedr) zależały od delegacji uprawnień w tym względzie
przekazanej przez rektora lub kanclerza; fundusze specjalne pozyskiwane przez
dziekanów i profesorów były w znacznej części w ich dyspozycji; zdarzało się,
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że profesor utrzymywał swoją katedrę z własnych środków (folwarki, parafie) 
i nie pobierał wynagrodzenia.
Wariant biurokratyczny pojawił się w szkołach wyższych wraz z socjalizmem i

komunizmem. Główną rolę odgrywali w uczelniach urzędnicy państwowi, którymi
byli rektorzy szkół wyższych mianowani przez partię rządzącą i ministra właściwego
szkolnictwa wyższego. Organy kolegialne miały znaczenie drugorzędne, służyły do
kształtowania opinii zatrudnionych oraz udzielania pomocy rektorowi i dziekanowi
w trakcie wprowadzania nieakceptowanych przez zatrudnionych rozwiązań. Partyj-
ność była czołową funkcją zarządzania, czyli cele uczelni podporządkowane były
partiom rządzącym.

Wariant biurokratyczny cechuje to, że:
– pracownik traktowany jest jak podwładny, który ma wyznaczonego przełożonego,
– partycypacja w życiu uczelni ogranicza się do postępowania zgodnie z drogą

służbową, a jej ominięcie oznacza naruszenie dyscypliny pracy; polecenia wy-
dawane są pracownikowi przez przełożonego, natomiast polecenia przełożonych
wyższych szczebli przekazywane są drogą służbową pracownikowi przez jego
bezpośredniego przełożonego (każdy podwładny ma jednego przełożonego, który
pełni funkcję „przekaźnika”),

– przyjmowanie, przenoszenie, awans dokonują się na mocy decyzji administra-
cyjnej podjętej przez rektora na wniosek dziekana; znaczenie bezpośredniego
przełożonego jest tu często niewielkie i decyzja o wymienionych czynnościach
może być podjęta bez jego udziału, przyjmowanie, przenoszenie, awans pra-
cownika są dostosowane do aktualnych potrzeb uczelni wynikających z realizo-
wanych zadań,

– wynagrodzenie ustalane jest na podstawie taryfikatorów płac z uwzględnieniem
zajmowanego stanowiska, stażu pracy, pełnienia funkcji kierowniczych i reali-
zacji podatkowych zadań,

– organizacja pracy opiera się na zasadzie centralizmu demokratycznego oraz na
przekazywaniu obowiązków i zadań z góry w dół (rektor, dziekan, dyrektor in-
stytutu, kierownik katedry) oraz kontroli realizacji poleceń przez organy jedno-
osobowe uczelni, które polecenie wydały,

– samodzielność finansowa uczelni nie istnieje; środki przyznane przez budżet do
dyspozycji uczelni mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obo-
wiązującymi przepisami, rektor może wspólnie z kwestorem podejmować de-
cyzje finansowe; tylko cała uczelnia może być postrzegana jako centrum kosztów
i centrum przychodów, aczkolwiek jednocześnie pozostaje częścią administracji
państwowej. 
W uczelniach niepublicznych rolę państwa odgrywa prywatny założyciel, a uczel-

nia jest częścią instytucji założycielskiej (np. archidiecezji, spółki).



Wariant rynkowy pojawił się wraz z powstaniem rynku na usługi edukacyjne i ba-
dawcze. Uczelnia ma swojego właściciela i osiąga jego cele. Kluczowe znaczenie
mają organy indywidualne uczelni (rektor, kanclerz, dziekan, skarbnik wydziału).
Organy kolegialne mają charakter doradczy. Rektor ponosi odpowiedzialność za
osiąganie celów podstawowych uczelni (dydaktykę i badania), a kanclerz (prezydent)
kieruje finansami uczelni, dbając o to, aby przychody przekraczały koszty i powsta-
wała nadwyżka umożliwiająca finansowanie rozwoju uczelni.

Wariant rynkowy cechuje to, że:
– pracownik traktowany jest jak pracobiorca (siła robocza kupowana na rynku

pracy) zatrudniony w uczelni przez pracodawcę (właściciela uczelni), który po-
nosi koszty zatrudnienia,

– partycypacja w życiu uczelni wyznaczona jest ramami umowy o pracę lub
umowy-zlecenia, które określają zakres obowiązków pracownika i jego miejsce
w współrządzeniu uczelnią na poziomie zbliżonym do zera; stopień zaan-
gażowania pracowników w sprawy uczelni jest zależny od poziomu i struktury
wynagradzania,

– przyjmowanie, przenoszenie, awans leżą w rękach kanclerza i rektora i dokonują
się z ich inicjatywy lub na wniosek dziekana w zależności od aktualnych potrzeb
uczelni wynikających z realizowanych zadań; strategiczne podejście do zatrud-
nienia występuje w prężnych uczelniach, które wytrwale osiągają cele i realizują
misję uczelni, mając na względzie długi okres,

– wynagradzanie oblicza się proporcjonalnie do efektów pracy, a proponowane
stawki wynagrodzeń są zróżnicowane i zależą od wkładu pracy i roli danego pra-
cownika w realizację zadań szkoły i wyników ekonomicznych uczelni,

– organizacja pracy sprowadza się tu do zlecania zadań przekazywanych poszcze-
gólnym pracownikom lub grupom pracowników przez organ jednoosobowy
szkoły, rektora, kanclerza, dziekana lub osoby upoważnione przez właściciela
szkoły oraz kontroli wykonanych zadań przez zlecającego; stopień udziału za-
rządzanych w organizowaniu pracy uczelni jest zróżnicowany i zależy od opinii
w tym względzie właściciela uczelni; najczęściej inicjatywy samofinansujące się
pracowników uczelni uzyskują akceptację władz,

– samodzielność finansowa jest istotną cechą szkoły; uczelnie zainteresowane są sa-
mofinansowaniem działalności oraz tym, aby wydziały i wszelkie przedsięwzię-
cia podejmowane w uczelni samofinansowały się i przynosiły nadwyżkę
przeznaczoną na rozwój uczelni, która jest organizacją non profit.
Wariant rodzinny towarzyszył powstaniu nowych szkół (prywatnych) niepub-

licznych zakładanych przez stowarzyszenia, zakony, rodzinę lub grupę dobrze
znających się wspólników związanych z szkolnictwem wyższym. Część z tych szkół
uległa wpływom rynku oraz innym naciskom środowiskowym i zaczęła się upodab-
niać do otoczenia, zmniejszając swoje specyficzne cechy na powszechnie wystę-
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pujące biurokratyczno-rynkowe, ale bez większego sukcesu. Odejście od niektórych
cech modelu rodzinnego sprawiło niezadowolenie pracowników oraz wstrzymanie
rozwoju, co zostało zauważone w rankingach. Utrzymanie cech modelu rodzinnego
jest bardzo trudne, gdy uczelnia rozwija się, pojawiają się nowe wydziały i wzrasta
liczba zatrudnionych wraz ze wzrostem liczby studentów. Uczelnie, którym udało się
przełamać powstałe bariery, zachować swoją specyfikę i właściwości modelu ro-
dzinnego, osiągnęły sukces i wzmocniły swoją pozycję wśród uczelni kraju, Europy
i świata.

Wariant rodzinny cechuje to, że:
– pracownik traktowany jest jako członek rodzinny, wspólnik, współodpowie-

dzialny za uczelnię,  osoba pracująca u siebie,
– partycypacja w życiu uczelni polega na udziale w pracy zespołów (konsultacyj-

nych, projektowych, twórczych), kół (jakości, racjonalizacji, samokształcenia)
oraz naradach i posiedzeniach organów kolegialnych szkoły z głosem liczącym
się; udział ten następuje z własnej inicjatywy pracownika, na skutek wyboru w
skład organu za jego zgodą lub w dobrowolnej akceptacji propozycji władz
uczelni lub jej założyciela (właściciela), szczególnie ważną rolę w uczelni od-
grywają organy kolegialne i przywódcy (rektor, dziekan),

– przyjmowanie, przenoszenie, awans są inicjowane przez osobę ubiegającą się o
pracę w odpowiedzi na pojawiającą się ofertę uczelni, przy czym szkoła wyższa
dąży do stabilnego i długotrwałego zatrudnienia aktywnych pracowników, za-
pewnia im rozwój, możliwość awansu i przemieszczenie poziome i pionowe pra-
cowników w ramach szkoły, problemy pracownicze rozwiązywane są przez
uczelnię na zasadzie konsensusu, uczelnia rozstaje się z pracownikami niero-
kującymi nadziei na rozwój,

– wynagrodzenia ustalane są w postaci taryfikatora przez rektora lub kanclerza w
porozumieniu z założycielem (właścicielem) w tzw. regulaminie pracy i wyna-
grodzeń; następnie pracownik zostaje zaszeregowany do odpowiedniej grupy i
poziomu stanowiska w zależności od: stażu pracy i kompetencji pracownika oraz
ilości świadczonej pracy i jej efektów; przyjęte kryteria i poziom wynagrodzenia
są tutaj jawne, co pozwala pracownikom na większe zaangażowanie i partycy-
powanie w kształtowaniu swego wynagrodzenia w ramach istniejącego regula-
minu, który zatwierdzany jest, po konsultacjach z pracownikami, przez
założyciela (właściciela),

– organizacja pracy opiera się na scalaniu pracy i zaangażowaniu pracowników w
samosterujących i samofinansujących się grupach zatrudnionych w ramach np.
wydziału lub w samodzielnych komórkach organizacyjnych, z których składa się
uczelnia lub wydział; mogą to być: instytuty, zespoły, katedry lub zakłady albo
filie uczelni,

– samodzielność finansowa uczelni, jej filii i wydziałów pozwala na racjonalny
rozwój uczelni, który jest wzmacniany przez działające na zasadach samofinan-
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sowania zespoły, katedry i zakłady; poziom wynagrodzeń w tych jednostkach or-
ganizacyjnych skorelowany jest z ich warunkami ekonomicznymi w zakresie edu-
kacji i badań naukowych.
Przedstawione cztery warianty koordynacji obszarów zarządzania zatrudnieniem

oraz integracją z misją, zadaniami i strategią uczelni są systemami podejmowania
decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia oraz zatrudnionych, czyli zarządzania
zatrudnionymi. Rzadko występują w czystej formie. Najczęściej mamy do czynienia
z systemami mieszanymi np.:
– historyczno-biurokratycznym, który może przyjąć postać feudalno-socjalistycz-

nego;
– biurokratyczno-rynkowym, mogącym występować jako produkcyjno-docho-

dowy;
– rynkowo-rodzinnym, który może mieć charakter mafijno-edukacyjny;
– rodzinno-historycznym, mogącym sprowadzić uczelnie do rodzimego folwarku.

Oczywiście połączenie omówionych wcześniej czterech czystych wariantów
może tworzyć ich bardzo pozytywne mutacje i prowadzić do wykształcenia nowego
adekwatnego do wymogów XXI w. wariantu koordynacji obszarów zarządzania za-
trudnieniem i integracji ich z misją, zadaniami i ze strukturą uczelni, czyli niezbęd-
nego dziś w działających w Polsce (jeszcze polskich) uczelniach modelu
podejmowania decyzji w obszarach zatrudnienia. Jaki to powinien być model? Od-
powiedzi na to pytanie należy szukać, prowadząc badania naukowe w tym zakresie
oraz prowadząc sondaże opinii interesariuszy uczelni w tej kwestii. Pomysł wyod-
rębnienia omawianych ośmiu wariantów (systemów) zrodził się w wyniku analizy
harwardzkiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, którego autorzy wymieniają
trzy warianty koordynacji czterech wyróżnionych przez nich obszarów zarządzania
tymi zasobami; są to: biurokracja, rynek i klan [2, s. 22-23].

Na wyjściu omawianego modelu mamy efekty zarządzania zatrudnieniem:
– absolwentów o określonej wiedzy i kompetencjach, które będą konfrontowane z

wymogami stawianymi im przez pracodawców,
– prace naukowe w formie książek i innych publikacji, wynalazków, patentów, od-

kryć naukowych o określonej jakości i ilości,
– rozwój naukowy zatrudnionych przejawiający się w postaci uzyskanych dokto-

rantów, zaliczonych habilitacji, uzyskanych tytułów profesora i doktora h.c., w
członkostwie w PAN,

– satysfakcję zatrudnionych z wykonywanej pracy w uczelni,
– efekty ekonomiczne przejawiające się w nadwyżce przychodów nad wydatkami,

która stanowi bardzo ważne źródło samofinansowania rozwoju uczelni,
– satysfakcję pozostałych interesariuszy uczelni, a szczególnie przyszłych praco-

dawców absolwentów uczelni.
Wszystkie te efekty w sumie będą decydować o jakości pracy zatrudnionych:

– jakości pracy zarządzających, czyli jakości zarządzania,
– jakości pracy zarządzanych, czyli jakości wykonania.
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Ta jakość pracy zatrudnionych (w różnej formie) w uczelni determinować będzie
poziom uzyskiwanej:
– jakości kształcenia w uczelni,
– jakości pracy naukowej zatrudnionych, czyli jakości wykonania celu podstawo-

wego uczelni.
Wzrost jakości świadczonych przez uczelnię usług edukacyjnych i badawczych

oraz uzyskanie przedstawionych istotnych efektów projakościowego zarządzania za-
trudnieniem w uczelni sprzyjać będzie poprawie jakości życia nie tylko zatrudnio-
nych, ale także wszystkich pozostałych interesariuszy uczelni.

4. Proponowany model procesu podejmowania decyzji 
w obszarach zarządzania zatrudnieniem

Model procesu podejmowania decyzji w obszarach zatrudnienia musi być oparty
na omawianym wcześniej modelu zarządzania zatrudnieniem w szkole wyższej, który
z kolei powiązany jest z modelem zarządzania w szkole wyższej.

Podejmowanie decyzji w obszarach zarządzania zatrudnieniem winno być pod-
porządkowane zasadom prakseologii T. Kotarbińskiego, czyli zasadom racjonalnego
działania. Postępowanie racjonalne to takie wewnętrznie spójne postępowanie, które
umożliwia jednostce optymalizację satysfakcji zarówno w krótkim, jak i długim okre-
sie. Zarządzający zatrudnieniem (liniowy menedżer lub menedżer personalny) musi
pamiętać o tym, że racjonalne postępowanie wymaga od niego:
– dążenia do optymalizacji satysfakcji z realizacji zadań, które mu powierzono,
– dokonania wyboru spośród wariantów decyzji,
– rezygnacji z niewybranych wariantów decyzji i akceptacji poniesienia kosztów

utraconych możliwości,
– podejmowania działań (decyzji), które przynoszą uczelni większe efekty (ko-

rzyści) od materiałów (kosztów), czyli przyniosą wartość dodaną szkole wyższej.
Decyzje podjęte przez zarządzającego, aby mogły doprowadzić do osiągnięcia

celu, wymagają swoistej kontrasygnaty ze strony zarządzanego w formie przyjęcia do
realizacji i jej wykonania. Mamy więc tu do czynienia z równolegle występującymi
dwiema decyzjami:
– zarządzającego, który podejmując daną decyzję „X”, dąży do osiągnięcia okreś-

lonego celu lub wiązki celów w określonym czasie i miejscu,
– zarządzanego, który podejmuje konkretną decyzję „Y”, dążąc do osiągnięcia

określonego własnego celu.
Bardzo ważne jest to, aby zarządzany chciał zrealizować jak najlepiej decyzje

zarządzającego, tak jak ją zrozumiał, dokładając starań i zaangażowania w realizację.
W przypadku decyzji majątkowych, dotyczących np. remontu budynku, nie występuje
kontrasygnata ze strony budynku. Dlatego to zarządzanie zatrudnieniem stawia przed
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decydentem szczególnie trudne i ważne wyzwania. Zarządzany znajduje się również
w trudnej sytuacji, albowiem dąży do osiągnięcia swoich celów ze świadomością, że
może utracić pracę. Musi się więc poważnie zastanowić nad „kolorytem” kontra-
sygnaty, czyli odpowiedzią na decyzje zarządzającego zatrudnieniem. Znalezienie
optymalnego rozwiązania dla obu stron wymaga nie lada wysiłku i umiejętności za-
równo od zarządzającego, jak i zarządzanego. W interesie uczelni leży wdrożenie ta-
kiego modelu podejmowania decyzji w obszarach zatrudnienia, który by umożliwiał
zmniejszenie do absolutnego minimum ryzyka ponoszonego przez uczelnię i zatrud-
nionych oraz uzyskane optymalnych korzyści w krótkim i długim okresie przez
szkołę wyższą i pracowników.

Na wejściu tego modelu mamy:
– cele ekonomiczne uczelni wynikające z uwarunkowań ekonomicznych jej funk-

cjonowania,
– obszary zarządzania zatrudnieniem będące częścią modelu zarządzania zatrud-

nieniem w uczelni,
– warianty koordynacji obszarów zarządzania zatrudnieniem oraz integracji z misją,

zadaniami i strategią rozwoju uczelni,
– przyjętą i realizowaną w uczelni filozoficzną orientacją zarządzania zatrudnie-

niem, która może być projakościowa lub proilościowa, określa ona przyjęte za-
sady zarządzania i determinanty podejmowanych decyzji.
Na wyjściu modelu podejmowania decyzji pojawiają się:

– koszty funkcjonowania i przychody uczelni,
– jakość projektu decyzji i jakość wykonywania decyzji w obszarach zarządzania

zatrudnieniem, które determinują jakość kształcenia i badań naukowych (usług
edukacyjnych),

– powiązane ze sobą jakość kształcenia i jakość badań naukowych (usług eduka-
cyjnych i badawczych) oraz wyników ekonomicznych uczelni, która musi „myś-
leć” w kategoriach samofinansowania o funkcjonowaniu i rozwoju.
Częścią zasadniczą modelu podejmowania decyzji w obszarach zarządzania za-

trudnieniem (rys. 2) są kroki postępowania w sferze podejmowania decyzji w ujęciu
dynamicznym.

Punktem wyjścia jest opracowanie i zatwierdzenie po konsultacjach z interesa-
riuszami, szczególnie pracownikami, przez kompetentny organ uczelni:
– kryteriów podejmowania decyzji w obszarach zarządzania zatrudnieniem

uwzględniających wymagania jakościowe przez:
● menedżerów liniowych,
● menedżerów personalnych w określonych jednostkach organizacyjnych,
● menedżerów centralnych – sztabowej komórki personalnej;

– procedur określających tryb podejmowania decyzji w obszarach zarządzania za-
trudnieniem uwzględniających wymogi wdrożonego w uczelni systemu za-
rządzania jakością opartego na zasadach TQM.

Tadeusz Wawak162



Rys. 2. Model podejmowania decyzji w obszarach zarządzania zatrudnieniem

Źródło: opracowanie własne.

Krokiem zasadniczym jest oczywiście rygorystyczne postępowanie zgodnie z
ustalonymi procedurami i stosowanie kryteriów podejmowania decyzji w obszarach
zarządzania zatrudnieniem ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia jakości
wykonania decyzji.

W trakcie realizacji procedur konieczne jest prowadzenie okresowych audytów,
których celem jest wskazanie na ewentualnie występujące niedomogi oraz potrzebę
przeprowadzenia działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, tak aby
przyjęte procedury i związane z nimi kryteria podejmowania decyzji były na bieżąco
doskonalone na etapie projektowania i wykonania, co powoduje, że uzyskujemy opty-
malną jakość zarządzania zatrudnieniem.

Realizacji tych procedur i kryteriów towarzyszyć musi monitoring, który może
uchwycić, czy zalecane działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące są zgodne
z zaleceniami oraz czy przyczyniają się do poprawy jakości projektu decyzji i jakości
wykonania decyzji. Monitoring dostarcza wskazówek mogących być podstawą prze-
prowadzenia nadzwyczajnych audytów określonych procedur i stosownych kryte-
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riów, dlatego też bardzo ważne jest przekazywanie informacji z monitoringu do
wcześniejszych kroków postępowania w sferze podejmowania decyzji.

Realizacja krok po kroku przedstawionego modelu podejmowania decyzji w ob-
szarach zarządzania zatrudnieniem gwarantuje wysoką jakość (projektowanej i wy-
konanej) decyzji, która prowadzi do wzrostu jakości zarządzania w uczelni i tym
samym umożliwi wzrost jakości kształcenia i badań naukowych (usług edukacyjnych
i badawczych) w uczelni. Poprawa jakości decyzji w obszarach zarządzania zatrud-
nieniem powinna sprzyjać osiągnięciu przez szkołę wyższą zamierzonych wyników
ekonomicznych przez oddziaływanie na:
– obniżkę kosztów funkcjonowania uczelni,
– wzrost jej przychodów z tytułu świadczonych usług edukacyjnych i badawczych.

Na szczególną uwagę zasługują powiązania jakości kształcenia i badań nauko-
wych z wynikami ekonomicznymi uczelni; wzrost jakości prowadzi do lepszych wy-
ników ekonomicznych i vice versa.

W sumie jakość wykonania podstawowych funkcji uczelni i jej wyniki ekono-
miczne decydują o rozwoju uczelni. Źródło sukcesu tkwi we wzroście jakości po-
dejmowanych decyzji w obszarach zarządzania zatrudnieniem, które prowadzi do
poprawy jakości zarządzania i umożliwia samofinansowanie rozwoju uczelni.

Rozwój uczelni wywoła wzrost satysfakcji jej interesariuszy, a szczególnie:
– założyciela (właściciela),
– zatrudnionych w uczelni,
– studentów.

W sumie cel zarządzania zatrudnieniem (w tym zatrudnionych) został osiągnięty.
Najtrudniejszym zadaniem, jakie w uczelni muszą wykonać zarządzający i za-
rządzani, jest opracowanie i przejęcie procedur określających tryb podejmowania de-
cyzji oraz związane z nimi kryteria podejmowania decyzji w obszarach zarządzania
zatrudnieniem.

Zanim uczelnia przystąpi do realizacji powyższych zadań, zarządzający i za-
rządzani w szkole wyższej muszą odpowiedzieć na wiele pytań. Już ich sfor-
mułowanie nastręcza wielu trudności. Warto zatem przeprowadzić badania
sondażowe, które pozwoliłyby na identyfikację właściwych pytań, tak aby udziele-
nie na nie odpowiedzi pozwoliło na przystąpienie do prac nad opracowaniem oma-
wianych projakościowych procedur i kryteriów.
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MANAGEMENT OF EMPLOYMENT IN A HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION – MODEL CONSIDERATIONS

Summary

It seems inappropriate to reduce professors employed in an institution of higher education to the in-
stitution’s resources or personal resources. In order to perform the core university functions (objectives),
the basic functions (objectives) have to be performed first. These basic functions include the employ-
ment (personal) function which concerns recruitment, mobility, promoting, dismissal of people emplo-
yed in a higher education institution and involves management of employment and management of
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employees. The second part of the publication presents, in a process approach, an original model of the
employment management in a higher education institution. The input of the process involves stakehol-
ders, the institution operating conditions, and the divisional structure of the employment management.
The main part of the employment management are fields (6), variants of the fields’ coordination and the
employees. The output involves six segment effects of the employment management and the final ef-
fect – quality increase of: labour, education, research, and life. The third part of the publication pre-
sents, in a process approach, model of decision making in the fields of employment management.
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DOBRA ADMINISTRACJA: KADRY I MOTYWACJA,
CZYLI CO MÓWIĄ URZĘDNICY I OBYWATELE 

– OCZEKIWANIA I RZECZYWISTOŚĆ

1. Wstęp

Debata o urzędnikach i o administracji jako całości, sprawności i funkcjonalności
jej struktur, zdolności do sprostania współczesnym wyzwaniom toczy się nieustan-
nie. Ostatnie 10 lat to kilka poważnych zmian na poziomie administracji rządowej
(dotyczących służby cywilnej, wprowadzenia zasobu kadrowego itp.) oraz na
szczeblu samorządowym (m.in. wprowadzenie powiatów i województw jako nowych
podmiotów samorządu terytorialnego, konsekwencje bezpośrednich wyborów wój-
tów, burmistrzów i prezydentów na poziomie gmin, wyposażenie regionów w znaczne
zasoby środków UE, wprowadzenie systemu konkursów w procesie naboru urzędni-
ków, a następnie procedur oceniania urzędników).

Ta debata nie powinna ograniczać się do tez głoszonych przez  polityków czy
publicystów, a ci najczęściej, i to nie tylko teraz, operują pojęciem „tanie państwo”,
postulując uszczuplenia w kosztach funkcjonowania administracji. Równie często
pada hasło „sprawne państwo”, a niekiedy zgrabnie łączy się te pojęcia i postuluje się
postępowanie według zasady „najpierw sprawne, a potem tanie” lub na odwrót. Jeśli
się przyjrzy np. danym o kosztach funkcjonowania urzędów administracji samo-
rządowej w przeliczeniu na mieszkańca1, to natychmiast nasuwają się pytania, co
kryje się za ich niskim lub wysokim poziomem. Czy urzędy z największymi kosztami

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Interesujące dane przyniósł przed przeszło dwoma laty (kwiecień 2006 r.) raport z kontroli prze-
prowadzonej przez NIK (pn. Informacja o wynikach kontroli kosztów funkcjonowania administracji sa-
morządowej). Celem kontroli było ustalenie wysokości kosztów funkcjonowania administracji
samorządowej i udziału tych kosztów w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego oraz ocena rze-
telności i racjonalności planowania i gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządu
terytorialnego. Rozwiązaniem nowatorskim było to, że w celu poznania opinii nt. sprawności obsługi
interesantów w urzędzie gminy/starostwie powiatowym przez kontrolerów NIK w każdej jednostce ob-
jętej kontrolą (84) przeprowadzone zostało badanie ankietowe pn. „Jakość obsługi w urzędzie gminy/sta-
rostwie powiatowym: badanie zadowolenia mieszkańców”. Dodatkowo w grupie badanych jednostek
wyróżniono te, które posiadały wdrożone systemy zarządzania jakością (15 urzędów). 
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nie mogą być sprawne i dobrze spełniać swych funkcji? A może w nich zainwesto-
wano w „sprawność” i tym samym ich koszty są większe? 

Zadania, jakie ma realizować współczesna administracja, wymuszają dokonanie
w niej zmian strukturalnych i funkcjonalnych. Zmieniają się tym samym wymogi
stawiane urzędnikom. Oczekiwana jest samodzielność, przedsiębiorczość, odpowie-
dzialność za rezultaty. Coraz silniejsza jest presja społeczna wyrażana w różnego
typu badaniach opinii i oczekiwań obywateli pod adresem administracji. Te postulo-
wane warunki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce to przede wszystkim:
● lepsza obsługa klientów,
● precyzyjne i zrozumiałe prawo,
● zróżnicowane i coraz wyższe kompetencje urzędników,
● stała motywacja pracowników do doskonalenia organizacji. 

Motywacja do pracy (narzędzia, systemy, dobre praktyki itp.) to dyżurny temat
debat o zarządzaniu kadrami w każdej organizacji. W organizacjach sektora publicz-
nego także, ale ograniczenia, jakim podlega ten sektor, powodują, że stosowanie pro-
stych „motywatorów finansowych” napotyka wiele ograniczeń. Co więc jest ważne
dla urzędników? Jakie zachęty do doskonalenia pracy chcieliby otrzymywać, jak ich
motywować?

W tekście zaprezentowano zestawienie danych pozwalających na ilustrację tezy,
jaką autor sformułował przed dwoma laty i której prawdziwość nadal się potwierdza
w danych empirycznych. Teza ta w dużej mierze wynika ze stałych badań kondycji
administracji publicznej, jakie od 18 lat autor prowadzi metodą obserwacji uczest-
niczącej2. W celu jej potwierdzenia można by też przytoczyć wypowiedzi wielu
urzędników, z którymi miał okazję rozmawiać. Jednak ze względu na to, że rozmowy
te nie miały z góry założonego charakteru badawczego i były rodzajem nieustruktu-
ralizowanego wywiadu, wniosków z nich płynących autor używa do formułowania
tezy i opisu zjawisk, ale ze zrozumiałych względów nie może ich przytoczyć.  

Wspomniana teza mówi o wzrastającym z roku na rok – a dodatkowo można po-
wiedzieć wraz z każdą zmianą polityczną na szczeblu rządowym i samorządowym −
poczuciu frustracji i niezadowolenia wśród pracowników administracji publicznej.
To poczucie wzrasta pomimo obiektywnie mierzonych i dostrzeganych zmian na lep-
sze w sposobach działania administracji. 

2 Autor zajmuje się od 18 lat kwestiami zarządzania w sektorze publicznym. Ma za sobą pracę na
kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej. W latach 1998-2001 był zastępcą i dyrektorem
departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Analiz Programowych w Kancelarii Premiera, do-
radcą Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego (2000-2001). Od 2002 r. prowadzi własną firmę specjalizującą się m.in. w
doskonaleniu zarządzania organizacją publiczną m.in. poprzez wdrażanie systemów zarządzania jakoś-
cią (m.in. wdrażał systemy zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mi-
nisterstwie Gospodarki, Urzędzie Miejskim w Radomiu i w kilkudziesięciu innych urzędach
administracji rządowej i samorządowej). Ostatnio (w maju 2008 r.) przygotował projekt rządowego do-
kumentu pn. Strategia reformy administracji publicznej. 



Moim zdaniem źródłem tego stanu są:
– stałe, negatywne opinie obywateli o funkcjonowaniu urzędów,
– dostrzeganie przez urzędników rozdźwięku między stanem zarządzania (w tym

zarządzania kadrami) w administracji a wzorcami, jakie podpowiadają systemy
zarządzania jakością czy modele zarządzania (np. model CAF),

– przeciągające się w czasie procesy zmian funkcjonalnych w podstawowych ob-
szarach codziennego funkcjonowania urzędów (system wynagradzania, awansu
zawodowego itp.).    
Aby umieścić rozważania w szerszym kontekście, przyjrzyjmy się kilku faktom

i opiniom o naszej administracji. 

2. Jaka jest ta administracja − liczby i mity

Każdej zmianie politycznej towarzyszy debata dotycząca administracji publicz-
nej. W tej kwestii w świadomości polityków, wielu ekspertów, a nade wszystko oby-
wateli dominuje pogląd: „mamy za dużo urzędników”. Aż chce się zapytać, za dużo
w porównaniu z kim, z czym? Ciekawe i inspirujące do dalszych rozważań wnioski
dotyczące liczebności naszej administracji można wysnuć po lekturze raportu sej-
mowego Biura Studiów i Ekspertyz [16]. Tylko jedno zdanie z tego raportu mówiące,
że „Na tle państw Europy, zwłaszcza państw UE 25, w Polsce jest wysokie zatrud-
nienie w sektorze publicznym ze względu na duże zatrudnienie w publicznych jed-
nostkach komercyjnych (głównie przedsiębiorstwach i spółkach państwowych), przy
niskim zatrudnieniu w tzw. sferze budżetowej, w tym administracji publicznej i w
dziedzinach pokrewnych” [16], potwierdzają dane statystyki Eurostatu zestawione
w raporcie przygotowanym w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego [15].
Mniejszą liczbę urzędników w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców spośród krajów
UE 25 odnotowano tylko w Finlandii. Kolejny raport [14] trochę zmienia te dane –
obok Finlandii jeszcze 4 kraje mają mniejszą liczbę urzędników. Podobnie jest z tzw.
odsetkiem urzędników w stosunku do ogółu zatrudnionych. Polska wraz z Finlandią,
Irlandią, Litwą i Włochami należy do państw o najniższej liczbie urzędników na 
10 tys. mieszkańców. Podobnie jest pod innym względem. Wyprzedzamy 5 państw i
jesteśmy pod koniec stawki pod względem udziału zatrudnionych w administracji
publicznej w zatrudnieniu ogółem. 

Jednym z głównych problemów kadrowych, z jakimi boryka się polska admini-
stracja, jest wysoka rotacja pracowników. Wskazuje się, że ważną przyczyną takiego
stanu rzeczy są względnie niskie wynagrodzenia w porównaniu z płacami oferowa-
nymi poza administracją. Dane Eurostatu [14, s. 144] i GUS-u (dane za 2007 r.) wska-
zują na coś innego: wynagrodzenia w administracji publicznej w Polsce do połowy
2007 r. przewyższały średnie krajowe wynagrodzenie. 
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Kolejnym problemem jest to, że praca urzędnika nie jest zbyt dobrze oceniana
przez obywateli. W odczuciu społecznym nadal dominuje jej negatywny obraz. Dane
z badań opinii publicznej napawają jednak optymizmem. W badaniach opinii na temat
funkcjonowania urzędów w Polsce, które od kilku lat przeprowadza CBOS na zle-
cenie MSWiA, widać te pozytywne zmiany. Prawie połowa Polaków jest zadowolona
z pracy urzędów. Rodacy wysoko oceniają kompetencje i życzliwość urzędników
oraz prokliencką postawę pracowników administracji. Chociaż ocena pracy admini-
stracji nie jest jednoznacznie pozytywna, to uległa ona poprawie od ostatniego son-
dażu przeprowadzonego w 2006 r. Sondaż3 przeprowadzono w listopadzie 2007 r. i
miał on na celu pokazanie oceny pracy urzędów, w tym urzędów skarbowych i urzę-
dów gminy/dzielnicy, oraz poziomu satysfakcji klientów polskiej administracji. 

Zmienia się też podejście do stosowania w administracji nowoczesnych syste-
mów i narzędzi zarządzanie (w tym systemów zarządzania jakością). Szczególnie
systemy zarządzania jakością nie są już traktowane jako niepasujące do specyfiki
sektora publicznego. Nie oznacza to, że nie występują bariery ograniczające wpro-
wadzanie tej metody zarządzania w organizacjach publicznych. 

Reguły zarządzania nie mogą być wprost przenoszone z sektora przedsiębiorstw
do sektora publicznego. To pokazuje praktyka wielu procesów reformatorskich w
„starych” krajach UE. Gdy w Polsce rozpoczął się boom na wprowadzanie nowo-
czesnych narzędzi zarządzania do administracji, pojawiły się w obiegu dwa ważne
teksty. Profesor Marek Dębicki i Alex Matheson [4; 12] opisali ograniczenia, jakie na-
potykamy na tej drodze, oraz konsekwencje zmian w sektorze publicznym wyni-
kające z tej praktyki. Stąd też naturalne opory przed stosowaniem systemów
zarządzania jakością mają zarówno ci, którzy ten proces realizują, jak i ci, którym jest
on przedstawiany jako możliwość usprawnienia zarządzania. Ciekawe wyniki w tej
kwestii przyniosły badania ankietowe przeprowadzone przez Zakład Ekonomii Sto-
sowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego [3] dokładnie w okresie tego narastającego
boomu. Zakwestionowano w nich kilka elementów stereotypowego poglądu, że „ISO
jest dobre dla przedsiębiorstw, to dodatkowa biurokracja, proces wdrożenia zakłóca
normalny rytm pracy”; i tak: okazało się, że na przyrost biurokracji wskazywało 10%
badanych, największą korzyścią okazała się poprawa jakość obsługi klientów. Metoda
daje zatem efekty nie tylko przy zarządzaniu produkcją majonezów lub samocho-
dów.  Czy wdrażanie ISO utrudnia funkcjonowanie urzędów? 5% badanych twierdzi,
że tak: czyli coś niemożliwego, a mówiąc precyzyjnie, 8 lat temu uznawanego za
niemożliwe, okazuje się metodą przydatną i skuteczną.     

Przyjrzyjmy się różnym danym, które pozwolą dostrzec, jak wielu presjom pod-
lega kadra urzędnicza w administracji i jakie oczekiwania formułuje. Konsekwencje
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3 Badanie  pn.  „Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce” wśród reprezentatywnej grupy
870 dorosłych mieszkańców Polski 28 listopada-5 grudnia 2007 r. przeprowadziło Centrum Badania
Opinii Społecznej. CBOS zastosował metodę bezpośredniego wywiadu ankieterskiego i porównał wy-
niki z lat 2007 i 2006.



tego stanu należy brać pod uwagę, postulując różnorakie metody zarządzania zaso-
bami ludzkimi w urzędach. Lekceważąc te dane – moim zdaniem – pogłębimy pro-
cesy niezadowolenia prowadzące niekiedy do frustracji. To zaś odbije się na
sprawności organizacji, którą obywatele dostrzegają przez pryzmat zachowań urzęd-
ników pracujących „w okienku”.  

3. Opinie obywateli o administracji

Obrazu społecznych oczekiwań wobec administracji dostarczają m.in. wyniki
badań opinii publicznej. Jako powody braku dostatecznej satysfakcji z tego, co nam
oferują urzędy administracji, obywatele wskazują m.in. na: nieznajomość przepisów
przez pracowników, brak z ich strony pomocy i życzliwości, długi czas załatwiania
spraw, skomplikowane procedury i formularze, brak dostatecznej informacji. 

Należy zaznaczyć, że wcale nie ma tak wielu wyników badań, które by bardziej
szczegółowo obrazowały opinie obywateli o pracy administracji. Po raz pierwszy ba-
dania ściśle dotyczące administracji (ale tylko w odniesieniu do służby cywilnej), a
nie o szeroko pojętych instytucji państwa, zrealizowano w 1999 r. Taki sondaż po-
wtórzono w 2005 r. Już wówczas (w 2005 r.) widać było pozytywne zmiany. 

1. W 2005 r. w porównaniu z badaniem z roku 1999 zwiększył się odsetek osób
zadowolonych z tego, jak ostatnio załatwiono sprawę, z którą udali się do urzędu
państwowego (w 2005 r. zadowolonych było 77% Polaków, w roku 1999 − 55%).

2. Badani pozytywnie oceniali też urzędników, z którymi mieli kontakt. 64% Po-
laków uważało w roku 2005, że są oni kompetentni i uprzejmi, 62% − że przystępni,
60% badanych uznało, że urzędnicy są uczciwi.

3. W porównaniu z badaniami z roku 1999 mniej Polaków w 2005 r. przypisywało
urzędnikom państwowym cechy negatywne. 20% uważało, że urzędnicy chcą poka-
zać swoją władzę (w roku 1999 takiego zdania było 30% ankietowanych), 18%
uważało, że urzędnicy chcieli jak najszybciej pozbyć się klienta (w 1999 r. było to
28%). Jedynie 4% badanych deklarowało, że urzędnik chciał na nich zarobić (9% w
1999 r.).

4. Od roku 1999 nastąpiła znaczna poprawa w ocenie obsługi klientów przez
urząd. 72% osób właśnie wychodzących z urzędu ocenia ją pozytywnie (w tym 17%
jako bardzo sprawną); w 1999 r. pozytywnie oceniało ją 50% respondentów i nie było
ocen bardzo dobrych.

5. W 2005 r. 16% osób badanych po wyjściu z urzędu uważało, że nie ma po-
trzeby zmian na lepsze w pracy urzędów (w roku 1999 tak odpowiedziało tylko 2%
respondentów).

Najnowsze badania4 potwierdzają pozytywne tendencje widoczne w wynikach z
2005 r. Najlepiej oceniane aspekty pracy urzędów to prokliencka postawa admini-
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stracji, nakierowanie na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawna obsługa
klientów. Takiego zdania było 48% ankietowanych, czyli o kilka punktów procento-
wych więcej niż w roku 2006 r. Do najlepiej ocenianych aspektów pracy urzędników
należą: kompetencja oraz życzliwość, co wskazuje 60% ankietowanych, oraz rzetel-
ność, dokładność, sumienność „nakierowanie na rozwiązywanie spraw klientów” −
44% badanych. Zdaniem 40% ankietowanych urzędnicy pracują z zaangażowaniem
i poświęcają dużo czasu interesantom. Odmiennego zdania jest taka sama liczba
uczestników sondażu. Mimo niejednoznacznej oceny pracy urzędników w stosunku
do wyników sondażu z 2006 r. widać znaczną poprawę.

Przyczynę pozytywnych zmian w pracy urzędów badani wiążą głównie z
działaniami obecnych rządów (10,2%) oraz nową, lepiej wykształconą kadrą urzęd-
niczą (8,8%). Według części ankietowanych poprawa pracy urzędów już nastąpiła i
ta tendencja utrzyma się w przyszłości (6,8%). W sondażu CBOS pojawiły się także
opinie, że pozytywne zmiany w administracji wymusi konkurencja na rynku pracy
oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej. 

4. Potrzeba zmian instytucjonalnych – ale czy sami urzędnicy
tak to postrzegają?

Nawet osoby mało zorientowane w praktyce działania administracji mogą do-
strzec, że proces systematycznego określania mierzalnych rezultatów i rozliczania ze
stopnia, w jakim zostały osiągnięte, należy do rzadkości. Przyjęty w Polsce sposób
rozliczania z wykonywania zadań publicznych opiera się w zasadzie na kryterium
legalności. Z tego punktu widzenia w ramach systemu administracji publicznej zbu-
dowany jest cały system nadzoru weryfikacyjnego, w którym kluczową rolę odgry-
wają kryteria legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności. 

Konieczne staje się wprowadzenie powszechnego wymogu formułowania przez
instytucje publiczne mierzalnych celów działalności w perspektywie minimum 3-
-5 lat5, a nade wszystko rozliczania ze stopnia osiągnięcia tych celów. Wydaje się ce-
lowe zbudowanie – równolegle do istniejącego systemu finansów publicznych – sys-
temu badania efektywności realizacji zadań publicznych, który wprowadziłby do
polskiej normy prawnej obowiązek jednolitego sposobu działania publicznej admi-
nistracji wykonawczej należącej do sektora finansów publicznych łącznie ze stoso-
waniem określonych (jednolitych) standardów działania oraz pełnej jawności i
sprawozdawczości. Mechanizm ten działa w dużym stopniu na poziomie samo-
rządowym, ale w tym obszarze presja społeczna jest większa i istnieje bardziej bez-
pośredni związek między rezultatem organizacji a oceną społeczną jej działalności.
Jednak już w systemie działania całej administracji publicznej dobry urząd samo-

5 W pewnym stopniu proces ten został zapoczątkowany prawie 3 lata temu (w 2006 r.), kiedy to w
sposób systematyczny i strukturalnie przygotowany (komórka organizacyjna w Kancelarii Premiera)
rozpoczęto prace nad ustanowieniem tzw. budżetu zadaniowego. 



rządowy nie ma szans na jakąkolwiek „premię systemową”, no może poza uznaniem,
nagrodą, statuetką, certyfikatem. Jeżeli dobre zarządzanie poparte wynikami i ze-
wnętrznym potwierdzeniem nie będzie „systemowo” premiowane, to nawet najbar-
dziej innowacyjni menedżerowie mogą się zniechęcić, a stąd prosta droga do poczucia
frustracji6.

Pełna ocena działania instytucji publicznej może być dokonana tylko w sytuacji,
kiedy można odnieść liczbę i jakość wyników do założonych celów. Obecnie wy-
raźnie widać rozbieżność między tym, czego oczekują obywatele od administracji, a
tym, czego ona dostarcza. Paradoks polega na tym, że zarówno instytucjonalny sys-
tem nadzoru nad działaniami administracji, jak i oceny opinii publicznej dostarczają
negatywnych przykładów w tym zakresie, a sposoby świadczenia i oceny usług pub-
licznych nie zmieniają się radykalnie (jeśli chodzi o czas i poziom). Ta zmiana nie bę-
dzie możliwa dopóty, dopóki realizacja tych usług zgodnie z prawem nie zostanie
uznana za warunek konieczny, a nie wystarczający przy ocenie administracji. Innymi
słowy, trzeba tę administrację oceniać przez stałą analizę uzyskiwanych przez nią re-
zultatów, a nie tylko przez fakt, iż działa zgodnie z tym, co przepisy określiły. 

Podstawowym obowiązkiem kierownictwa poszczególnych jednostek sektora fi-
nansów publicznych oraz organów władzy publicznej (którym te jednostki są pod-
porządkowane, podlegają lub które je nadzorują) winno być przyjęcie modelu
zarządzania pracą (organu władzy publicznej czy jednostki organizacyjnej) pozwa-
lającego na:
● ustalenie jasno sprecyzowanych celów działalności, w tym również w formie

przyjęcia określonych standardów jakości działania (świadczenia usług), oraz
efektywności działania wewnątrz jednostki;

● skonstruowanie oraz podanie do publicznej wiadomości wskaźników pomiaru
dokonań w formie mierników jakości i kosztu usługi oraz pomiarów efektyw-
ności działania;

● zorganizowanie systemu pomiaru liczby, jakości, kosztu oraz skuteczności
działań;

● ocenianie i interpretowanie rezultatów pomiarów oraz postępów w osiąganiu
celów;

● przygotowanie oraz wykonywanie stosownych działań ulepszających wyni-
kających z przeprowadzonych ocen i analiz;
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6 Choć dane z ostatniej Diagnozy Społecznej 2007 dostarczają tu intrygujących wyników: 62% ba-
danych przedstawicieli władz i wyższych urzędników na pytanie o poziom satysfakcji z pracy wskazuje
na jej zadowalający poziom. To częściowo poddaje w wątpliwość moją tezę, ale na jej obronę są dwa
argumenty: badani to przedstawiciele władz i wyżsi urzędnicy, czyli należy przypuszczać, że udział w
sprawowaniu władzy (politycy i wysoki szczebel kierowniczy) i płynące stąd korzyści oraz przywileje
mają tu „łagodzący” wpływ na stan „urzędniczego ducha”. Drugi argument jest taki: moja teza podsta-
wowa w znacznym stopniu została sformułowana na podstawie obserwacji zachowań niższej kadry
urzędniczej a wyniki dotyczą wyższych urzędników.      



● przedstawianie uzyskiwanych rezultatów klientom oraz podwładnym i
przełożonym.
Opis ten wskazuje na potrzebę daleko idących zmian. Mogą ich dokonać dobrze

zmotywowani pracownicy. A co ich motywuje i co chcieliby widzieć jako „dobry”
system motywacji?

4.1. Wyniki ankiety o systemie wynagradzania w służbie cywilnej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadziła wśród członków korpusu
służby cywilnej ankietę dotyczącą systemu wynagradzania. Wyniki opublikowano
[9] na stronach internetowych KPRM. 

Jak można było przewidzieć, wynika z nich, że tylko nieliczni (4,3% badanych)
wskazali, że elementem motywującym do pracy w służbie cywilnej jest aktualny sys-
temu wynagrodzeń. 74% wskazuje na to, że system ten nie jest przejrzysty i nie ma
funkcji motywujących. Oznaczałoby to, że w elemencie wynagradzania pieniężnego
urzędnicy dostrzegają głównego „motywatora” do działania. Skoro tak, to jak chcie-
liby być premiowani?  Badani (odpowiednio 47 i 43%) wskazują na dwa takie ele-
menty: premię za osiągnięcie celów i premię za wykonywanie zadań dodatkowych.
Są to opinie pracowników służby cywilnej, kadra kierownicza wskazuje zaś trzy ele-
menty, które ich zdaniem najsilniej motywowałyby urzędników do zwiększenia efek-
tywności pracy takie, jak:
– premia za wyniki,
– podwyżki wynagrodzenia zasadniczego uzależnione od wyników pracy,
– perspektywy awansu zawodowego po spełnieniu określonych kryteriów. 

Pewne nadzieje na zmiany w tym ostatniej kwestii dają zapisy nowej (uchwalo-
nej 21 listopada 2008 r., a obowiązującej od 24 września 2009 r.) ustawy o służbie cy-
wilnej (DzU nr 227, poz. 1505). Wprowadza ona obowiązek ustanowienia dla
każdego członka korpusu służby cywilnej tzw. ścieżki rozwoju zawodowego. 

5. Zmiana sposobów zarządzania w administracji 
– oczekiwania pracowników

Ponad 8 lat temu w kilku urzędach w Polsce rozpoczęto proces wdrażania syste-
mów jakości. Pierwszym polskim urzędem, który to wyzwanie podjął, był Urząd
Miejski w Dzierżoniowie. W listopadzie 1999 r. uzyskał on certyfikat potwierdzający
wdrożenie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000. Drogą wyznaczoną
przez Dzierżoniów podążyło wiele gmin i powiatów. Według szacunków firm do-
radczych i certyfikujących w połowie 2008 r. ok. 450 jednostek sektora finansów
publicznych (urzędów administracji, ich jednostek organizacyjnych itp.) miało
wdrożony systemy zarządzania jakością. 
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W obszarze rządowym mamy parę ciekawych przykładów, które należy trakto-
wać jako symptomy szerszych zmian. Oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, które
wdraża system zarządzania jakością od 2002 r., i innych ministerstw w proces uspraw-
nień jakościowych wkroczyła administracja skarbowa7. Urząd Skarbowy z Płońska
po wdrożeniu systemu zarządzania jakością złożył aplikację – i otrzymał wyróżnie-
nie – w ramach procedur konkursowych Europejskiej Nagrody Jakości. Wyspecjali-
zowane urzędy centralne (m.in. GUS, GUM, UKNF) w metodach jakościowych
poszukują sposobu poprawy funkcjonowania. 

Coraz więcej projektów – w tym przedsięwzięcia wspierane ze środków fundu-
szy strukturalnych – dotyczy wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w admi-
nistracji publicznej8. By dopełnić obrazu administracji, posłużymy się danymi, jakie
przyniósł taki właśnie projekt. Dotyczył on wdrożenia modelu CAF9 w 20 minister-
stwach i urzędach centralnych. W tym tekście skorzystamy z danych, jakie uzyskano
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Jedno z kryteriów modelu CAF pozwala na ocenę potencjału organizacji w tym
zakresie. Stanowi podstawę do oceny tego, czy organizacja dostosowuje swoje cele
strategiczne do posiadanych zasobów ludzkich; określenie tych zasobów, ich rozwój
i zatrudnienie oraz dbałość o nie decydują o ich optymalnym wykorzystaniu i
osiągnięciu sukcesu. Odzwierciedla także zdolność przywódców/liderów oraz pra-
cowników do aktywnej współpracy w rozwoju organizacji i rozbijaniu sztywnych
podziałów wewnętrznych przez podjęcie dialogu oraz promocję kreatywności i in-
nowacyjności, a także gotowość do zgłaszania propozycji doskonalenia działalności
organizacji. Pomaga to również w zwiększeniu stopnia zadowolenia pracowników.

Prowadzony w ramach tego projektu proces samooceny w grupie 20 urzędów
wskazał na następujące elementy zarządzania zasobami ludzkimi, które można by
określić jako wyraźnie zaniedbane10:
– w 4 (z 20) urzędów wskazywano na istniejący związek między strategią organi-

zacji a polityką dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi;
– w żadnym z urzędów wyniki samooceny nie pozwoliły na potwierdzenie, że w or-

ganizacji ma miejsce formułowanie i uzgodnienie jasnej polityki zawierającej
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7 W okresie 2006-2007 był nawet realizowany specjalny program Ministerstwa Finansów, który
wspomagał te procesy.

8 W ramach Programu operacyjnego „Kapitał ludzki 2007-2013” wydzielono priorytet V. Dobre
rządzenie. Środki EFS przeznaczone na realizację programu (o obszarze V priorytetu) nakierowane są
na poprawę zarządzania w administracji publicznej.   

9 Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych w ramach projektu
Transition Facility 2004/016-829.01.03. Poprawa zdolności administracyjnej w wybranych centralnych
organizacjach rządowych.  Autor kierował realizacją tego projektu. Informacja o wynikach projektu w
[18].

10 Ze względu na wiążące wykonawcę zobowiązania wobec zamawiającego (MSWiA) nie jest
możliwe podawanie do publicznej wiadomości nazw urzędów i innych elementów charakteryzujących
konkretne organizacje.  



obiektywne kryteria naboru, awansowania, wynagradzania i mianowania na sta-
nowiska kierownicze; wskazywano, co prawda, na formalne zapisy, np. regula-
min nagradzania itp., ale podawano przykłady na istnienie dwóch światów:
formalnego oraz realnego, w którym te zapisy nie mają praktycznego zastoso-
wania; 

– praktycznie nie istnieje proces określania planów szkoleń uwzględniających per-
spektywę dłuższą niż 1 rok11;

– w żadnym z urzędów brakowało systematycznego procesu uzgadniania przez kie-
rownictwo i pracowników celów i sposobu pomiaru stopnia ich osiągnięcia. 
Biorąc pod uwagę te wyniki, nie dziwi fakt, że planowane po procesie samooceny

projekty doskonalenia organizacji dotyczyły w dużym stopniu obszaru zarządzania lu-
dźmi.

6. Podsumowanie

O potrzebie zmian, które doprowadziłyby do złagodzenia lub rozwiązania pro-
blemów, z jakimi boryka się administracja, debatuje się od lat12. Trudno jest powie-
dzieć, że proces zmian w administracji nie następuje. Cytowane wyniki opinii
wskazują, że dostrzegają to także obywatele. Wprowadzane są rozwiązania funkcjo-
nujące w innych krajach czy sektorach gospodarki (np. proces wartościowania sta-
nowisk pracy, oceny pracowników na szczeblu administracji samorządowej czy
zaplanowany na kilka lat proces wprowadzania budżetu zadaniowego). Zmiany te z
całą pewnością prowadzą do profesjonalizacji działań administracji. Jednak to po-
czucie czy też obiektywny stan profesjonalizacji działań bywa powodem rodzącej
się frustracji urzędników. Jest to wynik rozdźwięku pomiędzy własnym staraniem o
lepszą jakość usług, poziomem kompetencji i umiejętności, wiedzą o możliwych (a
nie stosowanych) rozwiązaniach a tzw. dostrzeganym i potwierdzanym w badaniach
stanem rzeczywistym: bo oto z jednej strony mamy bardzo sprawnie działające
urzędy (tę sprawność potwierdzają nawet te bardzo ułomne narzędzia oceny, jakie są
w systemie administracji), z drugiej wiadomo (oficjalnie, urzędowo i medialnie) o
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11 Gdy jeden z urzędów zaplanował w 2007 r. jako tzw. projekt usprawnień działania dotyczące
przygotowania organizacji (w tym w zakresie dotyczące zasobów ludzkich) do zadań, jakie będzie ona
miała w związku z przewodnictwem Polski w UE w 2011 r., wzbudziło to zdziwienie wielu obserwa-
torów i pytanie, jak można planować z takim wyprzedzeniem”.

12 Wystarczy przejrzeć uzasadnienia różnych projektów ustaw dotyczących tej sfery z lat 2000-
-2008, żeby dostrzec niezmienność sytuacji. Co więcej, w tym obszarze sama administracja przyznaje
się do bezradności, jeśli chodzi o szczegółowe diagnozy stanu. Na stronie 84 przyjętego przez Radę
Ministrów i skierowanego 12 grudnia 2006 r. do zatwierdzenia Komisji Europejskiej (to zatwierdzenie
nastąpiło 28 września 2007 r.) dokumentu pn. Program operacyjnym „Kapitał ludzki” (PO KL) – przy-
pominam zakładającego wsparcie na rzecz poprawy zarządzania w administracji – znalazło się nastę-
pujące zdanie: „Próby stawiania diagnozy stanu polskiej administracji publicznej napotykają na trudności
związane z brakiem potrzebnych danych. Dotychczas nie opracowano kompleksowych raportów bądź
analiz”. 



licznych przykładach niesprawnego działania.  W systemie administracji urzędnicy
obu typów organizacji są „zrównywani”, czyli ci obiektywnie „lepsi” nie mogą uzys-
kać znaczącej nagrody za włożony trud i osiągnięte efekty, brakuje zatem podstawo-
wego instrumentu motywującego. Trzeba o tym pamiętać w debacie o zarządzaniu
personelem i doskonaleniu pracy organizacji publicznych.  
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GOOD ADMINISTRATION: PERSONNEL AND MOTIVATION.
WHAT OFFICIALS AND CITIZENS SAY – EXPECTATIONS VS. REALITY

Summary

The paper discusses a problem of increasing dissatisfaction among public administration person-
nel and illustrates it by data concerning various regions. It presents opinions of citizens, officials, in-
formations on the structure of the administration and employment. The author points out that the
requirements of internal administration (including the need to create strategies of action or so-called ra-
tionalization of public expenses) and social requirements (including giving real information to citizens,
friendly attitude, clearness of procedures) force systemic actions which improve the level of governance
in administration (or – as some politicians and experts  say  „quality of governance”) .
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PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM

1. Wstęp

Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna zwracać uwagę na społeczne skutki swo-
jej działalności. Jednym z aspektów odpowiedzialności społecznej jest troska o
ochronę środowiska przyrodniczego. Wiele firm decyduje się na proekologiczne za-
rządzanie, traktując aspekty środowiskowe jako szansę ekspansji rynkowej.

Dążenie do zmniejszenia presji na środowisko jest procesem ciągłym i wyma-
gającym zaangażowania wszystkich pracowników. Trwałe zmniejszanie presji na śro-
dowisko nie jest możliwe, jeśli pracownicy nie będą przekonani o wadze zarządzania
środowiskowego [9, s. 217]. W związku z tym obszar proekologicznego zarządzania
personelem jest niezwykle istotnym elementem zarządzania środowiskowego.

W artykule podjęto próbę analizy czynników decydujących o sukcesie proekolo-
gicznego zarządzania personelem oraz dokonano przeglądu dobrych praktyk funk-
cjonujących w tej dziedzinie.

2. Skuteczna edukacja ekologiczna

Głównym celem proekologicznego zarządzania personelem jest kształtowanie
świadomości ekologicznej pracowników. Świadomość ekologiczna musi być rozu-
miana nie tylko jako wiedza o zależnościach człowiek–środowisko przyrodnicze, ale
również takie jej racjonalne i emocjonalne przyswojenie, które wywołuje działania
proekologiczne.

Doświadczenia nauk społecznych dowodzą, że motywacja do zmiany zachowa-
nia powinna się opierać na wewnętrznych czynnikach – na przekonaniu, że podej-
mowane działanie jest zgodne z własnym systemem wartości. Zmiana zachowania
niekoniecznie oznacza zmianę postaw i wartości, ponieważ tzw. proces uzasadniania
zachowania polega na tym, że ludzie są skłonni do racjonalizowania swoich zacho-
wań, tłumacząc je np. przymusem, kontrolą czy obietnicą awansu, nadal pozostają
przy starych przekonaniach i wartościach [2, s. 123].
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Aby uniknąć niebezpieczeństwa wspomnianego procesu, należy umożliwić pra-
cownikom internalizację nowych wartości i zasad postępowania. Konieczne jest
uwzględnienie w proekologicznym zarządzaniu personelem zasad skutecznej edu-
kacji ekologicznej. W tabeli 1 przedstawiono uniwersalny zbiór zasad skutecznej edu-
kacji ekologicznej zaproponowany przez R. Kulika. 

Tabela 1. Dziesięć zasad skutecznej edukacji ekologicznej

Zasada 1. Zajęcia prowadź w środowisku przyrodniczym. Badania psychologiczne wskazują, że
najbardziej skutecznym sposobem oddziaływania, zapewniającym trwałość zmian w postawach,
jest bezpośredni kontakt z obiektem postawy. Żadna książka, program komputerowy czy film nie są
w stanie zastąpić zajęć w terenie. Rola wyposażenia w nowoczesny sprzęt jest często przeceniana,
co przyczynia się do utrwalania przekonania, że edukacja ekologiczna wymaga znacznych nakła-
dów finansowych. Edukacja ekologiczna w terenie wymaga skromnych środków, ale jednocześnie
konieczne jest szczególne nastawienie ze strony prowadzącego i uczestników. Podstawową kwestią
jest właśnie otwarcie się w pełni na bezpośredni kontakt ze światem przyrody

Zasada 2. Angażuj wszystkie zmysły w kontakcie ze światem przyrody. Otwartość na doświad-
czenie sensoryczne jest podstawowym czynnikiem decydującym o wrażliwości jednostki w kontak-
cie ze środowiskiem przyrodniczym. Wrażliwość stanowi warunek nawiązania emocjonalnych
związków z naturą i kształtowania postaw prośrodowiskowych. W tradycyjnej edukacji zwraca się
uwagę na poszerzanie zakresu informacji i wiedzy przez przyswajanie ich z książek. W takich wa-
runkach pojawia się rodzaj deprywacji sensorycznej, która jest związana z brakiem bodźców o cha-
rakterze naturalnym. Większość czasu spędzamy zamknięci w różnorodnych pomieszczeniach, a w
trakcie pobytu w środowisku przyrodniczym zachowujemy się tak i myślimy tak, jakbyśmy byli
obcy wobec natury. Jakość ludzkiego życia jest nierozerwalnie związana z bogactwem i typem bodź-
ców dostarczonych człowiekowi przez Ziemię i istniejące na niej życia; natura ludzka jest biolo-
gicznie i duchowo kształtowana przez przyrodę. Odcięcie się od niej prowadzi do stopniowej degra-
dacji człowieka z jednej strony oraz do degradacji samej przyrody z drugiej

Zasada 3. Dostrzegaj i ucz zależności w przyrodzie. Współczesna fizyka, ekologia oraz cyberne-
tyka stworzyły podwaliny nowego sposobu opisywania świata, nazywanego systemowym, holi-
stycznym czy ekologicznym, który akcentuje rolę wzajemnych zależności, jakie występują między
wszystkimi elementami środowiska. Podstawową zasadą nowego paradygmatu jest teza, że
wszystko wiąże się ze wszystkim, wzajemnie od siebie zależy i się przenika. Każda niekorzystna
zmiana środowiskowa skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla samego człowieka. Mimo że
wiedza ta jest niemal powszechna, to jednak praktyka pokazuje, jak bardzo ignorujemy nasze pod-
stawowe związki ze światem przyrody. Dlatego w edukacji ekologicznej tak ważne jest pokazywa-
nie związków i zależności. Nie tylko mówienie o tym, ale tworzenie warunków, żeby uczestnicy
takich zajęć mogli w pełni doświadczyć tych związków
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Zasada 4. Podważaj antropocentryzm. Konsekwencją postrzegania świata w kategoriach wza-
jemnych zależności jest podważanie uprzywilejowanej pozycji człowieka w świecie. Wartości an-
tropocentryczne, które są dominujące we współczesnym świecie, są w dużym stopniu
odpowiedzialne za arogancję, gatunkowy szowinizm, a w konsekwencji za postępującą degradację
środowiska naturalnego. Antropocentryczny punkt widzenia powoduje podział przyrody na tę, która
jest wartościowa (tj. pożyteczna), i na tę, która jest nieużyteczna lub wręcz szkodliwa. Dlatego też
tak ważną kwestią w edukacji ekologicznej wydaje się podważanie tego antropocentrycznego po-
dejścia, pokazywanie jego skutków oraz odkrywanie alternatywnych przekonań, które mogą być
bardziej wartościowe w kontekście zachowania życia na Ziemi

Zasada 5. Traktuj przyrodę jako najlepszego nauczyciela. Jedną z konsekwencji przyjęcia antro-
pocentrycznej perspektywy jest przekonanie, że wiedza, jaką zgromadził gatunek ludzki, uzasadnia
dominację oraz ingerowanie w naturalne procesy. Nasz optymizm w związku z odkryciami nau-
kowymi i oczekiwanie, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na większość pytań, w konfrontacji z
rzeczywistością wydaje się w znacznym stopniu iluzoryczny. Zamiast więc nadmiernie ufać w
potęgę ludzkiego umysłu i nauki, w edukacji ekologicznej kierujemy swoją uwagę na innego nau-
czyciela. Jest nim sama natura. To właśnie ona odpowiada na pytania: jak powinien wyglądać las,
rzeka czy łąka? Z tego względu tak ważne jest zachowanie, również na potrzeby edukacji ekolo-
gicznej, ostatnich skrawków naturalnej przyrody. W prowadzonej edukacji ekologicznej uczymy
słuchania takich miejsc; słuchania potoków, drzew, łąki czy góry. Wierzymy, że otwierając się na
ich mądrość, zyskujemy odpowiedni dystans do współczesnej cywilizacji, rozwijamy postawy po-
kory i samoograniczania się wobec świata naturalnego

Zasada 6. Rozwijaj identyfikację z innymi istotami; poszerzaj „ja”. Brak identyfikacji ze świa-
tem zewnętrznym skutkuje obojętnością  i emocjonalnym dystansem wobec niego, stąd w edukacji
ekologicznej dążymy do poszerzania zakresu tożsamości jednostki, do włączenia w obszar struktury
„ja” innych istot – pytamy: jak to jest być górą, jak czuje się rzeka czy drzewo? Jakkolwiek w
pierwszym momencie takie pytania wydają się dziwne, wierzymy jednak, że  zadając je, sobie czło-
wiek odkrywa w sobie to, co pozornie znajduje się na zewnątrz niego. Mechanizmem, który pośred-
niczy w poszerzaniu zakresu tożsamości człowieka, jest identyfikacja polegająca na utożsamianiu
się z innymi obiektami oraz włączaniu ich w wewnętrzną strukturę w taki sposób, aby znalazły się
w pozycji jak najbardziej centralnej, bliskiej „ja”. Jeden z aktywistów ekologicznych, relacjonując
tego typu zmianę, wskazuje, że: przekonanie „ja bronię lasu” zostało zastąpione przekonaniem 
„jestem częścią lasu, który broni mnie; jestem tą częścią lasu, która właśnie zdobyła umiejętność
myślenia”. Broniąc lasu, góry czy innego elementu środowiska faktycznie człowiek broni samego
siebie, choć nie ma to już nic wspólnego z motywacją egoistyczną. W razie tego typu motywacji
podejmowane działania na rzecz obrony środowiska przyrodniczego nie wymagają żadnego uzasad-
nienia etycznego ani nie wypływają z poczucia wypełnienia określonego obowiązku. Nie wiążą się
także z „poświęcaniem siebie” dla realizacji pewnych wartości. Z tej perspektywy działanie jest ko-
niecznością i wynika z daleko idącej internalizacji obiektów świata zewnętrznego w strukturze „ja”
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Tabela 1 (cd.)

Zasada 7. Odwołuj się do uczuć. Jednym z „grzechów” dominującej edukacji ekologicznej jest
to, że unika ona w dużym stopniu sfery uczuć i emocji, koncentrując się niemal wyłącznie na
aspektach poznawczych i intelektualnych omawianych problemów. Wciąż popularne jest twierdze-
nie, że najważniejsza jest wiedza, umiejętność jej poszukiwania czy wykorzystania. Wiedza jest
ważna, ale sama w sobie nie jest w stanie zmienić postaw i zachowań ludzi. Obecnie wiemy dużo o
kryzysie ekologicznym i jego przyczynach, a mimo to niewiele się zmienia, ponieważ brakuje nam
głębszego zakorzenienia owej wiedzy w naszym doświadczeniu, w emocjach. Badania psycholo-
giczne sugerują, że postawy ukształtowane na podstawie aspektu emocjonalnego są zwykle bardziej
trwałe i silniej determinują zachowanie się człowieka. Dlatego w edukacji ekologicznej należy się
odwoływać do uczuć. Szczególne znaczenie ma tutaj to, co robi i mówi prowadzący. To właśnie on
jest modelem kształtującym określone zachowania uczestników. Powinien otwarcie dzielić się
swoimi uczuciami w związku z omawianymi przez siebie problemami środowiskowymi. Dzielenie
się swoim niepokojem, smutkiem, złością czy radością zachęca innych uczestników do odkrywania
swoich emocji i komunikowania o nich innym osobom. W ten sposób różnego rodzaju zjawiska,
które są przedmiotem edukacji, stają się bliższe człowiekowi. Szczególne znaczenie mają nega-
tywne emocje związane z informacjami o zagrożeniach środowiskowych − lęk i poczucie winy.
Ludzie często wypierają tego typu negatywne emocje. To znieczulenie czy zamrożenie własnych
emocji powoduje odcięcie od doświadczania środowiska przyrodniczego. W takim stanie łatwo do-
chodzi do deprecjonowania wartości przyrody i uzasadniania dalszego jej niszczenia, co prowadzi
do kolejnych negatywnych zjawisk w środowisku i jeszcze większego znieczulenia

Zasada 8. Zachęcaj do zadawania głębokich pytań. Głębokie pytania mają związek z rozwija-
niem intuicyjnego wglądu w naturę rzeczywistości. Przykłady głębokich pytań brzmią następująco:
Jakie jest znaczenie życia?, Jakie są najważniejsze cele w życiu, co to jest właściwy sposób życia?,
Dlaczego niszczymy przyrodę?, Jakie jest moje miejsce w świecie, przyrodzie, kosmosie?
Chodzi nie tylko o dotarcie do pewnego statycznego punktu, jakim jest ostateczna gotowa odpo-
wiedź. Chodzi raczej o sam proces zadawania głębokich pytań, tj. stawiania samego siebie w kon-
frontacji z problemami i rzeczywistością, które wykraczają poza proste, intelektualne sposoby
rozumienia świata. Człowiek postępuje często bezrefleksyjnie, ulegając bezwiednie wpływowi re-
klamy, innych ludzi, czynnikom sytuacyjnym. Duchowa refleksja związana z zadawaniem głębo-
kich pytań wydaje się koniecznością, jeżeli działanie człowieka ma być bardziej proekologiczne

Zasada 9. Bądź wiarygodny i pełen entuzjazmu. Baw się. Ten punkt w sposób szczególny akcen-
tuje rolę osoby prowadzącej edukację ekologiczną. Badania psychologiczne sugerują, że w procesie
perswazyjnym odbiorcy zwykle postrzegają nadawcę i komunikat jako jedność. Uczestnicy
najczęściej oceniają prowadzącego pod względem jego wiarygodności; czy rzeczywiście robi to
wszystko, o czym mówi. Istotna jest także forma prowadzonej edukacji. Niezależnie od tego, czy
mamy do czynienia z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi, dobrze, jeżeli w edukacji pojawiają się
elementy zabawy. Bardzo pożądanymi formami edukacji są wszelkie aktywne i grupowe techniki
pracy: gry, piosenki, tańce, odgrywanie scenek, zabawy, ćwiczenia. Powodują one zaangażowanie
uczestników w określone przedsięwzięcia, zwiększają motywację oraz sprawiają, że przyswajane
treści są postrzegane jako atrakcyjne
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*Do 10 zasad zaproponowanych przez R. Kulika autorka proponuje dołączyć jeszcze jedną – za-
sadę współpracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5, s. 144-149].

Scharakteryzowane zasady decydują o skuteczności działań edukacyjnych. Ozna-
cza to, że w procesie edukacyjnym przekazywana jest nie tylko holistyczna wiedza
o zależnościach człowiek−przyroda, ale zmienia się świadomość człowieka, rozwija
się w nim miłość i szacunek do natury, co przekłada się na działania proekologiczne
– na zmianę zachowań. 

Skutecznym sposobem zmiany zachowań opartym na wspomnianych wyżej za-
sadach są programy proekologicznego stylu życia. Przykładem programu proekolo-
gicznego stylu życia jest program ekozespołów (por. [10]) opracowany w 1990 r.
przez międzynarodową organizację pozarządową Plan Globalnego Działania na rzecz
Ziemi (Global Action Plan for The Earth – w skrócie: GAP). Program GAP rozpo-
czyna się w gospodarstwach domowych. Ekozespół jest małą grupą sąsiadów, przy-
jaciół, współpracowników itp. (zazwyczaj od 5 do 10 osób), którzy uczą się wspólnie
i ze specjalnie przygotowanego podręcznika ekozespołów (każdy z członków eko-
zespołu otrzymuje podręcznik), jak zmienić swój styl życia na bardziej proekolo-
giczny. Ekozespół spotyka się raz na miesiąc. Każde spotkanie poświęcone jest
jednemu z takich problemów środowiskowych, jak: woda, gaz, energia elektryczna,
odpady (śmieci), transport, zakupy. Na koniec szóstego miesiąca pozwala to na
wdrożenie trwałych zmian stylu życia gospodarstwa domowego (por. tab. 2). Na-
stępnie każdy ekozespół stara się założyć jeden zespół lub dwa nowe zespoły i pomóc
im ukończyć program, realizując w ten sposób tzw. efekt fali tego programu.

Zasada 10. Zajęcia kończ postanowieniami. Bardzo ważnym końcowym elementem zajęć jest
deklaracja składana przez uczestników w związku z podjęciem przez nich konkretnych zachowań
pomagających przyrodzie. Wszystkie informacje, obudzone i wyrażone uczucia zmierzają w kie-
runku dokonania określonej zmiany w swoim życiu, która dawałaby wyraz troski i zaangażowania
w obszarze problematyki ekologicznej. Bardzo mocno należy podkreślać, że: lepiej zrobić trochę
niż nie zrobić nic. Każdy z nas może zrobić trochę już w tej chwili. Właśnie to trzeba ludziom uświa-
damiać i zachęcać ich do dokonywania prostych i konkretnych postanowień. Publiczne deklaracje
mają ponadto znacznie większą siłę motywacyjną niż te, których dokonuje się jedynie przed sobą.
Ludzie mają skłonność do postępowania w sposób konsekwentny tym bardziej, im bardziej mają
świadomość, że inni ludzie tego oczekują i wiedzą o ich deklaracjach

Zasada 11. Współpracuj z wszystkimi osobami i grupami zainteresowanymi ochroną środo-
wiska∗. Partnerstwo umacnia poczucie ważności problemu ochrony środowiska i możliwości pozy-
tywnych zmian. Często przyczyną rezygnacji z działań proekologicznych jest przekonanie, że
jednostkowy wysiłek nie jest w stanie nic zmienić. Świadomość, jak wiele osób zaangażowanych
jest w ochronę przyrody, daje nadzieję na widoczną poprawę 



Tabela 2. Wybrane efekty realizacji programu ekozespołów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6, s. 8].

Program ekozespołów opiera się na sześciu podstawowych elementach niezbęd-
nych do zmiany stylu życia na bardziej proekologiczny. Są to [7, s. 5]:
– jasno sprecyzowane i możliwe do osiągnięcia cele podporządkowane głównemu

przesłaniu programu według którego „każdy z nas może zrobić coś dobrego dla
środowiska, w którym żyje”; generalnym celem GAP jest objęcie programem
całej Ziemi, co daje uczestnikom nadzieje na możliwość poprawy sytuacji; obec-
nie GAP działa m.in. w krajach Unii Europejskiej, Kanadzie, Stanach Zjedno-
czonych, Australii,

– materiały edukacyjne, a głównie dwa podręczniki: Podręcznik ekozespołów i
Podręcznik dla liderów ekozespołów, oraz ankiety ułatwiające pomiar zmiany za-
chowań,

– zespół – praca w grupie stanowi główną zaletę i determinantę powodzenia pro-
gramu, zgodnie z założeniem programu, że „nawet mała grupa osób jest w stanie
zdziałać więcej niż jeden człowiek”,

– społeczność – w miarę zwiększania się liczby zespołów program ewoluuje, obej-
mując coraz więcej podmiotów społeczności lokalnej; współpraca wszystkich
podmiotów społeczno-gospodarczych jest często podkreślanym czynnikiem suk-
cesu programów zmiany stylu życia, 

– przeszkolony przewodnik programu wspomagający zespół −  na ogół prze-
wodnicy są głęboko zaangażowanymi działaczami ruchu ekologicznego i cieszą
się dużą wiarygodnością wśród uczestników programu; ich styl życia stanowi do-
skonały przykład do naśladowania,

– wiarygodny system pomiarowy i kontrolny −  pozwala zmierzyć pozytywne
efekty podjętych działań (por. tab. 2).
Ogromną zaletą programu jest obszerny wykaz zarówno korzyści, jak i kosztów,

które wiążą się ze zmianą zachowań. Jest to przejawem pełnej realizacji zasady orien-
tacji na uczestników ekozespołu, który może sam decydować o podejmowanych
działaniach oraz wpływać na kształt programu.

Badania (m.in. szwedzkie) wykazały, że programy edukacji ekologicznej opra-
cowane tylko na podstawie opinii ekspertów (co wydaje się dość powszechną prak-

Dziedzina działań proekologicznych Efekt

Redukcja odpadów 75%

Oszczędność wody 30%

Zmniejszenie zużycia gazu 30%

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 30%

Transport 20% mniej km 
40% mniej l/sam./rok
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tyką) znacznie różnią się od odczuć odbiorców programów. Nie jest to sytuacja sprzy-
jająca osiągnięciu założonych zmian zachowań [3, s. 64].

Program ekozepołów może być przeprowadzony zarówno  w gospodarstwach
domowych pracowników, jak i w miejscu pracy. Przeprowadzony w miejscu pracy
pobudza pracowników bezpośrednio do refleksji nad śladem ekologicznym własnego
stanowiska i do osobistego zaangażowania się w zmniejszanie tego śladu.

3. Zasady proekologicznego zarządzania personelem 

Do korzyści związanych z proekologicznym zarządzaniem personelem można
zaliczyć m.in. (por. np. [2, s. 118-128, 134-138]):
● niższe koszty działalności,
● poprawę reputacji,
● lepszą obsługę klientów wynikającą z osobistego zaangażowania,
● sprawne kumulowanie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji,
● dużą lojalność i motywację pracowników,
● niską fluktuację pracowników,
● przyciąganie do organizacji i zatrzymanie w niej wartościowych pracowników,
● większą świadomość zadań i misji oraz zaangażowanie w ich realizację,
● wewnętrzną integrację pracowników wokół przyjętych celów,
● szybsze i mniej zniekształcone przekazywanie informacji oraz podejmowanie de-

cyzji.
Warunkiem koniecznym uzyskania wymienionych korzyści jest odpowiednio wy-

soki poziom świadomości ekologicznej kierownictwa firmy. Jedynie przywódcy za-
angażowani w sprawy ochrony środowiska i przekonani o słuszności  rozszerzonej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz o związanych z nią korzyściach – nie tylko
ekonomicznych – mogą wywołać znaczące, kompleksowe przemiany proekologiczne
w firmie. Mogą swoim przykładem i wsparciem okazywanym współpracownikom
wywołać ich entuzjazm1.

Proekologiczne zarządzanie personelem ma charakter długofalowy. Jest to pro-
ces, który wymaga bardzo starannego zaplanowania i konsekwentnej realizacji
uwzględniającej ciągłe korekty umożliwiające dostosowanie działań do zmie-
niających się warunków. Nie jest możliwe wprowadzenie natychmiast wszystkich
zmian i uzyskanie w krótkim czasie wszystkich korzyści, jakie wiążą się z proeko-
logicznym zarządzaniem. G. Winter proponuje wprowadzanie zmian zgodnie z ta-
kimi fazami, jak [9, s. 112]:

I) podejmowanie wymaganych przez prawo działań na rzecz ochrony środowiska,
II) wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych, które przynoszą korzyści

przedsiębiorstwu,
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III) realizacja przemian proekologicznych, które mają neutralny wpływ na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa,

IV) przeprowadzenie zmian prośrodowiskowych obciążających (nie nadmiernie)
działalność firmy. 

Pomocne  przy realizacji kolejnych faz jest przestrzeganie m.in. następujących
zasad (por. [9, s. 107-120, 216-228]):
● rozpoczęcie działań z zespołem dobrze dobranym, zaangażowanym już wcześniej

w przedsięwzięcia prośrodowiskowe;
● angażowanie pracowników, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, także w dzie-

dzinie ochrony środowiska;
● wprowadzanie w pierwszej kolejności działań mających bardziej osobisty cha-

rakter, szczególnie związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (np. pomalo-
wanie farbą biologiczną ścian pomieszczeń na stanowiskach pracy zamiast
rozpoczęcia od ścian zewnętrznych zakładu);

● priorytetowe traktowanie działań, które zależą bezpośrednio od  pracowników
(np. przez wprowadzenie pojemników do segregacji odpadów) oraz są  intere-
sujące i oceniane jako odpowiedzialne społecznie (np. pomoc w rozwiązaniu pro-
blemów lokalnej społeczności); 

● zaczynanie od zmian, które przynoszą szybko pozytywne efekty – pozwala to
zwiększyć zainteresowanie i silnie motywuje pracowników;

● czekanie z ogłoszeniem kontrowersyjnych decyzji na właściwy moment, np. po
ogłoszeniu dobrych wyników za ostatni rok;

● podkreślanie udziału wszystkich pracowników w proekologicznych sukcesach
firmy;

● wykorzystanie wszelkich sytuacji do składania podziękowań i nagradzania pra-
cowników realizujących proekologiczne przedsięwzięcia;

● przekonywanie sceptycznie nastawionych członków załogi przy wykorzystaniu
odpowiednich argumentów, np.:
– zaplanowane działania prośrodowiskowe zwrócą się szybciej niż inne inwestycje,
– działania proekologiczne mogą zredukować poważniejsze ryzyko skuteczniej,

niż inne formy działań zapobiegawczych,
– marketing oparty na prezentacji prośrodowiskowej misji firmy daje większe

perspektywy zwiększenia rentowności, niż inne formy działań marketingowych,
– korzyści osiągnięte dzięki oszczędności wody, energii, materiałów itp. można

wykorzystać na inwestycje proekologiczne,
– sytuacja rynkowa firmy jest tak dobra, że pozwala na podjęcie szerszej działal-

ności na rzecz ochrony środowiska;
● opieranie się na dobrej woli pracowników, która pojawi się w przypadku reali-

zowania przez firmę odpowiedzialności społecznej;
● realizowanie kooperatywnego stylu zarządzania;
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● powiązanie osiągnięć proekologicznych z typowymi potrzebami pracowników, tj.:
– potrzebą osiągania zarobków przez przyznawanie nagród finansowych za ini-

cjatywy na rzecz ochrony środowiska,
– potrzebą bezpieczeństwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu

pracy i dostarczanie informacji na temat zagrożeń środowiskowych poza firmą
(np. szkodliwych dodatkach do żywności, toksycznej odzieży itp.),

– potrzebą przynależności poprzez organizowanie seminariów, Ekozepołów, bra-
nie udziału w programach i konkursach typu „Lider Polskiej Ekologii”, „Eko-
laury Polskiej Izby Ekologii”, Firma Bliska Środowisku”, „Biznes dla
Środowiska” (por. np. [1, s. 54-61]),

– potrzebą statusu poprzez publiczne wyrażanie podziękowań i nagradzanie pra-
cowników za osiągnięcia prośrodowiskowe,

– potrzebą samorealizacji poprzez włączenie pracowników w określanie celów
środowiskowych firmy;

● preferowanie pozytywnych bodźców motywujących do proekologicznych za-
chowań.

4. Przykłady dobrych praktyk 
w proekologicznym zarządzaniu personelem

Instrumenty wykorzystywane w proekologicznym zarządzaniu personelem
można podzielić na następujące grupy [9, s. 219]:
● informowanie,
● spotkania i zebrania,
● bezpośrednie angażowanie,
● wdrażanie finansowych systemów motywacyjnych,
● nagradzanie osiągnięć,
● eliminowanie czynników demotywujących2.

W tabeli 3 przedstawiono przykłady dobrych praktyk w proekologicznym za-
rządzaniu personelem.

Tabela 3. Przykłady dobrych praktyk w proekologicznym zarządzaniu personelem

SAP – producent oprogramowania komputerowego opłaca bilety miesięczne pracownikom do-
jeżdżającym do pracy. Firma przygotowała także parkingi dla rowerów i współpracuje z władzami
miejskimi nad poprawą stanu ścieżek rowerowych i doprowadzeniem ścieżek do fabryki. Latem ok.
2 tys. (z 9 tys.) pracowników dojeżdża do pracy rowerem. Dla pracowników korzystających z sa-
mochodów prowadzone są szkolenia ekologicznej jazdy.

Hipp – producent żywności dla niemowląt – w kantynie używa wyłącznie „żywności ekologicznej”,
udostępnia pracującym z firmie matkom naczynia wielorazowego użytku, w których mogą prze-
nieść do domu ekologiczną żywność. Dział ochrony środowiska organizuje regularne spotkania in-
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Tabela 3 (cd.)

formacyjne dla pracowników nt. ochrony środowiska. Każdy nowy pracownik bierze udział w szko-
leniu nt. programu środowiskowego firmy. Celem szkolenia jest zmiana świadomości, rozwinięcie
odpowiedzialności społecznej, także w życiu prywatnym. Firma dotuje przejazdy transportem pub-
licznym do pracy. Organizuje szkolenia ekologicznej jazdy samochodem. Prowadzi „Giełdę
współjazdy” koordynującą wspólne dojazdy do pracy kilku pracowników jednym samochodem.
Praktykanci w firmie są obecnie zaangażowani w projekt dotyczący zmniejszania uciążliwości śro-
dowiskowej podróży na konferencje  (szczególnie międzynarodowe) – m.in. sprawdzają funkcjono-
wanie wideokonferencji.

Muenchener Rueck – oferuje pracownikom elastyczne godziny pracy, jeśli mieszkają w innym mie-
ście niż siedziba firmy. Pracownicy mogą pracować 2 dni w tygodniu (np. 12 godzin) i w ten spo-
sób oszczędzić liczbę przejazdów.

Ives Rocher – 80% pracowników marketingu i 40% pracowników odpowiedzialnych za opakowa-
nie produktu wzięło udział w szkoleniu „Ekologicznie zorientowany rozwój produktu”. Po szkole-
niu powstała grupa zadaniowa do wykorzystania tej wiedzy w praktyce. W 2006 r. firma
zorganizowała „Tydzień dla środowiska”, w którym wzięło udział 6000 pracowników z 27 miast. 
W ramach programu prowadzono m.in. rozmowy nt. ochrony środowiska, umożliwiano uzyskanie
porad dotyczących proekologicznego stylu życia, organizowano loterie.

ABB – aktywnie angażuje się w międzynarodowe działania poświęcone rozwiązywaniu globalnych
problemów środowiskowych i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (odgrywa m.in. istotną
rolę w transferze technologii i metod przyjaznych dla środowiska do krajów rozwijających się).
Motywuje także swoich pracowników do wykonywania obowiązków w sposób odpowiedzialny, z
myślą o środowisku naturalnym.

Esprit – oddziały firmy w kilku krajach założyły fundacje Esprit-Cares, które zajmują się m.in. wy-
chowaniem w duchu ekologii i socjalną opieką nad dziećmi, zalesianiem terenów zniszczonych
przez pożary, ochroną zagrożonych gatunków. O ekologicznej orientacji firmy przekonuje m.in. wy-
posażenie obiektów handlowych – całkowicie zrezygnowano z plastików na rzecz takich elemen-
tów wyposażenia, jak: meble ze szkła i metalu, woskowane drewno dębowe (drewno pochodzi z
obszarów europejskich, w których prowadzi się politykę zalesiania zapewniającą systematyczne od-
nawianie zapasów drzewostanu), płyty betonowe zamiast posadzki, surowy tynk, dywany z sizalu,
wiklinowe fotele, zasłony z lnu. Nowa idea: design firmy kieruje się w stronę solidnych, trwałych i
naturalnych materiałów. Taki styl wyposażenia wnętrz, choć uboższy w kontrasty, jest cieplejszy,
zadziwia harmonią i subtelnością, jest raczej matowy i elegancki aniżeli połyskliwy, jednak z
dającym się odczuć klimatem top-design.

Allianz AG – w celu uczczenia 100-lecia swojego istnienia założył fundację, której celem stało się
pilotowanie projektów związanych z ochroną przyrody i naturalnego krajobrazu. Wśród wielu pro-
jektów realizowano odbudowę nabrzeży rzecznych oraz działania na rzecz ochrony rezerwatów
przyrody.

Deutsche Lufthansa AG – firma, na której samolotach widnieje symbol żurawia, zaangażowała się
w aktywne sponsorowanie grup pracujących na rzecz ochrony środowiska. Firma zadeklarowała
wsparcie dla Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w realizacji projektu ochrony żurawi.

Hewlett-Packard GmbH – w stołówce zakładowej wprowadził recykling odpadów. Dostawców po-
proszono o zredukowanie zbędnych opakowań, a w wyniku zmiany środków myjących z ciekłych
na proszek uzyskano 15% oszczędności. Zmiana maszyn kuchennych na mniejsze spowodowała
zredukowanie ilości zużywanej energii, zastosowano też urządzenia do odzyskiwania ciepła ze
zmywarek. Planując nowy budynek działu sprzedaży i marketingu oraz bar dla pracowników, firma
postanowiła wkomponować budynki w swoje naturalne otoczenie. Wokół budynków posadzono
właściwe dla tego obszaru gatunki drzew, aby stworzyć siedliska dla lokalnych ptaków i owadów.
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Wokół parkingów zasadzono drzewa, które dodatkowo zapewniają cień. Na dachu baru posadzono
rośliny. 

Elida Gibbs GmbH – dba o aktualizowanie wiedzy pracowników przez publikację specjalnych „zie-
lonych raportów” zawierających informacje o działaniach środowiskowych podejmowanych przez
firmę wraz z komentarzami pracowników firmy oraz jej otoczenia. Każdy pracownik może samo-
dzielnie ocenić korzyści płynące z podjętych działań. Świadomość środowiskowa na poziomie kie-
rowniczym znacznie zwiększyła się dzięki konsultacjom z organizacjami konsumentów,
naukowcami, przedstawicielami handlowymi, przedstawicielami środków masowego przekazu.

Neckermann – podniósł poziom świadomości środowiskowej swoich pracowników dzięki szkole-
niom i wymianie informacji. W tym celu firma wprowadziła skrzynki na „zielone listy”, wprowa-
dziła też papier ekologiczny, organizuje seminaria na tematy środowiskowe, a także sponsoruje
kursy korespondencyjne pozwalające na zostanie doradcą domowym z zakresu ochrony środo-
wiska.

Atari – firma wprowadziła możliwości dodatkowego czasu wolnego dla pracowników, którzy zre-
zygnowali z „przerw na papierosa”.

IBM Deutschland GmbH – przedsiębiorstwo pozostawia do dyspozycji organizacji charytatywnych
swoich menedżerów na okres od dwóch do trzech lat. Ich zadaniem jest praca nad projektami z
dziedziny ochrony środowiska. W tym czasie IBM wypłaca im pensje i pokrywa koszty ich działal-
ności.

IBM UK – prowadzi program „Aktywne zespoły środowiska”. Program ten przydziela granty dla
pracowników firmy na działalność dotyczącą lokalnych projektów środowiskowych.

Time/System GmbH – firma podczas budowy swojego biurowca dla administracji wzięła pod
uwagę czynniki ekologiczne i biologiczne. Uzyskano znaczne zmniejszenie  ilości energii grzew-
czej przez redukcję powierzchni ścian zewnętrznych, zastosowanie materiałów izolacyjnych, zapro-
jektowanie okien od strony południowej oraz wykorzystanie jako strefy buforowej budynku
hurtowni stojącego od północy. Energia grzewcza produkowana przez niskotemperaturowy piec ga-
zowy uzyskała wysoką kaloryczność, a ciepło jest rozprowadzane przez grzejniki panelowe. Zasto-
sowane energooszczędne technologie pozwoliły na 30% oszczędności w zużyciu energii cieplnej w
porównaniu z klasycznymi budynkami tego rozmiaru. Jednostka wymiany ciepła przyniosła dalsze
oszczędności w wysokości 17%. Dzięki systemowi zawracania wód deszczowych zmniejszono za-
potrzebowanie na wodę.

Otto Versand GmbH&Co  − firma zakłada, że świadomość i wiedza pracowników to podstawowa
część polityki środowiskowej. Pracownicy są informowani na bieżąco o postępach w ochronie śro-
dowiska dzięki wewnętrznym raportom, gazetkom pracowniczym, biuletynom wideo, raportom śro-
dowiskowym oraz „środowiskowej linii telefonicznej” . Szkolenia przeprowadzane w firmie kładą
nacisk na „zieloną” aktywność w czasie zajęć, w pracach grup dyskusyjnych i na warsztatach. W
praktyce w firmie istnieje punkt zbiórki zużytych baterii, zbiórka odpadów jest prowadzona selek-
tywnie, istnieją też oferty dotyczące ekologicznego transportu miejskiego. Firma zaopatruje pra-
cowników w publikacje zawierające liczne sugestie dotyczące proekologicznego stylu życia. W
kantynie realizuje się motto „nie wyrzucaj, użyj powtórnie”, co wpłynęło na znaczące zredukowa-
nie ilości odpadów. Plastiki zastąpiono porcelaną, wprowadzono dystrybutory napojów zamiast pu-
szek, 90% używanych butelek to butelki zwrotne, tzw. luźne produkty żywnościowe kupowane są
tylko w pojemnikach  wielokrotnego użytku. Dania oparte na recepturach zdrowej żywności są do-
stępne w całotygodniowym jadłospisie, a wydzielone dla niepalących części bufetu zapewniają miłą
atmosferę. Dodatkowo zastosowano urządzenia oszczędzające wodę oraz środki czyszczące „przy-
jazne środowisku”, co umożliwiło uzyskanie oszczędności w zużyciu wody, a także wpłynęło na
zmniejszenie  zanieczyszczenia  ścieków.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4, s. 224; 8, s. 85; 9, s. 129-131, 187-189, 212-215, 249-
-250; 11; 12; 13; 14].

Stosowane w firmach instrumenty proekologicznego zarządzania personelem na-
leżą przede wszystkim do działań z dziedziny public relations, przy czym pracownicy
traktowani są jako grupa klientów wewnętrznych. Warto podkreślić, że instrumenty
te mają charakter bodźców pozytywnych. 

5. Zakończenie

Głównym celem proekologicznego zarządzania personelem jest kształtowanie
świadomości ekologicznej pracowników przy równoczesnym  zachowaniu przyję-
tych standardów jakościowych. Wysoki poziom świadomości ekologicznej pracow-
ników jest warunkiem niezbędnym w dążeniu firmy do doskonałości proekologicznej.
Świadomość ekologiczna oznacza nie tylko wiedzę o zależnościach człowiek–śro-
dowisko przyrodnicze, ale również system wartości i postawy, które powodują
działania proekologiczne.

Obecnie wykorzystuje się wiele instrumentów proekologicznego zarządzania per-
sonelem. Najskuteczniejsze rozwiązania są zgodne z zasadami efektywnej edukacji
ekologicznej. Istotne jest również, aby wykorzystanie instrumentów proekologicz-
nego zarządzania personelem było starannie zaplanowane jako proces długookre-
sowy, zintegrowane wewnętrznie i z pozostałymi obszarami działalności firmy oraz
nieustannie korygowane. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa kierownictwo
firmy. Jedynie przywódcy rzeczywiście zaangażowani w sprawy ochrony środowiska
i przekonani o związanych z nią korzyściach – nie tylko ekonomicznych – mogą być
inicjatorami znaczących, kompleksowych przemian proekologicznych.
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ECOLOGICAL STAFF MANAGEMENT 

Summary

The article shows that employees’ environmental awareness is the main aim of ecological staff ma-
nagement. The article presents the analysis of  effective rules which are used to build up employees’ en-
vironmental awareness. The article also shows list of good practices in ecological staff management and
some examples of them.
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NOWOCZESNE FORMY DOSKONALENIA 
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

1. Wstęp

Jednym z podstawowym elementów procesu zarządzania jest informacja, a suk-
ces jej przekazywania zapewnia jasna i spójna komunikacja. Kolejnym etapem jest
przekonanie podwładnych o słuszności przekazywanych poleceń i uświadomienie
im z jednej strony korzyści, jakie pojawią się po ich wykonaniu, z drugiej zaś za-
grożeń, które wynikają z ich lekceważenia. Osiągnięcie zakładanego przez przywódcę
celu i, co ważniejsze, sposób oraz środki perswazji, jakie zostały zastosowane, de-
cydują o pozycji przywódcy oraz spójności i przyszłości grupy. Te ogólne zasady
obowiązują w każdej grupie społecznej, niezależnie od wieku, poziomu rozwoju tech-
nologicznego, terytorium, wyznania itd. Okazuje się, że dotyczą one również zwierząt
tworzących hierarchiczne społeczności i właśnie te cechy wykorzystywane są na
coraz szerszą skalę w doskonaleniu cech przywódczych kadry menadżerskiej wielu
renomowanych firm. 

W ciągu ostatnich kilku lat powstało w Europie kilkanaście ośrodków wyko-
rzystujących konie (mające silny instynkt zhierarchizowanej społeczności) jako
współtrenerów pomagających w poznaniu i rozwoju umiejętności przywódczych. 

Celem publikacji jest wykazanie że, trening z udziałem koni jest pomocny w do-
skonaleniu cech przywódczych. 

2. Dobór kadry zarządzającej

Metody rekrutacji kadry zarządzającej ulegają ciągłej ewolucji, w różnych orga-
nizacjach proces ten przebiega z innym nasileniem. Każda sprawnie działająca orga-
nizacja stara się możliwie jak najlepiej dobierać pracowników, szczególnie kadrę
zarządzającą, stosując różne oceny kompetencji kandydatów. Już na tym etapie
określa się wizerunek firmy, sposób jej funkcjonowania na rynku, kierunek i dyna-
mikę rozwoju, dlatego też instytucje mające ambicje rozwoju i konkurowania w swo-
jej dziedzinie działania lub wypełniania misji społecznej wykazują dużą staranność

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Nowoczesne formy doskonalenia kadry zarządzającej 193

w doborze kadry. Procedury i techniki wykorzystane w procesie selekcji kadr różnią
się dość znacznie w zależności od wielkości firmy, tradycji, rodzaju stanowiska, trud-
ności rekrutacji i wielu innych czynników [3, s. 53]. Podczas rekrutacji sprawdza się
informacje ogólne o kandydacie i jego pracy, analizuje się pierwsze wrażenie, oma-
wia się wspólne oczekiwania stron (może zostać poruszony np. aspekt finansowy),
prosi się o uzupełnienie dokumentacji, sprawdza się kandydata i jego dokumenty pod
kątem kompletności aplikacji, zgodności danych spisanych ze stanem faktycznym
[4, s. 88]. Poza rozmową i analizą materiałów przedstawionych przez kandydatów
wykorzystuje się techniki obejmujące testy psychologiczne, analizę grafologiczną
czy też zastosowanie wariografów.

Weryfikacja przeprowadzonych metod rekrutacyjnych następuje w trakcie wy-
konywania codziennych zadań i wówczas pojawiają się problemy zarówno tech-
niczne, jak i międzyludzkie. Sposób ich rozwiązywania zależy od charakteru
przywódców, okoliczności i dostępnych środków. Przyjęta przez przywódcę forma
rozwiązywania problemów, wydawania i egzekwowania poleceń określa metodę za-
rządzania.

Można to zaobserwować nie tylko wśród pracowników, ale i w oddziałach żołnie-
rzy, grupach wyznaniowych (drastycznym przykładem są sekty), wśród studentów,
dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz w rodzinach. W sposób naturalny (lub narzu-
cony) wykształca się w tych grupach przywódca, który w lepszy lub gorszy sposób
spełnia swoje funkcje. Istnieje bardzo wyraźna analogia w postępowaniu osobników
innych gatunków organizujących się w zhierarchizowane stada, np. wilków, koni,
oraz ludzi.

3. Dlaczego powinniśmy doskonalić umiejętności przywódcze

Szczerość intencji przywódcy, jego predyspozycje kierownicze poddawane są
ciągłej weryfikacji. Podwładni zarówno świadomie, jak i podświadomie analizują
przekazywane przez przełożonego sygnały niewerbalne (postawa, mimika, ton i
barwa głosu), przekaz słowny oraz starają się łączyć fakty czy też przewidywać za-
mierzenia przełożonych. 

Ocena i analiza postępowania szefów jest procesem ciągłym, dlatego sygnały do-
cierające do pracownika będą miały duży wpływ na jego zaangażowanie w wyko-
nywane zadania. Bardzo często osoby, które zdobyły władzę i ukonstytuowały się na
stanowisku kierowniczym, zapominają o tym, że są stale oceniane. Niestety w wielu
przypadkach koncentrują się wyłącznie na utrzymaniu swojej pozycji.

Podwładny otrzymujący sygnał, że przełożony nie jest zainteresowany spełnie-
niem jego potrzeb, traci do niego zaufanie i motywację do osiągania wyznaczonego
celu. Towarzyszy temu utrata autorytetu, co przełożeni bardzo szybko wyczuwają, i
z oczywistych względów nie mogąc na to pozwolić, starają się podporządkować sobie
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podwładnych. W takiej sytuacji osoby słabsze mogą ograniczać się do wykonywania
ustalonych procedur, ale będą do tego podchodzić bez entuzjazmu i przy nadarzającej
się okazji będą chciały zmienić pracę – wykażą się postawą ucieczki. Osoby o więk-
szej pewności siebie, bardziej twórcze i kreatywne, będą poświęcały czas na budo-
wanie opozycyjnej koalicji lub skoncentrują się na bezpośredniej walce. W obydwu
przypadkach mamy do czynienia z marnowaniem energii pracowników, ze zmniej-
szeniem efektu wykonywanych czynności, a w konsekwencji z zahamowaniem roz-
woju firmy. Właściciele współczesnych firm działających w warunkach stale
rozwijającej się konkurencji mają świadomość, że sprawne zarządzanie pracowni-
kami wyzwalające twórcze podejście do realizowanych zamierzeń wraz z
wdrażaniem postępu technicznego stanowi podstawę rozwoju.

4. Geneza metody

Prowadzone obserwacje żyjących na wolności mustangów, szczególnie inten-
sywne w ciągu ostatnich kilkunastu lat, skłoniły trenerów do zmiany stosowanych
dotychczas metod w oswajaniu, treningu i użytkowaniu koni. Stosując bardzo proste
środki, doświadczony trener jest w stanie w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut pod-
porządkować sobie zwierzę. Po dwóch lub trzech sesjach treningowych, bez stoso-
wania drastycznych środków, koń jest osiodłany i odbywają się na nim pierwsze
jazdy.

Sposób stosowany przez kowbojów polegał na krępowaniu powrozami i przy-
wiązywaniu do drewnianych pali schwytanych w stepie koni. Po pewnym czasie po-
dejmowano próby kiełznania, siodłania i ujeżdżania koni. Jeżeli okazywały się one
nieskuteczne, zwierzę krępowano jeszcze bardziej, ograniczając dostęp do wody i
pożywienia. Osobniki słabsze poddawały się po kilkugodzinnej lub kilkudniowej
walce. W przypadku zwierząt niezależnych i upartych trwało to nieraz bardzo długo
i kończyło się niejednokrotnie kalectwem lub śmiercią zwierzęcia albo ujeżdżającego.

Te dwa sposoby postępowania z końmi można przetransponować na metody po-
stępowania z ludźmi. Prekursorem i popularyzatorem stosowania tej metody był
Monty Roberts − trener koni stosujący naturalne i bardzo łagodne metody szkolenia
koni, który z czasem doszedł do wniosku, że szkolić należy przede wszystkim ludzi.
Jak bowiem się okazuje, w wielu dziedzinach działalności człowieka, zarówno na
poziomie relacji indywidualnych, jak i zbiorowych, konie mogą być pomocne w ko-
rygowaniu ludzkich zachowań [5, s. 62]. Pracując zarówno ze zwierzętami, jak i z ludź-
mi, możemy okazać się przyjaciółmi, zaoferować innym swoją opiekę, pomoc i
współpracę, być otwarci  na sugestie lub doprowadzić do zniewolenia psychicznego,
ekonomicznego i, niestety, zdarzającego się w XXI w. niewolnictwa fizycznego.



5. Dlaczego konie są pomocne w treningu cech przywódczych

Aby efektywnie przeprowadzić proces szkolenia, konieczne jest, oprócz zaan-
gażowania osoby uczącej się, sprawdzanie opanowanej wiedzy czy też umiejętności.
Przez reakcję na postępowanie osoby szkolonej konie przekazują jej informację
zwrotną umożliwiającą swoisty dialog człowieka z koniem. 

1. Dzięki bardzo silnemu wrodzonemu instynktowi współpracy w zhierarchizo-
wanym stadzie jednoznaczny język komunikowania się [1, s. 42], chęci poznawania
(ciekawość), chęci do zabawy oraz wielkiej zdolności wybaczania konie są zdolne do
podporządkowania się przedstawicielowi innego gatunku. Dlatego też mogą stanowić
nie tylko instrumentalną pomoc w szkoleniu cech przywódczych, ale przez przeka-
zywaną człowiekowi informację mogą  stać się trenerami.

2. Zwierzęta nie dostrzegają przejawów pozycji społecznej człowieka [2, s. 12]:
ubioru (chyba, że będzie bardzo jaskrawy), wyglądu czy miłego zapachu (stosowa-
nie środków zapachowych często wywołuje u nich rozdrażnienie). Nie można uzys-
kać przewagi wysiadając w obecności konia z najnowszego, komfortowego i bardzo
drogiego samochodu, czy też pokazując się w towarzystwie ludzi mających duże
wpływy w społeczeństwie. Bardzo często osoby piastujące stanowiska kierownicze
mniej lub bardziej świadomie wykorzystują jednak te „pomoce” w uzyskiwaniu prze-
wagi nad ludźmi.

3. Uczenie się kierowania i ćwiczenie na ludziach związane jest z popełnianiem
błędów. Prowadzi to bardzo często do nadużywania środków nacisku w celu wymu-
szenia pożądanego zachowania. Jest to nieetyczne. Przed koniem, jego siłą i szyb-
kością człowiek czuje atawistyczny respekt. W przypadku szkolenia prowadzonego
przez osoby doświadczone (szczególnie w początkowym etapie) mądre postępowa-
nie z końmi może sprawić, że szkolenie staje się dla nich przyjemną i wyczekiwaną
rozrywką.

W kontaktach ze zwierzętami należy pamiętać o odmiennym sposobie postrze-
gania człowieka przez konia. Wbrew pozorom jest to dość trudne, niemniej ze wzglę-
dów bezpieczeństwa uświadomienie sobie tego faktu jest konieczne.
● Człowiek jest drapieżnikiem i okazywane z jego strony wobec koni przyjacielskie

gesty (próba podejścia czy pogłaskania ) odczytane mogą być jako atak.
● Konie, pomimo swojej siły, masy i szybkości, są zwierzętami łagodnymi, a pod-

stawową ich bronią jest związana z ich płochliwością ucieczka; kopyt i zębów
używają jako broni tylko w sytuacji braku możliwości ucieczki.
Bardzo często ludzie nie zadają sobie pytania, czego koń w danym momencie

oczekuje lub jak postrzega zachowanie człowieka. Konie mają wspaniale rozwinięte
zmysły, potrafią rozpoznać nie tylko stan emocjonalny, ale i prawdziwe intencje
człowieka; niepewność, strach agresję czy też spokój, otwartość i radość. Dlatego też
bardzo często dochodzi do nieporozumień, nadużywania siły, stosowania coraz bar-
dziej drastycznych środków. 
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6. Doskonalenie wybranych cech przywódczych

Współpraca człowieka z koniem wymaga przede wszystkim szczerości wobec
siebie, a także właściwego odczytania swojego stanu emocjonalnego. Jest to pierw-
szy i podstawowy element skutecznej pracy zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami.
Lekceważenie analizy swojego stanu emocjonalnego bardzo często uniemożliwia
pracę z końmi lub czyni ją bardzo niebezpieczną. Niezbyt wrażliwi na odczytywanie
stanów emocjonalnych są szczególnie mężczyźni i to oni najczęściej popełniają błąd,
próbując pokryć obawę i lęk arogancją lub brutalnością. Mieszanka tych uczuć jest
przez konie bezbłędnie wykrywana i udziela się zwierzętom. Mechanizm powsta-
wania tego napięcia jest wynikiem następującego odczucia konia: jeżeli człowiek
(drapieżnik) odczuwa lęk, to musi istnieć jakieś poważne zagrożenie. W takiej sy-
tuacji koń reaguje w sposób najbardziej naturalny:   próbuje uciec. Sytuacja może stać
się niebezpieczna, jeżeli zwierzę nie ma możliwości ucieczki. Gest człowieka, który
próbuje zbliżyć się i uspokoić konia, może być odczytany jako próba ataku, co może
potęgować lęk konia, a w konsekwencji – lęk człowieka. 

Umiejętność szczerego przyznania się wobec siebie do odczuwanych emocji jest
potrzebna do ich opanowania, jest ona bardzo pomocna na każdym etapie i poziomie
kierowania.

Kolejnym krokiem jest nauczenie się szybkiego sterowania emocjami. Podczas
pracy z końmi należy stosować możliwie jak najmniejszą presję, zachowywać się
łagodnie i przewidywalnie. Jednak okazanie stanowczości, nawet jeżeli będzie po-
wiązane z brutalnością, jest podczas szkolenia niezbędne pod jednym warunkiem: że
będzie sprawiedliwe. 

Poprzez opanowanie emocji i związane z tym zachowanie możemy przekonać
konia, że w jego interesie będzie podporządkowanie się naszemu zwierzchnictwu.
Na tej podstawie zaczyna rodzić się zaufanie, które jest bazą sukcesu w kierowaniu
zarówno ludźmi, jak i zwierzętami. Już samo łagodne traktowanie konia przez
człowieka, brak objawów ataku, zapewnienie pożywienia, schronienia, przestrzeni,
codzienna pielęgnacja, pomoc w chorobie  to podstawa do budowy więzi. Należy
jednak pamiętać, że zaufanie prowadzące do przywództwa jest ściśle związane z two-
rzeniem autorytetu. Jeżeli osoba zarządzająca będzie dostarczać podwładnym po-
trzebnych środków ekonomicznych, zaspokajać potrzeby socjalne itd. bez stawiania
im wymagań, to nie będzie postrzegana jako przywódca zdolny w sytuacjach kry-
tycznych do utrzymania sprawnej współpracy w grupie oraz rywalizacji z innymi
grupami. Taką zależność możemy zaobserwować w rodzinie, w szkolnej klasie czy
pracy.

Proces budowania autorytetu w grupie, również w relacji człowieka i konia, roz-
poczyna się w momencie uzyskania zainteresowania drugiej strony. Następnie na-
leży okazać, że pomimo posiadania środków oraz umiejętności zdolnych wyrządzić
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krzywdę, nie nadużyjemy ich. Niemniej jednak w sytuacji braku podporządkowania
lub sprzeciwu zostaną one użyte natychmiast i bez skrupułów. Tego typu podejście
obowiązuje w stadzie i jest podstawą jego bezpieczeństwa, ponieważ w sytuacji za-
grożenia nie ma miejsca na demokrację i dyskusje. Trzeba działać szybko, organiza-
cja wewnętrzna musi być perfekcyjna i zwierzęta dobrze to odczuwają, te, które
postępowały inaczej, nie przetrwały. 

Aby stać się przywódcą, należy wykształcić w sobie umiejętność przewidywania,
wyprzedzać swoimi poleceniami reakcje podwładnych. Po pewnym czasie pozytywna
ocena naszych decyzji doprowadzi do wzrostu zaufania, pozwoli na egzekwowanie
nawet trudnych czynności. 

Niezwykle ważna jest umiejętność obserwacji. Posiadaną wiedzę należy kon-
frontować z rzeczywistością i wzbogacać o własne obserwacje oraz podejmować
nieustanne próby analizy zachowań zarówno swoich podopiecznych, jak i własnych,
a następnie odpowiednio je korygować. Rozwijanie umiejętności obserwacji jest
szczególnie potrzebne mężczyznom. Podejmując się realizacji planu, należy liczyć się
z tym, że z niewyjaśnionych przyczyn mogą wystąpić niespodziewane trudności w
jego wykonaniu. Często przyczyna jest prozaiczna, związana ze stanem psychofi-
zycznym osób, na których oparto realizację planu (np. z przygnębieniem związanym
z kłopotami rodzinnymi pracownika czy z niedocenianiem jego pracy lub też z przej-
ściowymi problemami zdrowotnymi). Istotne jest również wynikające z przeprowa-
dzonych obserwacji dostosowanie rodzaju oraz stopnia trudności zlecanych
pracownikom zadań do ich indywidualnych cech i umiejętności. Konsekwencją ru-
tynowego przekazywania poleceń bez uwzględnienia predyspozycji pracowników
jest wykonywanie zadań bez zaangażowania, co skutkuje obniżeniem jakości wyko-
nanych prac. Umiejętność obserwacji zachowań pracowników oraz dostosowania do
nich własnych zamierzeń jest szczególnie istotna w przypadku realizacji zadań no-
wych lub skomplikowanych, a zwłaszcza wymagających inwencji, twórczego podej-
ścia czy szerszej współpracy pracowników. Tę trudną, szczególnie dla mężczyzn,
dziedzinę można doskonalić przy pomocy koni. Często uczestnicy szkolenia mogą
mieć do czynienia z końmi zmęczonymi, spragnionymi, przestraszonymi, pobudzo-
nymi lub rozdrażnionymi (np. z powodu pogody) czy też ze zwierzętami mającymi
różnego typu dolegliwości fizyczne (ból zęba, stawów, kamień w kopycie niestraw-
ność itp.); wnikliwa obserwacja pozwoli zweryfikować plany treningu, należy starać
się w danym momencie w miarę możliwości zmniejszyć wymagania oraz wydawać
polecenia, które sprawiają zwierzęciu przyjemność i dają mu satysfakcję. Umiejęt-
ność obserwacji i związana z tym modyfikacja zamierzeń przełożonego uwzględ-
niająca stan psychofizyczny podwładnych skutkować będzie wzrostem zaufania
podwładnych do zarządzających. Zmiany w naszym podejściu na pewno nie będą
widoczne natychmiast, to wymaga sporo czasu i dystansu do samego siebie, ale wiel-
kim sukcesem będzie już samo uświadomienie sobie wagi procesu obserwacji.
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Stanowczość i konsekwencja należą bez wątpienia do najważniejszych cech przy-
wódców. Zarówno w procesie wychowywania, jak i kierowania pojedynczymi oso-
bami czy zespołem konieczne jest wydawanie poleceń. Najmniej stresującą dla obu
stron metodą jest szkolenie przez zabawę czy też rozbudzanie zainteresowań lub roz-
wijanie pasji. Możemy dzięki temu liczyć na lepsze porozumienie, większe zaan-
gażowanie w wykonywane zadania, a w konsekwencji − na wzrost zaufania naszych
podopiecznych. Jednakże wskutek wrodzonych lub nabytych przez podwładnych
skłonności, ich przyzwyczajeń i lęków czy też w momentach krytycznych konieczne
jest autorytatywne wydawanie poleceń i bezwzględne ich egzekwowanie. W prze-
ciwieństwie do wcześniej opisanej umiejętności (obserwacji) z rozwijaniem tej cechy
najwięcej problemów mają kobiety. W zależności od natężenia problemów należy
stosować odpowiednie środki perswazji. Najpierw powinny to być prośby i zachęty,
a następnie rozkazy, a w ostateczności − przymus. Ta ostatnia forma jest zazwyczaj
połączona ze stresem odczuwanym przez obie strony , niemniej jednak decydując się
na wydanie polecenia, należy być przygotowanym na zastosowanie nawet drastycz-
nych środków prowadzących osiągnięcia celu. Jedynym usprawiedliwieniem dla za-
niechania wykonania zadania może być sytuacja, w wyniku której mogłaby nastąpić
utrata zdrowia lub życia. Doskonalenie stanowczości przy pomocy koni może być
bardzo skuteczne, ponieważ po przezwyciężeniu naturalnej niechęci człowieka do
zastosowania ostrzejszych środków konie po wykonanym zadaniu reagują bardzo
wyraźnie okazywanym zadowoleniem. Utrwalanie w nich przekonania, że człowiek
jest zdolny do natychmiastowego wymuszenia posłuszeństwa, powoduje wzrost za-
ufania. Standardową procedurą jest prowokowanie sytuacji, w których konie nie chcą
wykonać polecenia lub chcą wykonać je inaczej. Jeżeli trenujący jest pewny, że wy-
dane polecenie zostało zrozumiane i nie ma żadnych przeszkód w jego realizacji, po-
winien reagować bez wahania i możliwie najsubtelniejszymi metodami wymusić
posłuszeństwo.

Szacunek i poczucie godności należy się każdej istocie bez względu na jej rasę,
wykształcenie, poziom inteligencji, status społeczny czy finansowy. Są to po-
wszechnie uznane prawa, znacznie gorzej jest jednak z codziennym postępowaniem
wobec osób biedniejszych, niewykształconych czy mniej inteligentnych. Niejedno-
krotnie można się spotkać z wyśmiewaniem czy wyszydzaniem podwładnych, a ich
uwagi, nawet słuszne, wywołują irytację czy wybuch gniewu przełożonych. Na
pewno każdy znajdzie usprawiedliwienie takiego postępowania, nawet jeśli będzie to
poniżanie i upokarzanie innych. Taka postawa może się nawet utrwalać, ponieważ
daje chwilowe poczucie wyższości. Niestety takie postępowanie może doprowadzić
do utraty wzajemnego zaufania oraz uniemożliwić twórczą współpracę. Konie reagują
na poniżanie podobnie jak ludzie, jednak wykazują więcej cierpliwości i są bardziej
skłonne do wybaczenia. Znane są jednak sytuacje długotrwałego poniżania, dręcze-
nia, odreagowywania niepowodzeń, a nawet fizycznego znęcania się nad tymi zwie-
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rzętami, co jednak może kończyć się dla człowieka tragicznie. Natomiast okazywa-
nie koniom szacunku oraz otwarte podejście do przekazywanych przez nie informa-
cji powodują, że zaufanie konia przeradza się w więź lub wręcz oddanie, wymaga to
jednak czasu i wspólnego przeżycia niejednokrotnie trudnych sytuacji. Znacznie
szybszą reakcję koni zaobserwować można w przypadku ich niesprawiedliwego trak-
towania. 

Podczas pracy z koniem istotne jest określenie i zrozumiałe dla konia przedsta-
wienie zasad. Człowiek powinien określić, co jest dobre, co złe, a co bardzo złe. Ko-
lejnym krokiem jest przedstawienie tych zasad. W tym celu należy możliwie najlepiej
poznać sposób komunikowania się koni, co wbrew pozorom na podstawowym eta-
pie pracy z koniem nie jest trudne. Ogólnie obowiązuje zasada, że koń będzie robił
wszystko, co jest dla niego wygodne, sprawianie mu niewygody będzie więc dla
niego sygnałem, jak nie powinien się zachowywać. Sposób postępowania w stosunku
do każdego osobnika będzie wymagał wykorzystania wcześniej opisanych cech: opa-
nowania emocji i sterowania nimi, umiejętności obserwacji, przewidywania reakcji,
stanowczości i konsekwencji. Cechy te w połączeniu z kreatywnością pozwolą na
sprawiedliwe traktowanie nie tylko koni, ale stanowić mogą również  podstawę do
zdobywania zaufania i budowania autorytetu przywódcy. 

Z pojęciem sprawiedliwości nierozerwalnie łączą się pojęcia kary i nagrody, a
popularne powiedzenie, że najlepiej wychowuje się za pomocą „bata i marchewki”
odnieść można z powodzeniem właśnie do koni. Stosowanie „bata” przynosi szybki
skutek, ale właśnie z tego względu jest często nadużywane. Jedynym wytłumacze-
niem wykorzystania takiego narzędzia może być stosowanie go na pierwszych eta-
pach treningu i w przypadku koni młodych lub z wyjątkowo dominującym
charakterem, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jest wiele kar, które są
znacznie skuteczniejsze niż bat, najważniejsza jest jednak umiejętność i szybkość ich
stosowania. Podobnie jak u małych dzieci, u koni działa mechanizm: „jeśli nie ma
kary, to znaczy to, że nie było winy”. Dlatego stosowanie kary wyznacza ramy, w
których konie czują się bezpieczne, a szybkie, konsekwentne i adekwatne możliwe
do przewinienia ich stosowanie prowadzi do wzmocnienia zaufania do trenera. Sto-
sowanie nieuniknionych kar jest jednocześnie wielką umiejętnością, a nadużywanie
ich czy też niewłaściwe wykorzystanie może przynosić efekty przeciwne do zamie-
rzonych.

Nagradzanie za dobrze wykonane zadanie jest bez wątpienia najskuteczniejszą
metodą wykorzystywaną w trakcie szkolenia czy zarządzania. Najistotniejsze wy-
daje się okazanie zadowolenia ze wspólnie osiągniętego sukcesu, nawet jeżeli jest to
niewiele znaczące i nieskomplikowane zadanie. Nawet przy konsekwentnie stoso-
wanym nagradzaniu należy się liczyć z tym, że jego efekty nie będą tak szybkie jak
w przypadku stosowania kar. Podobnie jak podczas stosowania kar,  tak  również
podczas nagradzania powinniśmy być konsekwentni i sprawiedliwi.
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Każda osoba zajmująca kierownicze stanowisko powinna być świadoma swojej
władzy i przywilejów. Powinna umieć dać odczuć swoim podopiecznym, że nie za-
waha się użyć dostępnych, nawet drastycznych, środków w celu zapewnienia prze-
strzegania przyjętych zasad. Jednocześnie takie przekonanie wywołuje pokusę
nadużyć, stosowania uproszczeń czy też przyspieszania działań przez zastraszanie
karami. Taka postawa rodzi arogancję, a w dalszej kolejności powoduje wyalieno-
wanie podwładnych. Przywódcy, niejednokrotnie otoczeni gronem fałszywych po-
chlebców, nie dostrzegają, że stają się autorytetem tylko dla siebie. Szkolenie
przeprowadzone z końmi mającymi głęboko zakodowane poczucie godności może
skutecznie te skłonności korygować. 

Współcześni menedżerowie działają w ciągłym stresie, na który duży wpływ ma
konieczność dotrzymania ustalanych w umowach terminów wykonania zadań. Aby
osiągnąć cel, zwiększyć wydajność, zarządzający starają się na różne sposoby zmniej-
szyć czas potrzebny do wykonania pracy. Nacisk wywierany różnymi metodami na
pracowników niejednokrotnie odnosi przeciwny do zamierzonego skutek. Nadmier-
nie naciskani ludzie najczęściej przestają koncentrować się na zadaniu, a energię
przeznaczają na martwienie się lub narzekanie; w obydwu przypadkach spada efek-
tywność wykonywanych zadań. Podejmując się pracy z końmi, musimy opanować
pośpiech. Jest to bardzo trudne dla, każdy z nas bowiem ulega pokusie skrócenia
czasu wykonania powierzonej mu pracy. Konie nie są w stanie zrozumieć, że coś ma
zostać wykonane w określonym terminie, i aby osiągnąć porozumienie, człowiek po-
winien nauczyć się opanowania pośpiechu, nie traktować chwilowych niepowodzeń
jako porażki, optymistyczniej patrzeć na codzienne problemy. Podczas pracy z końmi
bardzo często zdarza się, że pomimo dużego wysiłku efekty pracy trenera są zni-
kome, warto wówczas poświęcić więcej czasu, chwilowo zmniejszyć obciążenie,
przekazać naszemu podopiecznemu, że jesteśmy cierpliwi, potrafimy wykazać
postawę przyjacielską, co zawsze skutkuje wzrostem zadowolenia i zaufania.

7. Zakończenie

Opisane cechy przywódcze i konieczność ich posiadania w kierowaniu zespołem
wydają się oczywiste. Jeżeli jednak osoby kierujące zdobędą się na odrobinę pokory
i zdecydują stanąć obok konia i poprowadzić go, odkryją, że posiadane cechy należy
wzmocnić, wyostrzyć, nad innymi lepiej panować, a niektóre skorygować lub zu-
pełnie wyeliminować. Oprócz pokory trzeba wykazać się entuzjazmem w podejmo-
wanie nowego i nieznanego zadania, otwartością, życzliwością i twórczym
podejściem – podstawowymi cechami dobrego menedżera. Oczywiście można wy-
chowywać, szkolić czy kierować, nie mając tych cech i postępując jak rzemieślnik,
można jednak się ciągle doskonalić, stając się w swojej dziedzinie wirtuozem. A konie
mogą w tym wiele pomóc.
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INNOVATE FORMS OF MANAGEMENT SKILLS IMPROVEMENT

Summary 

Analyzing and directing emotions, observational skills and prediction skills, responsibility and con-
sequence are helpful in building authority based on trust. The necessity for possession of such skills for
leading team is obvious. If leaders will find in themselves enough humility and will power to make de-
cision to stand next to a horse and lead it, they will find out that the possessed skills should be stren-
gthened, sharpened, some will require correction or total elimination. Besides humility one has to be
enthusiastic in undertaking new and unfamiliar tasks. Openness, kindness and creative attitude are also
fundamental features of a good leader. It is possible to train, educate or to manage and not possess those
features-proceeding like poor craftsmen or choose another road of constant improvement, becoming
virtuoso in the specific area of expertise. Horses could be a great help in achieving this goal.
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BADANIA NAD ŚWIADOMOŚCIĄ PROJAKOŚCIOWĄ
STUDENTÓW WROCŁAWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH 

1. Wstęp

Kilkunastoletnie doświadczenia związane z oceną organizacji w ramach Kon-
kursu o Polską Nagrodę Jakości (PNJ) wyraźnie wskazują na zróżnicowanie poziomu,
jaki osiągają poszczególne kryteria konkursowe. Mając na uwadze dane zamiesz-
czone na rys. 1, należy stwierdzić, że kryteriami, które w ciągu kolejnych edycji kon-
kursu ocenione zostały najgorzej, są kryteria z obszaru HR, czyli zarządzanie ludźmi

Rys. 1. Uśredniony procent punktów w poszczególnych kryteriach 
przyznany wszystkim 153 finalistom PNJ w latach 1995-2007

Źródło: opracowanie własne1.

(po stronie potencjału firmy) i satysfakcja pracowników (po stronie efektów firmy).
Można zaryzykować stwierdzenie, że dopóki w naszych organizacjach te dwa kryte-
ria będą marginalizowane i niedoceniane, dopóty trudno będzie im osiągnąć trwały
sukces, nawet przy wysokiej ocenie pozostałych kryteriów. Powstaje w związku z
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Badania nad świadomością projakościową… 203

tym pytanie, co jest przyczyną takiego stanu. Odpowiedź nie jest łatwa, z pewnością
przyczyn jest wiele. Mogą one wynikać ze złożoności i z tempa przemian społeczno-
-gospodarczych w Polsce, sytuacji na rynku pracy (szczególnie na przełomie ostat-
nich dekad), chęci maksymalizowania rentowności kosztem ograniczania nakładów
na szeroko rozumiane inwestycje w kapitał ludzki itp. Jest to istotny mankament ob-
niżający jakość systemów zarządzania naszych organizacji, a w rezultacie utrud-
niający osiągnięcie celu, jakim jest dostarczanie klientom produktów o stabilnej i
powtarzalnej jakości. 

Wiele przesłanek wskazuje na to, że u podstaw takiego zjawiska w znacznej mie-
rze leży brak dostatecznej świadomości projakościowej wśród kadry menedżerskiej
odpowiedzialnej za jakość systemów zarządzania swoich organizacji. Elementem tej
świadomości jest właśnie zrozumienie znaczenia, jakie dla procesu kreowania ja-
kości ma wykształcony, odpowiedzialny, upełnomocniony, umotywowany i lojalny
pracownik;  pracownik, który jest również świadomy swojego znaczenia i roli, jaką
odgrywa w procesie tworzenia wartości dla klienta. Bieżące zarządzanie nie może
być wyłączną domeną działalności menedżerów. Należy konsekwentnie budować
taką organizację, w której aktualne, czasami trudne sprawy angażują cały personel,
a problemy rozwiązywane są systemowo [5].

2. Kształtowanie świadomości projakościowej

Świadomość projakościowa kadry kierowniczej (a także szeregowych pracow-
ników) jest czymś, czego nie da się zadekretować. Jej kształtowanie wymaga czasu
i konsekwencji w działaniu. Jest ona pochodną świadomości, jaką cechuje się
społeczeństwo, z którego ta kadra się wywodzi. Z kolei świadomość społeczna ciągle
jeszcze w pewnym stopniu obciążona jest stereotypami i poglądami wywodzącymi
się z poprzedniej epoki, co nie ułatwia wprowadzania w organizacjach nowoczes-
nych rozwiązań systemowych, w tym metod i narzędzi doskonalenia jakości. 

Rezultaty wielu badań wskazują na liczne problemy i utrudnienia wynikające z
niedostatecznego przygotowania pracowników i kadry kierowniczej charaktery-
zujących się brakiem niezbędnej i odpowiednio ugruntowanej wiedzy z zakresu za-
rządzania jakością oraz brakiem oczekiwanych postaw projakościowych [4]. Jedyną
skuteczną metodą przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy jest kształtowanie świa-
domości projakościowej przez edukację obejmującą wszystkie szczeble kształcenia.
Ważną rolę w tym procesie powinno pełnić szkolnictwo wyższe, któremu przypada
szczególna rola w zakresie przekazywania wiedzy kwalitologicznej i kształtowania
postaw projakościowych. W Polsce tę prawdę zaczęto dostrzegać stosunkowo późno.
Dopiero Proces Boloński, wymuszając nowe standardy kształcenia, stworzył okazję
do lepszego wyeksponowania problematyki jakości w programach dydaktycznych.
Dlatego interesująca może być odpowiedź na pytanie: jak studenci rozpoczynający
naukę przedmiotu zarządzanie jakością zapatrują się na wiele problemów związa-
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nych z tą tematyką, a także jaki już posiadają zasób wiedzy w tym obszarze. Celem
niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań będących próbą odpo-
wiedzi na postawione pytanie. 

3. Metoda badań

Zarówno temat, sposób, jak i zakres badań są pomysłem autorskim. Autor jest
wykładowcą przedmiotów zarządzanie jakością i inżynieria jakości, co wykorzystał
do przeprowadzenia badań wśród rozpoczynających zajęcia z tych przedmiotów stu-
dentów studiów stacjonarnych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Na ba-
daną populację składali się studenci kierunków zarządzanie i marketing oraz
zarządzanie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów oraz Wyższej Szkoły Zarządzania „Eduka-
cja” we Wrocławiu. 

Badania dotyczyły opinii wyrażanych przez studentów na temat konkretnych za-
gadnień przedstawionych w formie pytań. Na pierwszym wykładzie rozpoczy-
nającym wymienione przedmioty autor po sporządzeniu listy obecności wyświetlał
na ekranie kolejne pytania z możliwymi opcjami odpowiedzi. Tylko w przypadku
pytania nr 1 studenci oddawali kartki z zaznaczonymi odpowiedziami (łącznie uzys-
kano 1637 formalnych odpowiedzi). Natomiast przy pozostałych pytaniach studenci
głosowali przez podniesienie ręki na tę opcję, którą uznali za poprawną. Następnie
głosy były liczone, a wynik zapisywano. W ten sposób powstała dokumentacja z
badań przeprowadzonych w latach 2002-2008. Próbka 1637 studentów stanowiła ok.
70% wszystkich uczestników studiów stacjonarnych na wymienionych trzech uczel-
niach, dla których autor prowadził wykłady w badanym okresie. Uwzględnienie w ba-
daniach pełnej populacji nie było możliwe ze względu na ograniczoną liczbę godzin
wykładowych przypisanych niektórym grupom. W takim przypadku autor, chcąc
zrealizować program przedmiotu, nie mógł poświęcić dodatkowego czasu na prze-
prowadzenie ankiety. Należy także dodać, że liczba głosów oddanych w ramach pytań
nr 2-8 na poszczególne opcje mogła być obciążona pewną nieścisłością wynikającą
z możliwych pomyłek przy liczeniu głosów. Takich pomyłek nie sposób uniknąć na
dużych salach wykładowych w grupach liczących 150-200 osób na sali. Nieścisłości
te jednak nie są na tyle istotne, ażeby wpłynęły w sposób znaczący na interpretację
wyników badań. 

4. Prezentacja wyników badań i ich interpretacja

Badania miały charakter dwuetapowy. Etap pierwszy dotyczył wyłącznie pytania
nr 1. Było to jedyne pytanie z wymaganą pisemną odpowiedzią na kartce. Brzmiało
ono następująco:

Które z wymienionych pojęć najbardziej kojarzy Ci się z terminem „jakość”
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A) kontrola
B) kara
C) zaufanie
D) reklamacja
E) zapobieganie
F) doskonalenie.
W przypadku tego pytania student miał możliwość zaznaczenia dwóch pojęć.

Tego, które bezpośrednio kojarzy mu się z jakością, a także tego, które w drugiej ko-
lejności wywołuje takie skojarzenie. W tabeli 1 zestawiono liczbę odpowiedzi i udział
procentowy poszczególnych opcji, przy czym suma odpowiedzi z danego wiersza
pokazuje, ile razy pojęcie przypisane do tego wiersza znajdowało się na pierwszym
miejscu. Natomiast suma odpowiedzi dla danej kolumny pokazuje, ile razy pojęcie,
którego nazwa widnieje w nagłówku tej kolumny, zajmowało według ankietowanych
miejsce drugie. 

Procentowy rozkład odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 1 pozwala na sfor-
mułowanie opinii o charakterze ambiwalentnym. Z jednej strony odpowiedzi te mogą
sugerować w miarę nowoczesne i zgodne ze współczesnymi tendencjami podejście
do jakości. Z drugiej natomiast wskazują na panujące ciągle jeszcze w tym zakresie
postawy zachowawcze, a nawet nieracjonalne. 

Na pierwszym miejscu do najczęściej kojarzonych z terminem „jakość” pojęć
zlicza się: doskonalenie, zaufanie oraz kontrolę. Doskonalenie najczęściej wymie-
niane było także na miejscu drugim. Może to świadczyć o podświadomym wyczu-
waniu przez ankietowanych rzeczywistej istoty jakości i działań projakościowych
mających w praktyce swoje odniesienie w filozofii kaizen. 

Tabela 1. Liczbowy i procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie nr 1

Źródło: opracowanie własne.

Interesujący jest również fakt, że zaufanie było kolejnym pojęciem kojarzącym
się z jakością. Chodzi w tym przypadku o szczególny rodzaj zaufania, jakim jest tzw.

2 miejsce
1 miejsce

Kontrola Kara Zaufanie
Reklama-

cja
Zapobie-

ganie
Dosko-
nalenie 

∑ %

Kontrola X 20 86 54 35 265 460 28,10

Kara 11 X 5 15 5 2 38 2,30

Zaufanie 102 15 X 72 15 279 483 29,50

Reklamacja 15 0 37 X 6 39 97 5,90

Zapobieganie 2 0 5 3 X 16 26 1,60

Doskonalenie 321 9 134 55 14 X 533 32,60

∑ 451 44 267 199 75 601 1637 100,00

% 27,50 2,70 16,30 12,20 4,60 36,70 100,00 X
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zaufanie konsumenckie, czyli klienta do przedsiębiorstwa. Relacja między tymi pod-
miotami jest niestety asymetryczna. Klient, decydując się na wybór dostawcy, siłą
rzeczy obdarza go zaufaniem, z tym że ten ostatni ma nad nim przewagę informa-
cyjną, finansową i techniczną [3]. W tej sytuacji zaufanie konsumenckie oznacza su-
biektywne przekonanie klienta, że przedsiębiorstwo nie wykorzysta swojej przewagi
przeciwko niemu. Także w odniesieniu do jakości dostarczanych produktów. Po-
twierdza to sens wprowadzania przez organizacje projakościowych rozwiązań syste-
mowych w celu podniesienia stopnia zaufania ze strony klientów. 

Trzecim pojęciem kojarzonym z jakością okazała się kontrola, czemu trudno się
dziwić. Historia działań projakościowych wskazuje wyraźnie, że aż do czasów 
E. Deminga kontrola była podstawowym sposobem zapewnienia wymaganej jakości.
Dopiero Deming w jednej ze swoich 14 zasad obalił mit kontroli jako najważniej-
szego i najskuteczniejszego działania projakościowego [1]. W świadomości społecz-
nej nadal jednak ten mit wyraźnie daje znać o sobie, co znalazło również
potwierdzenie w omawianych odpowiedziach. Kontrola znalazła się także za dosko-
naleniem wśród pojęć wymienianych na drugim miejscu. 

Zastanawiać natomiast musi mała liczba odpowiedzi wskazujących na prewen-
cję, czyli zapobieganie jako pojęcie kojarzone z jakością. Wysokie miejsce, które za-
jęły kontrola oraz zignorowanie przez ankietowanych zapobiegania powstawania
błędów, może być potwierdzeniem tego, że w społeczeństwie panują nadal trady-
cyjne stereotypy odnośnie do procesu kształtowania jakości. Brakuje zrozumienia
faktu, że najskuteczniejsze są działania projakościowe nastawione na zapobieganie
błędom, a nie ich wykrywanie. Ta stara prawda widać z trudem przebija się do świa-
domości społecznej. Fakt ten potwierdzają również doświadczenia autora nabyte w
trakcie licznych konsultacji i audytów w przedsiębiorstwach, a także opinie zawarte
w literaturze [2]. Wykazanie się realizacją działań korygujących z reguły nie nastrę-
cza organizacjom większych problemów. Natomiast problemy się zaczynają, gdy au-
dytor poprosi o dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie działań zapobie-
gawczych. Bardzo często pracownicy, a nawet kierownictwo, nie odróżniają tych
dwóch kategorii działań. Warto, ażeby na ten problem zwrócili uwagę wykładowcy
przedmiotu zarządzanie jakością, uświadamiając słuchaczom, że podstawowym
założeniem praktycznie wszystkich nowoczesnych projakościowych rozwiązań sys-
temowych jest zapobieganie niezgodnościom, a dopiero w dalszej kolejności ich wy-
krywanie i korygowanie. Ta banalna z pozoru prawda w świadomości społecznej wcale
banalna nie jest. Potwierdzają to odpowiedzi udzielone na komentowane pytanie.

W drugim etapie badań studenci udzielali odpowiedzi na 7 kolejnych pytań, przy
czym istniała możliwość wybrania przy każdym pytaniu tylko jednej z kilku możli-
wych opcji, łącznie z opcją „nie wiem”. W tabeli 2 zestawiono te pytania razem z
procentowym rozkładem udzielonych na nie odpowiedzi. Analiza zamieszczonych
w tej tabeli danych pozwala na sformułowanie następujących uwag. 
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W badanej próbce istnieje wysoki stopień zrozumienia tzw. uniwersalizacji ter-
minu „jakość”. Z odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 2 wyraźnie wynika, że 96%
ankietowanych nie miało wątpliwości co do pojęć, do których ten termin może być
odniesiony. Wiedza o tym fakcie pozwala wykładowcy przedmiotu zarządzanie ja-
kością już od pierwszego wykładu znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia ze
słuchaczami przy omawianiu i wyjaśnianiu genezy, istoty i celu współczesnych pro-
jakościowych koncepcji i rozwiązań systemowych. 

Tabela 2. Pytania ankietowe (od 2 do 8) oraz procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne opcje

Numer i treść pytania Opcje odpowiedzi
Procentowy rozkład 

udzielonych 
odpowiedzi

1 2 3

2. Twoim zdaniem
termin „jakość”
odnosi się

A) do wyrobów i usług 
B) do organizacji 
C) do procesów i systemów 
D) do wszystkich wyżej wymienionych pojęć 
E) nie wiem

4 
0 
0 

96 
0

3. Kto odpowiada przed
klientami za jakość
wytwarzanych przez
przedsiębiorstwo wy-
robów i świadczonych
usług

A) szef produkcji
B) kierownik działu kontroli jakości 
C) dyrektor naczelny 
D) pełnomocnik dyrektora ds. systemu jakości 
E) nie wiem

0
43 
11 
14 
32

4. Z czym kojarzy Ci się
skrót TQM

A) z totalnym ilorazem inteligencji 
B) ze skrótem nazwy pewnej „filozofii postępo-

wania” stosowanej przez niektórych polityków
C) z kompleksowym zarządzaniem jakością 
D) z Towarzystwem Menedżerów Jakości 
E) nie wiem

1
0  

48 
16 
35

5. Z czym kojarzy Ci się
skrót ISO

A) z nazwą operatora komórkowej sieci telefo-
nicznej

B) z organizacją ustanawiającą przepisy prawa
międzynarodowego 

C) z międzynarodową organizacją normalizacyjną
D) z marką sowieckiego samolotu myśliwskiego
E) nie wiem

0 

26  

69 
0 
5

6. Który z wymienionych
dokumentów nie jest
aktem prawnym

A) ustawa sejmowa 
B) rozporządzenie Rady Ministrów 
C) Polska Norma 
D) rozporządzenie właściwego ministra 
E) nie wiem

6 
1 

24 
14 
55
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Źródło: opracowanie własne.

Niestety odpowiedzi na pozostałe pytania wyraźnie wskazują na istnienie pew-
nych utartych i błędnych stereotypów, a także na brak wiedzy z zakresu tematyki
kwalitologicznej. Stanowi to z kolei wyzwanie dla prowadzącego przedmiot. Naj-
bardziej charakterystycznym przykładem takiego stereotypu jest rozkład odpowie-
dzi na pytanie nr 3. Aż 43% studentów uważa, że za jakość produktów przed
klientami odpowiada kierownik działu kontroli jakości. Ponad 30% zagłosowało na
opcję „nie wiem”, a tylko 11% wskazało dyrektora naczelnego jako osobę odpowie-
dzialną. Takie podejście do kwestii odpowiedzialności za jakość może być uspra-
wiedliwione w przypadku studentów rozpoczynających naukę przedmiotu. Niestety
autor spotyka się jeszcze dość często z podobnymi postawami w przedsiębiorstwach,
i to nawet takich, które mają wdrożony system zarządzania jakością.

Sporym zaskoczeniem dla środowiska „jakościowców” może być fakt znacznego
zróżnicowania odpowiedzi, jakie miało miejsce w przypadku pytania nr 4. Co prawda,
48% odpowiadających prawidłowo rozszyfrowała skrót „TQM” jednak ponad połowa
badanych dokonała interpretacji niewłaściwie lub przyznała się do niewiedzy na ten
temat. Nieco lepiej wypadła znajomość skrótu „ISO” (pytanie nr 5), jednak i tutaj
26% odpowiadających pomyliło normalizację międzynarodową z ustanawianiem
przepisów prawa międzynarodowego. Słabą znajomość problematyki normalizacyj-
nej potwierdza rozkład odpowiedzi na pytanie nr 6. Tylko 24% badanych właściwie
określiło status Polskiej Normy, ale aż 55% nie wiedziało, jak na to pytanie odpo-

1 2 3

7. Czego dotyczą normy
ISO serii 9000

A) szczegółowych wymagań techniczno-kon-
strukcyjnych, jakie spełnić muszą różne asor-
tymenty wyrobów (np. lodówki, wiadra, forte-
piany, długopisy, karabiny maszynowe itd.) 

B) wymagań odniesionych do systemów za-
rządzania różnych organizacji (np. przedsię-
biorstw produkcyjnych, usługowych, jedno-
stek edukacyjnych, sektora publicznego itd.) 

C) nie wiem

36

48

16

8. Oznakowanie CE
na wyrobie zawsze
oznacza, że

A) wyrób został wykonany w firmie mającej cer-
tyfikowany system jakości 

B) producent deklaruje, że wyrób spełnia wyma-
gania bezpieczeństwa zawarte w unijnych
przepisach prawnych (dyrektywach technicz-
nych), a odnoszących się do tego wyrobu 

C) wyrób posiada certyfikat jednostki certyfi-
kującej 

D) wyrób jest produkcji chińskiej (China eksport) 
E) nie wiem

11  

43

20

0
26

Tabela 2 (cd.) 
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wiedzieć. Jest to ważny sygnał mówiący o konieczności szerszego ujęcia zagadnień
z zakresu normalizacji w programie przedmiotu zarządzanie jakością.

Dzięki pytaniu nr 7 istniała możliwość wypowiedzenia się na temat meritum
będącego przedmiotem wymagań norm ISO serii 9000. Okazało się, że prawidłowej
odpowiedzi udzieliła mniej niż połowa badanych studentów (48%). Aż 36% uważało,
że wymagania w tych normach odnoszą się do parametrów techniczno-konstrukcyj-
nych różnych asortymentów wyrobów, natomiast 16% nie potrafiło dać jednoznacz-
nej odpowiedzi. Można przypuszczać, że taki fałszywy obraz norm ISO serii 9000 jest
dość mocno rozpowszechniony w społeczeństwie, mimo że te normy mają już swoją
przeszło dwudziestoletnią historię.

Bardzo interesująco przedstawia się rozkład odpowiedzi na ostatnie pytanie nr 8.
Wydawałoby się, że tematyka zasad i procedur oceny zgodności wyrobów nie jest po-
wszechnie znana − i prawdopodobnie tak jest w rzeczywistości. Interpretacja ozna-
kowania CE została właściwie dokonana aż przez 43% odpowiadających, mimo że
problematyka ta ma raczej charakter specjalistyczny. Najprawdopodobniej obecność
na naszym rynku wielu produktów z oznakowaniem CE i konieczność jego stoso-
wania także przez polskich producentów powoduje zainteresowanie tą formą gra-
ficzną i jej znaczeniem. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w pierwszym okresie
tych badań (lata 2002-2004) autor uzyskiwał na to pytanie znacznie mniejszy procent
odpowiedzi poprawnych.

5. Wnioski i uwagi końcowe

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
● pozytywnie należy ocenić wyeksponowanie doskonalenia i zaufania jako pojęć

najczęściej kojarzonych z terminem „jakość”; natomiast zignorowanie przez an-
kietowanych zapobiegania świadczy o braku dostatecznego zrozumienia rzeczy-
wistej istoty działań projakościowych; także wysoka pozycja kontroli w tym
rankingu potwierdza tradycyjny stereotyp podejścia do jakości w badanej próbce;

● tematyka przedmiotu zarządzanie jakością dla większości studentów rozpoczy-
nających jego naukę albo w ogóle nie jest znana, albo posiadana wiedza jest nie-
pełna i zniekształcona; dotyczy to głównie problematyki normalizacyjnej i
koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM); najbardziej charaktery-
stycznym przejawem braku tej wiedzy są błędne przekonania co do przedmiotu
wymagań norm ISO serii 9000; praktyczne doświadczenia autora potwierdzają,
że nawet na egzaminie końcowym niektórzy studenci nadal tkwią w błędnym
przekonaniu, że norma ISO 9001 zawiera wymagania techniczno-konstrukcyjne
dotyczące różnych asortymentów wyrobów (nie dotyczy to oczywiście tych stu-
dentów, którzy regularnie uczestniczyli w zajęciach);

● warto zasugerować, ażeby wykładowcy rozpoczynający przedmiot zarządzanie
jakością przeprowadzali na własny użytek podobne badania ankietowe, korzys-
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tając z tej ankiety lub stosując własną ankietę; pozwoli im to zorientować się co
do rzeczywistego stanu świadomości i dotychczasowej wiedzy studentów; po-
nadto interpretacja i omawianie wyników ankiety oraz wyjaśnianie popełnionych
błędów można potraktować jako ważny element procesu dydaktycznego. 
Podsumowując wyniki badań, należy uwzględnić fakt, że ankietowana próbka

nie była pod względem świadomościowym reprezentatywna dla całego społeczeń-
stwa. W jej skład wchodzili studenci, a więc osoby z wykształceniem minimum śred-
nim, którzy studiując na kierunku zarządzanie i marketing lub zarządzanie, zaliczyli
już wcześniej wiele przedmiotów, na których mogły być sygnalizowane niektóre te-
maty znajdujące się w ankiecie. Natomiast w pewnym stopniu może to być grupa re-
prezentatywna dla populacji osób studiujących w Polsce wymienione kierunki.
Większość z tych studentów w przyszłości będzie stanowić kadrę kierowniczą w or-
ganizacjach gospodarczych, będzie zarządzać personelem i także kształtować jego
świadomość projakościową. Konieczne jest zatem, ażeby wiedza z zakresu za-
rządzania jakością przekazywana była im w sposób profesjonalny i merytorycznie
poprawny. Wykładowcy muszą wiedzieć, że dostają „do obróbki” umysły studentów
o zróżnicowanym poziomie wiedzy i świadomości jakościowej, często obciążonej
przestarzałymi i nieaktualnymi stereotypami. Od nich zależy, czy absolwenci zrozu-
mieją istotę zarządzania jakością w szerokim tego słowa znaczeniu, czy będą do-
strzegać bezpośredni związek między jakością produktów a jakością zarządzania, w
tym zwłaszcza zarządzania podległym sobie personelem, w taki sposób, ażeby po-
ziom notowania kryteriów: zarządzanie personelem i satysfakcja pracowników uwi-
doczniony na rys. 1 ulegał systematycznej poprawie. 

Pewne nadzieje można wiązać z wprowadzeniem ramowych treści kształcenia z
zakresu zarządzania jakością w sposób pełny lub częściowy do obowiązujących mi-
nisterialnych standardów na 12 kierunkach studiów wyższych (spośród 118) [6]2. Na
pozostałych kierunkach niestety tej tematyki nie wprowadzono, nawet na tych, które
z powinny uwzględniać ją w swoich standardach programowych. Są to: administra-
cja, ekonomia, budownictwo, energetyka, chemia, mechanika i budowa maszyn.
Utrudni to z pewnością dalszą skuteczną przebudowę świadomości jakościowej na-
szego społeczeństwa, zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym, dlatego tym usil-
niej należy wspierać inicjatywy zmierzające do umieszczenia zagadnień z zakresu
zarządzania jakością już w programach szkolnictwa średniego.

2 Oddzielny przedmiot dotyczący zarządzania jakością wprowadzono na kierunkach: zarządzanie,
zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, towaroznawstwo, inżynieria bezpieczeństwa. Natomiast
fragmentarycznie problematyka zarządzania jakością została wkomponowana do różnych przedmiotów
na kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, inżynieria mate-
riałowa, metalurgia, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, włókiennictwo.
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RESEARCH ON PROMOTING QUALITY AWARENESS AMONG 
STUDENTS OF SELECTED WROCŁAW HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

Summary

The paper discusses the issues of influencing quality awareness among employees and managerial
staff in enterprises. The results of poll research on quality awareness among students starting the “Qua-
lity Management” course at three higher education institutions in Wrocław have been presented. The re-
search was carried out in accordance with the established criteria. The results of the research were
interpreted, and on this basis conclusions and suggestions for lecturers conducting the “Quality Mana-
gement” course have been formulated. 
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SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH 
CZYNNIKIEM ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

1. Wstęp

Jakość jest kategorią dynamiczną zmieniającą się w czasie. Aby oferować klien-
tom wyroby na oczekiwanym przez nich poziomie jakości, firma musi się orientować
na przyszłość. Orientacja taka wymaga od firm świadomości ciągłego doskonalenia
i dopasowywania się do oczekiwań jakościowych rynku, co jak pokazuje praktyka
dobrych firm, łączy się z umiejętnym wykorzystywaniem baz danych, narzędzi i tech-
nik statystycznych w analizach rynków, procesów, jakości wyrobów, przyczyn bra-
ków i niezgodności. Bez gromadzenia danych i stosowania metod statystycznych
analizy takie praktycznie są niemożliwe.

Jedną z recept na lepszą jakość są systemowe rozwiązania w dziedzinie jakości,
czyli np. normy PN-ISO serii 9000, QS 9000 itp. Wszystkie one mają jedną wspólną
cechę: zalecają albo wręcz wymuszają stosowanie narzędzi i technik statystycznych,
które pozwolą odpowiednio doskonalić realizowane procesy i zapewnić ich powta-
rzalność, czyli innymi słowy, umożliwią utrzymanie lub doskonalenie jakości wy-
twarzanych wyrobów.

Kapitał intelektualny obejmuje kapitał procesów, na który składa się system gro-
madzenia i analizy danych będący bardzo ważnym punktem dotyczącym zarządza-
nia praktycznie wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa.

W związku ze zmiennością otoczenia i z rozwojem społeczeństwa informacyj-
nego umiejętność gospodarowania aktywami niematerialnymi staje się dziś warun-
kiem koniecznym dla każdej organizacji chcącej się rozwijać i konkurować na rynku.
Kluczową kompetencją nie tylko przedsiębiorstw, ale i innych organizacji w tym ob-
szarze staje się efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym w kierunku dosko-
nalenia jakości.

Zamiarem autora niniejszego opracowania jest wskazanie powiązań i zależności
między koncepcją zarządzania jakością a systemem gromadzenia i analizy danych
w rozwoju kapitału intelektualnego w organizacji. Z tego punktu widzenia na szcze-
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



gólną uwagę zasługują te obszary zarządzania jakością, które dotyczą przede wszyst-
kim: procesu monitorowania i pomiarów jako jednego z podstawowych miejsc funk-
cjonowania systemu zarządzania jakością. W artykule przedstawiono kompleksowy
system gromadzenia i analizy danych SEWSS na potrzeby optymalizacji jakości.

2. Kapitał intelektualny i jego komponenty

Kapitał intelektualny, czyli IC (Intellectual Capital), to zagadnienie wciąż nie do
końca określone. Literatura przedmiotu nie wypracowała jednej przyjętej ogólnie de-
finicji kapitału intelektualnego. Świadczy o tym choćby różnorodność terminów, któ-
rymi nazywa się te same wartości: zasoby intelektualne, wartości niematerialne,
aktywa niewymierne. Nie stanowi jednak większej trudności określenie, czym jest ka-
pitał intelektualny. Leif Edvinsson wsławiony pionierskimi pracami nad raportowa-
niem kapitału intelektualnego w Skandii, dużej szwedzkiej firmie działającej w
sektorze usług finansowych, pierwszy na świecie dyrektor ds. kapitału intelektual-
nego, wprowadził następującą definicję: Kapitał intelektualny oznacza posiadaną
wiedzę, doświadczenie, technologię organizacyjną, stosunki z klientami i umiejęt-
ności zawodowe, które dają organizacji przewagę konkurencyjną na rynku [3, s. 45-
-50]. Jest to wiedza, która może być zamieniona na wartość (rys. 1).

Rys. 1. Klasyfikacja elementów kapitału intelektualnego

Źródło: [2, s. 32].
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Kapitał intelektualny podzielono na dwa elementy: kapitał ludzki oraz struktu-
ralny. Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności i możliwości jednostek mające wartość
ekonomiczną dla organizacji. Kapitał strukturalny  to  zaś ta wiedza, która została
zdobyta, wszczepiona w strukturę firmy, w jej procesy i kulturę. W tej kategorii za-
wierają się wszelkie patenty, znaki handlowe, praktyki stosowane w firmie. Kapitał
kliencki  dotyczy powiązań i relacji organizacji z otoczeniem. Chodzi tu np. o rela-
cje z dostawcami, lojalność klientów, image firmy na rynku [5, s. 30-45]. Kapitał or-
ganizacyjny to z kolei inwestycje przedsiębiorstwa w systemy, narzędzia oraz
filozofia, która przyspiesza przepływy wiedzy w organizacji i na zewnątrz − do do-
stawców i kanałów dystrybucji. Jest to usystematyzowana, skompresowana i zako-
dowana umiejętność organizacji, jak również systemy dzielenia się tą umiejętnością.
Kapitał innowacyjny odnosi się do umiejętności odnowy i skutków innowacji w for-
mie chronionych praw handlowych, własności intelektualnej i innych aktywów nie-
materialnych i talentów używanych, by stworzyć i szybko wprowadzić na rynek nowe
produkty i usługi. Kapitał procesów to te procesy pracy, techniki (np. ISO 9000) i pro-
gramy pracownicze, które zwiększają i wzmacniają efektywność wytwarzania lub
dostawy usług. Jest to rodzaj praktycznej wiedzy używanej w stałym kreowaniu war-
tości [3, s. 45-50]. 

3. System gromadzenia i analizy danych w zarządzaniu jakością

3.1. Schemat bazy danych

Pierwszym krokiem podczas tworzenia systemu do zbierania danych i monito-
rowania (w domyśle w celu stosowania metod SPC – Statistical Process Control) jest
stworzenie schematu bazy danych. Oczywiście, aby w ogóle taki schemat stworzyć,
użytkownik musi zdecydować się na odpowiedni system bazodanowy. Wybór takiego
systemu zależy głównie od skali całego przedsięwzięcia. Jeżeli system będzie nie-
wielki, prawdopodobnie wystarczy np. baza MS Access, niemniej w rozwiązaniach
przeznaczonych dla przedsiębiorstw lepiej sprawdzą się bardziej wydajne systemy,
takie jak: SQL Anywhere Studio firmy Sybase, MS SQL Server czy też Oracle. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że o tym, czy system można uznać za duży lub za mały, de-
cydują dwa główne czynniki: liczba użytkowników korzystających z systemu, oraz
ilość danych, które system będzie musiał pomieścić (ile danych będzie zbieranych
oraz jaka jest częstotliwość ich pobierania). Etap projektowania i tworzenia bazy da-
nych jest kluczowy dla całego procesu wdrażania zintegrowanego systemu SPC.
Zanim zostanie on zakończony, zespołowi, który tworzy system, musi zostać prze-
kazana odpowiednia wiedza o procesach produkcyjnych, ich właściwościach (cha-
rakterystykach), które mają być monitorowane, specyfikacjach dla właściwości, a
także o oczekiwaniach wobec systemu jakości [4, s. 25-26]. Wszystkie najważniejsze
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informacje dotyczące systemu będą mieć większe lub mniejsze odzwierciedlenie w
strukturze bazy danych. Schemat bazy danych jest w zasadzie ogólny dla wszystkich
problemów produkcyjnych, niemniej jednak musi on być dostosowany do specyfiki
danej produkcji. Dobrze i elastycznie zaprojektowana baza danych gwarantuje, że
nie trzeba będzie dokonywać zmian podczas wdrażania kolejnych elementów sys-
temu. Na tym etapie powinny zostać również uwzględnione scenariusze, które mogą mieć
miejsce w przyszłości, takie jak np. dodanie w zakładzie nowych linii produkcyjnych.

3.2. Pomiary i wprowadzanie danych

Jeżeli został stworzony odpowiedni schemat bazy danych, to można przystąpić do
części systemu odpowiedzialnej za pomiary. O ile poprzedni etap był zagadnieniem
informatycznym i wiązał się raczej z logiką powstającego systemu,  o tyle stworze-
nie odpowiedniego systemu pomiarowego, który będzie działał niezawodnie,
związane jest już z samym zagadnieniem sterowania jakością.

Etap ten składa się zazwyczaj z dwóch części: zidentyfikowania i podłączenia
urządzeń pomiarowych oraz stworzenia interfejsu do wprowadzania danych dla ope-
ratorów. Dane z urządzeń pomiarowych można wprowadzać ręcznie (z klawiatury)
lub też automatycznie wprost z urządzenia pomiarowego do komputera. Wprowa-
dzanie pomiarów w sposób automatyczny ma dużą przewagę nad wprowadzaniem
ręcznym: po pierwsze jest szybsze, a co za tym idzie – tańsze,  a po drugie eliminuje
możliwość zrobienia błędu literowego przez operatora.

3.3. Monitorowanie i analizowanie procesów

Podstawową funkcją systemu SPC jest monitorowanie na bieżąco jakości pro-
cesu. Aby było to możliwe, zwłaszcza w dużych zakładach, niezbędne jest stworze-
nie centralnej bazy danych oraz systemu do wprowadzania tych danych. System do
wprowadzania danych ma za zadanie szybkie i niezawodne mierzenie właściwości
produktów, natomiast odpowiednio skonstruowany system bazodanowy zapewnia
integralność danych w systemie sterowania jakością, który zazwyczaj jest systemem
rozproszonym. Ważne jest,  aby system działał w czasie rzeczywistym. Oznacza to,
że potencjalne problemy z procesem produkcyjnym powinny być wykrywane odpo-
wiednio wcześnie – zanim wyprodukowane elementy nie będą spełniać specyfikacji.

Zintegrowany system do sterowania jakością powinien zawierać również pewne
automatyczne elementy pozwalające na globalne monitorowanie procesu przez osoby
z wyższego szczebla zarządzania. Zazwyczaj rozwiązywane jest to za pomocą auto-
matycznych analiz, których wynikiem są wykresy, podsumowania oraz zestawienia
jakościowe dla odpowiednich zakresów czasu, które mogą zostać interaktywnie zde-
finiowane przez użytkownika. Pozwala to na szybki i bezpośredni wgląd w bieżącą
jakość procesu na podstawie aktualnych danych czy też np. szybkiego porównania ja-
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kości z bieżącego miesiąca z danymi z poprzednich miesięcy [4, s. 28-29]. Jeżeli sys-
tem będzie działał w małej firmie, to proces monitorowania i doskonalenia jakości
może się opierać na posiadanej bazie danych współpracującej z programem STA-
TISTICA. Rozwiązanie to jest znacznie tańsze i w przypadku małej firmy wystar-
czające do monitorowania i analizowania procesów.

3.4. Kompleksowa organizacja gromadzenia i analizy danych 
w optymalizacji jakości

Prawdziwie dojrzałym, zdolnym wypełniać swe zadania w skali całej organiza-
cji rozwiązaniem jest zintegrowany system, którego sercem jest centralna baza da-
nych.

Ciekawą propozycję − opartą na programie do statystycznej analizy danych – sta-
nowi Statistica Enterprise Wide SPC System (SEWSS) firmy StatSoft. Zadaniem sys-
temu jest statystyczne sterowanie jakością w instytucjach, niezależnie od ich
wielkości. System SEWSS pozwala zintegrować wszystkie elementy dotyczące ste-
rowania jakością, jest to jedno z najważniejszych zagadnień ze względu na fakt, że
w razie braku integracji, nawet jeżeli system ma wszystkie elementy, będzie on działał
nieefektywnie. Rysunek 2 przedstawia standardowe elementy takiego systemu oraz
drogi przepływu informacji.

Rys. 2. Przepływ informacji w zintegrowanym systemie SPC

Źródło: opracowanie na postawie: [2; 5].
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Centralny punkt każdego systemu to baza lub bazy danych. W przypadku sys-
temu SEWSS będziemy mieć do czynienia zazwyczaj z dwoma bazami danych.
Pierwszą z nich będzie baza SEWSS zawierająca metadane dotyczące struktury sys-
temu, użytkowników czy też definicje szablonów raportów i zawierające pewne stan-
dardowe informacje, które nie zależą od specyfiki produkcji. Druga baza danych jest
stworzona na potrzeby konkretnego zakładu produkcyjnego, będzie ona nazywana
bazą produkcyjną. 

Baza produkcyjna zawiera surowe informacje o procesie (pomiary, specyfikacje
natomiast baza SEWSS stoi wyżej w sensie logicznym i może zawierać między in-
nymi definicje zapytań do bazy produkcyjnej. Dzięki temu, że wszystkie informacje
przechowywane są w bazach danych łatwo jest nimi zarządzać − zapewnia to duże
bezpieczeństwo danych. Ponadto system SEWSS zawiera narzędzia do zarządzania
użytkownikami, przez co łatwo można ustalić rolę każdego z nich w systemie. 

System SEWSS jest elementem, który scala pracę szeroko rozumianego systemu
SPC. Wykorzystując informacje zawarte w bazie, SEWSS wykonuje zapytania do
bazy produkcyjnej i przez użycie STATISTICA jako motoru analitycznego pozwala
na monitorowanie procesu na bieżąco przy użyciu kart kontrolnych lub na urucho-
mienie innych analiz, które używane są przez pracowników wyższego szczebla. Po-
mijając kwestie wprowadzania danych, SEWSS organizuje pracę całego systemu.
Samo wprowadzanie danych jest realizowane za pomocą interfejsu dostosowanego
do indywidualnych potrzeb. Można powiedzieć, że częścią wspólną SEWSS oraz in-
terfejsu do wprowadzania danych jest baza produkcyjna, z tym że interfejs do wpro-
wadzania danych głównie zapisuje dane, natomiast SEWSS głównie je czyta w celu
późniejszego przetworzenia. Ważną cechą systemu SEWSS jest możliwość zapew-
nienia sprawnego monitorowania przeznaczonego dla operatorów. Oferuje on łatwe
do zdefiniowania szablony kart kontrolnych, dzięki którym inżynier może szybko
stworzyć monitory dla operatorów automatycznie reagujące zarówno na pojawienie
się nowych danych w bazie, jak i na sygnały o rozregulowaniu [4, s. 34].

Wyniki analiz powinny być łatwo dostępne w postaci raportu w jednym ze stan-
dardowych formatów, np. HTML lub PDF, tak aby skorzystanie z nich nie wyma-
gało specjalnych narzędzi. Raporty należy zapisywać w jednym miejscu w
uporządkowany sposób w celu ułatwienia odnalezienia potrzebnych informacji nawet
po kilku latach od utworzenia. Jeśli z raportów ma korzystać wiele osób, to opty-
malnym rozwiązaniem jest stworzenie portalu intranetowego i wykorzystanie sys-
temu SEWSS.

Ponieważ w bazie danych przechowywane są uprawnienia użytkowników, system
daje poszczególnym osobom dostęp tylko do tych obiektów (scenariuszy wprowa-
dzania danych, połączeń z bazą danych, raportów), których rzeczywiście potrzebują
i z których wolno im korzystać. Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo, ale również
wygodę pracy – łatwiej jest wybrać potrzebny raport  z listy trzech używanych przez
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nas raportów niż spośród kilkudziesięciu wykorzystywanych w całej organizacji.
Dużą zaletą zintegrowanego systemu SPC jest przechowywanie wszystkich danych
centralnie − dzięki temu mamy zapewnioną zgodność danych. Ponadto dane wpro-
wadzane na jednym stanowisku są praktycznie w tej samej chwili  dostępne użyt-
kownikom na innych stanowiskach [1, s. 16].

Oprócz pracowników przedsiębiorstwa można wyróżnić jeszcze jeden poziom
monitorowania jakości procesów przeznaczony dla klientów danej firmy. Można to
uzyskać przez zastosowanie interfejsu opartego na technologii stron internetowych.
Podobnie jak w przypadku pracowników przedsiębiorstwa istnieje możliwość stwo-
rzenia szablonów analiz, które będą dostępne dla uprawnionych użytkowników przez
Internet. Analizy mogą być automatycznie aktualizowane co pewien okres na pod-
stawie świeżo zebranych danych. Rozwiązanie takie można nazwać audytem on-line,
gdyż klient może mieć cały czas wgląd w stan jakości interesujących go procesów
produkcyjnych dostawcy.

Metody badań i oceny jakości wspomagane wyspecjalizowanym oprogramowa-
niem komputerowym zapewniają przedsiębiorstwu wymierne korzyści, m.in.:
● zwiększenie szybkości działania systemu,
● wzrost dokładności przetwarzania danych prowadzący do zmniejszania się wy-

stępujących w systemie niezgodności,
● łatwość przetwarzania danych i raportowania,
● możliwość archiwizowania znacznie większej liczby danych w porównaniu z sys-

temami tradycyjnymi,
● dopasowywanie stosowanych rozwiązań do standardów obowiązujących w kra-

jach dominujących gospodarczo [6, s. 151-162].

3.5. Internetowy system analizy danych

System umożliwiający interakcyjne wykonywanie analizy danych przez Internet
jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem pod względem zarówno technolo-
gicznym, jak i funkcjonalnym. W tym rozwiązaniu wszystkie obliczenia wykony-
wane są na serwerze, z którym użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki
internetowej, a całe środowisko użytkownika uruchamiane jest w oknie przeglądarki.
Z technicznego punktu widzenia system taki ma architekturę wielowarstwową, za-
pewniającą maksymalne bezpieczeństwo (przez sieć przesyłane są tylko bezpieczne
typy danych) i wydajność.

System internetowy bazuje na centralnej bazie danych. Można nawet powiedzieć,
że zawiera w sobie opisany wcześniej zintegrowany system SPC. Należy zauważyć
jednak, że internetowy system analizy danych różni się od opisanego wcześniej roz-
wiązania z publikowaniem raportów w Internecie. W systemie internetowym analizy
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wykonujemy interakcyjnie przez Internet, a w tym pierwszym przypadku mamy po
prostu dostęp przez Internet do utworzonych wcześniej raportów.

Za zastosowaniem internetowego systemu analizy danych przemawiają nastę-
pujące przesłanki:
● potrzeba współpracy wielu osób znajdujących się w różnych miejscach, a co za

tym idzie − wymóg korzystania z jednego systemu analitycznego przez Internet,
● warunki bezpieczeństwa systemu informatycznego przedsiębiorstwa,
● łatwiejsze zarządzanie komputerami w organizacji − system jest uruchamiany

w oknie przeglądarki, a na komputerze klienta nie jest instalowane żadne opro-
gramowanie,

● konieczność przetwarzania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem złożonych
metod analitycznych; w takim wypadku obliczenia są długotrwałe, korzystne jest
wykonywanie obliczeń nie na komputerze użytkownika, a na serwerze [1, s. 17].
Z technologicznego punktu widzenia internetowy system analizy danych stanowi

połączenie dwóch rozwiązań: systemu SEWSS i WebSTATISTICA.

4. Podsumowanie

Badanie efektywności zarządzania jakością z uwzględnieniem jej aspektu proce-
sowego wymaga szerokiego spojrzenia na jej system informacyjny. Sprawny system
gromadzenia i analizy danych umożliwia pozyskanie i przepływ wiedzy zarówno w
organizacji, jak i na zewnątrz − do odbiorców, co ma istotne znaczenie w monitoro-
waniu i doskonaleniu jakości.

Informatyka w organizacji jest niezbędnym elementem sprawnego zarządzania
nią i warunkiem jej efektywnego funkcjonowania na rynku. Efektywność jej syste-
mów informatycznych przekłada się zatem pośrednio na efektywność funkcjonowa-
nia zarządzania jakością. 

Dzięki zastosowaniu systemów informatycznych przedsiębiorstwo ma możliwość
dostępu do informacji dotyczących wprowadzania lub dobrego koordynowania za-
rządzania jakością informacji, które mogą być ważne z punktu widzenia przedsię-
biorcy lub z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa. Obecnie  można wymienić
wiele zjawisk, ważnych procesów i wyników dokonujących się w krótkim lub wręcz
bardzo krótkim okresie – to właśnie te zmiany zachodzące w otoczeniu powodują
konieczność posiadania najświeższych informacji. Posiadanie takich informacji
możliwe jest,  gdy przedsiębiorstwa mają silnie rozbudowany i przyjęty system gro-
madzenia i analizy danych. 

Bardzo ważne jest więc wykorzystywanie pewnych systemów ułatwiających ste-
rowanie jakością. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj pakiet STATISTICA, zawierający
moduły statystycznego sterowania procesami, oraz jego rozszerzenie − SEWSS −
zintegrowany pakiet umożliwiający spięcie w jedną całość różnych elementów SPC
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realizowanych w przedsiębiorstwie. Oba te pakiety obejmują cały zakres wykorzys-
tania statystyki do doskonalenia jakości:  od np. zbierania danych prosto z zainstalo-
wanych w procesie produkcyjnym mierników, poprzez wykreślanie kart kontrolnych,
aż po analizę otrzymanych wyników i generowanie sygnałów alarmowych, gdy mo-
nitorowany proces przebiega nieprawidłowo. 

Zalety pakietów SEWSS i STATISTICA nie sprowadzają się tylko do zalet „tech-
nicznych”, czyli takich, jak np. ułatwienie sfery obliczeniowej przy stosowaniu SPC.
Bardzo istotne jest także to, że oba te produkty są zgodne z podejściem zalecanym w
systemowych normach ISO i QS. Mowa tu głównie o kompleksowym podejściu do
sterowania jakością, stosowaniu wielu  uzupełniających się narzędzi statystycznych
oraz o umożliwieniu ustawienia ograniczonego dostępu nieuprawnionym osobom do
informacji o wynikach przeprowadzanych analiz. Bardzo istotne dla przedsiębiorstw
będzie też zapewne to, że terminologia używana w obu pakietach jest zgodna z obo-
wiązującą normą terminologiczną PN-ISO 3534, a opisy i zasady wykorzystywania
kart kontrolnych są identyczne jak w normie PN-ISO 8258. To wszystko powoduje,
że liczne raporty, które wygenerować można w STATISTICA i SEWSS, mogą być
bez żadnych przeróbek traktowane jako zapisy jakości wymagane przez wdrażane
systemy jakości. 

Aby organizacja osiągnęła największe korzyści, współpraca poszczególnych ele-
mentów sterowania jakością musi być dobrze skoordynowana. Zrozumienie wza-
jemnych korzyści ze współpracy różnych działów i własnych obowiązków jest
warunkiem koniecznym osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W ten sposób połącze-
nie teorii dotyczącej kapitału intelektualnego z teorią procesów zarządzania wiedzą
wspierane przez odpowiednie systemy, bazy danych i analizę procesów pozwala ste-
rować najbardziej strategicznymi punktami organizacji, a także je opisać, zwiększając
wartość rynkową tworzoną przez zasoby wiedzy firmy. 
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SYSTEM OF GATHERING AND DATA ANALYSIS AS A FACTOR 
OF INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT 

IN QUALITY MANAGEMENT

Summary

The article shows links and dependence between the concept of quality management and system of
gathering and data analysis in intellectual capital development in an organization. The author focuses on
these areas of quality management mainly concerning the monitoring and measurement process as one
of basic places of functioning of quality management system.  The article presents the complex system
of gathering and data analysis SEWSS to be used in quality optimization.
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ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 
POPRZEZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE 

PRACOWNIKAMI WIEDZY

1. Wstęp

Akcentowanie roli wiedzy i innych zasobów niematerialnych w procesach gos-
podarczych jest w istocie podkreślaniem znaczenia jednego z obszarów zarządzania,
tj. zarządzania ludźmi kompetentnymi, specjalistami w swojej dziedzinie. Zarządza-
nie wiedzą to w dużej mierze zarządzanie pracownikami, którzy tę wiedzę posiadają.
Zarządzanie pracownikami wiedzy prowadzi do transformacji kapitału ludzkiego po-
zostającego w wyłącznej dyspozycji osób go posiadających w ogólnie dostępny ka-
pitał intelektualny całej organizacji. Innymi słowy, profesjonalne zarządzanie
pracownikami wiedzy doprowadza w efekcie do instytucjonalizacji wiedzy. Pokłady
wiedzy cichej, „zdeponowanej” w głowach specjalistów zostają uwolnione i świa-
domie udostępnione organizacji.

Filozofia zarządzania pracownikami wiedzy musi wyrastać z koncepcji kapitału
ludzkiego. Koncepcja ta zakłada kształtowanie systemów pracy zespołowej, party-
cypacji w procesach decyzyjnych, otwartej komunikacji i pełnej informacji, wszech-
stronnej, pozytywnej motywacji, klimatu zachęcającego do współpracy, dyskusji,
wymiany wiedzy i doświadczeń. Kapitał ludzki, którego nośnikiem jest kompetentny
pracownik, jest czynnikiem umożliwiającym osiąganie wartości dodanej zawartej w
nowych produktach czy metodach wzrostu produktywności działania. Kapitał ludzki
jako ogół cech i właściwości ucieleśnionych w kompetentnych pracownikach sta-
nowi źródło osiągania przyszłych dochodów. Przyjmując taki sposób patrzenia na
ludzkie elementy biznesu, pracownik jest postrzegany nie jako źródło kosztów, ale
jako źródło pomnażania bogactwa. Kapitał ludzki to potencjał tkwiący w ludziach.
Ludzie nie są własnością firmy, lecz ich potencjał postawiony do dyspozycji
użyczony jest pracodawcy na podstawie określonych stosunków prawnych, którym
w związku z tym pracodawca może zarządzać [1, s. 19].

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie autorskiego warstwowego
modelu zarządzania pracownikami wiedzy1. Model ten zakłada podział pracowni-
ków wiedzy na cztery kategorie i zarządzanie każdą z nich według specjalnie dobra-
nych programów personalnych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-praktyczny.
Poza zarysowaniem niektórych elementów koncepcji zaprezentowano przypadek
przedsiębiorstwa stosującego rozwiązania personalne zorientowane na kluczowych
pracowników firmy.

2. Warstwowy model zarządzania pracownikami wiedzy

Koncepcja kapitału ludzkiego nastawiona na rozwój pracowników, tworzenie no-
wych wartości przez dobrze przygotowanych profesjonalistów  zawiera propozycje,
które zakładają pracę w komfortowych warunkach, pracę na zasadzie partnerstwa i
współudziału w zarządzaniu. Powstają jednak pytania: czy to podejście ma dotyczyć
każdego pracownika wiedzy, czy każdemu pracownikowi oferujemy identyczne wa-
runki i przywileje, swoiste strefy komfortu, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
pełnionych ról organizacyjnych, poziomu kompetencji, ujawnianych postaw i za-
chowań, osiąganych wyników?

I tu pojawia się dylemat: czy nadal należy traktować wszystkich według jedno-
litych zasad, co zgodne jest z poczuciem sprawiedliwości i zapewnia czytelność sto-
sowanej polityki kadrowej i brak konfliktów wewnątrz firmy, czy też należy
dokonywać wyraźnych podziałów wśród zatrudnionej w przedsiębiorstwie kadry spe-
cjalistów, wyodrębniając m.in. najlepszych ze względu na ich znaczenie dla przed-
siębiorstwa. Wydaje się, że jest to problem bardzo realny i ważny z punktu widzenia
przedsiębiorstw zorientowanych na rozwój i sukces oparty na efektywnym spożyt-
kowaniu informacji, wiedzy, kompetencji i innych zasobów niematerialnych.

Postulat elastyczności odnosi się również do zarządzania ludźmi, co wydaje się
oczywiste w warunkach turbulentnego otoczenia i gospodarki opartej na wiedzy2.
Obecne wymagania w tym względzie wyraźnie preferują podejście oparte na zasa-
dach kapitału ludzkiego, także dlatego, że w firmach i zespołach obiektem zarządza-

1 Pełna charakterystyka modelu znajduje się w książce pt.: Profesjonalne zarządzanie pracownikami
wiedzy, która zostanie wydana na początku 2009 r.

2 Turbulentność otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja, charakteryzują takie cechy, jak:
● silna konkurencja,
● rosnące wymagania ze strony klientów w zakresie wysokiej jakości i korzystnej ceny oferowanych

im produktów i usług,
● burzliwe zmiany w otoczeniu prawnym, politycznym i społecznym,
● coraz krótsze cykle życia produktów na rynku,
● przyspieszone tempo wprowadzania innowacji,
● zmiany w systemach wartości obywateli i konsumentów,
● rosnąca liczba produktów „bez przeszłości”.
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nia w coraz mniejszym stopniu są pracownicy wykonujący proste, rutynowe czyn-
ności: robotnicy, kierowcy czy operatorzy, grupą zyskująca na znaczeniu stają się zaś
specjaliści różnych dziedzin: programiści, konstruktorzy, analitycy, badacze, trenerzy,
doradcy itd. Populacja pracowników wiedzy nie ma jednorodnego charakteru.
Pragmatyczne spojrzenie każe dostrzec różnice, jakie między nimi występują.

Podział pracowników wiedzy na kategorie jest sensowny wówczas, jeżeli po-
zwala na zarządzanie nimi w sposób znacznie bardziej profesjonalny niż uprzednio.
Każda wyróżniona grupa pracowników wiedzy może wymagać innego podejścia w
tak podstawowych sprawach, jak rekrutacja, motywowanie, oceny lub szkolenia. Po-
dział całej populacji w danym przedsiębiorstwie może spowodować wystąpienie ko-
rzyści w zarządzaniu wyodrębnionymi, względnie jednolitymi grupami pracowników
wiedzy, takich jak:
● rozpoznanie ich specyficznych potrzeb, skutecznych motywatorów, kryteriów

ocen, metod rekrutacji i rozwoju kompetencji, 
● opracowanie i realizacja specjalnych programów personalnych, 
● tworzenie specjalistycznych, dedykowanych narzędzi i metod realizacji funkcji

personalnych, 
● stworzenie zróżnicowanego i wszechstronnego systemu zarządzania ludźmi,
● osiąganie lepszych – ilościowo i jakościowo – efektów pracy,
● identyfikacja utalentowanych pracowników o wysokim, ale niewykorzystanym

potencjale,
● identyfikacja pracowników mających najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstwa,
● stworzenie ścieżek awansu zawodowego  polegających na przemieszczaniu się

między kategoriami pracowników,
● analizowanie znaczenia poszczególnych wyodrębnionych grup ze względu na

inne ważne dla firmy czynniki, takie jak: tworzenie rdzeniowych, kluczowych
kompetencji, polityka sukcesji najwyższych stanowisk w hierarchii organizacyj-
nej, kierunki przemieszczania i awansowania pracowników, lokalizowanie na
różnych poziomach i w rożnych działach organizacji obszarów wiedzy i kompe-
tencji (uchwyconych pod względem np. podobnych lub takich samych predys-
pozycji, wiedzy fachowej, umiejętności praktycznych). 
Profesjonalna firma musi zatrudniać najlepszych [2, s. 95-103]. Rozpozna-

nie i wybór najlepszych, utalentowanych pracowników do ważnych projektów jest in-
westycją w rozwój kapitału ludzkiego firmy na najwyższym jakościowo poziomie.
Oznacza podejście selektywne, oddzielające najlepszych od osób przeciętnych, zdol-
nych jedynie do wykonywania zadań rutynowych. Najlepsi grają pierwszoplanowe
role i od ich wyobraźni, charyzmy, umiejętności i energii zależą – w dużej części –
pozycja i wyniki przedsiębiorstwa. Natomiast przedsiębiorstwo ma prawo stawiać
im nadzwyczajne wymagania przerastające możliwości przeciętnych pracowników.
Identyfikacja ludzi o pożądanych wartościach i następnie wprowadzenie specjalnych
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programów dla wybitnych pracowników nie oznacza ani petryfikacji podziałów wy-
kluczających możliwości znalezienia się w gronie najlepszych innych osób, ani ob-
niżenia powszechnie uznanych standardów kadrowych dla pozostałych. Podziały na
lepszych i gorszych nie mogą mieć charakteru trwałego, raz na zawsze eliminującego
pracowników, którzy wcześniej nie okazywali zaangażowania i aspiracji, a obecnie
zaczynają rywalizować z najlepszymi jakością wykształcenia, umiejętnościami, po-
mysłami czy wynikami. Pracownicy muszą być pewni i wcześniej poinformowani
(podczas np. rozmowy z szefem personalnym po podpisaniu umowy o pracę, pierw-
szej rozmowy z bezpośrednim przełożonym, przez biuletyny informacyjne firmy itd.),
że każda oznaka polepszenia kompetencji i osiąganych wyników zostanie zauważona
i odnotowana, a droga prowadząca do zaliczenia do elity profesjonalistów pozostaje
otwarta. Tylko wtedy możliwość awansu do grona najlepszych będzie stale moty-
wować do wysiłku. Pewna płynność w wyodrębnianiu najlepszych nie przeczy jed-
nak formowaniu się elitarnej warstwy mistrzów w swoich zawodach i realizowanych
na rzecz firmy funkcjach, których pozycja i dokonania są nie do podważenia. Jej
funkcje integracyjne, rozumiane w kategoriach kształtowania wartości kapitału
społecznego (lojalność, zaufanie, szacunek, współpraca), są trudne do przecenienia,
szczególnie wtedy, gdy bazują na respekcie dla reprezentowanej wiedzy. Elita
współtworzy nowe wartości i chroni te, które są ważne dla zachowania ciągłości kul-
tury profesjonalistów. 

Idea kategoryzacji pracowników według ich znaczenia i cenności dla firmy za-
wiera się w warstwowym modelu zarządzania pracownikami wiedzy. Proponowany
model jest próbą znalezienia odpowiedzi, jak zarządzać specjalistami, aby uwzględ-
nić naturalny proces dojrzewania do pozycji uznanego, dojrzałego specjalisty, który
w pewnym momencie – uzyskując nadzwyczajne wyniki i entuzjastyczne oceny –
oczekuje, że firma odpowiednio doceni jego wyjątkowy potencjał rozwojowy i wkład
na rzecz organizacji. Model powinien równorzędnie uwzględnić interes przedsię-
biorstwa, które wciąż poszukując najlepszych i tworząc im szanse rozwoju, musi pa-
miętać o efektywności podejmowanych działań personalnych. W modelu tym
występują następujące kategorie pracowników wiedzy (rys. 1):
● pracownik kluczowy,
● menedżer procesów wiedzy,
● dojrzały specjalista,
● obiecujący talent.

Rdzeń organizacji3 tworzą najwyższej klasy specjaliści – tzw. pracownicy klu-
czowi. Są wśród nich menedżerowie ścisłego kierownictwa firmy oraz wybitni spe-
cjaliści dysponujący unikalną wiedzą i potencjałem. Tworzą oni swoisty „górny
pokład” organizacji. Pracownicy ci mogą mieć rozległą sieć kontaktów w innych 

3 W sensie ideowym kapitał ludzki przedsiębiorstwa ma strukturę atomu z kolejnymi odchodzącymi
od jego jądra kręgami obejmującymi kolejne kategorie pracowników wiedzy. W samym centrum orga-
nizacji znajdują się pracownicy kluczowi – stanowiący jej elitę merytoryczną i intelektualną. 



Rys. 1. Warstwowy model zarządzania pracownikami wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

przedsiębiorstwach danej branży, w instytucjach biznesowych i w stowarzyszeniach
zawodowych. Dodatkowym  ich atutem może być posiadany autorytet i znane na-
zwisko nie tylko w środowisku zawodowym danej profesji, ale i w społecznościach
lokalnych lub szerzej − w całym kraju i poza jego granicami. Dzięki charaktery-
stycznym dla mistrzostwa zawodowego kompetencjom najwyższej próby są oni
grupą osób tworzących kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa. Ich wartość dla
firmy może także wynikać, i w zasadzie takie należałoby przyjmować kryterium
awansu do omawianej kategorii, z umiejętności kierowania zespołami. W żywotnym
interesie przedsiębiorstwa jest zbudowanie trwałych relacji z kluczowym pracowni-
kiem wiedzy. Relacje te powinny być stopniowo pogłębiane i mieć charakter wielo-
wymiarowy. Praca świadczona jest w na podstawie umowy o pracę na czas
nieograniczony lub na podstawie indywidualnie wynegocjowanych kontraktów okreś-
lających wysokość wynagrodzenia, które odzwierciedla rzadkość i wartość posiada-
nych kompetencji. Porozumienie obejmuje również specjalne przywileje niedostępne
lub dostępne częściowo dla pozostałych pracowników wiedzy. Chodzi tu przede
wszystkim o duże środki finansowe i swobodnie kształtowany czas pracy. Środki te,
pozostające w ustalonej kwocie w dyspozycji pracownika, mogą być przeznaczone
według jego uznania na dowolne konferencje, zjazdy, seminaria czy kursy kwalifi-
kacyjne.

Pracownicy kluczowi są zlokalizowani w różnych obszarach organizacji, mogą
się jednak wywodzić się z działu, który ma dla firmy znaczenie strategiczne ze
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względu na stosowane technologie, używany sprzęt specjalistyczny, prowadzone ba-
dania nad nowymi prototypami produktów. 

3. Zarządzanie pracownikami wiedzy – przykład praktyczny

Przedsiębiorstwo PMPoland4 (PMP) w Jeleniej Górze można określić jako przed-
siębiorstwo w ciągłym ruchu napędzanym następującymi po sobie zmianami form
organizacyjno-prawnych, zmianami własnościowymi, właścicielskimi, wewnątrzor-
ganizacyjnymi. Zmiany te stawały się impulsem do wdrażania kolejnych pomysłów
na zarządzanie, w mniejszym lub większym stopniu mających charakter całościowy,
określających podstawową logikę funkcjonowania firmy. W konsekwencji PMPo-
land wykorzystywało różne koncepcje i metody zarządzania. Trzeba odnotować, że
przedsiębiorstwo odważnie implementowało rozwiązania biznesowe, zdobywając re-
nomę pioniera wśród organizacji gospodarczych swojego regionu. Należy sądzić, że
bycie prekursorem nowoczesnych rozwiązań jest związane przede wszystkim z prze-
jęciem firmy już w 1991 r. przez firmę amerykańską Beloit, która zaszczepiła w men-
talności pracowników ducha przedsiębiorczości i sukcesu. Amerykański styl
kierowania stał się znakiem firmowym dawnego państwowego przedsiębiorstwa pro-
dukującego maszyny papiernicze, znanego niegdyś pod nazwą Fampa.

W roku 2006 zarząd spółki zainicjował kolejny proces radykalnych zmian. Myślą
przewodnią wprowadzanych przeobrażeń jest stworzenie z przedsiębiorstwa organi-
zacji uczącej się. Uruchamiając ciąg ważnych przeobrażeń, kierownictwo firmy przy-
jęło założenie, które jest swoistym mottem realizowanych zmian: „We współczesnej
gospodarce coraz mniej zależy od zarządzania zasobami finansowymi i materialnymi,
a coraz więcej od umiejętności wykorzystywania aktywów niematerialnych, tj. wie-
dzy, umiejętności, wartości intelektualnej, marki, zdolności do innowacji, lojalności
pracowników, dobrych relacji z otoczeniem”.

Według przyjętego programu przeobrażeń PMPoland jako organizacja ucząca się
zamierza osiągnąć następujące cele:
● zapewnienie rozwoju pracownikom,
● wzrost wykorzystania oraz wartości kapitału intelektualnego firmy,
● uzyskanie przewagi konkurencyjnej,
● osiągnięcie oczekiwanych wyników gospodarczych.

Na strukturę wdrażanej w firmie organizacji uczącej się składać się mają:
● rozwój kompetencji menedżerskich liderów,
● zarządzanie zmianą,
● zarządzanie kompetencjami i szkoleniami,
● zarządzanie wiedzą,
● zarządzanie kreatywnością i innowacyjnością,
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4 Opis firmy powstał w wyniku rozmów z przedstawicielami PMP oraz na podstawie udostępnio-
nych materiałów.



● zarządzanie pracownikami o wysokim potencjale,
● zarządzanie kapitałem intelektualnym, 
● zarządzanie jakością. 

Podczas realizacji pakietu działań największą uwagę w pierwszym etapie zwró-
cono na efektywne przeprowadzenie w ciągu kilkunastu miesięcy cyklu szkoleń,
przede wszystkim o charakterze warsztatowym, praktycznym. Zajęcia były prowa-
dzone dla obu zespołów: „młodych” i „wyjadaczy”. Celem szkoleń było dokonanie
w ramach każdego zespołu diagnozy potrzeb zmian w firmie, ich głębokości i za-
kresu. Drugim celem szkoleń – po przeprowadzeniu diagnozy stanu firmy i zrozu-
mieniu przez uczestników sytuacji ekonomicznej, w jakiej się ona znajduje – była
edukacja menedżerska pracowników w zakresie prowadzenia firmy. Przyjęto kon-
wencję, iż oba zespoły są quasi-firmami, których członkowie tworzą dla nich mo-
dele biznesu, ustalają strategię, budują wewnętrzną strukturę organizacyjną, ustalają
zasady kierowania ludźmi itd. W ten sposób miała powstać grupa pracowników ro-
zumiejących mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafiąca przyjąć per-
spektywę menedżerską w analizowaniu problemów ekonomicznych, finansowych,
organizacyjnych itd. W efekcie przeszkolone osoby, lepiej rozumiejąc uwarunkowa-
nia i wzajemne powiązania zachodzących w firmie i jej otoczeniu zjawisk i procesów,
w większym stopniu niż dotychczas byłyby zaangażowane  w sprawy firmy. Wy-
zwolenie aktywności zapoczątkowało rosnące wśród pracowników nastawienie na
samodzielność, kreatywność i osobiste doskonalenie. Takie były też oczekiwania za-
rządu, które w dużej części się sprawdziły.

Przeprowadzone warsztaty stały się podstawą kolejnych działań spółki. W roku
2007 rozpoczęto proces wdrażania strategii pn. „Mądra firma”. Przyjęto, że słowa
kluczowe „Mądrej firmy” to: informacja, analiza, wiedza, komunikacja służąca
przepływowi i dostępności wiedzy, partnerstwo, rozumiane jako wzajemne uczenie
się i rozwój wiedzy, synergia, czyli wartość dodana wiedzy zespołowej, oraz kultura
wiedzy, tj. system wspierający ciągłe pomnażanie i doskonalenie kapitału intelek-
tualnego firmy. Założono, że realizacja tej strategii wymaga wdrożenia koncepcji or-
ganizacji uczącej się. 

Wiele późniejszych działań inicjowanych i kontrolowanych przez zarząd spółki
nie miało już charakteru wyraźniej sekwencji zdarzeń, lecz raczej działań równo-
czesnych, z przejściowymi priorytetami wybranych działań wówczas uznawanych
za najważniejsze. Jedną z takich zmian była zmiana organizacyjna przedsiębiorstwa
rozpoczęta w 2007 r. W jej rezultacie, rezygnując z tradycyjnej struktury opartej na
przebiegu podstawowych procesów produkcyjnych i dopasowanych do nich działów:
zaopatrzenia, technicznego, produkcyjnego i sprzedaży, utworzono cztery jednostki
biznesowe: B1, B2, B3 i B4. Dwie pierwsze jednostki (B1 i B2), najważniejsze dla
całej spółki, mają charakter koncepcyjno-konstrukcyjno-sprzedażowy. W każdej jed-
nostce funkcjonują po dwa zespoły. Ich liderami są handlowcy – specjaliści do spraw
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sprzedaży, a pozostałymi członkami – pracownicy merytoryczni: projektanci, kon-
struktorzy, specjaliści do spraw formułowania oferty, projektowania umów, zaopat-
rzenia. Łącznie w czterech zespołach B1 i B2 pracuje ok. 40 specjalistów.
Pracownicy ci stanowią elitę intelektualną przedsiębiorstwa. Jednostki biznesowe
i funkcjonujące w ich ramach zespoły mają dużą samodzielność w bieżącym za-
rządzaniu. Jednostka B3 zajmuje się produkcją maszyn oraz zaopatrzeniem w nie-
które części do nich. Ostatnia jednostka − B4 − ma charakter wspierający działalność
podstawową, a w jej skład wchodzą działy: administracji, finansów, IT, kadry. 

Wspomniana elita pracowników dysponujących kapitałem intelektualnym naj-
wyższej próby została wyłoniona dzięki następującym po sobie świadomym
działaniom zarządu spółki. W roku 2006 szkoleniami zainicjowano radykalne zmiany.
W jednej ze szkolonych grup, nazwanej „młodzi”, zostali umieszczeni młodzi, dobrze
zapowiadający się specjaliści, głównie inżynierowie – projektanci i konstruktorzy,
wyłonieni w wyniku obserwacji, ocen i informacji przekazanych przez kierowników
różnych szczebli. Można powiedzieć, używając określenia jednego z prezesów spółki,
iż byli to młodzi ludzie, na których firma chciała postawić. Ich aktywność w ramach
grupy szkoleniowej była bacznie obserwowana, a wnioski wtedy sformułowane
posłużyły do wstępnego zidentyfikowania ludzi o najwyższym potencjale. Na po-
czątku roku 2007 zarząd spółki wytypował 20 pracowników o najwyższym potencjale
rekrutujących się spośród dyrektorów (w firmie określanych mianem liderów), ich za-
stępców i specjalistów. Reprezentowali  oni zróżnicowaną wewnętrznie grupę osób
pod względem wieku, doświadczeń, wykształcenia. W zamyśle zarządu spółki były
to osoby należące do szeroko pojmowanej kadry kierowniczej albo też mający pre-
dyspozycje menedżerskie specjaliści. Pracownicy niebędący menedżerami zostali re-
komendowani przez kierowników różnych szczebli. Dla PMPoland szczególnie cenni
są inżynierowie – projektanci, konstruktorzy − posiadający wysokie kwalifikacje
związane z przemysłem papierniczym, a zwłaszcza z technicznymi aspektami funk-
cjonowania maszyn produkujących papier. Dlatego też większość wytypowanych
wówczas inżynierów pracowała w najważniejszym dla przedsiębiorstwa dziale kon-
strukcyjnym. Wyjątkowa pozycja tego działu w firmie wyraża się również faktem, że
wielu inżynierów pierwotnie w nim pracujących z różnych względów, takich, jak:
predyspozycje, zainteresowania czy bieżące cele przedsiębiorstwa, znalazła zatrud-
nienie w działach produkcji i montażu. Słowem, ścieżki karier tych pracowników
bardzo często przenikają inne działy przedsiębiorstwa. 

Grupę 20 pracowników poddano trzyetapowej procedurze oceniającej ich kom-
petencje. Ocenę przeprowadziła zewnętrzna agencja konsultingowa. W pierwszym
etapie uczestnicy postępowania odpowiadali na pytania zawarte w tzw. teście dopa-
sowania. W praktyce każdy z nich musiał zalogować się na specjalnej stronie inter-
netowej i następnie w 60 minut odpowiedzieć na ok. 40 pytań. Test miał przede
wszystkim ujawnić, na ile predyspozycje pracowników są dopasowane, biorąc pod
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uwagę ok. 20 kryteriów przyjętych w metodzie badań, do wymagań stawianych me-
nedżerom i osobom samodzielnie wykonującym swoje obowiązki. W drugim etapie
eksperci  z agencji przeprowadzali z każdym pracownikiem dwugodzinne rozmowy
weryfikujące odpowiedzi na pytania. W trzecim etapie, dzieląc pracowników na 
3 grupy, przeprowadzono całodzienne warsztaty pozwalające ocenić zdolność po-
szczególnych pracowników do podejmowania decyzji, kreatywnego myślenia. W wy-
niku tego postępowania dokonano ogólnej podsumowującej oceny. Podstawą oceny
był profil kompetencyjny menedżera opracowany przez zarząd spółki. Każdy pra-
cownik otrzymał ocenę na piśmie, w której w formie opisowej wskazano mocne i
słabe strony pracownika. Na podstawie uzyskanych wyników agencja konsultingowa
sporządziła raport wskazujący na kompetencyjne obszary przedsiębiorstwa wyma-
gające rozwoju w formie szkoleń uzupełniających dotychczasowe kwalifikacje pra-
cowników. Obecnie związek między efektami pracy pracowników a wynikami całego
przedsiębiorstwa jest realizowany za pomocą mechanizmu ustalającego udział pra-
cowników zespołów w jednostkach B1 i B2 w nadwyżce uzyskanego zysku w sto-
sunku do wielkości planowanej. 

Wspomniany profil kompetencyjny menedżera został opracowany na podstawie
przeprowadzonej wcześniej analizy układu strategiczno-kompetencyjnego całego
przedsiębiorstwa. Przyjęto, iż do strategicznych kompetencji całego przedsiębior-
stwa należą:
● umiejętności znajdowania się i działania w międzynarodowym środowisku biz-

nesowym,
● umiejętności dostosowywania się do kultury i oczekiwań partnerów firmy,
● umiejętność wykonywania trudnych konstrukcji,
● spełnianie najwyższej jakości standardów jakości wyrobów.

Ustalono, że do realizacji tak zdefiniowanych strategicznych kompetencji przed-
siębiorstwa są niezbędne określone kluczowe stanowiska organizacyjne, tak me-
nedżerskie, jak i specjalistyczne, przede wszystkim inżynierskie. Do każdego z tych
stanowisk przypisano kluczowe kompetencje, które muszą posiadać zajmujący je
pracownicy.

4. Podsumowanie

Stosowanie względem wszystkich pracowników jednakowych zasad wynagra-
dzania, premiowania, awansu, rozwoju, organizacji pracy i czasu pracy wydaje się
anachroniczne i nieefektywne. W XXI w. wiodącą rolę w przedsiębiorstwach będą od-
grywać wysokiej klasy profesjonaliści [3, s. 111-113]. Ten mobilny specjalista łatwo
adaptujący się do zmian  (często sam je wymuszający czy inicjujący) jest obiektem
pożądania wielu firm. Trzeba jednak pamiętać, że nie trzyma się on kurczowo jednego
stanowiska pracy. Na ogół zna swoją wartość i oczekuje, że znajdzie to potwierdze-
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nie w warunkach stworzonych przez firmę. Jeśli uzna je za niesatysfakcjonujące, to
dość szybko podejmie decyzję o odejściu. Nie wystarczy zatrudnić wybitnego spe-
cjalistę (lub też wykreować utalentowanego pracownika firmy) i zaproponować mu
tzw. godziwe wynagrodzenie. Trzeba mu stworzyć komfortowe warunki pracy, ocze-
kując proporcjonalnego wkładu wydatkowanego wysiłku, energii i czasu na zasadzie
„dużo daję – dużo oczekuję”. Do tego potrzebne są specjalne programy personalne
dedykowane najlepszym.
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DEVELOPING HUMAN CAPITAL THROUGH EFFECTIVE 
MANAGEMENT OF KNOWLEDGE WORKERS 

Summary

The article presents stratified model of knowledge workers management. This model divides know-
ledge workers in four categories. Each category is being managed according to individually chosen per-
sonal programme. 
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Franciszek Mroczko

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

KONCEPCJA NARRACYJNEJ OCENY 
KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp

Przypisywanie ogromnej roli aktywom niematerialnym1 przedsiębiorstwa w
kształtowaniu przewagi konkurencyjnej i w budowaniu jego wartości nie wzbudza już
dzisiaj wątpliwości. To przedsiębiorstwa innowacyjne, które w swojej strategii kon-
centrują się na wiedzy, na kapitale intelektualnym – czyli na unikatowych wartoś-
ciach niematerialnych − zdobywają lepszą i trwałą pozycję konkurencyjną oraz mają
wyższą wartość rynkową. Złożoność istoty wartości niematerialnych przedsiębior-
stwa niestety nie ułatwia ich racjonalnej wyceny2. Trudno jest bowiem dokonać jed-
noznacznej kwalifikacji księgowej wartości niematerialnych, oszacować je w
przekonujący i adekwatny do znaczenia sposób, a co za tym idzie −  formalnie je wy-
cenić i wyznaczyć ich udział w tworzeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Ocena
oraz pomiar wartości niematerialnych są jednak niezwykle przydatne, a nawet nie-
zbędne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i w ogólnym obrocie gospodar-
czym. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę i podkreślenie
znaczenia narracyjnej oceny kapitału intelektualnego w procesie zarządzania tym ka-
pitałem ukierunkowanej przede wszystkim na realizację strategii i kreowanie suk-
cesu oraz przyszłości przedsiębiorstwa. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Jako synonim kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w literaturze spotyka się także określe-
nia: „aktywa (zasoby) niematerialne” lub „czynniki niematerialne” (np. w rachunkowości lub w kon-
cepcjach marketingu), „wiedza przedsiębiorstwa” (np. przy omawianiu aspektów ekonomicznych),
„aktywa” lub „własność intelektualna” (np. jako czynnik prawny).

2 Ocena, pomiar i wycena nie są kategoriami tożsamymi. Ocena oznacza najszersze ujęcie pro-
blemu i może być wyrażona  przez sprecyzowanie sądu wartościującego, opinii o czymś, podkreślenie
wartości lub znaczenia czegoś. Pomiar z kolei oznacza dobór miernika do określonej kategorii, którą
mierzymy, i dokonanie samego pomiaru. Natomiast wycena to nadanie pieniężnej wartości, możliwej
np. do bilansowego wykorzystania. W literaturze używa się także określenia „szacunek”, co oznacza
przybliżone określenie wartości materialnej [6].
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2. Kilka uwag z zakresu terminologii

Pomimo dużej roli i znaczenia kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie ist-
nieją nadal określone ograniczenia w jego pomiarze. Wynikają one z:
● braku jednolitej definicji pojęcia kapitału intelektualnego,
● braku jednorodności w definiowaniu jego składników,
● mnogości metod i modeli pomiaru,
● nieporównywalności uzyskanych wyników pomiarów [7, s. 78].

W celu uzyskania szerszego oglądu w tab. 1 przedstawiono kilka wybranych in-
terpretacji pojęć z zakresu poruszanej problematyki. Analizując dane zawarte w tab. 1,
można stwierdzić, że aktywa niematerialne to najszersze ujęcie istoty analizowanej
sfery  mieszczące w sobie zarówno kapitał intelektualny, jak i tę część złożonych ak-
tywów niematerialnych, którą stanowią o aktywach intelektualnych, wiedzy, włas-
ności intelektualnej itp. 

Tabela 1. Definicje wybranych kategorii czynników niematerialnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5].

Lp. Pojęcie Definicje

1 Czynniki 
niematerialne

Szeroko: źródła przyszłych ekonomicznych korzyści podmiotu. Wszystkie elementy
przedsiębiorstwa, które ono posiada, obok aktywów pieniężnych i materialnych. Wąsko:
niefizyczne źródła przyszłych ekonomicznych korzyści podmiotu, które mają skoń-
czone życie, posiadają wartość rynkową niezależnie od podmiotu i które znalazły się pod
jego kontrolą w wyniku zakupu bądź zostały wytworzone wewnętrznie po identyfiko-
walnym koszcie (definicja ICR)

2 Aktywa 
niematerialne

Czynniki niemające fizycznej postaci, oparte na wiedzy i stanowiące własność przed-
siębiorstwa, które będą dla niego źródłem  korzyści w przyszłości. Dające się zidenty-
fikować niepieniężne aktywa, które nie mają postaci fizycznej. Mogą być one
uwzględnione w bilansie, gdy spełnione są warunki:
● przedsiębiorstwo osiągnie z nich przyszłe korzyści ekonomiczne, które bę-

dzie w stanie kontrolować, 
● jest możliwa ich identyfikacja, pozwalająca na wyróżnienie od wartości firmy

(definicja MSR 38). 
Wszystkie elementy istniejące w przedsiębiorstwie, obok kapitału pracującego i akty-
wów trwałych, które umożliwiają jego funkcjonowanie. Aktywa te pojawiają się jako
ostatnie w procesie rozwoju i znikają jako pierwsze w fazie jego schyłku 

3 Kapitał 
intelektualny

To „materiał intelektualny” – wiedza, informacja, własność intelektualna, doświadcze-
nie, które mogą być wykorzystywane do tworzenia wartości. To suma wiedzy wszyst-
kich pracowników firmy, która daje przewagę konkurencyjną na rynku (definicja 
T. Stewart). To ekonomiczna wartość dwóch kategorii niematerialnych aktywów przed-
siębiorstwa: organizacyjnych (strukturalnych) i ludzkich (definicja OECD). To posia-
danie wiedzy, wykorzystanie doświadczania, organizacyjna technologia, relacje z
klientami i zawodowe umiejętności które dają firmie przewagę konkurencyjną na rynku
(definicja Skandia)

4 Aktywa 
intelektualne

Źródła przyszłych korzyści, niemające fizycznej lub finansowej postaci (podobnie jak
kapitał intelektualny), których powstanie niekoniecznie jest wynikiem zastosowania wie-
dzy (np. lokalizacja, dostęp do surowców)

5 Własność 
intelektualna

Aktywa intelektualne są chronione prawnie jako własność intelektualna: kreatywna
(znaki towarowe, prawa autorskie, programy komputerowe) i innowacyjna (patenty,
projekty przemysłowe, tajemnice handlowe)
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Rys. 1. Charakterystyczne cechy aktywów niematerialnych z punktu widzenia 
wyceny i analizy ekonomicznej

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Aktywa kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne.
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Aktywa niematerialne, aby mogły być wyceniane i brane pod uwagę w analizach
ekonomicznych, powinny być możliwe do identyfikacji i poddawać się opisowi. Po-
winien być określony ich prawny właściciel, a zatem mogą one także podlegać ochro-
nie i transferowi. Aktywa te powinny być wytworem własnych, udokumentowanych
działań przedsiębiorstwa lub też mogą być nabyte. Charakterystyczne cechy akty-
wów niematerialnych ważne z punktu widzenia ich wyceny przedstawia rys. 1.

Kapitał intelektualny to przede wszystkim różne rodzaje wiedzy przedsiębior-
stwa, które tworzą wartość czynników opartych właśnie na wiedzy. To także zbiór
jego doświadczeń, relacji z klientami i dostawcami oraz partnerami, zaawansowanie
technologiczne przedsiębiorstwa ujawniające się w innowacyjności i zaawansowa-
nych procedurach. Wytworami kapitału intelektualnego mogą być np.: skodyfiko-
wana wiedza (wiedza jawna jako potencjalne źródło przyszłych korzyści),
innowacyjny produkt z dużą zawartością nowej wiedzy, nowoczesna koncepcja za-
rządzania, marka, patent, nowa technologia, nowe relacje z klientami i partnerami,
modyfikacja kultury organizacyjnej itp. 

Kapitał intelektualny jest sumą aktywów niematerialnych opartych na wiedzy. Ak-
tywa te można sklasyfikować jako takie, które mają oddzielny byt ekonomiczny i
mogą być przedmiotem sprzedaży, oraz takie, które są wyceniane przy pomocy metod
pośrednich w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji menedżerskich (rys. 2).

3. Pomiar kapitału intelektualnego

Współcześnie w świecie biznesu uznaje się bardzo wysoką rangę kapitału inte-
lektualnego dla skutecznych procesów tworzących wartość. Coraz większą część ryn-
kowej wartości przedsiębiorstwa stanowi jego kapitał intelektualny. Wraz ze
wzrostem znaczenia kapitału intelektualnego coraz silniej odczuwa się brak obiek-
tywnych, wiarygodnych i powszechnie akceptowanych (jednolitych) metod jego po-
miaru3. Pomiar ten staje się niezbędny z kilku powodów:
● potrzeby obiektywnej wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa i zwiększenie

przejrzystości tego rynku,
● potrzeby określenia wpływu kapitału intelektualnego na tworzenie wartości

przedsiębiorstwa i wynik jego działalności,
● dążenia do skutecznego i efektywnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa,

w tym koncentracji na rozwoju kapitału intelektualnego,
● dążenia do właściwej alokacji środków inwestycyjnych w przedsiębiorstwie oraz

na rynkach kapitałowych.

3 Obecnie można wyróżnić następujące metody pomiaru kapitału intelektualnego: stosunek wartości
rynkowej do wartości księgowej (kapitalizacja rynkowa); ekonomiczna wartość dodana (zwrot na ak-
tywach); bezpośredni pomiar kapitału intelektualnego (wykorzystanie określonych modeli); metody
kart punktowych. 



Problem nie jest prosty, ponieważ sama natura kapitału intelektualnego i jego
składowych jest złożona i niematerialna. Często może wystąpić sytuacja, że ten sam
czynnik tworzy różną wartość w zależności od przyjętej strategii, kultury organiza-
cyjnej, stopnia jego4 w procesach przedsiębiorstwa itp. Zatem trudność w określeniu
wartości kapitału intelektualnego wynikać może z jego elastyczności co do możli-
wości stosowania. Ważny jest także cel wyceny kapitału intelektualnego przedsię-
biorstwa. Wycena ta może więc być różna właśnie w zależności od celów i
perspektywy, z jakiej jest dokonywana, np. ogólna wycena wartości przedsiębior-
stwa dla określonych transakcji, wycena pojedynczego czynnika niematerialnego (np.
marki, prawa autorskiego, patentu technologii, kontraktu), ocena kultury organiza-
cyjnej, przywództwa, metody zarządzania itp. 

Dotychczasowe metody pomiaru kapitału intelektualnego koncentrują się na
określeniu tego kapitału za pomocą odpowiednio opracowanych wskaźników stanu
oraz na wycenie jego wartości finansowej. Nie wszystkie jednak aktywa niemate-
rialne można obiektywnie przedstawić w postaci pieniężnej, zresztą nie zawsze ta
forma oceny jest przydatna z punktu widzenia celów organizacji (np. organizacji non
profit). Właśnie brak obiektywizmu współczesnych metod oraz niemożność ich bu-
dowy na uniwersalnym, powszechnie akceptowanym fundamencie jest przyczyną
ciągłego poszukiwania nowych metod oceny. Pożądane byłoby, ażeby wycena kapi-
tału intelektualnego uwzględniała najistotniejsze jego elementy, była zrozumiała dla
świata biznesu, ażeby stanowiła proste narzędzie, bez zbędnych i powiązanych obli-
czeń, by wreszcie wskazywała na kierunki doskonalące. Metody spełniającej tak sfor-
mułowane warunki (oczekiwania) na razie nie opracowano. Dlatego też każda próba
badawcza w tym zakresie pozwalająca bliżej poznać istotę tego specyficznego za-
sobu organizacji zasługuje na wsparcie i szczególną uwagę oraz przybliża nas do
opracowania miernika uniwersalnego. 

4. Wartość księgowa a wartość rynkowa

W ocenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa niejednokrotnie zachodzi problem
rozbieżności między wartością rynkową a jego wartością księgową. Dzieje się tak, po-
nieważ wartość rynkowa jest skorygowana o wartość pozabilansową – kapitał inte-
lektualny. Poza tym inwestorzy oceniają nie tylko aktualną pozycję rynkową, ale
przewidują i prognozują możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Wykorzystywane
są przy tym modele opcji realnych, które pozwalają na ocenę wartości wybranych
opcji realnych, na weryfikację przyjętych strategii konkurencyjnych ze szczególnym
wyeksponowaniem kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla przedsiębior-
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4 Przyjmowanie wskaźników z uniwersalnej listy i odnoszenie ich do ocenianego przedsiębiorstwa
(w oderwaniu od strategii) bez konfrontacji ich z celami firmy nie zawsze będzie stanowiło o sukcesie
monitorowania zasobów niematerialnych, gdyż mogą być monitorowane te obszary, które nie mają
znaczącego wpływu na sukces przedsiębiorstwa [3, s. 109].



stwa. Oczywiście wartość strategii z wbudowanymi opcjami nie oznacza automa-
tycznie realnego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ponieważ należy uwzględnić
dodatkowo umiejętności menedżerów w podejmowaniu decyzji, w ich konsekwent-
nym wdrażaniu (lub rezygnacji), a także w poszukiwaniu, kreowaniu okazji oraz ela-
stycznym, adaptacyjnym lub też kreującym antycypacyjnym reagowaniu na zamiany. 

Równie ważną kwestię w ocenie wartości kapitału intelektualnego stanowi okreś-
lenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Znajomość tego kosztu jest niezbędna do
oceny jakości i ryzyka podejmowanych projektów, do wyceny wartości przedsię-
biorstwa oraz w procesie analizy jakości podejmowanych strategii. Jego przeszaco-
wanie lub niedoszacowanie może skutkować błędami w podejmowaniu decyzji
strategicznych i niewłaściwą alokacją środków inwestycyjnych. Przy ocenie kosztu
kapitału przedsiębiorstwa problemem staje się także brak obiektywnej wiedzy
związanej z wpływem kapitału intelektualnego na wyniki finansowe oraz z wartoś-
cią tego kapitału. Znajomość wartości i kosztów kapitału intelektualnego pozwo-
liłaby na obiektywną ocenę stopy zwrotu, na określenie rynkowej „siły” tego kapitału
w stosunku do konkurentów, na wskazanie kierunków rozwoju i sposobów inwesto-
wania w zasoby niematerialne.

5. Narracyjna ocena

Jednym z najważniejszych działań w systemie oceny kapitału intelektualnego po-
winno być zidentyfikowanie związków przyczynowo-skutkowych w obszarze war-
tości niematerialnych. Trafne rozpoznanie relacji w obszarze rentownych zasobów
intelektualnych i ich poprawna ocena pozwalają na skuteczne zarządzanie przeja-
wiające się kreowaniem nowych, twórczych obszarów zainteresowań przedsiębior-
stwa budujących w rezultacie trwałą przewagę konkurencyjną. Ważne jest także
dostrzeżenie i opisanie związków przyczynowo-skutkowych (relacji) zachodzących
między rentownymi dla konkretnego przedsiębiorstwa grupami aktywów niemate-
rialnych a wynikiem rynkowym całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie tymi relacjami
polega na ich identyfikacji, opisie i kreowaniu związków, jakie tworzą ze sobą klu-
czowe aktywa niematerialne dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa [3, s. 109].
Wszystkie czynniki kapitału intelektualnego, jego zasoby, procesy oraz zachodzące
między nimi interakcje powinny być analizowane pod kątem efektywności, skutecz-
ności i kreatywności w tworzeniu i maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. 
Zdaniem autora właśnie metodę narracyjną należy traktować jako dodatkową, uzu-
pełniającą, ale też niepodrzędną informację o stanie kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa. Może być ona pomocna w szczególności w procesie oceny „wartości
ukrytych”5 kapitału intelektualnego oraz relacji zachodzących między wewnętrznymi
i zewnętrznymi składowymi tego kapitału. 
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5 Znaczna część kapitału intelektualnego nie jest identyfikowana przez rachunkowość jako aktywa,
a co za tym idzie − nie jest mierzona i prezentowana w sprawozdaniu finansowym. Stanowi ona obec-
nie tzw. wartości ukryte [2, s. 138].



Jeżeli się spojrzy na kapitał intelektualny z punktu widzenia koncepcji zarządza-
nia wiedzą, to wydaje się, że przy ocenie tego kapitału należałoby się skoncentrować
na opisie relacji (wewnątrz organizacji, z klientami, dostawcami, partnerami, po-
średnikami), kultury organizacyjnej, innowacyjności przedsiębiorstwa, zarządzania
zasobami ludzkimi kreującymi wiedzę, kompetencje, zdolności i umiejętności pra-
cowników, przywództwa, metod stylu zarządzania itp. W tym kontekście trudno jest
stosować znane już formalne metody wyceny kapitału intelektualnego i dlatego forma
narracyjna prezentowania stanu i stopnia wykorzystania wiedzy w organizacji może
znaleźć tu swoje zastosowanie. Jeżeli dodatkowo metoda narracyjna będzie nakiero-
wana na ocenę kapitału intelektualnego i jego wpływ na wartość dla użytkowników,
to może się wydawać, iż cel takiej oceny może zostać osiągnięty. 

Przez samo pojęcie „narracja” należy rozumieć wypowiedź prezentującą ciąg
zdarzeń uszeregowanych w jakimś porządku czasowym i logicznym [6, s. 568]6.
Możemy zatem stwierdzić, że ocena narracyjna kapitału intelektualnego organizacji
to opis wszystkich elementów tego kapitału z uwzględnieniem: ciągu zdarzeń za-
chodzących w określonym porządku z objaśnieniem związków przyczynowo-skut-
kowych zachodzących między zidentyfikowanymi elementami tego kapitału. Ponadto
opis ten powinien przedstawiać rozwój kapitału intelektualnego, pokazywać sukcesy
oraz napotkane trudności na drodze jego rozwoju, źródła pozyskiwania wiedzy na
tle kultury organizacyjnej, działania stymulujące jego rozwój oraz podejmowane de-
cyzje menedżerskie i ich uwarunkowania. W narracyjnej ocenie kapitału intelektual-
nego ważne jest, ażeby prowadzić ją od budowy wiedzy organizacyjnej w kierunku
jej znaczenia dla użytkownika. Użytkownik (klient) otrzyma w efekcie produkt o
dużej zawartości nowej wiedzy stanowiący dla niego określoną (dużą) wartość, przy-
noszący satysfakcję, prezentujący firmę od strony produkcji intelektualnej. Uprosz-
czony schemat sprawozdania o kapitale intelektualnym, na który składają się:
narracyjny obraz wiedzy, czyli inaczej oferowanej wartości, wyzwania menedżer-
skie, poczynania i wskaźniki, przedstawiono na rys. 3. 

Narracyjną ocenę kapitału intelektualnego można wyposażyć fakultatywnie w
prognozę określającą kierunki dalszych działań stymulujących rozwój tego kapitału.
Takie uzupełnienie nadaje ocenie narracyjnej nowy walor ukazujący nie tylko spoj-
rzenie historyczne, ale określający także kierunki wykorzystywania posiadanych za-
sobów. Może to być dodatkową przesłanką dla inwestorów w zakresie podejmowania
decyzji gospodarczych.

Szczególnie ważną rolę może odegrać taka ocena w procesie wyboru kandydata
do współpracy w ramach umowy partnerskiej, w której stosuje się zazwyczaj kryte-
ria odwołujące się do bazy niematerialnych zasobów przyszłego koalicjanta, choć
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6 Podobnie określa to pojęcie Wikipedia:  narracja (narrative) – zbiór wszystkich elementów tek-
stu składających się na fabułę, reguł, za pomocą których te elementy są łączone, i zasad według których
elementy te generują u odbiorcy poczucie obcowania z fabułą.



podkreśla się trudności w ich identyfikacji i szacowaniu. W takim przypadku na-
leżałoby narrację skoncentrować na takich elementach kapitału intelektualnego, jak:
zaufanie do partnera będące potwierdzeniem jego kapitału relacyjnego (wcześniejsze
pozytywne stosunki z partnerami strategicznymi, związki z odbiorcami, korzyści wy-
nikające z tych związków), doświadczenia i kompetencje pracowników firmy uwa-
runkowane jego doświadczeniami rynkowymi, posiadanie know-how, reputacja
przedsiębiorstwa wsparta kulturą organizacyjną i etyką działania [4, s. 205]. 

Rys. 3. Przykładowy schemat kluczowych składników sprawozdania o kapitale intelektualnym

Źródło: [1, s. 354].

W narracyjnej ocenie kapitału intelektualnego i jego wiarygodności pojawia się
kwestia autorstwa tej oceny. Problem sprowadza się do obiektywizmu opisu zdarzeń
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych dla rozwoju i wykorzystania wiedzy przez
organizację w procesie jej działalności podstawowej. Wydaje się, iż wiarygodności
tej oceny może przysłużyć się powoływanie do jej redakcji zespołów z udziałem ze-
wnętrznych specjalistów. 

6. Zakończenie

Współcześnie w „nowej ekonomii” decydującą rolę w gospodarce odgrywają sze-
roko rozumiane aktywa niematerialne stanowiące w coraz większym stopniu o war-
tości przedsiębiorstwa, o jego wyróżnieniu i konkurencyjności na globalnym,
liberalnym rynku. Rynek ten jest w coraz bardziej zdominowany produktami inno-
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wacyjnymi, wysokich technologii, produktami z dużą zawartością nowej wiedzy.
Trudności w ocenie wartości kapitału intelektualnego, a jednocześnie wzrost jego
udziału w wartości przedsiębiorstwa generuje wiele problemów w racjonalnym po-
dejmowaniu decyzji menedżerskich. Kapitał intelektualny jako główny, „miękki”
czynnik konkurencyjności i kreowania wartości jest jednocześnie wielkim nieobec-
nym w zapisach księgowych. Zaprezentowany zarys narracyjnej oceny kapitału in-
telektualnego wskazuje, że może być ona z powodzeniem wykorzystana na potrzeby
skuteczniejszego zarządzania kluczowymi niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa.
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THE CONCEPT OF THE NARRATIVE EVALUATION 
OF A COMPANY’S INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

The complexity of intellectual capital and its meaning for a company generate the need for the ob-
jective methods of evaluation and measurement. Unfortunately, all the previous theoretical achieve-
ments did not bring the solution to the problem. The author indicates that the narrative evaluation method
may complement knowledge concerning the real state of a company’s intellectual capital, especially its
hidden values.
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PERSONEL JAKO KRYTERIUM DOSKONALENIA 
KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa zależy od zgromadzonych w nim za-
sobów. W dobie gospodarki opartej na wiedzy czynnik ludzki zdobywa jedną z naj-
ważniejszych pozycji w całym zbiorze zasobów organizacji. Wiele z organizacji
tworzy, czasem nawet nieświadomie, własne modele rozwoju kapitału ludzkiego i,
szerzej, kapitału intelektualnego.

Istotne jest, aby kierownictwo organizacji postrzegało zatrudniony personel nie
jako źródło kosztów, lecz jako źródło kapitału inwestycyjnego, strategicznego za-
sobu, źródło wartości.

W tym celu poddano badaniu ocenę personelu jako czynnika kapitału intelek-
tualnego w jednym z przedsiębiorstw branży spożywczej.

2. Istota kapitału intelektualnego

Pojęcie kapitału intelektualnego w literaturze przedmiotu przedstawiane jest w
różnorodny sposób. W celu bliższego zaprezentowania pojęcia IC (Intellectual Ca-
pital) autor wskazał w tab. 1 cechy składowe kapitału intelektualnego. Przeprowa-
dzona analiza pojęcia wskazuje na brak ujednolicenia definiowania kapitału
intelektualnego oraz na swobodę jego interpretowania.

Przytoczone sposoby określania, identyfikowania kapitału intelektualnego wska-
zują na kilka ważnych elementów, a w szczególności:
● personel jako kluczowy czynnik stanowiący o sile kapitału intelektualnego,
● procesy socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internacjonalizacji wiedzy1,
● wartości niematerialne.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Cztery sposoby konwersji wiedzy zaproponowane przez I. Nonakę i H. Takeuchiego. W literatu-
rze nazywane są spiralą wiedzy, która określa interakcje między wiedzą ukrytą a jawną. Jest to dyna-
miczny model tworzenia wiedzy będący wynikiem współpracy personelu w organizacji, a nie jedynie
jednostki. Wynika z tego wniosek, że proces uczenia się (poznania) jest efektem współdziałania grupy osób. 
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Tabela 1. Charakterystyka kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, s. 32-37, 106-107; 9, s. 10-11; 5, s. 82-92].

Autor Charakterystyka kapitału intelektualnego

L. Edvinsson – kapitał ludzki (umiejętności, wiedza, doświadczenie pracowników i menedżerów
przedsiębiorstwa) 

– kapitał strukturalny (to wcielenie, upełnomocnienie i wspieranie infrastruktury
kapitału ludzkiego); w jego skład wchodzą także: kapitał klienta (relacje z klien-
tami), kapitał organizacyjny 

– przywództwo 
– kultura i wartości

H. Saint-Onge, 
Ch. Amstrong

– kapitał ludzki 
– kapitał organizacyjny 
– kapitał kliencki

K.E. Sveiby – indywidualne kompetencje (zdolności i umiejętności pracowników, wiedza i do-
świadczenie) 

– struktura zewnętrzna (relacje z odbiorcami i dostawcami, znaki handlowe, marki,
reputacja, wizerunek firmy) 

– struktura wewnętrzna (patenty, koncesje, modele, systemy komputerowe i admi-
nistracyjne, organizacje nieformalne, systemy wewnętrzne, kultura organizacji)

A. Brooking – aktywa dotyczące ludzi (doświadczenie, zdolności twórcze, kreatywność, umie-
jętności rozwiązywania problemów, zdolności przywódcze, odporność na stres,
przedsiębiorczość, umiejętności kierownicze pracowników) 

– aktywa rynkowe (marka, klienci i ich lojalność, kanały dystrybucji, kontakty
i umowy, licencje i koncesje, kontakty z otoczeniem oraz reklama) 

– aktywa infrastruktury (kultura firmy, procedury, standardy, metody zarządzania,
bazy danych, zewnętrzne informacje o rynku lub klientach i systemy komunika-
cyjne) 

– aktywa własności intelektualnej (marki handlowe, prawa autorskie, pakiety
i prawa do znaków towarowych)

G. Roos – kapitał ludzki (kapitał wiedzy, umiejętności, motywacji, zadań) 
– kapitał organizacyjny (kapitał procesów; kapitał odnowy i rozwoju) 
– kapitał klienta (kapitał relacji z klientami, dostawcami, sieci relacji z partnerami

i inwestorami)

M. Bratnicki – kapitał społeczny kapitał ludzki kapitał organizacyjny

M. Rowińska-
-Fronczek

– kapitał osobowy złożony z kapitału technicznego, który tworzy nowy produkt,
wdraża postęp techniczny, tworzy nową jakość produktów i procesów oraz orga-
nizacyjnego skierowanego do wewnątrz organizacji, który: kształtuje procesy, bu-
duje strukturę, tworzy kulturę organizacyjną oraz skierowany na rynek, który
kształtuje relacje z rynkiem, buduje trwałe więzi z klientem i buduje strategie mar-
ketingowe)

– kapitał bezosobowy (regulaminy, struktura, wynalazki, patenty, licencje, know-
-how, bazy danych, receptury, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki handlowe
itp.)

A. Fazlagic – zasoby ludzkie (intelekt, doświadczenie, kompetencje, ogólne umiejętności oraz
wiedza pracowników) 

– aktywa intelektualne (dokumenty, projekty, programy, dane, procesy) 
– własności intelektualne (patenty, prawa autorskie, licencje, marka, tajemnice hand-

lowe, znaki handlowe)
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Zaprezentowane definicje kapitału intelektualnego są względem siebie komple-
mentarne, pokazują różne ujęcia, nie wykluczając się wzajemnie. Wielu autorów iden-
tyfikuje kapitał intelektualny jako wartość niematerialną organizacji. Na rysunku 1
autor przedstawił powiązania między wartościami niematerialnymi a kapitałem
intelektualnym. Wynika z nich, że wartości niematerialne są częścią składową kapi-
tału intelektualnego.

Autor na potrzeby niniejszego opracowania zaproponował własną definicję ka-
pitału intelektualnego, uznając, że jest to składowa ściśle ze sobą powiązanych ele-
mentów, potencjału kadrowego oraz wyodrębnionych procesów, którego efektem są
aktywa materialne i niematerialne przyczyniające się do wzrostu wartości organizacji. 

Rys. 1. Powiązania między wartościami niematerialnymi  a kapitałem intelektualnym

Źródło: [6, s. 106].

Zarządzanie kapitałem intelektualnym nie jest łatwe ze względu na:
● ryzyko związane z gospodarowaniem składowymi kapitału intelektualnego,
● ciągły rozwój komponentów kapitału intelektualnego,
● silne powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi składnikami

kapitału intelektualnego,
● monitorowanie (wskazywanie dynamiki zmian) w kapitale intelektualnym.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym jest więc nieustannym procesem rozwoju
ukrytych aktywów organizacji przekładającym się na siłę (pozycję) konkurencyjną.

Wiedza 
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3. Potencjał personelu w kreowaniu kapitału intelektualnego

Pracownicy stanowią potencjał wyrażony w postaci ich wiedzy, doświadczenia,
stanu zdrowia, zaangażowania. By jednak personel mógł stanowić źródło rozwoju
kapitału intelektualnego, kadra kierownicza powinna wskazać na jego podmiotowość,
a w szczególności (por. [1, s. 73-74]):
● stworzenie właściwego systemu motywacji (odpowiedniej polityki wynagrodzeń

czy zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa),
● powiązanie interesów pracowników z celem firmy (zaspokajanie osobistych am-

bicji),
● zbieranie informacji nt. wyników pracy (możliwość awansu, ograniczenie kon-

fliktów, które niszczą zaangażowanie i zadowolenie pracowników, stymulowanie
przedstawiania i uzasadniania złożonych pomysłów, tolerowanie błędów),

● zarządzanie talentami.
Na efektywne zarządzanie personelem składa się [4, s. 446-447]:

– jakość procesu pracy – kładzie się tu nacisk na proces, nie na wynik; przez orga-
nizowanie szkoleń i pogłębianie wiedzy można nauczyć pracowników pracować
mądrzej, co dostosuje ich do wymagań realizowanego procesu,

– jakość myślenia i podejmowania decyzji – kształcenie umiejętności twórczego
myślenia pracowników zwiększa ich zdolności do podejmowania decyzji; w wy-
niku tego mogą usprawniać swoje działania i pracować efektywniej,

– jakość informacji – działania pracowników w dużej mierze zależą od informacji
dotyczących procesów, w których uczestniczą, oraz otoczenia; chodzi o pra-
widłowość, skuteczność i szybkość przepływu informacyjnego,

– jakość powiązań międzyludzkich – współpraca wpływa na procesy informacyjne,
stosunki międzyludzkie, procesy decyzyjne, a w rezultacie − na jakość procesu
pracy,

– jakość postrzegania i odczuwania współpracowników – wpływa na sukces wy-
ników pracy, na zaangażowanie w wypracowanie wspólnych „owoców jakoś-
ciowej pracy”,

– jakość zbioru wartości – specyficzne wartości, zasady postępowania, normy za-
chowania to istotny czynnik kształtujący kreatywność i  jakość.
W celu oceny personelu jako czynnika kreowania kapitału intelektualnego prze-

prowadzono badanie w jednym z przedsiębiorstw należącym do branży spożywczej2.
Do badania wykorzystano metodę CSI (Customer Satisfaction Index) w celu oceny
kategorii kapitału ludzkiego oznaczonych w sposób następujący: umiejętności prak-
tyczne (1), wiedza teoretyczna (2), talenty (3), innowacyjność (4), zdolność do na-
śladowania (5), przedsiębiorczość (6), zdolność do zmian (7), chęci działania (8),

2 Firma powstała w 1995 r. jako rodzinne przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem
zbożowym. Obecnie zatrudnia 130 pracowników. W firmie poddano badaniu 11 osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska. 
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predyspozycje osobowościowe (9), zaangażowanie w procesy organizacyjne (10),
skłonność do zachowań etycznych (11), władza organizacyjna (12), przywództwo
menedżerskie (13) (por. [34, s. 17]). 

CSI jest metodą ankietową polegającą na mierzeniu oczekiwań klientów (ze-
wnętrznych i wewnętrznych) oraz ich zadowolenia. Według zasad tej metody ankie-
towani podają wagę poszczególnych czynników oraz oceniają poziom zadowolenia
z poszczególnych czynników. Współczynnik zadowolenia klienta wyznaczany jest
jako suma iloczynów wag i ocen poszczególnych czynników. Efektem wizualizacji
badania ankietowego jest wykres, który zaprezentowano na rys. 2. Wykres podzielono
na cztery ćwiartki oznaczające odpowiednio: I – czynniki, które należy utrzymywać
i doskonalić, II – czynniki, które wymagają poprawy w krótkim czasie, III – czynniki,
które wymagają poprawy w dłuższym czasie, IV – czynniki nieistotne. 

Kierownictwo badanego przedsiębiorstwa uznało, że umiejętności praktyczne,
wiedza teoretyczna, przedsiębiorczość i zdolność do zmian to najbardziej istotne ele-
menty w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Jako elementy, które należy w jak naj-
krótszym czasie poprawić, wskazano: innowacyjność, chęci działania, zaangażowanie
w procesy organizacyjne. Do czynników, które można poprawić w dłuższej per-
spektywie czasowej, zaliczono: talenty, skłonność do zachowań etycznych, władza or-
ganizacyjna. Za nieistotne elementy cechujące „zakładowy” kapitał ludzki uznano:
zdolność do naśladowania, predyspozycje osobowościowe i przywództwo me-
nedżerskie. 

Rys. 2. CSI w badanym przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne.
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Badanie to miało na celu wskazanie:
a) jakie są oczekiwania kierownictwa wobec potencjalnych i obecnych pracow-

ników (podwładnych),
b) które z zaprezentowanych kryteriów mają największe znaczenie dla kierow-

nictwa,
c) w jakim stopniu wyodrębnione kryteria spełniają oczekiwania kierownictwa,
d) które elementy należy rozwijać, a które nie mają większego znaczenia dla or-

ganizacji.
Zarządzanie kapitałem ludzkim tworzą trzy przenikające się obszary: tworzenie

kapitału ludzkiego, wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz jego przekształcanie w
kapitał strukturalny. Uznając za słuszną koncepcję sieci, wydaje się, że proponowana
struktura powinna akcentować konieczność permanentnego rozwoju jako naj-
wyższego sposobu kształtowania kapitału ludzkiego w organizacjach (por. [3, s. 20]).

Wykorzystanie narzędzi analizy kapitału ludzkiego potencjalnie kreuje bardziej
przejrzysty proces dla wszystkich interesariuszy w działaniu inwestycyjnym. Narzę-
dzia te mogą wyraźniej wskazać inwestorom detalicznym, w jaki sposób wartość
dobrego zarządzania wpływa (kreuje) na wartość ich inwestycji. Dla inwestorów in-
stytucjonalnych analiza kapitału ludzkiego stanowi (zapewnia) możliwość uwzględ-
nienia wiedzy ukrytej w wewnętrznej wartości zarządzania (przedsiębiorstwa) i
analizowania go w ramach ściślejszej struktury oraz sprawienia, że kapitał ten jest wy-
raźniejszy zarówno dla inwestorów, jak i ich klientów. Dla zarządów spółek noto-
wanych na giełdzie analiza kapitału ludzkiego dostarcza jasnych wytycznych
(wskazówek, instrukcji) do określenia rodzajów dobrych praktyk zarządzania odpo-
wiednich dla długoterminowego, trwałego wzrostu, wskazówek, które  mogą być wy-
soce (bardzo) cenione przez rynki [8, s. 377].

4. Zakończenie

W dobie gospodarki opartej na wiedzy rozwój kapitału intelektualnego w przed-
siębiorstwie jest nieodzownym atrybutem organizacji. Sukces w doskonaleniu kapi-
tału intelektualnego ma swoje źródło w kapitale ludzkim. Pracownicy są
najistotniejszym ogniwem w działalności przedsiębiorstwa. Inwestowanie i ocena
kapitału ludzkiego przyczyniają się do osiągania wyższej (lepszej) sprawności orga-
nizacyjnej oraz budowania pozytywnych relacji z otoczeniem.
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THE STAFF AS A CRITERION OF DEVELOPING COMPANY’S 
INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Development of intellectual capital in companies is indispensable attribute in time when the eco-
nomy is based on knowledge. Successful improvement of intellectual capital has its source in human ca-
pital. Employees are the most important element in company’s activity (trading). Investment and
assessment of human capital contribute to reach better efficiency of management and create positive re-
lations with others participants of market.
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ROZWÓJ I POMIAR KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

1. Wstęp

Jedynym i prawdziwym kapitałem firmy jest kapitał intelektualny, czyli wiedza pracowników. 
Produktywność tego kapitału zależy od efektywności, z jaką posiadający wiedzę 

użyczą jej tym, którzy mogą ją zastosować. 
Carnegie

Najwyraźniej kapitał intelektualny jest ideą, której czas nadszedł. 
L. Edvinsson

Kapitał intelektualny stanowi coraz większą część wartości rynkowej przedsię-
biorstwa. Nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w klasycznej sprawozdawczości
finansowej, przez co brakuje postaw do oceny sytuacji, w jakiej znajdują się przed-
siębiorstwa. Dlatego zadaniem nauki jest wskazanie rodzaju i siły oddziaływania ka-
pitału intelektualnego na tworzenie wartości w przedsiębiorstwie oraz dostarczenie
metod pomiaru kapitału intelektualnego. Wycena kapitału intelektualnego i jego
składowych winna służyć poprawie przejrzystości rynków. Wśród przyczyn, które
przemawiają za tym, by ten ważny zasób niematerialny był mierzony, wskazuje się
między innymi wprowadzenie w życie konkretnych strategii, duże znaczenie pomiaru
dla poprawy jakości zasobów ludzkich oraz możliwość wspomagania rozwoju i utrzy-
mywania świadomości działań przedsiębiorstwa wśród jego grup interesu. Z badań
prowadzonych przez Mc Kenzie wynika, że przedsiębiorstwa, które wdrożyły metody
pomiaru kapitału intelektualnego, osiągnęły poprawę informacji służących  wspo-
maganiu inwestycji, zwiększyła się ilość informacji mogących wspomagać procesy
podejmowania decyzji, uzyskano istotną pomoc w efektywnym zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi, a także w zarządzaniu relacjami z klientami [9]. Posiadanie i rozwi-
janie kapitału intelektualnego jest  dużą szansą na powodzenie w biznesie.

Kapitał intelektualny to wiedza, odpowiednie doświadczenie, technologia orga-
nizacyjna, dobre stosunki z klientami oraz wszelkie umiejętności, które pozwalają
firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku [15]. Kapitał intelektualny może
być także traktowany jako język myślenia i zbiór technik działania odnoszących się
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do nośników przyszłych wyników przedsiębiorstwa. Wszystkie kraje, firmy i wszyscy
ludzie są coraz bardziej uzależnieni od wiedzy, patentów, procesów, umiejętności,
technologii i informacji na temat klientów, dostawców oraz od doświadczenia. Zda-
niem T. Stewarta wszystkie te elementy razem stanowią wiedzę będącą kapitałem in-
telektualnym.

2. Istota kapitału intelektualnego

Kapitał intelektualny (intellectual capital) został użyty pierwszy raz w dziedzi-
nie zarządzania zasobami ludzkimi, ale jego zastosowanie szybko uległo rozszerze-
niu także na inne dziedziny [7, s. 736-737]. Za jedną z pierwszych publikacji
podkreślających biznesowy charakter pojęcia kapitału intelektualnego uważa się 
artykuł T. Stewarta z 1991 r. pt. Brain power − how intellectual capital is becoming
America’s most valuable assest. Znalazło się w nim stwierdzenie, że kapitał intelek-
tualny jest sumą wszystkiego, co wiedzą wszyscy w przedsiębiorstwie, co pozwala
osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku.

Z dostępnych źródeł wynika jednak, że po raz pierwszy pojęcia „kapitał intelek-
tualny” użył w roku 1969 słynny ekonomista J.K. Galbraith w liście skierowanym do
polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego. Oto część listu: „Jestem ciekaw, czy zdaje
sobie Pan sprawę z tego, jak wiele my wszyscy na świecie zawdzięczamy wkładowi
Pańskiego kapitału intelektualnego w ostatnich dekadach”.

Kapitał intelektualny to wiedza menedżerska, która spożytkowana w procesach
przedsiębiorstwa może generować wartość dodaną [17, s. 64-65]. Kapitał intelek-
tualny to informacja, wiedza i kreatywność [28, s. 180]. Kapitał intelektualny orga-
nizacji to suma wiedzy jej członków wyrażająca się praktycznie w procesach i/lub
nieuchwytną wartością, która określa wartość firmy różną od jej wartości finanso-
wej [20, s. 27]. Kapitał intelektualny określany bywa także jako zbiór „wysp wie-
dzy”. Kapitał intelektualny obejmuje dwie kategorie [10, s. 23-24]:
– własność intelektualną przedsiębiorstwa,
– skomplikowany splot procesów i kultury połączony z siecią różnego rodzaju re-

lacji i kapitałem ludzkim,
Kapitał intelektualny zgodnie z najnowszą teorią zarządzania obejmuje:

– kapitał ludzki, który jest wartością pochodzącą od człowieka,
– kapitał strukturalny, czyli organizacyjne zdolności firmy do spełniania wymagań

rynku,
– kapitał relacyjny, który dotyczy sieci powiązań przedsiębiorstwa z otoczeniem

oraz wewnętrznych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami organizacji.
Wśród rodzajów kapitału intelektualnego wyróżnia się:

– kapitał pracowniczy obejmujący wiedzę indywidualnych ludzi,
– kapitał strukturalny, obejmujący systemy i procesy umożliwiające realizację kon-

kretnych rozwiązań,



– kapitał rynkowy, odnoszący się do więzi z klientem.
Siła kapitału intelektualnego wynika z integracji jego poszczególnych rodzajów.

Kapitał intelektualny obejmuje:
– sumę wszystkiego, co każdy w przedsiębiorstwie wie i tego, co w dużym stopniu

przesądza o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
– materiał intelektualny, w tym wiedzę, informacje, własność intelektualną, do-

świadczenie, które można wykorzystać, by tworzyć bogactwo organizacji,
– zasoby wiedzy w konkretnym czasie,
– skomplikowany splot procesów i kultury połączony siecią różnorodnego rodzaju

relacji z kapitałem ludzkim,
– kapitał intelektualny jest sumą kapitału ludzkiego i strukturalnego.

Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie ponadto obejmuje:
– kapitał organizacyjny, który tworzą aktywa niematerialne nieuwzględnione w

sprawozdawczości finansowej, będące własnością przedsiębiorstwa, w tym pa-
tenty, licencje, kulturę organizacyjną,

– kapitał rynkowy, obejmujący wizerunek firmy i ogół relacji z klientami, kapitał
ludzki, w tym wiedzę, umiejętności, doświadczenie pracowników, oraz aktywa
niematerialne, których właścicielem są pracownicy, a nie przedsiębiorstwo.
Kapitał intelektualny może być opisany jako niematerialne zasoby firmy, czyli za-

soby ludzkie (wiedza, umiejętności, zdrowie, energia witalna zawarta w każdym
człowieku, określające zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu i możli-
wości konstruowania nowych rozwiązań) oraz pozostałe aktywa niematerialne, które
wpływają na pozycję organizacji, np. wizerunek firmy, stosunki z otoczeniem, li-
cencje, patenty, strategie i systemy zarządzania [1, s. 101].

W roku 1992 L. Edvinsson wraz z zespołem określił charakter kapitału intelek-
tualnego w następujący sposób [8, s. 39]:
– informacje dotyczące kapitału intelektualnego są dodatkową, uzupełniającą, ale

nie podrzędną informacją w stosunku do informacji finansowych,
– kapitał intelektualny jest kapitałem finansowym odzwierciedlającym ukrytą lukę

pomiędzy wartością rynkową i księgową,
– kapitał intelektualny ma charakter zobowiązania, a nie majątku (aktywów).

W roku 1989 w Sztokholmie opublikowano Raport Konrada, który zapoczątko-
wał współczesne podejście do definiowania kapitału intelektualnego. Kapitał, jakim
dysponuje przedsiębiorstwo, podzielono na [22]:

1) kapitał finansowy,
2) kapitał know-how (kapitał intelektualny), obejmujący kapitał związany z jed-

nostką (umiejętności społeczne i osobiste, doświadczenie, wiedzę oraz kapitał
związany z organizacją, czyli kapitał strukturalny (historię i doświadczenie firmy,
wypracowane, ujednolicone metody postępowania, kulturę organizacyjną).
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Wyróżnia się dwa nurty związane z koncepcją kapitału intelektualnego:
1. Wiążący się z kreacją, wykorzystaniem i pomnażaniem wiedzy zgromadzonej

w organizacji, w podejściu tym podkreśla się także znaczącą rolę strategii i koniecz-
ność powiązania kapitału intelektualnego z celami strategicznymi firmy.

2. Związany z pomiarem kapitału intelektualnego i jego udziałem w kreowaniu
wartości firmy. Koncepcja ta podkreśla wagę stworzenia odpowiedniego systemu in-
formacyjnego pozwalającego na pomiar danych niefinansowych oraz ich relacji do
tradycyjnych danych finansowych. Twórcy tej koncepcji kładą nacisk na dostoso-
wanie istniejących narzędzi rachunkowości do opisywania zmian w aktywach nie-
materialnych.

Za formalny początek zarządzania kapitałem intelektualnym przyjmuje się rok
1987, kiedy to w Szwecji zawiązała się Grupa Konrada. Założył ją Karl-Erik Sveiby
wraz z sześcioma innymi działaczami szwedzkiego życia gospodarczego. Za cel po-
stawiono sobie wówczas opracowanie uniwersalnej metody pomiaru aktywów nie-
materialnych, czego efektem był opublikowany po dwóch latach Raport Konrada
kwestionujący tradycyjne zasady rachunkowości i zarządzania. Zdefiniowano wów-
czas kapitał intelektualny oraz pierwsze wskaźniki intelektualne. W 1994 r. już 
43 szwedzkie przedsiębiorstwa zaczęły mierzyć i raportować przynajmniej niektóre
elementy kapitału intelektualnego zgodnie z wytycznymi Grupy Konrada [23].

Na przełomie lat 80. i 90. pojawiły się pierwsze próby praktycznych wdrożeń
koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. Jako pierwsza zrobiła to firma 
WM-Data, która w swoim raporcie rocznym opublikowała specjalny dodatek dotyczący
wyłącznie kapitału intelektualnego. Firma ubezpieczeniowa Skandia AFS jako pierw-
sza utworzyła stanowisko dyrektora kapitału intelektualnego oraz oficjalnie postawiła
sobie za cel wzrost i rozwój kapitału intelektualnego jako istotnej i trwałej wartości
oraz wprowadzenie go do bilansu przedsiębiorstwa. W roku 1994 opublikowała rów-
nież raport zatytułowany Visualizing intellectual capital, w którym przedstawiła wy-
cenę niektórych pozycji wchodzących w jego skład. Inne firmy również poszły tą
drogą.

3. Uzasadnienie wymogu pomiaru kapitału intelektualnego 
w przedsiębiorstwie

Mierzyć, mierzyć, mierzyć po to, by poznać różnice i różnice różnic.
Galileo Galilei

Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego jest przedmiotem licznych dys-
kusji, które mają miejsce  wśród naukowców i praktyków. Studia literaturowe upo-
ważniają do stwierdzenia, że są dwie grupy metod i modeli:
– karty wyników, w tym BSC,
– służące wycenie wartości kapitału intelektualnego lub wyceny wartości elemen-

tów tworzących kapitał intelektualny.
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Trudno znaleźć jednak rozwiązanie, które byłoby przyjęte jako wzorcowe. Wiele
przedsiębiorstw w Europie i w USA mierzy kapitał intelektualny. Próby jego licze-
nia rozpoczęto w latach 60. XXI w., ale rzeczywiste liczenie kapitału intelektualnego
rozpoczęto w Szwecji (firmy: WM-Data w 1989 r. oraz Skandia AFS).

Nadrzędnym celem pomiaru kapitału intelektualnego jest sprawozdawczość,
która ma dualny charakter. Jest bowiem przeprowadzana na potrzeby firmy oraz pod-
miotów z otoczenia. Pomiar kapitału intelektualnego na potrzeby firmy umożliwia
wskazanie tych elementów kapitału intelektualnego, które działają w sposób po-
prawny, a w których należy dokonać zmian. Raport kapitału intelektualnego umożli-
wia pokazanie dynamiki wzrostu kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie.
Pozwala przedsiębiorstwu na określenie swojej przewagi konkurencyjnej na podsta-
wie kapitału intelektualnego oraz na identyfikację słabych stron w obszarze za-
rządzania kapitałem intelektualnym, a także podjęcie działań naprawczych i
korygujących.

Dokonując wyboru metody pomiaru kapitału intelektualnego, należy, zdaniem
T.A. Stewarta, kierować się następującymi zasadami [5, s. 24]:
– metoda pomiaru powinna być jak najprostsza,
– należy mierzyć to, co jest istotne z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa,
– należy mierzyć działania prowadzące do tworzenia kapitału intelektualnego.

Karl Erik Sveiby podzielił metody pomiaru kapitału intelektualnego na cztery
grupy [24]:

1. Metody bezpośrednie, które służą do szacowania wartości kapitału przez do-
dane wartości poszczególnych jego składników, składniki kapitału mogą zostać oce-
nione za pomocą kilku lub jednego połączonego współczynnika.

2. Metody kapitalizacji rynku, dotyczące wartości rynkowej przedsiębiorstwa,
opierające się na obliczeniu różnicy pomiędzy wartością rynkową a kapitałem ak-
cjonariuszy.

3. Metody związane z obliczeniem stopy zwrotu z aktywów (ROA); średnie przy-
chody przed opodatkowaniem są dzielone przez wartość aktywów materialnych
firmy. Otrzymany wskaźnik ROA porównywany jest ze średnią w branży, różnica
jest mnożona przez  średnią wartość aktywów niematerialnych w celu obliczenia
średniego rocznego przychodu z aktywów niematerialnych. Dzieląc powyższe śred-
nie przychody przez średni koszt kapitału dla przedsiębiorstwa lub stopę procentową
kredytu, można oszacować wartość aktywów niematerialnych.

4. Metody oparte na karcie wyników, polegające na identyfikacji różnych skład-
ników aktywów niematerialnych, pokazujące w sposób zrozumiały i przejrzysty
strukturę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Poszczególne składniki kapitału
intelektualnego są identyfikowane, mierzone i katalogowane, a następnie przedsta-
wione w postaci karty punktowej (tablicy); metody te przypominają metody bezpo-
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średnie, różnicą jest brak wartości finansowych aktywów niematerialnych. Czasami
tworzony jest syntetyczny wskaźnik oparty na wskaźnikach cząstkowych.

K.E. Sveiby podkreśla, że systemy pomiarowe mogą być używane do kontroli
albo do dialogu. Jako język dialogu są bardzo dobre, bo zmuszają do definiowania za-
leżności w ścisłej formie i zmuszą do ich przestrzegania. Są pomocne także w rozu-
mieniu przez menedżerów związków pomiędzy ludźmi i źródłami zysku własnej
organizacji. Jednak bardzo często wysiłki przedsiębiorstw zmierzają w kierunku kon-
centracji na kontroli. Menedżerowie, którzy wdrażają systemy pomiarowe w celu
kontrolowania działalności, często zapominają, że tylko zapewnienie pracownikom
swobody może być źródłem innowacyjności i kreatywności, ryzykują zatem często
utratę ludzi. Organizacje najczęściej nie potrzebują większej kontroli, konieczna jest
natomiast liberalizacja nieodpowiednich systemów kontroli. Potrzebują bardziej krea-
tywnej przestrzeni, a także systemów, które wspomagają otwarty dialog, a zatem
mogą więcej wnieść do strategii przedsiębiorstw [25, s. 7]. Kapitał  intelektualny daje
szansę na poprawę jakości, innowacyjności i konkurencyjności.

Pomiar kapitału intelektualnego jest także ważny dla otoczenia firmy, w tym dla
jej partnerów oraz klientów. W odniesieniu do spółek akcyjnych raport oraz pomiar
kapitału intelektualnego jest źródłem wiedzy na temat konkurencyjności firmy i ułat-
wia podejmowanie decyzji inwestycyjnych, natomiast klientów informuje o tym, czy
warto kontynuować współpracę [30, s. 101-120].

Błędy popełniane najczęściej przez menedżerów przy stosowaniu narzędzi wy-
ceny kapitału intelektualnego są następujące [11]:
– brak powiązań wskaźników niefinansowych ze strategią organizacji, istnieje ko-

nieczność dokonania wyboru ważnych dla przedsiębiorstwa mierników,
– brak weryfikacji związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wynikami nie-

finansowymi i kondycją finansową,
– ustalanie błędnych celów; firmy muszą mieć świadomość, że poprawa niefinan-

sowych osiągnięć firmy wymaga czasu,
– nieprawidłowo dokonane pomiary; konieczne są tu rzetelne i wiarygodne miary

statystyczne.
Tradycyjnie przyjętym miernikiem wartości przedsiębiorstwa jest sprawozdanie

bilansowe i przez lata było ono uznawane za najbardziej obiektywny obraz jego ak-
tywów. L. Edvinsson twierdzi, że wycena kapitału intelektualnego ludzkiego i struk-
turalnego jest paradygmatem współczesnej rachunkowości, można zaryzykować
zatem stwierdzenie, że jest paradygmatem społeczeństwa wiedzy − epoki wiedzy.
Stwierdza on, że nowa rzeczywistość biznesowa determinuje konieczność skon-
struowania nowego bilansu (rachunku zasobów majątkowych),  w którym bilanso-
wana będzie przeszłość z przyszłością, aktywa finansowe z aktywami
niefinansowymi, czyli kapitał intelektualny [8, s. 23]. Istnieje konieczność pomiaru
kapitału intelektualnego w wielkości zweryfikowanej przez rynek.
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L. Edvinsson stwierdza, że do końca dekady setki tysięcy dużych i małych przed-
siębiorstw na całym świecie przyjmą kapitał intelektualny jako sposób pomiaru, wi-
zualizacji i prezentacji ich prawdziwej wartości. Tak będzie, ponieważ rachunkowość
kapitału intelektualnego wyjątkowo wykazuje to, co liczy się w nowoczesnej gospo-
darce szybko zmieniających się, opartych na wiedzy, wirtualnych przedsiębiorstw,
czyli na:
– silną i trwałą współprace w obrębie parametrów sieciowych,
– trwałą lojalność klientów,
– rolę głównych pracowników, na których wiedzy i kompetencjach opiera się przy-

szłość przedsiębiorstw,
– przywiązanie przedsiębiorstwa i jego pracowników do ciągłego uczenia się,
– charakter i wartości przedsiębiorstwa −  cenne narzędzie dla inwestorów i kie-

rownictwa przy  rozważaniu fuzji, przejęć, aliansów, partnerstw i zatrudniania
pracowników [8, s. 23].
Pomiar kapitału intelektualnego jest skomplikowany z następujących powodów:

– zdecydowana większość elementów kapitału ludzkiego jest niematerialna i trudno
je ująć w sposób wartościowy,

– brak zasad wyceny zasobów niematerialnych, które składają się na kapitał inte-
lektualny,

– w skład kapitału intelektualnego wchodzą   specyficzne elementy kapitału ludz-
kiego i strukturalnego.
Dotychczas nie ustalono do końca zasad, a także wytycznych dla tworzenia spra-

wozdań dotyczących kapitału intelektualnego. Konieczne jest opracowanie wykazu
miar do pomiaru kapitału intelektualnego, a także sposobów, które umożliwiłyby
stworzenie bazy do porównywania danych. Doświadczenia Skandii AFS czy Intel-
lectual Capital Sweden AB pokazują, że można tworzyć sprawozdawczość dotyczącą
kapitału intelektualnego [13, s. 19-20]. Skandia AFS w raporcie na temat kapitału in-
telektualnego uwzględniła 24 typy miar podzielone na następujące grupy: kumula-
cyjne, konkurencyjne, komparatywne oraz połączone.

4. Metody pomiaru kapitału intelektualnego

Do narzędzi wyceny kapitału intelektualnego należą:
1. Monitor aktywów niematerialnych (intanglible assets monitor), który umożli-

wia zaprezentowanie w postaci liczb stopnia rozwoju kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa oraz efektywności jego wykorzystania. Został zaproponowany przez 
K.E. Sveiby’ego [26]. Model ten to tablica podzielona na trzy obszary, są nimi: nasi
klienci (struktura zewnętrzna), nasza organizacja (struktura wewnętrzna), nasi pra-
cownicy (kompetencje, kapitał ludzki). Każdy z tych obszarów analizowany jest pod
kątem wzrostu/rozwoju, wydajności oraz stabilności za pomocą wielu wskaźników.
Obejmuje on 25 wskaźników [6, s. 26-27]. Może być wykorzystany jako wewnętrzne
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narzędzie organizacji i zintegrowany z systemami informacji zarządczej. Dostarcza
informacji, które są ważnym narzędziem w zarządzaniu aktywami niematerialnymi
oraz w innych obszarach przedsiębiorstwa. Metoda jest prosta, cechuje ją elastycz-
ność. Ocenia się, że jeśli ta metoda stałaby się standardowym sposobem raportowa-
nia zasobów niematerialnych, to niezbędne jest opracowanie standardów i wymagań
odnoszących się do jego treści [29, s. 25].

2. Strategiczna karta wyników (balanced scorecard), która uwzględnia perspek-
tywę finansową, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Zbudowana jest ze
wskaźników służących połączeniu wizji i strategii wyrażonych w postaci konkret-
nych celów oraz służących pomiarowi postępu w realizacji strategii. Wskaźniki zin-
tegrowane są w powiązanych ze sobą obszarach finansowych i niefinansowych
określających rezultaty działań oraz stymulujących rozwój firmy. W BSC występują
cztery perspektywy, które są bardzo ważne z punktu widzenia oceny obecnego i przy-
szłego sukcesu firmy [14, s. 27].

Perspektywa finansowa obejmuje mierniki finansowe służące podsumowaniu
efektów ekonomicznych przeszłych działań i ukazujące, czy wdrożenie i realizacja
strategii przyczyniają się do poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa,
cele finansowe odnoszą się do zysku, stopy zysku, płynności finansowej.

Perspektywa klienta umożliwia identyfikację klientów, a także segmentów
rynku, w których przedsiębiorstwa zamierzają konkurować. BSC umożliwia przypi-
sanie do docelowych segmentów klientów i rynku głównych mierników osiągania
celów odnoszących się do klienta. Umożliwia identyfikację wartości oferowanej
klientom i segmentom rynku. Wartość oferowana klientom to ważny czynnik przy-
szłego sukcesu, który kształtuje przyszła wartość mierników osiągania celów. Są to
np. mierniki dotyczące udziału w rynku, zdobywania klientów, utrzymania klientów,
satysfakcji, rentowności klientów.

Perspektywa procesów wewnętrznych obejmuje procesy innowacyjne pole-
gające na tym, że przedsiębiorstwo bada pojawiające się i ukryte potrzeby klienta, a
następnie tworzy wyrób czy usługę spełniające oczekiwania klienta, ponadto
uwzględnia procesy operacyjne polegające na wytwarzaniu produktu i dostarczaniu
go klientowi oraz procesy obsługi posprzedażnej dotyczące podnoszenia wydajności
pracy, zmiany struktury kosztów, skracania cyklu produkcyjnego, redukowania liczby
defektów oraz obniżania kosztów. Perspektywa ta służy identyfikacji działań i pro-
cesów kluczowych dla osiągania celów sformułowanych w perspektywie klientów i
finansów. Każde przedsiębiorstwo ma swój model łańcucha procesów, które kreują
wartość dla klienta i determinują wyniki finansowe.

Perspektywa rozwoju obejmuje cele i mierniki determinujące rozwój organiza-
cji. Cele w przedstawionych perspektywach obejmują te obszary, w których przed-
siębiorstwo musi się doskonalić, by osiągnąć przyrost efektywności. Cele zawarte w
perspektywie rozwoju tworzą bazę umożliwiającą realizację zamierzeń ujętych w po-
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zostałych trzech perspektywach. Perspektywa rozwoju obejmuje trzy główne ele-
menty, tj. potencjał kadrowy mierzony rotacją, wydajnością, satysfakcją pracowni-
ków, możliwości systemów informacyjnych oraz poziom motywacji, decentralizacji
i zbieżności celów określony przez mierniki zgłoszonych i zrealizowanych inicja-
tyw, mierniki usprawnień oraz efektywności zespołów.

Zrównoważona karta wyników pozwala dostosować system pomiaru do specy-
fiki prowadzonej działalności. Analiza struktury karty pozwala stwierdzić, co zda-
niem osób kierujących firmą jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie
przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy pamiętać, że zastosowanie karty wyników
wiąże się z kilkoma problemami [12, s. 57]. Jest to system złożony i zawiera wiele
wskaźników, może tu mieć miejsce subiektywność ocen oraz pominięcie tych aspek-
tów działalności przedsiębiorstwa, które są trudno mierzalne, a jednocześnie ważne
dla osiągnięcia sukcesu w długim okresie.

3. Scandia Navigator, który jest połączeniem zarządzania wiedzą z BSC i obej-
muje obszar finansowy, klientów, obszar procesów i ludzki. Scandia to jedno z naj-
większych szwedzkich przedsiębiorstw w branży usług ubezpieczeniowych i
finansowych. W roku 1994 po raz pierwszy do raportu rocznego firmy dołączono su-
plement dotyczący kapitału intelektualnego. Scandia Navigator umożliwia całoś-
ciowe podejście Scandii do kapitału organizacyjnego, umożliwia specyficzne
połączenie zarządzania wiedzą  z metodą BSC zaproponowaną przez Kaplana i Nor-
tona w roku 1992. Wyróżniono  następujące perspektywy: finansową, klienta, inno-
wacji, rozwoju i procesów wewnętrznych oraz  piątą perspektywę − ludzką [8, s. 56].
Scandia Navigator składa się  zatem z pięciu obszarów, na których przedsiębiorstwo
koncentruje swoją uwagę i z których pochodzi wartość jego kapitału intelektualnego.
Są to obszary: finansowy, klientów i procesów, rozwoju i ludzki.

4. Intellectual Capital Rating, który umożliwia zidentyfikowanie i opisanie luki
pomiędzy wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa  oraz spojrzenie na przed-
siębiorstwo z perspektywy efektywności, ryzyka, odnowy i rozwoju [18, s. 48-50].
Metoda ta opracowana została przez Capital Sweden AB na podstawie teorii skon-
struowanych przez znanych specjalistów oraz przy ich bezpośredniej współpracy, a
należeli do niej Leif Edvinsson, Lev Baruch oraz Tom Stewart. Jest ona stosowana
do określonych aktywów niematerialnych stanowiących kluczowe czynniki sukcesu
firmy, które nie są umieszczone w bilansie. Umożliwia zidentyfikowanie i opisanie
luki między wartością księgową i rynkową przedsiębiorstwa oraz spojrzenie na przed-
siębiorstwo z perspektywy efektywności, ryzyka i rozwoju. Pozwala odpowiedzieć
na pytanie, czy firma ma właściwe aktywa niematerialne służące  osiągnięciu obra-
nych celów oraz czy aktywa te wykorzystywane są w najbardziej efektywny sposób.
IC Rating uwzględnia stan obecny oraz przyszłą perspektywę, dlatego analizie pod-
dawane są podejmowane wysiłki oraz zdolność organizacji do odnowy i rozwoju, a
także ryzyko obniżenia obecnego poziomu efektywności. W obszarze modelu biz-
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nesowego IC Rating wyróżnia się trzy części: wizję, misję i ideę biznesową, strate-
gię biznesową oraz uwarunkowania otoczenia biznesowego. Informacje niezbędne
do sporządzenia ratingu czerpane są od zewnętrznych i wewnętrznych interesariu-
szy posiadających największą wiedzę o danym obszarze. Wyniki analiz prezento-
wane są na trzech poziomach, tj. zarządczym, operacyjnym i respondenta.

Poziom zarządczy umożliwia spojrzenie na aktywa niematerialne z trzech per-
spektyw:
– z punktu widzenia efektywności (aktualna efektywność w tworzeniu wartości fi-

nansowej),
– ryzyka; jest ona związana z prawdopodobieństwem zajścia zdarzeń mogących

niekorzystnie wpłynąć na bieżącą efektywność poszczególnych parametrów,
– zdolności do odnowy; oceniane są działania organizacji podejmowane w celu od-

nowy oraz rozwoju jej zasobów niematerialnych.
Poziom operacyjny dostarcza w procesie oceny dodatkowych informacji. Oceny

prezentowane są na wykresach radarowych oraz opracowywane dla każdego obszaru
odrębnie. Poziom respondenta zawiera wyniki oceny z punktu widzenia respon-
dentów, dają one możliwość zrozumienia poziomu operacyjnego. Przygotowywane
są pisemne raporty respondentów prezentujące otwarte oraz anonimowe wypowiedzi
sklasyfikowane według kategorii i poszczególnych pytań.

Wśród zalet IC Rating można wskazać na to, iż:
– pozwala na dokonanie wyceny zasobów niematerialnych organizacji, dostarcza

informacji o jej potencjale rozwojowym,
– daje możliwość dokonania porównań między przedsiębiorstwami lub jednost-

kami organizacyjnymi,
– pozwala na zlokalizowanie słabych punktów organizacji oraz śledzenie efektów

działań zmierzających do ich likwidacji,
– udostępnienie IC Ratingu przedsiębiorstwa otoczeniu zwiększa jego przejrzystość

oraz przyciąga potencjalnych inwestorów,
– pozwala lepiej zrozumieć niefinansowe aktywa oraz ich wpływ na kreowanie

wartości firmy,
– wpływa na poprawę jakości zarządzania kapitałem intelektualnym.

5. Metoda VAIC (Value Added Intellectual Coefficient − wskaźnik intelektualnej
wartości dodanej A. Pulic) [19], określany także jako wskaźnik ogólnej efektywności
zaangażowanych w działalność aktywów materialnych i niematerialnych. Obliczenie
wskaźnika składa się z następujących etapów [27, s. 180-181]:

A. Określenie zdolności do tworzenia wartości, obliczenie generowanej przez
przedsiębiorstwo wartości dodanej VA. Wartość dodana to różnica pomiędzy przy-
chodami a łącznymi kosztami działalności z wyjątkiem wydatków na pracowników
[21, s. 355-356].
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B. Obliczenie efektywności tworzenia wartości dodanej przez kapitał fizyczny
VACE: 

VACE = VA/CE,
gdzie VA – wartość dodana, CE – kapitał fizyczny w przedsiębiorstwie.

C. Obliczenie efektywności tworzenia wartości dodanej przez kapitał intelek-
tualny VAHC:

VAHC = VA/HC,
gdzie HC – zaangażowany  w przedsiębiorstwie kapitał ludzki.
D. Współczynnik intelektualnej wartości dodanej:

VAIC = VACE + VAHC.
W literaturze spotkać można trzeci wskaźnik, który współtworzy VAIC. Jest to

VASC, czyli wskaźnik efektywności zaangażowanego kapitału strukturalnego. Kapi-
tał strukturalny to różnica pomiędzy wartością dodaną VA a zaangażowanym kapi-
tałem ludzkim HC. Wówczas współczynnik VAIC = VACE + VAHC + VASC.

Podstawowym założeniem jest to, że wydatki dokonywane przez pracowników
traktowane są jako inwestycje, a nie koszty, zatem wypracowany zysk firmy jest wy-
nikiem właściwego zarządzania zarówno kapitałem finansowym, jak i kapitałem in-
telektualnym. Metoda ta jest prosta, co sprawia, że jest właściwa dla każdej firmy.
Wymaga jedynie danych zawartych w standardowych sprawozdaniach finansowych.
Pomaga ona lepiej funkcjonować w warunkach nowej gospodarki, umożliwia kie-
rownictwu na poziomie korporacyjnym mierzenie wyników pracy intelektualnej.

Wskaźnik ten obejmuje wskaźnik efektywności wykorzystania kapitału własnego
firmy, kapitału ludzkiego oraz strukturalnego firmy. Kolejno należy obliczyć war-
tość dodaną brutto (przychody minus zakupione materiały i usługi obce: jest to suma
wynagrodzeń, amortyzacji, wypłacanych dywidend, zapłaconych podatków, odsetek
od kredytów i pożyczek oraz zysku zatrzymanego) oraz określić efektywność wyko-
rzystania kapitału własnego  (CEE − finansową stopę wartości dodanej firmy: wskaź-
nik efektywności wykorzystania zaangażowanego kapitału własnego jako stosunek
wartości dodanej brutto oraz księgowej wartość aktywów netto przedsiębiorstwa).
Oblicza się także wskaźnik efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego jako sto-
sunek wartości dodanej brutto oraz kosztów wynagrodzeń, a także wskaźnik efek-
tywności wykorzystania kapitału strukturalnego jako stosunek wartości kapitału
strukturalnego do wartości dodanej brutto.

Metoda VAIC obliczania efektywności kapitału intelektualnego pozwala na
dokładny jego pomiar. Im wyższy wskaźnik VAIC, tym lepsza efektywność wyko-
rzystania wszystkich zasobów formy, a co się z tym wiąże, poszukiwana jest wyższa
wartość dodana. Metoda ta będzie z pewnością rozwijana jako łatwe do zastosowa-
nia narzędzie na każdym poziomie działalności człowieka zarówno na poziomie po-
jedynczego przedsiębiorstwa, jak i w szerszym zakresie do analiz wielu jednostek
gospodarczych w ramach branż, gałęzi gospodarki, a nawet całej gospodarki naro-
dowej. Zaletą metody jest to, że jest prosta, gwarantuje niskie koszty związane z jej
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zastosowaniem. Jeśli ocena efektywności wykorzystania potencjału intelektualnego
będzie kosztować więcej niż ten potencjał, to nie ma sensu jej wdrażać. Najwięk-
szym atutem metody jest analiza wskaźnikowa, ale jest to jednocześnie wada, po-
nieważ nie uwzględnia ona wielu istotnych czynników, co ogranicza przydatność tej
metody.

6. Model pomiaru kapitału intelektualnego A. Brooking. O znaczeniu pomiaru
kapitału intelektualnego traktuje model Annie Brooking [4, s. 83-84]. Według tego
modelu pomiar kapitału intelektualnego jest istotny dla przedsiębiorstw, ponieważ
potwierdza zdolność organizacji do osiągania własnych celów, wspomaga planowa-
nie nakładów na badania i rozwój, pozwala firmie skoncentrować się na odpowied-
niej edukacji organizacyjnej i niezbędnych programach szkoleniowych, ocenia
wartość firmy, ułatwia identyfikację i efektywniejsze wykorzystywanie wewnętrznych
zasobów i umiejętności organizacji. Autorka metody dzieli kapitał intelektualny na:
– aktywa rynkowe, określa  je jako potencjał organizacji związany z niematerial-

nymi aktywami rynkowymi, np. marki, klienci i ich lojalność, zaległości, kanały
dystrybucji, reklama, podpisane kontrakty i porozumienia, umowy licencyjne,
koncesje; aktywa te mają ważną rolę, gdyż dają firmie przewagę nad konkurencją
w walce o miejsce na rynku, wpływają na jej sytuację finansową i decydują o jej
możliwościach rozwoju,

– aktywa odnoszące się  do ludzi obejmujące zdolności przywódcze, wiedzę do-
świadczenie, zdolności twórcze, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności
kierownicze, odporność na stres oraz zdolność do rozwiązywania problemów,

– aktywa majątku intelektualnego obejmujące tajemnice handlowe, prawa auto-
rskie, marki, znaki handlowe, patenty,

– aktywa infrastruktury; są to technologie, procesy i metody umożliwiające orga-
nizacji funkcjonowanie, zapewniające organizacji porządek, bezpieczeństwo  i
jakość; należą do nich  kultura firmy, procedury i standardy, metody zarządzania,
systemy komunikacyjne, bazy danych dotyczące klientów oraz rynku; jest to cała
infrastruktura zapewniająca organizacji funkcjonowanie.
7. Metoda pomiaru kapitału intelektualnego N. Bontisa. Zmodyfikowany model

Navigatora autorstwa L. Edvinssona wykorzystuje N. Bontis w celu konstrukcji in-
deksu kapitału intelektualnego kraju [17, s. 21-37]. Wartość rynkowa organizacji zos-
tała zastąpiona bogactwem kraju, natomiast kapitał finansowy odpowiada majątkowi
finansowemu danego kraju. Kapitał intelektualny kraju obejmuje cztery komponenty:
kapitał ludzki, procesowy, rynkowy i odnowy. Oznacza to, że pierwotne kategorie
kapitału klienckiego i kapitału innowacji wyróżnione w warunkach drzewa wartości
Scandii zostały zastąpione przez kapitał rynkowy i kapitał odnowy [2, s. 13-39].
Opracował on następujące grupy wskaźników:
– kapitał ludzki (wskaźnik analfabetyzmu, liczba szkół wyższych, odsetek nau-

czycieli w poszczególnych rodzajach szkół, liczba studentów w stosunku do
liczby mieszkańców, liczba absolwentów szkół wyższych),
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– kapitał procesowy (liczba linii telefonicznych w stosunku do liczby mieszkań-
ców, liczba komputerów osobistych przypadająca na jednego mieszkańca, liczba
osób korzystających z Internetu, liczba telefonów komórkowych, odbiorników
radiowych i telewizyjnych w stosunku do liczby mieszkańców),

– kapitał odnowy (ogólne wydatki poniesione na badania i rozwój jako procent
PKB, liczba pracowników w sferze badawczo-rozwojowej, nakłady poniesione na
szkolnictwo wyższe jako procent publicznych wydatków na edukację w kraju),

– kapitał rynkowy (wartość eksportu towarów wysokich technologii jako procent
PKB, liczba patentów przyznanych przez międzynarodowe biura patentowe,
liczba konferencji i imprez międzynarodowych w danym kraju).
8. Model IC – dVAL − Intellectual Capital Dynamic Value A. Bounfoura. Obej-

muje on zestaw wskaźników ujęty w trzech wymiarach: zasobowym, procesowym 
i rezultatów. Przyjmuje podział  kapitału ludzkiego na ludzki i strukturalny oraz przy-
pisuje im wskaźniki wyników. Podejmuje próbę oceny kapitału intelektualnego kra-
jów Unii Europejskiej [3, s. 103].

5. Podsumowanie

Kapitał intelektualny wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw, pomaga uzys-
kać przewagę konkurencyjną oraz zwiększenie ich wartości. Kapitał intelektualny
jest postrzegany jako różnica między wartością rynkową a wartością księgową, czyli
jako suma ukrytych aktywów nieujętych w bilansie [8, s. 39]. Pomiar kapitału inte-
lektualnego jest ważnym wyzwaniem nauki i praktyki. Poszukiwanie i doskonalenie
metod pomiaru kapitału intelektualnego jest zagadnieniem newralgicznym w wa-
runkach gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawione metody pomiaru, choć nie do
końca doskonałe, znajdują coraz szersze zastosowanie w przedsiębiorstwach na całym
świecie.
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DEVELOPING AND MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Knowledge society highly values intellectual capital and knowledge for which success of busines-
ses and individuals alike rest upon quality and efficiency of intellectual capital developed and applied.
Intellectual capital is fundamental for business value, innovations applied and supplied and firm’s po-
tential competitive advantage. Measuring intellectual capital is indispensable with respect to well gro-
unded methods as is seeking new ways of developing and improving intellectual capital resources.
Conclusions for business leaders are that intellectual capital must be properly addressed and measured
and managed. Several examples of widely accepted methods of measuring intellectual capital are pre-
sented.
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DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM 
INTELEKTUALNYM W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

– PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

1. Wstęp

Współczesne, nowoczesne koncepcje zarządzania, w tym koncepcja zarządzania
kapitałem intelektualnym, akcentują konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na
ukryty potencjał, czyli niematerialne aktywa, nie tylko jako na istotny czynnik kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, ale także sposób kształtowania oraz doskonalenia klu-
czowych kompetencji. Owa tendencja dotyczy również przedsiębiorstw małych,
którym coraz trudniej jest funkcjonować na wymagającym rynku oraz konkurować
na podstawie tradycyjnych zasobów. 

Celem artykułu jest identyfikacja sposobów doskonalenia procesu zarządzania
kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Na podstawie wyników badań
empirycznych autorka prezentuje stan oraz przejawy zarządzania kapitałem intelek-
tualnym w małych przedsiębiorstwach, a także proponuje rozwiązania w zakresie do-
skonalenia identyfikacji składników, prób pomiaru oraz sposobów wykorzystania i
rozwoju kapitału intelektualnego.

2. Koncepcja kapitału intelektualnego 
a specyfika małego przedsiębiorstwa 

Powszechne patrzenie na kondycję małych firm przez pryzmat uwarunkowań ze-
wnętrznych zaciemnia znaczenie wartości ich wewnętrznego potencjału. Wiele utrud-
niających życie małym firmom czynników z otoczenia tworzy niejednokrotnie jedną
„wielką barierę nie do pokonania”, ich występowanie zaś tłumaczy i usprawiedliwia
wszystkie pojawiające się niepowodzenia, także te pochodzące z wnętrza organiza-
cji. Zachowawczość w działaniu, odnajdywanie źródeł problemów w innych (zwłasz-
cza w działaniach rządu), brak chęci przezwyciężania barier, nieprzemyślane
działanie itd. są najczęściej przyczyną krótkookresowości działalności, zmniejszo-
nej tendencji do wzrostu oraz rozwoju małych przedsiębiorstw. Efektywność działań
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małej firmy zależy w dużym stopniu od uruchomienia zarówno materialnego („wi-
dzialnego”) potencjału, jak i tego niematerialnego, ukrytego, tkwiącego w całym
„materiale intelektualnym”. I tak koncepcja kapitału intelektualnego może się stać
strategiczną kompetencją małego przedsiębiorstwa. Ważne jest, by odpowiednio nim
zarządzać. Najpierw jednak trzeba go dostrzec, uświadomić sobie jego istnienie, aby
dalej − przez odpowiednie działania − móc próbować przekształcać go w istotny
czynnik konkurencyjności. Tabela 1 prezentuje sprzyjające cechy oraz obszary
działalności małego przedsiębiorstwa w kontekście rozpatrywania  kapitału intelek-
tualnego (badania go i zarządzania nim). Małe przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę,
choć podlega tym samym procesom jak  każda inna grupa wielkościowa przedsię-
biorstw, w związku z czym obszary, na podstawie których rozpatrywany jest kapitał
intelektualny, są takie same jak w przypadku np. dużego przedsiębiorstwa.

Tabela 1. Kapitał intelektualny a cechy i obszary działalności małego przedsiębiorstwa

Lp. Składnik kapitału 
intelektualnego

Małe przedsiębiorstwo

obszary sprzyjające cechy
1 2 3 4

1 Kapitał ludzki ● zasoby ludzkie − wiedza, umie-
jętności, kwalifikacje pracowni-
ków i menedżerów, talenty,
pomysły, relacje międzyludzkie,
chęć działania, potrzeby pra-
cowników, innowacyjność pra-
cowników, zaangażowanie w
procesy organizacyjne, organi-
zacja pracy, praca zespołowa,
praca indywidualna, szkolenia,
sposoby rekrutacji i selekcji,
motywacja, możliwości roz-
woju, samorealizacji, ocena pra-
cowników itd. 

● dynamiczni, przedsiębiorczy me-
nedżerowie, reagujący szybko na po-
jawiające się możliwości, skłonni do
podejmowania ryzyka 

● przebieg procesów pracy zdetermino-
wany przez osobiste stosunki i po-
wiązania wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstwa (kształtowanie kul-
tury organizacyjnej i utrzymanie oso-
bistych kontaktów z klientami i
pracownikami) 

● bliski kontakt właściciela z pracowni-
kami 

● szybki przebieg procesów decyzyj-
nych 

● znajomość potrzeb pracowników

2 Kapitał strukturalny
− wewnętrzny 

● wewnętrzna struktura – rodzaj
struktury organizacyjnej (a
także stopień centralizacji,
szybkość podejmowania de-
cyzji, przepływ informacji itd.),
systemy działania, procesy we-
wnętrzne, kultura organiza-
cyjna, historia firmy, styl
kierowania, metody zarządza-
nia, specyfika struktury finanso-
wej, bazy danych zawierające
informacje o rynku lub klien-
tach, systemy komunikacyjne,
systemy informatyczne, poziom

● elastyczność i dynamizm 
● szybki przepływ informacji 
● indywidualizowanie produkcji i

świadczenia usług 
● stosowanie organicznych stylów za-

rządzania 
● efektywna, nieformalna sieć komuni-

kacyjna 
● szybka reakcja na wewnętrzne pro-

blemy 
● możliwość szybkiej reorganizacji w

celu dostosowania się do zmian w
środowisku zewnętrznym 
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Tabela 1 (cd.)

Źródło: opracowanie własne.

Analiza tab. 1 pozwala na identyfikację cech małych przedsiębiorstw ułat-
wiających rozpatrywanie kapitału intelektualnego. Okazuje się, iż małe przedsię-
biorstwo ma warunki do rozwoju swojego kapitału ludzkiego. Przebieg procesów
pracy w małym przedsiębiorstwie jest zdeterminowany przez osobiste stosunki i po-
wiązania, co znajduje wyraz zarówno wewnątrz (kultura organizacyjna), jak i na ze-
wnątrz przedsiębiorstwa (relacje z klientami). Na rynku utrzymanie osobistych
stosunków z klientami stanowi ważny atut w walce konkurencyjnej, zwłaszcza w
branżach, w których różnice w asortymencie i cenie są minimalne. Jednocześnie sto-
sunki osobiste mogą wpływać pozytywnie na motywację i lojalność pracowników.
Bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnym daje możliwość lepszej znajomości
pozytywnych cech i umiejętności pracownika, wiedzy, którą dysponuje, i wykorzys-

1 2 3 4

2 informatyzacji, patenty, tajem-
nice handlowe, prawa autorskie,
prawa projektowe, znaki hand-
lowe i usługowe itd. 

● działania strategiczne − wiązka
celów strategicznych, procesy
tworzenia strategii, rodzaj stra-
tegii itd. 

● zasoby finansowe – w znacze-
niu przeznaczania (ilości, częs-
totliwości) środków finanso-
wych na rozwój pracowników i
menedżerów, wynagrodzenia,
kompensaty pozapłacowe, na
zakup patentów, licencji, kom-
puterów, oprogramowania, na
cele rozwojowe przedsiębior-
stwa, inwestycje, specyfika
struktury finansowej  itd. 

● prosta struktura organizacyjna nasta-
wiona głównie na osiąganie celów

● wysoki potencjał wzrostu − stosowa-
nie strategii niszowej, dyferencjacji

● mało biurokracji
● akcentowanie znaczenia tradycji i his-

torii, wieloletniego doświadczenia
(dzielenie  się wiedzą)

3 Kapitał strukturalny
zewnętrzny − rela-
cyjny

● działania marketingowe −
kształtowanie jakości produktu,
strategie cenowe, kanały dystry-
bucyjne, wykorzystywane środki
promocji, badania marketin-
gowe, strategie marketingowe
itd. 

● zasoby relacyjne − wizerunek
firmy, logo, relacje z klientami,
powiązania z dostawcami, po-
wiązania z udziałowcami, rela-
cje z finansodawcami, powiąza-
nia z innymi uczestnikami oto-
czenia itd. 

● szybkość reakcji na zmiany w otocze-
niu 

● szybkie dostosowywanie się do zmian
gustów i potrzeb klientów 

● bliskość rynku 
● wykorzystywanie nieskomplikowa-

nych narzędzi marketingowych 
● powiązania z dostawcami 
● szczególna dbałość o klienta (bliskie i

częste kontakty)
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tania ich dla dobra przedsiębiorstwa. Także osoba menedżera (właściciela-przedsię-
biorcy) małego przedsiębiorstwa, który ma odpowiednie cechy: skłonność do podej-
mowania ryzyka, szybkość podejmowania decyzji, przedsiębiorczość, cechy
przywódcze, może wpływać na systematyczne motywowanie pracowników, skupia-
nie ich wokół własnej osoby i celów przedsiębiorstwa, może kształtować wzorce za-
chowań pobudzające do ciągłego generowania rozwoju idei, co pobudza potencjał
intelektualny − tzw. potencjał intelektualny jednostki, który z kolei może być
składową potencjału intelektualnego. Elastyczność i szybkość reakcji na zmiany oto-
czenia w przypadku małych przedsiębiorstw, których podstawą jest dominacja per-
sonalnych powiązań, to także dobra przyczyna rozwoju kapitału intelektualnego.
Przedsiębiorstwa tego typu są w stanie szybko reagować na wszelkie zmiany oto-
czenia, dostosowując je do zmieniających się gustów oraz potrzeb konsumentów, i
wykorzystać swoją szansę na rynku. Innowacyjność jako element kapitału struktu-
ralnego również wyznacza kierunek działań zmierzających do tworzenia wartości
dodanej na podstawie aktywów niematerialnych. Sprzyjające warunki do ujawnia-
nia postaw innowacyjnych w małych przedsiębiorstwach wynikają z bliskości rynku,
znajomości konsumentów, szybszego przepływu informacji, przebiegu procesów de-
cyzyjnych oraz mniejszej skłonności do konfliktów. Ze względu na niewielką skalę
produkcji i indywidualizację klientów małe przedsiębiorstwa zmuszone są do po-
szukiwania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, co jest niewątpliwie
podstawą generowania wiedzy. Rozmiar małego przedsiębiorstwa jest  podstawą
przejrzystych systemów komunikacyjnych i tworzenia sieci w zakresie technologii in-
formatycznej. 

3. Stan kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie 
– wybrane zagadnienia 

Znalezienie odpowiedniego sposobu na zarządzanie kapitałem intelektualnym1

w małym przedsiębiorstwie nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej że współcześnie
funkcjonujące modele zarządzania kapitałem intelektualnym przystają raczej do roz-
budowanych struktur i możliwości dużych przedsiębiorstw [1, s. 81-87]2. Ponadto
wyniki badań niestety dowiodły, iż stan zarządzania kapitałem intelektualnym w
małych przedsiębiorstwach jest niezadowalający z punktu widzenia możliwości bu-
dowania przewagi konkurencyjnej na tej podstawie3, a przecież nie od dziś wiadomo,

1 Zarządzanie kapitałem intelektualnym rozumiane jako proces identyfikacji, pomiaru, wykorzys-
tania i rozwoju kapitału ludzkiego i strukturalnego: wewnętrznego i zewnętrznego – relacyjnego.

2 Szerzej na temat analizy możliwości zastosowania różnych modeli zarządzania kapitałem inte-
lektualnym w małym przedsiębiorstwie w: [1, s. 81-87]. 

3 Zaprezentowane w niniejszym artykule wyniki badań oraz wnioski są częścią większego projektu
badawczego poświęconego zarządzaniu kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Badania
przeprowadzono w latach 2002 i 2003. Ich przedmiotem były małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do
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że rozwój pracowników, technologii i relacji z otoczeniem to istotne sposoby po-
prawy pozycji konkurencyjnej na rynku, niedoinwestowanie i niewykorzystywanie
tych obszarów świadczy zaś o ich niedostrzeganiu i niedocenianiu. Okazuje się, iż po-
tencjał intelektualny jest faktycznie „ukryty” i bardzo słabo widoczny dla właści-
cieli-menedżerów małych firm. Analizując wyniki badań, trudno jest jednoznacznie
zidentyfikować specyfikę zarządzania kapitałem intelektualnym w małym przedsię-
biorstwie. Być może specyfiką o wyraźnie negatywnym zabarwieniu jest brak świa-
domego postrzegania kapitału intelektualnego w zdecydowanej większości badanych
przedsiębiorstw jako ważnego aspektu funkcjonowania firmy. Tak radykalne wnio-
skowanie jest poparte opiniami respondentów, których wiedza na temat korzyści wy-
nikających z odkrywania ukrytych, aczkolwiek strategicznych kompetencji
przedsiębiorstwa jest niewystarczająca. Wprawdzie określone elementy kapitału in-
telektualnego są postrzegane i nawet dość skutecznie wykorzystywane, jednak sama
ta kategoria nie jest postrzegana w sposób racjonalny. Właściciele małych przedsię-
biorstw (zarówno tradycyjnych, jak i tych, które opierają swoją działalność na akty-
wach niematerialnych) nie zarządzają świadomie kapitałem intelektualnym. Ponadto
okazuje się, iż prócz sporej rozbieżności między występowaniem kapitału intelek-
tualnego a dostrzeganiem jego elementów, większość działań i decyzji w małych fir-
mach podejmowana jest bardziej z pobudek emocjonalnych, a działanie często
wynika z potrzeby chwili. Z tego wynikają m.in. takie działania, jak: krótkookresowe
plany pisane „od ręki” na kolanie, łapanie okazji, strategia w głowie, myślenie na tu
i teraz, działanie z przyzwyczajenia.  Fundamentalne procesy dzieją się jakby „przy
okazji”, a przecież bez wytyczania celów, planowania, racjonalnego podejmowania
decyzji nie można mówić o skutecznym działaniu. Właściciele, pomimo chętnej
współpracy w czasie realizacji procesu badawczego, nie darzą zaufaniem teoretycz-
nych propozycji usprawniania. Działają zachowawczo, kierując swoją uwagę głównie
na materialne i finansowe aspekty działalności firmy. Ich myślenie o przyszłości
przedsiębiorstwa to bardziej „trwać” niż „rozwijać się”. Właściciele-menedżerowie
skupiają swoją uwagę na wymiernych efektach działalności i tylko one do nich prze-
mawiają. Mała świadomość właścicieli-menedżerów dotycząca ważności zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym oraz wciąż niski poziom wiedzy na temat współczes-

50 osób) z województwa dolnośląskiego, reprezentanci różnych branż. Proces badawczy składał się z
dwóch etapów: pierwszy etap, którego celem było rozpoznanie stopnia świadomości menedżerów co do
ważności kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem (stopnia postrzegania kapitału in-
telektualnego), został przeprowadzony na 280 małych przedsiębiorstwach, do których została przeka-
zana ankieta za pośrednictwem poczty lub osobiście. Drugi etap był ściśle uzależniony od efektu etapu
pierwszego, a jego przewodnim celem była identyfikacja składników, sposobów pomiaru oraz wyko-
rzystania i rozwoju kapitału intelektualnego za pośrednictwem wywiadów, obserwacji oraz analizy do-
kumentacji. Ostatecznie badaniami objęto 120 przedsiębiorstw. Więcej na ten temat w pracy [1]. Ponadto
autorka utrzymuje badawcze i praktyczne relacje  z większością respondentów, czego skutkiem jest per-
manentna obserwacja procesów zarządczych, w tym przede wszystkim zarządzania kapitałem intelek-
tualnym, oraz aktualizacja projektu badawczego.
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nych czynników konkurencyjności są główną przyczyną wyraźnego dysonansu mię-
dzy możliwościami wykorzystania kapitału intelektualnego wynikającymi ze specy-
fiki funkcjonowania małej firmy a faktycznym wewnętrznym zaangażowaniem w
rozwój kapitału intelektualnego. Spontaniczna pętla kapitału intelektualnego gene-
rowana bez udziału i zaangażowania właścicieli „dzieje się” jakby obok material-
nych i finansowych faktorów absorbujących ich uwagę. Dysponują oni kapitałem
intelektualnym, który istnieje we wszystkich swoich wymiarach. Nie oddziałują jed-
nak na niego w sposób zapewniający jego optymalne wykorzystanie. Badane firmy
nie mogą pretendować do miana organizacji uczących się (dalej: inteligentnych). Po-
mimo wydawałoby się sprzyjających warunków, trudno jest w nich zidentyfikować
wystarczający zbiór cech określających organizację uczącą się. 

Na podstawie zebranych informacji wydaje się, iż proces organizacyjnego ucze-
nia się przejawia się tylko w monitorowaniu rynku, pracy zespołowej, w deklarowa-
nym doskonaleniu przez doświadczenia. Uczenie się członków nie ma
permanentnego charakteru i nie jest uświadomione. W większości przedsiębiorstw
funkcjonuje niezrównoważony układ szans rozwojowych; przedsiębiorcy bardziej
nastawieni są na przetrwanie niż na rozwój przedsiębiorstwa. Właściciele przejawiają
skłonność do działania zachowawczego, powielając sprawdzone reguły i rozwiąza-
nia i przywiązując się do nich. Bliższe im jest myślenie fragmentaryczne, specjalis-
tyczne, wycinkowe niż kompleksowe, całościowe szukanie powiązań i zależności.
Przedsiębiorcy charakteryzują się małą skłonnością do zmian oraz podejmowania
związanych z tym i wysiłków, angażują za mało środków finansowych na działal-
ność rozwojową (brak bazy rozwojowej i zbyt wysoki stopień ryzyka, z jakim łączy
się wprowadzenie nowego produktu na rynek). Nie wypracowali sobie jeszcze na-
wyku tworzenia sprzyjających warunków do pobudzania kreatywności (swojej i
podwładnych), rozwoju procesów zarządzania wiedzą i permanentnego uczenia się.
Dążenie do względnej stabilności działalności i funkcjonujących zasad przyzwyczaiło
także pracowników, którzy przejawiają niechęć do zmian (akceptują stabilne wa-
runki). Brak odpowiednich zasobów ludzkich i umiejętności zarządzania, brak prze-
jawów perspektywicznego planowania procesów rozwoju społecznego organizacji,
niedobór informacji naukowych, technicznych i rynkowych, problemy z wchodze-
niem do sieci innowacyjnych (o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodo-
wym), ograniczona kreatywność, nieliczne pomysły na innowacje, spychanie na
dalszy plan spraw pracowniczych, obniżanie kosztów pracy, niskie płace działające
demotywująco na pracowników, ubogie instrumenty motywacji itd. również nie
sprzyjają budowie modelu organizacji efektywnie wykorzystującej swój potencjał
intelektualny. W procesie badawczym nie zidentyfikowano symptomów
świadczących o próbie pomiar, czy szacowania niematerialnych aktywów. Przedsię-
biorcy nie widzą takiej potrzeby i skupiają swoją uwagę na wymiernych efektach
działalności i tylko one do nich przemawiają. Brak świadomego wykorzystywania



potencjału niematerialnego nie stwarza istotnych zagrożeń (przynajmniej takich nie
zidentyfikowano). Przedsiębiorcy nie darzą zaufaniem teoretycznych propozycji
usprawniania działalności przedsiębiorstwa.

4. Identyfikacja głównych postulatów doskonalenia zarządzania
kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie

Otrzymany wymierny obraz stanu zarządzania kapitałem intelektualnym oraz an-
gażowania środków finansowych w walory niematerialne skłania do jednoznacznego
wniosku, iż małe przedsiębiorstwa nie budują swojej konkurencyjności na poszcze-
gólnych wymiarach kapitału intelektualnego. Rozwój pracowników, technologii i re-
lacji z otoczeniem to istotne sposoby poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku, a
niedoinwestowanie i niewykorzystywanie tych obszarów świadczy o ich niedostrze-
ganiu i niedocenianiu. Nie oznacza to jednak braku potrzeby zajmowania się kapi-
tałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, a wręcz przeciwnie: mimo wielu
negatywnych podstaw istnieje uzasadniona potrzeba tworzenia zestawu procedur,
sposobów typowych tylko dla małej firmy, ułatwiających i doskonalących zarządza-
nie kapitałem intelektualnym. Jednak w obliczu przewagi barier nad sprzyjającymi
warunkami zarządzania kapitałem intelektualnym projekt owych sposobów dosko-
nalenia winien:
● zakładać trudny do opracowania program stopniowego przeciwdziałania niedo-

skonałościom;
● łączyć subtelną materię intelektualnych relacji z usystematyzowaniem i „ubra-

niem” ich w wymierność oraz zakładać możliwe zderzenie potrzeby skutecznego,
racjonalnego postępowania z nieuporządkowaniem, przypadkowością i niechęcią
do wprowadzania „teoretycznych” rozwiązań;

● być wielowymiarowy, spójny, powinien unikać ogólnych rozwiązań i pomagać w
zrozumieniu problemów specyficznych dla zarządzania kapitałem intelektual-
nym;

● być opisany w zrozumiałym języku, proponować przejrzyste zasady, nieskom-
plikowane metody, umożliwić przełożenie problemów przedsiębiorstwa na język
zarządzania kapitałem intelektualnym;

● kierować uwagę na realne problemy (z projekcją przyszłych i ich wpływu na
przyszłe), proponować zestaw kwestii o największym znaczeniu praktycznym;
być uchwycony w rzeczywistości;

● być zgodny z istniejącymi systemami zarządzania i integrować stosowane dotąd
sposoby rozwiązywania problemów, niejako dopasowując się do nich; 

● dostarczać zestawu miar i narzędzi umożliwiających ocenę podejmowanych
działań, dostarczać kryteriów oceny wyników; 
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● ułatwić właścicielom uznanie kapitału intelektualnego za rodzaj zasobu przed-
siębiorstwa i inspirować ich do poszukiwania praktycznych zastosowań zasobów
niematerialnych itp.
Wydaje się, iż w małym przedsiębiorstwie jednym z czynników najbardziej de-

terminujących zarządzanie kapitałem intelektualnym jest świadomość właściciela.
Zmiana sposobu myślenia mająca na celu dostrzeganie korzyści z wykorzystania ka-
pitału intelektualnego polega głównie na „nowym myśleniu”. Podjęcie wyzwań
związanych z „nowym myśleniem” związane jest m.in.: z przeorientowaniem, ze
stopniową zmianą sposobu myślenia na temat możliwości poprawy sytuacji firmy (w
idealnym ujęciu − uzyskaniem przewagi konkurencyjnej), z dostrzeganiem i doce-
nianiem przejawów, elementów kapitału intelektualnego, z przekonaniem o
słuszności podejmowania wysiłku mającego na celu dostrzeganie, a w konsekwencji
profesjonalne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Stopniowa zmiana sposobu myślenia, a w efekcie świadomego dysponowania
aktywami niematerialnymi, ułatwia podejmowanie kolejnych kroków pomocnych w
zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Są nimi:
● identyfikacja elementów kapitału intelektualnego;
● pomiar kapitału intelektualnego;
● wykorzystanie i  rozwój kapitału intelektualnego.

Wybrane postulaty w zakresie doskonalenia zarządzania kapitałem intelektual-
nym w małym przedsiębiorstwie prezentuje tab. 2.

Analiza tab. 2. dotyczącej wielowymiarowych zagadnień związanych z przeja-
wami kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie skłania do konkluzji o po-
trzebie tworzenia i rozwijania sposobów oraz procedur do  sprawnego i efektywnego
zarządzania kapitałem intelektualnym w tej kategorii przedsiębiorstw.

Twórcze kreowanie korzyści płynących z zaangażowania składników kapitału
intelektualnego polega głównie na określeniu ich miejsca w tworzeniu wartości przed-
siębiorstwa. Nie jest to łatwe ze względu na brak zestandaryzowanego systemu po-
miaru aktywów niematerialnych. Wymierny efekt alokacji kapitału intelektualnego
nie jest jedynym sposobem na odkrywanie jego walorów. Już samo dostrzeganie in-
telektualnej warstwy działalności firmy jest dobrym początkiem tworzenia i kształto-
wania kapitału intelektualnego, a w konsekwencji świadomego zarządzania. Dążąc
do efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, należy zidentyfikować jego
składniki. Świadomość funkcjonowania społecznego potencjału wraz z całym 
bogactwem intelektu jest pierwszym i rozciągającym się na wszystkie działania wa-
runkiem pełnego jego wykorzystania. Kapitał intelektualny w małym przedsiębior-
stwie jest nie tylko statyczną sumą miar dotyczących wiedzy, doświadczenia i
umiejętności pracowników, to również kategoria ujmująca dynamikę inteligencji or-
ganizacyjnej będącej orężem w zmiennym, konkurencyjnym otoczeniu. Przedsię-
biorca, traktując jednostki jako dynamiczną całość, winien uruchamiać możliwości
dzielenia się wiedzą dzięki pracy zespołowej, dzięki bliskim kontaktom, dzięki nie-
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Tabela 2. Postulaty dotyczące doskonalenia zarządzania kapitałem intelektualnym 
w małym przedsiębiorstwie

Postulaty dotyczące 
doskonalenia identyfikacji 
kapitału intelektualnego

Postulaty dotyczące 
doskonalenia pomiaru kapitału

intelektualnego

Postulaty dotyczące 
doskonalenia wykorzystania 

i rozwoju kapitału 
intelektualnego

– dążąc do efektywnego za-
rządzania kapitałem intelek-
tualnym, należy zidentyfiko-
wać jego składniki

– orientowanie się w sferze ak-
tywów niematerialnych swo-
jej firmy wydaje się dla
właściciela tak samo ważne
jak monitorowanie stanu jej
finansów

– twórcze kreowanie korzyści
płynących z zaangażowania
składników kapitału intelek-
tualnego polegające na okreś-
leniu ich miejsca w
tworzeniu wartości przedsię-
biorstwa

– chęć uruchomienia ukrytego
potencjału jest psychologicz-
nym napędem dalszych ra-
cjonalnych działań

– świadomość funkcjonowania
społecznego potencjału wraz
z całym bogactwem intelektu
jest pierwszym i roz-
ciągającym się na wszystkie
działania warunkiem jego
pełnego wykorzystania

– początkowo identyfikacja
elementów według typowej,
przyjętej agregacji (kapitał
ludzki, strukturalny itd.)
może być problemowa ze
względu na odmienny wy-
miar kapitału intelektualnego
oraz utrudnione działanie
systemowe w przypadku
małych firm; mała formaliza-
cja i strukturyzacja działal-
ności małych firm może być
również przyczyną trudności
w nazywaniu poszczegól-
nych elementów

– w pierwszej kolejności trzeba
wybrać najbardziej reprezen-
tatywne wskaźniki (na po-
czątku może być ich kilka −
zanim właściciel nie zweryfi-
kuje zasadności ich stosowa-
nia); już sam fakt doboru
wskaźników odzwierciedla
nastawienie przedsiębiorcy
do zasobów niematerialnych

– wybrane mierniki muszą od-
zwierciedlać nie tylko stan
obecny, ale także stan, jaki
właściciel chce osiągnąć w
przyszłości (np.: rentowność,
udział w rynku, poziom sa-
tysfakcji i lojalność klientów
oraz kwalifikacje pracowni-
ków itd.)

– kolejnym krokiem jest kon-
solidacja, przy której trzeba
pamiętać o wyważeniu mię-
dzy liczbą wskaźników, ich
użytecznością informacyjną
a uchwyceniem tendencji i
precyzją (czasem lepiej jest
być w posiadaniu ogólnych,
ale prawidłowych danych niż
tych o dużym stopniu pre-
cyzji, często nieodzwiercied-
lających prawdziwie rzeczy-
wistości)

– następnie wskaźniki trzeba
zagregować,  przy agregacji
wskaźników należy wziąć
pod uwagę wielowymiarowy
charakter kapitału intelek-
tualnego, agregacja powinna
odnosić się do tego samego
poziomu elementów kapitału
intelektualnego i służyć po-
równywalności

– usprawnienie zarządzania kapi-
tałem ludzkim przez racjonalne
planowanie  wielkości i jakości za-
trudnienia, funkcjonowanie doku-
mentacji personalnej (zwłaszcza
opisy stanowisk), bardziej prze-
jrzystej i przewidywalnej „poli-
tyki” wynagrodzeń oraz zbieżności
kryteriów ocen stosowanych przez
właściciela i pracowników, dbałość
menedżerów-przedsiębiorców o 
rozwój indywidualnego kapitału
intelektualnego, decyzje personalne
powinni podejmować w porozu-
mieniu z pozostałymi pracowni-
kami, aby były lepiej przygotowa-
ne merytorycznie

– szkolenia zarówno wewnętrzne, jak
zewnętrzne powinny być usyste-
matyzowane, bardziej komple-
ksowe (nie tylko techniczno-spec-
jalistyczne) i traktowane jako je-
den z najlepszych sposobów na
rozwój potencjału ludzkiego

– współpraca (w miarę możliwości)
z ośrodkami tworzenia wiedzy, tj.
uczelniami, firmami z ośrodkami
profesjonalnego doradztwa, także
w obszarze zarządzania kapitałem
ludzkim

– monitorowanie procesu identyfiko-
wania, przyciągania potencjalnych
pracowników i angażowania ich w
sprawy firmy w sposób zapew-
niający budowanie pozytywnych
więzi z przedsiębiorstwem, których
podstawą są takie wartości, jak:
zrozumienie, otwartość, uczciwość,
szacunek i profesjonalizm

– dostarczanie pracownikom nie-
zbędnych informacji, dzielenie się
wiedzą (tworzenie wewnętrznego
rynku wiedzy), a także kultywowa-
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Źródło: opracowanie własne.

– poszukiwanie i kształtowanie
„wysp” intelektualnych, czyli
intelektualnych kompetencji
(na początek), by sukcesyw-
nie tworzyć mozaikę intelek-
tualnych możliwości

– prawidłowe wyodrębnienie
strategicznych z punktu wi-
dzenia przewagi konkuren-
cyjnej elementów kapitału
intelektualnego jest zasad-
niczą kwestią i decyduje o
powodzeniu następnych eta-
pów jego zarządzania

– właściciel-menedżer, wyko-
rzystując pokłady swoich in-
telektualnych walorów w
postaci cech charakteru,
zdolności, umiejętności, ze-
stawu kodów informacyj-
nych, doświadczenia, racjo-
nalnej weryfikacji rzeczywi-
stości, ale i intuicji, oddziału-
je na swoich pracowników,
dostrzegając różnorodność
ich intelektualnych sylwetek
oraz zróżnicowanie ich po-
trzeb

– mając na uwadze dobro swo-
ich pracowników wydobywa
z nich to, co najlepsze, by
spożytkować te wartości dla
wymiernych efektów funk-
cjonowania przedsiębior-
stwa, a konsekwencji − dla
jego wzrostu i rozwoju itd.

– wskaźnikom należy przypi-
sać odpowiednie wagi, przy
przypisywaniu wag zasadni-
cze jest określenie roli oraz
siły wpływu poszczególnych
składników kapitału intelek-
tualnego na tworzenie war-
tości

– następnie należy podjąć
próbę zestawienia wskaźni-
ków, porównania i określenia
tendencji (docelowo w przy-
szłości będzie możliwie
stworzenie karty wyników
kapitału intelektualnego wy-
znaczającej normy i kierunek
pomiaru oraz działań, która
pomoże także dokonać roz-
różnienia między wydajnoś-
cią zarządzania kapitałem
intelektualnym a jego możli-
wością tworzenia wartości,
umożliwi też kontrolę kosz-
tów)

– ważne jest, by mierzyć kapi-
tał intelektualny cyklicznie
(w pierwszej fazie pomiaru
częstotliwość powinna być
większa, co ma na celu wy-
pracowanie własnych reguł
postępowania, dobór odpo-
wiednich wskaźników itd.)
oraz angażować w proces po-
miaru pracowników, studen-
tów itd.

nie dobrych zwyczajów w firmie,
tradycji, historii, współpracy w ra-
mach zespołów, w miarę bezkon-
fliktowego współistnienia itd.

– podejmowanie różnego rodzaju
form współpracy z zewnętrznymi
partnerami mającej na celu dostęp
do źródeł wiedzy i umiejętności;
współpraca ta może obejmować za-
równo tradycyjne kontakty ryn-
kowe w postaci tworzenia dobrych
relacji z dostawcami i odbiorcami,
jak i wchodzenie w różnego ro-
dzaju alianse, porozumienia,
układy umożliwiające wymianę in-
formacji, pracowników, pomoc
przy realizowaniu nowych po-
mysłów

– świadome zarządzanie wiedzą jest
również jednym ze sposobów na
wzmocnienie efektywności kapi-
tału intelektualnego

– współpraca na zasadzie podwyko-
nawstwa (małe firmy „satelickie”);
mała firma jako dostawca produk-
tów komplementarnych; relacja
mała firma−duży finalny odbiorca
(wspólne przedsięwzięcia, uczenie
się nowych rozwiązań, transfer li-
cencji, kontrakty badawczo-roz-
wojowe, wspieranie firm typu
spin-off ), współdziałanie gospo-
darcze w ramach sektora małych
przedsiębiorstw itd.; inną formą
wychodzenia na zewnątrz w celu
poszukiwania dróg wykorzystania
i rozwoju swojego intelektualnego
potencjału jest współpraca małych
firm służąca ułatwieniu dostępu do
drogich ofert firm szkoleniowych i
doradczych, a także nabyciu praw
do własności intelektualnej (fran-
chinsingu) itd.
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formalnym spotkaniom itp., mając jednocześnie na uwadze dążenie do komplekso-
wości i elastyczności jednostki w zakresie wykonywania zadań. Zadaniem dobrego
właściciela-menedżera jest upewnienie się, czy ludzkie „aktywa” mają dostęp i możli-
wość wykorzystania mechanizmów, które umożliwiają im osiąganie pełnego poten-
cjału w ramach działalności przedsiębiorstwa, a także  pomoc w uruchomieniu
ukrytych zasobów i koncentrowanie się na wzmocnieniu ich wartości, stwarzając wa-
runki strukturalne i stosując odpowiednio dobrane działania, metody, techniki. 

Potrzeba systematycznego pomiaru czy szacowania aktywów niematerialnych
oraz pokazywanie zależności między ich skutecznością a efektywnością działalności
przedsiębiorstwa wynika z charakteru widzenia spraw małych firm przez właścicieli,
którzy patrzą przez pryzmat rzeczowych i finansowych aktywów. Dlatego istnieje
konieczność sformułowania podstawowych zaleceń dla właścicieli małych firm w
zakresie pomiaru kapitału intelektualnego (tab. 2).

Liczne niedoskonałości małych firm w zakresie zarządzania kapitałem intelek-
tualnym skłaniają do zastanowienia się nad możliwościami efektywnego wykorzy-
stywania tego potencjału. Skuteczne angażowanie aktywów niematerialnych jest
wyzwaniem dla małych firm chcących nadążyć za zmieniającymi się warunkami oto-
czenia. Wyniki badań ułatwiły określenie obszarów działania małych firm, w któ-
rych jest wiele do zrobienia w kontekście tworzenia kluczowych intelektualnych
kompetencji. Zawarte w tabeli propozycje takich działań nie wyczerpują, oczywiście,
wszystkich możliwości, ale mogą się stać inspiracją do  dalszych poszukiwań (sze-
rzej w [1, s. 131-141]). Większość badanych przedsiębiorstw nie tworzy sprzy-
jających warunków do zarządzania kapitałem intelektualnym, ograniczając
dodatkowo koszty inwestycji w ten potencjał. Usprawnianie działań w zakresie
wzmocnienia zasobów niematerialnych wydaje się priorytetowe. 

Poprawienie jakości zarządzania kapitałem intelektualnym to złożony, cza-
sochłonny, wymagający zaangażowania proces, którego głównymi animatorami są
menedżerowie i właściciele małych firm oddziałujący na „bycie” w firmie swoich
pracowników. Małe przedsiębiorstwa muszą być zorientowane na dostrzeganie bo-
gactwa w człowieku, zwłaszcza w obliczu zmian, jakie niosą ze sobą postępujące
procesy: globalizacyjny i integracyjny, era informacji, zarządzania kapitałem inte-
lektualnym, zarządzania wiedzą itd. Istotne problemy dotyczące zarządzania kapi-
tałem intelektualnym w małych firmach udowadniają, iż orientacja na człowieka jest
albo nie do zrealizowania (przy licznych niesprzyjających wewnętrznych i ze-
wnętrznych  uwarunkowaniach), albo znacznie oddalona w czasie. Doskonalenie za-
rządzania zasobami niematerialnymi małych firm wymaga podjęcia intelektualnych
i wynikających z przyzwyczajeń wyzwań. Część z nich wiąże się z istnieniem para-
doksów zarządzania kapitałem intelektualnych, a część jest konsekwencją indywi-
dualnych cech zarządczych. Na pewno powinno niepokoić nagromadzenie w małych
firmach dużej liczby odstępstw od wzorów uznawanych za sprzyjające rozwojowi
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przedsiębiorstwa. Na dodatek nieprzystający do nowoczesnych metod sposób za-
rządzania w większości małych firm nie wyzwala sił doskonalących zarządzanie ka-
pitałem ludzkim i strukturalnym.

Współtwórcami procesu usprawniania zarządzania kapitałem intelektualnym są
również uczestnicy otoczenia społecznego i gospodarczego, którzy mają za zadanie
odpowiednio kształtować zwyczaje oraz wymagania współpracy, niejako wymuszając
na przedsiębiorcach określony sposób zachowania. Odpowiedni kształt sfery społecz-
nej małego przedsiębiorstwa można osiągnąć tylko wówczas, gdy właściciele zaczną
działać na rzecz usprawniania zarządzania potencjałem intelektualnym.

Ważne jest, by przedsiębiorcy dostrzegli nieocenioną rolę inwestowania w po-
tencjał ludzki i strukturalny oraz traktowali go jako atut ułatwiający walkę konku-
rencyjną, uruchamiając środki finansowe na rozwój tej sfery, która winna być
traktowana jako inwestycja długofalowa.

5. Zakończenie

Wyniki badań wskazują na potrzebę sformułowania postulatów mających na celu
doskonalenie zarządzania kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie oraz
wyposażenie zarządzających małymi przedsiębiorstwami w instrumenty umożli-
wiające jego realne wykorzystanie i rozwój. Zawarte w niniejszym artykule propo-
zycje takich działań nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości, ale mogą
stać się inspiracją do dalszych poszukiwań. Natomiast podnoszenie wartości kapi-
tału intelektualnego zależy nie tylko od samych przedsiębiorców, ale w istotnym stop-
niu także od zmiany charakteru uwarunkowań funkcjonowania małych
przedsiębiorstw w istotny sposób wpływających także na zarządzanie kapitałem in-
telektualnym.
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IMPROVEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT 
– SOLUTIONS PROPOSALS

Summary

The author presents conditions and symptoms of intellectual capital management in small busi-
ness. Moreover, the author proposes ways of improvement of identification, measurement, creation and
development of intellectual capital in small business, with regard to specificity of business activity. 
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1. Wstęp

Dokonując przeglądu dorobku nauki w zakresie terminologii związanej z kapi-
tałem intelektualnym przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że głównie dziedziny nauk
o zarządzaniu determinują złożoność struktury pojęciowej związanej z kapitałem in-
telektualnym w jego warstwie zarówno poznawczej, jak i aplikacyjnej. Ponadto za-
istniałe zmiany w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem zaowocowały
powstaniem teoretycznej koncepcji łączącej w sobie metody i techniki zarządzania w
odmienny niż dotychczas sposób, koncentrując się na wzroście wartości z perspek-
tywy maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy (shareholder value) oraz maksy-
malizacji wartości (dobrobytu, korzyści) dla zainteresowanych stron: właścicieli,
kierownictwa, społeczności lokalnej, klientów, pracowników, dostawców (stakehol-
der value). Koncepcja zarządzania wartością (value based management) osadzona
zatem została w relacji metod pomiaru wartości oraz metod budowy strategii jej
wzrostu w szeroko pojmowanym otoczeniu przedsiębiorstwa i jego beneficjentów.

2. Zarys koncepcji zarządzania wartością

Zarządzanie wartością polega na podporządkowaniu całokształtu zarządzania
przedsiębiorstwem długofalowej maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębior-
stwa. Koncepcja ta pozwala na tworzenie mechanizmów umożliwiających dostar-
czanie wyższej wartości dla właścicieli oraz tworzenie wyższych korzyści dla
wszystkich zainteresowanych stron (pracowników, klientów, społeczeństwa). Ozna-
cza to, że zarządzanie wartością swój początek bierze na etapie określania i wyboru
strategii działania i jest kontynuowane przez decyzje podejmowane w odniesieniu
do działań operacyjnych. Z tego też wynika wpływ zmieniającego się środowiska
wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa na strategię i organizację, a tym
samym na zdolność przedsiębiorstwa do utrzymywania długookresowego wzrostu i
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zyskowności. Z przedstawionych rozważań wynika, że efektywność zarządzania war-
tością przedsiębiorstwa można traktować jako jeden z mierników oceny nie tylko
procesu zarządczego (ujęcie analityczne), ale również przedsiębiorstwa traktowa-
nego jako całość (ujęcie syntetyczne). Ma to również swój wymiar konkurencyjny,
o którym świadczy siła negocjacyjna i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na
rynku. Tak więc parametrycznie wyrażona wartość przedsiębiorstwa nabiera per-
spektywicznego wymiaru w odniesieniu do całokształtu zarządzania przedsiębior-
stwem. Można zatem powiedzieć, że koncepcja zarządzania wartością [9, s. 27-28]:

a) koncentruje się na zbadaniu stopnia wpływu zmieniających się współcześnie
źródeł kreujących wartość oraz na układzie współzależności między nimi,

b) skupia uwagę na maksymalizacji wolnych przepływów gotówki w długiej per-
spektywie,

c) stosuje strategię budowania trwałego zaufania społecznego do przedsiębior-
stwa opartego na przestrzeganiu podstawowych wartości (uczciwości, kompetencji,
otwartości).

Ciągłość w podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa może być wyrazem dosko-
nalenia procesu zarządzania we wszystkich jego aspektach z jednej strony, z drugiej
zaś strony wyrazem efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo
na rynku. Wydaje się to szczególnie istotne, traktowanie wartości w ujęciu perspek-
tywicznym zawiera bowiem w sobie aspekty zarówno czasu (perspektywa długo-
okresowa), jak i rynku (zmiany podmiotowe, przedmiotowe, proceduralne) z
uwzględnieniem architektury przedsiębiorstwa. Daje to podstawę do stwierdzenia,
że koncepcja zarządzania wartością jest ściśle powiązana z ewolucją poglądów na
temat zarządzania strategicznego (reprezentowanego przez tzw. szkoły strategii), co
w konsekwencji doprowadziło do wykorzystania w praktyce różnych koncepcji za-
rządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Przedstawione rozumowanie pozwala
na wyjaśnienie, z jakiego powodu alternatywne cele działalności przedsiębiorstwa
(maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów) we współczesnych uwarunkowa-
niach rynkowych i dynamice otoczenia przedsiębiorstw są nieaktualne o tyle, o ile od-
noszone są do relatywnie krótkich okresów działalności i ograniczeń definicyjnych
rynków. Ponadto koncepcja ta wykorzystuje instrumenty zarządzania finansami, do
których należą między innymi mierniki efektywności oparte na wartości dodanej oce-
niające skuteczność podjętych decyzji. Natomiast macierze strategiczne zarządzania
wartością oparte na mierniku ekonomicznej wartości dodanej posiadają dwa wymiary
oceny efektywności przedsiębiorstwa. Poziomy wymiar ocenia zdolność do wzrostu
jego wartości (potencjał do samofinansowania wzrostu), pionowy zaś ocenia ist-
niejący potencjał do kreowania wartości. Zastosowanie miar finansowych i strate-
gicznych proponowanych przez strategiczną kartę wyników pozwala natomiast
skonsolidować finansowe i strategiczne instrumenty pomiaru wartości przedsiębior-
stwa związane z: „zarządzaniem wartością (perspektywa finansowa), zarządzaniem
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efektywnością działań rynkowych (perspektywa klienta), zarządzaniem efektywnoś-
cią procesów wewnętrznych i ich jakością (perspektywa procesów wewnętrznych)
oraz podejmowaniem inwestycji w pracowników i przyszły rozwój (perspektywa roz-
woju)” [4, s. 13]. Warto również nadmienić, że obszary tworzenia wartości w celu jej
zwiększania wymagają ustanowienia i utrzymywania odpowiednich standardów,
które w długookresowym wymiarze cechuje elastyczność wzrostu. Konieczne jest
takie powiązanie działalności wewnętrznej przedsiębiorstwa, by nie istniała linia gra-
niczna działalności strategicznej i operacyjnej, a wzajemne relacje oraz przepływy or-
ganizacyjne między elementami systemu ukierunkowane były na wzrost kreowanej
wartości. Zarządzanie wartością ma również odniesienie do koncepcji zarządzania
jakością. Wskazują na to następujące główne podobieństwa, a mianowicie: perspek-
tywa długookresowa, uzyskiwanie efektów dzięki doskonaleniu działalności, wie-
lość styków perspektyw organizacyjnych.

Rys. 1. Perspektywy koncepcji zarządzania wartością

Źródło: opracowanie własne.

Realizacja w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa zasad zarządzania ja-
kością określonych w normie PN-EN ISO 9000:2005 może w istotny sposób wspie-
rać zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, jak również odnosić się do oceny
perspektyw strategicznej karty wyników. Traktując strategiczną kartę wyników jako
system zarządzania, można przyjąć, że zasady zarządzania jakością określone w nor-
mie PN-EN ISO 9000:2000 stanowić mogą jego dopełnienie. Wymaga to rozróżnie-
nia kierunków spójności, wśród których można wymienić szczebel zarządzania czy
obszary funkcjonalne. W związku z tym słuszne wydaje się przyjęcie założenia, że
koncepcja zarządzania wartością może być osadzona w omawianych wymiarach, co
ilustruje rys. 1. 
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3. Kapitał intelektualny w świetle teorii zarządzania wartością

Z relacji i struktury  nauk socjologicznych wynika transfer wiedzy odnoszący się
do kapitału społecznego organizacji postrzeganej jako socjologiczna społeczność,
który pobudza kreowanie kapitału intelektualnego. Kapitał intelektualny rozumiany
jest jako majątek firmy wynikający z wiedzy jej pracowników, rezultat transforma-
cji wiedzy lub też jako wiedza sama w sobie, która jest zamienna na własność inte-
lektualną. W marketingu wartości intelektualne są elementem szeroko rozumianych
aktywów marketingowych i mają swoje odniesienie do: sposobów kreowania war-
tości (rozwój produktu, planowanie produktu dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb klienta), metod dostarczania wartości (kształtowanie cen i dystrybucji), jak
również technik przekazywania informacji o wartości (wielostopniowe systemy ko-
munikacji marketingowej). W naukach o zarządzaniu najczęściej występuje pojęcie
„kapitał intelektualny” w odniesieniu do zasobów intelektualnych, które można po-
dzielić na dwie zasadnicze grupy: kompetencje i relacje. Do grupy kompetencji na-
leżeć będą kompetencje indywidualne pracownika (wiedza, umiejętności, postawy),
natomiast kompetencje organizacji stanowić mogą bazy danych, technologia, stan-
dardy, procedury, kultura organizacyjna. Relacje zaś odnosić się będą do otoczenia ce-
lowego organizacji (reputacja przedsiębiorstwa, lojalność klientów). Istotne jest
podkreślenie, że zasoby mają swoją rentowność oraz ryzyko cechujące ich wyko-
rzystanie, stąd też możliwe jest rozpatrywanie parametru zasobów (na podstawie księ-
gowej ewidencji) w kategoriach finansowych. Jeśli zasoby intelektualne
identyfikowane są w sensie księgowym, to za tożsame można uznać pojęcia zaso-
bów i aktywów intelektualnych. Innym przekrojem ujmowania kapitału intelektual-
nego w zarządzaniu jest uwzględnianie relacji procesów związanych z klientami
wewnętrznymi i zewnętrznymi w kreacji wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiony
na  rys. 2 przykład pokazuje relacje między przykładowymi zasobami niematerial-
nymi (intelektualnymi) a wynikami finansowymi. Przedstawiony bezpośredni wpływ
procesu zarządzania personelem warunkujący utrzymanie pożądanej przez przedsię-
biorstwo struktury ilościowo-jakościowej aktywów intelektualnych na proces do-
starczania wartości klientowi wydaje się kluczowy dla osiąganych wyników. Procesy
zarówno handlowe, jak i negocjacyjne z klientami oraz posprzedażna obsługa klienta
mają wpływ na kształtowanie się reakcji klienta na oferowany przez przedsiębior-
stwo system dostarczania wartości. W przypadku zgodności oceny dokonywanej
przez klienta dotyczącej wymienionych elementów prawdopodobieństwo tzw. za-
trzymania klienta wzrasta. Można zatem powiedzieć, że z jednej strony kapitał inte-
lektualny wpływa na wielkość i strukturę osiąganych korzyści w ujęciu finansowym,
z drugiej zaś, że kapitał ludzki wpływa na kapitał klientów, o czym mowa będzie w
dalszej części artykułu.
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Rys. 2. Model łańcucha pracownicy−klienci−zyski

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, s. 72].

Ekonomiści posługują się terminem „aktywa technologiczne” odnoszącym się
do posiadanych przez przedsiębiorstwo technologii w formie patentów, tajemnic
handlowych. Natomiast aktywa ludzkie rozumiane są jako umiejętności i zdolności
adaptacyjne społeczności pracowniczej do zmian zachodzących w otoczeniu we-
wnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Aktywa organizacyjno-kulturowe zaś
określane są jako wartości i normy społeczne funkcjonujące wewnątrz organizacji
kształtujące zaangażowanie oraz lojalność pracowników. W rachunkowości operuje
się terminem „aktywa niematerialne” (w rozumieniu intelektualne), które są „możli-
wymi do zidentyfikowania niepieniężnymi aktywami, nieposiadającymi fizycznej
substancji, będącymi w dyspozycji jednostki gospodarczej w celu wykorzystania ich
w procesie produkcji lub dostarczania dóbr i świadczenia usług lub w celu oddania
do odpłatnego użytkowania osobom trzecim lub w celach związanych z działalnoś-
cią administracyjną jednostki” [1, s. 52]. 

Pojęcia aktywów i kapitału, aczkolwiek bliskie sobie, wymagają rozgraniczenia.
Aktywa związane są z możliwością generowania przyszłych wpływów, dlatego też
muszą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Natomiast pojęcie kapitału jest za-
gregowane i jako miernik wartości ekonomicznej zawiera w sobie przekształcenia
środków ekonomicznych. „Kapitał jest wartością środków ekonomicznych kapitali-
zowanych w zasobach rzeczowych i ludzkich. Stopa kapitalizacji jest uwarunkowana
przez naturalne i społeczne warunki środowiska, w którym kapitał występuje i
wzrasta” [1, s. 27]. Uzasadnia to − z perspektywy finansowej − pojęcie kapitału in-
telektualnego jako źródła finansowania niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa,
które tworzą strumień przyszłych korzyści, kreując wartość przedsiębiorstwa, „od-
zwierciedloną w różnicy między rynkową a księgową wartością przedsiębiorstwa” [9,
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s. 63]. Kwestią zasadniczą jest przyjęcie odpowiedniego − z punktu widzenia potrzeb
i specyfiki przedsiębiorstwa − modelu strukturalnego kapitału intelektualnego.
Przykłady zawarte w literaturze przedmiotu jednoznacznie wskazują na typowe uję-
cia strukturalne, co ilustruje tab. 1.

Tabela 1. Wybrane modele kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, s. 33; 8,  s. 70; 9, s. 66].

Tabela 2. Przykłady składników kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystanie kapitału intelektualnego wpływa na wartość rynkową przedsię-
biorstwa, a interakcja zasobów materialnych i niematerialnych jest podstawą two-
rzenia wartości dodanej, stąd też stopień dostępności i wykorzystania kapitału
intelektualnego warunkować może kreację wartości przedsiębiorstwa. Jak wynika z
prezentowanych ujęć kapitału intelektualnego jest on niejednoznacznie definiowany,
co wynika przede wszystkim z reprezentowanych przez badaczy dziedzin nauki, co
ilustruje tab. 2. Niemniej jednak wycena (czy szacownie) jego wartości pozostaje w
sferze nauk ekonomicznych.

Składnik kapitału Przykład składnika Dziedzina wiedzy

Ludzki kultura organizacyjna, wiedza i doświadcze-
nie pracowników, szkolenia zawodowe, fluk-
tuacja zatrudnionych, sposób kierowania
organizacją, satysfakcja pracowników

socjologia,
zarządzanie przedsiębiorstwem,
zarządzanie zasobami ludzkimi

Strukturalny technologie informatyczne, bazy danych, pa-
tenty, licencje, wynalazki, znak handlowy,
dokumentacja przedsiębiorstwa, wizerunek i
reputacja przedsiębiorstwa na rynku

zarządzanie przedsiębiorstwem,
marketing,
informatyka

Klientów długoterminowe kontrakty handlowe, satys-
fakcja klientów, lojalność klientów, struktura
klientów, doświadczenia klientów, okres re-
lacji z przedsiębiorstwem 

marketing

Autor
Elementy kapitału intelektualnego

ludzki strukturalny klientów organizacyjny społeczny

L. Edvinsson,
M. Malone 

x x x

M. Bratnicki,
J. Strużyna 

x x x

A. Szablewski,
R. Tuzimek 

x x
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4. Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego

Trudności w pomiarze kapitału intelektualnego wynikają w głównej mierze z cha-
rakterystyki współczesnej rachunkowości. „Praktyka rachunkowości dostrzega po-
trzebę ujmowania wartości niewymiernych w sprawozdaniach finansowych, choć nie
widzi potrzeby zmiany konserwatywnego podejścia do tego rodzaju aktywów” [1, 
s. 51]. Niemniej jednak podejmowane w naukach o zarządzaniu próby pomiaru 
kapitału intelektualnego wykorzystują metody zarówno opisowe, jak i rachunkowe. 

Do pomiaru kapitału intelektualnego możliwe jest zastosowanie tzw. formuły
wiedzy grupy doradczej Artur Andersen; formuła ta ma  następującą postać:

K = (P + I)S,
gdzie: 
K − wiedza,
P − umiejętności ludzi do zdobywania wiedzy,
I − umiejętności ludzi do zdobywania informacji,
S − zakres rozprzestrzeniania się (wykładniczo zwiększanej zakresem jej roz-

przestrzeniania się w organizacji).
Innym sposobem mierzenia kapitału intelektualnego jest monitor aktywów nie-

materialnych autorstwa K.E. Sveiby’ego zawierający wskaźniki: kompetencji, struk-
tury wewnętrznej i zewnętrznej, wzrostu, wydajności i stabilności, zaprezentowane
w tab. 3. 

Tabela 3. Struktura monitora aktywów niematerialnych

Źródło: [9, s. 87].
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wartość dodana na jednego
pracownika, wartość dodana
na profesjonalistę, zysk na
zatrudnionego, zysk na pro-
fesjonalistę
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i proporcja dużych klientów,

struktura wiekowa, wskaźnik
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wiek organizacji, rotacja pra-
cowników wspierających,
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długości zatrudnienia

rotacja profesjonalistów, re-
latywne płace, struktura
długości zatrudnienia
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Z definicji ekonomicznej kapitału intelektualnego (aktywa) wynika model 
A. Brookinga o następującej formule obliczeniowej:

KI = AR + AL + AMI + AI,
gdzie: 
KI − kapitał intelektualny,
AR − aktywa rynkowe,
AL − aktywa ludzkie,
AMI − aktywa majątku intelektualnego,
AI − aktywa infrastruktury.

Według modelu A. Pulicia współczynnik intelektualnej wartości dodanej VAIC
(Value Added Intellectual Coefficient) informuje o tym, jaką wartość dodaną generuje
przedsiębiorstwo z każdej złotówki kapitału łącznie zaangażowanego w aktywa ma-
terialne i niematerialne. Formuła obliczeniowa tego współczynnika jest następująca:

VAIC = CEE + HCE + SCE,
gdzie: 
CEE – Capital Employed Efficiency – sprawność wykorzystania kapitałów własnych

(wartość dodana przedsiębiorstwa/wartość zaangażowanych kapitałów włas-
nych); CEE informuje, jaką wartość dodaną tworzy każda złotówka kapitału
własnego zaangażowanego w aktywa firmy; wzrost wskaźnika oznacza lep-
sze wykorzystanie kapitału,

HCE –Human Capital Efficiency – znaczenie kapitału ludzkiego w kształtowaniu
wartości dodanej (wartość dodana przedsiębiorstwa/koszty wynagrodzeń);
wzrost wskaźnika oznacza wzrost wydajności, który powoduje w efekcie
wzrost wartości,

SCE – Structural Capital Efficiency – wykorzystanie kapitału strukturalnego (całko-
wita wartość dodana firmy – wartość kapitału ludzkiego – koszty zatrudnienia);
wzrost wskaźnika świadczy o nadmiernym wyposażeniu w aktywa materialne,
co zagraża ich niesprawnym wykorzystaniem i spadkiem wartości firmy.

Inną miarą jest wskaźnik wartości niematerialnych CIV (Calculated Intangible
Value), który informuje o różnicy pomiędzy wartością rynkową przedsiębiorstwa a
wartością jego aktywów bilansowych. Podana poniżej procedura obliczeniowa
zakłada, że kapitał intelektualny pozwala na uzyskanie stopy zwrotu z wykorzysta-
nych zasobów większej niż przeciętnie. Pomiar wartości kapitału intelektualnego do-
konywany jest następująco [2, s. 269]:
● ustalenie średniego zysku przed opodatkowaniem z co najmniej trzech ostatnich lat,
● określenie stopy zwrotu z aktywów (ROA),
● obliczenie nadwyżki zysku zgodnie z formułą: zysk przed opodatkowaniem –

średnie ROA dla sektora × aktywa przedsiębiorstwa,
● obliczenie średniego podatku zgodnie z formułą: nadwyżka zysku × średnia stopa

podatkowa z badanego okresu,
● ustalenie miernika CIV według formuły: nadwyżka zysku – średni podatek.
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Oprócz przedstawionych metod rachunkowych do oceny wielkości kapitału in-
telektualnego wykorzystywana być może metoda ważonej oceny punktowej jako
jedna z możliwych form oceny opisowej. Przykład przeprowadzania pomiaru kapi-
tału intelektualnego za pomocą tej metody z pominięciem opisu założeń przedstawia
rys. 3.

Rys. 3. Przebieg metody

Źródło: opracowanie własne.

Kwestią o podstawowym znaczeniu dla pomiaru kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa jest dobór odpowiednich kryteriów w odniesieniu do wybranego modelu
strukturalnego kapitału intelektualnego. W omawianym przykładzie zastosowano
kryteria oceny, których opis zawiera tab. 4.

Tabela 4. Kryteria oceny kapitału intelektualnego

Obszar 
kryteriów Opis kryterium oceny

1 2

Kapitał
ludzki

1. Czas poświęcony na szkolenie jednego pracownika
2. Środki finansowe przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji pracowników
3. Udział pracowników z wyższym wykształceniem w strukturze zatrudnienia pra-

cowników
4. Przeciętna długość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie
5. Średnia wieku pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
6. Fluktuacja roczna pracowników z wyższym wykształceniem
7. Odsetek pracowników objętych systemem mentoringu
8. Liczba zgłaszanych w ciągu roku inicjatyw przypadających na jednego pracownika
9. Odsetek realizowanych (ze zgłoszonych w ciągu roku) inicjatyw przypadających

na jednego pracownika
10. Odsetek pracowników, którzy znają strategię rozwoju przedsiębiorstwa
11. Doświadczenie kierownicze w przedsiębiorstwie
12. Umiejętność pracy z komputerem
13. Znajomość języków obcych przez pracownika
14. Źródła informacji zewnętrznej
15. Odsetek kierowników, którzy ukończyli studia ekonomiczne, wśród kierowników

najwyższego szczebla

Ustalenie kryteriów oceny 
struktury kapitału 

intelektualnego

Okreś lenie wag dla 
każ dego z 

kryteriów oceny

Przeprowadzenie oceny 
zgodnie z przyję tą  skalą  

ocen

Sformułowanie wniosków 
dotyczą cych kapitału 

intelektualnego

Zbudowanie macierzy porównań kryteriów o 
najwyższej wadze dla wszystkich kombinacji 
elementów struktury kapitału intelektualnego
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Tabela 4 (cd.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [7, s. 62-78].

Innym podejściem do oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa jest tzw.
raport kapitału intelektualnego, który składa się z grup wskaźników charaktery-
zujących obszary kształtujące strukturę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
Wartość pomiaru kapitału intelektualnego obliczana za pomocą raportu może przyj-
mować następujące formy [3, s. 120-121]:
● potwierdza ona zdolność organizacji do osiągania swych celów,
● planuje badania i rozwój,
● dostarcza informacje dla programów reinżynierii,
● koncentruje się na edukacji organizacyjnej i programach szkoleniowych,
● ocenia wartość przedsiębiorstwa,
● rozszerza pamięć organizacji.

Na podstawie zaprezentowanych metod można powiedzieć, że możliwy jest po-
miar kapitału intelektualnego, z tym że przydatność metod do podejmowania decyzji

1 2

Kapitał 
organizacyjny

16. Sposób sformułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa
17. Poziom informatyzacji
18. Wdrożenie systemów jakości
19. Liczba patentów i praw autorskich 
20. Typ struktury organizacyjnej
21. Stopień standaryzacji w przedsiębiorstwie
22. Istnienie i zasilanie danych
23. Charakter współpracy w zakresie doradztwa
24. Nakłady finansowe poniesione na badania i rozwój
25. Nakłady finansowe poniesione na infrastrukturę informatyczną
26. Systemy premiowania pracowników
27. Istnienie w przedsiębiorstwie  kadry rezerwowej
28. Profil kultury organizacyjnej
29. Wewnętrzny system informowania pracowników
30. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Kapitał 
rynkowy

31. Lojalność klientów
32. Dostępność dla klientów
33. Formy kontaktu z klientami
34. Udział procentowy pozyskanych nowych klientów w ogólnej liczbie klientów
35. Udział klientów utraconych w ogólnej liczbie klientów
36. Stopa wzrostu udziału w rynku
37. Zasięg znajomości marki
38. Istnienie baz klientów
39. Formy współpracy z klientami
40. Formy współpracy z konkurentami
41. Powiązania przedsiębiorstwa z klientami
42. Zadowolenie klientów
43. Wielkość klienta
44. Liczba nowych produktów wprowadzanych na rynek
45. Opieka nad stałymi klientami
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kierowniczych i zarządczych jest zróżnicowana. Największe znaczenie mają metody
rachunkowe, których zaletą jest kompleksowość podejścia w ujęciu finansowym do
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Metody wskaźnikowe oraz punktowe przy-
bliżać mogą charakterystykę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w przekro-
jach jego struktury. Ma to istotne znaczenie dla podejmowania działań doskonalących
w kontekście podejścia procesowego i systemowego proponowanego przez roz-
wiązania normatywne. Trudności z wyceną kapitału intelektualnego, jak wskazują
doświadczenia praktyczne, kompensowane są określaniem wpływu poszczególnych
elementów kapitału intelektualnego na wartość przedsiębiorstwa. Dlatego też można
założyć, że metody rachunkowe pomiaru kapitału intelektualnego są bardziej przy-
datne w podejmowaniu decyzji zarządczych. Natomiast pozostałe metody mogą być
wykorzystywane w zarządzaniu operacyjnym. 

5. Kapitał intelektualny w rozwiązaniach normatywnych

Na tle przedstawionych rozważań powstaje pytanie, czy i na ile wymagania 
PN-EN ISO 9001:2001 uwzględniają kwestie pomiaru kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa osadzone w kontekście teorii wartości. Posiadanie przez przedsiębior-
stwo certyfikatu systemu zarządzania jakością według ISO uznawane jest w procesie
wyceny wartości przedsiębiorstwa za składnik kapitału intelektualnego przedsię-
biorstwa, jednak należy się zastanowić, na ile system ten umożliwia jego tworzenie
i pomiar jego wewnętrznej struktury. Z perspektywy wymagań normatywnych „or-
ganizacja powinna zaplanować i wdrożyć procesy monitorowania, pomiaru, analizy
i doskonalenia potrzebne do: wykazania zgodności wyrobu, zapewnienia zgodności
systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu za-
rządzania jakością” [6, s. 41]. Skuteczność oznacza stopień, w jakim planowane
działania są zrealizowane i w jakim osiągnięto planowane wyniki. W odniesieniu do
wymagań normatywnych w tab. 5 zaprezentowano składniki kapitału intelektual-
nego, które można określić w systemie zarządzania jakością.

Tabela 5. Struktura kapitału intelektualnego

Źródło: opracowanie własne.

Składniki kapitału intelektualnego Wymagania PN-EN ISO 9001:2001

Ludzki 6.2. Zasoby ludzkie

Strukturalny 6.1. Zapewnienie zasobów
6.3. Infrastruktura
6.4. Środowisko pracy
7.3. Projektowanie i rozwój
7.5. Produkcja

Klientów 7.2. Procesy związane z klientem
7.5. Dostarczanie usługi
8.2. Zadowolenie klienta
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Tabela 6. Kapitał intelektualny a zasady zarządzania jakością

Źródło: opracowanie własne.

Porównując zakres wymagań normatywnych z przykładową strukturą kapitału
intelektualnego (tab. 2), można powiedzieć, że luka niedostosowania wynosi odpo-
wiednio: kapitał ludzki – 71,4%, kapitał strukturalny − 28,6%, kapitał klientów –
85,7%. Świadczy to o dużym braku spójności między wymaganiami normatywnymi
a możliwościami prowadzenia pomiarów kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
W tym sensie system zarządzania jakością nie ujmuje w sposób bezpośredni podstaw
do dokonywania pomiaru i oceny kapitału intelektualnego. Ponadto w celu wyceny
kapitału intelektualnego niezbędne jest prowadzenie rachunku kosztów oraz efektów
wyrażonych w jednostkach pieniężnych. Z tego też wynika konieczność rachunko-
wego ujmowania działalności związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem
aktywów niematerialnych, pozwalająca na wycenę kapitału intelektualnego przed-
siębiorstwa. Uwzględniając natomiast zasady zarządzania jakością jako wyznaczniki
tworzenia kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, można powiedzieć, że obejmują
one swoim zakresem podstawową strukturę kapitału, co ilustruje tab. 6.

6. Podsumowanie

Z jednej strony rozwiązania normatywne w ograniczonym stopniu mogą stano-
wić podstawę tworzenia i pomiaru wewnętrznej struktury kapitału intelektualnego. Z
drugiej strony zaś zasady zarządzania jakością dają pełną perspektywę dla kreacji
poszczególnych składników kapitału intelektualnego. Niezbędna jest zatem szeroka
interpretacja zapisów normatywnych zawartych w punkcie 8.1 normy [6, s. 41], by
możliwe było określanie wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Pozwoli
to na zwiększenie stopnia spójności systemu zarządzania jakością ze współczesnymi

Składniki kapitału intelektualnego Wymagania PN-EN ISO 9001:2001

Ludzki • zaangażowanie ludzi
• podejmowanie decyzji na podstawie faktów
• ciągłe doskonalenie

Strukturalny • przywództwo
• zasoby
• wyniki działalności
• podejście procesowe
• podejście systemowe do zarządzania
• podejmowanie decyzji na podstawie faktów
• ciągłe doskonalenie

Klientów • orientacja na klienta
• wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami
• podejmowanie decyzji na podstawie faktów
• ciągłe doskonalenie
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koncepcjami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jeśli za słuszną
przyjmie się zależność zachodzącą między podejściem procesowym, systemowym,
efektywnością a wartością przedsiębiorstwa. Zatem podstawowym dylematem po-
miaru kapitału intelektualnego w systemie zarządzania jakością według PN-EN ISO
9001:2001 jest sposób przeniesienia istoty zarządzania wartością do rozwiązań sys-
temowych. 

Literatura

[1] Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa
2003.

[2] Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Studia i Monografie 
nr 143, AE, Wrocław 2001.

[3] Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
[4] Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, PWN,

Warszawa 2002.
[5] PN-EN ISO 9000:2005, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
[6] PN-EN ISO 9001:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
[7] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH,

Warszawa 2005.
[8] Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, AE, Katowice 2001.
[9] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.

INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT ASPECTS IN QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM PN-EN ISO 9001:2001

Summary

The paper presents chosen aspects of Value Based Management in the context for a discussion of
the relationship between intellectual capital and requirements of quality standard PN-EN ISO 9001:2001
and management principles as well. The presentation defines the intellectual capital with reference to
different subject areas and discusses its structure. The review of the methods of measuring the intellec-
tual capital shows their implications for decision making by managers. The article concludes with a dis-
cussion regarding possibilities of including and measuring the intellectual capital in normative solutions.
The author reaches the conclusions that ISO requirements are only possible connected with the struc-
ture of the intellectual capital, so the main question is the way of implementing idea of Value Based
Management to PN-EN ISO 9001:2001.
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CZĘŚĆ IV

ZARZĄDZANIE PERSONELEM 
A KULTURA ORGANIZACJI



Katarzyna Dajczak

Politechnika Koszalińska

PROJAKOŚCIOWA KULTURA ORGANIZACYJNA 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU 

STOCZNIOWEGO

1. Wstęp

Rzeczywistość gospodarcza rządząca się prawami rynkowymi wymusza na
przedsiębiorstwach ciągłą pracę nad budowaniem przewagi konkurencyjnej. Poszu-
kując obszarów, na których można zbudować tę przewagę, przedsiębiorstwa wyzna-
czają wiele kierunków poszukiwań, ale wspólną płaszczyzną ich aktywności jest
rozwój tzw. kultury organizacyjnej, która jednak jest wieloznaczna i definiowana na
wiele sposobów. Różnie jest również kształtowana dla osiągania celów przedsię-
biorstwa.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki projakoś-
ciowej kultury organizacyjnej funkcjonującej w przedsiębiorstwach przemysłu stocz-
niowego.

2. Różnorodność pojęcia „kultura organizacyjna”

Genezy pojęcia „kultura organizacyjna” można upatrywać w rozwoju dwóch nur-
tów w teorii organizacji i zarządzania. Pierwszy wywodzi się z otoczenia firm i wy-
nika z pytań o wpływ kultury narodowej konkretnych społeczności na zarządzanie,
drugi to tzw. szkoła behawioralna, w której kręgu zainteresowań znajdują się pro-
cesy interpersonalne i dynamika grupowa wewnątrz organizacji [1, s. 17]. 

Nurt zewnątrzorganizacyjny definiuje kulturę jako coś, co powstaje poza organi-
zacją i co wnosi się do organizacji [1, s. 18]; jako zewnętrzny czynnik wpływający i
determinujący bezpośrednio zachowania pracownicze i menedżerskie w danym kraju
[7]. Jest to zatem czynnik praktycznie niemożliwy do zmiany, na który każdy jest
skazany ze względu na miejsce urodzenia i wychowania. W związku z tym nurt ten
jest równoznaczny z rozumieniem kultury jako zmiennej niezależnej [17, s. 343]. W
tej perspektywie uważa się, że struktura organizacyjna i wyniki działania danej or-
ganizacji mogą być wyjaśnione przez specyficzne cechy danej kultury narodowej [7].

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Zmieniające się wartości i oczekiwania społeczeństw kształtują kulturę narodową, a
ta wpływa na to, co się dzieje w przedsiębiorstwach, szczególnie w aspektach sposobu
komunikacji w firmach, przywództwa, motywowania i modelu organizacji (por. [5,
s. 268]).

Drugi nurt traktuje kulturę organizacyjną jako czynnik wewnętrzny organizacji
uzależniony od istnienia innych elementów organizacyjnych, np. praw własności, i
zakłada, że jest ona wewnętrzną właściwością organizacji. Kultura organizacyjna w
tym podejściu definiowana jest jako system założeń, norm i wartości wspólny dla
członków organizacji, który może być obiektywnie opisany, czyli utrwalony sposób,
w jaki działa się w organizacji (por. [9]). Z tego przekonania wywodzi się model kul-
tury organizacyjnej E. Scheina zakładający, że kultura organizacyjna składa się z
trzech poziomów, którymi są: artefakty, normy i wartości, podstawowe założenia kul-
turowe determinujące zachowania pracowników [14, s. 9]. Podejście to mocno osa-
dzone jest w funkcjonalizmie, co oznacza, że kultura organizacyjna jest tu traktowana
jako jeden z wielu elementów organizacji lub jako zmienna pośrednicząca w korela-
cjach między innymi zmiennymi organizacyjnymi [7]. Opisywanie, czym jest i z
czego się składa kultura organizacyjna, służy analizie jej wpływów wewnątrz firmy
i możliwości dopasowania się do warunków otoczenia. W takim podejściu przewi-
dywalność i efektywność stają się najważniejszymi czynnikami zarządzania, a kul-
tura organizacyjna jest zaś tylko instrumentem pozwalającym na osiągnięcie tego
stanu [1, s. 18].

Istnieje jeszcze trzecie podejście w definiowaniu kultury organizacyjnej. Jego
zwolennicy mówią o indeterministycznym modelu analizy kultury organizacyjnej lub
tzw. metaforze rdzennej (por. [7]). Kultura organizacyjna traktowana jest jako byt
autonomiczny, niezdeterminowany ani kulturą występującą w otoczeniu danego
kraju, ani też innymi niezależnymi od niej czynnikami środowiska wewnętrznego or-
ganizacji, co oznacza, że każda organizacja jest kulturą [10, s. 146-152]. Kultura or-
ganizacyjna jest bowiem konsekwencją subiektywnie postrzeganych i
interpretowanych granic grupy czy organizacji. Nie można zatem kultury organiza-
cyjnej traktować jako struktury norm i wartości, ale jako proces interpretacji, eks-
presji ludzkiej świadomości. Właściwie w świetle tej teorii można byłoby nazwać
organizację zbiorem doświadczeń poszczególnych ludzi, konstrukcją społeczną, sie-
cią znaczeń, którą oplątany jest człowiek (za [1, s. 19]). Sieć znaczeń obejmuje reguły
działania wpisane w podstawowe założenia, język, wiedzę oraz symbole, takie jak:
mity, ideologie, rytuały, opowieści organizacyjne (por. [8, s. 165-175]).

Różnorodność podejść analitycznych w badaniach kultury organizacyjnej stwo-
rzyła tak różne definicje kultury organizacyjnej. Definicje te nie są całkowicie
sprzeczne, lecz tworzą obraz różnych aspektów złożonego fenomenu kultury orga-
nizacyjnej [17, s. 101]. Kompromisem między nimi jest koncepcja kultury organiza-
cyjnej postrzeganej jako system kolektywnie akceptowanych znaczeń zrozumiałych
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dla uczestników organizacji, powodującym powtarzalność zarówno indywidualnych,
jak i zbiorowych zachowań, wyobrażeń, emocji, postaw [1, s. 19]. Tak naprawdę
tylko połączenie tych trzech perspektyw poznania pozwala w pełni zrozumieć zja-
wisko kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna jest bowiem wytwarzana za-
równo w otoczeniu organizacyjnym (zmienna niezależna), wewnątrz organizacji
(zmienna zależna), jak i w umysłach ludzi (metafora rdzenna) [7]. Takie spojrzenie
na kulturę organizacyjną oddaje dopiero sedno tego zjawiska i faktyczną dynamikę
tworzenia się tej kultury, a sukces przedsiębiorstw może być przypisany świadomie
kształtowanej przez menedżment kulturze organizacyjnej (por. [15, s. 3]).

Tak szerokie ujmowanie kultury niesie jednak ze sobą pewne niedoskonałości.
Brak możliwości analitycznego podejścia i operacjonalizacji tej szerokiej definicji
kultury organizacyjnej ogranicza jej użyteczność poznawczą [17, s. 101]. Dlatego
najczęściej spotyka się określenie kultury organizacyjnej jako wyuczonego i podle-
gającego ciągłemu kształtowaniu produktu grupowego doświadczenia opartego na
wartościach, normach i symbolach, z których wynikają artefakty i zachowania człon-
ków danej organizacji. 

Kultura organizacyjna jest budulcem pożądanych zachowań organizacyjnych,
tożsamości wewnętrznej firmy i jej wizerunku zewnętrznego (por. [25, s. 88-89]).
Jest to możliwe dzięki sprzężeniom zwrotnym między kulturą organizacyjną a człon-
kami organizacji. Należy zatem świadomie kształtować kulturę organizacyjną, po-
nieważ wyznacza ona ramy zachowań i determinuje decyzje podejmowane przez
wszystkich członków organizacji i tym samym decyduje o jej efektywności [3, s. 24].
Kształtowanie kultury organizacyjnej polega na celowej modyfikacji wartości, norm
i wynikających z nich wzorów, które powinno prowadzić do nowych, spójnych i efek-
tywniejszych wzorów i norm w określonych warunkach konfiguracji kultury organi-
zacyjnej [17, s. 104]. 

3. Kultura projakościowa

Kultura projakościowa to kultura sprzyjająca jakości łącząca pracowników w
jedną społeczność, kierunkująca ich działania i zaangażowanie w osiąganie celu or-
ganizacji – doskonalenie jakości [19, s. 4-5]. Kultura taka powinna się wyrażać w
sposobie wypełniania obowiązków oraz w postawie otwartości i współdziałania
wobec proponowanych przedsięwzięć doskonalących [2, s. 122].

Kultura projakościowa przejawia się w podejmowaniu działań zmierzających do
osiągnięcia powszechnej jakości w przedsiębiorstwie. Działania te to [11, s. 12]:
● realizacja kultury ciągłego doskonalenia;
● zainteresowanie tylko trwałymi rozwiązaniami, a nie chwilowym sukcesem;
● kreowanie większej zdolności konkurencyjności − napędem jest zdolność do kon-

kurowania;
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● znajdywanie wielowymiarowych płaszczyzn rozwiązywania problemu, a nie
tylko spojrzenia jednokierunkowego (np. nie tylko przez samo rozwiązanie tech-
niczne);

● otwarcie się na międzynarodowy rynek;
● równanie do najlepszych w swojej klasie (benchmarking). 

Istota kultury projakościowej tkwi w stwierdzeniu, że jakość jest tworzona przez
ludzi, a nie przez system. Ważne jest zatem, by zmobilizować i zjednoczyć potencjał
intelektualny wszystkich pracowników organizacji. Możliwe to jest dzięki wspólnej
wizji. Cechą charakterystyczną tej kultury jest więc fakt, że wszyscy znają sens swo-
ich wysiłków, znają cele, które stawia kierownictwo, i ukierunkowują swoją energię
na ich osiąganie. Oczywiście warunkiem koniecznym jest tu wysokiej jakości ko-
munikacja i efektywny system szkoleń pracowniczych. 

Kolejną cechą charakterystyczną kultury jakości jest głęboko zakorzeniona od-
powiedzialność wszystkich i każdego z osobna za przedsiębiorstwo. Wymienia się na-
stępujące przejawy odpowiedzialności [11, s. 13]:
● każdy jest odpowiedzialny za cele, strategię i politykę przedsiębiorstwa, za ja-

kość pracy i jakość wyrobów;
● szczególna odpowiedzialność kierownictwa za zarządzanie załogą i wsłuchiwa-

nie się w jej głosy;
● delegowanie uprawnień;
● praca ukierunkowana na klienta;
● praca grupowa – zespołowa.

Kultura projakościowa charakteryzuje się pięcioma zasadami; są nimi [12, s. 6]:
● zaangażowanie najwyższego kierownictwa;
● cel działań – zadowolenie klienta;
● stałe ulepszanie;
● jakość jest sprawą każdego;
● redukcja kosztów jakości.

Kultura projakościowa jest jedną z tych kultur, w której każdy w organizacji pod-
daje pod rozwagę jakość swojej pracy i to, jak odzwierciedla się ona w wyrobie,
usłudze lub informacji tworzonej w firmie [13, s. 1]. 

4. Wymiary kultury projakościowej

System kultury organizacyjnej opisywany jest w literaturze również przez nastę-
pujące uniwersalne wymiary (por. [5]):
● dystans władzy – obrazuje stosunek do zjawiska nierówności między ludźmi w

danym społeczeństwie, wyraża oczekiwania i akceptację dla tej sytuacji, uze-
wnętrzniany przez mniej wpływowych członków instytucji lub organizacji,
określa emocjonalną przestrzeń oddzielającą podwładnych od przełożonych;
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Tabela 1. Zależności między wymiarami kultury organizacyjnej a realizacją powszechnej jakości 
w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych, lata 2007-2008.

Wymiar kultury 
organizacyjnej Wymiar in plus Wymiar in minus

Dystans władzy Kierownicy nie dzielą się swoją wiedzą
z szeregowymi pracownikami, stosują
autokratyczny styl zarządzania – rządze-
nie przez rozkazy, nakazy i dyrektywy,
sami nie angażują się w wykonywanie
prac, słaby przepływ informacji, ograni-
czony system motywacji i komunikacji z
załogą. Podwładni wykonują pracę w ra-
mach swoich obowiązków, bez włas-
nych inicjatyw, często brak porozu-
mienia między współpracownikami,
brak znajomości celów firmy, niedowar-
tościowanie pracowników

Kierownicy stawiają określone cele przed
pracownikami, sami angażują się w wy-
konywanie prac, demokratyzują stosunki
w przedsiębiorstwie, dowartościowując
pracowników, tworzą klimat zaufania,
tworzą plany systematycznej i konsek-
wentnej pracy, stosują szeroki wachlarz
bodźców motywacyjnych, utrzymują stałą
komunikację z załogą, tworzą system
szkoleń (sami biorą w nich udział). Pra-
cownicy są doinformowani, znają cele
przedsiębiorstwa, chętnie dzielą się
swoimi pomysłami i biorą udział w za-
rządzaniu, znają swoją wartość

Kolektywizm Kolektywizm sprzyja procesom tworze-
nia powszechnej jakości, wspólne wy-
konywanie zadań przynosi nową wiedzę
całej organizacji i pojedynczym pra-
cownikom, co jest podstawą ciągłego
doskonalenia, sprzyja poszukiwaniu wie-
lowymiarowych płaszczyzn rozwiązań
pojawiających się problemów, zrozu-
mienie idei procesu i ważności każdego
jego „ogniwa”, zrozumienie idei klienta
wewnętrznego, poczucie współprzyczy-
niania się do jakości i sukcesu firmy

Indywidualizm jest zamknięciem pracy w
ramach jednego stanowiska, zamknięciem
na możliwości uczenia się i doskonalenia
w procesie pracy, jest wyrazem indywi-
dualnych ambicji jednostek tworzących
organizację, które nie przekładają się na
dobro grupy, jest wyrazem braku chęci
przynależności do całości, sprzyja nie-
zdrowej rywalizacji, samozachwytowi i
przedkładaniu własnych celów ponad cele
wspólne przedsiębiorstwa, obniżeniu po-
wszechnej jakości

Męskość Silne ukierunkowanie na awans i wysoki
poziom asertywności cechujące kulturę
męską mogą być przeszkodą w dziele-
niu się wiedzą i doświadczeniem, a tym
samym zarówno w ciągłym doskonale-
niu jakości, jak i rozumieniu potrzeb
klienta, tak ważnego w skutecznym za-
rządzaniu jakością

Ukierunkowanie na relacje z przełożo-
nymi i współpracę – cechy kultury kobie-
cej – sprzyjają działaniom poprawy ja-
kości pracy, tworzeniu dobrej atmosfery
pracy, powszechnego zaangażowania w
tworzenie jakości i sukcesu firmy oraz do-
cenienia pracy każdego pracownika

Orientacja 
długoterminowa

Pracownicy wykazują większą skłon-
ność do aktywnego uczestniczenia w
tych procesach zarządzania jakością,
które zorientowane są na długofalowe
cele (np. satysfakcja klienta, projekto-
wanie nowych, lepiej spełniających wy-
magania klienta wyrobów, restruktu-
ryzacja firmy, ciągłe doskonalenie itp.),
a mniejszą uwagę skupiają na krótko-
okresowych działaniach o mało widocz-
nych efektach

Członkowie społeczeństw o orientacji
krótkookresowej mogą z niechęcią odno-
sić się do uczestniczenia w złożonych pro-
cedurach jakościowych, w przypadku
których brak jest natychmiastowych, wi-
docznych efektów
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● kolektywizm i indywidualizm – w społeczeństwach kolektywnych dobro grupy
jest przedkładane nad dobro jednostki, pojedynczy ludzie zorganizowani są w
silne i spójne zbiorowości, w społeczeństwach indywidualistycznych dobro jed-
nostki przedkładane jest nad dobro grupy, relacje między ludźmi są nietrwałe, a
cenione są osobiste osiągnięcia;

● kobiecość i męskość – kobiecość charakteryzuje te społeczeństwa, w których
przenikają się role społeczne obu płci, oznacza to, że zarówno od mężczyzn, jak
i od kobiet oczekuje się takich postaw, jak skromność, czułość i troska o jakość
życia; społeczeństwa męskie to takie, w których role społeczne związane z płcią
są klarownie określone, oznacza to, że od mężczyzn oczekuje się asertywności,
„twardości” i ukierunkowania na sukces materialny, natomiast od kobiet skrom-
ności, czułości i troskliwości o jakość życia;

● unikanie niepewności – jest to stopień zagrożenia odczuwany przez członków
danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nieznanych lub niepewnych, uczucie to
wyraża się m.in. stresem i potrzebą przewidywalności, czego przejawem mogą
być wszelkiego rodzaju prawa, przepisy i utarte zwyczaje; społeczeństwa o wy-
sokim poziomie tego wymiaru cechują się rozbudowanymi systemami kodyfika-
cji;

● orientacja długo- i krótkoterminowa – w społeczeństwach o orientacji długoter-
minowej wysoce cenione są postawy ukierunkowane na sukces w przyszłości, a
dominujące są takie cechy, jak wytrwałość i zapobiegliwość; orientacja krótko-
terminowa oznacza skłonność do przekazywania i cenienia wartości zorientowa-
nych na przeszłość i teraźniejszość, w szczególności na respekt dla tradycji i
wypełnianie społecznych zobowiązań.
Wszystkie wymiary kultury organizacyjnej mają wpływ na realizację powszech-

nej jakości w przedsiębiorstwie (tab. 1).

5. Projakościowy aspekt kultury organizacyjnej na przykładzie
przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego

Projakościowa kultura organizacyjna, a w szczególności kultura, pracy inspiruje
do ciągłego doskonalenia, przykładem są tu polskie przedsiębiorstwa przemysłu
stoczniowego, w których swoista kultura organizacyjna była powodem ewolucji w
kierunku utworzenia szczególnego rodzaju „instytutów szkoleniowo-edukacyjnych”
pozwalających opanować swoim pracownikom nowe zasady zarządzania i technolo-
gii, a jednocześnie przyczyniających się do ciągłego podnoszenia zarówno jakości
wyrobów i procesów, jak i innowacyjności tego przemysłu.

Wielkości opisujące działalność innowacyjną tego przemysłu to [20, s. 361-362]:
nakłady finansowe na działalność innowacyjną, w tym:
● prace badawcze i rozwojowe (B+R) związane z opracowaniem nowych i ulep-

szonych produktów (innowacji produktowych) i procesów (innowacji proceso-
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wych) wykonane przez własne zaplecze rozwojowe lub nabyte od innych jedno-
stek;

● zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw (licencji, praw paten-
towych, ujawnień know-how itp.);

● zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowa, rozbudowa i modernizacja bu-
dynków służących wdrażaniu innowacji;

● sprzedaż wyrobów nowych i istotnie ulepszonych (zmodernizowanych,
spełniających wymagania klientów) wprowadzonych na rynek;

● eksport wyrobów nowych i zmodernizowanych o wysokiej jakości.
Cała działalność projakościowa i innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu stocz-

niowego jest możliwa dzięki odpowiednio dobranym do specyfiki sektora procesom
zarządzania jakością wspieranym przez kulturę organizacyjną tych przedsiębiorstw. 

Szczególnie ważnym wymiarem kultury organizacyjnej w omawianym kontekś-
cie jest kolektywizm. W przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego to podstawa
działalności, choćby ze względu na wielkość i złożoność poszczególnych kompo-
nentów końcowego produktu, jakim są statki. Kolektywizm sprzyja tu ciągłemu do-
skonaleniu jakości produktów, procesów i pracy oraz nauki na stanowisku pracy przez
przekazywanie wiedzy i doświadczeń przez doświadczonych członków zespołu
nowym pracownikom. Praca w zespołach pracowniczych, wspólne wykonywanie
zadań dają  poczucie ważności każdej osoby w tworzeniu sukcesu firmy.

Działaniom sprzyjającym tworzeniu jakości towarzyszy również kolejny wymiar
kultury organizacyjnej, jakim jest kobiecość. Wydawałoby się, że w tak „męskim”
przemyśle, jak stocznie, cechy męskie (indywidualizm, awans, asertywność) są do-
minujące, jednak ukierunkowanie na relacje z przełożonymi i współpracę mają więk-
sze znaczenie, a przez to troska o powszechną jakość (jakość pracy, wyrobów,
procesów, satysfakcja klienta wewnętrznego i zewnętrznego) są szczególnie za-
uważalne.

Orientacja długoterminowa, wyrażająca się w zorientowaniu na długofalowe cele
(produkcja wielkiego, wielotonowego, złożonego, często specjalistycznego statku
jest procesem wymagającym długiego horyzontu czasowego), skłania pracowników
do aktywnego uczestnictwa w procesach zarządzania jakością. Podobny aspekt za-
uważalny jest w innym wymiarze kultury organizacyjnej, jakim jest dystans władzy.
W przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego dystans ten jest zminimalizowany
przez wspólną pracę podwładnych z przełożonymi na suchym doku stoczni. Przez
zmniejszenie tego dystansu przełożony może bez przeszkód współpracować z
podwładnymi; ma z nimi lepszy kontakt, stąd możliwość bezpośredniego komuni-
kowania z podwładnymi jest niemal całkowicie pozbawiona szumów informacyj-
nych. Przełożony może również dzięki temu przedstawić cele przedsiębiorstwa i
usytuować każdego pracownika w procesie realizacji tych celów, ma także ułatwioną
możliwość dostosowania bodźców motywacyjnych do preferencji swoich podwład-
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nych. Jest to tym silniejsze, im większe zaangażowanie w codzienną pracę i roz-
wiązywanie problemów wykazują kierownicy.

Tak ukształtowana kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłu stocznio-
wego efektywnie budzi kreatywność pracowników, a tym samym ciągłe doskonale-
nie i realizację w praktyce idei jakości. To budzenie kreatywności polega na [6, s. 13]:
● ciągłym wsłuchiwaniu się w opinie, uwagi i propozycje podwładnych;
● nietraktowaniu podwładnych z góry;
● stworzeniu pozytywnej atmosfery pracy, w której niepowodzenie postrzega się

jako pożyteczne doświadczenie;
● traktowaniu rozwoju podwładnych priorytetowo;
● dodawaniu podwładnym odwagi i powierzaniu im do wykonania pracy na miarę

ich kwalifikacji;
● unikaniu przez przełożonego kierowania się podejrzliwością w kontaktach z

podwładnymi;
● eliminowaniu przyczyn popełnianych błędów, a nie leczeniu objawów.

6. Zakończenie

Kultura organizacyjna umożliwia płynną i ciągłą realizację zbiorowego wysiłku
na rzecz doskonalenia organizacji [22, s. 327]. Pomaga też w stworzeniu warunków
podstaw organizacyjnych dla stałego wzrostu poziomu systemów zarządzania. Każdy
pracownik zdaje sobie zatem sprawę, iż od efektów pracy uzależniony jest stan
obecny i przyszły przedsiębiorstwa. Przyszłość zarządzania firmą spoczywa w roz-
woju kultury organizacyjnej, która jest podstawą tożsamości firmy, determinacją suk-
cesu, źródłem rozwoju, budulcem odpowiedniego wizerunku w oczach klientów (por.
[18, s. 10]).

Aby można było utrzymać pozytywną kulturę organizacyjną przez długi czas,
przede wszystkim musi istnieć polityka zarządzania organizacją, polityka ustano-
wiona przez silnego lidera, którego zachowania zawsze są nieskazitelne i godne sza-
cunku. Następnie należy stworzyć solidny system edukacji i szkoleń wspierający
realizację podstaw polityki zarządzania −  wtedy wszyscy członkowie organizacji
będą zawsze mogli praktykować najważniejsze koncepcje i zasady w swoich co-
dziennych działaniach [23, s. 14], a to z pewnością  będzie prowadzić do większej do-
skonałości w zarządzaniu oraz do znakomitych wyników rynkowych. Wynika z tego
wniosek, że aby przeprowadzić efektywną zmianę, należy najpierw zrozumieć kul-
turę przedsiębiorstwa. Jeśli proponowane zmiany będą sprzeczne, np. z tradycją
firmy, to najprawdopodobniej ich wdrożenie przyniesie znikome efekty. Kultura
wpływa więc na sukces firmy, a  co więcej − wpływ ten jest przewidywalny [24, 
s. 11], szczególnie wtedy, gdy zmiany kulturowe mają charakter ewolucyjny, czego
przykładem jest omówiona projakościowa kultura organizacyjna przedsiębiorstw
przemysłu stoczniowego.
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THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF QUALITY IN ENTERPRISES 
OF SHIPBUILDING INDUSTRY

Summary

The current economic reality extorts on enterprises continuous work over building the competitive
superiority. The organizational culture becomes the common ground of searches for this superiority.
The future of management rests in its development. The organizational culture is the basis of identity of
a firm and its suitable image in customers’ eyes, determination of success… And therefore, it is neces-
sary to shape the organizational culture consciously because it marks the frame of behaviours and con-
ditions of decisions undertaken by all members of organization, decides about its efficiency and
competitiveness. From here, the culture of quality gathers special weight, which favours the general
quality, unites the workers in one community, steers their workings and commitment in realization of aim
of organization – improvement quality, and the enterprises of shipbuilding industry are this example. 
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PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA METODY CAF
NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO 

W KAMIENNEJ GÓRZE

1. Wstęp

Wspólna metoda oceny CAF (The Common Assessment Framework) to narzę-
dzie kompleksowego zarządzania jakością zainspirowane modelem doskonałości Eu-
ropejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) oraz modelem opracowanym w
Wyższej Szkole Administracji w Speyer. Opiera się na założeniu, że osiągnięcie
pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych
jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa wpływającego na
politykę i strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązy-
wania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Zgodnie z tą
metodą organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widze-
nia w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności [7, s. 3]. 

Opracowanie metody CAF było następstwem porozumienia zawartego pomię-
dzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE. Jest
ona zbiorowym dziełem Zespołu na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych (IPSG)
– roboczej grupy ekspertów powołanej decyzją odpowiednich dyrektorów general-
nych w celu wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie innowacyjnych sposo-
bów modernizacji aparatu administracji i usług publicznych. Wersję pilotażową
zaprezentowano w maju 2000 r., zaś wprowadzenie pierwszej poprawionej wersji
miało miejsce w 2002 r. W ramach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
(EIPA) w Maastricht utworzono Centrum Zasobów CAF (CAF RC). W latach 2000-
-2005 już ok. 900 instytucji organów administracji publicznej w krajach członkow-
skich stosowało ją w celu doskonalenia organizacji. Spore zainteresowanie
odnotowano również poza naszym kontynentem, m.in. w Chinach, na Bliskim
Wschodzie, Dominikanie czy w Brazylii. Na dwu pierwszych europejskich zjazdach
użytkowników CAF, w Rzymie (2003 r.) i Luksemburgu (2005 r.), było obecnych
ponad 300 delegatów. Ich szczegółowe opinie zebrane przez EIPA dały asumpt do
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opracowania poprawionej wersji CAF 2006. Na kończącym prezydencję luksem-
burską spotkaniu 8 czerwca 2005 r. ministrowie z krajów członkowskich odpowie-
dzialni za administrację publiczną wysoko ocenili wymianę pomysłów, doświadczeń
i dobrych praktyk w ramach europejskiej sieci administracji publicznej (EPAN), a
także rozwój i stosowanie takich narzędzi, jak wspólna metoda oceny. Zapropono-
wano wówczas, aby podejście jakościowe w jeszcze większym stopniu zintegrować
z Agendą lizbońską, co zostało uwzględnione w poprawionej wersji CAF 2006 [7, s. 4].

Metoda CAF została opracowana przez instytucje europejskie1 w celu dostar-
czenia prostych i łatwych w użyciu instrumentów oceny organizacji administracji
publicznej w całej Europie. W zamierzeniu metoda ta miała łączyć w sobie takie
funkcje, jak:
– prostota, niewymagająca zaangażowania ekspertów zewnętrznych, umożliwiająca

dokonywanie oceny przez pracowników poszczególnych urzędów (samoocena),
– uniwersalność, pozwalająca na ocenę różnych rodzajów i szczebli administracji

publicznej,
– porównywalność, mierzona zarówno w układzie interjednostkowym, jak i w uję-

ciu jednostkowym, ale w innych przedziałach czasowych (układ dynamiczny),
Wszystkie te elementy poddane zostaną krytycznej analizie na przykładzie kon-

kretnego wdrożenia dokonanego w starostwie powiatowym w Kamiennej Górze. 

2. Podstawowe informacje o wdrożeniu

Starostwo powiatowe w Kamiennej Górze należało do grupy pierwszych jedno-
stek powiatowych, które wdrożyły system zarządzania jakością ISO 9001:2000. Cer-
tyfikacja miała miejsce już w drugim roku funkcjonowania jednostki (2000 r.).
Kolejną inicjatywą podjętą w tym obszarze było przeprowadzenie warsztatów z za-
kresu samooceny z wykorzystaniem metodologii CAF. Skutkiem tego było dwu-
krotne przeprowadzenie samooceny organizacji – pierwsze w grudniu roku 2001,
drugie zaś po 6 latach, w roku 2007. Warto zwrócić uwagę na pierwszy termin sa-
mooceny, który stawią tę inicjatywę nie tylko w rzędzie pilotażowych ocen w skali
Polski, ale także i w skali europejskiej. Metoda ta bowiem została jednocześnie
wdrożona w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach do tej grupy aspirujących (w
tym w Polsce). Jest to rzadki przykład tak szybkiej dyfuzji nowoczesnych metod za-
rządzania w sektorze publicznym. 

Ocena została dokonana w dwóch okresach charakterystycznych dla funkcjono-
wania urzędu. Pierwszy z nich przypadał na schyłkową fazę tworzenia jednostki (sta-
rostwo powiatowe w Kamiennej Górze powstawało bez podstawowej bazy, jaką były
w innych przypadkach urzędy rejonowe). Jednocześnie był to okres, kiedy mijał efekt

1 Model CAF został przetestowany i wdrożony na podstawie prac analitycznych prowadzonych
przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Niemiecką Wyższą Szkołę Nauk Administ-
racyjnych (Speer Academy) oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht.
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pierwszej fali entuzjazmu z tworzenia nowej struktury, w którym dokonuje się pierw-
szych podsumowań i podejmuje się decyzje korekcyjne wobec pierwotnych założeń
(w tym dotyczące struktury jednostki oraz kadr). 

Drugi okres, w którym dokonano oceny, to czas, kiedy powstała w 1999 r. struk-
tura wchodziła w fazę dojrzałości. Wyraża się to ośmioletnim już doświadczeniem
pracowników w pracy w nowych strukturach, w miarę ustabilizowaną sytuacją struk-
turalną i kadrową. Można założyć, że pomimo upływu niewielu lat od pierwszego
badania podczas drugiej oceny mieliśmy do czynienia z odmienną jednostką.

W dwukrotnych warsztatach odbywających się z zastosowaniem kwestionariuszy
CAF aktywny udział brali reprezentanci wszystkich grup pracowniczych: od obsługi
po najwyższe kierownictwo. W pierwszym przypadku w pracach nad samooceną
brały udział 22 osoby, w drugim było to 20 osób, co w obu przypadkach stanowiło
ok. 34% ogółu zatrudnionych. 

Praca odbywała się w podziale na trzy grupy robocze, w których omówione zo-
stały najpierw cele i zasady metody, a następnie przeprowadzono samoocenę. Tak
wypracowane materiały były następnie podstawą do dyskusji wszystkich uczestników
warsztatów, która prowadziła do uzgodnienia końcowej oceny będącej wynikiem wy-
miany informacji dotyczących zdarzeń i faktów występujących w organizacji [5, 
s. 7]. Wyniki samooceny zestawiono w następującym układzie:
– ogólne wnioski nt. wyników samooceny,
– implikacje do dalszego doskonalenia,
– potencjalne dobre praktyki,
– ocena punktowa oraz zidentyfikowane silne strony i obszary do poprawy w ukła-

dzie kwestionariusza samooceny,
– zestawienie zdefiniowanych w trakcie sesji konsensusowej mocnych stron orga-

nizacji oraz obszarów do poprawy dla poszczególnych kryteriów,
– podsumowanie punktacji.

Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszych warsztatów (w roku 2001) odbyło
się ze wsparciem Stowarzyszenia Konsultantów Umbrella, druga samoocena (w roku
2007) została wykonana samodzielnie przez pracowników starostwa. 

3. Wyniki z ocen przeprowadzonych w latach 2001 i 2007

Wyniki pierwszej samooceny wskazywały, że starostwo znajdowało się jeszcze
we wczesnej fazie rozwoju organizacyjnego (krótki okres funkcjonowania). Potencjał
organizacji nie był jeszcze wystarczająco rozwinięty – w większości kryteriów roz-
poczęto dopiero wdrażanie odpowiednich rozwiązań. Na tym tle na uwagę zasługi-
wała relatywnie wysoka ocena, jaką uzyskała kadra kierownicza (kryterium 1 –
Przywództwo uzyskało średnią 2,88).
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Spośród kryteriów dotyczących wyników szczególnie wysoko oceniono wyniki
uzyskane przez urząd w relacjach z klientami (kryterium 6 – ocena 3,19) oraz klu-
czowe wyniki działalności (kryterium 9 – ocena 2,56). Zdecydowanie najsłabsze wy-
niki urząd osiągnął w zakresie wyników w relacjach z pracownikami (kryterium 7 –
ocena 1,17), co zdaniem oceniających wynikało przede wszystkim z braku badań
opinii pracowników. Ogólnie urząd uzyskał 19,63 pkt na 45 możliwych (czyli ok.
43% możliwych punktów), co dało średnią ocenę każdego z kryterium na poziomie 2,18. 

W każdej z 9 badanych sfer dokonano identyfikacji mocnych i słabych stron or-
ganizacji z identyfikacją konkretnych procedur, które powinny być wdrożone bądź
rozwijane. Zidentyfikowano także oryginalne procedury funkcjonujące w organiza-
cji, które mogłyby spełniać funkcję dobrych praktyk.

Spośród 23 urzędów, które w roku 2001 dokonały samooceny, rezultat osiągnięty
w Kamiennej Górze należał do najniższych. Średnia ocena uzyskana przez tę grupę
badanych jednostek wyniosła 25 pkt [4, s. 6]. Warto zwrócić uwagę, że średnie wy-
niki instytucji publicznych Unii Europejskiej kształtowały się w tym czasie na po-
ziomie 22,5 pkt. Przy wyciąganiu wniosków z tych wartości liczbowych należałoby
uwzględnić jednak, że w przypadku Polski mieliśmy do czynienia z programem pi-
lotażowym, w którym brały udział urzędy o wyższej od przeciętnej kulturze organi-
zacyjnej. Szerszy komentarz do uzyskanych wyników przedstawiony zostanie w
ostatnim punkcie tego artykułu.

Rys. 1. Wyniki CAF w starostwie powiatowym w Kamiennej Górze (2001 r.)

Źródło: [5, s. 31].
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Uzyskane wyniki samooceny przeprowadzone w roku 2001 (zob. rys. 1) w sta-
rostwie powiatowym w Kamiennej Górze stały się podstawą do dalszych działań
związanych z systemem ciągłego doskonalenia. Wdrożono działania korygujące
mające na celu eliminację słabych stron organizacji. Starano się także usunąć 
podstawowe dysfunkcje, na jakie wskazano w badaniu. Warto w tym miejscu wspom-
nieć, że proces samooceny z roku 2001 był jednocześnie pierwszym tak szeroko za-
krojonym badaniem opinii pracowników o sposobie funkcjonowania organizacji.

Druga ocena, ta z roku 2007, dokonana została na bazie zmienionych już formu-
larzy CAF. Doświadczenia z pierwszego etapu wdrażania w całej Europie (i nie tylko)
skutkowały zmianami w całej procedurze, w tym zmianą układu podstawowych
działów, w których badanie było wykonywane. Fakt ten utrudnia bezpośrednie po-
równanie wyników z obu procesów samooceny.

Podstawą zmodyfikowanego modelu CAF jest osiem zasad oznaczających:
– koncentrację na kliencie,
– przywództwo i stałość celów,
– zarządzanie przez procesy i fakty,
– orientację na wyniki,
– rozwój i zaangażowanie pracowników,
– ciągłe uczenie się, doskonalenie, innowacje,
– rozwój partnerstwa,
– odpowiedzialność publiczną.

Wyniki samooceny w tych zakresach prezentuje rys. 2.

Rys. 2. Wyniki CAF w starostwie powiatowym w Kamiennej Górze (2007 r.)

Źródło: [6, s. 29].
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Analizując wykres przedstawiony na rys. 2, można stwierdzić znaczący postęp w
stosunku do wyników w 2001 r. Pomimo zmian formularzy oceny utrudniających
bezpośrednie porównania nietrudno zauważyć wzrost średniej ocen z poszczegól-
nych działów. O ile w roku 2001 średnia ocena wynosiła 2,18 pkt, o tyle w roku 2007
wzrosła ona do wartości 4,10 pkt (na 5 pkt możliwych do uzyskania). W poszcze-
gólnych działach oceny kształtowały się od 3,0 (kategoria 7 – rozwój partnerstwa),
do 4,8 (kategoria 8 – odpowiedzialność publiczna). Bliskie ideału były jeszcze kate-
gorie 5 (rozwój i zaangażowanie pracowników) oraz 6 (ciągłe uczenie się, doskona-
lenie, innowacje). W obu przypadkach na 5 punktów możliwych do uzyskania wynik
wynosił odpowiednio: 4,5 i 4,6 pkt. Ogólnie na 40 punktów możliwych do uzyska-
nia urząd w wykonanej samoocenie uzyskał 32,8 pkt. Stanowiło to 82% możliwych
do uzyskania punktów. 

Porównując wartości nominalne, można wysnuć wniosek, że podczas 6 lat sta-
rostwo powiatowe w Kamiennej Górze niemalże podwoiło swe osiągnięcia. W 2001 r.
uzyskało 42% możliwych do osiągnięcia punktów, podczas gdy w roku 2007 była to
już wartość 82% punktów możliwych do uzyskania. 

Interpretując te wyniki, można dojść do wniosku, że urząd wyciągnął wnioski z
pierwszej oceny, a założone kierunki poprawy przyniosły zdecydowane efekty. Wynik
z roku 2007 przewyższał bowiem znacznie wartości średnie osiągane nie tylko w
Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Ocena ta jednak powinna być zmodyfiko-
wana w świetle konkluzji przedstawianych w dalszej części tekstu.

4. Wnioski

Dzięki praktycznemu wdrażaniu metody CAF w Kamiennej Górze oraz w kil-
kudziesięciu instytucjach publicznych w Polsce otrzymano spory materiał empi-
ryczny, który może być podstawą do sformułowania wniosków dotyczących
przydatności stosowanej metody.

Pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest struktura zagadnień
podlegających ocenie. Deklaratywnie model ma być użyteczny podczas dokonywa-
nia oceny jakości zarządzania w ramach organizacji oraz sposobu formułowania zasad
polityki w kategoriach analizy, przewidywania i planowania strategicznego. Służyć
temu ma badanie czynników własnego potencjału organizacji oraz wyników. W prak-
tyce, zdaniem autora, analiza skupia się przede wszystkim na kryteriach dotyczących
własnego potencjału, stawiając częstokroć w pozycji interesariuszy nie społeczeń-
stwo, któremu organizacja ma służyć, a jej  pracowników. Stwarza to zagrożenie sku-
piania się organizacji na zaspokojeniu własnych potrzeb. Zjawisko to jest dobrze
znane z literatury (por. [2; 11]). Widać to wyraźnie w różnicach ocen, które są wy-
raźnie niższe, gdy oceniają układ zewnętrzny wobec oceniających, a wyższe, gdy do-
konywana jest samoocena sensu stricto. 
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W tym zakresie metodologia oceny zbieżna jest z modelem administracji okreś-
lanym w literaturze jako model germański [1, s. 8] cechujący się dużym przywiąza-
niem do statusu kadry urzędniczej. Model ten bowiem wykazuje największe związki
z koncepcją weberowskiego biurokratyzmu idealnego. Analiza liczby wdrożeń w po-
szczególnych krajach potwierdza tę tezę. W rejestrze instytucji – użytkowników CAF
− prowadzonym przez  Europejski Instytut Administracji Publicznej dominują orga-
nizacje z krajów o takim właśnie modelu administracji. W III kwartale roku 2008
najwięcej instytucji pochodziło z Włoch (308), Belgii (222), Niemiec (86) oraz Pol-
ski (54) i Austrii (52), przy znikomym udziale takich państw, jak Wielka Brytania
(5), Irlandia (5) czy Szwecja (5). Dziwić może zwłaszcza fakt niskiego udziału in-
stytucji publicznych z Wielkiej Brytanii, która przecież jest kolebką zasad ciągłego
doskonalenia. Model anglosaski, inaczej niż model germański, mniej wagi przy-
wiązuje do wykreowania i usankcjonowania specyficznych cech administracji (biu-
rokratyzmu), raczej implementując w sektorze publicznym sprawdzone już
rozwiązania z sektora produkcyjnego [11, s. 51; 3, s. 153]. Nacisk na zadaniowość,
dynamika struktur administracyjnych szybko dostosowywanych do bieżących po-
trzeb to cechy tego modelu administracji, które z kolei implikują niską ocenę kryte-
riów potencjału w modelu CAF. Wynika to z bardziej liberalnego i mobilnego
podejścia do kadr – tu pracownik administracyjny nie ma gwarancji zatrudnienia i
możliwości odbywania bezpłatnych szkoleń, a gdy brakuje mu kwalifikacji, wów-
czas jest zastępowany przez osobę je posiadającą.   

Tu powstaje kolejne zagrożenie wynikające z ograniczonej informacji, jaką dys-
ponują poszczególne poziomy zarządzania w organizacji. Przykładowo ocena ko-
munikacji między najwyższym szczeblem zarządzania a pracownikami technicznymi
może być oceniona przez tych drugich nie przez pryzmat procesów zapewniających
przepływ informacji do każdego pracownika, lecz w kategoriach częstotliwości bez-
pośrednich kontaktów z szefem organizacji. Pod tym względem istnieje zagrożenie
oceny jedynie z punktu widzenia własnych interesów, a nie interesów całej organizacji. 

Wynika z tego uwaga dotycząca zastosowanego w modelu CAF języka. W pierw-
szych formularzach tłumaczonych dosłownie z języka angielskiego zdarzały się ter-
miny zupełnie niezrozumiałe dla większości pracowników administracyjnych. W
zmodyfikowanych formularzach wyeliminowano większość z tych mankamentów.
Pozostaje jednak nadal problem specyficznego nazewnictwa, które może być różnie
interpretowane przez zatrudnionych. Zresztą ten sam problem dotyczy także termi-
nologii związanej z normami zarządzania jakością. Istnieje niebezpieczeństwo spe-
cyficznej alienacji pracowników wobec procesów, które są dla nich niezrozumiale
opisane, i wykonywania czynności jedynie „z polecenia”.  

W założeniu opisywana metodologia miała stanowić obiektywną platformę po-
równawczą dla różnych instytucji publicznych w różnych krajach. Zdaniem autora
można ją traktować jako kolejne zbliżenie do porównywalności ocen, nie zaś metodę
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obiektywną pozbawioną możliwości indywidualnego jej kształtowania. Sfera admi-
nistracji jest szczególnie zasłużona w pozornym dostosowywaniu się do założonych
poziomów mierników i ocen. Oprócz omówionej już wyżej różnicy w poziomie
oceny własnej działalności czy działalności najbliższego, ale jednak już otoczenia
warto zwrócić uwagę na jeszcze inne możliwości deformacji wyników.

Pierwszym z nich jest założony cel samooceny. Rzadko będzie to cel podstawowy
– odpowiedź na pytanie, w czym jesteśmy dobrzy, a jakie sfery wymagają poprawy.
W większości przypadków główną motywacją będzie jak najwyższa pozycja w ran-
kingu. Poniekąd idea rywalizacji wynika z założonej porównywalności ocen. W hie-
rarchicznie podporządkowanej administracji państwowej dominować będzie
podejście związane z chęcią wykazania się przed przełożonymi. W administracji sa-
morządowej zaś dominować będzie podejście marketingowe. Niewiele zmieni w tym
względzie obecność konsultantów zewnętrznych, gdyż model samooceny CAF nie
zapewnia pracownikom anonimowości, a to wpływa na sposób dokonywania przez
nich ocen. Zwłaszcza w sytuacji, gdy najwyższe kierownictwo, biorąc bezpośrednio
udział w procedurze, jasno określi określone cele „marketingowe”.

Biorąc to pod uwagę, zauważyć można, że  model CAF, oprócz powszechnie for-
mułowanych zalet, ma także mankamenty, które znacznie modyfikują jego główny
cel, jakim jest obiektywność pomiaru. Forsowanie przez Europejski Instytut Admi-
nistracji Publicznej tego modelu jako obiektywnego kryterium potencjału admini-
stracji w poszczególnych krajach  powinno być poddane krytyce, uwzględniając
przedstawione w niniejszym tekście uwagi.   
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PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING THE CAF METHOD 
ON THE EXAMPLE OF KAMIENNA GÓRA DISTRICT OFFICE 

Summary 

The article presents results of Common Assessment Framework in Kamienna Góra district office.
It shows the procedure carried out between 2001 and 2007. On the basis of these practical experiences,
the author formulates general conclusions concerning the CAF model in public administrations. In aut-
hor’s opinion, this model cannot be treated as an objective measure of potential of public administration
units.
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KULTUROWY ASPEKT ZARZĄDZANIA PERSONELEM 
W ORGANIZACJACH

1. Wstęp

Nie od dzisiaj wiadomo, że personel jest w wielu organizacjach najcenniejszym
zasobem, umiejętność zarządzania tym dobrem jest więc dla wielu organizacji
działaniem o kluczowym dla nich znaczeniu. W referacie dyskutowane będą różne
aspekty relacji między zaawansowaniem kultury organizacji a sposobem zarządzania
personelem.

Przedstawione będzie pojęcie kultury organizacyjnej oraz zaprezentowana zo-
stanie struktura etapów rozwoju kultury organizacji. Wymienione i omówione zo-
staną najważniejsze elementy składowe sfery zarządzania personelem, zaczynając
od zadań związanych z rekrutowaniem i selekcją pracowników, różnymi aspektami
oceny i wynagradzania oraz szkolenia, aż do istotnego, bardziej złożonego zagad-
nienia rozwoju personelu zawierającego dziedzinę karier zawodowych. Przedsta-
wione będą uwarunkowania zachowań w wymienionych elementach składowych
zarządzania personelem. Rozważania te autor zilustruje przypadkami z rzeczywis-
tości gospodarczej (odpowiednimi case study). 

2. Kultura organizacyjna

Termin „kultura przedsiębiorstwa” pojawił się kilkadziesiąt lat temu, szerzej sto-
sowany jest jednak dopiero od kilkunastu lat, i to głównie w rozwiniętych gospodar-
czo krajach świata. Jako jego synonimy występują takie określenia, jak: „istota”,
„rdzeń”, „jądro”, „sedno”, „duch”, „osobowość”, „tożsamość” czy „styl” [9].

W literaturze spotkać można wiele definicji kultury przedsiębiorstwa. Jedna z
kluczowych postaci z obszaru kultury organizacyjnej – S.M. Davies − definiuje kul-
turę przedsiębiorstwa jako wzorzec wyznawanych przekonań i wartości nadający pra-
cownikom sens działania i dostarczający im reguł zachowania się w ich
przedsiębiorstwie [6].
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Nieco inne aspekty wyróżnia w swojej definicji E. Keller, dla którego kultura
przedsiębiorstwa to system wartości i norm zachowań oraz sposobów postępowania
i myślenia, który został wykształcony i zaakceptowany przez pewien zespół ludzi i
który powoduje wyraźne wyróżnianie się tego zespołu do innych [8].

E. Jacques jest zdania, że kultura przedsiębiorstwa to zwyczajowy lub tradycyjny
sposób myślenia i działania, do którego stosują się w większym lub mniejszym stop-
niu wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, który muszą poznać nowi pracownicy i
przynajmniej częściowo go zaakceptować, jeżeli sami chcą być akceptowani jako
pracownicy firmy, przy czym jako wzorce zachowania można przyjąć te, które wy-
nikają częściowo ze wspólnych poglądów, wartości i norm, a dotyczą każdej niepi-
sanej normy: od typowego ubioru do przestrzegania obecności na zebraniach załogi
[4].

Elementem wspólnym występującym w tych definicjach jest akcentowanie
wzorca (systemu) wartości, do którego stosują się pracownicy przedsiębiorstwa.

E. Schein wyróżnia trzy poziomy przejawiania się kultury w przedsiębiorstwie [15]:
1) czynniki materialne (artefakty),
2) pożądane wartości,
3) leżące u podstaw założenia.
Do grupy artefaktów E. Schein zalicza wszystko to, co się widzi, słyszy i czuje,

gdy wchodzi się do nowej grupy. Może być to przykładowo sposób ubierania się sze-
fów firmy.

Pożądane wartości to powody, dla których robi się te, a nie inne rzeczy. Wystę-
pują tu często bardzo wyraźne odniesienia do wartości wyznawanych przez twórców
kultury danego przedsiębiorstwa; i tak na przykład w firmie Du Pont wiele sposobów
działania i wyrobów jest wynikiem wysokiej wartości, jaką nadaje się problematyce
bezpieczeństwa.

Trzeci poziom dotyczy przekonań, które członkowie organizacji czy pracownicy
przedsiębiorstwa uznają za oczywiste. Często są to niewypowiedziane założenia.
Przed rokiem 1980 szefowie AT&T przyjęli zasadnicze założenie, że jakakolwiek
oferta usługowa kierowana na rynek winna dotyczyć wszystkich klientów. Wyko-
rzystało to przedsiębiorstwo MCI, zabierając istotną część rynku AT&T w jednym
sektorze wyrobów elektronicznych.

3. Powstawanie kultury organizacji

Powstawanie i dojrzewanie kultury w przedsiębiorstwie to długotrwały proces
trwający 10, a nawet 15 lat. Wyróżnia się kilka stadiów tworzenia kultury w przed-
siębiorstwie:

1) tworzenie kultury przedsiębiorczości ogniskującej się wokół osoby lub grupy
inicjatywnej, dającej impet rozwojowi firmy w początkowym stadium,
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2) dopasowywanie się firmy do otoczenia, w którym ona funkcjonuje, bez nad-
miernego uzależnienia od silnego kierownictwa przedsiębiorstwa,

3) świadomość własnej wartości wynikająca z pojawiających wyraźnych sym-
ptomów sukcesów rynkowych osiąganych przez lojalny w stosunku do swojego kie-
rownika personel i lojalnych klientów,

4) dojrzałość kultury przedsiębiorstwa, które w pełni z niej korzysta w celu utrzy-
mania przewagi nad konkurentami na rynku, przy czym kultura jest w pełni za-
szczepiona w firmie i „funkcjonuje” niezależnie od kierownictwa [19].

3.1. Tworzenie kultury przedsiębiorczości

Jak wspomniano, pierwszym etapem budowania kultury przedsiębiorstwa jest
kształtowanie kultury przedsiębiorczości. Twórcą jej jest założyciel firmy lub osoba
(osoby) należące do inicjatorów przedsiębiorstwa.

Według J. Schumpetera przedsiębiorczość jest nową kombinacją środków pro-
dukcji, która w efekcie umożliwia wprowadzenie nowego wyrobu lub technologii,
otwarcie nowego rynku, pozyskanie nowych źródeł surowców lub wprowadzenie
nowej organizacji [16]. Odpowiada to mniej więcej trzem odmianom „ducha przed-
siębiorczości” proponowanym przez E. Lipińskiego: zdobywcy (ma zdolność narzu-
cania planów, wytrwałość, energię), organizatora (umie zarządzać ludźmi i rzeczami)
i kupca (potrafi budzić zainteresowanie i zaufanie oraz zachęcać do dokonania za-
kupu) [14].

3.2. Dostosowanie do otoczenia

Etap drugi jest fazą pracy wewnątrz przedsiębiorstwa. W kategoriach polityki
kadrowej jest to czas na zajęcie się strategicznym zarządzaniem potencjałem kadro-
wym przedsiębiorstwa. Jest tu szansa, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i aby
zgrać elementy systemu personalnego ze strategią przedsiębiorstwa.

W nowoczesnym przedsiębiorstwie zarządzenie kadrą winno się odbywać w
ścisłym powiązaniu z kształtowaniem jego strategii. Z jednej strony strategia perso-
nalna może wyznaczyć kierunek działania przedsiębiorstwa jako całości (może ona
sama w sobie zawierać przewagę konkurencyjną), a z drugiej strony system perso-
nalny powinien być tak skomponowany, by maksymalnie umożliwiał realizację stra-
tegii [1]. J.A. Stoner wyraźnie zaznacza, że kultura organizacji zgodna ze strategią
znacznie ułatwia wprowadzenie strategii [18].

Przystąpienie do pracy nad zdobywaniem przewagi konkurencyjnej przez strate-
giczne zarządzanie potencjałem kadrowym może być dla przedsiębiorstwa bardzo
korzystne. Ze względu na fakt, że ludzie są unikalni, niemożliwe jest powielenie
dobrego modelu przywództwa czy przedsiębiorczości. Skopiować można nową tech-
nologię, natomiast powielenie systemu personalnego firmy jest niezwykle trudne.
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Sam proces przestawiania polityki personalnej jest długotrwały (przeciętnie trwa to
ok. 7 lat [11]) i uciążliwy. Firma, która po rozpoznaniu trendów rynkowych uzna, że
innowacyjny personel będzie jej główną siłą w przyszłości i konsekwentnie rozwija
system polityki personalnej generującej i wspierającej tę siłę, wyrabia sobie w ten
sposób solidną i trudną do powielenia przewagę konkurencyjną. Próby skopiowania
tego systemu dają jej co najmniej przewagę czasową.

Plan strategiczny rozwoju personelu tworzy się podobnie jak plan strategiczny
przedsiębiorstwa. Na ogół zajmuje się tym sam dyrektor naczelny, współdziałając z
dyrektorem do spraw osobowych. Pożyteczne jest zastosowanie analizy sytuacji
SWOT, rozpoczynając od diagnozy silnych i słabych stron aktualnie pracującego per-
sonelu i przechodząc następnie do prognozy szans i zagrożeń w przyszłości w tym ob-
szarze.

Na początku analizuje się elementy potencjału kadrowego organizacji z myślą o
przyjętej przez nią strategii. Należy się wtedy zastanowić, jacy ludzie mogą umożli-
wić przedsiębiorstwu realizację tej strategii. Pomocne są w tym materiały, jakimi
dysponuje dział osobowy (oceny okresowe pracowników, wyniki analizy zapotrze-
bowania pracowników na dodatkowe kwalifikacje), listy płac, akta personalne. W
razie konieczności można wykonać dodatkowe badania wśród pracowników, doko-
nując wywiadów lub przeprowadzając badania ankietowe.

Zarządzanie strategiczne potencjałem kadrowym jest nowoczesnym trendem w
praktyce zarządzania. Nie powinien się dzięki temu zmarnować żaden zasób. Jest to
niewątpliwie nowa „szkoła jazdy” w zarządzaniu wykorzystująca elementy kultury
przedsiębiorstwa.

3.3. Świadomość własnej wartości

Świadomość własnej wartości przedsiębiorstw przychodzi wraz z pojawiającymi
się wyraźnymi oznakami sukcesów rynkowych. Coraz częściej wspomina się, że
źródłem tych sukcesów jest swoista kultura przedsiębiorstw. Łączy się to z nowymi
zasadami zarządzania przedsiębiorstw i nową wizją organizacji: i tak na przykład
Francuzi zaczynają postrzegać dla siebie w tych warunkach szersze perspektywy. 
M. Crozier twierdzi, że świat, w którym jakość zaczyna dominować nad ilością, w
którym zasoby ludzkie stają się ważniejsze niż materialne, jest światem dającym
Francuzom większe szanse niż świat ilości i standaryzacji [5]. Podkreśla on, że nowa
kultura organizacji musi stopniowo wyrastać z istniejących szerszych uwarunkowań
kulturowych.

Konsekwentnie wdrożone nowe zasady zarządzania przynoszą sukcesy na rynku.
Firmy o ustalonej pozycji ugruntowują swoje zdobycze rynkowe. Są nimi lojalni
wobec nich klienci. Stanowią oni przedmiot marzeń tych, którzy chcą się na rynku
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„usadowić”. Wiadomo, że zdobycie nowego klienta wymaga pięciokrotnie większego
wysiłku niż utrzymanie klienta już pozyskanego.

Tworzenie wysoce lojalnej klienteli musi być integralną częścią strategii ekono-
micznej każdego przedsiębiorstwa. Wiodące w tym zakresie firmy odnoszą sukcesy
dzięki skonstruowaniu całego systemu ekonomicznego wokół tego zagadnienia. Mają
one świadomość, że wierność nabywcy można zdobyć tylko przez stałe dostarczenie
mu wyrobów o najwyższej jakości. Z kolei lojalni klienci, zwiększając zyski przed-
siębiorstwa, stwarzają warunki do reinwestowania wpływów tak, aby utrzymać sta-
rych i zdobyć nowych wiernych klientów. Z czasem następuje kumulowanie się
wyników działania opisanego systemu. Lider na rynku kart kredytowych – firma
MBNA – osiągnęła przy 5-procentowym wzroście wskaźnika stałych klientów 60-
-procentowe zwiększenie zysków firmy w ciągu pięciu lat.

3.4. Dojrzałość

Jest to etap, do którego dąży każde przedsiębiorstwo. Charakteryzuje się on tym,
że niezależnie od silnego kierownictwa kultura jest kultywowana w całym przedsię-
biorstwie. Jest nią przesiąknięty każdy pracownik. Istnieje coś na kształt tradycji kul-
tury firmy. Służy temu między innymi bardzo staranne dobieranie nowych
pracowników będących w stanie szybko „wciągnąć się” w atmosferę kultury ist-
niejącej w przedsiębiorstwie. Coca-Cola Co. i Pepsi Co. przyjmują na stanowiska ro-
botnicze ludzi ze średnim wykształceniem. Inne firmy zatrudniają najzdolniejszych
absolwentów z najlepszych uniwersytetów, oferując im bardzo wysokie wynagro-
dzenie [19].

Dojrzałe kulturowo przedsiębiorstwo skupione jest na strategii satysfakcji klien-
tów. Odpowiada to zewnętrznej orientacji firmy polegającej na tym, że klienci są
przed konkurentami i kosztami [1]. Wszystkie podejmowane działania pod-
porządkowuje się uzyskaniu zadowolenia klienta ze sposobu zaspokojenia jego po-
trzeb. Jest to możliwe dzięki pełnej integracji przedsiębiorstwa, także z otoczeniem
firmy, w tym z jej dostawcami.

Dojrzałość kultury przedsiębiorstwa to także świadomość konieczności ciągłego
jej doskonalenia, skupienie uwagi na problemach rzutujących na jej przyszłe funk-
cjonowanie. Aktywne rozwiązywanie problemów polega na włączaniu w ten proces
wszystkich pracowników, uczeniu się i rozwijaniu nie tylko własnej organizacji, ale
i otoczenia. Ważnym elementem tego procesu jest szkolenie kadry. Międzynarodowe
koncerny mają własne instytucje szkolące aktualnych i przyszłych pracowników. W
szkoleniach tych zwraca się uwagę na popularyzowanie i uświadamianie celów przed-
siębiorstwa oraz ich wyjaśnienie. Szczególnie miejsce zajmuje w nich problematyka
jakości. Analiza sukcesów gospodarczych Japonii pokazuje, iż właśnie wysoka ja-
kość wyrobów i usług, uzyskana dzięki specyficznej, silnie uformowanej kulturze
przedsiębiorstw, stała się podstawą tych sukcesów.
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W przedsiębiorstwie o wysokiej kulturze ludzie postrzegani są jako najważniejszy
zasób. Wychodząc z tego założenia, w systemie zarządzania uwzględnia się formy
współdziałania pracowników: wysłuchuje się sugestii, umożliwia się uczestniczenie
w procesach decyzyjnych, ułatwia się wprowadzenie innowacji. Doceniony członek
załogi traktowany jako podmiot wnosi do kultury swój indywidualny wkład, powo-
dując, że przedsiębiorstwo nabiera niepowtarzalnego kolorytu. Wkład setek czy ty-
sięcy osobowości daje w sumie efekt, który nie może być przez konkurencję
powtórzony i staje się, jako swoista kultura przedsiębiorstwa, jego przewagą konku-
rencyjną. 

4. Składowe sfery zarządzania personelem

Zarządzanie personelem zawiera wiele funkcji. Do najważniejszych nich należą:
– rekrutacja i selekcja pracowników,
– ocena pracowników,
– wynagradzanie,
– rozwój pracowników, w tym tworzenie ścieżek kariery. 

Ramy do tego zarządzania wyznacza jednak kształt polityki personalnej. 

4.1. Polityka personalna

Punktem wyjścia do kształtowania sfery zarządzania personelem jest wybór mo-
delu polityki personalnej. Są w tym względzie dwa podejścia: 

1) sita,
2) kapitału ludzkiego [9].
Pierwsze podejście zakłada, że dorosły człowiek jest istotą w pełni ukształtowaną

i w zasadzie nie można liczyć na to, żeby się on w istotny sposób zmienił. Zgodnie
z tym podejściem, chcąc uzyskać sukces, należy zadbać, by w przedsiębiorstwie były
jednostki najlepsze: uzdolnione, kompetentne i chętne do pracy. W tym celu stosuje
się system różnego rodzaju „sit”, zwłaszcza przy przyjmowaniu do pracy, a także
potem, wewnątrz organizacji. Japończycy na dobór kadr przeznaczają niejednokrot-
nie wiele czasu i pieniędzy; niekiedy przeprowadzają 18-godzinny test przy przyję-
ciu do pracy [2]. Celem tych działań jest sukcesywne selekcjonowanie najlepszych i
odsiew mniej sprawnych jednostek.

Podejście określane mianem kapitału ludzkiego zakłada, że człowiek rozwija się
przez całe życie i jeśli tylko będą mu stworzone odpowiednie warunki, będzie dążył
do rozwoju osobowości, swoich kompetencji i umiejętności, przy czym nie ma żad-
nych dających się z góry przewidzieć granic tego rozwoju. Traktuje się zatem
człowieka jako unikalny zasób i przyjmuje się, że inwestycje w zasoby ludzkie są
nieograniczenie opłacalne. Uwzględniając zatem ten punkt widzenia, wydaje się, że
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zadaniem przedsiębiorstwa jest przede wszystkim dobór ludzi o odpowiednich ce-
chach osobowości, a następnie inwestowanie w ich rozwój. Tymi pożądanymi ce-
chami osobowości są: otwartość, pozytywne nastawienie do życia i ludzi, ambicja.
Zakłada się, iż z wyjątkiem sytuacji patologicznych cechą natury ludzkiej jest dążenie
do rozwoju. Wstępna selekcja, choć jest istotna,  nie jest zatem sprawą zasadniczą, a
najważniejsze stają się panujące w przedsiębiorstwie warunki sprzyjające rozwojowi. 

4.2. Rekrutacja i selekcja pracowników

W gospodarce rynkowej polityka rekrutacji i selekcji pracowników winna być
powiązana z celami strategicznymi organizacji,  a zatem punktem wyjścia jest opra-
cowana i stosowana w praktyce w firmie strategia, o czym wcześniej była mowa. 

Rekrutacja polega na przyciąganiu przez organizację możliwie dużej, jednak pro-
porcjonalnej do jej potrzeb liczby kandydatów. Istnieją dwa kierunki rekrutacji: 
– wewnętrzny (informuje się w przedsiębiorstwie o wakatach i stara się zaintere-

sować pracowników możliwością awansu lub przesunięcia), 
– zewnętrzny (poza przedsiębiorstwem o przedsiębiorstwie i istniejącym w nim

wakacie informuje się zainteresowane grupy potencjalnych kandydatów), 
przy czym rekrutacja może mieć charakter:
– szeroki (powszechna na danym rynku pracy)  lub 
– segmentowy (kierowany do grupy potencjalnych kandydatów posiadających

określone kwalifikacje i umiejętności). 
Selekcja to proces pozyskiwania informacji o kandydatach i wybór optymalnego

z nich na dane stanowisko. Zawiera on wiele czynności zaczynających się od zapo-
znania się z pisemną ofertą kandydata, przez wstępną z nim rozmowę, weryfikację
uzyskanych informacji, po ewentualny test i ostateczną rozmowę. To, jak praktycz-
nie wyglądać może proces rekrutacji i selekcji, pokazuje następujący przykład.

Firma Alfa zamierzała zatrudnić młodego pracownika do zorganizowania i po-
prowadzenia działu marketingu. Brak rozeznania we własnym potencjale sprawił, że
nie wzięto pod uwagę możliwości oddelegowania na nowo powstałe stanowisko któ-
regoś z pracowników. Tymczasem firma zatrudniała sporo zdolnych, młodych ludzi,
spośród których wielu można byłoby dokształcić w zakresie marketingu, a kilku
nawet takie umiejętności posiadało. Akcję rekrutacyjną od razu skierowano na rynek
zewnętrzny. Pracownicy z góry wrogo nastawili się do niezatrudnionego jeszcze no-
wego pracownika. Bez sympatii śledzono poczynania firmy, która w ogólnonarodo-
wej gazecie zamieściła ogłoszenie: „Firma Alfa zatrudni pracownika na stanowisku
kierownika działu marketingu. Wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów
ekonomicznych, kwalifikacje w zakresie marketingu (najlepiej zachodnia uczelnia),
co najmniej 5-letni staż na stanowisku kierowniczym, biegła znajomość języka an-
gielskiego i niemieckiego”. 
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Wysokie wymagania nie odstraszyły chętnych, którzy jednak rezygnowali po za-
poznaniu się z umiarkowaną ofertą płacową. Na rozmowę zgłosiło się kilkudziesię-
ciu ludzi nieatrakcyjnych dla firmy. Dyrekcja zdecydowała się więc skontaktować z
uczelnią wyższą, z którą od lat utrzymywała kontakty, by umieścić w niej ogłosze-
nie. Po trwającym czas jakiś oczekiwaniu zdecydowano się zatrudnić absolwenta
władającego nieźle językiem angielskim. Przystąpił on z energią do działania, ale
brak doświadczenia utrudniał mu pracę. Utworzono więc stanowisko nadrzędne, które
objęła osoba bardzo doświadczona, od dawna oczekująca na awans w firmie, mająca
nadzorować ten obszar. Problem w tym, że nie znała i nie „czuła” ona problematyki
marketingowej. W rezultacie firma musiała płacić dwóm stosunkowo wysoko upo-
sażonym osobom, otrzymując w zamian niewiele. 

Popełnione zostały wszystkie możliwe błędy rekrutacyjne, co w nieformalnych
rozmowach komentowali pracownicy firmy. Brakowało: strategii zarządzania perso-
nelem, konsekwencji w działaniu (najpierw przegląd własnych możliwości, a potem
zamieszczanie ogłoszeń na rynku zewnętrznym), nadmiarowe zatrudnienie itd. [12].

4.3. Ocena pracowników

Ocena pracowników winna służyć ewaluacji wyników ich pracy, mając na uwa-
dze osiąganie celów organizacji. Z perspektywy pracownika jest to ocena efektów
jego pracy, kompetencji, umiejętności i możliwości. Ujawniają się tu zatem dwie
funkcje oceny pracowników: 
– ewaluacyjna, polegającą na ocenieniu dotychczasowej pracy (jej jakości), 
– rozwojowa, będącą oceną potencjału rozwojowego pracownika, jego chęci

współpracy i dynamiki. 
Jeden z nowatorskich przykładów podejścia do oceny pracowników odnoszący

się do obu funkcji dotyczy działań charyzmatycznego przywódcy, jakim był Lee Ia-
cocca – człowiek, który wyprowadził samochodową firmę Chrysler Corporation ze
skraju bankructwa. Zasłużył on na szczególną uwagę już podczas swojej pierwszej
pracy, kiedy to w wieku lat trzydziestu sześciu został generalnym dyrektorem naj-
większego wydziału Grupy Forda. Jego osiągnięcia wiążą się z wprowadzeniem ele-
mentów nowej kultury zarządzania w firmie w zakresie oceny pracowników. Polegała
ona na pisemnym formułowaniu przez pracownika zadań na dany okres (w jego przy-
padku był to kwartał) w obecności kierownika i następnie dokonywaniu rozliczenia
z wykonania tych zadań w obecności przełożonego. Jest to w zamyśle L. Iacocca
ocenowy  system kaskadowy obejmujący kolejne szczeble od góry drabiny stanowi-
skowej. Procedura ta wiąże się z odpowiedzią na pytania:
– jakie masz plany, priorytety, oczekiwania?
– jakie są twoje cele na najbliższy kwartał?
– jak zamierzasz działać, żeby je osiągnąć?
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L. Iacocca twierdzi, że jego system przeglądów kwartalnych działa skutecznie z
następujących powodów:
– pozwala człowiekowi stać się szefem samego siebie i ustalać własne cele,
– zwiększa  wydajność pracownika i stwarza mu osobiste motywacje do działania,
– ułatwia przepływ nowych koncepcji z dołu do góry,
– w dużej firmie chroni ludzi przed rozpłynięciem się w tłumie,
– wymusza dialog między pracownikiem a jego przełożonym,
– stanowi podstawę systemu oceny pracowników,
– ułatwia podejmowanie decyzji personalnych (awansów, przesunięć na inne sta-

nowiska) [7].
System ten jest dobry w przypadku problemów z pracownikami usytuowanymi

na niewłaściwym miejscu. Jak twierdzi L. Iacocca, każda firma traci dobrych ludzi
tylko dlatego, że pracowali oni nie na tym stanowisku, na które mieli predyspozycje [7].

Nieco zbliżony system ocen pracowniczych proponuje K. Blanchard [3]. Wska-
zuje on  na trzy takie aspekty, jak:
– planowanie wyników (po ustaleniu wspólnej wizji i kierunku rozwoju firmy li-

derzy wraz z pracownikami w trakcie planowania wyników ustalają cele i za-
mierzenia, na których powinni się koncentrować),

– konsultacje (liderzy robią, co mogą, żeby pomóc pracownikom osiągnąć sukces,
pracują dla swoich pracowników, chwaląc ich postępy i udzielając uwag, gdy
wyniki nie są satysfakcjonujące),

– rozmowa podsumowująca (menedżer i pracownik wspólnie oceniają wyniki pra-
cownika w danym okresie). 

4.4. Wynagradzanie pracowników

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na efektywne wykorzystanie zasobów
ludzkich jest właściwie określone wynagrodzenie. 

Jak się dość powszechnie uważa, płaca jest podstawową formą wynagradzania za
pracę. Ustalanie wysokości wynagrodzenia winno następować po dokonaniu war-
tościowania pracy, czyli po ocenie wartości pracy wykonywanej na danym stano-
wisku z punktu widzenia potrzeb organizacji, uwzględniając wnoszony nakład pracy
i energii oraz konieczne do wykonania pracy umiejętności i kwalifikacje.

Istnieje jednak wiele innych form wynagradzania. Należą do nich:
1) inny ekwiwalent finansowy: premia, dodatkowe wyposażenie, wyjazdy,
2) czynniki polityczne: wpływ, władza, odpowiedzialność, planowanie, kontrola,

podział zasobów, kontakty z otoczeniem,
3) satysfakcja techniczna: rozwiązywanie problemów, uczestnictwo w projek-

tach, pomiar efektów,
4) efekty społeczno-psychologiczne: tożsamość społeczna i osobista, uznanie,

zaufanie, znaczenie,
5) możliwość samorealizacji przez ułatwienie kształcenia i rozwoju [13].
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Aby stworzyć efektywny system wynagrodzeń, należy przede wszystkim uświa-
domić sobie oczywistą prawdę, że jego podstawową funkcją jest ukierunkowanie
działań pracowników przedsiębiorstwa  przez premiowanie tych prowadzących do
osiągnięcia wytyczonych przez to przedsiębiorstwo celów.

Należy postawić sobie zatem następujące pytania:
jakie rezultaty mają być osiągnięte przez przedsiębiorstwo?
jakie zachowania zatrudnionych są konieczne, aby rezultat został osiągnięty?
jak ocenić lub zmierzyć wyniki działań zatrudnionych? [10].
Powinien być stosowany sprawiedliwy pomiar wyników pracy, który nie musi

być koniecznie naukowo dokładny. Wynagrodzenie powinno być zróżnicowane in-
dywidualnie, potrzeba sprawiedliwego traktowania jest bowiem dla człowieka fun-
damentalna i głęboko zakorzeniona w jego świadomości. Nie zlikwiduje jej
najbardziej dyktatorski sposób sprawowania władzy. Próby wykorzenienia tej po-
trzeby nie są nigdy zdrowe. Dlatego kryteria wynagradzania powinny być po-
wszechnie akceptowane w przedsiębiorstwie [10].

4.5. Rozwój pracowników

Tym, co bardzo różni firmy, jest dawanie szansy pracownikom na realizowanie
rozwoju w miejscu pracy, co popularnie nazywa się szansą na karierę, pojmowaną
jako droga ku indywidualnie rozumianej zawodowej doskonałości i uzyskiwaniu sa-
tysfakcji w życiu zawodowym. Jest to proces związany przede wszystkim z uzu-
pełnianiem przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania
zadań na aktualnym stanowisku oraz ze stwarzaniem możliwości dodatkowego roz-
woju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem możliwego awansu, przesunię-
cia lub zmiany organizacyjnej. 

Obecne i przyszłe zapotrzebowanie na dodatkową wiedzę i umiejętności, zarówno
ze strony organizacji, jak i z punktu widzenia pojedynczego pracownika, rozpoznaje
się za pomocą zestawu metod zwanych analizą potrzeb. Stanowi to podstawę do opra-
cowywania programów kształcenia i rozwoju personelu. Określa się przy tym, jakie
mają być formy i metody realizacji działań służących kształceniu i rozwojowi pra-
cowników.

Kariera jest drogą rozwoju zawodowego, którą mogą podążać pracownicy. Jako
zbiór zaplanowanych działań może być ona formą wynagradzania pracowników.
Podejście firm do planów pracowników bywa różne: od ignorowania zagadnienia do
ściśle opracowanych ścieżek karier dla poszczególnych pracowników. Nowoczesne
podejście polega na dążeniu do połączenia planów indywidualnych z planami orga-
nizacji. Sporządza się organizacyjne plany karier mające na celu identyfikację przy-
szłych potrzeb firmy i ustalenie potencjalnych kandydatów do awansu. Istotnym
elementem takiego planu jest księga sukcesorów zawierająca listę potencjalnych na-
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stępców pracownika zajmującego dane stanowisko figurujących w niej w kolejności
priorytetowej. 

Ciekawy przykład planowania rozwoju pracowników dotyczy działań Tomasza
Baty – protoplasty firmy znanej na świecie z wytwarzania wysokiej jakości obuwia.
W latach rozruchu firmy ustalił on podstawowe elementy, charakter i cele polityki
przedsiębiorstwa, w tym personalnej i socjalnej. Mając ambicję stałego rozszerzania
produkcji, doceniał znaczenie siły roboczej dla rozwoju produkcji. Nie miała być to
jakakolwiek siła robocza, ale załoga zainteresowana nie tylko zwiększeniem pro-
dukcji, lecz także podwyższaniem jakości wyrobów i lepszym wykorzystaniem su-
rowców. 

Ważnym elementem harmonizowania interesów kierownictwa fabryki i zatrud-
nionych w niej pracowników było  stworzenie atmosfery wzajemnej, aktywnej
współpracy, dlatego Tomasz Bata podkreślał zasadę partnerstwa na podstawie po-
wszechnej zgody i wspólnych interesów,  w tym uwzględnienia rozwoju pracownika. 

Od swoich pracowników Bata wymagał lojalności , wydajności, dokładności w
pracy i punktualności, podwyższania kwalifikacji oraz powiększania majątku oso-
bistego [17]. 

Współpraca między kierownictwem firmy a pracownikami stale się rozwijała.
Pojęcie „współpracownik” ulegało rozszerzeniu na „współprzedsiębiorca”, ponie-
waż pracownicy niekiedy dawali swej firmie więcej niż wynosiło ich wynagrodzenie.
Część płacy była przeznaczona na dalszy rozwój i modernizację przedsiębiorstwa
oraz na wytworzenie rezerw. Właśnie ten ustawiczny rozwój  służący uzyskaniu obo-
pólnej korzyści – pracownika i firmy − można uznać za charakterystyczną cechę kul-
tury organizacyjnej firmy Bata.

5. Zakończenie

Uwzględniając przedstawione w artykule rozważania, można stwierdzić, że naj-
ważniejsze aspekty zarządzania kadrami  przedstawiają się tak jak w tab. 1.
Tabela 1. Konsekwencje praktyczne dla doboru kadr wynikające z dwóch podejść

Podejście sita Podejście kapitału ludzkiego

1. Rekrutacja (sprawa kluczowa) – kryterium: 
a) kwalifikacje zadaniowe (zawodowe) 
b) inne – np. społeczno-polityczne

1. Rekrutacja – kryterium: 
a) osobowość i predyspozycje

2. Kształcenie i rozwój – znaczenie marginalne:
a) w przypadku konieczności uzupełnienia kwa-

lifikacji zadaniowych (zawodowych)

2. Kształcenie i rozwój – kwestia o znaczeniu
kluczowym: 

a) kształcenie zadaniowe (zawodowe) 
b) kształcenie ogólnorozwojowe
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Źródło: [9].
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CULTURAL ASPECT OF PERSONNEL MANAGEMENT 
IN ORGANIZATIONS

Summary

In the paper, different aspects of relation between advancement of organizational culture and the way
of personnel management are discussed. First, the the definitions of “organizational culture” are pre-
sented. Then the main elements in the area of personnel management are outlined. The conditions of be-
haviour in above-mentioned elements are presented, illustrated with the cases.
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Zofia Zymonik

Politechnika Wrocławska

KAPITAŁ DUCHOWY W DOSKONALENIU 
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 

1. Wstęp

Intensywny postęp techniczny i rozwój nauki sprawił, że w pierwszej dekadzie
XXI w. po raz pierwszy w historii istnieje łatwy dostęp do informacji wszystkich kul-
tur na Ziemi. Według K. Wilbera [12, s. 17] minęły czasy, gdy ludzie wyłącznie żyli
w swoich kręgach kulturowych. Obecnie zaczyna być ważna integracja kultur, któ-
rej rozwój przyczyni się do korzystania „z wiedzy, mądrości i technologii całej cy-
wilizacji”. Jak na razie, nowe technologie informacyjne − poczta elektroniczna i
Internet – określiły wymagania, których spełnienie jest m.in. warunkiem sukcesu
przedsiębiorstw na globalnym rynku. Postęp naukowy i techniczny ma jednak janu-
sowe oblicze. Czyni, co prawda, byt człowieka wygodniejszym, jednakże zmusza go
do coraz intensywniejszej pracy. Zawrotne tempo postępu techniki szybko może wy-
przedzić zdolność zarządzania organizacjami. W książce zatytułowanej As the future
catches you J. Enriquez  twierdzi [5], że zarządzanie staje się tak złożone, iż me-
nedżerowie nie są w stanie objąć wszystkich problemów. Muszą się bowiem skupić
nie tylko na zarządzaniu kapitałem rzeczowym i podstawowych zasadach ludzkich,
lecz także na kontrolowaniu zachowań własnych pracowników oraz innych ludzi
żyjących na Ziemi. Nic dziwnego, technika staje się coraz bardzie przytłaczająca,
mimo wielu jej zalet, i w coraz większym stopniu wywiera wpływ na sposób za-
rządzania zasobami.

W tym świecie wysokiej techniki globalny biznes często jest opisywany jako
„konsumujący siebie potwór”. W książce The working life J. Ciulla [4] zapytuje m.in.
o sens pracy, o niemożliwość zaplanowania przez pracowników swojej przyszłości,
o wypalenie zawodowe. Praktycznym przykładem takiego zjawiska (procesu) jest 
L. Jaccoca, twórca potęgi amerykańskiego przemysłu samochodowego, autor książki
o prowokacyjnym tytule książki Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy? [8].
Miejsce pracy jest opisywane przez wielu autorów zajmujących się dziedziną za-
rządzania (a także psychologią) jako środowisko wrogie, egoistyczne, nieprzyjazne,
niesprzyjające zaangażowaniu. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
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Światowy system gospodarczy staje się coraz bardziej niezrównoważony. Przed-
siębiorstwa skoncentrowały się na bezlitosnej pogoni za zyskiem, i to osiąganym w
krótkim okresie. Wykorzystywanie przez nie nowe technologie potrzebują wiele za-
sobów, a te się kurczą. Z tego względu dzisiejszy świat biznesu prowadzi swoistą grę
hazardową. Jego działania, rozpatrywane w relacji kosztów i korzyści, nie zawsze
niosą ludzkości dobro. 

W różnych dziedzinach nauki poszukuje się rozwiązań mogących przeciwdziałać
takiemu stanowi rzeczy. Szczególnym obiektem zainteresowań stała się natura ludzka
oraz jakość życia człowieka [2, s. 213-219]. Przykładem może być m.in. R. E. Quinn,
który wraz z zespołem [3; 16, s. 7-11] próbuje adaptować do dziedziny zarządzania
organizacjami rozwiązania z psychologii pozytywnej stworzonej przez M. E. Selig-
mana [10]. W dziedzinę zarządzania wkracza także z psychologią ewolucyjną ludz-
kich zachowań cytowany wcześniej K. Wilber, mówiąc o integralnym biznesie i
inteligencji duchowej niezbędnej do przełomowych zmian w zarządzaniu w kontek-
ście zmiany ludzkiej świadomości [12, s. 152].

Jednym z proponowanych rozwiązań jest inwestowanie w wartości, z czym
związane jest pojęcie  „kapitał duchowy”.

Celem opracowania jest charakterystyka kapitału duchowego jako nowego para-
dygmatu w zarządzaniu ludźmi w przedsiębiorstwie ukierunkowanego na system
wartości, a także przedstawienie relacji tego wzorca z kapitałem rzeczowym i kapi-
tałem społecznym przedsiębiorstwa i jego odniesienie do hierarchii potrzeb, moty-
wacji oraz ewolucji zachowań i myślenia człowieka.

Prezentowany tekst oparto głównie na studiach wybranej literatury dotyczącej
zarządzania organizacjami dotyczącej zachowań człowieka. Autorka opracowania
zaznacza, że próbuje zaledwie zasygnalizować problem, gdyż na pewno jest to za-
gadnienie bardzo aktualne i warte naukowego zainteresowania (dyskutowane m.in.
na kongresie World Economic Forum 2008), ale jednak złożone, wymagające głębo-
kiej wiedzy nie tylko z ekonomii, ale także z psychologii i filozofii. 

2. Negatywne skutki funkcjonowania przedsiębiorstw 
nierównoważące biznesu

We współczesnej gospodarce już od lat 80. można zaobserwować intensyfikację
zmian strukturalnych przedsiębiorstw. Zainteresowania społeczeństwa coraz bardziej
koncentrują się na negatywnych skutkach ich funkcjonowania i wymuszają pozy-
tywne zachowania zmierzające do zrównoważenia biznesu. Podstawowe zarzuty kie-
rowane do przedsiębiorstw są następujące [1; 2, s. 214-219; 7; 11, s. 52-85; 15, 
s. 13-17]:

1. Praktyka biznesu jest oparta na założeniu, że zasoby naszej planety są niewy-
czerpane. Tymczasem użytkujący je człowiek nie ma dla nich poszanowania i nie-
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skutecznie je nadzoruje. Nierzadko pogoń za niezbędnymi do produkcji zasobami,
chociażby na przykład ropą i gazem, skutkuje wzniecaniem narodowych konfliktów,
także militarnych. 

2. Wynikiem niefrasobliwych poczynań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania
zasobami rzeczowymi jest dewastacja i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Pozbawione lasów olbrzymie połacie Ziemi pustynnieją, ociepla się klimat, coraz
częściej pojawiają się anomalie pogodowe. Ma to wpływ na poziom jakości życia
ludzi, na ich zdrowie i byt, a także na niepożądaną czasem migrację ludności.

3. Biznes jest krótkowzroczny. Co prawda, coraz trudniej jest przewidzieć kon-
sekwencje działań wywołanych przez przedsiębiorstwa, a także rozeznać naturę tych
działań, jednakże przedsiębiorstwa zbyt dużą wagę przykładają do jak najszybszej
maksymalizacji zysku. Za mało uwagi poświęca się sposobom powiększania war-
tości firmy, pracom badawczo-rozwojowym i podnoszeniu jakości życia użytkowni-
ków produktów.

4. Zaznacza się, i to coraz gwałtowniej, podział społeczeństwa nie tylko na bied-
nych i bogatych, ale także na tych, którzy mają wiedzę i dostęp do informacji, i tych,
którzy tego nie mają. Dochodzą do tego podziały religijne i kulturowe. Przedsię-
biorstwa faworyzują bogatych i wykształconych konsumentów. Sfrustrowani ubo-
dzy użytkownicy dóbr, niemający dostatecznej wiedzy, wzniecają niepokoje i bunty.
Ponadto wrogie nastawienie różnych kultur i religii sprzyja terroryzmowi.

5. Niepokojący jest także aspekt technologiczny. Konfliktowe są różnorodne
strukturalne systemy informatyczne, a także ich nieumiejętne skoordynowanie z funk-
cjami przedsiębiorstwa.

6. Istnieje kryzys przywództwa. Wprawdzie najwyższe kierownictwo z reguły
jest dobrze wynagradzane, jednakże praca nie sprzyja wysokiej jakości życia kadry
zarządzającej.  Jej przedstawiciele poświęcają pracy zbyt dużo czasu i energii. Wielu
z nich nie widzi sensu zarabiania coraz większych pieniędzy. Ponadto wirtualność
sprawia, że trudno im kierować „niewidzialnymi” pracownikami. 

7. Istniejące systemy motywacyjne przedsiębiorstw są nieprzyjazne pracowni-
kom. Zbytnie nastawienie na rywalizację i szybkie ekonomiczne efekty wyczerpują
siły pracowników, pozbawiają ich zdrowia i radości życia, a niejednokrotnie sza-
cunku. Obawiają się oni redukcji etatów, nie czują się bezpieczni. Tworzą wartość
firmy, ale nie zawsze są uczestnikami jej sprawiedliwego podziału.

Właśnie na aspekt ludzki, jak już zaznaczono wyżej, kładziony jest obecnie naj-
większy nacisk w dziedzinie zarządzania organizacjami. Na poszukiwanie sensu życia
w pracy i takich narzędzi motywacji, które mogą pozwolić na wprowadzenie ko-
rzystnych zmian w przedsiębiorstwach. Inwestowanie w wartości może także przy-
nosić ekonomiczne korzyści. Do tego jednak potrzebne są wyższy poziom
świadomości pracowników i  zmiana sposobu myślenia. Jak zaznacza K. Wilber [12,
s. 23],  powinno się skupić nie na typach ludzi, ale na typach w ludziach. W literatu-
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rze przedmiotu coraz częściej akcentuje się więc rolę, jaką może odegrać kapitał du-
chowy w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Istota i pojęcie kapitału duchowego

Cytując słowa Jana Pawła II, praca ludzka jest centralnym punktem życia społecz-
nego. W procesie pracy kształtują się m.in. takie wartości, jak sprawiedliwość, miłość.
To poprzez pracę człowiek staje się „bardziej” człowiekiem. Założeniem takiego
stanu rzeczy jest jednak ład moralny. Jego brak niesie krzywdę i nienawiść.  

Ład moralny i człowieczeństwo są podkreślane w definicji kapitału duchowego.
Jego koncepcja jest nowym paradygmatem zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie
ukierunkowanym na inteligencję duchową. Uważa się, że kapitał duchowy może być
istotnym elementem strategii przedsiębiorstwa nastawionej na zaangażowanie
społeczne, na czynienie dobra, co zdaniem wielu badaczy przekłada się na wyższą
wartość  przedsiębiorstwa.

D. Zohar i J. Marshall w książce Spiritual capital [14, s. 3] definiują kapitał du-
chowy jako „model organizacyjnej i kulturowej trwałości w szerokich ramach
społeczeństwa i globalnej troski. Jest to kapitał zgromadzony (…) w filozofii i prak-
tyce biznesu przez głęboką troskę o człowieczeństwo i planetę”. Odzwierciedla on
wspólne wartości, wizje i podstawowe cele życiowe. Autorzy książki zaznaczają, że
pojęcie kapitału duchowego nie jest tożsame z religią, co nie znaczy, że nie zawiera
także jej cennego dorobku.

System gospodarczy powinien mieć charakter holistyczny, a zarazem integralny.
Jego części powinny współdziałać wewnętrznie, być samoorganizujące się i diagno-
styczne. Ponadto powinny być nierozerwalnie związane z całością cywilizacji ludz-
kiej. Ważne jest poszukiwanie i wykorzystanie w tym względzie duchowej istoty
przedsiębiorstw, czyli znaczenia, głębokiego celu i podstawowych wartości w pracy
i przez pracę. Daje temu wyraz K. Wilber w swej koncepcji integralnej teorii wszyst-
kiego [12, s. 150-152]. Badacz wymienia cztery podstawowe koncepcje zarządzania
biznesem: teorię X dotyczącą indywidualnych zachowań, teorię Y skoncentrowaną na
psychologicznym ich rozumieniu, ideę ukierunkowanej na organizacyjną stronę kul-
tury zarządzania oraz teorię zarządzania systemami społecznymi. Twierdzi przy tym,
że duchowa inteligencja jest niezbędna do zastosowania modelu integralnego w biz-
nesie.

Cytowani wcześniej autorzy Zohar i Marshall uważają, że w przedsiębiorstwie
można rozróżnić trzy rodzaje kapitału: rzeczowy (materialny), społeczny i duchowy
(rys. 1).

Kapitał materialny oznacza rzeczy i pieniądze, za które można kupić rzeczy. Dąży
się do tego rodzaju kapitału poprzez inteligencje racjonalną, dzięki której myślimy o
naszych potrzebach bytu ekonomicznego. Człowiek jest tu rozpatrywany jako istota
ekonomiczna.
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Rys. 1. Kapitały materialny, społeczny i duchowy w powiązaniu z inteligencją i funkcją

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [14, s. 4].

Kapitał społeczny jest definiowany jako zdolność ludzi do pracy razem po-
chodząca od zaufania i od akceptowanych wartości etycznych. Jego odzwierciedle-
niem są relacje w rodzinach, społecznościach i organizacjach. Tu ma się do czynienia
z inteligencją emocjonalną,  czyli zdolnością ludzi do rozumienia innych i do od-
czytywania sytuacji, zachowania i reagowania na nie. Ten rodzaj kapitału jest wyni-
kiem inteligencji społecznej, ważne są w nim odczucia ludzi.

Kapitał duchowy, jak już zaznaczono wcześniej, jest sumą wymiaru podziela-
nych znaczeń i wartości oraz ostatecznych celów. Ten rodzaj kapitału jest genero-
wany przez inteligencję duchową, czyli umiejętność poszukiwania tego, co wzbogaca
nasze życie, pozwala nadać mu sens, wartość i poczucie celowości istnienia. Zatem
człowiek jest w tym przypadku uważany za istotę myślącą, która uzewnętrznia po-
trzebę dialogu na temat sensu pracy, jej wartości i celowości. Są to produkty, które
można wymienić na inne. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć korzyści ekonomiczne
przez czynienie dobra, zaangażowanie społeczne, podkreślanie tego, co łączy, niwe-
lując zło, które dzieli i powoduje nierównoważenie gospodarek.

Podkreśla się, że kapitał duchowy jest bazowy w stosunku do pozostałych, i to ten
rodzaj kapitału może zmienić cechy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i sys-
temu gospodarczego. To dzięki niemu można osiągnąć większe korzyści, gdyż pre-
feruje dobro. Wymaga to jednak odpowiedniego motywowania do pracy.

4. Kapitał duchowy a motywowanie do pracy

W zarządzaniu kadrami coraz więcej uwagi poświęca się motywacji do pracy
(np. w pracach [6; 13; 9]). Motywacja jest zwykle określana jako oddziaływanie jed-
nostki na zachowania ludzi (ujęcie czynnościowe) za pomocą odpowiednich bodźców
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lub jako stan i siła wewnętrzna ludzi, którzy wpływają na zachowania innych (ujęcie
atrybutowe), przy czym jest podkreślona osobowość i duchowość pracownika [9, 
s. 9-12]. Motywowanie do pracy jest związane z zaspokojeniem różnego rodzaju po-
trzeb człowieka. Z. Sekuła w książce zatytułowanej Motywowanie do pracy m.in.
wymienia i analizuje wiele teorii motywacji [9, s. 17 i dalsze]. Są to: teoria potrzeb
Maslowa, teoria zadowolenia i niezadowolenia z pracy Herzberga, teoria trzech ka-
tegorii potrzeb Alderfera, teorie X i Y McGregora i teorie potrzeb wyższego rzędu
McClellanda. W procesowym ujęciu motywowanie związane jest z wyborem przez
człowieka różnego rodzaju działań w zależności od wartości oczekiwań. Do teorii
procesu zalicza się: teorię oczekiwań Vrooma, model oczekiwań Portera i Lawera,
teorię modyfikacji zachowań Skindera.

Spośród tych teorii w koncepcji kapitału duchowego wykorzystuje się piramidę
potrzeb Maslowa. 

Na rysunku 2 przedstawiającym hierarchię potrzeb Maslowa potrzeby duchowe
(samotranscendencja) są uwzględnione na samym jej szczycie przed potrzebami fiz-
jologicznymi (życiowymi), bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania i sza-
cunku, a także samorealizacji.

Rys. 2. Kapitał duchowy w piramidzie potrzeb Maslowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów literatury.

Piramida potrzeb Maslowa jest rozpatrywana w budowaniu kapitału duchowego,
toteż  pokrótce przedstawiono jej elementy składowe.

5. Potrzeby człowieka według Maslowa

Hierarchia potrzeb człowieka według Maslowa okazała się wytrzymała na
upływający czas. Uniwersalność, logika i prostota sformułowań pozwalają na jej
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użycie w różnych okresach rozwoju gospodarczego. Z tego względu zajęto się tym
modelem w koncepcji kapitału duchowego. 

Potrzeby fizjologiczne. W klasycznej ekonomii człowiek jest taktowany jako is-
tota ekonomiczna, która musi pracować, aby przetrwać. Ważne jest więc zarobko-
wanie na wyżywienie, mieszkanie, utrzymanie swojego zdrowia w dobrym stanie.
Potrzeby te mają charakter dominujący w życiu człowieka.

Potrzeby bezpieczeństwa. Człowiek chce się czuć bezpiecznie w pracy i w jej
otoczeniu. Potrzebuje opieki i wsparcia w trudnych sytuacjach, spokoju, pewnego
uporządkowania swojego życia, nie chce żyć w ciągłym strachu.

Potrzeby afiliacji. Człowiek pragnie uzewnętrznienia potrzeby dialogu z dru-
gim człowiekiem. Nie chce być samotny i obcy. Ważne są więc dla niego odpowied-
nie relacje międzyludzkie, przynależność do jakiejś grupy akceptującej jego
osobowość.

Potrzeby szacunku i uznania. Człowiek przez swoje działania chce pozyskać
uznanie innych, akceptację swoich poczynań, docenienie jego wysiłków, poszano-
wanie swojej pracy, prestiż we własnych oczach, a także w oczach innych ludzi, chce
mieć poczucie własnej wartości. Pragnie niejednokrotnie dobrego statusu społecz-
nego, a także władzy. 

Potrzeby samorealizacji. Człowiek z reguły dąży do rozwoju swoich możli-
wości przez nabywanie wiedzy i doświadczenia. Ma chęć poszukiwania i przyswa-
jania nowości. Cechuje go umiłowanie nauki, potrzeba ciągłego uczenia się. Chce
umieć krytycznie oceniać zjawiska, umieć „przesiewać informacje”, a także znać
„sposoby robienia różnych rzeczy”.

Potrzeby duchowe (samotranscendencja). Człowiek ma także potrzebę „udu-
chowienia”. Chce wiedzieć, jaki jest sens jego istnienia w ogóle, a także sens jego
pracy zarobkowej. Zastanawia się, czy jest zdolny trwale zmienić świat na lepszy od
tego, który zastał, uczynić go piękniejszym i pełnym harmonii. Potrzeby te wymagają
pozytywnego nastawienia do przyszłości, pasji i zdolności dostrzegania pozytyw-
nych stron życia, a także wiedzy dotyczącej sposobu wzbogacania życia i jego pod-
stawowych celów i wartości.

Motywacja kieruje nie tylko zachowaniem człowieka, ale także jego myśleniem.
Każda motywacja jest paradygmatem obejmującym przekonania, wartości, aspira-
cje, strategie, relacje, emocje oraz zachowania. Ważny jest w związku z tym sposób
motywowania. Zohar i Marshall uważają, że sposoby motywowania mogą w zasad-
niczy sposób zmienić kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa na bardziej duchową.
Można bowiem konkurować, czyniąc więcej dobra. Z tego powodu badacze wymie-
niają cechy przedsiębiorstw, które uwzględniają kapitał duchowy.
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6. Cechy przedsiębiorstwa budującego kapitał duchowy

Zohar i Marshall wymieniają dwanaście cech przedsiębiorstw, które przez swo-
ich pracowników mogą być postrzegane jako organizacje pracujące dla zysku, jed-
nakże pielęgnujące najwyższe wartości [14, s. 29-31]. Przedsiębiorstwa te:

1) dbają o to, aby ich cele i strategie ulokowane były w szerszym kontekście i od-
zwierciedlały wartości otoczenia,

2) są organizacjami samoświadomymi; ich pracownicy wiedzą, w co wierzą, na
co i na kogo mają wpływ i co chcą osiągnąć,

3) preferują głębokie ludzkie wartości: ochronę i poprawę zdrowia, wysoką jakość
życia, ochronę przyrody, wzmacniają poczucie dążenia do doskonałości i bycia dum-
nym ze swojej pracy,

4) mają wysokie poczucie holizmu; wiedzą, że ich biznes jest tylko częścią szer-
szego ludzkiego przedsięwzięcia, elementem globalnego scenariusza i dlatego czują
się częścią planety oraz mają poczucie odpowiedzialności za nią,

5) mają wiele współczucia dla innych; jeżeli widzą potrzebę lub cierpienie w ob-
szarze ich wpływu, to przejawiają dużo troski i służą pomocą,

6) celebrują różnorodność, uznają, że bogactwo kapitału duchowego generowane
z wielu źródeł i zrodzone z wielu kultur tworzy bardziej żywy klimat biznesu,

7) nie zawsze podążają za trendem, raczej ustanawiają nowe trendy; mają po-
czucie własnej wartości i samooceny, także śmiałość być innymi, jeżeli są przeko-
nane, że wyznawane przez nich wartości są prawdziwe,

8) dokonują przeglądu swoich celów, aby wiedzieć, czy ich realizacja przystaje
do danej sytuacji oraz jakie konsekwencje przyniesie ich spełnienie,

9) nie boją się różnić od innych, są gotowe zmienić paradygmat, o ile nie jest od-
powiedni,

10) zawsze szukają pozytywnej odpowiedzi na przeciwności, które przez nich są
postrzegane jako szansa bycia kreatywnym; przeciwności stymulują je do przeglądu
priorytetów i wartości, do ustanowienie nowych celów,

11) mają poczucie głębokiej pokory; nie patrzą w olśniewającą nieraz przeszłość,
nigdy nie są zadowolone z siebie, nie szukają pochwał,

12) mają poczucie powołania do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi;
są wdzięczne za możliwość przyczynienia się do światowego bogactwa i czynienia
dobra.

Wymienione cechy przedsiębiorstwa mogą być pomocne w podnoszeniu konku-
rencyjności na rynku. Czynienie więcej dobra przekłada się bowiem na większe ko-
rzyści. Wymaga to jednak takiego umotywowania pracowników, które zmieniłoby
ich dotychczasowy sposób myślenia, przestawienia na wartości ukierunkowane na
dobro. W tym celu, wykorzystując model piramidy potrzeb Maslowa, Zohar i Mar-
shall opracowali model skali motywacji [14, s. 39].
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7. Motywowanie do doskonalenia kapitału duchowego

Doskonalenie czegokolwiek wymaga odpowiedniego pomiaru. Na rysunku 3
przedstawiono dotyczący skali motywacji graficzny model cytowanych wcześniej
badaczy: I. Marshalla i D. Zohara. 

Rys. 3. Skala motywacji

Źródło: opracowanie  na podstawie: [14, s. 39].

Budowę tego modelu rozpoczęli od piramidy potrzeb Maslowa obejmującej sześć
wcześniej zdefiniowanych poziomów. Poziomy te zostały powiększone do szesnastu
i ułożone w skali od –8 do +8, przy czym jedna połowa z nich zalicza się do pozy-
tywnych, druga – do negatywnych. Mają one szczególną właściwość:  są sparowane.
Na przykład +3 (władza/moc wewnętrzna) jest sparowana z –3 (żądzą).

Jak sugeruje numeracja, lepiej mieć zachowanie +3 niż –1, ale jeszcze lepiej jest
być na poziomie –1 niż –4. Nasza osobista efektywność wzrasta i nasze zachowanie
poprawia się, jest wyższej wartości, jeśli posuwamy się w górę skali. Na przykład
lider kierowany strachem (–4) będzie adaptował znacznie bardziej defensywne stra-
tegie niż jego odpowiednik kierowany autoasertywnością (–1). Ma to wpływ na za-
rządzanie ryzykiem. Strach prowadzi do zachowania, które jest niechętne ryzyku, z
kolei autoasertywność może prowadzić do zbytniej pewności siebie, a nawet beztroski.

Motywacje kierują zachowaniem, ale także kierują myśleniem. Każda motywa-
cja jest paradygmatem obejmującym przekonania, wartości, aspiracje, strategie, re-
lacje, emocje oraz zachowania. Jeśli człowiek ma paradygmat strachu, to wszystko
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wokół niego wygląda jak zagrożenie. Motywacja działa więc jak „przyciągacz” dla
naszych wzorców myśli. Osoba motywowana przez złość (–2) będzie podejmowała
inne decyzje niż ktoś kierowany przez towarzyskość i współpracę (+2). Człowiek
opanowany gniewem będzie zaabsorbowany winą i pragnieniem kary, zaś osoba
współpracująca będzie troszczyć się o znalezienie zrównoważonego sposobu roz-
wiązania problemów.

Wszelki ruch w górę lub w dół skali motywacji reprezentuje również zmianę pa-
radygmatu. Zmiana motywacji jest jedynym stabilnym sposobem zmiany zachowa-
nia. Motywacje są przyczynami, zaś zachowania − skutkami. 

Biznes jest uważany za maszynę do wytwarzania bogactwa. Jednakże bogactwo
dla społeczeństwa to coś więcej niż pieniądze. Potrzebne są odpowiednie wartości,
aby nadać sens życiu na Ziemi, o czym wielokrotnie wspominano wcześniej. 

W historii średniowiecznej popularny był etos rycerza. Tym mianem określono
tych pracowników, którzy ten etos potrafią wcielić w praktykę biznesu. Wymienia
się pięć zasad, które są przestrzegane przez pracowników-rycerzy (jest to credo „ry-
cerza biznesu”) [14, s. 142]:
● we wszechświecie jest coś świętego, jakaś głębsza świadomość dająca podstawę

każdemu aspektowi życia,
● wszystkie przedsięwzięcia w życiu są ze sobą powiązane,
● wszystkie ludzkie działania, także w biznesie, są częścią większej i bogatszej

struktury całego wszechświata,
● z reguły każda jednostka ludzka ma poczucie zaangażowania i odpowiedzial-

ności,
● służenie innym jest cnotą, wyraża głębokie poczucie pokory i wdzięczności.

Biorąc pod uwagę skalę motywacji, rycerze są motywowani przez +5 i +6 (krea-
tywność, służebność). Niżej od nich stoją mistrzowie, którzy z kolei są motywowani
przez +4 (mistrzostwo). Rycerze pracują, aby zmienić dotychczasowy paradygmat i
wprowadzić nowy, lepszy. Mistrzowie pracują „wewnątrz” paradygmatu; są mist-
rzami paradygmatu już istniejącego, są także otwarci na twórczy wkład rycerzy i to
oni osadzają nową wizję rycerzy w ramy aktualnych infrastruktur (kapitału mate-
rialnego) i relacji (kapitału społecznego) w organizacji. Rycerze wnoszą wartość ka-
pitału duchowego, a mistrzowie „używają” tego kapitału do budowania kapitału
społecznego organizacji. Są oni rekrutowani z szeregów mistrzów. Ich zadaniem jest
więc przesuwanie się do +5 (kreatywności) i +6 (służebności). 

Cytowani badacze, Zohar i Marshall, powołując się na jedno z praw socjolo-
gicznych, uważają, że 10% mniejszości w jakiejkolwiek kulturze może zmieniać tę
kulturę. Uważają jednak, że jest to dla przedsiębiorstw zbyt duży procent. Argumen-
tują, że w praktyce biznesu wystarczy 2-5% rycerzy, aby zmienić paradygmat, i 10%
mistrzów, aby ów paradygmat wcielić w życie. Możliwe jest zatem, by podnieść po-
ziom motywacji całej organizacji ze strachu (–4), z żądzy (–3), ze złości (–2) i z auto-
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asertywności na pozytywną stronę motywacyjną: eksplorację (+1), współpracę (+2)
i wewnętrzną moc (+3). Zmiana o tym wymiarze, według badaczy, ma być wystar-
czająca, by wprowadzić kulturę taką, która ma odpowiedni kapitał duchowy. 

W celu przedstawienia piramidy motywacyjnej po zmianie kultury przedsiębior-
stwa cytowani badacze zaproponowali adaptację modelu przemiany organizacyjnej
R.M. Moorthy’ego z Uniwersytetu Motorola (rys. 4).

Rys. 4. Piramida motywacji po zmianie kultury przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie na podstawie: [14, s. 144].

Logika modelu polega na tym, że górne 5% organizacji to rycerze, następne 10%
– mistrzowie. Oni mogą sprawić, że dalsze 80% pracowników będzie podnosić swoje
motywacje. Jednakże dolne 5% nigdy się nie zmieni.

8. Wnioski

Świat gospodarczy pierwszej dekady XXI w. cechuje brak zrównoważenia, co
wymaga innych niż dotychczas teoretycznych i praktycznych modeli preferujących
podejście holistyczne i integracyjne.

W nauce kwestionuje się założenie, według którego człowiek jest bytem ekono-
micznym, i dowodzi, że człowiek jest przede wszystkim istotą ludzką, która myśli o
sensie i celu życia, dlatego obok kapitału rzeczowego i kapitału społecznego nie-
zbędny jest w przedsiębiorstwie kapitał duchowy.

Budowa kapitału duchowego wymaga jednak zaadaptowania w przedsiębiorstwie
rozwiązań wypracowanych i zweryfikowanych w innych dziedzinach nauki, szcze-
gólnie w psychologii ewolucyjnej zachowań człowieka, co nie jest łatwe.

Nowy paradygmat zarządzania kadrami wymaga zmian świadomości, wniknię-
cia w naturę człowieka, co jest uważane za sztukę efektywnego motywowania.

Zaprezentowany w tym opracowaniu model skali motywacji może być pomocny
w procesie zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
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SPIRITUAL CAPITAL IN IMPROVING MANAGEMENT 
OF AN ORGANIZATION 

Summary

The work presents the concept of spiritual capital in which one proves that the personnel of an en-
terprise does not consist of economic living beings but people who think about the aim and sense of life.
Contemporary business is characterized by non-balance. Constant pursuit of profit by companies not only
damages nature in its wide meaning but it also contributes to deepening social inequalities. But it is po-
ssible to increase the profit of companies by making good for   environment. It requires holistic appro-
ach to the system of motivating personnel, open not only for body and mind but also for spirit.
Unleashing appropriate motivation and passion in employees is the role of so-called spiritual leaders what
this work shows.



CZĘŚĆ V

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 
NA RZECZ DOSKONALENIA ORGANIZACJI



Anna Balcerek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

BADANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW 
JAKO NARZĘDZIE DIAGNOZY I DOSKONALENIA 
JAKOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 

1. Definicja zaangażowania – próba syntezy

Przewaga po stronie popytu na pracę w Polsce sprawia, że lojalność pracownika
wobec pracodawcy znacznie się osłabia1. Podczas gdy inny pracodawca oferuje pracę
na korzystniejszych warunkach, pracownik chętnie podejmie nowe zadanie, nawet
wtedy, gdy związane jest to ze zmianą miejsca zamieszkania. Wskaźniki rotacji pra-
cowników ulegają podwyższeniu, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla dotychcza-
sowego pracodawcy. Znalezienie nowego specjalisty i przeszkolenie go w niezwykle
szybkim czasie staje się wręcz niemożliwe. Kluczowym problemem, przed którym
stoją specjaliści do spraw zarządzania personelem, jest utrzymanie wysokiego zaan-
gażowania pracowników. Zaangażowanie pracowników to zarówno ich lojalność,
czyli chęć pozostania w organizacji, jak i gotowość podjęcia dodatkowego wysiłku
na rzecz pracodawcy. Literatura określa zaangażowanie jako chęć przyczyniania się
przez pracownika do sukcesu przedsiębiorstwa przejawiająca się poświęcaniem do-
datkowego czasu, energii i siły umysłu w codziennej pracy [17, s. 1]. Niewątpliwie
brak dziś konsensusu, jeśli chodzi o definicję zaangażowania pracowników, czego
przykładem są  zaprezentowane w tab. 1 wyjaśnienia tego pojęcia. 

Wielu autorów polemizuje, czy zaangażowanie to postawa, czy raczej zachowa-
nie pojedynczego pracownika. Cytowane definicje wskazują, że zaangażowanie to
zarówno postawa (np. potrzeba bycia członkiem organizacji), jak i zachowanie (np.
podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz organizacji). Dylemat ten próbowali
rozstrzygnąć pracownicy Instytutu Rozwoju Personalnego Uniwersytetu w Luton,
którzy w rozdystrybuowanych do małych i średnich przedsiębiorstw ankietach po-
prosili pracowników o wskazanie pięciu sposobów na odróżnienie pracowników za-

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w roku 2007 na ogólną liczbę 544,6 tys. zbadanych pod-
miotów 58 tys., tj. 10,7% ogółu,  dysponowało w końcu II kwartału wolnymi miejscami pracy, z tego
9,2% to były jednostki sektora publicznego, a 90,8%  − jednostki sektora prywatnego. W I półroczu
2007 r. powstało 392,5 tys. nowych miejsc pracy. Miejsca te zostały utworzone w 16,8% zbadanych
jednostek.



angażowanych od niezaangażowanych. Wyniki przeprowadzonych badań przedsta-
wia tab. 2, z której wynika, że zaangażowanie to przede wszystkim postawa2.
Tabela 1. Zestawienie definicji zaangażowania autorstwa różnych ośrodków naukowych i doradczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4, s. 71-72; 18, s. 3].

Autorzy definicji Definicja zaangażowania pracowników

Harter, Schmidt, Hayes (2002) Indywidualne zaangażowanie i satysfakcja z pracy, jak rów-
nież entuzjazm do tego, by ją wykonywać

Institute for Employment Studies (2004) Pozytywne nastawienie pracownika do organizacji i jej war-
tości. Zaangażowany pracownik współpracuje, by poprawić
wydajność pracy, na korzyść organizacji. Organizacja musi
rozwijać zaangażowanie, co wymaga dwustronnej relacji
między pracownikami a pracodawcą 

Towers Perrin (2005) Dodatkowy czas, wysiłek umysłu i energia jakie pracownik
wykorzystuje, by wykonać pracę powyżej wymaganego mi-
nimum

The Business Communicator (2005) 1. Wiedza, jakiej potrzebuje pracownik, by wykonać swoją
pracę efektywnie, oraz motywacja do praktycznego wy-
korzystania tej wiedzy. 

2. Oddanie pracy na rzecz powiększania wyników bizneso-
wych. 

3. Proces,  w wyniku którego pracownicy angażują się oso-
biście w strategie i zmiany w swej codziennej pracy

Society for Human Resource 
Management (SHRM 2005)

Stan, który opisywany jest trzema czynnikami, którymi są:
1. Pozytywne wyrażanie się na temat organizacji wśród

współpracowników, potencjalnych pracowników i klientów.
2. Silna potrzeba bycia członkiem organizacji, mimo możli-

wości podjęcia pracy u innego pracodawcy. 
3. Wzmożony wysiłek i  promowanie działań, które przy-

czyniają się do sukcesu biznesowego danej organizacji

Hewitt Associates (2008) Emocjonalne i  intelektualne oddanie organizacji lub gru-
pie, które pomoże wypełnić zobowiązania wobec klienta i w
ten sposób poprawi wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Za-
angażowany pracownik: 
● pozostanie – ma wewnętrzną potrzebę bycia częścią orga-

nizacji, 
● działa – podejmując dodatkowy wysiłek, który przyczyna

się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa, 
● mówi, co myśli − przekazuje dobre opinie na temat orga-

nizacji na zewnątrz, jest pozytywnie nastawiony do
współpracowników i  ich konstruktywnej krytyki

Anna Balcerek342

2 Postawa to inaczej światopogląd, motyw, cel lub determinanty kierunku działania. Natomiast  za-
chowanie to konkretne czynności i działanie. 



Tabela 2. Kryteria odróżniające zdaniem respondentów pracownika niezaangażowanego 
od zaangażowanego 

Źródło: [13, s. 565]. 

Wysoka zaangażowanie pracowników to następstwo trzech faz rozwoju zawo-
dowego:

1) fazy kognitywnej – objawiającej się zadowoleniem pracownika z pracy i wy-
rażaną przez zatrudnionych dobrą opinią na temat przedsiębiorstwa;

2) fazy afektywnej − emocjonalnej więzi pracownika z przedsiębiorstwem, silnie
motywującej go do pozostania w organizacji;

3) fazy behawioralnej – utożsamianej z właściwym zaangażowaniem i przeja-
wiającej się podejmowaniem przez pracownika ponadprzeciętnego wysiłku w celu
osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa [5, s. 3]. 

Można wnioskować, że zaangażowanie to postawa, która odpowiednio wzmac-
niana przez systemy motywacyjne może się przyczynić do zachowania przeja-
wiającego się większą wydajnością pracownika. Wskazanie trzech faz rozwoju
zawodowego sugerowałoby, że zaangażowanie to zjawisko dotyczące indywidual-
nego pracownika, a nie fenomen zespołów pracowniczych. Naukowcy podejmują de-
batę również na temat tego, czy zaangażowanie dotyczy danej organizacji, czy pracy
na danym stanowisku i czy pojęcie to jest tożsame z oddaniem (commitment). Od-
danie pracy (job commitment) jest w literaturze określane jako proces jednostronny,
który jedynie zatrudnionemu przynosi korzyści w postaci osobistego spełnienia, spo-
koju wewnętrznego i satysfakcji z życia oraz pracy [6, s. 24-25]. Praktycy w naj-
prężniej działających przedsiębiorstwach na świecie ponadprzeciętne wyniki firmy
wiążą jednak z wysokim zaangażowaniem pracowników. Zaangażowanie (engage-
ment) jest więc procesem obustronnym, korzystnym zarówno dla pracownika, jak i
dla przedsiębiorstwa (pracodawcy).

Jak podaje strona internetowa Instytutu Gallupa [3, s. 12-14], zespół składający
się z zaangażowanych pracowników osiąga wyższą wydajność, zyskowność oraz

Kryterium Procent

Postawa/nastawienie 97,9

Zachowanie 72,3

Demonstrowanie satysfakcji z pracy 64,9

Wskaźnik frekwencji 63,8

Rozpowszechnianie poszukiwań/innowacji wewnątrz przedsiębiorstwa 39,4

Liczba godzin nadliczbowych nieodpłatnych 29,8

Staż pracy u danego pracodawcy 23,4

Inne 8,5

Suma 402,1

Badanie zaangażowania pracowników… 343



osiąga niski wskaźnik rotacji i absencji. Nietrudno zauważyć, że stworzenie jednej de-
finicji określającej zaangażowanie pracowników od lat przysparza wielu problemów.
Dodatkowym problemem jest unikatowość kultury organizacyjnej czy strategii per-
sonalnej każdego podmiotu gospodarczego, wpływających na to, że w każdym przed-
siębiorstwie nieco inne postawy czy zachowania będą określały zaangażowanego
pracownika. Faktem jest jednak to, że posiadanie zaangażowanych pracowników
można określić jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. W związku z tym
działy personalne powinny wdrożyć narzędzia monitorujące poziom zaangażowania
pracowników, a w swych strategiach personalnych uwzględnić działania mające na
celu wzrost zaangażowania zatrudnionych. 

2. Wpływ zaangażowania pracowników na przedsiębiorstwo 
oraz istota badania zaangażowania pracowników

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez Corporate Leadership Co-
uncil ok. 13% pracowników to osoby niezaangażowane, które cztery razy szybciej niż
przeciętni pracownicy są skłonne opuścić organizację i wnoszą minimalny wkładu w
swoją codzienną pracę. 76% to pracownicy określani jako agnostycy, czyli osoby,
których chęć pozostania w organizacji ulega częstym zmianom. Agnostycy angażują
się w pracę, lecz tylko w zadania, które należą do ich obowiązków. Jak pokazuje 
rys. 1, ok. 20% agnostyków to osoby raczej niezaangażowane, 29% to osoby mające
do pracy stosunek ambiwalentny i 27% to pracownicy raczej zaangażowani. Jedynie
11% zatrudnionych z przeszło pięćdziesięciu tysięcy badanych to pracownicy wy-
soce zaangażowani, którzy stale poszukują sposobów na lepsze wykonywanie swo-
jej pracy [2, s. 7-15]. Podsumowując wyniki badań otrzymane przez CLC, a także
wyniki instytutu Gallupa, można stwierdzić, że ok. 11-30% pracowników to osoby za-
angażowane w swoją pracę. Niezwykle ciekawe jest to, czy przynależność pracow-
nika do grupy osób zaangażowanych zależy od wieku, wykształcenia, stażu pracy, a
także od kraju pochodzenia. Druga równie istotna kwestia to wpływ zaangażowania
pracowników na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Rys. 1. Procent zaangażowanych pracowników w przedsiębiorstwach

Źródło: [2, s. 7].
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Analizując kwestię wieku, zauważa się, że zaangażowanie jest niskie wśród pra-
cowników, których wiek kształtuje się między 41 a 45 rokiem życia. Młodzi pra-
cownicy chętniej angażują się w zmiany przeprowadzane w przedsiębiorstwie [16, 
s. 246]. Zaangażowanie maleje więc wraz z wydłużaniem się stażu pracy. Wynagro-
dzenie ma jedynie niewielki wpływ na poziom zaangażowania pracowników. Ważne
jest również to, że wzrost zaangażowania przyspiesza i ułatwia przeprowadzenie
zmian w przedsiębiorstwie. Poprawie ulega komunikacja, a pracownicy z własnej
inicjatywy zgłaszają propozycje przemian (tab. 3). Badania, choć przeprowadzone z
użyciem różnych narzędzi, pokazują różnice narodowe w poziomie zaangażowania.
Okazuje się, że pracownicy ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku oraz Brazylii są
najbardziej zaangażowanymi pracownikami, natomiast najmniej zaangażowanymi
są pracownicy z Indii, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Singapuru [6, s. 27]. 

Tabela 3. Efekty wysokiego zaangażowania pracowników

Źródło: [8, s. 247]. 

Najwięcej trudności przysparza udowodnienie wpływu zaangażowania na wy-
niki finansowe przedsiębiorstwa. Na wysokie wyniki finansowe może wpływać bar-
dzo wiele czynników, tj.: dobra koniunktura w branży, unikatowości oferowanych
dóbr i usług, niska cena, wysoka jakość, na które zaangażowany pracownik nie ma
bezpośredniego wpływu. Udowodniono jednak, że wraz ze wzrostem zaangażowa-
nia pracowników rośnie zadowolenie klientów z usług i produktów oferowanych
przez dany podmiot. Według badań przeprowadzonych przez globalną firmę doradczą
Towers Perrin pięcioprocentowy wzrost zaangażowania powoduje wzrost marży ope-
racyjnej o 0,7% [16, s. 7]. 

Skutki zaangażowania
Procent respondentów 
zauważających skutek 

zaangażowania

Praca 
● lepsza jakość 
● większe zorientowanie na klienta 
● wysoka produktywność

66,2
53,1
40,3

Pracownicy 
● większa chęć przeprowadzenia zmian 
● szybsza akceptacja zmian 
● pracownicy szybciej się uczą 

49,7 
44,5
25,2

Organizacja 
● poprawa komunikacji 
● zmniejszona absencja chorobowa 
● większa liczba nowych pomysłów zgłaszanych przez pracowników 
● wiedza i umiejętności pozostają w organizacji
● większa skuteczność zmian 
● większa zyskowność 
● większa wewnętrzna mobilizacja 
● inne

51,4 
40,3
34,5
33,4
29,3
15,9
14,5
0,7
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Doradcy personalni, których znaczenie na obecnym rynku usług konsultingo-
wych znacznie wzrasta, zalecają przeprowadzanie badania zaangażowania co naj-
mniej raz w roku [14, s. 13]. Badanie opinii pracowników, a do tego typu badań
należy badanie zaangażowania, może być jednak:
● badaniem regularnym, przeprowadzonym cyklicznie jako instrument monitoro-

wania w ramach stosowanego audytu personalnego;
● badaniem sporadycznym, przeprowadzanym w celu oceny ważnego wydarzenia

z punktu widzenia zatrudnionych, np. po zakończeniu procesu redukcji zatrud-
nienia, po fuzji przedsiębiorstw lub po wdrożeniu nowego systemu wynagradza-
nia [9, s. 427].
Niewątpliwymi zaletami badania zaangażowania jest to, że:

● badanie to skuteczny sposób komunikowania o celach, pomysłach i sposobie
działania po wdrożeniu zmian;

● badanie pozwoli na oszacowanie postaw pracowników i poziomu ich wiedzy na
temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa;

● audyt zaangażowania zdiagnozuje kluczowe problemy i bariery w implementa-
cji ulepszeń [1, s. 7].
Dodatkowo argumentem przemawiającym za istotnością badania opinii pracow-

ników jest fakt iż ponad 50% pracodawców w Szwecji, Japonii, Singapurze, Stanach
Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii regularnie
prowadzi badania tego typu. Mniej popularne, lecz również stosowane, są tego typu
badania w Niemczech, Meksyku, Chinach i we Francji [12, s. 48].

3. Przegląd kwestionariuszy stosowanych do badania 
zaangażowania pracowników

Pod pojęciem badania zaangażowania kryje się często badanie komunikacji we-
wnętrznej, satysfakcji z pracy, współpracy w zespole, samooceny pracownika czy lo-
jalności wobec obecnego pracodawcy. Mnogość definicji zaangażowania sugeruje, że
liczba narzędzi do pomiaru tego zjawiska jest równie trudna do określenia. Badanie
zaangażowania polega najczęściej na prowadzeniu ankiet wśród pracowników da-
nego przedsiębiorstwa. Ankiety używane w badaniach są tworzone przez działy per-
sonalne i przedsiębiorstwa doradcze, przede wszystkim po to, by dostosować pytania
do specyfiki przedsiębiorstwa (np. branży, kultury). Innymi narzędziami stosowa-
nymi w badaniach omawianej problematyki kadrowej są: wywiady indywidualne lub
grupowe (często stosowane w małych przedsiębiorstwach), obserwacje czy analizy
danych zewnętrznych (np. dokonywanie porównań danych dotyczących zaan-
gażowania i satysfakcji z pracy prowadzonych przez różne ośrodki badawcze). Pra-
widłowa konstrukcja narzędzi badawczych gwarantuje uzyskanie właściwych
informacji o potrzebach pracowników, sposobie, w jaki postrzegają oni swoje miejsce
i rolę w organizacji, oraz o możliwości usprawnień (innowacji, zmian) pracy na ich
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stanowisku i nie tylko. Badanie zaangażowania pracowników stało się jedną z naj-
bardziej popularnych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa doradcze zarówno
w Stanach Zjednoczonych, Europie, jak i w Polsce. Niemożliwe jest jednak prze-
prowadzenie skutecznego badania bez współpracy firmy doradczej z komórką per-
sonalną danego przedsiębiorstwa. Początkowy etap badania, w którym to prowadzone
są rozmowy z działem personalnym, pozwoli na określenie czynników zaangażowa-
nia istotnych dla danego przedsiębiorstwa (spójnych ze strategią całego podmiotu).
W ten sposób tworzone są pytania, które zostaną zadane pracownikom danego przed-
siębiorstwa w ankiecie. Dodatkowo zewnętrzni doradcy personalni w ramach świad-
czonej usługi udostępnią narzędzia stosowane przez nich do badania zaangażowania
innych klientów. Profesjonalny dział personalny, by właściwie skonstruować własne
narzędzie, powinien zapoznać się z narzędziami stosowanymi przez instytucje ba-
dawcze. W dalszej części tekstu przedstawiono przykłady kwestionariuszy stosowa-
nych przez instytucje doradcze w różnych podmiotach gospodarczych w różnych
krajach na świecie. 

Zaangażowanie ok. 4,9 miliona pracowników w przeszło 380 organizacjach z 
37 krajów na świecie zostało zbadane przez Instytut Gallupa (rok 2001) za pomocą me-
tody Q12 (tab. 4). Metoda ta to zestaw dwunastu pytań dotyczących przede wszystkich
możliwości rozwoju danego pracownika. Wyniki badań pokazały, że jedynie 28% pra-
cowników badanych podmiotów to pracownicy zaangażowani [15, s. 21-23].
Tabela 4. Metoda Q12 stworzona i wykorzystywana przez Instytut Gallupa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [15].

W roku 2004 ponad 50 tys. pracowników z ok. 60 organizacji działających w
przeszło 30 krajach na świecie zostało poddanych badaniu zaangażowania przez Cor-

Założenia do metody Pytania stosowane w badaniu Q12
Badanie pozwala na przyporządkowanie
pracownika do jednej z trzech grup:
●  pracownik zaangażowany − lojalny,

produktywny, pracujący z pasją,
wdrażający innowacje i  zadowolony
ze swojej pracy

●  pracownik niezaangażowany − może
być produktywny, lecz nie czuje się
wobec firmy zobowiązany wobec tego
może zmienić pracodawcę, gdy tylko
będzie ku temu okazja

●  pracownik aktywnie niezaangażowany
− pracownik zirytowany, ciągle w złym
humorze, otwarcie pokazuje swoje nie-
zadowolenie i często zmienia praco-
dawców

Q1. Czy wiesz czego oczekuje się od Ciebie w pracy?
Q2. Czy posiadasz materiały i wyposażenie (zasoby) nie-

zbędne do wykonania swojej pracy?
Q3. Czy w codziennej pracy masz możliwość wykony-

wania tego, w czym jesteś najlepszy?
Q4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałeś po-

chwałę lub nagrodę za dobrze wykonaną pracę?
Q5. Czy twój przełożony lub ktoś z pracy  przejawia

troskę o ciebie jako osobę?
Q6. Czy jest ktoś w pracy, kto docenia twój rozwój?
Q7. Czy twoja opinia liczy się w pracy?
Q8. Czy misja lub cel twojej organizacji wskazują na to,

że wykonujesz ważną pracę?
Q9. Czy twoi współpracownicy  są zaangażowani w wy-

konywanie pracy o wysokiej jakości?
Q10. Czy masz najlepszego przyjaciela w pracy?
Q11. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy  ktoś w pracy

rozmawiał z tobą na temat twojego postępu?
Q12. Czy w ostatnim roku miałeś możliwość nauczenia się

czegoś nowego i rozwoju? 
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porate Leadership Council (CLC) − organizację zajmującą się badaniami z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędzie stosowane przez CLC to ankieta składa-
jąca się z 47 pytań, mierząca emocjonalne i racjonalne zaangażowanie w codzienną
prace, chęć pozostania w przedsiębiorstwie oraz dobrowolny wysiłek na rzecz orga-
nizacji (przykładowe pytania stosowane w tym badaniu przedstawia tab. 5. Model
stworzony przez CLC wyróżnia 300 potencjalnych poziomów zaangażowania, któ-
rych interpretacja pozwala na zidentyfikowanie najlepszych sposobów zwiększania
zaangażowania stosowanych przez pracodawców. 
Tabela 5. Przykładowe pytania stosowane w badaniu zaangażowania 
przez Corporate Leadership Council 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [2, s. 4].

Odmienne podejście do badania zaangażowania stosuje firma Pricewaterhouse-
Coopers, która wykorzystuje między innymi takie wskaźniki, jak: wskaźnik odejść
(inicjowanych przez pracowników), liczba godzin szkoleń w przeliczeniu na pełen
etat (FTE3), procent wynagrodzenia zależny od wyników czy liczba skarg zgłasza-
nych przez pracowników swoim przełożonym [10, s. 26-28]. Wymienione mierniki
mają na celu zbadanie czterech wymiarów organizacyjnego zaangażowania, którymi
są: czas poświęcony przez zatrudnionych na pracę, poziom i rodzaj wyników pracy
w porównaniu z wynagrodzeniem pracowników, postawa pracowników w stosunku
do produktów i usług oferowanych przez ich przedsiębiorstwa (innowacyjne po-
mysły) i lojalność pracownika wobec pracodawcy. 
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Zaangażowanie 
emocjonalne

Zaangażowanie 
racjonalne Dobrowolny wysiłek Chęć pozostania 

w organizacji
●  Wierzę w sens mojej

codziennej pracy

●  Jestem dumny z pracy
dla mojego przedsię-
biorstwa

●  Chętnie pracuję z
moim zespołem

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

●  Najlepszym sposobem
na doskonalenie
moich umiejętności
jest praca z moim
obecnym zespołem

●  Najlepszym sposobem
na rozwinięcie mojej
kariery jest pozostanie
w  obecnym przedsię-
biorstwie 

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

●  Stale staram się poma-
gać innym, którzy są
zbyt obciążeni pracą

●  Są dni, w których nie
poświęcam wiele wy-
siłku mojej pracy

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

●  Aktywnie poszukuje
pracy w innej organi-
zacji 

●  Chcę znaleźć nową
pracę w ciągu naj-
bliższego roku

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

Nie 
zgadzam się

Całkowicie 
się zgadzam

3 FTE (Full Time Equivalent) – przeliczenie na pełen etat. Wskaźnik  FTE równy 1 oznacza, że
mamy do czynienia z pracownikiem zatrudnionym na pełen etat (w Polsce jest to 8 h). Analogicznie
wskaźnik FTE równy 0,5 oznacza pracownika zatrudnionego na pół etatu (w Polsce na 4 h).



Ciekawe badania sprawdzające wzajemny wpływ satysfakcji z pracy i zaan-
gażowania w pracę dla danej organizacji przeprowadził w roku 2006 Rayton [11,
s. 139-154]. W badaniach (choć przeprowadzonych na mało reprezentatywnej grupie
363 pracowników) wykazano, że dobra współpraca w grupie i jasne oczekiwania w
stosunku do pracownika zwiększają jego zaangażowanie w pracę, lecz nie wpływają
na satysfakcję z pracy. Wsparcie ze strony menedżera, a także możliwości rozwoju
kariery zawodowej to czynniki, które powodują wzrost satysfakcji z pracy. Satys-
fakcja z pracy jest dowodem na to, że pracownik lubi swoją pracę, natomiast zaan-
gażowanie to dowód na to, jak intensywnie pracownik działa, by poprawić swoje
wyniki pracy. Oprócz typowych dla badania zaangażowania pytań dotyczących lo-
jalności i zadowolenia z pracy twórcy ankiety pytali respondentów między innymi o
współpracę w grupie, o wynagrodzenie i o możliwości rozwoju (tab. 6). 

Tabela 6. Kwestionariusz badający opinię pracowników według Raytona

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [11, s. 143-146]. 

Główny obszar badań Przykładowe pytania
Zaangażowanie 
w pracę

●  Czuję się dumny, mówiąc innym, gdzie pracuję 
●  Jestem lojalny wobec < nazwa firmy> 
●  Podzielam wartości < nazwa firmy>

Satysfakcja z pracy ●  Jak bardzo jesteś zadowolony z osiągnięć w pracy?
●  Jak bardzo jesteś zadowolony z wpływu, jaki masz na swoją pracę?

Wynagrodzenie ●  Jak bardzo jesteś zadowolony z wynagrodzenia?
●  Jak bardzo jesteś zadowolony z wynagrodzenia, porównując jego poziom z wyna-

grodzeniem innym współpracowników?
Możliwości rozwoju ●  Uważasz, że w twoim obecnym miejscu pracy istnieją możliwości rozwoju twojej

kariery? (odpowiedź „tak” lub „nie” ) 
Autonomia ●  Jak często jesteś pytany przez menedżera o przyszłościowe plany dotyczące two-

jego miejsca pracy?
●  Jak często jesteś pytany przez menedżera o twoją opinię na temat zmian w wyko-

nywanej pracy?
●  Jak często jesteś pytany przez menadżera o twoją opinię na temat wynagrodzeń? 
●  Jak często jesteś pytany przez menedżera o twoją opinię na temat warunków BHP

w pracy?
Rutyna ●  Czy pracodawca robi wszystko, by uczynić pracę interesującą i różnorodną?
Wsparcie ze strony
zarządu

●  Jak dobrze menedżerowie dbają o informowanie pracowników na temat poten-
cjalnych zmian?

●  Jak dobrze pracownicy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie?
●  Jak skuteczna jest kooperacja menedżerów liniowych z poszczególnymi ze-

społami?
Praca w grupie ●  Jak dobra jest współpraca pomiędzy kolegami z grup projektowych czy działów?

Obciążenia pracą
(liczba nadgodzin) 

●  Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez ciebie w ciągu miesiąca

Równowaga między
życiem zawodowym 
i osobistym

●  Jak bardzo pracodawca stara się, byś mógł zadbać również o swoje życie prywatne?

Rola pracownika 
w organizacji

●  Bardzo obawiam się tego, jak mogę się przyczynić do osiągania przez moją firmę
jej celów biznesowych (odpowiedź „tak” lub „nie”)  
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Przedstawione przykłady narzędzi służących do badania zaangażowania poka-
zują, że niemalże każde z nich inaczej określa zaangażowanego pracownika. Różnica
nie dotyczy jedynie liczby i sposobu zadawania pytań, lecz przede wszystkim od-
mienności ich treści. Najogólniej zaangażowanego pracownika określono jako osobę
zadowoloną ze swojej pracy i chętną do podjęcia dodatkowego wysiłku na rzecz
zmian i ulepszeń. Niemniej jednak różnie pytano o te kwestie. Zaprezentowane na-
rzędzia pozwalają na wyciągnięcie pewnych ogólnych wskazówek dla przedsię-
biorstw czy działów personalnych stojących przed koniecznością przeprowadzenia
tego typu badania. Najistotniejsze wydaje się wyznaczenie obszarów, które są ważne
do oceny z punktu widzenia kultury, misji czy zasad zarządzania stosowanych w
danym podmiocie. Przykład kategorii, które mogą być pomocne w konstruowaniu
kwestionariusza, zawiera rys. 2. 

Rys. 2. Kluczowe obszary wpływające na poziom zaangażowania pracownika

Źródło: http://was7.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/metodologia.htm.

Bardzo istotny jest również właściwy dobór skali ocen. Najczęściej występuje
wymieniana pięciostopniowa skala Likerta (1 − zdecydowanie zgadzam się, 2 − ra-
czej zgadzam się, 3 − nie mam zdania, 4 − raczej nie zgadzam się, 5 − zdecydowa-
nie nie zgadzam się), choć wielu autorów jest zdania, że do tego typu badań powinno
się wykorzystywać skale parzyste, co uniemożliwi respondentom wybieranie odpo-
wiedzi neutralnych (środkowych, tak jak odpowiedź numer 3 w skali Likerta). Nie po-
winno się stosować skali 10-stopniowej, ponieważ różnice między poszczególnymi
rangami na tej skali są bardzo niejasne. Błędem, którego należy się ustrzec, jest także
brak informacji zwrotnej i bierność osób przeprowadzających badanie. Mianowicie,
po przeprowadzonych badaniach należy poinformować pracowników o ich wyni-
kach, a także podjąć działania mające na celu wzrost zaangażowania poszczególnych
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Rys. 3. Liczba pracowników zaangażowanych w przedsiębiorstwach, w których podjęto działanie 
po przeprowadzonych badaniach i w których wyniki badań zignorowano

Źródło: [12, s. 49].

pracowników i zespołów. Jak pokazują badania, jedynie 76% przedsiębiorstw prze-
prowadzających badanie zaangażowania informuje pracowników o jego wynikach, z
czego tylko 44% podejmuje działania w związku z otrzymanymi wynikami. Problem
jest istotny, gdyż w organizacjach, w których przeprowadzono badanie i podjęto od-
powiednie działanie zwiększające zaangażowanie zatrudnionych, aż 84% pracowni-
ków to pracownicy wysoce zaangażowani. Natomiast w przedsiębiorstwach, w
których prowadzono badanie, lecz nie podjęto działań będących konieczną reakcją na
wynik ankiet, jedynie 39% pracowników to pracownicy zaangażowani (rys. 3). Owa
45-procentowa różnica może zadecydować o sukcesie przedsiębiorstwa we wdrażaniu
strategicznych zmian  i z tego wynika konieczność informowania pracowników o
wynikach badań, a przede wszystkim podejmowania działań zmierzających do po-
prawy otrzymanych wyników [12, s. 48-49]. 

4. Podsumowanie

Z przedstawionego przeglądu kwestionariuszy można wnioskować, iż nie istnieje
narzędzie „najlepsze” czy „właściwe” do zbadania zaangażowania pracowników. W
ramach strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi sensowne wydaje się jednak
poszukiwanie pewnych długookresowych prawidłowości w zachowaniu zorganizo-
wanych grup osób. Jedną z tych prawidłowości są czynniki wpływające na zaan-
gażowanie pracowników przedsiębiorstwa. Budowanie zaangażowania powinno się
więc stać kluczowym zadaniem menedżerów personalnych i wszystkich menedżerów
liniowych. Organizacja powinna dbać o właściwą komunikację i umożliwić pracow-
nikom wpływanie na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Badanie opinii pra-
cowników i poziomu ich zaangażowania nie wydaje się jedynie chwilową modą
kreowaną przez firmy doradcze, lecz koniecznością stojącą przed pracodawcami, któ-
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rym zależy na ciągłym doskonaleniu organizacji i uzyskaniu przewagi nad konku-
rencją. Badanie opinii pracowników pozwoli na dopasowanie tempa, czasu i sposobu
wdrażania zmian w przedsiębiorstwie do tempa zmian w obszarze zasobów ludzkich,
czyli na zapewnienie tego, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa doskonaleniu pod-
lega zarządzanie zasobami ludzkimi. Stworzy to poczucie panowania nad zmianami,
szczególnie w przekonaniu pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może
lepiej spełnić oczekiwania swych pracowników i pozostałych osób zainteresowanych
jego istnieniem. Analiza poziomu zaangażowania zatrudnionych pozwoli na kontrolę
realności zaplanowanych przemian. W ten sposób organizacja podnosi jakość za-
rządzania zasobami ludzkimi, zwiększając jednocześnie bufor zabezpieczający ją
przed opuszczeniem jej przez kluczowych pracowników. Warto więc stworzyć własne
narzędzie diagnozy poziomu zaangażowania, a raportowanie o nim wpisać w stały
punkt spotkań z zarządem.
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EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY AS A TOOL 
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEVELOPMENT

Summary 

Employee engagement survey is a method of increasing employees loyalty and their influence on
a company. On temporary labour market in Poland keeping employees within one organization for lon-
ger seems to be a main problem of human resources managers. The paper shows the difference between
employees satisfaction and their engagement. It also stresses how employee engagement influences on
the company performance. Moreover, the article contains a review of tools used by various organizations
to search human resources engagement. Information included in the paper might be helpful for practi-
tioners who are interested in implementing the employee engagement survey in their organization, as
well as for researchers who would like to begin their research in the subject. 
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ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 
A DOSKONALENIE JAKOŚCI

1. Wstęp

Większość specjalistów z zakresu zarządzania pamięta o tym, że zaangażowanie
jest jedną z podstawowych zasad zarządzania jakością. Nie ma chyba jednak drugiej
takiej zasady, wokół której nie narosłoby tyle nieporozumień i błędnych interpreta-
cji. Jakże często zaangażowanie  traktowane jest w kategorii „pospolitego zrywu”
spowodowanego tym, że najwyższe kierownictwo postanowiło wdrożyć system za-
rządzania jakością lub dążyć do implementacji TQM. Bardzo szybko okazuje się jed-
nak, że osiąganie właściwego poziomu zaangażowania jest trudne, a angażowanie
wszystkich do wszystkiego wprowadza bałagan organizacyjny. 

Już ponad dziesięć lat temu John S. Oakland, pisząc o zaangażowaniu pracow-
ników w filozofii TQM, stwierdził: „Każda osoba w organizacji, zarówno ze szczytu
struktury organizacyjnej, jak i z jej dołów, od pracowników biurowych po serwisan-
tów i zarząd, muszą odgrywać wyznaczoną rolę. Ludzie są źródłem idei i innowacji,
a ich doświadczenie, wiedza i współpraca powinny być wykorzystane” [15, s. 47].
Niektórzy audytorzy i konsultanci zbyt dosłownie zinterpretowali zalecenia 
Oaklanda, nie zauważając, że on sam stwierdził jednocześnie, iż zaangażowanie po-
winno być połączone z motywacją (pisał o entuzjazmie i chaosie) i z tym, iż każdy
pracownik powinien mieć wyznaczoną swoją własną rolę w doskonaleniu jakości. 

Istotą każdego systemu (w tym przypadku społecznego) jest to, że suma po-
szczególnych elementów składowych nie decyduje o jego całościowej sprawności.
Mylą się, więc ci, którzy uważają, że pełne zaangażowanie wszystkich jest gwarancją
sukcesu. Zaangażowanie jest jednym z elementów złożonego systemu społecznego,
a to oznacza, że na jego siłę i skuteczność wpływa wiele innych elementów (np. ja-
kość interakcji) i wartości (np. zaufanie i sprawiedliwość). 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną tylko wybrane problemy za-
angażowania pracowników. Przedstawiona zostanie typologia zaangażowania. Omó-
wione będą również cechy i zalety zaangażowania, rola zaangażowania w filozofii
TQM oraz w doskonaleniu jakości usług. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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2. Rodzaje zaangażowania

W literaturze istnieje stosunkowo dużo różnych typologii zaangażowania pra-
cowników. Swoje własne typologie wprowadzili m.in.: Witt, Kacmar, Andrews [20],
Mayer, Schoorman [13], Boshoff, Mels [4], Bragg [6], Meyer, Smith [14], Arm-
strong [1]. Wymienia się zaangażowanie: efektywne i utrzymujące się, „do zostania
w organizacji”, organizacyjne, w pracy, profesji, nadzoru, typu „mieć”, „chcieć”, „po-
winienem”, efektywne i normatywne, kalkulacyjne, behawioralne. Różne typologie
różnią się od siebie ze względu na nieco odmienne podejścia badawcze. Jednych au-
torów interesuje związek między zaangażowaniem a identyfikacją, innych interesują
postawy pracownicze, wyniki zaangażowania lub wpływ systemów zarządzania na
samo zaangażowanie. Biorąc pod uwagę procesy doskonalenia jakości, możemy do-
datkowo wyodrębnić zaangażowanie:
● normatywne − występujące, gdy pracownicy angażują się w tworzenie i utrzy-

mywanie procedur, instrukcji regulaminów,
● wymuszone − istniejące, gdy pracownicy boją się konsekwencji zachowania nie-

zgodnego na przykład z normami, pracują pod presją kar, jakie im grożą,
● ideowe − występujące, gdy ktoś pracuje dla idei, systemów wartości, celów nad-

rzędnych, 
● emocjonalne − o ładunku pozytywnym i negatywnym, wyrażające nasz stosunek

do działań projakościowych,
● sinusoidalne − zmienne, zależne m.in. od stażu pracy (np. nowi pracownicy lub

ci, którym powierzono nowe zadania, mogą najpierw pracować entuzjastycznie, 
a później zniechęcać się do pracy),

● przyciągające i odpychające − to zaangażowanie pracowników, do jakiego do-
chodzi pod wpływem obserwacji i oceny zachowania przywódców,

● oparte na wartościach − to zaangażowanie wynikające z wpływu zidentyfikowa-
nych i zaakceptowanych wartości organizacyjnych (to zaangażowanie jest sil-
niejsze od zaangażowania ekonomicznego, kalkulacyjnego, opierającego się
wymianę materialną),

● bezpośrednie i pośrednie − zaangażowanie bezpośrednie jest związane z proce-
sami doskonalenia jakości (np. posługiwanie się narzędziami jakości), natomiast
pośrednie to np. czynny udział w szkoleniu.

3. Cechy i zalety zaangażowania

W ostatnich latach specjaliści z zakresu zarządzania, socjologii organizacji, psy-
chologii próbują badać zaangażowanie pracowników w środowisku pracy i opisy-
wać je za pomocą różnych teorii, wykorzystując dotychczasowe wyniki badań i cudze
poglądy. 
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Rozpatrując wpływ zaangażowania na jakość, należy pamiętać o tym, że to  za-
angażowanie ma różne motywy, skutki, wymiary. Zaangażowanie może wynikać z
różnych motywów, a motywy te decydują m.in. o poziomie integracji organizacji.
Trudno jest utrzymywać optymalny poziom integracji. Co więcej, nie do końca wia-
domo, jak poszczególne elementy tworzące system społeczny wpływają na jakość
interakcji, pracy, a być może − w konsekwencji − na jakość wyrobów.

Zaangażowanie ma dwa wymiary: zewnętrzny i wewnętrzny. Możemy obserwo-
wać czyjąś pracę, oceniać ją wysoko; widzimy, że ktoś pracuje lepiej niż inni, chęt-
niej przejmuje odpowiedzialność, wykazuje się większą aktywnością. Mówimy o
kimś: X jest zaangażowany, Y nie jest zaangażowany. Sądzimy, często błędnie, że za-
angażowanie ma swoje przejawy, uzewnętrznia się, jest więc możliwe do zbadania.
Zapominamy przy tym, że zaangażowanie jest bardzo często negatywne. Uważa się,
że zaangażowanie pracowników musi uzyskiwać wsparcie motywacyjne (nie jest to
założenie błędne). Motywacja powinna sprzyjać zaangażowaniu, ale możliwe jest też
zaangażowanie przeciw istniejącemu systemowi motywacji, jakości. Dochodzi do
zaangażowania destruktywnego, które  wynika z gier organizacyjnych.

Zaangażowanie sprzyjające jakości powinno być zaangażowaniem organizacyj-
nym, ukierunkowanym, elastycznym i mającym ustalone granice. 

Zaangażowanie jest pozytywne, gdy jest zaangażowaniem organizacyjnym, wy-
nikającym, chociaż częściowo, z identyfikacji jednostki z organizacją, na rzecz któ-
rej ona pracuje. Takie zaangażowanie zawarte jest w postawach: „dokonałem
słusznego wyboru”, „jestem dumny z mojej pracy”, „pracuję wydajniej, bo chcę po-
magać całej społeczności”, „jestem w stanie zaakceptować nowe obowiązki”.

Zaangażowanie pozytywne musi być zaangażowaniem ukierunkowanym. Po-
wstaje jednak pytanie, jak to ukierunkowanie osiągnąć? Nie ma też bezpośrednich
związków między zaangażowaniem a lojalnością czy zaufaniem. Można być pra-
cownikiem zaangażowanym, gdy chce się osiągnąć jakieś osobiste cele. Można być
osobą zaangażowaną niewyrażającą zaufania. Co więcej, zaangażowanie w wielu sy-
tuacjach niszczy zaufanie, osłabia tym samym system wartości organizacyjnych. Być
może dlatego niektórzy badacze głoszą pochwałę lenistwa.

Zaangażowanie sprzyjające jakości musi być również elastyczne i nie może wy-
kraczać poza wyznaczone granice. Zbyt duży nacisk na zaangażowanie sprawia, że
pracownicy tworzą fikcyjne rozwiązania. Z taką sytuacją spotykamy się tam, gdzie
istnieje silna, niczym nieuzasadniona presja na innowacje.

Elastyczność przejawia się m.in. zdolnością do przejmowania nowych ról
społecznych. Natomiast granica zaangażowania jest potrzebna, aby nadmierne zaan-
gażowanie poszczególnych pracowników nie stało się przyczyną dezintegracji sys-
temu społecznego (mowa o granicy nie tylko emocjonalnej, ale również o
normatywnej i funkcjonalnej). 



Z większości badań, których celem było udowodnienie pozytywnego wpływu za-
angażowania na wyniki ekonomiczne, jakie osiąga organizacja, wynika, że zaan-
gażowanie: jest spowodowane klimatem zaufania, może wpływać na produktywność,
zyskowność, przyczynia się do osiągania sukcesów w trudnych czasach reorganiza-
cji, wpływa na satysfakcję i lojalność.

Wiele wyników badań wskazuje na to, że [6; 9; 16; 17; 21]:
● istnieją pośrednie zależności między zaangażowaniem pracowników 

a zaangażowaniem się klientów i wynikami ekonomicznymi,
● organizacje, w których udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników, osiągają

lepsze wyniki ekonomiczne (zaangażowanie kształtuje się tam już na etapie re-
krutacji),

● niedostateczne indywidualne zaangażowanie jest jedną z głównych przyczyn nie-
powodzenia procesu reorganizacji,

● zaangażowanie ma często większy wpływ na wyniki działalności niż satysfakcja
z pracy.

4. Zaangażowanie w TQM

Odkąd Deming, Juran czy Crosby głosili potrzebę zaangażowania pracowników
w procesach  doskonalenia jakości zmianie nie uległy pryncypialne zasady za-
rządzania, ale wiedza o zaangażowaniu wzbogaciła się (głównie ze względu na
postępy poczynione w zakresie ekonomii behawioralnej). Wiemy na przykład, że spa-
dek zaangażowania i motywacji występuje tam, gdzie istnieje poczucie fałszywej
sprawiedliwości (np. w procesach reorganizacji).

W początkowym okresie uważano, że zaangażowanie pracowników sprzyja
głównie doskonaleniu jakości i innowacji. Z czasem uznano, że zaangażowanie wy-
nika ze świadomości jakości, a doświadczenia organizacji stosujących z powodze-
niem model EFQM pozwoliły również praktykom na uzmysłowienie sobie roli
uwarunkowań organizacyjnych w podtrzymywaniu zaangażowania [22]. Model
EFQM odwołuje się nie tylko do zaangażowania pracowników, ale zwraca też uwagę
na znaczenie koncepcji empowermentu. Oznacza to, że w zarządzaniu jakością
uwzględnia się zarówno czynniki ekonomiczne, psychospołeczne, jak i organiza-
cyjne, które mogą sprzyjać zaangażowaniu lub je osłabiać, niszczyć.

Nie ma jednoznacznych poglądów na temat istoty zaangażowania. Jedni prak-
tycy uważają, że potrzebne jest zaangażowanie demonstracyjne, inni − że zaan-
gażowanie powinno być ściśle związane z osiąganiem celów i systemem
wynagrodzeń. Jeszcze inni badacze mówią o postawach altruistycznych, traktują tym
samym zaangażowanie pracowników jako przejaw misji. Jest prawdą, że zaan-
gażowanie oparte jest nie tylko na chłodnej kalkulacji zysków i start, ale również na
realizacji potrzeb psychospołecznych. Zaangażowanie opierające się  na bodźcach

Zaangażowanie pracowników a doskonalenie jakości 357



ekonomicznych jest ważne, ale nie wolno zapominać o środowisku sprzyjającym
podtrzymywaniu zaangażowania.

Niektórzy autorzy dowodzą, że TQM jako koncepcja praktycznego zarządzania
zawiodła, lub posługują się bardziej dosadnym sformułowaniem, że „jest martwa”.
Niepowodzenia [3] były i są związane z głównie z brakiem zrozumienia istoty TQM,
brakiem odpowiedniego poziomu zaangażowania, zniecierpliwieniem (TQM nie
przynosi natychmiastowych korzyści).

Na pewno istnieją pozytywne związki między zaangażowaniem przywódców 
a zaangażowaniem pracowników i wynikami w zakresie wdrażania TQM (które
można zmierzyć np. skalą Lascellesa, Dale’a lub za pomocą kryteriów EFQM). W
większości organizacji, które z powodzeniem wprowadzają koncepcję TQM, można
zaobserwować sile przywództwo. Zaangażowanie zmienia się, słabnie, wzmacnia
się, ale ma skłonność do jednoczenia, co oznacza, że silne przywództwo w połącze-
niu z ukierunkowanym zaangażowaniem jest w stanie zaangażować inne osoby z tej
samej organizacji (nawet, jeżeli będą znaczne koszty tego procesu). Jeżeli istnieją ja-
kieś przeszkody w zaangażowaniu pracowników i doskonaleniu jakości, to tkwią one
właśnie w braku zaangażowania kierownictwa. W tym sensie zaangażowanie jest jed-
nym z komponentów przywództwa. O ile istnieje zgoda co do tego, że doskonalenie
jakości wymaga zaangażowania ze strony najwyższego kierownictwa, to nie do końca
wiadomo, jak ten pożądany poziom osiągać. Problem ten tkwi w tym, że czynniki,
które wpływają na zaangażowanie pracowników, nie zawsze odgrywają kluczową
rolę w kształtowaniu zaangażowania liderów. Warto zwrócić uwagę na to, że zaan-
gażowanie liderów i wynikająca z niego satysfakcja nie zawsze sprzyjają zadowole-
niu pracowników (ale mogą sprzyjać chwilowemu zaangażowaniu). Presja ze strony
różnych interesariuszy na coraz wyższe wyniki ekonomiczne sprzyja zaangażowaniu,
ale nie służy podtrzymywaniu tego zaangażowania. Częste zmiany zachodzące w or-
ganizacji wprowadzają zamęt, powodują, że systemy wartości muszą ulegać swo-
istym „przetasowaniom”.

W filozofii TQM występują pojęcia: jakości zaangażowania, zaangażowania do
jakości, zaangażowania do TQM. Jakość zaangażowania można w dużym uprosz-
czeniu nazwać stopniem, w jakim zaangażowanie pracowników wpływa na potrzeby
całej organizacji. Jakość zaangażowania zależy od praktyki zarządzania zasobami
ludzkimi i zgodności systemu wartości organizacyjnych. Szczególny wpływ na ową
jakość ma poczucie sprawiedliwości, empowerment, programy wsparcia pracowni-
czego i możliwości rozwoju zawodowego. Kwestią dyskusyjną jest rola pracy ze-
społowej w podtrzymywaniu tego zaangażowania. Brak empowermentu
psychicznego jest rekompensowany empowermentem strukturalnym. Praca w ze-
spole pozwala do pewnego stopnia łagodzić negatywne skutki kontroli menedżer-
skiej. Sprawiedliwość nie tylko proceduralna i dystrybutywna, ale i subiektywna jest
podstawą systemu wartości. Empowerment to głównie usuwanie strachu, a nie tylko
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delegowanie władzy czy uprawomocnienie. Możliwość rozwoju jest stymulatorem
zaangażowania, ale kształtowanie jakości zaangażowania jest trudne nie tylko dla-
tego, że wymaga powiązania z celami i efektami pracy. Również dlatego, że istnieje
odwieczny konflikt między różnymi wewnętrznymi graczami. Na przykład: satys-
fakcja z nadzoru, jaką odczuwają przełożeni, nie sprzyja zaangażowaniu.

Jeszcze innym pojęciem jest zaangażowanie do jakości. Jest to rodzaj zaan-
gażowania ukierunkowanego i pozytywnego. Takie zaangażowanie przejawia się w
postawach wobec pracy, ale osadzone jest głęboko w kulturze jakości.

Zaangażowanie do TQM wynika z przyjętej strategii działania i jest niezmiernie
trudne do utrzymania (jak wiadomo, stosunkowo dożo organizacji rezygnuje z
wdrażania TQM). Składnikiem tego zaangażowania jest zaangażowanie najwyższego
kierownictwa. Ten rodzaj zaangażowania wymaga pozytywnych grup odniesienia
(pozytywnych przykładów udanej implementacji TQM).

O rodzajach zaangażowania napisano już wcześniej. Kiedy jednak odwołujemy
się do związków i relacji, jakie istnieją pomiędzy jakością a zaangażowaniem, należy
powrócić do typologii. Wiemy, że różne działania projakościowe w różnym stopniu
wpływają na komponenty zaangażowania. Boshoff i Mels [4] stwierdzili, że zaan-
gażowanie pracowników jest zaangażowaniem organizacyjnym, zaangażowaniem do
pracy oraz zaangażowaniem wynikającym z wykonywanej profesji i relacji z
przełożonym. Dla jakości ważne są wszystkie cztery komponenty, ale nie może za-
chodzić konflikt pomiędzy zaangażowaniem do pracy a zaangażowaniem organiza-
cyjnym. Pracownicy muszą nie tylko identyfikować się z organizacją, uznawać jej
wartości organizacyjne, ale również akceptować inny zakres prac dla dobra ogółu.
Jest to istotne,  podczas wdrażania systemów zarządzania jakością i TQM może bo-
wiem dochodzić do zatargów, a nawet konfliktów spowodowanych poczuciem nie-
sprawiedliwości. Twierdzenie, że zaangażowanie organizacyjne jest domeną liderów
a zaangażowanie do pracy − domeną pozostałych pracowników, jest błędnym
założeniem (jednak z drugiej strony kształtowanie zaangażowania organizacyjnego
jest zadaniem trudniejszym).

Zasadniczym problemem jest nie tylko integracja, jaka musi dokonywać się w
organizacji w wymiarze normatywnym, funkcjonalnym, ale przede wszystkim kul-
turowym. Problemem jest ciągle jeszcze niewielka wiedza na temat ludzkich zacho-
wań. Możemy na przykład uprawomocniać pracowników, zakładając, że w ten sposób
sprzyjamy zaangażowaniu. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w tym samym
czasie wzmacniamy nieformalne systemy kontroli (tworzą je sami przełożeni, którzy
nie godzą się z utratą władzy). Głównym praktycznym problemem jest to, że nie-
wiele wiemy o mechanizmach motywacyjnych. Współcześnie coraz częściej znaj-
dujemy dowody na to, że słuszne są założenia odnoszące się do teorii „malejącej
krzywej motywacji do pracy”. Ludzie dążą do wysokiej jakości życia, a jakość ta nie
zawsze pokrywa się z satysfakcją. Co więcej, okazuje się, że pracownicy mają coraz
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większy wpływ na swój własny poziom zaangażowania. Odczuwalne możliwości
modelowania zaangażowania mogą sprzyjać jakości pracy.

Wpływając na zaangażowanie, zupełnie nie zauważamy problemu zaufania.
Tylko nieliczni badacze go dostrzegają. Na przykład Bou i Beltrán [5] uznają, że
TQM wpływa na postawy pracownicze wyrażające się zaufaniem, partycypacją i za-
angażowaniem (postawy te muszą być wzmacniane zaangażowaniem najwyższego
kierownictwa). Istnieją też takie organizacje, które stosują wiele technik i narzędzi ja-
kości, ale nie osiągają zadowalających wyników we wdrażaniu TQM. Część z bada-
czy wini za ten stan rzeczy brak zaangażowania [8]. Nie zauważa się przy tym innych
wartości organizacyjnych, które wpływają na sukces w doskonaleniu jakości, chociaż
uchodzą one za ważne czynniki wdrażania TQM (są one jednak rozpatrywane od-
dzielnie). Prawdziwe zaangażowania wymaga zaufania. Przypomnieć wypada, że ba-
dania nad poziomem wdrażania TQM przeprowadzone przez Dale’a i Lascellesa [7]
wykazały, że pomimo implementacji systemów zarządzania jakością przełożeni nie
ufają pracownikom. Natomiast zaufanie pomiędzy wszystkimi szczeblami struktury
organizacyjnej jest związane z kulturą przywództwa, jest źródłem satysfakcji pra-
cowniczej i warunkuje zdolność organizacji do szybkiej adaptacji do zmieniającego
się otoczenia. Zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników wdrażania kon-
cepcji projakościowych. Zaufanie jednak buduje się latami, a zniszczyć je można w
jednej chwili.

Zaangażowanie jest nie tylko ściśle związane z motywacją i zaufaniem. Istnieją
silne zależności między zaangażowaniem a satysfakcją. Można np. przymusić pra-
cownika do większego wysiłku. Zadziwiające jest to, że wysiłek ten jest źródłem sa-
tysfakcji wynikającej z faktu, iż pracownikowi udało się coś zrobić, udało się mu
pokonać własne psychiczne bariery. Czasami wysiłek ten jest utożsamiany 
z zaangażowaniem. 

Obecnie uznaje się, że zaangażowanie pracowników jest jednym z wymiarów ja-
kości stosunków międzyludzkich. Dwa inne podstawowe wymiary to satysfakcja i
zaufanie. Te trzy wartości mogą mieć pozytywny wpływ na intencje zachowawcze
[2], co oznacza, że zaangażowanie jest bardzo potrzebne w trakcie całego procesu
doskonalenia jakości, ale w tym procesie są takie etapy, które wymagają zaan-
gażowania wzmacniającego, to jest takiego, które pozwoli przejść organizacji na ko-
lejny etap wdrażania TQM. Nie od dziś wiadomo, że doskonalenie jakości jest
procesem ustawicznym i dlatego strategie zarządzania zasobami ludzkimi muszą się
opierać na utrzymaniu ciągłego zaangażowania i odpowiedniej motywacji1. 

1 Proces kształtowania zaangażowania opisano np. w książce „Wartości organizacyjne. Szkice z
teorii organizacji i zarządzania” (UJ, 2006). Aktualnie przyjmuje się, że rozpoczyna się od procesów re-
krutacji. Badania Meyersa i Beckera wykazały, że pracownicy muszą być przekonani o swej wartości,
a takie przekonanie osiągane jest tam, gdzie mamy dużą liczbę kandydatów do zatrudnienia (jest rywa-
lizacja).



Skoro zaangażowanie jest takim ważnym czynnikiem w doskonaleniu jakości, to
powstaje pytanie, czy w niektórych uzasadnionych przypadkach należy je mierzyć.
Takie pomiary są zresztą wykonywane, ale dotyczą one głównie czynników
wpływających na zaangażowanie. Diagnozie podlegają: zaufanie, satysfakcja,
postawy, bezpieczeństwo pracy, możliwości wykorzystania własnych umiejętności,
potrzeby pracownicze, postawy najwyższego kierownictwa, umiejętności podejmo-
wania nowych wyzwań itd. Mierząc zaangażowanie, powinniśmy najpierw zdefi-
niować to pojecie i ustalić składniki pomiaru. Niektóre organizacje badają
zaangażowanie pracowników, biorąc pod uwagę liczbę godzin, jaką poświęcają oni
na pracę w kołach jakości, grupach produktywności, liczbę zgłaszanych działań za-
pobiegawczych i korygujących itd. Wydaje się, że bezpośredni poziom zaangażowa-
nia jest czymś niewłaściwym. Może on doprowadzić do niepotrzebnych napięć,
konfliktów. Natomiast istnieje potrzeba badania środowiska sprzyjającego zaan-
gażowania do jakości. Na podstawie wyników takich badań  najwyższe kierownic-
two może podejmować decyzje dotyczące doskonalenia kultury jakości. Można w
tym celu korzystać z istniejących już kwestionariuszy badań i jeszcze lepiej wpro-
wadzać własne rozwiązania uwzględniające specyfikę organizacji. Pomocne mogą
okazać się kategorie zaangażowania pracowniczego zaproponowane przez America
& Work Study, elementy składowe zaangażowania według Boshoffa oraz propozy-
cje badawcze Mowdaya.

5. Zaangażowanie a jakość usług

Zaangażowanie jest ważne w każdej organizacji, na każdym poziomie. Jakość
usług w większym zakresie zależy jednak od czynnika ludzkiego. To sformułowanie
nie jest odkrywcze, ale jest warte przypomnienia. Oznacza to, że w doskonaleniu ja-
kości usług większą rolę odgrywa zaangażowanie poszczególnych pracowników,
które w pewnym łańcuchu zdarzeń kształtuje jakość stosunków międzyludzkich i
wpływa na satysfakcję klienta. W doskonaleniu jakości produktów bardziej liczy się
zaangażowanie do innowacji. Jest ono trudne do utrzymania nie tylko ze względu na
niepewność, jaka towarzyszy procesowi twórczemu, ale i ze względu na trudne wa-
runki rynkowe (np. wysoka jakość innowacyjnych produktów nie gwarantuje już suk-
cesu rynkowego).

W jakości usług zaangażowanie najwyższego kierownictwa jest czynnikiem klu-
czowym, ale nie jedynym. Zaangażowanie to musi być w odpowiedni sposób ak-
ceptowane przez pozostałych pracowników. Istnieje pozytywny związek między
percepcją owego zaangażowania a oceną jakości usług, jaką dokonują klienci [18].
Wysoka ocena świadczonych usług może pełnić funkcję motywacyjną2. Z wielu
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badań wynika też, że satysfakcja z pracy oraz organizacyjne zaangażowanie pra-
cowników to dwa czynniki mające stosunkowo silny wpływ na jakość usług [19].

Powszechnie przyjmuje się, że większy wpływ na jakość usług ma zaangażowa-
nie klienckie (jako część orientacji na klienta), a mniejszy − zaangażowanie organi-
zacyjne. Wiemy to z własnych obserwacji oraz z teorii o kluczowej roli pracownika
pierwszego kontaktu. Tendencja do dzielenia pracowników na dwie grupy
(obsługujących klientów i pracowników zaplecza) jest jednak niepokojąca. Już sam
ten podział sprawia, że pracownicy są różnie traktowani, dochodzi do niesprawied-
liwych podziałów na tych „lepszych” i „gorszych”.

Na zaangażowanie pracowników wpływa niewątpliwie zaangażowanie klientów, 
a wpływ ten można zasadniczo uznać za pozytywny. Pomiędzy zaangażowaniem pra-
cowników (szczególnie pierwszego kontaktu) a zaangażowaniem klientów nie ma
już jednak takiej bezpośredniej zależności. Co więcej, im większy jest poziom tego
zaangażowania, tym większa groźba utraty klientów. W sferze usługowej usługa rea-
lizowana długo wpływa na podwyższenie poziomu jakości pożądanej („w miarę je-
dzenia apetyt rośnie”). W relacjach bezpośrednich poziom jakości dostatecznej może
wzrastać, ale strefa tolerancji zawęża się. Im wyższy poziom postrzeganej jakości,
tym większy poziom zadowolenia i mniejsza tolerancja.

Zaangażowanie kierownictwa w sferze usługowej jest różnie oceniane przez sa-
mych pracowników. Pozytywnej ocenie zaangażowania kierownictwa służy empo-
werment [11]. Taka relacja opieraj się na kalkulacji zysków i strat. 

W usługach zaangażowanie pracowników przejawia się również w sposobie
obsługi klienta, a ściślej − w eksponowanych cechach zachowawczych. Niestety,
coraz częściej liczne szkolenia i narzucone procedury sprawiają, że wydłuża się czas
realizacji usługi, a klienci nie mają kontaktu z żywym człowiekiem, lecz z „cybor-
giem”, który zachowuje się zgodnie z „instrukcją obsługi klienta”. Jeżeli już decy-
dujemy się na wprowadzenie wzorców zaangażowania, to powinniśmy pamiętać o
różnicach kulturowych i indywidualnych. 

6. Zakończenie

Na podstawie dotychczasowych rozważań możemy stwierdzić, że:
1. Zaangażowanie sprzyjające jakości musi być powiązane z innymi wartościami

organizacyjnymi (szczególnie z zaufaniem). Jakości sprzyja bowiem nie pojedyncza
wartość, ale zidentyfikowany i zaakceptowany system wartości. Zarządzanie tym
systemem może sprzyjać jakości (szeroko pojmowanej).

2. Systemy jakości, a później TQM muszą sprzyjać sprawiedliwości procedural-
nej, gdyż jest ona podstawą zaufania i zaangażowania. Współudział pracowników w
tworzeniu i doskonaleniu wszelkich procedur jest niezbędny. Z tego punktu widze-
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nia utrwalany w mediach wizerunek systemu zarządzania jakością jako zbioru „wład-
czych procedur” jest całkowitym nieporozumieniem.

3. Wdrażając systemy zarządzania jakością i TQM, nie możemy angażować pra-
cowników, kierując się  dobrymi intencjami lub kryteriami oraz pomysłami zapro-
ponowanymi przez kierownictwo. Najpierw należy dokonać oceny kompetencji.
Zarządzanie kompetencjami powinno stanowić podstawę TQM.

4. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa zamierzające do doskonalenia ja-
kości usług musi się opierać na balansie między zaangażowaniem klienckim 
a zaangażowaniem organizacyjnym. Zaangażowanie pracowników w wymiarze za-
chowawczym nie może być zaangażowaniem podlegającym standaryzacji.

5. Znaczny wpływ na zaangażowanie pracowników ma ich percepcja kosztów i
strat, jakie ponoszą w wyniku interakcji przełożony−podwładny, klient−pracownik.
Kalkulacja start i kosztów nie przesądza jednak o poziomie zaangażowania. Ważne
jest doświadczenie pracowników z poprzednich relacji i/lub miejsc pracy.

6. Niezmiernie przydatne będą badania, które wyjaśnią relacje między jakością
pracy, wydajnością a zaangażowaniem (wiadomo, że nie zawsze zwiększone zaan-
gażowanie doprowadza do wyższej jakości pracy).

7. Badania nad społecznymi czynnikami doskonalenia jakości wymagają nieco in-
nego podejścia. Muszą w większym zakresie obejmować powiązania i zależności (w
układzie racjonalnym i emocjonalnym), dokonującą się dezintegrację, wirtualizację
i globalizację. Samo stwierdzenie, że jakości sprzyjają zaangażowanie, praca ze-
społowa, kultura, komunikacja itp., jest niewystarczające.
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EMPLOYEES’ COMMITMENT AND QUALITY IMPROVEMENT

Summary

The article presents selected issues connected with employees’ commitment. The typology of com-
mitment has been presented, and the characteristics and advantages of commitment, as well as its role
in TQM philosophy and in service quality improvement have been discussed. The author discusses com-
mitment in the category of an organization value.
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KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 
A ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

1. Wstęp

Jednym ze znaczeń słowa „zaangażować” jest „zatrudnić” [11], jednak wiadomo,
że z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i pracownika sam „angaż” do pracy w
danym przedsiębiorstwie nie zapewni odpowiedniego poziomu zaangażowania (ro-
zumianego jako  włożenie wysiłku). Co zatem należy robić, jakie działania podej-
mować, by pracownicy przyjęli aktywną postawę w codziennym wypełnianiu zadań
w organizacji, zapewniając sobie satysfakcję z pracy, a organizacji odpowiednie wy-
niki? Jak stymulować ich zaangażowanie? Jaki wpływ na zaangażowanie pracowni-
ków ma komunikacja wewnętrzna?

Komunikacja jest integralną częścią, a nawet warunkiem funkcjonowania orga-
nizacji gospodarczych. Niestety większość przedsiębiorstw nadal postrzega ją
wyłącznie w odniesieniu do grup zewnętrznych, jakimi są klienci czy dostawcy. Jest
to zdecydowanie zbyt ograniczone podejście. Oczywistym warunkiem osiągnięcia
przez organizację wcześniej obranych celów jest odpowiedni poziom zrozumienia
przez pracowników założeń i istoty realizowanej strategii. Przekazywanie odpo-
wiednich informacji za pomocą jasnych komunikatów wpływa na zrozumienie i ak-
ceptację przez pracowników decyzji i działań podejmowanych przez kierownictwo.
Komunikacja wewnętrzna stanowi ważny czynnik motywujący pracowników i jest fi-
larem ich zaangażowania.

2. Ujęcie definicyjne oraz czynniki kształtujące zaangażowanie

Zgodnie z podejściem Salancika zaangażowanie to stan związania się jednostki
przez jej działania z przekonaniami, które powodują utrwalenie tych działań. Jest to
więc skłonność jednostki do określonego zachowania [20, s. 427-453].

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Według Portera, Steersa, Mowdaya i Bouliana [18, s. 603-609] jest to stopień od-
dania i identyfikacji poszczególnych pracowników z organizacją oraz wszelkie
działania podejmowane przez nich na jej rzecz. U podłoża tej koncepcji leży prze-
konanie, że obecne zaangażowanie pracownika jest pierwotne w stosunku do jego
zachowania oraz ma na nie wpływ. Zaangażowanie tworzą  tu trzy czynniki:
– silne pragnienie bycia członkiem danej organizacji,
– silna akceptacja wartości i celów organizacji,
– gotowość do podjęcia znacznego wysiłku na jej rzecz.

Kolejna definicja zaangażowania koncentruje się na zaangażowaniu płynącym z
istnienia wzajemnej wymiany między pracownikiem a organizacją. Jeśli jest ona po-
strzegana przez pracownika jako korzystna, to jego zaangażowanie i przywiązanie
do organizacji będzie duże [14].

Zaangażowanie, według Urbaniak i Bohdziewicza, jest postawą charakteryzującą
się pogłębioną identyfikację pracownika z misją i celami organizacji, a w konsek-
wencji ich efektywną realizacją [22, s. 47]. Jest ono także określane jako miara men-
talnego (emocjonalnego i intelektualnego) związku pracowników z organizacją [13].

Jak wynika z tego, co powyższe, zaangażowanie wymaga odpowiednio wyso-
kiego poziomu świadomości, jak również znajomości i akceptacji realizowanych
przez przedsiębiorstwo działań.

Oprócz właściwego zdefiniowania pojęcia „zaangażowanie” niezwykle istotne
jest, z punktu widzenia organizacji, określenie, co kształtuje tę postawę pracowni-
ków, co wpływa na jej poziom, czyli na co oraz jakimi środkami można oddziaływać,
aby wyzwolić zaangażowanie pracowników. Jak wskazuje Dawid-Sawicka, budo-
wanie zaangażowania przez organizację nie jest zadaniem prostym, gdyż jest ono
kształtowane przez wiele czynników oraz wiele osób w ramach organizacji ma na
nie wpływ [4].

Wśród czynników budujących zaangażowanie (czynniki poddane analizie w ra-
mach badania przeprowadzonego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania w
okresie grudzień 2007-styczeń 2008 na próbie osób aktywnych zawodowo w wieku
powyżej 15 lat) wyszczególnić można [4]:
– łatwy dostęp do przełożonego,
– dobre stosunki międzyludzkie w zespole,
– możliwość swobodnego działania pracownika w ramach roli,
– pewność zatrudnienia,
– dobry klimat kontaktów z przełożonym,
– możliwość wykonywania trudnych i ambitnych zadań,
– prestiż organizacji,
– fizyczne warunki pracy (otoczenie, sprzęt),
– możliwość pracy z kompetentnymi ludźmi,
– możliwość godzenia życia zawodowego z osobistym,
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– istnienie jasnego podziału ról i obowiązków,
– działanie na rzecz dobra społeczeństwa,
– możliwość działania pracownika zgodnie z sumieniem,
– możliwość rozwoju wiedzy i umiejętności,
– otrzymywanie bieżącej informacji zwrotnej od przełożonego,
– zgodność działania firmy z jej zasadami etycznymi,
– jasność kierunku, w jakim podąża organizacja,
– sposób rozwiązywania konfliktów,
– sposób wprowadzania i komunikowania zmian,
– zachęcanie pracowników do proponowania nowych rozwiązań,
– możliwość otwartego wyrażania własnego zdania,
– uznanie ze strony przełożonych,
– wykorzystywanie rzeczywistego talentu pracownika,
– istnienie sprawiedliwego systemu okresowej oceny,
– istnienie poczucia wpływu pracownika na sukcesy organizacji,
– docenienie profesjonalizmu pracowników,
– istnienie właściwego przepływu informacji,
– istnienie warunków do budowania indywidualnych sukcesów,
– istnienie sprawiedliwego systemu wynagradzania,
– wysokość wynagrodzenia,
– możliwość awansowania,
– udział pracowników w podejmowaniu ważnych decyzji.

Wiele spośród wymienionych determinant zaangażowania w sposób bezpośredni
lub pośredni odnosi się do kwestii komunikacji wewnętrznej. 

Badacze z Instytutu Gallupa wskazali dwanaście kluczowych obszarów oczeki-
wań pracowników [9], które − pod warunkiem ich zaspokojenia − tworzą podstawę
silnego zaangażowania. Każdy z tych obszarów (Q12) jest oceniany przez pracow-
nika za pomocą pięciostopniowej skali. Na podstawie badań stwierdzona została silna
korelacja między wysokimi wynikami w ramach tych obszarów a poziomem wyko-
nania obowiązków przez danego pracownika. Wskazane stwierdzenia, na podstawie
których dokonano analizy, są następujące:

1. Wiem, czego się ode mnie oczekuje w pracy.
2. Dysponuję materiałami i wyposażeniem potrzebnym do wykonania mojej

pracy we właściwy sposób.
3. W pracy mam możliwość robić to, co potrafię robić dobrze.
4. W ostatnim tygodniu zostałem doceniony lub pochwalony za dobrą pracę.
5. Mój przełożony bądź współpracownik przejmuje się mną jako osobą.
6. W organizacji jest osoba, która stymuluje mój rozwój.
7. W pracy liczą się z moją opinią.
8. Misja bądź cel mojej organizacji sprawia, że czuję, że moja praca jest ważna.
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9. Moi współpracownicy wykonują swoją pracę na wysokim poziomie jakości.
10. Mam w pracy dobrego przyjaciela.
11. W ostatnim półroczu mój postęp w pracy został przez kogoś zauważony.
12. W ostatnim roku miałem stworzone możliwości nauki i rozwoju.
Te obszary zostały pogrupowane w cztery grupy tworzące cztery wymiary zaan-

gażowania pracowników. Pierwsze dwa stanowią o tym, co pracownik otrzymuje 
w miejscu pracy. Kolejne cztery obszary określają, jaki jest jego wkład. Następne
cztery tworzą wymiar przynależności do danej organizacji, zaś pozostałe dwa okreś-
lają możliwość rozwoju w jej ramach. Organizacje spełniające warunki zaan-
gażowania mają zdecydowanie lepsze wyniki niż te, które tych warunków nie
spełniają. Podstawowymi warunkami są elementy emocjonalne, które ujawniają pod-
stawowe ludzkie potrzeby – być dostrzeżonym jako jednostka oraz mieć swój wkład
w rozwój organizacji [10].

Z zaprezentowanych zestawów czynników budujących zaangażowanie wynika,
że właściwe podejście do komunikacji wewnętrznej ma znaczny wpływ na poziom
identyfikacji pracowników z organizacją i z jej strategią. Należy się więc przyjrzeć,
co tworzy odpowiedni system komunikacji w organizacji.

3. System komunikacji wewnętrznej 
jako kluczowy czynnik budujący zaangażowanie

Analizując problematykę komunikacji wewnętrznej w kontekście zaangażowania
pracowników można mówić o trzech płaszczyznach, w których należy ją rozpatrywać
[17, s. 40]:

1. Struktura organizacyjna – wpływa ona na komunikację w rozumieniu układu
zależności między stanowiskami. Stanowiska pracy są z góry wyznaczone i istnieją
niezależnie od pracowników. Każdemu z nich są przypisane odpowiednie role oraz
zadania. Formalne przepływy komunikacyjne zachodzą między stanowiskami i są
niezależne od osoby wykonującej pracę na danym stanowisku.

2. Czynnik ludzki – organizację tworzą ludzie, w związku z czym pojawiają się
dwa aspekty mogące wzmocnić bądź osłabić komunikację wewnętrzną. Indywidualne
cechy pracowników, ich percepcja i subiektywna interpretacja informacji mogą mieć
bezpośredni wpływ na jakość komunikacji formalnej. Kolejny aspekt to nieformalne
sieci powiązań budowane przez pracowników mogące funkcjonować zgodnie z for-
malnymi zależnościami lub przeciwko nim.

3. Symbolika i znaczenia występujące w systemach społecznych – każda organi-
zacja tworzy własny system symboli i znaczeń, który ułatwia zrozumienie własnej roli
oraz pomaga we wspólnej interpretacji zjawisk, pozwala pracownikom zrozumieć
wydarzenia oraz przyczynia się do większej identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Robert Karaszewski, Barbara Jóźwik, Kamila Skrzypczyńska368



Pierwsza rozpatrywana płaszczyzna odnosi się do komunikacji formalnej, która
jest bardziej statyczna, a jej procedury i reguły są jasno określone. Uczestnicy ko-
munikacji formalnej znają częstotliwość, kierunek oraz narzędzia przekazu informa-
cji. Jest ona procesem niezbędnym i nieodzownym w każdej organizacji, należy
jednak pamiętać, iż komunikacja formalna jest bardziej powierzchowna i mniej wia-
rygodna z punktu widzenia pracowników. Z punktu widzenia tworzenia systemu ko-
munikacji mającego wpływać na wzrost zaangażowania pracowników bardziej
interesujące wydają się dwie pozostałe płaszczyzny komunikacji. Charakteryzuje je
większa dynamika i zależność od indywidualnych predyspozycji pracowników. Opie-
rając się na nieformalnych zależnościach oraz stosując odpowiednie narzędzia ko-
munikacji, łatwiej jest dotrzeć do pracowników i przekonać do nowych idei, a tym
samym zwiększyć ich zaangażowanie w procesy zachodzące w organizacji [17, s. 40].

Celem działań skierowanych na doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej
powinno być skoncentrowanie się na budowaniu atmosfery szczerości i zaufania, w
takich warunkach bowiem łatwiej zaangażować pracowników w proces opracowy-
wania zmian, jak również ich implementacji. Wymaga to więc rozwiniętych zdol-
ności interpersonalnych zarówno od osób zajmujących się komunikacją, jak i
kierowników wszystkich szczebli.

Wybór instrumentów komunikacji zależy od tego, czy mamy do czynienia 
z komunikacją formalną czy nieformalną, pionową czy horyzontalną. Dodatkowo
dobór narzędzi wynika z charakteru organizacji, jej wielkości, środków finansowych
bądź branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje. Punktem wyjścia do zaprezen-
towania narzędzi komunikacji będą tu formalne i nieformalne kanały informacyjne.

W przypadku formalnych kanałów informacyjnych do czynienia mamy z usta-
loną, opisaną w dokumentacji funkcjonowania organizacji drogą przekazywania in-
formacji. W zależności od kierunku przepływu informacji możemy rozróżnić
komunikację w dół, w górę i horyzontalną. Komunikacja w dół, czyli przepływ in-
formacji od kierownika do pracownika, służy głównie zapoznaniu pracowników z
celami, misją oraz ze strategią przedsiębiorstwa i stanowi główny element systemu
komunikacji oraz procesu budowania zaangażowania, pozwala bowiem zrozumieć
przesłanki realizowanych działań. Wykorzystuje się tu takie narzędzia, jak memo-
randa, tablice ogłoszeń, instrukcje, zebrania, biuletyny, infolinie, radio zakładowe,
intranet czy też poczta elektroniczna. Przy komunikacji w dół niezwykle ważne jest
zorientowanie komunikatów na potrzeby informacyjne pracowników. Komunikacja
w górę – od pracownika do kierownika – ma na celu monitorowanie sytuacji w przed-
siębiorstwie przez informowanie o występujących problemach, stosunku personelu do
celów czy o pomysłach pracowników dotyczących potencjalnych zmian. Wykorzys-
tuje się tu zebrania, drzwi otwarte, związki zawodowe, skrzynki pomysłów i zażaleń,
badania opinii postaw personelu. Odpowiednio przemyślany i zaprojektowany sys-
tem komunikacji w górę jest bezpośrednią przyczyną wzrostu morale pracowników
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i przekłada się na ich zaangażowanie. Pracownicy stanowią wówczas integralną część
przedsiębiorstwa i mają poczucie, że ich pomysły, uwagi i oceny w sposób bardziej
lub mniej bezpośredni kształtują strategię działania organizacji. Wreszcie komuni-
kacja horyzontalna polega na przekazywaniu informacji na płaszczyźnie pracow-
nik−pracownik, kierownik−kierownik. Jest nieodłącznym elementem współpracy
między działami, pomaga likwidować bariery międzywydziałowe i geograficzne. Do
jej podstawowych narzędzi można zaliczyć tworzenie zespołów zadaniowych, w któ-
rych integruje się osoby z różnych działów wokół konkretnych zadań. Stosowane są
tu również zebrania, intranet oraz poczta elektroniczna. Celem komunikacji hory-
zontalnej jest koordynacja komunikacji między działami, odnosi się ona do budo-
wania zaangażowania całych departamentów [16, s. 170-174].

Nieformalne kanały komunikacji mają szczególne znaczenie w kreowaniu zaan-
gażowania, często są one bardziej wiarygodne dla pracowników, ale by tak się stało,
konieczne jest wcześniejsze wypracowanie odpowiedniej atmosfery w organizacji.
Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu i otwartości powoduje, że nieformalne ka-
nały komunikacji stymulują kreatywność i motywację pracowników. Natomiast w
organizacjach, w których przepływ informacji jest niejasny, a atmosfera jest mało
przyjazna, nieformalne kanały komunikacji potęgują jedynie nieprzyjazne stosunki
oraz konflikty, co nie sprzyja budowaniu zaangażowania pracowników. Za narzędzia
komunikacji nieformalnej uważa się: pogłoski i plotki, nieoficjalne spotkania po
pracy, wspieranie inicjatyw pracowników czy też zespoły robocze [16, s. 174].

4. Rola lidera w budowaniu zaangażowania pracowników

Powszechna jest opinia, że żaden pracownik nie jest bardziej zaangażowany na
rzecz organizacji niż jego przełożony. Istotne jest jednak, że zaangażowanie składa
się z warstwy, na którą przełożeni wpływu nie mają, jak również z części, która może
być pobudzana. Pierwsza z nich determinuje to, czy dana osoba będzie gotowa czy
też nie, by zaangażować się w działania na rzecz organizacji, w której pracuje. Sta-
nowi rdzeń, predyspozycję, jaką dany pracownik posiada, grunt, na którym można bu-
dować tę drugą warstwę, pobudzając ją różnymi czynnikami, bodźcami.

Zgodnie ze stwierdzeniem F. Naila źródłem zaangażowania zespołu jest jego lider
[8], zaś kluczową jego kompetencję stanowi komunikacja interpersonalna [19, s. 78-
-91]. Według J. Adaira 50% motywacji danej osoby wynika z niej samej, zaś pozo-
stałe 50% czerpane jest z otoczenia, zwłaszcza od przywódcy [1].

Jak wskazują J. Fleming i J. Asplund, kierownicy mogą wpływać na najbardziej
podstawowe potrzeby pracowników, ustalając jasne oczekiwania i dostarczając nie-
zbędnych zasobów. Ponadto mogą oni pobudzać pracowników, okazując troskę za-
równo osobistą (tworząc relacje w zespołach), jak i zawodową (zapewniając pracę
związaną z pewnymi wyzwaniami oraz możliwościami nauki i rozwoju) [10].
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Pomocą dla kierowników w budowaniu zaangażowania mogą być tzw. ambasa-
dorzy pracowników, określani mianem strategy champions lub culture builders. Są
to zazwyczaj pracujący na niższych szczeblach pracownicy o wysokim potencjale
rozwojowym. Ich zadaniem jest wspieranie zaangażowania na poziomie zespołów, na
przykład przez wyjaśnianie zmian zachodzących w organizacji [14].

Rola lidera w procesie budowania zaangażowania polega w dużej mierze na pro-
wadzeniu działań mających na celu kreowanie wysokiej jakości systemu komunika-
cji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Na skuteczność tego systemu pozytywny
wpływ ma przestrzeganie kilku elementarnych zasad: wyeksponowanie roli odbiorcy,
zapewnienie odpowiedniej jakości procesu komunikacji, właściwy podział ról ko-
munikacyjnych oraz zachowanie integralności komunikacji z kulturą organizacyjną.

W myśl pierwszej zasady przekaz musi być maksymalnie dopasowany do  od-
biorcy. Jego percepcja, potrzeby informacyjne czy poziom zrozumienia są kluczo-
wymi aspektami w procesie formułowania komunikatów. Przekazywana informacja
musi być dla odbiorcy istotna i wiarygodna, a najlepiej bezpośrednio związana z za-
daniami, które dany pracownik wykonuje. Podstawowym popełnianym błędem jest
tu podawanie przez kierownictwo informacji zbyt szczegółowych i nieodpowiednio
sformułowanych, co w konsekwencji powoduje szum informacyjny i dezorientację
pracownika [3, s. 169-170].

Druga zasada odnosi się do zachowania jak najwyższej jakości procesu komuni-
kacji. By zrealizować ten postulat, należy się skoncentrować na zapewnieniu przej-
rzystości przekazu tak, by umożliwić jego odpowiednie zrozumienie. Nie wolno
również zapomnieć o odpowiednim zaangażowaniu w proces komunikacji, zacho-
waniu wiarygodności i kompatybilności misji i celów organizacji z rzeczywistym za-
chowaniem członków organizacji [3, s. 170].

Efektywna komunikacja wewnętrzna wymaga odpowiedniego podziału ról ko-
munikacyjnych między kadrą kierowniczą różnych szczebli. Kierownictwo naj-
wyższego szczebla odpowiada za strategię rozwoju przedsiębiorstwa, jego misję oraz
cele, a także kształtowanie kultury organizacyjnej. Kierownicy znajdujący się w środ-
kowych szczeblach hierarchii przekładają plany i cele na konkretne decyzje i
działania. Zadaniem kierowników liniowych jest przekazywanie informacji szerego-
wym pracownikom. Dodatkowo, niezależnie od szczebla hierarchii, wszyscy me-
nedżerowie powinni pobierać informację zwrotną. Często jednak się zdarza, że nie
spełniają oni swoich komunikacyjnych funkcji, przez co negatywnie wpływają na
ostateczny poziom zaangażowania pracowników.

Ostatnią z przytoczonych zasad jest zachowanie integralności komunikacji 
z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, która wyznacza jakość stosunków mię-
dzyludzkich w organizacji. Komunikacja wewnętrzna będzie skuteczna jedynie wów-
czas, gdy kultura organizacyjna opierać się będzie na zaufaniu i otwartości. Wszelkie
wartości, style zachowań i inne artefakty wynikające z propagowanej kultury orga-
nizacyjnej muszą mieć swoją kontynuację w sposobie komunikowania się.
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Rola lidera w kształtowaniu zaangażowania pracowników jest niezwykle ważna
i zróżnicowana w zależności od zajmowanego stanowiska. Jest ona ściśle związana
ze sprawowaniem pieczy nad utrzymaniem wysokiej jakości komunikacji we-
wnętrznej na wszystkich szczeblach [16, s. 170]. Jednym z jego ważniejszych zadań
jest rozpoznawanie oraz niwelowanie barier komunikacyjnych.

5. Bariery komunikacyjne wpływające negatywnie 
na zaangażowanie pracowników

Jak wynika z przedstawionych rozważań, zaangażowanie pracowników wymaga
pełnego zrozumienia i akceptacji przez nich strategii, celów i misji przedsiębiorstwa.
Identyfikowanie się pracownika z organizacją warunkowane jest odpowiednią ko-
munikacją z nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiele barier występujących
w procesie komunikacji mogących dezorientować zatrudnionych, obniżając tym
samym ich zaangażowanie w sprawy przedsiębiorstwa.

Podstawowymi barierami oddziałującymi destrukcyjnie na zaangażowanie pra-
cowników są zachowania wywołujące opór odbiorcy komunikatu, takie jak krytyko-
wanie, nadawanie etykiet, stawianie diagnozy bez wcześniejszego wysłuchania
ocenianego, rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, stawianie zbyt wielu pytań, do-
radzanie, odwracanie uwagi od problemu oraz permanentne uspokajanie [21, s. 26-
-29]. Takie zachowania, zamiast integrować z przedsiębiorstwem, wywołują irytację
przełożonych. Podstawowymi błędami popełnianymi przez nadawców jest wysyłanie
sprzecznych lub niespójnych sygnałów oraz niewiarygodność wiadomości. Nato-
miast do „grzechów głównych” odbiorców komunikatu należą przede wszystkim
brak nawyku słuchania oraz negatywne nastawienie do przyjmowania wiadomości w
ogóle. Dodatkowo cały proces jest zakłócany przez takie elementy, jak niespójna se-
mantyka, wszelkie atawizmy, emocje, różnice w percepcji oraz przeciążenia wyni-
kające z nadmiaru informacji [2, s. 48-51].

Racjonalne podejście do procesu budowy zaangażowania wymaga przezwy-
ciężenia barier komunikacyjnych. W literaturze można się spotkać z wieloma tech-
nikami usprawniania komunikacji wewnętrznej. Pierwszym krokiem jest odejście od
traktowania komunikacji jako procesu jednokierunkowego i koncentracja na
sprzężeniu zwrotnym oraz rozwijanie umiejętności słuchania i wrażliwości na po-
trzeby nadawcy. Można doskonalić jakość komunikacji za pomocą sygnałów wer-
balnych oraz niewerbalnych, takich jak kontakt wzrokowy, pozycja ciała, mimika,
skupienie [2, s. 51]. Wybór sposobu doskonalenia procesu komunikacji jest ściśle
związany z indywidualnymi charakterystykami przedsiębiorstwa oraz pracowników
w nim zatrudnionych. Jest to zadanie niełatwe, ale i niezbędne do stworzenia wa-
runków korzystnie wpływających na zaangażowanie pracowników zatrudnionych w
przedsiębiorstwie.
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6. Zaangażowanie w modelu ścieżki Gallupa

Zaangażowanie pracowników to kwestia, która pojawia się w behawioralnym
modelu ekonomicznym dla organizacji [12] – koncepcji opracowanej przez Instytut
Gallupa – znanej także jako ścieżka Gallupa (w ujęciu mikro). Model ten opisuje
„połączoną ścieżkę” między indywidualnym wkładem każdego pracownika i osta-
tecznym celem finansowym organizacji – wzrost jego ogólnej wartości. W skład
ścieżki wchodzi osiem elementów:
– identyfikacja mocnych stron,
– właściwe dopasowanie,
– wielcy menedżerowie,
– zaangażowani pracownicy,
– zaangażowani klienci,
– zrównoważony wzrost,
– realny wzrost zysku,
– wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Punktem wyjścia jest identyfikacja indywidualnych mocnych stron pracownika
(definiowana jako zdolność danej osoby do konsekwentnego, bliskiego perfekcyj-
nemu, wykonywania powierzonych czynności), a następnie umieszczenie go na takim
stanowisku, na którym jego silne strony pozwolą wykonywać z korzyścią dane obo-
wiązki.  Kluczowe jest tu właściwe określenie talentu pracownika. Odpowiednie do-
pasowanie osoby do stanowiska determinuje z kolei jej zaangażowanie wpływające
na poziom zaangażowania klienta. Klient zaś (a ściślej – rozszerzająca się baza za-
angażowanych klientów) prowadzi do zrównoważonego wzrostu, który przyczynia
się do realnego wzrostu zysku, a ten z kolei prowadzi do wzrostu wartości przedsię-
biorstwa [12].

7. Miejsce zaangażowania pracowników 
w koncepcji Human Sigma

Kwestia zaangażowania pracowników występuje także w koncepcji Human
Sigma [5] J. Fleminga i J. Asplunda. Koncepcja ta jest oparta na pięciu kluczowych
zasadach uzyskania doskonałości w obszarze zaangażowania pracowników i ich in-
terakcji z klientami. Twórcy koncepcji wskazują następujące zasady:
– doświadczenia pracownika i klienta muszą być zarządzane razem, a nie jako od-

rębne obszary,
– przebieg spotkania pracownik−klient jest kształtowany przez emocje,
– spotkanie pracownik−klient powinno podlegać badaniom oraz być zarządzane

na poziomie lokalnym,
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– zaangażowanie pracownika i klienta oddziałują na siebie, zwiększając wyniki fi-
nansowe; efektywność interakcji pracownik−klient można skwantyfikować i pod-
sumować za pomocą jednej miary silnie powiązanej z wynikiem finansowym,

– zrównoważone udoskonalanie procesu interakcji pracownik−klient wymaga zdys-
cyplinowanej akcji na poziomie lokalnym połączonej z obejmującym całą orga-
nizację zaangażowaniem w zmianę sposobu rekrutacji, przypisywania ról 
w organizacji, nagradzania oraz sposobu zarządzania ludźmi.
Twórcy koncepcji Human Sigma na podstawie przeprowadzonych przez siebie

badań na prawie 2000 jednostek biznesowych 10 przedsiębiorstw stwierdzili, że ze-
społy, które uzyskały wyniki powyżej mediany w obszarze zaangażowania pracow-
ników i poniżej mediany w obszarze zaangażowania klientów, są 1,7 razy bardziej
efektywne pod względem wyników finansowych niż zespoły, których wyniki w obu
obszarach były poniżej wartości środkowej (rys. 1). Wyniki były podobne dla ze-
społów, które uzyskały wyniki przeciwne, tzn. zaangażowanie klientów powyżej me-
diany, a zaangażowanie pracowników poniżej wartości środkowej. Grupy, których
wyniki zarówno w obszarze zaangażowania klientów, jak i pracowników były po-
wyżej mediany, były średnio 3,4 razy bardziej efektywne finansowo niż zespoły, któ-
rych wyniki uplasowały się poniżej wartości środkowej w obu pomiarach [6].

Rys. 1. Interakcja zaangażowania pracowników i klientów

Źródło: [7, s. 112]. 
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Oba zaprezentowane modele, wskazując na wagę zaangażowania pracowników
dla organizacji, jej przetrwania i zwiększania wyników finansowych oraz na ko-
nieczność wpływania na tą postawę, na zwiększanie jej poziomu, podkreślają po-
średnio wagę komunikacji wewnętrznej, bez której niemożliwe byłoby ani
realizowanie postulatów modelu ścieżki Gallupa, ani też przestrzeganie zasad mo-
delu Human Sigma.

8. Wybrane wnioski z badań w obszarze zaangażowania

Badania prowadzone przez Instytut Gallupa wskazały, że pracownicy zaan-
gażowani są bardziej produktywni. Potwierdziły również, że są oni bardziej zorien-
towani na klienta, przyczyniają się do wzrostu zysków oraz jest bardziej
prawdopodobne, że oprą się pokusie odejścia z organizacji [12].

Poziom zaangażowania pracowników, jak pokazują wyniki badania Fundacji Ob-
serwatorium Zarządzania, różni się w zależności od zajmowanego stanowiska, działu
oraz wielkości organizacji, w jakiej dana osoba pracuje. W odniesieniu do wielkości
przedsiębiorstwa lepsze wyniki obserwuje się w małych podmiotach, w których po-
ziom zaangażowania pracowników jest większy niż w pozostałych. Najwyższe wy-
niki obserwuje się w odniesieniu do osób zajmujących wyższe stanowiska (kadra
zarządzająca, kierownicy) oraz wśród pracowników działów badania i rozwoju, HR
i marketingu [4].

9. Podsumowanie

Komunikacja wewnętrzna stanowi jeden z elementów etycznego postępowania
organizacji względem pracowników, przyczyniając się do budowania skutecznej stra-
tegii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa będącej obecnie podejściem zys-
kującym na znaczeniu i coraz częściej stosowanym przez organizacje. Strategia ta
wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach, w tym również wszystkich pra-
cowników [15, s. 285-287], dlatego tak ważną kwestią jest wyzwolenie odpowied-
niego poziomu zaangażowania pracowników, do czego konieczny jest dialog
pracodawcy z pracownikami.
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RELATION BETWEEN INTERNAL COMMUNICATION 
AND EMPLOYEES’ ENGAGEMENT

Summary

Communication is mutual transferring of information, skills, concepts, ideas, feelings etc. by sym-
bols created by the combination of words, sounds, pictures, and touch. It is a specific social process
which occurs in specific context determined by the number and character of its participants. Communi-
cation is aimed, willful and has very dynamic character. It is permanent, complex and irreversible process.

Communication in an organization is one of the areas of so-called “soft management” and is one
of the bases of good climate at work. It is also one of the levels of R. Nellson’s hierarchy of wants.
Many different instruments may be used in this process, depending on its character, purpose and situa-
tion. As one of the areas of “soft management” it is strictly related to some lack of predictability and va-
rious traps. There is no doubt that the quality of communication in an organization has the influence on
employees’ motivation and their satisfaction, engagement, and efficiency.

Engagement, as each attitude, has a few dimensions. It can be said about engagement on the level
of knowledge, emotions and behaviour, and each of those dimensions can be stimulated in a different
way, by various incentives. It is one of eight fundamental principles of excellence which create EFQM
model, in which excellence means maximization of employees’ involvement through their development
and engagement. This attitude is one of the elements of the economic model of behaviour for organiza-
tions, known as the microeconomic Gallup path model, and is correlated with five new management rules
indicated by J. Fleming and J. Asplund in their HumanSigma concept.
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MARKETING WEWNĘTRZNY 
JAKO METODA MOTYWOWANIA PERSONELU 

W SEKTORZE USŁUG HOTELARSKICH

1. Wstęp

Wszechobecna konkurencja wynikająca z postępującej globalizacji i turbulencja
otoczenia zmuszają wszystkie podmioty gospodarujące, w tym także obiekty hote-
larskie, do ciągłego doskonalenia sposobu funkcjonowania. Wśród czynników wa-
runkujących skuteczny byt jednostki gospodarczej, w tym hoteli, zaliczamy:
● właściwe dostosowywanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i wartości

dodanej produktów (w tym usług) do zmieniających się oczekiwań i wymagań
klientów,

● zapewnianie maksymalnie wysokiego i stabilnego w czasie poziomu obsługi
klientów,

● dbanie o wizerunek, markę i reputację firmy, m.in. przez wdrażanie koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu,

● elastyczne modyfikowanie struktury organizacyjnej,
● dążenie do stworzenia systemu motywacyjnego wyzwalającego produktywność,

przedsiębiorczość i kreatywność personelu,
● wdrażanie efektywnych systemów zarządzania wiedzą pozwalających na większą

innowacyjność firmy i jej produktów, a także zdolność przewidywania, identyfi-
kowania i rozumienia zmian w otoczeniu1.
W wieku XXI obiekty hotelarskie zmuszone są do partnerskiego traktowania

klienta, większego respektowania jego wymagań oraz położenia nacisku na relacje
międzyludzkie w układzie: właściciel, menedżer–pracownik hotelu–klient, co umożli-
wia tworzenie nieimitowalnych elementów oferty, budowanie stabilnego poziomu
jakości produktu i obsługi klienta, które przyczyniają się do osiągania przewagi kon-
kurencyjnej, a w rezultacie do pomnażania zysku. W tym procesie jednym z naj-
ważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych obszarów zarządzania jest zarządzanie
personelem, w tym przede wszystkim motywowanie. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

1 Opracowanie własne na podstawie: [12; 8; 14].
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Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji marketingu wewnętrznego jako
metody motywowania personelu i jej znaczenia dla sprawnego funkcjonowania
przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowanie stopnia jej wdrożenia w praktyce funk-
cjonowania hoteli. Artykuł jest wynikiem studiów literatury i badań bezpośrednich.
Do zbierania materiału empirycznego wykorzystano kwestionariusz ankiety.

2. Nowoczesne metody motywowania personelu 
– ich istota i znaczenie

Obecnie (w świetle zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, o których była
mowa wcześniej) system motywacyjny powinien inspirować pracowników do
osiągnięć (a nie jak to pojmowano wcześniej, do efektywnego wykonywania zadań
[14, s. 163]). Najwyższą wagę dla przedsiębiorstwa ma ich kreatywność, poświęce-
nie i efektywność pracy. Powoduje to konieczność wprowadzania nowoczesnych
metod motywowania personelu, do których należą system work-life-balance i mar-
keting wewnętrzny.

Strategia work-life-balance jest koncepcją kształtowania w przedsiębiorstwie
równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracowników (co oznacza sym-
biozę między pracą a rodziną). Podstawowymi elementami tej koncepcji są:
● elastyczne formy czasu pracy i organizacji pracy,
● redukcja stresu i profilaktyka zdrowotna,
● równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
● kultura organizacji,
● komunikacja wewnętrzna,
● działania osłonowe pracodawcy.

Strategia ta polega na łączeniu wymienionych elementów przy uwzględnieniu
przemian zachodzących w społeczeństwie i w indywidualnych preferencjach pra-
cownika. Dopiero od lat 90. XX w. można zaobserwować wprowadzanie wszystkich
tych elementów do organizacji firm zachodnich [3, s. 49]. Cechuje ją elastyczność i
indywidualne rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Spraw-
dza się ona w przedsiębiorstwach, które stosują koncepcje TQM, zarządzania wiedzą
i organizacji uczącej się. W takiej firmie osiąga się mistrzostwo osobiste pracownika
przez jego doskonalenie się we wszystkich dziedzinach życia. Nie można bowiem
uzyskać wspólnej wizji i misji, celów organizacji bez uwzględnienia wizji osobis-
tych pracowników, które często są związane z życiem osobistym i rodzinnym. Po-
zwala ona na integrowanie preferencji pracownika i przedsiębiorstwa [7, s. 437, 443].
Powoduje większą innowacyjność pracowników, większą wydajność pracy, spadek
kosztów pracy związanych z płynnością kadr, większą motywację do pracy, zwięk-
szenie racjonalności wykorzystania czasu pracy.
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Świadomość istnienia opisanej szeroko w literaturze strategii work-life-balance
często się nie przekłada na jej praktyczne wykorzystanie. Wielu pracodawców wciąż
jeszcze traktuje ją jak nowinkę funkcjonującą w wielkich korporacjach, nie-
wpływającą jednak na zwiększenie efektywności pracowników. Na podstawie analiz
prowadzonych w ramach konkursu pn. Lider zarządzania zasobami ludzkimi do-
strzegalny jest stały wzrost liczby firm wdrażających programy z grupy work-life-
-balance do oficjalnej polityki organizacji z 42,9% w 2004 r. do 71,4% podmiotów
w 2005 r. [10, s. 595].

Inną równie skuteczną metodą motywowania jest marketing wewnętrzny. Mar-
keting wewnętrzny w ujęciu syntetycznym dotyczy ludzi, jest osadzony w kulturze
przedsiębiorstwa i jej wartościach, zapewnia adaptację do nowych warunków i ucze-
nie się organizacji. 

W niniejszym opracowaniu określenie „marketing wewnętrzny” (zastosował je
m.in. Z. Martyniak [6]) będzie używane zamiennie z pojęciem „marketing perso-
nalny” (stosowanym przez m.in. L. Zbiegień-Maciąg [16]), pomimo że w literaturze
przedmiotu dostrzega się opinie o pewnych różnicach powodujących, że marketing
wewnętrzny ogranicza się do zatrudnionych pracowników w danej firmie, a w per-
sonalnym bierze się dodatkowo pod uwagę potencjalnych pracowników organizacji,
np. przez objęcie systemem stypendialnym najlepszych studentów renomowanych
uczelni kształcących odpowiednie kadry. Za J. Pencem przyjęto, że marketing we-
wnętrzny stanowi całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy związa-
nych z zarządzaniem społecznym potencjałem organizacji, kształtowaniem jego
wielkości i struktury oraz doskonaleniem dzięki tworzeniu korzystnych warunków do
angażowania się pracowników w działalność przedsiębiorstwa i podnoszenia jego
efektywności rynkowej oraz z pozyskiwaniem właściwych pracowników z rynku
pracy [11, s. 241]. 

Podstawowym założeniem  tej metody jest to, że pracownik staje się klientem
wewnętrznym. Powoduje to konieczność zastosowania podejścia marketingowego
w zarządzaniu personelem, czyli zasad i instrumentów marketingowych w stosunku
do każdego pracownika. Drugim aspektem tej metody jest to, że przedsiębiorstwo
staje się niejako konkurencyjnym rynkiem wewnętrznym, na którym określoną po-
zycję zajmują pracownicy – klienci.

Wprowadzanie zasad marketingu personalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim
wynika:
● z postępującej decentralizacji zarządzania,
● ze wzrostu skłonności pracowników do współdecydowania,
● ze wzrostu potrzeb i aspiracji pracowników,
● ze wzrostu motywów wyższych w systemie motywacji,
● z większych wymogów kompetencyjnych w stosunku do pracowników,
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● ze zwiększenia znaczenia kapitału wiedzy i uznania inwestycji w wiedzę za wy-
soce rentowną,

● ze zintensyfikowania współpracy w ramach zespołów pracowniczych (w tym
podwładnych z przełożonymi),

● z uwzględniania w procesach decyzyjnych nowych systemów wartości – etycz-
nych, społecznych, ekologicznych [4, s. 137].
W marketingu wewnętrznym ma zastosowanie koncepcja marketingu-mix 4P

(produkt, cena, dystrybucja i promocja), która odnosi się do rynku wewnętrznego –
przedsiębiorstwa.

W marketingu personalnym produktem będzie wartość, użyteczność oraz możli-
wość zaspokojenia potrzeb pracownika poprzez pracę w danej firmie. Ujmując go
szczegółowo, wyróżnia się w nim następujące elementy:
● warunki pracy – system wynagradzania, system szkoleń, warunki techniczne

pracy itp.,
● formalne podporządkowanie i zakres odpowiedzialności,
● możliwości awansu, władzę, uznanie i zaufanie przełożonych, odpowiedni status

w przedsiębiorstwie,
● otoczenie wewnętrzne – m.in. atmosferę pracy, więzi nieformalne, strukturę de-

mograficzną zespołu pracowniczego, kulturę organizacyjną,
● możliwości samorealizacji pracownika w danej firmie,
● propozycję elastycznych form czasu pracy i organizacji pracy.

Cena przejawia się w wymaganiach stawianych pracownikowi. Kosztem pracy
jest cena natury psychologicznej związana z rezygnacją przez pracownika z określo-
nych tradycyjnych sposobów myślenia, ze zwyczajowych zachowań, sposobów ko-
munikowania się. Ceną jest pojawienie się stresu wywołanego zmianami
organizacyjnymi, wprowadzaniem innowacji czy zmianą wymagań w stosunku do
danego pracownika, a także wysiłek fizyczny (nakłady pracy fizycznej) i psychiczny.

Kolejnym instrumentem oddziałującym na pracownika jest dystrybucja, w któ-
rej kluczową rolę mają skoordynowane kanały dystrybucyjne pozwalające na syner-
gię działań. System dystrybucji na rynku wewnętrznym tworzą: system obiegu
dokumentacji, system rozpowszechniania informacji wewnętrznej i system podej-
mowania decyzji. 

Ostatnim omawianym, ale równie ważnym instrumentem marketingu personal-
nego jest promocja. Działania z tego zakresu mają przede wszystkim na celu moty-
wowanie pracowników do odpowiednich zachowań i postaw wobec przedsiębiorstwa,
poinformowanie ich o wizji, misji, celach firmy i wywołanie w pracownikach zain-
teresowania realizowaną strategią i przekonania ich do niej, spowodowanie odczu-
wania satysfakcji z pracy, a także kształtowanie tożsamości danej organizacji. System
promocji tworzą m.in.:
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● biuletyny, czasopisma  wewnętrzne, intranet, w których zamieszczane są infor-
macje np. o sytuacji finansowej hotelu, wypracowywanych zyskach, o sytuacji
społecznej w firmie, o realizowanych projektach,

● konkursy na najlepszego pracownika w danym miesiącu czy roku,
● briefingi zespołowe – system regularnych spotkań, w czasie których przekazy-

wane są informacje zarządu,
● uroczystości i imprezy dla pracowników, np. z okazji jubileuszu firmy,
● darowizny przedsiębiorstwa na rzecz najuboższych rodzin pracowników,
● wystawy wewnętrzne pokazujące osiągnięcia pracowników.

Poprawnie prowadzona działalność marketingowa powinna objąć także poten-
cjalnych pracowników. Przedsiębiorstwo, aby pozyskać odpowiednich kandydatów,
musi dobrze znać warunki ogólne rynku pracy, specyfikę własnej branży, różnice
między regionami, przedsiębiorstwami i stanowiskami. Dysponując tymi informa-
cjami, można się zdecydować na jedną z trzech strategii przyciągania kandydatów na
pracowników: strategię lidera płacowego, strategię rzetelnego środka lub strategię
ogona płacowego [15, s. 336]. 

Skuteczne stosowanie marketingu wewnętrznego wymaga odpowiedniej meto-
dyki, która obejmuje takie etapy, jak:

1. Badanie, analiza i ocena różnych czynników wpływających na sytuację przed-
siębiorstwa.

2. Prognoza i zatwierdzenie programu (ustalenie celów przypisanych różnym gru-
pom pracowników, wybór taktyk i środków).

3. Stworzenie strategii, organizowanie i planowanie działań zmierzających do
realizacji programu przy jednoczesnej kontroli progresji wyników cząstkowych i ar-
tykulacji różnych taktyk [6, s. 45].

Pierwsza faza – diagnoza – identyfikuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
wpływające na działalność przedsiębiorstwa, wśród których można wyróżnić (odpo-
wiednio): sytuację na rynku pracy, kontekst prawny, np. uregulowania wynikające z
kodeksu pracy, rynek zewnętrzny – dostawców, odbiorców, partnerów, konkurentów,
a także warunki pracy, kulturę organizacyjną, klimat społeczny i psychologiczny,
grupy nieformalne, strukturę demograficzną czy strukturę potrzeb pracowniczych.
W tej fazie bardzo istotną rolę odgrywają badania marketingowe dotyczące roz-
poznania potrzeb i oceny stopnia zadowolenia pracowników w zakresie kształtowa-
nia produktu, ceny, dystrybucji i promocji wewnętrznej. Do zbierania danych można
wykorzystać kwestionariusze ankietowe, których celem jest rozpoznanie potrzeb pra-
cowników w różnych sferach działalności.

W drugiej fazie – prognozy – będącej efektem fazy pierwszej określane są pro-
blemy wymagające rozwiązania w bliższej i dalszej perspektywie. Z tego względu,
że każda firma działa w określonych warunkach ograniczających, konieczne staje się
dokonanie selektywnego wyboru prowadzące do powstania hierarchii zmian. Opra-
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cowanie zmiany wymaga określenia terminu realizacji, osoby odpowiedzialnej, przy-
dzielenia środków, opisania metod i technik przeprowadzenia, a także sposobu kon-
troli i ewaluacji.

Faza trzecia polega na zastosowaniu i wprowadzeniu do praktyki przedsiębior-
stwa odpowiednich elementów, warunków organizacyjnych umożliwiających
osiągnięcie założonych celów związanych ze stosowaniem marketingu personalnego. 

W celu urzeczywistnienia tak pojętego marketingu personalnego powinny być
spełnione pewne warunki związane z jego funkcjonowaniem, a mianowicie:
● w przedsiębiorstwie powinien panować klimat sprzyjający wdrażaniu dążeń i

koncepcji ze strony pracowników, nie może obowiązywać zasada bezwzględ-
nego podporządkowania się; 

● powinny panować warunki otwartej komunikacji wewnętrznej;
● powinna występować różnorodność produktów wewnętrznych odpowiadających

zróżnicowanym oczekiwaniom personelu [6, s. 52].
Na podstawie przedstawionych rozważań możemy stwierdzić, iż z punktu wi-

dzenia skuteczności działań i uzyskania najlepszych efektów najważniejszymi ele-
mentami tego systemu jest komunikacja wewnętrzna i zróżnicowanie produktu
wewnętrznego, a także prowadzenie badań marketingowych.

Na marketing wewnętrzny możemy spojrzeć znacznie szerzej, ponieważ odgrywa
on dużo większą rolę niż tylko motywacyjna. Efektywne jego stosowanie przyczy-
nia się m.in. do:
● wzmacniania wykorzystania wobec pracowników w praktyce przedsiębiorstwa

elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności dotyczących właściwych wa-
runków pracy, sposobów wynagradzania, kształtowania partnerskich stosunków
pracy, stylu kierowania, komunikacji, inwestycji w kapitał intelektualny (ludzki,
duchowy itp.);

● zaspokajania potrzeb pracowników przyczyniającego się do lepszej pracy i przyj-
mowania przez pracowników właściwych postaw wobec przedsiębiorstwa;

● podnoszenia poziomu jakości relacji z klientami, a tym samym budowania za-
dowolenia i lojalności klientów (szczególna rola w przedsiębiorstwach usługo-
wych, w których często występuje bezpośredni kontakt klienta z firmą i jej
pracownikami) [12];

● wzrostu wyników finansowych2;
● budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa [2]; 
● zwiększania zainteresowania pracą w danej firmie i utrzymania wykwalifikowa-

nych, a także zadowolonych pracowników w firmie (zmniejszenie fluktuacji
kadr);

2 Badania D. Maistera pokazują, iż kiedy firma podniesie poziom zadowolenia pracowników o
20%, może poprawić wyniki finansowe o 40%. Inne badania wskazują na związki między dobrze za-
rządzaną siłą roboczą a wartością rynkową przedsiębiorstwa (może wzrosnąć do 30%). Źródło: [5, s. 138].



● łatwiejszego wdrażania zmian organizacyjnych w wyniku odpowiedniej motywacji3,
● skuteczniejszego wprowadzenia systemów jakości, które wymagają między in-

nymi zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych
[1, s. 137].

3. Zakres wykorzystania marketingu wewnętrznego 
w hotelach dolnośląskich4 – wyniki badań empirycznych

3.1. Metoda badania

Metodą gromadzenia informacji był kwestionariusz ankiety. Zastosowano dobór
próby celowo-kwotowy (udziałowy). Do badania, które przeprowadzono na
przełomie lat 2006 i 2007, zaklasyfikowano 50 hoteli zlokalizowanych w woje-
wództwie dolnośląskim (co odpowiadało ok. 30% wszystkich hoteli funkcjonujących
na badanym terenie w tym czasie). Do analizy wybrano hotele, ponieważ są one
główną  kategorię w całej sklasyfikowanej bazie noclegowej (stanowią 70% ogółu ho-
teli) i są siłą napędową jej rozwoju. W tej grupie znalazły się hotele wszystkich ka-
tegorii (z dominującą grupą hoteli 3-gwiazdkowych) funkcjonujące na rynku ponad
rok, a także obiekty niezależne, jak również te należące do międzynarodowych sieci
i polskich grup hoteli (w tym programów marketingowych, np. PPH&R). Respon-
dentami były osoby zatrudnione w analizowanych obiektach na stanowiskach kie-
rowniczych i liniowych5 (w przypadku pogłębienia wyników zastosowano wywiad
telefoniczny z pracownikami liniowymi wybranych hoteli). W procesie przetwarza-
nia zgromadzonego materiału empirycznego wykorzystano statystyczny wskaźnik
struktury.

3.2. Analiza wyników

Ogólnie można powiedzieć, iż 90% badanych hoteli stosuje choć jeden bodziec
do motywacji swoich pracowników. Przeważają narzędzia z grupy „produkt”, a mia-
nowicie:

a) najczęściej stosowanym instrumentem jest premia motywacyjna (na ten ele-
ment wskazało 77% respondentów),

b) badane obiekty rzadziej wykorzystują finansowanie szkoleń, dokształcania i
ogólnej edukacji pracowników (np. studia zaoczne) – taką formę motywowania sto-
suje 40% hoteli,
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3 Badania prowadzone przez U. Zecera w Niemczech wykazują, że zdecydowana większość nie-
udanych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w latach 90. XX w. była konsekwencją  braku lub
nieodpowiedniej motywacji. Źródło: [7, s. 249].

4 Hotele dolnośląskie stanowią czołówkę hotelarstwa w Polsce.
5 Badania przeprowadzono w ramach szerszego projektu związanego z przygotowaniem podręcz-

nika akademickiego: [9].



c) inne bodźce nie zyskują wielu zwolenników wśród zarządzających hotelami,
np. pozapłacowe formy motywowania (np. karnety na basen) wykorzystuje 19% ho-
teli, prowizje od sprzedaży i wyznaczanie ścieżek kariery – po 12% badanych obiek-
tów, staże zagraniczne – 5% ankietowanych;

d) ponad połowa badanych hoteli wskazała stosowany jeden element służący mo-
tywacji pracowników, niespełna 12% hoteli wskazało dwa elementy, a 30% bada-
nych obiektów tworzy większe zróżnicowanie wewnętrzne produktu dla personelu [9,
s. 96-97].
Tabela 1. Najważniejsze elementy marketingu wewnętrznego stosowane w hotelach dolnośląskicha)

a) Wszystkie liczby w tabeli podane są w %, znak „-”oznacza niestosowanie narzędzia. Hotele
4- i 5-gwiazdkowe pokazano razem, bo w województwie dolnośląskim funkcjonują tylko 2 hotele
najwyższej kategorii. 

Źródło: opracowanie własne.

Elementy marketingu 
wewnętrznego

Kategoria hotelu Przynależność hotelu 
do sieci

1* 2* 3* 4* 
i 5*

hotele 
sieciowe

hotele poza
siecią

Produkt, w tym:
– premie motywacyjne 80 88 63 63 80 69
– prowizje od sprzedaży - - 13 38 20 9
– wyznaczona ścieżka kariery 20 - 13 13 13 9
– finansowanie szkoleń, dokształcania, 

edukacji - 38 42 38 40 37
– współfinansowanie szkoleń, dokształcania 

edukacji 20 13 17 50 40 17
– staże zagraniczne - - - 13 7 3
– pozapłacowe formy motywacyjne 

(np. karnety na basen) - - 17 25 27 11
– wysoka stawka zasadnicza - 13 4 13 13 6
System komunikacji, w tym:
– umożliwienie pracownikom swobodnej

wypowiedzi 40 50 63 50 47 69
– otwarty system komunikacji pionowej 

i poziomej 20 - 46 38 30 49
– realizacja postulatów pracowników 

przez kierownictwo 20 25 46 50 40 43
– wykorzystywanie intranetu - 13 13 25 20 -
Badania marketingowe, w tym:
– badanie potrzeb pracowników 20 13 38 25 30 35
– ustalanie z pracownikami rodzaju szkoleń 20 38 25 25 30 35
– badania zadowolenia z pracy - - 7 25 7 -
– badania atmosfery pracy - - 7 25 7 -
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Badania w dolnośląskich hotelach pokazują, iż menedżerowie przywiązują także
dużą wagę do komunikacji wewnętrznej, wiele z jej elementów jest bowiem stoso-
wanych. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem (w 58% badanych obiektów)
jest umożliwienie pracownikom swobodnej wypowiedzi, następnie w 37% przypad-
ków wdrożony jest otwarty system komunikacji pionowej i poziomej, a także kie-
rownictwo hotelu realizuje postulaty pracowników. Na podobnym poziomie badane
są potrzeby pracowników i ustalane są z pracownikami rodzaje szkoleń. Tylko w jed-
nym hotelu, prócz badania potrzeb pracowników, przeprowadza się ankiety na temat
ich zadowolenia z pracy i bada się atmosferę między pracownikami.

Analizując dokładniej te rezultaty, należy stwierdzić, iż zróżnicowanie produktu
wewnętrznego znacznie częściej wykorzystują hotele sieciowe i wyższej kategorii,
nieco inaczej jest w przypadku komunikacji (promocji) wewnętrznej (dużo lepsza
sytuacja występuje w hotelach działających poza siecią i w obiektach 3-gwiazdko-
wych). Korelację z punktu widzenia przynależności do sieci i kategorii hotelu można
zaobserwować na podstawie danych przedstawionych w tab. 1.

Najczęściej stosowany element systemu motywacyjnego (premia motywacyjna)
jest wykorzystywany głównie w hotelach o niższej kategorii i w obiektach należących
do sieci, finansowanie edukacji nie występuje w hotelach jednogwiazdkowych, a po-
zapłacowe formy są częściej stosowane w obiektach z wyższą kategorią, a także na-
leżących do sieci. W systemie komunikacji wewnętrznej dominuje umożliwienie
pracownikom swobodnej wypowiedzi (w motywacji pracowników w hotelach
działających poza siecią i średniej kategorii). Dość dobrze przedstawia się stopień
realizacji przez kierownictwo postulatów pracowników (wyniku uzyskano na pod-
stawie wywiadu telefonicznego z pracownikami recepcji).

Szczegółowa analiza pokazuje, iż hotele wyższej kategorii (a więc świadczące
usługi o wyższej jakości) stosują częściej i bardziej urozmaicone narzędzia motywa-
cyjne z grupy „produkt wewnętrzny”, jak również częściej prowadzą badania mar-
ketingowe. Na tej podstawie można skonstatować, iż elementy marketingu
wewnętrznego sprzyjają budowaniu jakości usług i obsługi klienta zewnętrznego.

Omawiając dane szczegółowe, można stwierdzić, iż hotele sieciowe (w prze-
ważającej mierze obiekty działające na podstawie know-how korporacji transnaro-
dowych) stosują częściej środki z grupy „produkt wewnętrzny”, gorzej natomiast
działają pod względem komunikacji. Wykorzystanie badań marketingowych (w obu
grupach) jest na podobnym  niskim poziomie.

Podstawowym mankamentem tych działań jest stosunkowo mała skala, niekom-
pleksowe wdrożenie do praktyki hotelarskiej koncepcji marketingu wewnętrznego i
niespełnienie w pełni warunków podstawowych tej metody (o których była mowa w
poprzedniej części artykułu). Powoduje to zmniejszenie pozytywnego oddziaływania
systemu motywacyjnego, słabszą identyfikację personelu z firmą i mniejsze jego za-
angażowanie w osiągnięcie założonych celów przedsiębiorstwa.
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4. Zakończenie

O rozwoju współczesnej firmy decydują w dużej mierze jej pracownicy trakto-
wani jako kapitał ludzki, głównie w zespołach pracowniczych. Przyczyniają się bo-
wiem do tworzenia i wspomagania kultury organizacyjnej, właściwych kontaktów z
pozostałymi interesariuszami przedsiębiorstwa, budowania stabilnego poziomu ja-
kości produktów i obsługi klientów, a w rezultacie − zysków. 

Wzrost wymagań ze strony klientów, postęp techniczny i organizacyjny, nowe
technologie będą wymuszały stałe doskonalenie pracowników i poprawę warunków
ich pracy, do czego znacznie przyczyniać się mogą nowoczesne metody motywowa-
nia. W nowych warunkach otoczenia efekty te zostaną osiągnięte, pod warunkiem że
nowe koncepcje motywowania będą pozwalać na integrowanie oczekiwań przedsię-
biorstwa z pragnieniami pracowników. Taką możliwość daje między innymi marke-
ting wewnętrzny o charakterze partnerskim.  

Stosowanie marketingu wewnętrznego wymaga w praktyce opracowania szcze-
gółów dotyczących przykładowo modelu premiowania (premiowanie zespołowe lub
ilościowo-jakościowe lub współzależne adresowane do kadry kierowniczej [7, s. 50]),
zintegrowania ich z elementami kultury organizacyjnej6 – z zespołem wartości,
postaw, indywidualnych i grupowych zachowań, kwalifikacji i profesjonalizmu pra-
cowników, z zasadami organizacji pracy i z koncepcją polityki jakości wynikających
z modelu prowadzenia biznesu.
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PERSONAL MARKETING AS THE STAFF MOTIVATING METHOD 
IN THE SECTOR OF HOTEL SERVICES

Summary

The broadly understood way of motivating staff presents an extremely important factor influencing
efficient functioning of an economic entity, apart from the correct choice of both the mission and goals
of an enterprise. Modern management offers diversified solutions, including e.g. work-life-balance or
personal marketing.

The objective of the hereby article is to present the concept of personal marketing as the method
for motivating staff and its significance for effective functioning of an enterprise.

The first part of the article discusses potential opportunities for the application of modern staff mo-
tivation methods and their effects.

The second part presents adequate study results. For the purposes of empirical verification a ques-
tionnaire analysis was carried out, at the end of 2006, within the sample consisting of 30% of hotels in
Lower Silesia region. On this basis it can be concluded that in the hotel industry sector the principles of
personal marketing were implemented to a small extend, the reason for which are weak backgrounds and
lack of complex application means.
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CZĘŚĆ VI 

PRACOWNIK W SFORMALIZOWANYM 
SYSTEMIE ZARZĄDZANIA



Joanna Ejdys

Politechnika Białostocka

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM
I BHP W ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW*

1. Wstęp

Sformalizowane systemy zarządzania, których wymagania zostały określone w
następujących normach:
● PN-EN ISO 9001: 2001. Systemy zarządzanie jakością. Wymagania. PKN, War-

szawa 2001;
● PN-EN ISO 14001: 2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i

wytyczne stosowania. PKN, Warszawa 2005;
● PN-N-18001: 2004. Systemy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wy-

magania. PKN, Warszawa 2004,
należą do systemów społecznych, w których podstawowym czynnikiem decydującym
o skuteczności i efektywności ich stosowania jest pracownik wyposażony w ściśle
określony zasób wiedzy. Zaangażowanie pracowników w proces wdrażania i dosko-
nalenia systemów jest mocno eksponowane w wymaganiach przytaczanych norm.
Zaangażowanie to jest wypadkową stanu świadomości pracowników, ich indywi-
dualnych potrzeb oraz oczekiwanych korzyści (indywidualnych, zbiorowych). 

Dotychczas prowadzone badania w odniesieniu do funkcjonowania znormalizo-
wanych systemów ISO głównie koncentrowały się na opisie wad i zalet stosowanego
(sformalizowanego) podejścia do zarządzania. Zdecydowana większość badań pole-
gała na przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie
systemów w przedsiębiorstwach. Na ogół były to osoby o wysokim poziomie wiedzy
o systemach, zaangażowane w proces ich wdrażania i widzące potrzebę ich dosko-
nalenia [2; 3; 6; 8]. Druga grupa badań opisywanych w literaturze ma charakter stu-
diów przypadków, w których przedsiębiorstwa posiadające systemy, głównie w
celach marketingowych, opisują korzyści z ich wdrożenia, pomijając istniejące we-
wnętrzne problemy (społeczne). W artykule zaprezentowano wyniki badań przepro-
wadzonych w 5 przedsiębiorstwach mających od kilku lat certyfikowany zintegro-
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego habilitacyjnego finansowanego ze środków
MNiSW. 



wany system zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Badaniami przeprowadzo-
nymi w formie wywiadów zostali objęci wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj
zajmowanego stanowiska, staż pracy i poziom wykształcenia. 

2. Charakterystyka przeprowadzonych badań

2.1. Cel badań

Celem przeprowadzonych badań było poznanie świadomości pracowników w za-
kresie posiadanych przez firmę certyfikowanych systemów zarządzania oraz pozys-
kanie informacji na temat mocnych i słabych stron funkcjonujących systemów
zarządzania.

Przeanalizowano głównie odpowiedzi na następujące pytania zadawane w trak-
cie badań:

1. Jaka jest świadomość pracowników w zakresie posiadanych przez przedsię-
biorstwo systemów zarządzania ISO?

2. Jakie korzyści płynące ze zintegrowanego systemu zarządzania jakością, śro-
dowiskiem i bhp są postrzegane przez pracowników?

3. Jakie słabe strony zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem
i bhp są postrzegane przez pracowników?

4. Czy świadomość dotycząca posiadanych systemów jest zróżnicowana między
grupami pracowników, uwzględniając ich staż pracy, rodzaj zajmowanego stanowiska
i wykształcenie? 

2.2. Metoda badań

Z punktu widzenia przedmiotu i celu badań zastosowano badania jakościowe
oparte na metodologii teorii ugruntowanej (the graunded theory). Metodologia teo-
rii ugruntowanej została opracowana i opisana przez B. Glasera i A.L. Straussa [1; 5]
oraz rozwijana przez innych badaczy: B. Turnera, P. Martina [4; 7].  Po raz pierwszy
zastosowano ją w badaniu instytucji psychiatrycznych oraz badaniu organizacji
kształcących w zawodach medycznych. Bazując na metodologii teorii ugruntowa-
nej, w zrealizowanych badaniach zastosowano wielokrotne studia przypadków. In-
strumentalne studium zostało poszerzone do reprezentacji 5 organizacji.
Uwzględniając typologię studiów przypadków przedstawioną przez R. Yin, w pracy
zastosowano studium przypadku zarówno eksploracyjne (exploratory cases), jak i
wyjaśniające (explanatory case) [9]. We wstępnej fazie badań eksploracyjne studium
przypadku pozwoliło rozpoznać problem, sformułować główne kategorie i pytania ba-
dawcze. Na tym etapie dokonano opisu wybranych do badań przypadków organiza-
cji. Wyjaśniające studium przypadku zastosowane w drugiej fazie badań pozwoliło
na określenie przyczyn zaobserwowanych w trakcie badań zjawisk. 

Joanna Ejdys392



Badania przeprowadzono w formie wywiadów swobodnych wśród wszystkich
pracowników badanych przedsiębiorstw.

2.3. Narzędzie badawcze

W badaniach wykorzystano wcześniej przygotowany zestaw pytań. Większość
pytań zawartych w kwestionariuszu to pytania typu otwartego, niesugerujące re-
spondentom potencjalnych odpowiedzi. Wszystkie wypowiedzi były zapisywane, a
następnie kodowane w arkuszu kalkulacyjnych Excel. W odniesieniu do każdego py-
tania poszczególnym wypowiedziom pracowników zostały przepisane kody, co po-
zwoliło na uchwycenie powtarzających się odpowiedzi, a następnie na określenie ich
struktury z uwzględnieniem takich zmiennych, jak:
● staż pracy,
● zajmowane stanowisko: kierownicze i inne,
● wykształcenie: wyższe, średnie, podstawowe i zawodowe.

Dla każdej badanej zmiennej opracowano kartę kodowa umożliwiającą identyfi-
kację odpowiedzi oraz określenie relacji między zmiennymi. 

2.4. Charakterystyka prób badawczej

Kryteria doboru 5 organizacji do badań były następujące:
● wszystkie z analizowanych organizacji miały zintegrowany system zarządzania

jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy (PN-N 18001);

● analizowane systemy funkcjonowały w organizacjach od kilku lat, co pozwoliło
na ocenę efektów generowanych przez system na poziomie organizacji;

● właściciele organizacji wyrazili zgodę na przeprowadzenie szczegółowych badań
jakościowych.
Decyzja o przystąpieniu do wdrażania systemów była w badanych przedsiębior-

stwach decyzją najwyższego kierownictwa. Przesłanki wdrażania systemów w po-
szczególnych przedsiębiorstwach przedstawiono w tab. 1.

We wszystkich badanych przedsiębiorstwach podstawową przesłanką na etapie
podejmowania decyzji o wdrażaniu systemów zarządzania były uwarunkowania ryn-
kowe związane z postrzeganiem systemów w aspekcie utrzymania istniejącej lub po-
zyskania silniejszej pozycji na konkurencyjnym rynku. Dodatkowo w
przedsiębiorstwie A i D wskazane zostały wewnętrzne przesłanki zainteresowania
systemowym podejściem do problematyki zarządzania jakością, środowiskiem i bhp
polegające na chęci rozwiązywania istniejących problemów w sposób systemowy
czy chęci usprawnienia wewnętrznego obiegu czynności. 
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Tabela 1. Przesłanki wdrażania systemów zarządzania w badanych przedsiębiorstwach

Źródło: badania własne.

Liczbę respondentów objętych badaniami w poszczególnych przedsiębiorstwach
przedstawiono w tab. 2. 

Tabela 2. Liczba respondentów w badanych przedsiębiorstwach

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Wykształcenie badanych pracowników (% badanych)

Źródło: badania własne.

Wyszczególnienie Wyższe Średnie Zawodowe
i podstawowe

Przedsiębiorstwo A 64,2 29,6 6,2

Przedsiębiorstwo B 17,8 48,1 34,1

Przedsiębiorstwo C 46,2 12,8 41,0

Przedsiębiorstwo D 40,0 33,3 26,7

Przedsiębiorstwo E 66,7 13,3 20,0

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C Przedsiębiorstwo D Przedsiębiorstwo E

81 185 39 15 15

Ogółem 335 osób

Wyszczególnienie Przesłanki wdrażania systemów zarządzania

Przedsiębiorstwo A
Przewidywania, że branża, w której działa firma, nie będzie mogła funkcjo-
nować bez systemu zarządzania jakością.  Chęć rozwiązywania problemów w
sposób systemowy

Przedsiębiorstwo B
Chęć dorównania innym, najlepszym na rynku. Zdobycie lepszej pozycji na
konkurencyjnym rynku

Przedsiębiorstwo C
Być liderem na rynku usług komunalnych.  Poprawa wizerunku firmy koja-
rzonego przez certyfikat

Przedsiębiorstwo D

Fakt posiadania systemów przez innym klientów, z którymi firma współpra-
cowała. Lepiej się współpracuje z firmami posiadającymi systemy zarządzania
ISO. Chęć zaistnienia na rynku. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w fir-
mach posiadających ISO. Chęć uregulowania wewnętrznego obiegu czynności,
by każdy wiedział, co i jak robić

Przedsiębiorstwo E
Zapytania ze strony klientów. Chęć podniesienia wiarygodności realizowanej
działalności
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Wywiady przeprowadzono ze wszystkimi dostępnymi pracownikami w badanych
przedsiębiorstwach. Nieznaczny odsetek pracowników nie został objęty badaniami na
przykład z powodu długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem
lekarskim lub ewidentną niechęcią ze strony pracownika. Poziom wykształcenia ba-
danych osób przedstawiono w tab. 3.

3. Wyniki przeprowadzonych badań

3.1. Znormalizowane systemy w świadomości pracowników

Świadomość funkcjonowania poszczególnych systemów zarządzania jest zróżni-
cowana  w badanych przedsiębiorstwach. Wpływ na to miały różnorodne czynniki
związane z realizowaną przez przedsiębiorstwo polityką jakościową, rodzajem pro-
wadzonej działalności czy wpływem prowadzonej działalności na przykład na zdro-
wie człowieka w środowisku pracy czy środowisko przyrodnicze (tab. 4). 

Tabela 4. Świadomość funkcjonowania sformalizowanych systemów zarządzania 
w badanych przedsiębiorstwach (% badanych)

Źródło: badania własne.

W przedsiębiorstwach A i B  o silnie ukształtowanej polityce projakościowej
funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym system zarządzania ja-
kością ISO 9001 był wskazywany przez zdecydowaną większość badanych pracow-
ników. W przedsiębiorstwie C prowadzącym działalność podstawową związaną z
ochroną środowiska (działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów) system
zarządzania środowiskowego był systemem najczęściej identyfikowalnym przez
większość pracowników. W przedsiębiorstwie D prowadzącym działalność również
związaną z ochroną środowiska (zbieranie i transport odpadów, w tym odpadów az-
bestu), przy jednoczesnym narażeniu pracowników na zagrożenia występujące w śro-
dowisku pracy, dwa systemy ISO 14001 oraz PN-N 18001 były częściej wskazywane
przez pracowników niż system zarządzania jakością. W przedsiębiorstwie E wszyst-
kie trzy systemy były identyfikowane przez tę samą grupę pracowników, jedynie
osoby nowo zatrudnione nie potrafiły określić, jakie systemy funkcjonują w przed-
siębiorstwie. W tym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność szkoleniową oraz
usługową w zakresie usług noclegowych  i gastronomicznych problematyka jakości
usług, aspektów środowiskowych i bezpieczeństwa pracy była równorzędna. 

Wyszczególnienie ISO 9001 ISO 14001 PN-N 18001
Przedsiębiorstwo A 97,5 87,7 64,2
Przedsiębiorstwo B 87,0 69,7 50,3
Przedsiębiorstwo C 66,7 69,2 53,8
Przedsiębiorstwo D 66,7 93,3 93,3
Przedsiębiorstwo E 80,0 80,0 86,7
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Świadomość pracowników dotycząca posiadanych przez daną organizację syste-
mów zarządzania jest uzależniona od ogólnie przyjętej strategii firmy eksponującej
jeden z obszarów – jakość, ochrona środowiska czy bezpieczeństwo pracy. Domi-
nujący system zarządzania wybranym obszarem był z jednej strony czynnikiem kon-
kurencyjności przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast cieszył się największą
popularnością wśród pracowników.

Ponadto świadomość funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania
w badanych przedsiębiorstwach jest uzależniona od trzech zmiennych: stażu pracy,
wykształcenia oraz zajmowanego stanowiska pracy (kierownicze, pozostałe). We
wszystkich badanych przedsiębiorstwach świadomość funkcjonowania systemów
była zawsze wyższa wśród pracowników z dłuższym stażem pracy, zajmujących kie-
rownicze stanowiska i posiadających wyższe wykształcenie. 

3.2. Korzyści postrzegane przez pracowników

Korzyści postrzegane przez respondentów w związku z funkcjonowaniem zinte-
growanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp przed-
stawiono w tab. 5.

Tabela 5. Korzyści postrzegane przez respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z badań.

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C Przedsiębiorstwo D Przedsiębiorstwo E

Uporządkowanie
działań i procesów

Poprawa jakości –
rozumiana jako
poprawa jakości

finalnego wyrobu

Spełnienie wymo-
gów rynku i po-
prawa wizerunku

firmy

Poprawa warun-
ków bezpieczeń-

stwa i higieny
pracy

Dokumentacja
określająca jedno-
lity sposób postę-

powania

Dokumentacja
określająca sposób
jednolitego i po-

wtarzalnego postę-
powania

Korzyści środowi-
skowe związane z
gospodarką odpa-

dami

Uporządkowanie
działań i procesów

Dokumentacja
określająca jedno-
lity sposób postę-

powania

Spełnienie wymo-
gów rynku i po-
prawa wizerunku

firmy

Korzyści środowi-
skowe związane z
gospodarką odpa-

dami

Korzyści związane
ze spełnieniem

wymogów rynku
(klienta) i poprawa
wizerunki firmy na

zewnątrz

Jasno zdefinio-
wana odpowie-

dzialność

Spełnienie wymo-
gów rynku i po-
prawa wizerunku

firmy

Korzyści związane
z racjonalną gos-
podarką zasobami

środowiska

Identyfikowalność
wyrobu na

każdym etapie

Dokumentacja
określająca sposób
jednolitego  i po-

wtarzalnego postę-
powania

Usprawniony
obieg dokumen-

tów

Uporządkowanie
działań i procesów

Poprawa warun-
ków bezpieczeń-

stwa i higieny
pracy
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Do korzyści wskazywanych przez 4 z badanych 5 przedsiębiorstw należały:
– korzyści wynikające z faktu, że dokumentacja określa sposób jednolitego i po-

wtarzalnego postępowania;
– spełnienie wymogów rynku i korzyści związane z poprawą wizerunku (ze-

wnętrznego) przedsiębiorstwa.
W grupie korzyści wskazanych przez 3 badane przedsiębiorstwa znalazły się:

– uporządkowanie działań i procesów;
– korzyści środowiskowe związane z gospodarką zasobami środowiska (w tym od-

padami).
Przeprowadzona analiza zależności najczęściej wskazywanych przez respon-

dentów korzyści związanych z funkcjonowaniem znormalizowanych systemów za-
rządzania zależących od zmiennych: stażu pracy, rodzaju zajmowanego stanowiska
(stanowisko kierownicze, pozostałe stanowiska) oraz  wykształcenia (podstawowe i
zawodowe, średnie, wyższe) pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

1. Uporządkowanie działań i procesów − jako korzyść wskazywana przez pra-
cowników badanych przedsiębiorstw  była częściej dostrzegana przez pracowników
z dłuższym stażem pracy, zajmujących kierownicze stanowiska i z wyższym wy-
kształceniem. Jedynie w  przedsiębiorstwie A korzyść ta była częściej wskazywana
przez pracowników zatrudnionych na niekierowniczych stanowiskach. 

2. Spełnienie wymogów rynku i poprawa wizerunku firmy − jako korzyść
była również częściej wskazywana przez pracowników z dłuższym stażem pracy, zaj-
mujących kierownicze stanowiska i z wyższym wykształceniem, z wyjątkiem przed-
siębiorstw B i E, w których tę kategorię korzyści częściej wskazywali pracownicy na
stanowiskach niekierowniczych. Również w przedsiębiorstwie E korzyść tę dostrze-
gali częściej pracownicy z krótszym stażem pracy niż pracownicy z dłuższym stażem
(w odróżnieniu od pozostałych czterech badanych przedsiębiorstw). 

3. Dokumentacja określająca jednolity sposób postępowania − jako korzyść
była wskazywana częściej przez pracowników z dłuższym stażem pracy, zajmujących
kierownicze stanowiska i z wyższym wykształceniem, z wyjątkiem przedsiębiorstw
A i E, w których tę kategorię korzyści częściej dostrzegali pracownicy na stanowis-
kach niekierowniczych, a w przedsiębiorstwie B pracownicy z krótszym stażem pracy
dostrzegali częściej tę kategorię korzyści niż pracownicy ze stażem dłuższym, jak to
miało miejsce w pozostałych przedsiębiorstwach.

4. Korzyści związane z racjonalną gospodarką zasobami środowiska (odpa-
dami) − były częściej dostrzegane przez pracowników zatrudnionych na stanowis-
kach niekierowniczych i z wykształceniem podstawowym. Ta grupa pracowników
to osoby najczęściej bezpośrednio związane z produkcją lub ze świadczonymi
usługami koncentrujące się na problemach selektywnej zbiórki odpadów. 
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3.3. Słabe strony systemów w opinii pracowników

Wskazane przez respondentów słabe strony funkcjonowania systemów za-
rządzania poddano analizie w analogiczny sposób, jak korzyści. W tabeli 6 wy-
szczególniono po 4 kategorie tej zmiennej najczęściej wskazywane przez
pracowników. We wszystkich badanych przedsiębiorstwach zdecydowana większość
badanych osób jako słabą stronę systemów wskazała:
– nadmierną biurokrację i sformalizowanie;
– to, że dokumentacja wydłuża czas załatwiania spraw.

Tabela 6. Słabe strony znormalizowanych systemów postrzegane przez respondentów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z badań.

Wśród wszystkich kategorii słabych stron w 3 z badanych 5 przedsiębiorstw pra-
cownicy wskazali ponadto na fakt:
– dodatkowego nakładu pracy związanego z koniecznością opracowania doku-

mentacji, jej obiegu i nakładu pracy np. na audyty wewnętrzne systemu za-
rządzania;

– wysokich kosztów związanych z utrzymaniem systemów. 

3.4. Dobre praktyki zarządzania

Przeprowadzone badania pozwoliły również na zaobserwowanie stosowanych w
przedsiębiorstwach dobrych praktyk zarządzania w aspekcie funkcjonowania i do-
skonalenia znormalizowanych systemów (tab. 7).

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B Przedsiębiorstwo C Przedsiębiorstwo D Przedsiębiorstwo E

Liczba 
respondentów 

81

Liczba 
respondentów 

185

Liczba 
respondentów 

39

Liczba 
respondentów 

15

Liczba 
respondentów 

15

Dokumentacja
wydłuża czas

Nadmierna biuro-
kracja i sformalizo-

wanie

Nadmierna biuro-
kracja i sformalizo-

wanie

Nadmierna biuro-
kracja i sformalizo-

wanie

Nadmierna biuro-
kracja i sformalizo-

wanie

Nadmierna biuro-
kracja i sformalizo-

wanie

Dodatkowy nakład
pracy

Wysokie koszty
związane z utrzy-
maniem systemów

Dokumentacja
wydłuża czas załat-

wiania spraw

Dodatkowy nakład
pracy

Dokument zastę-
puje człowieka

Dokumentacja
wydłuża czas

Brak motywacji
wewnętrznej do do-
skonalenia systemu,
brak egzekwowania

wymagań normy

Dodatkowy nakład
pracy

Dokumentacja
wydłuża czas załat-

wiania spraw

Wysokie koszty
związane z utrzy-
maniem systemu

Wysokie koszty
związane z utrzy-
maniem systemu

Dokumentacja
wydłuża czas załat-

wiania spraw

Brak świadomości
wśród pracowni-

ków

Brak świadomości
wśród pracowni-

ków
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Tabela 7. Dobre praktyki zarządzania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z badań.

Przedsiębiorstwo A
1.Otwartość pracowników − kultura firmy ukierunkowana na dzielenie się wiedzą, ciągłe doskonale-

nie. W zdecydowanej większości pracownicy firmy to osoby z wyższym wykształceniem.
2.Widoczne zaangażowanie prezesa w proces wdrażania systemu zarządzania jakością, środowisko-

wego i bhp. Prezes postrzegany jest jako silny autorytet również w zakresie znajomości systemów
zarządzania ISO.

3. W świadomości najstarszych pracowników firmy zakodowane zostały szkolenia organizowane przez
prezesa dotyczące problematyki zarządzania jakością, co niewątpliwie wpłynęło na wzrost stopnia
zaangażowania pozostałych pracowników w procesy wdrażania systemu ISO 9001.

4. Prezes firmy każdy problem traktuje jako wyzwanie. Problemy są źródłem wiedzy, wyzwaniem, ini-
cjatorem procesu gromadzenia wiedzy.

5. W wielu przypadkach wzorce zachowań z pracy są przenoszone również na grunt rodzinny, na
przykład w aspekcie selektywnej zbiórki odpadów.

6. Istotnym czynnikiem sukcesu jest wskazanie potrzeby i uzasadnienia funkcjonowania systemów
ISO na poziomie indywidualnego pracownika. Każdy z pracowników powinien widzieć nie tylko
sens posiadania systemów z punktu widzenia firmy jako całości (poprawa wizerunku), ale również
z własnej perspektywy – jasno zdefiniowanej odpowiedzialności, uporządkowania itp. Doskonałym
przykładem była pani sprzątająca, która potrafiła uzasadnić celowość posiadania przez firmę sys-
temu zarządzania środowiskowego z punktu widzenia oddziaływania środków chemicznych na
własny organizm. Stosowanie biodegradowalnych środków czystości wpływa nie tylko na ochronę
środowiska przyrodniczego, ale również na zdrowie pracowników. Upowszechnianie wśród pra-
cowników pozytywnych wzorców zachowań i sposobów myślenia gwarantuje sukces. 

7. Zespołowe opracowywanie nowych dokumentów ZSZ; wykorzystywanie takich narzędzi, jak burza
mózgów i własnych doświadczeń na etapie opracowywania dokumentacji. Możliwość indywidual-
nego proponowania zmian w dokumentacji.

8. Funkcjonowanie wersji elektronicznej dokumentacji w wewnętrznej sieci intranet. Elektroniczny sys-
tem informowania pracowników o wprowadzonych zmianach w dokumentacji.

9. Dokumentacja techniczna jest źródłem wiedzy dla młodych, nowo zatrudnionych pracowników; do-
kumentacja systemu jest narzędziem kodyfikacji wiedzy, co pozwala na pozyskanie wiedzy ukrytej
od pracowników, a następnie przekazywanie jej pozostałym pracownikom; istniejąca dokumentacja
zapewnia, że wiedza pracowników nie jest skoncentrowana u konkretnych osób, a jest rozproszona
i dostępna dla pozostałych pracowników, pozostaje w firmie również po utracie pracownika.

10. Nadzór nad dokumentacją przedsiębiorstwa sprawuje dział zintegrowanego systemu zarządzania, co
podnosi rangę systemów ISO.

Przedsiębiorstwo B
1. Prezes postrzegany jest jako silny autorytet również w zakresie znajomości systemów zarządzania ISO.
2. Widoczne zaangażowanie pełnomocnika do spraw systemów ISO w proces doskonalenia systemów. 
3. Widoczna skuteczność szkoleń z zakresu problematyki ochrony środowiska przejawiająca się wzros-

tem świadomości ekologicznej pracowników. 

Przedsiębiorstwo D
1. Silna motywacja i przekonanie o konieczności posiadania systemów zarządzania ze strony naj-

wyższego kierownictwa jako narzędzia doskonalenia wewnątrz organizacji.
2. Dokumentacja systemów ISO jest traktowana jako coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, zabez-

pieczenia na nieoczekiwane wypadki, sytuacje awaryjne. Pracownicy byli przekonani do potrzeby
posiadania dokumentacji systemowej.

3. Pracownicy potrafili dostrzec, że system jest również dla nich, a nie stanowi wyłącznie narzędzia
marketingowego. 

4. Wszelkie rozwiązania w ramach systemu były dostosowywane do poziomu kadry pracowniczej.
Duży udział w kadrze pracowników z wykształceniem zawodowym lub podstawowym wymusza ko-
nieczność dostosowywania rozwiązań do możliwości percepcyjnych odbiorców. 

5. Płaska struktura organizacyjna powoduje, że systemy ISO bardziej kojarzone są z osobą bezpo-
średniego przełożonego i postrzegane są  jako coś bardziej naturalnego, zintegrowanego z ogólnym
zarządzaniem. 
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4. Wnioski

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Świadomość pracowników w aspekcie postrzeganych mocnych i słabych stron

funkcjonujących w przedsiębiorstwach znormalizowanych systemów zarządzania
jest zróżnicowana w zależności od stażu pracy, rodzaju zajmowanego stanowiska i
poziomu wykształcenia pracowników. Zatem działania mające na celu podnoszenie
poziomu świadomości pracowników i doskonalenie systemu powinny być dostoso-
wane do wyróżnionych grup pracowników.

2. Bardzo często badani pracownicy korzyści wynikające z funkcjonowania sys-
temów zarządzania postrzegali przez pryzmat własnych indywidualnych korzyści,
których często nie dostrzegali.  Pracownikom należy zatem dostarczyć wiedzy o tym,
jakie korzyści odniosło przedsiębiorstwo od momentu wdrożenia systemów, oraz 
uświadamiać ich, w jaki sposób korzyści na poziomie organizacji przekładają się na
ich indywidualne korzyści, nie zawsze widoczne w kategoriach ekonomicznych. Na
etapie wdrażania systemów należy podchodzić do pracowników indywidualnie,
wskazując im, co każdy z nich zyska, gdy przedsiębiorstwo będzie posiadało system
zarządzania. Pracownik przekonany o słuszności podjętych działań będzie się bar-
dziej angażował w utrzymanie i doskonalenie systemu.  

3. Pracownicy oczekują informacji na temat osiągniętych korzyści, efektów ge-
nerowanych przez systemy zarządzania.

4. Słabe strony systemów postrzegane przez pracowników związane są głównie
z biurokracją i nadmiernie rozbudowaną dokumentacją. Jasno sprecyzowany w do-
kumentacji systemowej sposób postępowania w określonych sytuacjach i odpowie-
dzialność pracowników były wskazywane przez pracowników jako korzyści
związane z funkcjonowaniem systemów. Pracownikom należy pokazać rolę, jaką od-
grywa dokumentacja w procesie kodyfikacji wiedzy. 

5. Podstawowym czynnikiem doskonalenia znormalizowanych systemów za-
rządzania jest wiedza na temat: „co”, „kto”, „jak” i „dlaczego”. 
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QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS 
IN EMPLOYEE’S AWARENESS 

Summary

The paper presents results of the author’s research conducted in 5 Polish enterprises among all em-
ployees in the field of quality, environmental and safety management systems. The main goals of the re-
search were to find answer for  the following questions:

1. How aware are employees of existing in enterprises ISO systems?
2. What kind of benefits of ISO systems do they perceive?
3. What kind of weaknesses of ISO systems do they perceive?
4. Does employees’ awareness depend on time of employment, position in company and level of 

education?
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PROCES SZKOLENIA PERSONELU W DOSKONALENIU
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1. Wstęp

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością powoduje wiele pozytywnych dla
organizacji zamian w jej funkcjonowaniu, jak m.in. wzrost zaangażowania pracow-
ników w wykonywanie obowiązków, ich stały rozwój zawodowy, podnoszenie kwa-
lifikacji przez udział w szkoleniach, co ma wpływ na osiągnięcie wysokiej jakości
produktów i w konsekwencji dobrych wyników ekonomicznych. Wprowadzanie no-
wych procesów technologicznych, nowych idei działania stanowi o postępie za-
chodzącym w organizacjach, ale to właściwie przeszkoleni pracownicy podołają
obowiązkom związanym z tymi działaniami. Organizacje wymagają stosowania od-
powiednich metod szkoleń adekwatnych do zmian zachodzących w zakresie potrzeb
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

2. Szkolenie personelu według wymagań normy 
PN-EN ISO 9001:2001

W normie PN-EN ISO 9001:2001 zamieszczono wymagania (pkt 6.2.2)
świadczące o tym, że zasoby ludzkie winny być zasobem szczególnie istotnym każdej
organizacji. Ich spełnienie jest początkiem do stosowania w organizacjach zarządza-
nia zasobami ludzkimi [2].

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako proces zapew-
nienia organizacji w określonym miejscu i czasie niezbędnych zasobów ludzkich w
wymiarze ilościowym i jakościowym oraz stwarzania warunków do efektywnego ich
zastosowania w procesie pracy, zgodnie z nadrzędnym jej celem [4, s. 21].

Znacznym ułatwieniem w prowadzeniu szkoleń są wytyczne zawarte w normie
PN-ISO 10015:2004. Wytyczne te są potrzebne organizacjom i ich personelowi pod-
czas realizacji wszelkich rodzajów kształcenia i szkoleń. Proces szkolenia winien
składać się z 4 etapów obejmujących [2, s. 13]:
– określenie potrzeb dotyczących szkolenia,
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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– projektowanie i planowanie szkolenia,
– zapewnienie realizacji szkolenia,
– ocenę wyników szkolenia.

1. Organizacja powinna określać potrzebne kompetencje personelu wykonującego
czynności mające wpływ na jakość wyrobu. Kompetencja może być definiowana
jako [1, s. 241]: 
– potencjał, który przyczynia się do osiągnięcia określonych wyników,
– wymiar behawioralny mający wpływ na efekty pracy,
– dowolna cecha indywidualna, którą można mierzyć po to, aby wyraźnie roz-

różniać działanie skuteczne od działania nieskutecznego,
– zdolności i możliwości niezbędne do dobrego wykonania pracy,
– wszystkie związane z pracą cechy osobowości, umiejętności i wartości,
– działania, zachowania i wyniki, jakimi dana osoba winna się wykazać.

Ponadto pojęcie kompetencji ma dwa konteksty znaczeniowe. Po pierwsze odnosi
się do osób, do ich wymiarów zachowania, które leżą u podstaw kompetentnego
działania. Po drugie pojęcie to związane jest z pracą i odnosi się do dziedzin pracy,
w których dana osoba jest kompetentna.

Z punktu widzenia wymagań systemu zarządzania jakością, wdrażania wymagań
normy ISO 9001:2000 istotna jest kompetencja jako pojęcie dotyczące osób. Ustala-
nie posiadanych kompetencji nie powinno się odbywać tylko i wyłącznie, jak się
często sugeruje, podczas rozmowy rekrutacyjnej. Analiza kompetencji winna się od-
bywać w sposób ciągły, w trakcie trwania stosunku pracy lub innej zależności z pra-
codawcą.

Określanie potrzebnych kompetencji personelu wymaga dokładnej analizy
miejsca pracy, poszczególnych czynności, operacji i procesów, ustalenia tzw. wy-
miaru zachowań pracowników. Zostały w tym celu ustanowione odpowiednie na-
rzędzia badawcze, które muszą być stosowane w każdej perspektywicznie
ukierunkowanej organizacji. Samo określenie kompetencji będzie wynikać ze spe-
cyfiki firmy. Inne bowiem będą kompetencje w firmie usługowej, inne w wielko-
przemysłowej organizacji. 

2. Organizacja powinna zapewniać szkolenia lub podjąć inne działania zaspoka-
jające te potrzeby. W wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 wskazano, że
szkolenie tak ściśle związane z doskonaleniem kompetencji musi być planowane i or-
ganizowane w odniesieniu do warunków specyficznych panujących w określonej or-
ganizacji, komórce organizacyjnej i na stanowisku pracy. Równie ważne będą
szkolenia wzmacniające kompetencje ogólne, jak też szkolenia specjalistyczne, np.
doskonalące umiejętności obsługi klienta, umiejętności samooceny, pracy grupowej
lub dostrzegania przyczyn złej jakości.

3. Organizacja powinna oceniać skuteczność podjętych działań. Ocena skutecz-
ności podejmowanych szkoleń będzie zależała od najwyższego kierownictwa, pełno-
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mocnika, kierowników niższych szczebli zarządzania, a także od wszystkich pozo-
stałych pracowników. Jeżeli w sposób perspektywiczny organizacje podchodzą do
zagadnień szeroko pojmowanej jakości, to ocena skuteczności działań podejmowa-
nych w stosunku do zasobów ludzkich musi obejmować wszystkie czynności i etapy
zarządzania zasobami ludzkimi, a takie postępowanie powoduje dokonanie oceny:
– procesu rekrutacji i doboru zawodowego,
– procesu adaptacji i wstępnych szkoleń,
– metod ocen pracowniczych,
– metod doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich,
– metod profesjonalnego zwalniania.

W początkowym okresie ocenę skuteczności podejmowanych działań można
ograniczyć do wprowadzenia metod ocen pracowniczych oraz ocen skuteczności
szkolenia. Dobrze opracowany kwestionariusz badań dostarcza kierownictwu infor-
macji na temat skuteczności procesu rekrutacji i doboru, adaptacji, jakości stosunków
międzyludzkich, relacji interpersonalnych czy szkoleń pracowniczych.

4. Organizacja powinna zapewniać, aby pracownicy byli świadomi stosowności
i znaczenia swoich działań oraz tego, jak przyczyniają się do osiągania celów do-
tyczących jakości. Wszyscy pracownicy powinni znać politykę jakości swojej orga-
nizacji. Cele i założenia tej polityki muszą być zrozumiałe dla wszystkich
zatrudnionych. Ważny jest również sposób komunikacji polityki. Polityka jakości
jest bardzo często dokumentem tworzonym przez grupę przełożonych w uzgodnie-
niu z zewnętrznym konsultantem na potrzeby audytu certyfikującego. Czasami treści
zawarte w polityce, misji i wizji organizacji są zrozumiałe tylko dla części pracow-
ników. Pracownicy powinni być świadomi tego, jak przyczyniają się do osiągania
celów dotyczących jakości. Aby dobrze wypełnić wytyczne normy, organizacje winny
stosować:
– wspólną ocenę wyników działania,
– system informacji opierający się na sprzężeniach zwrotnych (feedback).

5. Organizacja powinna prowadzić odpowiednie zapisy dotyczące wykształce-
nia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. Typowy kwestionariusz osobowy
każdego pracownika powinien zawierać dane o wykształceniu, dotychczasowych
działaniach doszkalających i doskonaleniu. Każda organizacja, w której funkcjonuje
certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, lub wdrażająca system musi
wprowadzić zapisy dotyczące szkolenia. Zapisy związane z przebytymi obowiązko-
wymi szkoleniami są dokonywane w każdym przedsiębiorstwie. 

Ustalenie niezbędnych umiejętności w odniesieniu do sylwetki zawodowej pra-
cownika, organizacji i stanowiska pracy jest domeną służb pracowniczych. Każda
organizacja może mieć listę wymaganych umiejętność, która będzie elastyczna i do-
stosowana do jej specyfiki. Innym zagadnieniem są doświadczenia pracowników. W
tym przypadku rubryka  „inne miejsca pracy”  przekazuje niewiele informacji o rze-
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czywistych, często ukrytych doświadczeniach. Dlatego też istotna jest treść rozmowy
rekrutacyjnej, na podstawie której przyszły pracodawca jest w stanie określić rze-
czywiste doświadczenia pracowników. Doświadczenia nabywane w organizacji po-
winny być również rejestrowane.

Wymagania zamieszczone w normie PN-EN ISO 9001:2001 są dobrymi podsta-
wami do doskonalenia SZJ i w dłuższej perspektywie − do wprowadzenia zasad
TQM, szczególnie w sferze zarządzania ludźmi.

3. Analiza wyników danych ankietowych

3.1. Charakterystyka respondentów

Zagadnienie prowadzenia szkoleń w polskich organizacjach stało się celem badań
ankietowych. Ankietę rozesłano w sierpniu 2008 r. do losowo wybranych 253 orga-
nizacji, spośród których 44 odesłały ankietę z danymi dotyczącymi szkoleń prowa-
dzonych w swoich organizacjach. Odpowiedzi były udzielane przez pełnomocników
systemów zarządzania jakością. Charakterystykę organizacji, które wzięły udział w
badaniach, zamieszczono w tab. 1-7.

Spośród badanych dominującą grupę stanowiły organizacje, w których system
zarządzania jakością funkcjonuje od 4 lat (8 organizacji) i 5 lat (10 organizacji). Po-
dział organizacji uwzględniający czas funkcjonowania systemu zarządzania jakością
zamieszczono w tab. 1.

Tabela 1. Podział organizacji według lat funkcjonowania SZJ

Źródło: badania własne.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA jest dominującą organizacją certyfi-
kującą SZJ ankietowanych. Wśród badanych organizacji, które odpowiedziały na an-
kietę, stanowiła ona 25% wskazań. Wykaz pozostałych organizacji, które certyfikują
SZJ ankietowanych, zamieszczono w tab. 2.

Liczba lat Liczba
organizacji

Udział 
procentowy Liczba lat Liczba

organizacji
Udział 

procentowy

Brak danych 1 2,27 9 2 4,55

3 2 4,55 10 4 9,09

4 8 18,18 11 1 2,27

5 10 22,73 12 1 2,27

6 3 6,82 13 1 2,27

7 7 15,91 14 1 2,27

8 3 6,82 razem 44 100,00
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Tabela 2. Wykaz organizacji certyfikujących SZJ ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Wśród ankietowanych dominowały organizacje zatrudniające od 50 do 249 pra-
cowników. Ta grupa stanowiła 45,46% ankietowanych. Charakterystykę respon-
dentów uwzględniającą to kryterium podziału zamieszczono w tab. 3.

Tabela 3. Podział organizacji według liczby pracowników

Źródło: opracowanie własne.

Wielkość przychodu była także kryterium różnicującym ankietowanych. Zmie-
niała się w granicach od 3 mln zł aż do 65 mld zł.

Ankietowani byli zróżnicowani w zależności od udziału w przychodzie z działal-
ności produkcyjnej i usługowej. Symbol 0/100 oznacza, iż jest to organizacja o cha-
rakterze usługowym, symbol 50/50 oznacza, iż jest to organizacja produkcyjno-
-usługowa, natomiast 100/0 oznacza organizację produkcyjną. Dane dotyczące pro-
porcji między produkcją a usługami ankietowanych zawarto w tab. 4.

Tabela 4. Charakterystyka organizacji według przychodu produkcyjnej/usługowej

Udział w przychodzie 
z działalności produkcyjnej/usługowej Liczba organizacji Udział procentowy

1 2 3

0/100 12 27,27

5/95 1 2,27

10/90 1 2,27

Liczba pracowników Liczba organizacji Udział procentowy

10-49 9 20,45

50-249 20 45,46

250-499 4 9,09

Powyżej 500 11 25,00

Razem 44 100,00

Organizacja Liczba Udział 
procentowy Organizacja Liczba Udział 

procentowy

Brak danych 1 2,27 DQS 2 4,55

PCBC SA 11 25,00 ZETOM 2 4,55

TUV NORD 7 15,91 PIHZ 1 2,27

PRS 4 9,09 KEMA 1 2,27

BV 3 6,82 TUV TURINGEN 1 2,27

UDT CERT 3 6,82 LLOYD 1 2,27

LRQA 3 6,82 TUV RHEINLAND 1 2,27

ZSZJ 3 6,82 razem 44 100,00
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Źródło: opracowanie własne.

Status prawny ankietowanych był zróżnicowany, ale wśród badanych domino-
wały spółki z o.o. Stanowiły one 47,73% ankietowanych. Podział badanych według
tego kryterium zamieszczono w tab. 5.

Tabela 5. Podział ankietowanych według statusu prawnego

Źródło: opracowanie własne.

W badanych organizacjach działają, według ankietowanych, inne systemy ja-
kości. Charakterystykę organizacji uwzględniającą funkcjonowanie innych systemów
jakości zamieszczono w tab. 6. 

Tabela 6. Podział ankietowanych według funkcjonowania innych systemów

Źródło: opracowanie własne.

System Liczba organizacji System Liczba organizacji
Brak danych 17 HACCP 9
ISO 14001 13 GHP/GMP 3
PN-N 18001 5 ISO 17025 1
ISO 19001 5 inne 8
ISO 27001 1

Status prawny Liczba organizacji Udział procentowy
Jednoosobowy właściciel 2 4,55
Spółka jawna 2 4,55
Spółka komandytowa 1 2,27
Spółka z o.o. 21 47,73
Spółka SA 9 20,45
Spółdzielnia 3 6,82
Inny 6 13,63
Razem 44 100,00

1 2 3
50/50 8 18,18
70/30 1 2,27
75/25 1 2,27
90/10 6 13,64
95/5 4 9,09
100/0 10 22,74
Razem 44 100,00
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Tabela 7. Podział ankietowanych według branży EKD

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowane organizacje funkcjonują w wielu branżach według Europejskiej Kla-
syfikacji Działalności (EKD). Dominują organizacje deklarujące branżę EKD 29 – or-
ganizacje produkcyjne. Podział ankietowanych według EKD zamieszczono w tab. 7. 

3.2. Analiza danych ankietowych

Ankietowani deklarowali prowadzenie szkoleń dla personelu w swoich organi-
zacjach. 36 organizacji (81,82% populacji) ze  wszystkich badanych firm deklaro-
wało regularne prowadzenie szkoleń dla swojego personelu. Pozostała część
ankietowanych deklarowała sporadyczne prowadzenie szkoleń. 40 (90,91%) spo-
śród badanych organizacji prowadzi szkolenia na podstawie wcześniej ustalonego
planu szkoleń. Pozostała część badanych nie prowadzi planu szkoleń.

W organizacjach przeprowadzane są szkolenia wstępne, szkolenia ogólne, szko-
lenie uzupełniające, szkolenia stanowiskowe, szkolenia specjalistyczne oraz inne.
Rodzaj przeprowadzanych szkoleń przedstawiono na rys. 1.

Szkolenia przeprowadzane są według ankietowanych przez różne strony. Szko-
lenie wstępne jest przeprowadzane przez wyznaczonego pracownika (21 wskazań)
lub przez bezpośredniego przełożonego (25 wskazań). Natomiast szkolenie specja-
listyczne jest zlecane wyspecjalizowanym organizacjom zewnętrznym (27 wskazań).
Dane dotyczące stron przeprowadzających określony rodzaj szkolenia zamieszczono
w tab. 8.

Branża EKD Liczba 
organizacji

Udział 
procentowy Branża EKD Liczba 

organizacji
Udział 

procentowy

Brak danych 1 2,27 35 1 2,27

14 2 4,55 36 1 2,27

15 3 6,82 39 1 2,27

24 2 4,55 40 2 4,55

25 3 6,82 45 3 6,82

26 1 2,27 51 1 2,27

27 1 2,27 63 2 4,55

28 4 9,08 75 1 2,27

29 7 15,9 85 2 4,55

31 2 4,55 91 2 4,55

33 2 4,55 razem 44 100,00
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Rys. 1. Rodzaj szkoleń prowadzonych w organizacjach

Źródło: badania własne.

Tabela 8. Charakterystyka stron przeprowadzających szkolenia w organizacjach

Źródło: badania własne.

Działalność szkoleniowa powinna zostać zweryfikowana. Wśród badanych efek-
tywność szkoleń najczęściej oceniali bezpośredni przełożeni szkolonych – 30 wska-
zań, następnie sami szkoleni – 21 wskazań, oraz kierownictwo – 15 organizacji
wskazało tę opcję (rys. 2).
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Rys. 2. Strona oceniająca efektywność szkoleń w organizacji

Źródło: badania własne.

Prowadzenie szkoleń w organizacjach jest konsekwencją wielu czynników.
Wśród ankietowanych prowadzenie szkoleń jest zdeterminowane koniecznością
spełnienia wymagań określonych norm – 40 wskazań, następnie podniesieniem świa-
domości pracowników – 36 wskazań − czy wzrostem zaangażowania pracowników
w wykonywaniu swoich obowiązków (rys. 3).

Rys. 3. Czynniki determinujące prowadzenie szkoleń w organizacjach

Źródło: badania własne.

Wśród badanych 19 organizacji deklarowało korzystanie z własnej kadry
szkolącej, taka sama liczba organizacji wykorzystuje do szkolenia organizacje ze-
wnętrzne. Natomiast 6 firm określiło, iż korzysta z obu możliwości w zależności od
potrzeb.
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Rys. 4. Trudności pojawiające się przy prowadzeniu szkoleń w organizacjach

Źródło: badania własne. 

Spośród trudności, na jakie ankietowani wskazywali, związanych z prowadze-
niem szkoleń najczęściej występowały trudności finansowe oraz trudności związane
z brakiem czasu (rys. 4).

4. Podsumowanie

Prowadzenie szkoleń jest nieodzowne w organizacjach funkcjonujących w wa-
runkach konkurencji. W organizacjach winni być zatrudnieni pracownicy o wyso-
kich kwalifikacjach. Zatrudnianie takiej kadry wymaga przyjęcia nie tylko krótko-,
ale także długookresowej polityki kształcenia personelu. Za całokształt procesu
kształcenia odpowiedzialne jest najwyższe kierownictwo, ale świadomość kształce-
nia i podnoszenia swoich kwalifikacji powinna być w centrum zainteresowania
każdego pracownika.

W polskich organizacjach, w których funkcjonuje system zarządzania jakością
ISO 9001, prowadzone są szkolenia pracowników; jest to głównie wynikiem ko-
nieczności spełnienia właściwych wymagań normy. Oprócz szkoleń wstępnych od-
bywają się także inne rodzaje szkoleń. Są one prowadzone nie tylko przez własną
kadrę szkolącą, lecz korzysta się również z usług organizacji wewnętrznych. 
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STAFF TRAINING PROCESS IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
IMPROVING

Summary 

Implementation and improvement of quality management system begin many positive changes for
the organization in its functioning, such as raising staff’s qualifications by trainings. Running the pre-
planned trainings is one of the fulfillments described in ISO 9001:2000 standard. The organizations may
use the requirements described in ISO 10015:1999 standard to lead the trainings. The idea of training
process in Polish organizations that run under ISO 9001:2000 management system became an aim of the
research. The paper presents questionnaire results analysis on type of training, training effectiveness
evaluation, factors determining trainings and difficulties in leading the training in Polish organizations.  
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ZNACZENIE ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW 
W NORMATYWNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

1. Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia znaczenia świadomości pracowników
w systemach zarządzania opartych na standardach ISO. Artykuł powstał na podsta-
wie wieloletnich doświadczeń autorów w zakresie wdrażania, audytowania syste-
mów, jak również doświadczenia menedżerskie w przedsiębiorstwach kilku branż.
Znaczenie świadomości pracowników podniósł w swoich czternastu zasadach za-
rządzania Edward Deming, traktując świadomość jako warunek konieczny do pra-
widłowego funkcjonowania każdej organizacji. Ponadczasowość tego podejścia
znalazła swe odzwierciedlenie w ośmiu zasadach zarządzania jakością, które stano-
wią podstawę zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000. W arty-
kule znajdują się odniesienia do praktycznych przypadków, jakie opisane zostały w
materiałach zgromadzonych przy okazji badań nad skutecznością i efektywnością
systemów zarządzania jakością w branży przedsiębiorstw ciepłowniczych, które pro-
wadzone były w latach 2002-2005. Stanowią one ciekawy materiał poznawczy ujęty
w kilka aspektów determinujących wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie norma-
tywnych systemów zarządzania w kontekście świadomości użytkowników systemów
oraz kadry menedżerskiej.  

2. Świadomość pracowników – przegląd czynników sprawczych

Odpowiednia świadomość pracowników jest istotnym zasobem kapitału społecz-
nego organizacji, na który składają się między innymi wiedza i kompetencje pra-
cowników. Można przyjąć założenie, że im wyższe kompetencje pracowników, tym
wyższa świadomość w realizacji nałożonych zadań oraz roli i znaczenia tych zadań
dla całości organizacji. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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2.1. Świadomość pracowników a ich kompetencje

Pojęcie kompetencji pracowników jest bardzo szeroko definiowane. Występujące
w literaturze przedmiotu definicje można podzielić na trzy podstawowe grupy [2, s. 140]:

1. Do pierwszej z nich należą definicje traktujące kompetencje jako kompilację
wielu elementów składowych obejmującą: wartości, umiejętności, predyspozycje,
wiedzę, motywy, zasady itp.

2. Druga grupa definicji traktuje kompetencje jako proces tworzenia wartości do-
danej organizacji mający wpływ na wyższą jakość produktów bądź usług.

3. Trzecia grupa definicji odnosi się do wyników pracy. Im wyższe kompetencje,
tym lepsze wyniki pracy.

O istocie kompetencji w środowisku pracy świadczy fakt, że w zakresie teorii or-
ganizacji i zarządzania, a ściślej − w zarządzaniu zasobami ludzkimi, powstała tech-
nika „zarządzania przez kompetencje” [4, s. 371]. Technika ta koncentruje się na
takich aspektach, jak: analiza i ocena kompetencji indywidualnych oraz organiza-
cyjnych, metody doskonalenia kompetencji, powiązanie kompetencji z systemami
wynagrodzeń.

Istotne znaczenie ma zatem budowanie kompetencji pracowników oraz jej po-
miar. Ocena kompetencji jest procesem złożonym i w praktyce powodującym duże
niepokoje wśród pracowników. Istnieje wiele metod oceny kompetencji, lecz ogól-
nie sam proces przebiega tak samo i polega na:
● określeniu listy kompetencji indywidualnych dla stanowisk pracy oraz kluczo-

wych dla całości organizacji,
● przeprowadzeniu badania kompetencji z wykorzystaniem badań ankietowych,

wywiadów, obserwacji czy symulacji,
● analizie otrzymanych wyników, obejmującej wytyczne dotyczące planów szko-

leń pracowników, których celem jest, w zależności od rezultatu badania, wyrów-
nanie poziomu kompetencji, podniesienie ogólnego poziomu świadomości itp.
Z punktu widzenia budowania świadomości pracowników przy ocenie kompe-

tencji niezbędne jest zidentyfikowanie poziomu wiedzy dotyczącej istoty funkcjo-
nowania organizacji, jej misji i celów, klientów, którym sprzedaje ona dobra i/lub usługi,
jak również roli i znaczenia pracy indywidualnej w osiąganiu celów organizacji.

2.2. Świadomość pracowników a szkolenie

Najskuteczniejszą metodą budowania świadomości pracowników jest odpowiedni
system szkoleń pozwalający zdobywać nowe doświadczenia, wzorce zachowań,
umiejętności, wiedzę, rozwijać predyspozycje zawodowe, zainteresowania itp. [1, 
s. 144]. Aby osiągnąć wymienione cele, systemy szkoleń (rozwoju zawodowego pra-
cowników) muszą charakteryzować się spójną polityką i być realizowane w sposób
usystematyzowany. 
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Pierwszym etapem jest zawsze identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Wynikać
one mogą z następujących powodów:
● przeprowadzonej oceny kompetencji,
● przeprowadzonej okresowej oceny pracowników,
● wartościowania stanowisk pracy,
● wdrażania nowych technik, technologii, strategii, systemów oraz innowacji we

wszystkich obszarach aktywności organizacji,
● dywersyfikacji działalności organizacji,
● indywidualnych planów i ścieżek rozwoju kariery pracowników,
● wymogów formalnych (szkolenia obligatoryjne).

Polityka szkoleń czy budowanie świadomości pracowników na podstawie nie-
rzetelnego procesu identyfikacji potrzeb może przynieść negatywny skutek. Jeżeli
osoba na stanowisku księgowej, dekretująca te same konta, zdobędzie wyższe wy-
kształcenie, jej poziom aspiracji wzrośnie przy jednoczesnym braku możliwości
awansu, a w związku z tym poziom motywacji do pracy osłabnie. W praktyce można
spotkać się z sytuacją, w której przykładowo osoby na stanowiskach recepcjonistki,
sekretarki, referenta administracyjnego itp. kierowane są na studia bez możliwości ja-
kiegokolwiek późniejszego awansu  zawodowego. W następstwie pojawiają się
postawy roszczeniowe w zakresie poziomu wynagrodzenia czy oczekiwania co do
stworzenia możliwości awansu.

Kolejnym etapem jest wybór odpowiedniej do potrzeb formy szkolenia oraz pod-
miotu prowadzącego szkolenie. Istnieje tutaj wiele modeli do realizacji szkoleń przez
specjalistów wewnętrznych np. przy wymianie doświadczeń w ramach struktur we-
wnętrznych organizacji po konsultantów zewnętrznych w sytuacji implementacji no-
wych technik bądź rozwiązań. System szkoleń, oprócz podnoszenia świadomości
pracowników, stanowić może narzędzie motywowania. Rozwój technologiczny czy
organizacyjny wymusza doskonalenie zawodowe w zakresie ewolucji wykonywa-
nego zawodu bądź zmian w zadaniach i obowiązkach. Wiąże się z tym rozwój oso-
bisty pracownika, który uczestniczy w indywidualnej lub zorganizowanej edukacji w
różnego rodzaju formach szkoleniowych. Pracownik uzyskuje przy tym określone
kwalifikacje, które w większości przypadków mogą być przydatne poza przedsię-
biorstwem.  

Ostatnim etapem realizacji procesu szkoleń jest ocena skuteczności, na podstawie
której wprowadzane są działania doskonalące. Ocena skuteczności szkoleń stanowi
wymóg formalny w zakresie normy ISO 9001:2000. 

2.3. Świadomość pracowników a przywództwo

Istotnym czynnikiem determinującym odpowiednią świadomość pracowników
jest przywództwo rozumiane jako proces kierowania i wpływania na uczestników or-
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ganizacji w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. W zakresie kształtowa-
nia świadomości istotne znaczenie ma styl przywództwa. Najczęściej wymieniane
style przywództwa to:
● styl zorientowany na zadania, a więc koncentrujący się na kontrolowaniu reali-

zacji zadań, nadzorze nad pracownikami itp. oraz
● styl zorientowany na pracowników, gdzie przywódca akcentuje motywowanie,

minimalizując funkcję kontrolną; przywódca dopuszcza partycypację decyzyjną;
jest to styl, który najpełniej służy podnoszeniu świadomości pracowników. 
W odniesieniu do praktycznego budowania świadomości pracowników na uwagę

zasługują dwie koncepcje przywództwa [6, s. 474]: 
1. Ewolucyjny model przywództwa opisujący zachowania i postawy przywódcy

spowodowane zmianami i rozwojem pragnień, potrzeb i osiągnięć podwładnych,
związanych z ich rozwojem, doświadczeniem, nabywaniem umiejętności, oraz z
chęci brania odpowiedzialności na siebie.

2. Teoria przywództwa transformacyjnego, gdzie opisywane są dwa rodzaje za-
chowań przywódczych:
● transakcyjny – koncentrujący się na czynnikach wpływających na osiąganie

celów zawodowych i osobistych pracowników, motywujący i inspirujący do
osiągania tychże,

● transformacyjny – podkreślający rolę własnej wizji organizacji, który motywuje
i podwyższa świadomość pracowników, przekonując ich do własnej koncepcji,
dopuszczając wszakże potrzebę samorealizacji pracowników.
Obydwie te koncepcje przywództwa mogą pozytywnie wpływać na budowanie

świadomości pracowników. 
Na istotność znaczenia przywództwa w budowaniu świadomości pracowników

wskazywali najwięksi klasycy jakości, między innymi Juran, który w swych 10 kro-
kach doskonalenia jakości jako pierwszy wskazał uświadomienie potrzeby i szansy
doskonalenia jakości. Podobnie Crosby w 14 etapach doskonalenia jakości zawarł
konieczność zaangażowania zarządu w kwestię jakości, a więc rolę przywództwa
oraz w etapie 5 konieczność zwiększania świadomości jakości. Najpełniej do kwes-
tii przywództwa i budowania za jego pośrednictwem świadomości jakości wśród pra-
cowników odniósł się Deming w swych 14 zasadach. Wskazał on na konieczność
wprowadzenia przywództwa polegającego na sprawowaniu funkcji kierowniczych
umożliwiających odrzucenie obaw i niepokojów wśród pracowników, tak aby mogli
pracować wydajnie. W kontekście budowania świadomości najistotniejszą zasadą
sformułowaną przez Deminga jest zasada druga mówiąca o podniesieniu wiedzy i
świadomości pracowników, tak aby praca dostarczała osobistej satysfakcji. Ujęcie
przywództwa sformułowane przez Deminga w latach 50. ubiegłego wieku, kores-
ponduje z drugą zasadą zarządzania jakością  zawartą w normie PN-EN  ISO
9004:2001 Systemy zarządzania jakością, wytyczne doskonalenia funkcjonowania



Znaczenie świadomości pracowników w normatywnych… 417

(wyd. PKN, Warszawa 2001), która brzmi „Przywództwo – utrzymywanie takich
standardów zarządzania, aby ludzie mogli prawidłowo identyfikować i utożsamiać się
z celami organizacji”.   

2.4. Świadomość pracowników a motywacja

Odpowiednia motywacja pracowników jest warunkiem koniecznym budowania
świadomości pracowników w zakresie ich roli w tworzeniu wartości dodanej orga-
nizacji. Najważniejszym motywatorem o bardzo dużym znaczeniu i największej sile
oddziaływania jest płaca. Funkcja motywacyjna płacy przejawia się w fakcie, że wy-
sokość i zróżnicowanie płac skłaniają ludzi do podejmowania zatrudnienia i pełnie-
nia określonych ról organizacyjnych, do efektywnej pracy i podnoszenia kwalifikacji,
a także do przyjmowania przez pracodawcę oczekiwanych postaw i zachowań [5, 
s. 197]. 

System motywacyjny nie ogranicza się do systemu wynagradzania. Motywatory
pozapłacowe mogą być materialne i niematerialne. Motywatory materialne stają się
alternatywą w stosunku do tradycyjnego wynagradzania przy założeniu satysfakcjo-
nującego poziomu płac. Istotną rolę mają tu systemy kafeteryjne. W systemach tych
pracownik ma możliwość dokonania wyboru formy zapłaty premii bądź innych
przysługujących mu dochodów pozapłacowych. Na przykład pracownik wybiera na-
grodę rzeczową bądź pieniężną lub dodatkowy płatny urlop, wycieczkę finansowaną
przez firmę czy też jakieś interesujące go szkolenie. Atrakcyjność i siła oddziaływa-
nia systemów kafeteryjnych jest duża, pod warunkiem uzyskania przez pracownika
satysfakcjonującej go płacy podstawowej. 

Zasadniczym, choć nie jedynym celem, jaki chcą osiągnąć pracownicy, jest za-
spokojenie potrzeb materialnych w wyniku wykonywanej pracy. Pieniądze są po-
trzebne do zaspokojenia bieżących potrzeb oraz realizacji celów życiowych. Potrzeby
ludzkie – pracownicze,  wykraczają poza zakres zaspokojenia materialnego i kon-
centrują się na innych aspektach takich, jak:
● rozwój zawodowy i społeczny,
● potrzeba odkrywania nowych doznań i doświadczeń,
● dążenie do samodzielności, odpowiedzialności, niezależności,
● oddziaływanie na innych w celu zdobycia odpowiedniej pozycji, autorytetu itp.

W kształtowaniu świadomości pracowników szczególnie ważnym elementem
motywowania niematerialnego jest stworzenie pracownikom możliwości czynnego
uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji (koncepcja empowermentu). Party-
cypacja decyzyjna wiąże się z koniecznością zastosowania w organizacji takich
działań, jak decentralizacja oraz delegacja uprawnień decyzyjnych. 
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2.5. Świadomość pracowników a kultura organizacyjna

Świadomość pracowników jest także pochodną kultury organizacyjnej rozumia-
nej jako system wartości, norm, przekonań, artefaktów itp., które  kształtowane są
przez członków organizacji. Na świadomość pracowników ma wpływ klimat orga-
nizacyjny będący  subiektywnym doświadczeniem postrzegania kultury organiza-
cyjnej. Wśród składników kultury organizacyjnej mających wpływ na świadomość
pracowników wymienić można:

1. Wartości. Im bardziej są one osadzone w kulturze organizacyjnej, tym większą
mają moc wywierania wpływu na członków organizacji.

2. Normy jako reguły postępowania stanowiące wskazówki, jak postępować w or-
ganizacji. Dotyczyć one mogą takich aspektów, jak: efekty pracy, lojalność, władza,
styl zarządzania itp.

3. Artefakty, tzn. język, ton, sposób zwracania się do siebie członków organiza-
cji, otoczenie pracy itp. 

Potrzeba samorealizacji i doskonalenia, a w związku z tym podnoszenia świado-
mości będzie tym wyższa, im mocniej będzie zakorzeniona w kulturze organizacyjnej.

3. Świadomość pracowników według norm ISO

Na potrzeby niniejszego artykułu, w kontekście odniesień do świadomości pra-
cowników, dokonano przeglądu wymagań trzech norm: PN-EN ISO 9001:2001, 
PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004. Takiego wyboru norm dokonano na
podstawie następujących przesłanek:
● systemy zarządzania zgodne z wymaganiami wyżej wymienionych norm są naj-

bardziej rozpowszechnione we wszystkich rodzajach organizacji,
● mają charakter uniwersalny niezależny od branży,
● często występują wspólnie, w różnego rodzaju konfiguracjach, jako systemy zin-

tegrowane.
Tabela 1 przedstawia wymagania norm w odniesieniu do potrzeby budowania

świadomości w obszarach, których ze względu na  istotę i sens  funkcjonowania po-
szczególnych systemów, jak również podmiotów, na które zostały ukierunkowane
(klient, środowisko, pracownik).

Analizując informacje zawarte w tabeli 1, można wyciągnąć  następujące wnioski.
1. Polityka jakości, środowiska i BHP stanowi element budowania świadomości

pracowników co do istoty funkcjonowania organizacji. Dzięki poszczególnym poli-
tykom bądź polityce zintegrowanej pracownicy wiedzą, w jakim celu systemy zo-
stały ustanowione oraz czemu i komu mają służyć. Dobrze uświadomiony i kom-
petentny pracownik będzie potrafił odpowiedzieć na pytania:
● jaki wpływ ma jego praca na jakość produktów bądź usług? 
● na które aspekty środowiskowe wpływa jego praca? 
● jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony?
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Tabela 1. Wymagania dotyczące świadomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 
oraz PN-N-18001:2004.

W praktyce audytorskiej często spotyka się sytuacje, w których przypadkowi pra-
cownicy pytani są o postanowienia zawarte w polityce jakości/środowiska czy BHP.
Istotą tych pytań jest określenie poziomu świadomości pracowników w tym zakresie. 

2. Podobnie jest z celami (pkt 2 tabeli). Na podstawie sformalizowanych celów
pracownicy  otrzymują informacje na temat wyznaczonego kierunku działania orga-
nizacji w obszarze, którego dane cele dotyczą. Umiejętność sprecyzowania roli i zna-
czenia indywidualnej pracy wykonywanej przez pracowników w osiąganiu
zamierzonych celów wskazuje na odpowiedni poziom świadomości funkcjonowania
w systemie.  

3. Normy wskazują na istotność zapewnienia odpowiednich zasobów organiza-
cji, w tym zasobów wiedzy. Wszyscy użytkownicy systemów muszą mieć ściśle spre-
cyzowane  odpowiedzialności i uprawnienia w realizacji poszczególnych zadań i
procesów. Zadania, role, uprawnienia i odpowiedzialności winne być udokumento-
wane i zakomunikowane pracownikom.

4. Punkt 4 tabeli stanowi odniesienie do wymagań norm w zakresie kompetencji
i świadomości pracowników. Normy wymagają procedur systematycznego uświada-
miania pracownikom ich roli i wpływu na jakość wyrobów, wpływu ich indywidual-
nej pracy na aspekty środowiskowe czy świadomości rodzajów zagrożeń
występujących  na stanowiskach pracy i wynikającego z nich ryzyka zawodowego.
Istotnym novum w wymaganiach cytowanych norm jest konieczność stosowania kry-
teriów oceny i udokumentowanej procedury dotyczącej jakości realizowanych szko-
leń zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na jakość posiadanej przez

Lp.
PN-EN ISO 9001:2001 PN-EN ISO 14001:2005 PN-N-18001:2004

pkt normy tytuł pkt normy tytuł      pkt normy tytuł
1 5.3. Polityka jakości 4.2. Polityka 

środowiskowa
4.2. Polityka BHP

2 5.4.2. Planowanie cele 4.3.3. Cele zadania
i programy

4.3.3. Cele ogólne 
i szczegółowe

3 5.5.2 c. Odpowiedzialność
i uprawnienia. 
Zapewnienie zaso-
bów

4.4.1. Zasoby, role, 
odpowiedzial-
ność i uprawnie-
nia

4.4.1. Struktura od-
powiedzial-
ność 
i uprawnienia

4 6.2.2. Kompetencje
świadomość
i szkolenie

4.4.2. Kompetencje
szkolenie
i świadomość

4.4.2. Szkolenie
świadomość
kompetencje 
i motywacja
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pracowników wiedzy. Na uwagę zasługuje także wymóg normy BHP mówiący o od-
powiednim motywowaniu pracowników w celu właściwego zaangażowania się w
działania na rzecz poprawy warunków pracy, a więc budowania coraz wyższej świa-
domości.

4. Wybrane aspekty świadomości pracowników 
– przypadki praktyczne

W tej części artykułu opisany został pomocniczy materiał badawczy zgroma-
dzony podczas przeprowadzonych w latach 2002-2005 badań związanych z oceną
skuteczności i efektywności systemów zarządzania jakością w branży przedsiębiorstw
ciepłowniczych. Ze względu na tematykę artykułu opis uwzględnia tę część mate-
riału badawczego, która dotyczyła świadomości  pracowników w odniesieniu do ta-
kich aspektów funkcjonowania systemów, jak:  

1. Ocena przyczyn wdrożenia systemów.
2. Możliwości pomiaru skuteczności i efektywności systemów.
3. Możliwości specyfikacji efektów ekonomicznych wynikających z wdrożenia

systemów oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.
4. Efekty zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia systemów.
5. Formalizacja organizacyjna.

4.1. Ocena przyczyn wdrożenia systemów

U podstaw skutecznego i efektywnego stosowania systemu zarządzania jakością
leżą motywacje, jakie przyświecały zarządom i kadrze kierowniczej w podjęciu de-
cyzji o wdrożeniu systemów. Innymi słowy, cel badań zasadniczych wymagał zdia-
gnozowania oczekiwań zarządów w stosunku do systemów zarządzania jakością, jak
również ich świadomości co do możliwości wykorzystania  systemu jako skutecznego
narzędzia w zarządzaniu. Przeprowadzone badania dostarczyły informacji, z których
wynika, że dominującą rolę w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu systemu za-
rządzania jakością odgrywały kolejno takie aspekty, jak: wzrost zadowolenia klien-
tów, usprawnienie organizacji, poprawa wizerunku firmy oraz ciągłe doskonalenie
organizacji. Najmniej wskazań dotyczyło aspektu ciągłego doskonalenia. Takie
ułożenie odpowiedzi wskazuje na pewną niekonsekwencję ponieważ przyczyny
wdrożenia systemów, które uzyskały najwięcej wskazań, determinowane są ciągłym
doskonaleniem.
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4.2. Możliwości pomiaru skuteczności i efektywności systemów

Kolejna uzyskana informacja miała na celu rozpoznanie świadomości zarządów,
pełnomocników i użytkowników w zakresie możliwości pomiaru skuteczności i efek-
tywności systemów zarządzania jakością. Po co bowiem stosować system, jeżeli nie
ma się świadomości co do możliwości tego, jak mierzyć jego użyteczność. Z otrzy-
manych danych wynika, że stosowane w przedsiębiorstwach ciepłowniczych miary
skuteczności i efektywności systemów to: badanie zadowolenia klienta z otrzymanej
usługi ciepłowniczej, efektywność mierzona relacją nakładów do uzyskanych efek-
tów, ocena stopnia osiągnięcia celów jakości dokonywana głównie podczas prze-
glądów najwyższego kierownictwa, analiza kosztów jakości. Najmniej wskazań
otrzymały następujące metody: badanie satysfakcji klienta wewnętrznego oraz me-
tody statystyczne. Wskazanie na efektywność mierzoną relacją nakładów do uzys-
kanych efektów nie znalazło pokrycia w kolejnym analizowanym aspekcie, jakim
była ocena respondentów co do wpływu systemów na efekty ekonomiczne uzyski-
wane przez badane przedsiębiorstwa.  

4.3. Możliwości specyfikacji efektów ekonomicznych wynikających 
z wdrożenia systemów oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw

Kolejne dwa postawione pytania dotyczyły oceny zarządów, pełnomocników i
użytkowników systemów w następujących kwestiach:
– możliwości wyspecyfikowania efektów ekonomicznych przedsiębiorstwa, które

są wynikiem stosowania systemu zarządzania jakością, oraz
– istnienia związku pomiędzy zaistniałym faktem wdrożenia systemu zarządzania

jakością a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa.
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku uzyskano zdecydowaną większość

odpowiedzi negatywnych. Ponad 90% respondentów wypowiedziało się, iż nie ma
możliwości wyspecyfikowania tych efektów ekonomicznych, które są wynikiem sto-
sowania systemów zarządzania jakością.

Otrzymane informacje dotyczące relacji przyczynowo-skutkowych między fak-
tem wdrożenia systemu zarządzania jakością a uzyskiwanymi efektami ekonomicz-
nymi wskazują na lukę informacyjną w tym względzie. Ankietowani wskazywali
wcześniej na chęć doskonalenia organizacji jako główny powód wdrożenia systemu
zarządzania jakością oraz na fakt prowadzenia pomiaru skuteczności i efektywności
systemów poprzez relację nakładów do uzyskiwanych efektów. Wskazania te są ze
sobą sprzeczne, ponieważ deklarowana chęć usprawniania organizacji powinna po-
ciągać za sobą wyższą efektywność. 
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4.4. Efekty zewnętrzne i wewnętrzne wdrożenia systemów

Mając na uwadze ocenę świadomości użytkowników systemów i zarządów ana-
lizowanych podmiotów co do korzyści z wprowadzenia systemów zarządzania ja-
kością, przeanalizowane zostały efekty wewnętrzne i zewnętrzne wynikające z
implementacji systemów ISO serii 9000. Systemy te porządkują bowiem większość
aspektów realizacji działań i procesów w ramach organizacji, co powinno odzwier-
ciedlać się w uzyskiwanych efektach [3, s. 1155]. Wśród efektów wewnętrznych res-
pondenci wymienili kolejno: poprawę skuteczności w realizacji procesów,
usprawnienie zarządzania organizacją, skrócenie czasu reagowania na awarie oraz
podniesienie jakości i efektywności pracy. Do efektów zewnętrznych zaliczone zo-
stały: poprawa jakości obsługi klienta oraz poprawa wizerunku firmy w otoczeniu.
Zważywszy na fakt, że podstawowym założeniem systemu zarządzania jakością jest
ciągłe doskonalenie i podnoszenie poziomu zadowolenia klienta, liczba wskazań po-
zwala na stwierdzenie, że wdrożone systemy zarządzania jakością w tych obszarach
uzyskały odpowiednią funkcjonalność. Respondenci wskazują, że wdrożenie sys-
temu nie wpłynęło na wzrost sprzedaży lub że nie ma możliwości wykazania odpo-
wiedniej korelacji w tym zakresie. 

Informacją uzupełniającą w tym punkcie było określenie, czy istnieje wpływ sys-
temów zarządzania jakością  na fakt otrzymania lub nie nagród bądź wyróżnień.
Większość respondentów wskazała, iż wdrożenie systemów zarządzania jakością nie
wpłynęło na uzyskanie przez przedsiębiorstwa ciepłownicze dodatkowych nagród i
wyróżnień.

4.5. Formalizacja organizacyjna oraz ogólna ocena systemu

Kolejnym pytaniem wspomagającym zasadniczy nurt badań, które mogłoby
świadczyć o odpowiednim bądź nieodpowiednim poziomie świadomości pracowni-
ków, było określenie, czy w opinii respondentów wprowadzony system zarządzania
jakością jest:

1) niewystarczająco udokumentowany,
2) odpowiedni do potrzeb,
3) nadmiernie sformalizowany,
4) brak opinii.
Wśród użytkowników systemów 55% respondentów wskazało na fakt nadmier-

nej formalizacji. Około 45% respondentów uważało, że system jest odpowiedni do
potrzeb. Przedstawiciele zarządów badanych przedsiębiorstw w większości wskazy-
wali na fakt, że wdrożone systemy zarządzania jakością są odpowiednie do potrzeb.
Interpretacja tej różnicy w udzielanych odpowiedziach była stosunkowo łatwa. Wy-
nika ona z funkcjonalności systemu, który w odniesieniu do zarządów oznacza źródło
informacji decyzyjnych, w przypadku użytkowników zaś narzędzie realizacyjne w
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postaci stosowania ustanowionej dokumentacji, konieczności wypełniania formula-
rzy itp. Obecnie dostrzegany jest problem krytycznych opinii dotyczących standar-
dów ISO  w zakresie nadmiernego biurokratyzowania działań. W ankiecie badawczej
część respondentów wskazywała na mankamenty wdrożonych systemów zarządza-
nia jakością  w postaci: nadmiernej formalizacji, spowolnienia procesu decyzyjnego
oraz zwiększonych kosztów działalności, nieadekwatnych do potencjalnych efektów.

W rozmowach z pełnomocnikami ds. jakości badanych przedsiębiorstw domino-
wał pogląd, że takie stanowisko niektórych użytkowników systemów wynikać może z:
● braku świadomości, ile i jakich dokumentów funkcjonowało przed wdrożeniem

systemu, co wynika z tego, iż nie były one zinwentaryzowane,
● malkontenctwa spowodowanego ustandaryzowaniem niektórych zadań, których

dotychczasowa realizacja charakteryzowała się dowolnością.
Z tego też powodu zadano respondentom pytanie dotyczące ocen pracowników

na temat wdrożonego systemu zarządzania jakością. Z otrzymanych danych wynika,
że najwięcej wskazań otrzymały oceny dostateczne i dobre. Na tej podstawie stwier-
dzić można, że pomimo zwiększonego stopnia formalizacji system zarządzania ja-
kością w opinii użytkowników traktowany jest jako narzędzie pomocne w
wykonywaniu zadań. Potwierdza to funkcjonalność systemu zarządzania jakością w
realizacji procesów objętych systemem. Pozytywne oceny wskazywane przez użyt-
kowników systemów (audytorów wewnętrznych, pełnomocników, autorów doku-
mentów, właścicieli procesów itp.) potwierdzają, że w badanych przedsiębiorstwach
stosowanie systemów odbywa się w sposób świadomy.

5. Podsumowanie

W posługiwaniu się normatywnymi systemami zarządzania niezbędna jest od-
powiednia świadomość pracowników. Przedstawione w punkcie 3 artykułu badania
odnoszą się do przedsiębiorstw o dobrym standingu finansowym. W przedsiębior-
stwach tych nie brakuje pieniędzy na szkolenia podnoszące świadomość ogólną pra-
cowników, jak również świadomość szczegółową odnoszącą się do wybranych
aspektów funkcjonowania systemów. Pomimo to badania wykazały pewne niekon-
sekwencje w udzielanych odpowiedziach wynikające z luk informacyjnych i związa-
nej z nimi niewystarczającej świadomości pracowniczej.  Zebrane informacje
uzupełniające wskazują, że systemy zarządzania jakością wymagają permanentnego
procesu szkoleń pracowników dotyczących indywidualnej roli każdego z nich w sys-
temie, jak również możliwości, jakie niesie ze sobą system w zakresie usprawnienia
pracy własnej, oraz osiągania przez organizację lepszych efektów gospodarowania. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przedsiębiorstwach o słabej kondy-
cji finansowej. W tego typu organizacjach trudno jest znaleźć przejaw systematycz-
nego budowania świadomości pracowników. W sytuacji, kiedy pracownicy zajmują
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się problemami egzystencjonalnymi, trudno mówić o jakimkolwiek zaangażowaniu
na rzecz doskonalenia działań czy o dostarczeniu pracownikowi satysfakcji z wyko-
nywanej pracy. Funkcjonowanie systemu sprowadza się do wiedzy ukrytej pełno-
mocnika oraz certyfikatu wiszącego w pokoju szefa organizacji. Nie ma bowiem
budowania świadomości bez pieniędzy na szkolenia, a także bez motywacji pracow-
ników (głównie płacowej) do tego, aby się nieustannie doskonalić. Potwierdzeniem
tej tezy jest wymaganie normy BHP, która po raz pierwszy wskazuje wprost na rela-
cje przyczynowo-skutkowe między motywacją a świadomym zaangażowaniem w
poprawę warunków pracy. 
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MEANING OF EMPLOYEES’ AWARENESS 
IN STANDARD MANAGING SYSTEMS

Summary

The article discusses the essence of awareness of employees performing according to standard ma-
naging systems. Such factors like: references, training, leadership, motivation ,company culture were de-
scribed in the first part. The next part is on employees’ awareness in connection with ISO series 9000,
14000, and PN 18000. Norms were chosen according to their spread, generality, and independence. The
last part presents a fragment of survey connected with efficiency and effectiveness of managing quality
systems in heating plants. The evidence brings closer a range of problems related to the level of aware-
ness of system users (proxies, internal auditors, process owners, documents authors) The article ends with
short resume.
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METODOLOGICZNE PROBLEMY DOSKONALENIA 
ORGANIZACJI NA PODSTAWIE NOWYCH KONCEPCJI 

ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE ZNORMALIZOWANYCH
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

1. Metodologiczne dylematy weryfikacji 
nowych koncepcji zarządzania

W naukach o organizacji umacnianie przekonań o wartości poznawczej teorii od-
bywa się w wielu przypadkach na gruncie logice indukcyjnej. Polega to na przy-
woływaniu przykładów spektakularnych sukcesów wybranej organizacji (czasem
nawet wielu), która przez specyficzne kształtowanie czy porządkowanie  wewnętrz-
nych procesów odniosła sukces, działając w ramach określonych (indywidualnych)
uwarunkowań. Na tej podstawie wyprowadza się uogólnienia, teorie, paradygmaty.
Taki proces uprawdopodobniania koncepcji budzi jednak wątpliwości pojawiających
się na gruncie metodologii nauk.

Eksponowanie konkretnych przypadków wydaje się pożyteczne o tyle, o ile sta-
nie się bodźcem do kreatywnego myślenia o organizacji i refleksyjnej analizy jej nie-
doskonałości. Kształtowanie zaś (na wzór rynkowego lidera) odmiennych procesów
wewnętrznych organizacji operującej w ramach innych uwarunkowań wydaje się da-
lece ryzykowne i naukowo nieuzasadnione. 

Karl Popper w Logice odkrycia naukowego nie tylko poddaje krytyce podejścia
do weryfikacji teorii tworzone na gruncie logiki indukcyjnej, ale uznaje ją za narzę-
dzie nieprzydatne w metodologii nauk: „praca naukowca polega na formułowaniu i
sprawdzaniu teorii. Wydaje mi się, że stadium początkowe, akt narodzin pomysłu
czy wymyślenia teorii ani nie wymaga analizy logicznej, ani się takiej analizie nie
poddaje”  [7, s. 25]. Indukcję kwalifikuje on raczej jako narzędzie psychologii em-
pirycznej.  

W tym kontekście z dużą ostrożnością należałoby obserwować zjawisko lawi-
nowo przyrastającej liczby wdrożeń tzw. znormalizowanych systemów zarządzania,
szczególnie w organizacjach gospodarczych. Systemy te niemal powszechnie opisy-
wane są w literaturze przedmiotu jako nowe koncepcje doskonalenia organizacji w

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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sferze relacji ze środowiskiem przyrodniczym, jakości czy bezpieczeństwa pracy.
Równocześnie podkreśla się, iż ujednolicenie (normalizacja) pośrednio przyczynia się
do ich upowszechnienia [6, s. 9]. Staje się to niekiedy podstawą do konstatacji, iż
„opublikowanie norm ISO serii 9000 w latach 1986-87 można uznać za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w rozwoju koncepcji zarządzania jakością” [8, s. 186].   

Trudno nie odnieść wrażenia, iż uprawdopodabnia się je na podstawie zakrojo-
nych na szeroką skalę kampanii marketingowych mających na celu przekonanie jak
największej liczby praktyków i teoretyków zarządzania do ich praktycznej i nauko-
wej użyteczności. Dowodem na skuteczność takich działań jest ogromna liczba na-
śladowczych wdrożeń w sferze gospodarczej, a w naukach o zarządzaniu − pojawie-
nie się dziedziny tzw. znormalizowanych systemów zarządzania1.

Marketingowo wytworzone zainteresowanie jest źródłem popytu na publikacje,
wdrożenia, systemy informatyczne i inne produkty o różnej zawartości wiedzy. Ich
wzrastająca sprzedaż przysparza im zwolenników, z czasem − propagatorów, ale suk-
ces koncepcji na rynku idei nie może być probierzem wiedzy. 

Na gruncie metodologii nauki takiego sposobu uprawdopodobniania nie da się za-
akceptować, nie jest to droga do pozytywnej weryfikacji koncepcji, stopień akcepta-
cji określonych stwierdzeń nie czyni z nich bowiem wiedzy i nie dowodzi ich
prawdziwości. Czy zatem koncepcje te dostarczają nowej wiedzy o organizacji czy
też upozorowanych na nią czysto komercyjnych produktów? 

Wśród klasyków metodologii nauki powszechne jest przekonanie, iż znamieniem
postawy naukowej jest pewien sceptycyzm, a ślepe oddanie się teorii nie jest inte-
lektualną cnotą, lecz intelektualnym przestępstwem [3, s. 352-362]. Tego typu
postawy badaczy, często afirmowane przez świat nauki, stają się pożywką dla rozwoju
myśli postmodernistycznej propagującej nieufność wobec wiedzy i  obiektywnej
prawdy. Czołowy przedstawiciel tego nurtu J. Lyotard stwierdza, iż  „Wytwarza się
już nie wiedzę (du connu), lecz nie-wiedzę (de l’inconnu)” [5, s. 161]. Rozwijając tę
myśl, wyjaśnia: „używając języka, konstruujemy raczej pewną wizję świata, zgodną
z naszymi takimi czy innymi interesami, niż opisujemy tzw. obiektywną, niezależną
od nas rzeczywistość” [5, s. 161].

Przedstawiciele różnych nurtów metodologii nauk, przykładowo Karl Popper czy
Imre Lakatos, wielokrotnie w swych publikacjach podkreślali, iż wartość poznawcza
teorii nie ma nic wspólnego z jej psychologicznym wpływem na ludzkie umysły.
Przekonanie, akceptacja, zrozumienie są stanami ludzkiego umysłu, lecz obiektywna,
naukowa wartość teorii jest niezależna od stanów umysłu, który ją tworzy czy rozu-
mie (por. [3]). 

Decyzja o wdrożeniu określonej koncepcji w organizacji wiąże się z oczekiwa-
niami podniesienia jej doskonałości w sferach, do których koncepcja się odnosi.
Sprawność koncepcji jako sytemu teoretycznego jest jednak zależna od wielu ze-

1 Pod tym hasłem pojawia się ona w programach i podręcznikach akademickich. 
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wnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań tej organizacji. Podstawą decyzji o wy-
borze,  a w rezultacie o  wdrożeniu odpowiedniej koncepcji, jest poznanie tych uwa-
runkowań. Poznanie leży więc u podstaw racjonalności wdrożenia, ale poprawnie
metodologicznie skonstruowana koncepcja powinna formułować również warunki
jej sprawności. W tym kontekście jej zdolność do przewidywania przyszłych zda-
rzeń czy przebiegu procesów jest głównym wyznacznikiem jej poprawności, a zara-
zem użyteczności. Zalecaną ostrożność w odniesieniu do użyteczności uniwersalnej
znormalizowanej koncepcji zarządzania jako narzędzia podnoszenia doskonałości
organizacyjnej konkretnego podmiotu należy więc dodatkowo rozciągnąć na jej po-
tencjał poznawczy. 

Do skonstruowania poprawnego, czyli możliwie niezawodnego przy danych uwa-
runkowaniach i spójnego opisu (reprezentacji) rzeczywistości organizacyjnej, nie-
zbędne jest stosowanie metod naukowych. Prawidłowo metodycznie skonstruowany
proces poznawczy ukierunkowany na ocenę racjonalności wdrożenia określonej kon-
cepcji powinien obejmować:
● obserwację i opis zjawiska (niedoskonałości),  
● sformułowanie hipotezy wyjaśniającej na podstawie analizowanej koncepcji, 
● użycie wyjaśnienia (modelu) do przewidzenia podobnego zjawiska, reakcji lub

stanu. 
Ocena trafności opisu, a więc jej potencjału poznawczego, powinna być pod-

stawą do jej pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.  

2. Wpływ formalizacji na sprawność systemów

Nie wgłębiając się terminologiczny dyskurs, można przyjąć, iż sprawność sys-
temu to jego zdolność do osiągania celów, dla których został stworzony. Sprawne
systemy zdolne do ich realizacji wymagają różnej wielkości zasileń zewnętrznych
(systemy otwarte), ich wielkość stanowi podstawę do oceny sprawności w wymiarze
ekonomicznym. 

W przypadku przywoływanych znormalizowanych systemów zarządzania warto
zwrócić uwagę na dwa poziomy celów – poziom pojedynczej organizacji wdrażającej
system i poziom regulacji stanowiącej dla niego metasystem. Celem wdrażania sys-
temu powinna być ciągła poprawa jakości produktów, bezpieczeństwa pracowników,
mniej uciążliwe dla człowieka i jego środowiska procesy itd. Celem metasystemu
jest natomiast zabezpieczenie ich realizacji we wszystkich podsystemach (podmio-
tach wdrażających). Sprawność metasystemu będzie więc istotnie zależna od spój-
ności z jego celami, celów poszczególnych elementów (systemów, podsystemów itd.),
w tym przypadku − pomiotów poddających się procesom certyfikacji.  

Z badań własnych autora wynika2, iż główną przesłanką ich wdrażania często jest
presja rynku, a ściślej: podmiotów otoczenia organizacji (interesariuszy, organów

2 Przy zastrzeżeniu, iż zbyt mała liczba obserwacji nie uprawnia do uogólnień na ich podstawie. 
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kontrolnych itd.), które przekonano, iż systemy te rzeczywiście gwarantują bezpie-
czeństwo i  jakość. W efekcie organizacje po często nieudawanej fascynacji systemem
w okresie jego wdrażania wchodzą w etap działań na rzecz utrzymywania zewnętrz-
nych audytorów w przekonaniu o swoim zaangażowaniu i obiektywnych trudnoś-
ciach obniżających dynamikę rozwoju systemu. 

Zdaniem autora można ten efekt wyjaśnić na gruncie dyscyplin tworzących nurt
tzw. zarządzania wiedzą. Wdrożenie znormalizowanego systemu rozpoczyna się od
uruchomienia procesów poznawczych na niespotykaną zazwyczaj w organizacji
skalę. Audyt wewnętrzny, który jest etapem wyjściowym w procesie kształtowania
systemu, wymusza organizację procesu poznawczego niemal na każdym stanowisku
pracy ukierunkowanego na poznanie uwarunkowań osiągnięcia określonego celu (ja-
kości, bezpieczeństwa pracy, obniżonej uciążliwości środowiskowej itd.). Wytwo-
rzona wiedza ma posłużyć do stworzenia wzorców zachowań, które zabezpieczałyby
realizację celów na określonym akceptowalnym poziomie. 

W efekcie tych procesów wspartych wiedzą ich uczestników (audytorów, pra-
cowników stanowisk poddanych analizie) powstaje taki wzorzec – nowa wiedza,
która ma służyć pracownikom w podejmowaniu bieżących decyzji. Ta wzorcowa
wiedza zostaje skodyfikowana, czego efektem jest dokumentacja systemu. Jest to
niestety pierwszy etap zamrażania procesów poznawczych. Zatwierdzenie systemu
przez zarząd, a następnie przez podmiot certyfikujący pogłębia tylko ten stan. Pro-
pagandowe ogłoszenie sukcesu powziętego projektu wywołuje trwałe zmiany w kul-
turze organizacyjnej. Od tej pory pracownicy uzyskują wykładnię do
usprawiedliwiania swoich decyzji. Czują się zwolnieni z trudu prowadzenia kogni-
tywnych analiz, jeśli tylko znajdą dla nich usprawiedliwienie w dokumentacji sys-
temu3. 

Wprawdzie wpisany w system, oparty na cyklu Deminga postulat ciągłej poprawy
stoi w sprzeczności z przedstawioną konstatacją, jednak wynika to z faktu, iż nie jest
on odnoszony do procesów poznawczych. Pojawiają się bowiem oczekiwania, że po-
prawa nastąpi samoistnie, w wyniku poprawnego działania systemu, który przecież
został pozytywnie zweryfikowany. W ten oto sposób system staje się wartością samą
w sobie. 

Rosną też bariery dotyczące wprowadzania wszelkich zmian, każda zmiana wy-
maga bowiem nowych zapisów w dokumentacji oraz przeprowadzenia analizy jej
wpływu na integralność systemu. Brak takiej weryfikacji będzie się przyczyniać do
jego powolnej entropii. Te relatywnie uciążliwe czynności powodują, iż zmiany wpro-
wadzane w rzeczywistym przebiegu procesów nie są nanoszone w dokumentacji albo
też są nanoszone bez analizy integralności systemu. W jednym i drugim przypadku
dochodzi do „rozchodzenia się” sformalizowanego systemu z rzeczywistością orga-
nizacji. 

3 Przypadki stwierdzone w trakcie badań w PMPoland SA. 
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Równie istotnie o skutkach wdrożenia decyduje jego wpływ na poziom formali-
zacji systemu zarządzania. Jednak ocena tych skutków w odniesieniu do zwykle
wzrastającej formalizacji całego systemu  nie może być jednoznaczna. Wynika to z
faktu, iż formalizacja może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na jego spraw-
ność. Należy więc poszukiwać w tym względzie optimum (zob. rys. 1). Osiągnięcie
tego stanu nie jest łatwe, dlatego też w każdej organizacji występują  obszary niedo-
formalizowania, gdy poziom sformalizowania jest niższy od pożądanego, oraz prze-
formalizowania,  gdy poziom ten jest wyższy.

Zarówno jeden, jak i drugi stan nie wpływa korzystnie na sprawność działania or-
ganizacji.

Rys. 1. Krzywa formalizacji

Źródło: [1, s. 41].

U podstaw wiary w moc sprawczą wdrażanych systemów leży ufność w sku-
teczność formalizacji, jednak po ich wdrożeniu znacznie częściej mamy do czynie-
nia z przeformalizowaniem. W konsekwencji organizacja ma ograniczoną zdolność
reakcji na zmianę.

Oznacza to, iż prawdziwym wyzwaniem dla wdrażających jest znalezienie progu
uzasadnionej interwencji, poza którym powinna się rozciągać przestrzeń swobod-
nego działania.
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3. Zwiększanie synergii systemu na podstawie wiedzy

Zdaniem autora koncentrowanie się na problemach poznawczych, a szczególnie
na identyfikacji deficytu wiedzy organizacyjnej, jest punktem wyjścia do podnosze-
nia doskonałości organizacji, również w omawianych obszarach.

Świadomość braku określonego rodzaju wiedzy oraz jej wagi dla dalszego roz-
woju organizacji powinna skłonić zarządzających do podjęcia działań na rzecz jej
pozyskania. Zwykle nie jest to przedsięwzięcie proste, gdyż na rzeczywistość orga-
nizacyjną składa się szereg wymiarów techniczny, ekonomicznych, społecznych itd.
Z tego też względu proces poznawczy powinien mieć charakter interdyscyplinarny.
Zaangażowanie w proces specjalisty z określonej dziedziny  przyczynia się do opisu
problemu w innym wymiarze (zob. rys. 2) co dopełnia system poznawczy i wzmac-
nia jego synergię, tworząc swoistą symbiotyczną sieć wiedzy4.  

Cp − cel poznawczy, 
wpn − poziom poznania w wymiarze n.

Rys. 2. Organizacyjna symbiotyczna sieć wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Jak już podkreślano, gdy cele metasystemu (sfery regulacyjnej) nie są w pełni
spójne z celami poszczególnych jego elementów, tj. systemów niższego rzędu, wów-
czas ogranicza to synergię, która jest podstawową przesłanką ich budowania. Do-
skonalenie organizacji ściśle związane z synergią powinno się koncentrować na
identyfikacji i analizie przyczyn niedoskonałości. Analiza zidentyfikowanej niedo-
skonałości organizacji powinna się odbywać na wszystkich jej poziomach. Można w
tym względzie posłużyć się propozycją G.A. Rumlera i A.P. Brache’a i wyznaczać
cele poznawcze na trzech poziomach, tj. całej organizacji, poszczególnych procesów
oraz stanowiska pracy [9, s. 42-56].
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4 Zależności te opisano szerzej w: [2, s. 26-32].
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Na poziomie pojedynczej organizacji efekt synergii osiągany i podnoszony jest
przez pogłębione poznanie istoty organizacji jako systemu jej celów, uwarunkowań
ich osiągania itd. oraz ciągłe zwiększanie efektywności procesów ukierunkowanych
na te cele. Racjonalność podejmowanych działań powinna być oceniana na podsta-
wie wynikającego z nich efektu organizacyjnego. 

W literaturze przedmiotu istotę organizacji w znaczeniu czynnościowym opisuje
się jako „proces wzajemnego podporządkowywania rzeczy i ludzi pod kątem
osiągnięcia największej sprawności” [4, s. 72]. Jeśli omawiane koncepcje uznamy za
metody porządkowania organizacji, to w efekcie ich stosowania należałoby oczeki-
wać podniesienia jej sprawności, czego nie należy utożsamiać z osiągnięciem poje-
dynczych celów (bezpieczeństwa, jakości itd.) 

Zarówno w praktyce, jak i w teorii literatury przedmiotu wśród przesłanek
wdrażania znormalizowanych systemów efekt organizacyjny nie jest należycie eks-
ponowany, a nawet jest on zwykle pomijany. Zdaniem autora powinien on być pod-
stawowym wyznacznikiem użyteczności koncepcji, a w szczególności w dziedzinach
nauki, której przedmiotem badań jest organizacja. Analiza tego efektu w praktycznych
wdrożeniach5 powinna stanowić fundament dla weryfikacji (uprawdopodobniania)
każdego nowego systemu teoretycznego. Postęp w dziedzinie nauk o organizacji
opiera się bowiem na tworzeniu teoretycznych podstaw do podnoszenia jakości or-
ganizacji w sensie rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym. Synergia jest nato-
miast immanentnym celem warunkującym sens tworzenia i trwania organizacji. 

4. Podsumowanie

Analizowane przez autora przypadki wykazywały po wdrożeniu znormalizowa-
nych systemów wzrost poziomu formalizacji całego systemu zarządzania z sympto-
mami przeformalizowania. Wewnętrzna analiza efektów wdrożeń ograniczała się
zazwyczaj jedynie do oceny stopnia osiągnięcia celów i poziomu wdrożenia opraco-
wanych procedur. Formalizacja polegała głównie na wymuszaniu realizacji zadań w
sposób zgodny z wiedzą skodyfikowaną w postaci dokumentacji systemu. W ten spo-
sób przedefiniowano odpowiedzialność każdego z uczestników organizacji za osiąga-
nie jej ogólnych celów. Ograniczono swobodę pracowników w sferze doboru
sposobów koniecznych do wykonania swoich zadań. 

W efekcie wdrożenia poszerzono przestrzeń biurokratyczną przedsiębiorstwa w
wymiarach:  poziomu koordynacji, sformalizowania i w pewnym sensie specjaliza-
cji (zob. rys. 3). Główny wpływ na te zjawiska miało nałożenie odpowiedzialności za
jakość, bezpieczeństwo oraz wpływ na środowisko na stanowiska funkcjonalne, czyli

5 Lub ocena możliwości  jego potencjalnego wystąpienia na podstawie dedukcji z koncepcji  jedno-
stkowych zdań, czyli przewidywań. Jest to droga weryfikacji zaproponowana przez Poppera [7, s. 27].
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na pełnomocników zarządu ds. funkcjonowania poszczególnych systemów (lub
pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu).    

Rys. 3. Poszerzanie przestrzeni biurokratycznej w wyniku wdrożenia
znormalizowanych systemów zarządzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [10, s. 282].

Poziom zbiurokratyzowania determinuje możliwości adaptacyjne i zdolność przy-
stosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Im wyższe zbiurokratyzowanie,
tym mniejsza elastyczność i adaptacyjność struktury. Wszystkie zmiany w wymie-
nionych wymiarach stanowią potencjalne źródła zarówno dodatnich, jak i ujemnych
efektów organizacyjnych. Z tego też względu powinny być oceniane w konkretnym
– indywidualnym − przypadku. Predykcja stanu zorganizowania (efektów organiza-
cyjnych) podmiotu po wdrożeniu koncepcji jest absolutnym wymogiem racjonal-
ności wdrożenia. Dostarczenie narzędzi dla procesów antycypacji jest zaś wymogiem
dla koncepcji ukształtowanej zgodnie z zasadami metodologii nauki. Ich brak bo-
wiem ogranicza możliwości jej uprawdopodobniania, gdyż praktyczne wykorzysty-
wanie niezweryfikowanych koncepcji podnosi ryzyko występowania ujemnych
efektów organizacyjnych. 
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METHODOLOGICAL PROBLEMS IN ORGANIZATIONS 
IMPROVEMENT THROUGH NEW MANAGEMENT CONCEPTON 
THE EXAMPLE OF NORMALIZED SYSTEMS OF MANAGEMENT 

Summary 

The paper is an attempt to explain the rational implementation of normalized systems of manage-
ment within organizations. The author carries out a critical analysis of theoretical possibility for orga-
nizations improvement through this concept. The author also gives recommendations on conditions for
the correct implementation process of these systems.
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ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 
W DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

1. Wstęp

Doskonaląc wdrożone systemy zarządzania, przedsiębiorstwa nie tylko wyko-
rzystują w tym celu międzynarodowe standardy organizacyjne, opierając się na wy-
tycznych z zakresu zarządzania jakością (ISO serii 9000), środowiskiem (ISO serii
14000), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N/OHSAS 18001), bezpieczeństwem
informacji (ISO 27001), lecz także stosują inne narzędzia zawarte w Toyota Produc-
tion System (kaizen, 5S/TPM) lean management czy metodykach six sigma 
(DMAIC, DMADV/DFSS). Coraz częściej narzędzia te są ze sobą integrowane, co
umożliwia kompleksowe doskonalenie obszarów działalności przedsiębiorstwa. 
Integrowanie narzędzi doskonalenia operacyjnego wpływa także na podnoszenie
kwalifikacji i świadomości pracowników, zwłaszcza w zakresie reagowania na wy-
stąpienie niezgodności (podejmowanie działań korygujących), identyfikacji ryzyka,
a także wprowadzania inicjatyw w zakresie działań doskonalących. Skuteczność za-
rządzania na poziomie operacyjnym, podobnie jak na poziomie strategicznym, za-
leży od postawy przywódczej menedżerów (w tym przypadku kadry niższego i
średniego szczebla) czy liderów kierujących poszczególnymi projektami. Oprócz fa-
chowej wiedzy i zdolności komunikacyjnej wymagane są od nich umiejętności kie-
rowania zespołami ludzkimi (jasnego definiowania celów i zadań, odpowiedzialności,
delegowania uprawnień), motywowania, a także oceniania rezultatów. Zwrócenie
przez przedsiębiorstwa uwagi na doskonalenie świadomości i kompetencji pracow-
ników, motywację oraz na przywództwo ma priorytetowe znaczenie w doskonaleniu
organizacji. [1; 3] Organizacje, chcąc osiągnąć założone cele oraz chcąc pobudzać za-
angażowanie i innowacyjność zasobów ludzkich, powinny: 
● określić potrzeby kompetencyjne w odniesieniu do każdej działalności;
● przeprowadzać skuteczny dobór kandydatów na odpowiednie stanowiska;
● organizować szkolenia stanowiskowe;
● planować rozwój personelu;
● określić uprawnienia i odpowiedzialności;

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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● ustalać cele indywidualne i zespołowe, 
● zarządzać działaniami oraz oceniać osiągane wyniki;
● prowadzić otwartą, bezpośrednią komunikację w celu stałego rozpoznawania po-

trzeb pracowników;
● stwarzać warunki do wykazywania innowacyjności;
● zachęcać pracowników do zdobywania uznania i nagród;
● wykorzystywać pomiar zadowolenia pracowników do podejmowania działań do-

skonalących.
Doskonaląc systemy zarządzania, przedsiębiorstwa wykorzystują, oprócz naj-

bardziej popularnych standardów opartych na wymaganiach międzynarodowych
norm organizacyjnych, coraz bardziej wyrafinowane narzędzia (takie jak kaizen,
TPM, six sigma), których wdrożenie wymaga intensywnych wysiłków związanych z
doskonaleniem kwalifikacji pracowników w celu zwiększania ich stopnia zaan-
gażowania w rozwiązanie pojawiających się problemów.

2. Angażowanie pracowników przez kaizen

Skuteczne wdrożenie kaizen jest możliwe pod warunkiem zrozumienia przez naj-
wyższe kierownictwo, a także kierownictwo średniego szczebla tego, że korzystne
zmiany mogą być wynikiem działań pracowników operacyjnych oraz że pokonanie
stagnacji w organizacji nie musi się wiązać z kosztownymi innowacjami, takimi jak:
nowoczesne technologie czy zakup nowych maszyn. Kaizen zakłada, iż wystarczy
wnikliwa obserwacja i doskonalenie wewnętrznych procesów oraz zaangażowanie
pracowników [8]. Muszą oni zostać zainspirowani do nieustannego, codziennego po-
szukiwania coraz nowszych rozwiązań oraz udoskonaleń. Istotne jest również utrzy-
mywanie przez pracowników porządku w miejscu pracy, a także unikanie
marnotrawstwa. Aby wyrobić tego typu nawyki, konieczne jest silne zaangażowanie
kadry zarządzającej, kierownictwa poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery pozwa-
lającej na skuteczne wdrożenie filozofii kaizen [6]. Jest to trudne, gdyż wymaga to
zmian w postawach, zachowaniu,  a także w mentalności ludzkiej. Pracownicy na
ogół boją się zmian i to należałoby zmienić. Pracownicy winni stać się zorientowani
na proces i na współpracę, a nie na współzawodnictwo. O skuteczności wdrożenia
kaizen decyduje skuteczna komunikacja między przełożonymi a podwładnymi. Naj-
prostszą formą budowania świadomości załogi przedsiębiorstwa są szkolenia wyra-
biające nawyk pracy zespołowej oraz pobudzające aktywność pracowników. Projekty
kaizen wdraża się zarówno w przypadku rozwiązywania doraźnych problemów, jak
i okresowego usprawniania wyników (kaizen events, np. przez tzw. tygodnie kaizen).
W wielu firmach w ramach podejścia kaizen zachęca się, by pracownicy zgłaszali
także indywidualnie swoje pomysły. W tym celu opracowuje się specjalne formula-
rze, na których zatrudnieni zgłaszają swoje pomysły na usprawnianie poszczegól-
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nych stanowisk pracy, maszyn, przepływu, komunikacji. Wypełnione formularze są
wrzucane do specjalnych przeznaczonych do tego celu skrzynek (idea boxes) lub są
przekazywane kierownikowi jednostki organizacyjnej (np. działu), a następnie ze-
społowi odpowiedzialnemu za wdrażanie usprawnień, który rozpatruje pomysły. Cie-
kawe propozycje są realizowane. Wszystkie z nich są ewidencjonowane (najczęściej
w formie elektronicznej), a osoby najbardziej zaangażowane w proponowanie
usprawnień są wyróżniane i odpowiednio nagradzane przez kierownictwo [9].

3. Angażowanie pracowników przez TPM

Wdrażając tę koncepcję, przedsiębiorstwa mają na celu także pobudzanie inicja-
tyw wśród pracowników operacyjnych, którzy mogą zgłaszać propozycje udoskona-
leń, a także uczestniczyć w grupowym rozwiązywaniu problemów. Istotne są takie
działania, jak wzbudzenie zainteresowania i udział operatorów w programie uspraw-
nień, przede wszystkim bowiem oni posiadają informacje umożliwiające skuteczne
przeciwdziałanie awariom [7; 4]. Szczególnie ważne jest również przekazanie im de-
cyzyjności, która będzie wspomagała wykonywanie tych czynności. Możliwe jest to
dzięki stworzeniu odpowiedniej atmosfery polegającej na otwartej i nieskrępowanej
komunikacji między pracownikami a menedżerami średniego szczebla nadzorującymi
procesy wytwarzania oraz utrzymania ruchu (np. mistrz, kierownik produkcji). W
wielu przypadkach menedżerowie ci stymulują inicjatywy podejmowane przez pra-
cowników, lecz nie sprawują nad nimi bezpośredniego nadzoru. Wskazują oni tylko
problemy, którymi pracownicy mogliby się zająć, i oczekują, by operatorzy zapro-
ponowali realne i korzystne dla firmy rozwiązania (nie tylko pod względem finan-
sowym, lecz także zwiększającym bezpieczeństwo pracy czy korzystne
oddziaływanie na środowisko), np.:
● zmniejszenie lub ponowne wykorzystanie w zakładzie odpadów produkcyjnych;
● zmniejszenie liczby braków;
● organizacja stanowiska pracy mająca na celu zagwarantowanie łatwego i szyb-

kiego dostępu do podręcznych narzędzi;
● zabezpieczenie przewodów instalacyjnych, które mogą utrudnić dostęp do ma-

szyny czy poruszanie się po hali produkcyjnej;
● zapewnienie operatorom lub konserwatorowi łatwego i bezpiecznego dostępu do

elementów urządzenia podczas pracy czy w momencie rozruchu. 
Rozwiązania problemów mogą być zgłaszane przez pracowników zarówno in-

dywidualnie, jak i grupowo (małe grupy zadaniowe). Szczególnie ważne ze strony
menedżerów zarządzających produkcją i utrzymaniem ruchu jest promowanie i na-
gradzanie proponowanych i wdrożonych rozwiązań przynoszących  firmie wymierne
korzyści nie tylko finansowe, ale także społeczne. Nie zawsze musi być to bezpo-
średnia motywacja finansowa (może być to nagroda rzeczowa, np. rower górski, sprzęt
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fotograficzny lub atrakcyjna forma wypoczynku, np. wycieczka zagraniczna dla naj-
bliższej rodziny). Wprowadzaniu TPM towarzyszy także formalny system prezenta-
cji dokonań pracowników polegający na umieszczaniu  na tablicy np. zdjęć
stanowiska pracy przed dokonaniem usprawnień i po ich dokonaniu, zdjęć autorów
koncepcji udoskonaleń, wykresów graficznych ilustrujących poprawę wyników itp.

4. Angażowanie pracowników przez six sigma

Skuteczne wdrażanie programu six sigma wymaga aktywnego włączenia w rea-
lizację projektu wszystkich pracowników na każdym stanowisku pracy. Powinni oni
przejść cykl intensywnych szkoleń, podczas których nabędą umiejętności posługi-
wania się narzędziami i technikami mogącymi mieć zastosowanie we wdrażanych
projektach [5]. W organizacjach stosujących koncepcję six sigma poszczególnym po-
ziomom zarządzania przypisuje się odpowiednie hierarchiczne stopnie: arcymistrzo-
wie (champions), sponsorzy (sponsors), mistrzowie czarnych pasów (masters black
belts − MBB), czarne pasy (black belts − BB), zielone pasy (green belts − GB), żółte
pasy (yellow belts − YB), białe pasy (white belts –WB) [11].

Szczególnie istotnym elementem wdrażania six sigma są szkolenia, którymi po-
winny zostać objęte wszystkie poziomy przedsiębiorstwa: od członków zarządu za-
czynając, przez średni i niższy szczebel kierownictwa, a na poziomie wykonawczym
kończąc. Obowiązkiem organizacji jest opracowanie dokładnego planu szkoleń
uwzględniającego to, kto będzie szkolony, z jakiego zakresu oraz kiedy. Obligato-
ryjne dla wszystkich pracowników powinno być przeprowadzone szkolenie wyjaś-
niające podstawowe kwestie związane z six sigma oraz potrzebę wdrożenia koncepcji
w przedsiębiorstwie. Szkolenia związane z projektami six sigma obejmują zaawan-
sowane metody i narzędzia statystyczne oraz rozwiązania organizatorskie. Osoby do
takich szkoleń są wybierane ze względu ich doświadczenia, wykształcenie i wiedzę
oraz predyspozycje interpersonalne. Szkolenia dotyczące six sigma powinny kłaść
nacisk na takie elementy, jak:
● praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy,
● nauka na przykładach (doświadczeniach innych firm bądź jednostek własnego

przedsiębiorstwa),
● stopniowe nauczanie − od rzeczy najprostszych do bardziej zaawansowanych i

złożonych,
● różne style i techniki nauczania urozmaicające szkolenia.

Szkolenia dla pracowników w zakresie six sigma nie powinny mieć charakteru
jednorazowego, lecz powinny odbywać się cyklicznie. Wynika to po pierwsze z faktu,
że niektóre role, z racji ich specyfiki, mają wyznaczone ramy czasowe.  Szczególnie
istotna przy wdrażaniu projektów six sigma jest komunikacja między członkami ze-
społów zadaniowych. Odbywa się ona przez comiesięczne oraz cokwartalne spotka-
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nia (połączone z wymianą doświadczeń, szkoleniami i oceną rezultatów), a także in-
tranet (przez który pracownicy mają dostęp do narzędzi, danych) [10].  

Sukces wprowadzania koncepcji six sigma zależy niewątpliwie od doskonalenia
kwalifikacji pracowników pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu świa-
domości oraz umiejętności w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów, a
także od aktywnego zaangażowania menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
(pełniących odpowiednie funkcje we wprowadzaniu projektów) przez przekazywa-
nie wiedzy oraz niwelowanie hierarchicznych barier komunikacyjnych z podwład-
nymi.

5. Wyniki badań empirycznych

Przedmiotem badań prowadzonych przez autora była identyfikacja przedsię-
wzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa działające w naszym kraju, które
wdrożyły systemy zarządzania oparte na międzynarodowych standardach zarządza-
nia (a także inne narzędzia doskonalenia operacyjnego) w zakresie budowania rela-
cji z pracownikami w celu zwiększania ich zaangażowania w procesie doskonalenia
organizacji. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2008 r.
Kwestionariusze wysłano do 7000 podmiotów gospodarczych, z czego odesłano 
712 ankiet (zwrotność na poziomie 10,0%; z czego do analizy zakwalifikowano 700
ankiet). Wyniki badań zostały zaprezentowane w tab. 1-2.

Tabela 1. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania relacji
z pracownikami (wyniki badań z 2008 r.; porównanie  segmentów w zależności od posiadanego
systemu zarządzania; w odsetkach wskazań)

Działania podejmowane 
przez przedsiębiorstwa

Ogółem 
N = 700

Firmy 
posiadające 
ISO 9001 

2008 
N = 529

Firmy 
nieposiadające 

ISO 9001 
2008 

N = 171

Firmy 
posiadające 
ISO 14001

2008 
N = 253

Firmy 
posiadające 

PN-N/-OHSAS 
18001 
2008 

N = 145
1 2 3 4 5 6

Organizowanie obligatoryjnych
szkoleń 76,43 80,53 63,74 86,56 86,21

Uzależnienie wynagrodzenia 
od wyników pracy 70,14 69,38 72,51 71,94 73,79

Poprawa warunków 
bezpieczeństwa pracy 66,86 72,02 50,88 80,24 86,90

Możliwość zgłaszania
inicjatyw/pomysłów 65,86 67,49 60,82 73,91 75,86

Ocena pracowników 64,57 65,41 61,99 70,75 70,34
Wspólne z pracownikami 
uzgodnienia celów i zadań 61,00 61,81 58,48 66,80 68,28
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Źródło: badania własne.

Tabela 2. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania relacji
z pracownikami (wyniki badań z 2008 r.; porównanie segmentów w zależności od posiadanego
narzędzia doskonalenia operacyjnego; w odsetkach wskazań)

Działania 
podejmowane 

przez 
przedsiębiorstwa

Ogółem 
N =700

Firmy 
wykorzystujące

TPM 
N = 98

Firmy 
wykorzystujące

kaizen
N = 69

Firmy 
wykorzystujące 

six sigma
N = 55

1 2 3 4 5
Organizowanie obligatoryjnych
szkoleń 76,43 83,67 84,06 89,09

Uzależnienie wynagrodzenia 
od wyników pracy 70,14 77,55 79,71 87,27

Poprawa warunków 
bezpieczeństwa pracy 66,86 80,61 71,01 78,18

Możliwość zgłaszania 
inicjatyw/pomysłów 65,86 83,67 88,41 89,09

Ocena pracowników 64,57 82,65 72,46 92,73
Wspólne z pracownikami uzgodnie-
nia celów i zadań 61,00 65,31 66,67 78,18

Wsparcie bezpośrednich
przełożonych w rozwiązywaniu 
problemów

59,86 72,45 68,12 72,73

Możliwość awansu zawodowego 53,57 74,49 79,71 81,82

1 2 3 4 5 6
Wsparcie bezpośrednich
przełożonych w rozwiązywaniu
problemów

59,86 62,19 52,63 64,43 66,21

Delegowanie uprawnień 49,00 51,80 40,35 56,52 61,38
Możliwość awansu zawodowego 53,57 54,06 52,05 58,89 64,14
Zapewnienie fachowej prasy/
wydawnictw/serwisów 
informacyjnych

51,71 53,50 46,20 58,10 60,69

Wyrażanie uznania 51,14 52,17 47,95 55,34 57,24
Szkolenia fakultatywne 47,71 51,98 34,50 57,71 59,31
Zespołowe rozwiązywanie proble-
mów (np. przez quality circles) 47,29 49,91 39,18 54,55 55,86

Przykład przełożonych 44,57 47,64 35,09 53,75 57,24
Komunikowanie wyników 
na tablicach informacyjnych 41,43 45,75 28,07 59,68 60,69

Pomoc socjalna 41,29 42,16 38,60 48,22 52,41
Restrykcyjny system kar 27,57 29,30 22,22 36,76 37,93
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Tabela 2 (cd.)

Źródło: badania własne.

Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, iż przedsiębiorstwa
działające w naszym kraju, budując relacje z pracownikami, koncentrują się przede
wszystkim na organizowaniu obligatoryjnych szkoleń stanowiskowych, uzależnie-
niu wynagrodzenia od wyników pracy, a także na poprawie warunków bezpieczeń-
stwa pracy.

Firmy coraz bardziej starają się zwiększyć zaangażowanie personelu przez możli-
wość zgłaszania inicjatyw/pomysłów, ocenę pracowników, wspólne z pracownikami
uzgodnienia celów i zadań, wsparcie bezpośrednich przełożonych w rozwiązywaniu
problemów, możliwość awansu zawodowego, zapewnienie pracownikom fachowej
prasy/wydawnictw/serwisów informacyjnych, wyrażanie uznania, delegowanie
uprawnień, zespołowe rozwiązywanie problemów (np. przez quality circles), szko-
lenia fakultatywne, a także przez przykład przełożonych. Działania te najczęściej po-
dejmują firmy mające certyfikaty potwierdzające wdrożenie międzynarodowych
standardów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), bezpie-
czeństwem i higieną pracy (PN-N /OHSAS 18001), jednak są one podejmowane
głównie przez podmioty gospodarcze wykorzystujące inne narzędzia doskonalenia
operacyjnego, jak np. TPM, kaizen czy six sigma.

Można zauważyć, iż w przedsiębiorstwach wykorzystujących w ramach dosko-
nalenia procesów koncepcję TPM kładziony jest nacisk na poprawę warunków bez-
pieczeństwa pracy, delegowanie uprawnień, szkolenia fakultatywne oraz przykład
przełożonych. Z kolei w organizacjach, które wprowadziły kaizen, widoczne jest an-
gażowanie pracowników przez  pobudzanie ich kreatywności w zakresie możliwości
zgłaszania inicjatyw/pomysłów, pracy zespołowej (w ramach kół jakości) oraz sty-
mulowanie rozwoju przez możliwości awansu zawodowego. Najwięcej wysiłków
podejmują jednak firmy wykorzystujące metodyki six sigma w zakresie doskonale-

1 2 3 4 5

Zapewnienie fachowej prasy/wy-
dawnictw/serwisów informacyjnych 51,71 58,16 50,72 58,18

Wyrażanie uznania 51,14 65,31 57,97 69,09

Delegowanie uprawnień 49,00 71,43 62,32 61,82

Zespołowe rozwiązywanie proble-
mów (np. przez quality circles) 47,29 73,47 75,36 85,45

Szkolenia fakultatywne 47,71 61,22 56,52 56,36

Przykład przełożonych 44,57 61,22 55,07 58,18

Komunikowanie wyników 
na tablicach informacyjnych 41,43 75,51 66,67 80,00

Pomoc socjalną 41,29 57,14 55,07 60,00

Restrykcyjny system kar 27,57 40,82 37,68 43,64
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nia procesów/produktów. Szczególny nacisk kładą one na organizowanie obligato-
ryjnych szkoleń, uzależnienie wynagrodzenia od wyników pracy, możliwość zgłasza-
nia inicjatyw/pomysłów, ocenę personelu, wspólne uzgodnienia celów i zadań przez
menedżerów i podwładnych, możliwość awansu zawodowego, a także na zespołowe
rozwiązania problemów. Przedsiębiorstwa te wyróżniają się także wyrażaniem uzna-
nia pracownikom oraz informowaniem  o ich wynikach na tablicach informacyjnych. 

Rekapitulując, należy stwierdzić, iż organizacje chcące doskonalić swój system
zarządzania przez wzrost zaangażowania swoich pracowników nie powinny się
wyłącznie koncentrować na wdrażaniu standardów zarządzania jakością, środowi-
skiem czy bezpieczeństwem i higieną pracy. Znacznie większe efekty mogłyby one
uzyskać, wdrażając dobre praktyki (dostrzegane w firmach wdrażających TPM, kai-
zen czy six sigma) opierające się na pobudzaniu kreatywności personelu przez stwo-
rzenie pracownikom możliwości zgłaszania usprawnień w procesach/produktach,
zespołowe wdrażanie projektów oraz widoczne przywództwo menedżerów akcento-
wane przez ich przykład i wspieranie podwładnych w rozwiązywaniu problemów. 
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THE EMPLOYEES COMMITMENT TO THE IMPROVEMENT 
OF MANAGEMENT SYSTEM

Summary

Improving management systems with the use of the PDCA cycle, enterprises are not only interes-
ted in the implementation of quality management system (conform to ISO series 9000), environmental
management system (conform to ISO 14001 / EMAS), occupational health and safety management sys-
tem (conform to OHSAS / PN - N 18001), but more and more they are using the others operational ma-
nagement tools like Toyota Production System (kaizen, 5S/TPM), Lean Management or Six Sigma
methodologies (DMAIC, DMADV/DFSS). More and more they are integrating these tools to achieve
the effect of synergy in continuous improvement of the organizations. The integration of these tools has
the positive impact on raising people’s awareness and their commitment to achieve organizational ex-
cellence. 
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OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW 
W STOSUNKU DO KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ 

(STUDIUM PRZYPADKU)

1. Wstęp

W dobie rosnącej konkurencji w każdej firmie komunikacja wewnętrzna powinna
być przedmiotem szczególnej uwagi i troski, gdyż jest elementem mającym ogromny
wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. Im bardziej firma chce się rozwijać, tym
bardziej musi korzystać z profesjonalnej komunikacji. Nie ma jednak idealnego i uni-
wersalnego modelu komunikowania się, który można byłoby wykorzystać w dowol-
nej organizacji, istnieje bowiem tyle rozwiązań, ile jest firm. Należy więc stworzyć
taki system, który będzie odpowiadał profilowi i potrzebom danego przedsiębior-
stwa, a także zatrudnionym w nim pracownikom. Aby to było możliwe, należy wziąć
pod uwagę nie tylko cele menedżerów, a przede wszystkim oczekiwania pracowni-
ków w stosunku do komunikacji wewnętrznej.

Skutecznie prowadzona, optymalnie wykorzystana komunikacja wewnętrzna
może dać przedsiębiorstwu maksimum korzyści, ponieważ umacnia identyfikację
pracownika z firmą, zwiększa jego motywację do pracy, podnosi efektywność pracy,
sprzyja wprowadzaniu zmian oraz prowadzi do budowania pozytywnego wizerunku
firmy zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Każda firma, która realizuje efek-
tywną, wielostronną komunikację wewnętrzną, może liczyć na zbudowanie dobrego,
zaangażowanego i zmotywowanego zespołu oraz na osiągnięcie sukcesu.

Dobra komunikacja wewnątrz firmy, między zarządem, kierownictwem a pra-
cownikami, w końcu między samymi pracownikami, odbywa się na różnych ka-
nałach. Wydawnictwo wewnętrzne, tablice ogłoszeń, media zewnętrzne, poczta
elektroniczna, Internet, a także spotkania informacyjne, podczas których można za-
dawać pytania szefowi, to tylko niektóre z nich. Komunikacja wewnętrzna dyspo-
nuje zatem bardzo wieloma narzędziami, na ogół bardzo prostymi. Sztuka polega na
ich właściwym doborze służącym temu, aby osiągnąć nie tylko przekaz informacji,
ale także sprzężenie zwrotne.
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Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania oczekiwań pracowników w
stosunku do komunikacji wewnętrznej. Ocena zostanie przedstawiona na podstawie
wyników anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników przedsię-
biorstwa produkcyjno-usługowego X z branży budownictwa drogowego.

2. Komunikacja wewnętrzna

Każda organizacja tworzy własną sieć komunikacji, która funkcjonuje, dzięki po-
rozumiewaniu się jej członków. Komunikacja1 w organizacji nie powinna być ogra-
niczona tylko do informowania, ale powinna polegać na dialogu, tzn. nadawca jest
również odbiorcą i odwrotnie. Ma ona zapewnić wysokiej jakości obieg informacji i
ich wymianę między ludźmi. Komunikowanie w organizacji powinno przebiegać we
wszystkich możliwych kierunkach [1, s. 226-227]:
● w dół hierarchii organizacyjnej, gdy menedżer przekazuje informacje, polecenia

podwładnym, służy przede wszystkim doradzaniu, informowaniu, nakazywaniu,
instruowaniu i ocenie pracowników oraz powiadamianiu członków organizacji o
celach organizacyjnych i polityce; w komunikacji z góry na dół dominuje kilka
form porozumiewania się m.in. przez: rozmowy, dyskusje, wydawnictwo we-
wnętrzne, tablicę ogłoszeń oraz coraz bardziej popularny w polskich firmach In-
ternet;

● w górę hierarchii organizacyjnej, gdy menedżer otrzymuje informacje, sprawo-
zdania i sugestie z dołu oraz przekazuje swoim przełożonym sprawozdania; do
najczęściej spotykanych form komunikacji z dołu do góry możemy zaliczyć:
gorącą linię telefoniczną, skrzynkę pomysłów, konkursy pracownicze oraz kon-
takt bezpośredni; komunikacja w górę jest jednak trudniejsza, ponieważ napo-
tyka wiele barier, takich jak: nieosiągalność, niedostępność lub przeciążenie
przełożonych oraz przekazywanie niepełnych informacji spowodowane strachem
podwładnych, zakłóceniami2 i zniekształcaniem informacji3 (często celowym);

● poziomo, wymiana między pracownikami lub kierownikami znajdujących się na
tym samym poziomie hierarchii organizacyjnej, między członkami grup robo-
czych, między pracownikami liniowymi i sztabowymi, służy koordynacji i roz-
wiązywaniu problemów oraz współdziałaniu; najczęściej z racji jednakowej
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1 Komunikacja oznacza porozumiewanie się, czyli przekazywanie informacji między ludźmi w or-
ganizacji. Zasadniczo wyróżnia się dwie podstawowe formy komunikacji:
– komunikowanie się – kiedy ludzie mogą bezpośrednio wymieniać sygnały,
– komunikowanie – kiedy nie istnieje bezpośredni kontakt między ludźmi, komunikowanie odbywa

się za pomocą mediów (środków komunikowania) [3, s. 127].
2 Zakłócenia obniżają skuteczność komunikowania się między ludźmi, pochodzą z otoczenia osób

komunikujących się, np. hałas, trzaski, gwar i rozmowy innych osób, muzyka i wiele innych.
3 Zniekształcenia informacji stanowią istotną barierę w komunikacji i bardzo często są przyczyną

wielu nieporozumień, problemów i plotek.



hierarchii zajmowanej w strukturze komunikacja ta ma charakter bardziej nie-
formalny; odbywa się ona przez kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
wspólne spotkania i imprezy czy też zakładanie kółek hobbystycznych, wymianę
pracowników między działami itp.;

● po liniach skośnych (diagonalnie), gdy komunikacja w organizacji przekracza
formalną hierarchię organizacji i zdeterminowana jest często nieformalnym, swo-
bodnym współdziałaniem pracowników. 
Podstawowe cele komunikacji wewnętrznej to [2]:

● uwrażliwienie załogi na zadania przedsiębiorstwa,
● tworzenie ducha współpracy,
● wzmacnianie spójności,
● ustalanie klimatu zaufania. 

Jak widać, komunikacja wewnętrzna ma więcej celów niż tylko informowanie
pracowników o tym, co dzieje się w firmie, ma również ich edukować i motywować.
Wszystkie te cele uzupełniają się, ponieważ przez informacje zwiększa się świado-
mość pracowników na temat organizacji i jej działalności, a także zaangażowanie ich
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co pośrednio stymuluje ich motywację.

System komunikacji wewnętrznej buduje się głównie przez dokładne poznanie
firmy, co wymaga logicznego ciągu czynności. System rozpowszechniania informa-
cji wewnętrznej trzeba ustalić oddzielnie dla każdej firmy zgodnie z jej potrzebami i
specyfiką działalności. Aby stworzyć dobrą komunikację wewnętrzną, należy prze-
strzegać kilku bardzo ważnych zasad [2]:
● należy zawsze mówić prawdę, mówić prosto i zrozumiale,
● należy pamiętać, że brak lub wady komunikacji wewnętrznej są jedną z naj-

ważniejszych przyczyn kryzysów,
● pracownik dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w firmie i dlaczego, o

tym, co czeka firmę i jego samego, postępuje świadomie, a także im lepiej pra-
cownicy znają firmę, tym lepsza będzie komunikacja, 

● pracownik powinien być informowany wcześniej niż prasa, ta sama informacja
powinna być najpierw udostępniana pracownikom, a dopiero później przekazana
na zewnątrz,

● nie wolno nastawiać jednej grupy pracowników przeciw innej grupie, 
● trzeba dbać o komunikację dwustronną, pracownik musi mieć poczucie, że jest

słuchany, że jego opinia jest uwzględniana, że bierze udział w życiu firmy,
● należy pamiętać o kontynuacji, ponieważ efekty nigdy nie są natychmiastowe,

trzeba czasu, żeby były widoczne,
● należy pamiętać, że proste narzędzia są najłatwiejsze do zastosowania i działają

równie skutecznie jak te skomplikowane.
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3. Oczekiwania pracowników 
w stosunku do komunikacji wewnętrznej.

Studium przypadku

Komunikacja wewnętrzna przeznaczona jest dla pracowników, dlatego też bardzo
ważne jest, by ich poznać przy budowaniu i usprawnianiu komunikacji. Im większą
wiedzę uda się zdobyć o pracownikach przed konstruowaniem systemu komunikacji,
tym skuteczniejszy będzie on w zastosowaniu. Trzeba poznać nie tylko podstawowe
dane o pracownikach (wiek, wykształcenie, formalne podziały, zasady awansowa-
nia), ale także informacje znacznie trudniejsze do ustalenia, np. rzeczywiste potrzeby
pracowników, nastroje, nieformalne podziały i nieformalne kanały przepływu infor-
macji. Zazwyczaj zbieranie takich informacji jest dość uciążliwe, ale daje wymierne
rezultaty, dane takie  zawsze stanowią bowiem bardzo interesującą podstawę wszyst-
kich działań wewnętrznych w firmie, nie tylko komunikacyjnych. W dalszej części
tekstu podjęto próbę przedstawienia oczekiwań pracowników w stosunku do komu-
nikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie X.

Badane przedsiębiorstwo X jest jednym z oddziałów międzynarodowej firmy
produkcyjno-usługowej zajmującej się budownictwem drogowym i działa na terenie
powiatu koszalińskiego. Podstawowym celem badania było zdiagnozowanie stanu
komunikacji wewnętrznej i zdefiniowanie oczekiwań pracowników w stosunku do
niej. Badanie przeprowadzono, stosując anonimową ankietę skierowaną do 50 pra-
cowników, na którą odpowiedziało 49 z nich. 

Analizie i ocenie poddano sposoby przekazywania informacji, ich liczbę, jakość,
źródła, z jakich pochodzą, oraz to, czy są przekazywane pracownikom na czas.
Wszystkie te aspekty przeanalizowano pod kątem rozwiązań najbardziej pożądanych
przez pracowników.

Nie od dziś wiadomo, że brak informacji lub ich zbyt późne otrzymywanie może
wpływać na gorszą jakość pracy i słabsze wyniki. Niepełna informacja o tym, co
dzieje się w firmie, lub jej całkowity brak wpływa na pracowników demotywująco,
powoduje u nich większą niepewność, utratę zaufania oraz poczucie, że nie są trak-
towani poważnie. Należy więc dbać o to, by informacje zawsze były aktualne i do-
cierały do zainteresowanych osób. Badanym pracownikom zadano pytanie dotyczące
stopnia odczuwanej satysfakcji z częstotliwości i wartości przekazywanych infor-
macji. Średnio 66,7% ankietowanych twierdziło, że ilość i jakość otrzymywanych
informacji odpowiada ich oczekiwaniom. Natomiast 33,3% badanych ma poczucie
niedoinformowania. Doinformowanie powinno oznaczać, że pracownik otrzymuje
informacje ważne dla niego i uzyskuje je we właściwym czasie. Tymczasem 26,7%
badanych wskazało, że informacje otrzymuje  na zbyt późno. 

W organizacjach zdecydowana większość źródeł informacji potrzebnych pra-
cownikowi do wykonywania zadań powinna znajdować się wewnątrz organizacji. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy najwięcej informacji uzyskują
od swoich współpracowników, drugim źródłem jest bezpośredni przełożony (rys. 1).
Na uwagę zasługuje fakt, że podwładni zostali wymienieni jako trzecie źródło infor-
macji w firmie, a niestety bardzo często jest to źródło niedoceniane przez kierowni-
ków, mimo że dostarcza ono wielu cennych informacji nie tylko na temat
realizowanych zadań. 

Na pytanie: „Ile informacji na temat swojej firmy chciałaby Pan/Pani otrzymy-
wać z poszczególnych źródeł?” respondenci odpowiedzieli, na pierwszym miejscu
wskazując bezpośredniego przełożonego jako najbardziej oczekiwanego nadawcę in-
formacji. 

Rys. 1. Ocena ilości informacji otrzymywanych i oczekiwanych przez pracowników firmy
z wymienionych źródeł (skala od 1 −  bardzo mało, do 5 – bardzo dużo)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Oznacza to, że komunikacja kierownicza jest dla pracowników najbardziej is-
totna. Drugim najbardziej pożądanym źródłem informacji są współpracownicy.

Komunikacja wewnętrzna wykorzystuje wiele narzędzi i technik przekazu. Na
pytanie „Ile informacji na temat swojej firmy otrzymuje Pan/Pani z podanych źró-
deł?” badani odpowiedzieli, że najwięcej informacji otrzymują dzięki spotkaniom in-
formacyjnym, poczcie elektronicznej i tablicy ogłoszeń (rys. 2). Listy do
pracowników, wydawnictwo wewnętrzne, Internet oraz media zewnętrzne w mniej-
szym stopniu dostarczają pracownikom potrzebnych i ważnych informacji. Duża po-
pularność trzech pierwszych źródeł wynika w dużej mierze ze specyfiki działania
firmy i struktury zatrudnienia (24% zatrudnionych stanowią pracownicy biurowi i
kadra kierownicza, natomiast pozostałe 76% to brygadziści i pracownicy wykonaw-
czy). Spotkania informacyjne i tablica ogłoszeń zyskały największą popularność
wśród pracowników wykonawczych, natomiast poczta elektroniczna wskazywana
była najczęściej przez pracowników biurowych i zajmujących kierownicze stano-
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wiska. Plotki są na czwartym miejscu wśród kanałów komunikacji, z których pra-
cownicy otrzymują największą ilość informacji, co wskazuje na słabość oficjalnych
kanałów w badanej firmie.

Rys. 2. Ocena najbardziej skutecznych kanałów informacji według pracowników badanej firmy 
(skala od 1 − bardzo mało, do 5 – bardzo dużo)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Badania wykazały również, że pracownicy nie otrzymują tyle informacji, ile by
chcieli. Oczekują oni znacznie więcej wiadomości na każdy temat. Najbardziej inte-
resującymi ich informacjami są przede wszystkim te, które bezpośrednio ich dotyczą.
Respondenci za najciekawsze uznali informacje o wynagrodzeniach, o tym, jak wy-
konują swoją pracę, jakie mają możliwości rozwoju, co należy do ich obowiązków
oraz jakie są cele działu, w którym pracują (rys. 3). Tematy te wydają im się znacz-
nie ciekawsze od strategii firmy, jej produktów czy też osiąganych wyników. Z ba-
dania wynika, że informacje dotyczące strategii firmy interesują wiele bardziej
pracowników kadry kierowniczej niż pracowników wykonawczych. Dla kierowni-
ków strategia znalazła się na drugim miejscu wśród tematów najbardziej ich intere-
sujących, a wśród pozostałych pracowników − na siódmym. Jest to związane z tym,
że kierownicy na podstawie strategii potrafią określić, co to oznacza dla nich samych
i dla ich działów, natomiast pracownicy wykonawczy oczekują przełożenia strategii
na interesujące ich konkrety. 

Uzyskane wyniki pokazują również, że pracownicy chcieliby otrzymywać wię-
cej informacji na temat planowanych zmian w firmie. Chcieliby wiedzieć, jak zmiany
przełożą się na ich stanowiska pracy, czy zmiana będzie wiązała się z przekwalifi-
kowaniem, dodatkowym szkoleniem, dodatkowymi obowiązkami, czy może też ze
zwolnieniem. Przekazywanie pracownikom większej ilości informacji o zmianach w
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firmie będzie też korzystne dla niej samej, ponieważ pozwoli pracownikom lepiej się
do nich się przygotować i łatwiej je zaakceptować.

Rys. 3. Ocena ilości informacji na poszczególne tematy otrzymywane przez pracowników badanej
firmy   (skala od 1− bardzo mało, do 5 – bardzo dużo)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Analiza wyników badań wskazuje, że system komunikacji wewnętrznej badanej
organizacji wymaga pewnej modernizacji i udrożnienia najbardziej pożądanych przez
pracowników kanałów informacyjnych. Przystosowanie komunikacji wewnętrznej
do oczekiwań pracowników pozwoli na lepsze funkcjonowanie firmy oraz stworze-
nie zmotywowanego, zaangażowanego i lojalnego zespołu.

4. Wnioski

Zebrane w badaniu dane wskazują, że pracownicy firmy X mają poczucie doin-
formowania. Przeważająca część badanych (ok. 70%) wyraziła zadowolenie z ilości
otrzymywanych informacji, aby jednak dać zatrudnionym jeszcze większą satysfak-
cję, należy popracować nad dostarczaniem informacji na czas. 

Z badań wynika również, że najskuteczniejszym kanałem komunikacji są spot-
kania informacyjne, na których pracownicy mogą uzyskać wiele cennych informacji,
wyrażać swoje poglądy oraz zadawać pytania przełożonym. Ważny jest dla nich bez-
pośredni kontakt, którego nie zastąpi poczta elektroniczna będąca niewątpliwie nie-
zwykle istotnym kanałem informacyjnym przesyłania informacji zarówno
związanych z zadaniami, jak również z tym, co dzieje się w firmie. 

Najbardziej pożądanym w opinii badanych nadawcą informacji jest bezpośredni
przełożony, to właśnie od niego oczekują najwięcej wiadomości. Oznacza to, że ko-
munikacja kierownicza jest dla pracowników najbardziej istotna.
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Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pracownicy naj-
bardziej zainteresowani są komunikatami, które bezpośrednio ich dotyczą, co nie
oznacza, że nie chcieliby otrzymywać innych informacji. Ankietowani deklarują bo-
wiem chęć otrzymywania większej ilości informacji na więcej tematów.

Reasumując, można stwierdzić, że spełnienie oczekiwań pracowników w sto-
sunku do komunikacji wewnętrznej pozwala im lepiej poznać cele firmy, jej funk-
cjonowanie, znaczenie realizacji poszczególnych zamierzeń i planów dla ich rozwoju
i sytuacji oraz możliwości zaspokajania ich potrzeb. Pracownik, który doskonale wie,
jaka jest strategia firmy, do czego dąży i jakie chce osiągnąć cele, niewątpliwie wy-
konuje swoją pracę z większym zaangażowaniem. Gdy zauważy, że jego zdanie ma
znaczenie, motywacja do pracy jeszcze bardziej wzrasta. Firma, która realizuje efek-
tywną, wielostronną komunikację wewnętrzną, może liczyć na zbudowanie dobrego,
zaangażowanego i zmotywowanego zespołu. Żeby taki zespół stworzyć, wystarczy
wykorzystać komunikację wewnętrzną i jej narzędzia. Każde przedsiębiorstwo ma
swoją specyfikę i powinno opracować odpowiedni dla siebie system komunikacji,
ponieważ pracownicy doinformowani to pracownicy wykazujący się większym za-
angażowaniem, akceptacją zmian, zadowoleniem i motywacją. Skutecznie prowa-
dzona komunikacja wewnętrzna umacnia również identyfikację zatrudnionych z
firmą. Rozpoznanie pracowników i ich oczekiwań pozwala na stworzenie odpo-
wiedniego systemu komunikacji w organizacji.
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EMPLOYEES’ EXPECTATIONS TOWARDS INNER COMMUNICATION
(CASE STUDY)

Summary

The article concerns problems connected with inner communication in an organization, especially
with the employees’ expectations towards it. Fluent inner communication is one of the conditions of ef-
fective managing and market success of a company, although this aspect of managing the company is
often underestimated by managers.
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This paper presents some results obtained from the study on employees’ expectations towards inner-
company communication, on the basis of X company. Those expectations should necessarily be taken
into account by managers while working out the communication policy of the company. Data collected
during the study indicates that realizing the employees’ needed solutions allows to create an effective
communication system which is adjusted to hard-working, motivated, engaged and loyal employees’
team. 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

ZNACZENIE PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW
PROJAKOŚCIOWYCH I ICH WPŁYW NA DOSKONALENIE

JAKOŚCI WYTWARZANYCH WYROBÓW

1. Wstęp

Ogromną rolę w kształtowaniu jakości wytwarzanych wyrobów odgrywają pra-
cownicy szczebla zarówno najwyższego, jak i najniższego. W organizacjach, w któ-
rych problematyka jakości nie była postrzegana jako kwestia priorytetowa, niezbędne
wydaje się wprowadzenie zmian w polityce personalnej. Pozwalają one na osiąganie
celów projakościowych. Zaangażowana w działania na rzecz poprawy jakości wy-
twarzanych produktów kadra pracownicza umożliwia utrzymanie organizacji przy
życiu, zapewnia ciągłość jej trwania oraz przyczynia się do osiągnięcia przez nią
zysku. Stanowi też niezbędny warunek pozwalający na odnoszenie sukcesu na kon-
kurencyjnym rynku. 

Celem niniejszego opracowania jest próba zwrócenia uwagi na problematykę do-
tyczącą relacji między zaangażowaniem i postawą pracowników a jakością wytwa-
rzanych wyrobów, a także ukazanie, jak teoria przekłada się na praktykę we
współczesnych przedsiębiorstwach. Realizacja podjętego tematu wymagała prze-
prowadzenia badań ankietowych.  

Niezmiernie ważne jest to, jak pracownicy postrzegają problematykę jakości. Nie
jest ona celem samym w sobie, ale ma przynieść zamierzony skutek w postaci uzy-
skiwanych przez przedsiębiorstwo zysków. Zyski zaś wynikają z dopasowania się
organizacji do potrzeb i oczekiwań nabywców. Wytwarzanie wyrobów wysokiej ja-
kości jest podporządkowane wymogom klientów. Jednak jak podkreśla M. Bugdol,
ważne jest to, by zbytnia koncentracja na kliencie zewnętrznym nie tłumiła zaintere-
sowania pracownikiem [8, s. 38], którego praca, zaangażowanie, oddanie i wiedza sta-
nowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. To ludzie przyczyniają się do
osiągnięcia wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym wzmac-
niają jej przewagę nad konkurencją [2, s. 250]. Pracownikom przedsiębiorstwa należy
więc stale uzmysławiać potrzebę podejmowania działań na rzecz doskonalenia ja-
kości. 

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości
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Cały personel powinien być objęty szkoleniami, których celem będzie uświado-
mienie potrzeby zmian, rozwinięcie umiejętności poszczególnych pracowników, pod-
niesienie ich kwalifikacji. Jednakże nawet najbardziej doskonałe metody
socjotechniczne i szkoleniowe nie zredukują napięcia emocjonalnego będącego na-
turalną reakcją na przeprowadzone zmiany [8, s. 39]. Opór przed nimi istnieje za-
wsze i jest faktem, ale nie należy szczędzić starań, by go minimalizować. Jego źródła
mogą tkwić w kulturze organizacji ujmowanej jako jej wewnętrzne życie (tryb życia,
myślenia, działania i istnienia), która kształtuje zachowania przywódcy i oczekiwa-
nia pracowników [12, s. 1213]. Istotną rolę przypisuje się menedżerom, przywód-
com, którzy z racji władzy formalnej i pełnionych funkcji przez swoje zachowania
mogą budować standardy dla innych [1, s. 11]. Niekiedy źródła oporu wynikają z po-
czucia zagrożenia interesów własnych poszczególnych pracowników, a także z ich in-
dywidualnych poglądów na cele i strategie przedsiębiorstwa. 

Skoncentrowanie uwagi na jakości wyzwala potrzebę wprowadzania nowych
koncepcji. Z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że w przedsiębiorstwach
coraz częściej będzie stosowana idea TQM, która oznacza również zmianę dotych-
czasowego sposobu widzenia i traktowania pracownika. Organizacje skupiające się
na jakości wprowadzają również certyfikaty ISO, co nie jest bez znaczenia dla zaso-
bów ludzkich.

D. Katz i R.L. Kahn stwierdzili, że gdy pracownik rozumie powiązania swojego
stanowiska pracy z innymi i zna swoje miejsce w danym podsystemie, jest wtedy
bardziej prawdopodobne, że będzie się identyfikował z celami organizacji [11, s. 370-
-374]. Pracownikom, którym komunikowany jest sens prac i ich znaczenie dla orga-
nizacji, łatwiej jest identyfikować się z zdaniem [20, s. 87]. K.B. Bartlett w roku 2001
opublikował wyniki badań przeprowadzonych wśród pielęgniarek, z których wynika
istnienie pozytywnej korelacji między zaangażowaniem organizacyjnym pracowni-
ków a społecznym poparciem dla szkoleń, motywacji do uczenia się, a także po-
strzeganiem korzyści wynikających ze szkoleń [4, s. 335-352]. Przeprowadzone trzy
lata później badania na ten sam temat potwierdziły występowanie tej zależności [5,
s. 423-440]. T. Mezher, M. Ajam, M. Shehab wykazali z kolei na podstawie prze-
prowadzonych w 2004 r. badań w 30 libańskich firmach, że poziom zaangażowania
zatrudnionych wzrósł po wdrożeniu systemu jakości według ISO 9000 [17, s. 25-42].

Praktyk przemysłowy H.H. Steinbeck, analizując znaczenie zarządzania zaso-
bami ludzkimi w TQM, stwierdził, że to właśnie od pracowników uzależniona jest
skuteczność wprowadzenia, a później funkcjonowania TQM. Autor uważa, że bardzo
ważne są dwa elementy [24, s. 21], a mianowicie: zaangażowanie i rola najwyższego
kierownictwa, a także akceptacja i mobilizacja każdego pracownika.

Polityka TQM ma olbrzymi wpływ na zmianę postaw pracowniczych. Pracow-
nicy nie tylko starają się zadowolić bezpośredniego przełożonego, ale przede wszyst-
kim dążą do usatysfakcjonowania klienta. Natomiast prawdziwym kluczem do
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sukcesu jest komunikacja interpersonalna i zmiana sposobu myślenia o wykonywa-
nej pracy [8, s. 39]. Ważne jest osobiste zaangażowanie każdego pracownika, nikt
nie jest zwolniony z troski o osiąganie najwyższej jakości. Personel powinien mieć
przekonanie współuczestniczenia w całym procesie, a nie jedynie w wąskim zakre-
sie wykonanych przez siebie czynności [15, s. 145]. Każdy dąży do tego, by produ-
kować wyroby, kierując się zasadą „zero defektów” ujmowaną jako praca bez usterek,
czyli do wykonania wszystkiego dobrze za każdym razem. Zaangażowanie za 
W. Smid można zdefiniować jako utożsamianie celów jednostek z celami grupy, w ra-
mach której owe jednostki pracują. Osoby inspirowane przez wspólne cele mogą
często wykazywać większe zaangażowanie niż w sytuacji, gdyby były motywowane
jedynie przez bodźce finansowe [23, s. 245]. K.B. Bartlett stwierdza natomiast, że za-
angażowanie odzwierciedla stopień, w jakim dana osoba jest emocjonalnie związana
z organizacją, i zakres,  w jakim identyfikuje się z jej celami. Stwierdzenie to zostało
poparte badaniami, których wynik wykazał pozytywną korelację zaangażowania z
satysfakcją zawodową i motywacją oraz negatywną korelację z poziomem absencji
i rotacji pracowników [4, s. 69-93]. 

W polskich firmach również wzrasta zainteresowanie problematyką zaan-
gażowania, czego dowodem są badania przeprowadzone na grupie 6696 osób repre-
zentujących 23 927 pracowników zatrudnionych w 22 firmach. Pomiar został
przeprowadzony w 2005 r. przez firmę Hewitt Associates, przedsiębiorstwa rywali-
zowały zaś o miano najlepszego pracodawcy w Polsce. Okazuje się, że średni po-
ziom zaangażowania pracowników firm należących do grona najlepszych
pracodawców 2005 r. wyniósł 74%, natomiast wśród pozostałych uczestników −
47% [19, s. 8]. Warte uwagi jest stwierdzenie dotyczące kosztów programu pod-
noszących zaangażowanie pracowników. Otóż: istnieje duża liczba różnorodnych
środków, takich jak okazywanie pracownikom uznania czy usprawnienie komunika-
cji, wpływających na osiąganie bardzo dobrych rezultatów, a przy tym nie-
obciążających przedsiębiorstwa wzrostem wydatków na ten cel. Wszystko zależy od
umiejętności dostosowania się do potrzeb i specyficznych okoliczności danej orga-
nizacji.

W każdej sytuacji wynik pracy człowieka (jakość jego działań) można rozpatry-
wać jako wypadkową motywacji, wiedzy i umiejętności. Jeśli którykolwiek z tych
elementów nie jest wystarczający do wykonania określonego zadania, to rezultaty
mogą być tylko mierne [9, s. 100]. Motywacja jest zatem istotnym czynnikiem od-
działującym na pracownika. Pozwala na uzyskanie większego zaangażowania per-
sonelu w wykonywaną pracę. Zadaniem organizacji jest tworzenie takich warunków,
w których pracownicy chętnie będą podejmować trud wykonywania powierzonych
im zadań. Jest wiele czynników stymulujących podwładnych. Punktem wyjścia winno
stać się rozpoznanie kwalifikacji, predyspozycji, potrzeb indywidualnych pracowni-
ków. To pozwoli lepiej dostosować pracę do oczekiwań zatrudnionych. Kolejnym
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krokiem powinno stać się działanie mające na celu zapewnienie świadomego uczest-
nictwa i zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości wyrobów. Niezmiernie ważną
rolę odrywa informacja. Istotne jest też ustalenie zadań i miar ich wykonania umożli-
wiających samokontrolę, a także uwzględnienie wkładu pracy przy ustalaniu wyna-
grodzeń. Niezmiernie ważnym aspektem jest dokonywanie oceny kadry, co pozwala
na dokonanie korekty organizacyjnej i umożliwia sterowanie rozwojem pracowni-
ków. 

Badanie przeprowadzone w Niemczech na dwutysięcznej grupie pracowniczej
wykazały, że na wzrost wysiłku zawodowego wpływają [21, s. 109]: wyższe dochody
– 48%, lepsze szansę awansu −  25%, większa samodzielność i suwerenność − 25%,
możliwość wdrażania własnych pomysłów − 23%, dłuższy urlop − 22%, interesująca
praca − 22%, więcej kompetencji w podejmowaniu decyzji − 22%, elastyczny czas
pracy − 21%, wykazanie zdolności i wydajności − 16%.

Na podstawie wyników badań nad motywacją przeprowadzonych przez Instytut
Badań nad Wolnym Czasem BAT z Hamburga (FAZ, 13.09.1989 r.), a także organi-
zację AIESEC (FAZ, 22.06.1991 r.) można stwierdzić, że materialne sposoby moty-
wowania pracowników tracą na znaczeniu, a rośnie wartość niefinansowych
bodźców. Organizacje, pragnąc utrzymać gotowość swoich pracowników do wydaj-
nej pracy, powinny poznać ich potrzeby i powody ich działania, by móc je urzeczy-
wistnić. Do elementów decydujących o motywacji zaliczyć należy: atrakcyjną pracę,
sens pracy, identyfikowanie się z nią, stosunki międzyludzkie, integrację zespołu pra-
cowników, dobrą politykę informacyjną, współdecydowanie, możliwość awansu, roz-
woju, elastyczny czas pracy. Niebezpieczeństwo, jakie pojawia się wtedy, kiedy
pracowników zachęca się wyłącznie bodźcami finansowymi, polega na tym, że póź-
niej sami zatrudnieni domagają się kolejnych podwyżek [18, s. 202-206]. 

Interesujący jest pogląd A. Lipki, który uważa, że prócz pozytywnego wzmac-
niania pracowników można stosować inne metody perswazji. Twierdzi, że należy 
uświadamiać im skutki nieosiągania jakości, do których zalicza utratę dotychczasowej
pozycji rynkowej, zmniejszenie rynków zbytu, co w konsekwencji grozi zwolnie-
niem z pracy [14, s. 136-137]. Jednakże uzmysłowienie niebezpieczeństw związa-
nych z brakiem osiągania jakości, zamiast nakłonić ludzi do postępowania w
określony sposób, może ich paraliżować. W efekcie cele organizacji mogą być za-
grożone. 

Według J. Banka menedżerowie powinni zwracać szczególną uwagę na to, by [3,
s. 59] chwalić pracowników za sukcesy, a nie tylko ganić ich za popełniane błędy.
Chodzi o położenie akcentu na poszukiwanie zachowań pozytywnych, a nie nega-
tywnych. Okazywanie uznania i nagradzanie w obecności innych osób pozytywnie
wzmacnia nagradzanego oraz zwiększa wydźwięk i skuteczność uzyskanej nagrody.
Powinno się także pamiętać o swoim zachowaniu w sytuacji wyrażania uznania i na-
gradzania. Należy wyzbyć się sarkazmu, cynizmu i nonszalancji, które mogą znisz-
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czyć zaufanie pracowników do udzielanych nagród i pochwał. Warto wypracować
sobie różne formy uznania i nagradzania w zależności od oczekiwań pracowników,
aby móc dostosować je do odpowiednich osób i grup zadaniowych. Trzeba wiedzieć,
kiedy okazać uznanie. Powinno być ono ściśle skorelowane z osiągniętym wynikiem.
Natomiast przy udzielaniu nagrody wrażającej uznanie winno się pamiętać o bez-
stronności i traktowaniu wszystkich według przyjętych kryteriów. Tylko takie postę-
powanie uwiarygodnia tego, kto nagradza i pozwala wyeliminować niepotrzebne
konflikty i złą atmosferę.

Dla menedżerów niezwykle ważna jest informacja o tym, jakie wyniki osiągają
pracownicy przedsiębiorstwa, istotne są również te złe wyniki. Prawidłowe zacho-
wania należy zauważyć i docenić, natomiast brak dobrych wyników powinien być po-
strzegany jako źródło wiedzy umożliwiające w skuteczny sposób rozwiązywanie
problemów jakościowych dające też możliwości ich skorygowania. Ocena może być
informacją o tym, jaka jest przydatność danego pracownika do pełnienia określonych
funkcji, jakie są jego mocne i słabe strony. Przełożonemu umożliwi to podejmowa-
nie właściwych decyzji personalnych, a podwładnemu pozwoli na określenie miejsca,
w jakim się znajduje, i szans na rozwój zawodowy. Oceniany, widząc możliwości
własnego rozwoju w organizacji, pozostanie w niej i jeszcze mocniej się z nią zinte-
gruje, a przedsiębiorstwo będzie postrzegał jako miejsce osiągania własnych celów
i spełniania oczekiwań [25, s. 127].

Kwestią niezwykłej wagi staje się pomiar efektywności zarządzania zasobami
ludzkimi. W systemie oceny efektywności można wykorzystać mierniki finansowe
pozwalające na określenie związku między zarządzaniem zasobami ludzkimi a wy-
nikiem finansowym przedsiębiorstwa (w szczególności z ekonomiczną wartością do-
daną, produktywnością, strukturą kosztów i rentownością) [22, s. 150; 6, s. 95]. Mogą
też być wykorzystane mierniki „ludzkie” pozwalające śledzić i oceniać wkład kapi-
tału ludzkiego w osiąganie celów przedsiębiorstwa [7, s. 1147-1152]. W przedsię-
biorstwach zazwyczaj wykorzystuje się trzy podstawowe mierniki; są nimi:
satysfakcja pracowników, rotacja, wydajność. Po ich określeniu powinno się ziden-
tyfikować mierniki specyficzne dla warunków i okoliczności, w jakich funkcjonują.
Zaliczyć do nich można między innymi: miernik zmian kwalifikacji pracowników,
możliwości systemów informacyjnych, poziom motywacji, decentralizacji [10, 
s. 124-137].

2. Badanie własne w ramach podjętego tematu badawczego

W dalszej części tekstu zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których
celem jest ukazanie, jak teoria w zakresie rozpatrywanych zagadnień przekłada się na
praktykę we współczesnych organizacjach. Badaniami objęto pracowników produk-
cyjnych, administracyjnych i kadry kierowniczej zatrudnionych w przedsiębiorstwach
A, B, C, D. Badane organizacje produkują papiery przeznaczone do celów graficz-
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nych i papiery do celów sanitarnych i gospodarczych, w systemie PKD zakwalifiko-
wane są do klasy 17.22 i 17.23  działu 17 sekcji C obejmującej przetwórstwo prze-
mysłowe. Przedsiębiorstwa te dążą do wytworzenia wyrobów najwyższej jakości i
świadczenia usług satysfakcjonujących klientów, w tym celu podejmują wiele działań
projakościowych. Liczebność badanych mieściła się w przedziale od 100 do 200 pra-
cowników, co stanowiło średnio ok. 60% zatrudnionych. Badanie przeprowadzano  od
czerwca do sierpnia 2006 r. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy.
Badanie to zostało poprzedzone badaniem pilotażowym. Po zweryfikowaniu kwes-
tionariusza, szczególnie pod względem komunikatywności, przystąpiono do badania
właściwego. Pytania w kwestionariuszu podporządkowano problemom postaw pra-
cowniczych wobec rozpatrywanych zagadnień. Kwestionariusz zawierał 10 pytań,
przy czym 8 z nich stanowiło pytania zamknięte z możliwością jednokrotnego wy-
boru, pozostałe zaś to pytania półotwarte z możliwością wielokrotnego wyboru (ka-
feteryjne). Ankieta była dobrowolna i anonimowa.

Ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu wyniki ankiety zostały za-
prezentowane w tab. 1. W dalszej części tekstu przedstawiono wyniki badań pozwa-
lające zbadać aktualne stanowisko pracownicze odnośnie rozważanych problemów na
przykładzie przedsiębiorstwa A. W analogiczny sposób należałoby dokonać analizy
firmy B, C i D.
Tabela 1. Syntetyczne zestawienie wyników ankiety w firmie A, B, C, D 

DCBAeineinlógezczsyW

54321
1. Jaki jest stosunek Pana/Pani do pracy wykonywanej 

w firmie?
%01,34%05,55%08,35%08,85)a(ynolowodaz jein z metsej
%06,15%02,24%01,93%00,04ynlartuen
%03,5%03,2%01,7%02,1)a(ynolowodazein jein z metsej

2. Czy rozwija Pan/Pani swoje umiejętności i kwalifikacje 
przydatne na zajmowanym stanowisku roboczym?

%05,58%04,28%04,76%04,77kat
%05,41%06,71%06,23%06,22ein

3. Jaka jest zdaniem Pana/Pani atmosfera w firmie?

%02,83%02,26%06,92%06,05arbod
%06,35%04,33%08,05%07,44ainderś
%02,8%04,4%06,91%07,4ałz

4. Jak ocenia Pan/Pani wartość szkoleń organizowanych przez firmę?

wysoko 37,40% 10,10% 39,80% 11,60%
średnio 47,00% 37,20% 46,70% 70,50%
nisko 7,20% 16,60% 8,90% 14,30%
nie dotyczy, gdyż nie byłem(-am) uczestnikiem 8,40% 36,10% 4,60% 3,60%
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Tabela 1 (cd.)

Źródło: opracowanie własne.

1 2 3 4 5

5. Jak ocenia Pan/Pani wartość wykonywanej przez siebie pracy?
wysoko 70,60% 78,20% 73,30% 46,40%
średnio 29,40% 21,80% 24,40% 41,10%
nisko 0,00% 0,00% 2,30% 12,50%

6. Czy uwagi i opinie Pana/Pani mają wpływ na sposób 
rozwiązywania problemów w firmie?
tak 47,60% 34,20% 66,90% 75,40%
nie 52,40% 65,80% 33,10% 24,60%

7. Jak ocenia Pan/Pani relacje między współpracownikami 
w firmie?
jestem z nich zadowolony(-a) 44,10% 24,80% 63,00% 65,30%
neutralny 45,20% 68,70% 31,10% 20,70%
jestem z nich niezadowolony(-a) 10,70% 6,50% 5,90% 14,00%

8. Jak ocenia Pan/Pani system motywacji w firmie?
wysoko 27,40% 10,10% 33,30% 35,10%
średnio 61,90% 34,20% 56,30% 53,20%
nisko 10,70% 55,70% 10,40% 11,70%

9. W jaki sposób w Pana /Pani firmie motywuje się 
pracowników, by polepszali jakość wykonywanej pracy
wyższe płace 34,20% 19,50% 35,10% 9,10%
możliwość uzyskania premii 28,90% 22,20% 30,90% 18,60%
możliwość otrzymania nagrody finansowej 8,00% 20,30% 7,50% 13,60%
szansa na awans 4,30% 11,10% 4,30% 18,20%
uznanie wyrażone gestem 7,50% 9,20% 5,30% 22,70%
słowne uwagi wypowiedziane w obecności współpracowników 5,90% 7,10% 7,50% 25,6%
pochwały w biuletynie organizacji 1,60% 0,00% 2,10% 5,40%
listy z podziękowaniem 2,70% 2,20% 1,10% 2,70%
dyplomy uznania 2,70% 0,00% 2,10% 25,60%
medale 4,20% 1,40% 4,30% 5,40%
inne, jakie… 0,00% 7,10% 0,00% 2,70%

10.  Co najbardziej motywuje Pana/Panią do zwiększenia 
wysiłku zawodowego?
wyższe dochody 20,70% 21,30% 16,80% 14,40%
możliwość uzyskania premii, nagrody finansowej 18,70% 14,10% 16,80% 14,90%
większe szanse awansu 5,20% 8,00% 5,90% 23,00%
większa niezależność i samodzielność 4,90% 8,70% 7,20% 15,30%
możliwość wdrażania własnych pomysłów 4,30% 6,90% 6,60% 7,20%
dłuższy urlop 9,20% 6,10% 5,40% 9,00%
interesująca praca 7,10% 7,60% 9,00% 14,90%
możliwość wykazania zdolności i wydajności 6,10% 8,70% 8,40% 5,90%
zauważenie i docenienie wysiłku 11,70% 13,40% 12,00% 7,70%
uznanie wyrażone gestem lub słowem 6,10% 5,20% 6,60% 1,00%
pochwały w biuletynie organizacji 2,40% 0,00% 3,00% 1,50%
listy z podziękowaniem, dyplomy uznania, medale 1,20% 0,00% 1,20% 1,00%
inne, jakie… 2,40% 0,00% 1,20% 0,00%
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Jak pokazują wyniki badań, w firmie A najliczniejszą grupę stanowią pracow-
nicy zadowoleni – 58,8%, neutralny stosunek do wykonywanej pracy w firmie ma
40% zatrudnionych, zaś najmniej liczną grupę stanowią osoby niezadowolone 
– 1,2%. Wskazane wyniki świadczą o pozytywnych odczuciach pracowników. Należy
przy tym zauważyć, że z zagadnieniem zadowolenia nierozerwalnie wiąże się pro-
blematyka satysfakcji z pracy, co potwierdzają kolejne pytania. Warto w tym miejscu
podkreślić, że satysfakcję z pracy traktować należy jako zjawisko niezwykle złożone
i obarczone w pewnym stopniu subiektywizmem. Deklarowane zadowolenie może
dotyczyć konkretnych czynników pracy, takich jak: charakter, rodzaj, zakres obo-
wiązków, klimat, kultura organizacyjna, obciążenie godzinowe pracą, poziom stresu
w pracy, wynagrodzenie, relacje interpersonalne, kompetencje posiadane przez
współpracowników, przełożonych, jasność roli oraz sytuacja panującą na rynku pracy
[16, s. 83-86; 13, s. 348-352]. Zadowolenie z wykonywanych zadań może być wy-
razem ogólnej postawy uczuciowej wobec pracy.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wykazanie, jak przedstawia się sytuacja
dotycząca rozwoju kwalifikacji przydatnych na stanowisku roboczym. Bezspornie
na podkreślenie zasługuje fakt, że zdecydowana większość pracowników, bo aż
77,4%, rozwija swoje umiejętności. Kwalifikacji nie podnosi zaledwie 22,6%. Pra-
cownicy, podejmując ten trud i wysiłek, przyczyniają się do wzrostu jakości świad-
czonej przez siebie pracy.  

Umiejętność współdziałania między członkami społeczności przedsiębiorstwa,
umiejętności komunikowania się i tworzenia zaufania determinują prawidłowe wy-
konanie działań. Niezbędne jest stworzenie sprzyjającej atmosfery w firmie zachę-
cającej do podejmowania działań projakościowych mających na celu sprostanie
oczekiwaniom klientów. Jak wykazały przeprowadzone badania, atmosfera w firmie
jest dobra, co potwierdziło 50,6% badanych, 44,7% uważa ją za średnią, zaś 4,7%
uważa, że atmosfera jest zła. Należy wrócić uwagę, iż zła atmosfera może być wy-
wołana krótkotrwałymi konfliktami między pracownikami, co paradoksalnie może
sprzyjać działaniom innowacyjnym. Długotrwały konflikt nie jest zjawiskiem pożąda-
nym i może utrudniać osiągnie zamierzonych celów.   

Naczelne kierownictwo firmy A, rozumiejąc, jak ważną rolę odgrywają szkole-
nia wszystkich pracowników, w pierwszej kolejności objęło szkoleniami pracowni-
ków najwyższego szczebla. Wynikało to z ich szczególnej roli w kształtowaniu
postaw pozostałych pracowników. Zadowalający jest fakt, że w przedsiębiorstwie aż
70,6% pracowników wysoko ocenia wartość wykonywanej pracy, średnio ocenia ją
29,4% zatrudnionych. Wśród badanych nie było nawet jednej osoby, która oceniała
nisko  wartość swojej pracy. Należy stale uzmysławiać pracownikom potrzebę po-
dejmowania działań projakościowych, w wyniku których wzrasta również jakość
pracy.
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, 47,6% zatrudnionych uważa, iż ich 
uwagi i opinie mają wpływ na sposób rozwiązywania problemów, 52,4% badanych
jest innego zdania. Pozostaje wspomnieć, że pozytywny wpływ na satysfakcję z pracy
może mieć właśnie idea, w której wszyscy pracownicy mają wpływ na sposób roz-
wiązywania problemów. Skutkiem takiego działania jest wzrost zaangażowania w
pracę na rzecz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów, a także wzrost zadowole-
nia z wykonywanej pracy. Pracownicy mają dzięki temu przekonanie, że współuczest-
niczą w całym procesie, a  nie tylko ograniczają się do wąskiego zakresu
wykonywanych przez siebie czynności. Należy pamiętać, że uwagi i opinie pracow-
ników mogą stanowić cenne źródło informacji dla ich przełożonych. Personel, wy-
rażając swoje opinie, może mieć poczucie udziału w podejmowaniu decyzji.
Jednocześnie mając przekonanie o wpływie na sposób rozwiązywania problemów, za-
spokajają potrzeby niezależności, samorealizacji szacunku i równości. Barierą dzie-
lenia się informacjami, opiniami, uwagami może być słaba komunikacja lub jej brak.   

Kolejny badany element dotyczył oceny relacji między pracownikami, które przy-
czyniają się do budowania klimatu współdziałania, zaufania i w sposób bezpośredni
decydują o tym, jak wygląda współdziałanie w zespole. Jest to istotne, ponieważ
właściwe funkcjonujące więzi sprzyjają efektywnej komunikacji w otoczeniu zawo-
dowym. Uważa się, że pracownicy, którzy nie potrafią odnaleźć się w grupie, mogą
być narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie, odrzucenie, zadowolenie ze
stosunków panujących w zespole ułatwia zaś komunikowanie się jednostek i przy-
czynia się do przekazywania wiedzy, nabywania umiejętności od współpracowni-
ków,  jest także gwarancją wzrostu kreatywności ludzi. Generalnie na kierownikach
ciąży dbałość o atmosferę zaufania, otwartości, szacunku dla innych i o partnerskie
relacje. W firmie A z relacji między współpracownikami zadowolonych jest 44,1%
ludzi i 45,2% postrzega je jako neutrale, jedynie 10,7% osób uważa je za niezado-
walające.  

Następna kwestia poruszona w badaniu dotyczy oceny systemu motywacyjnego.
Aż 27,4% pracowników uznało, że bodźce stosowane przez przedsiębiorstwa wy-
soko oddziałują na ich postawę i zachowanie. W ocenie 61,9% podwładnych system
działa średnio, 10,7% pracowników zaś nisko ocenia system motywacji.

Dziewiąte kryterium dotyczyło elementów wchodzących w skład bodźców
skłaniających podwładnych do polepszania jakości pracy. Instrumentem, przez który
pracodawca zachęca pracowników, są płace − zauważyła to najliczniejsza grupa osób
− 34,4%, 28,9% osób stwierdziło, że do poprawy jakości motywuje się ich przez pre-
mie, a dla 8% ankietowanych były to nagrody finansowe. 7,5% badanych zauważa
stosowanie bodźca pozamaterialnego, jakim jest uznanie wyrażone gestem. 
Z dużej liczby różnorodnych zachęt 5,9% respondentów za motywujące uznało
słowne uwagi wypowiedziane w obecności współpracowników, 4,3% − szansę na
awans, a 2,7% − dyplomy uznania i medale. 
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Właściwie stosowane są zachęty motywujące podwładnych do wzrostu wysiłku
zawodowego. Dowodem na to jest analiza odpowiedzi na pytanie 10, w której to sami
pracownicy zaznaczyli, w jaki sposób chcieliby być motywowani. Okazuje się, że
również dla pracowników istotnym bodźcem są wynagrodzenia – takiej odpowiedzi
udzieliło  20,6% badanych, a także premie i nagrody finansowe − 18,7%. Badania po-
twierdzają, że bodźce materialne stanowią istotną rolę w systemie motywacyjnym
tego przedsiębiorstwa. Wysokie znaczenie motywacyjne płac, premii, nagród finan-
sowych wiąże się z uniwersalną rolą pieniądza, który powala na zaspokojenie różnych
potrzeb pracującego personelu. Jednak, co ważne, aż dla 11,7% osób istotne jest za-
uważenie i docenienie wysiłku. Bodźcem do wzrostu wysiłku może być dłuższy urlop
– 9,2%, interesująca praca – 7,1%, możliwość wykazania zdolności i wydajności −
6,1%, uznanie wyrażone gestem lub słowem − również 6,1%.  Awans motywuje 5,2%
osób, większa samodzielność i niezależność jest bodźcem dla 4,9% osób, a zachętą
dla 4,3% pracowników są możliwości wdrażania własnych pomysłów. Mało moty-
wujące wydają się pracownikom pochwały w biuletynie (2,5%), listy z podziękowa-
niem, dyplomy, medale  (1,2%), ale co zasługuje na szczególną uwagę, do pracy
motywować mogą spotkania pracownicze po godzinach pracy organizowane przez
pracodawcę  (2,5%). 

3. Podsumowanie

Analiza przedstawionych wyników ankiety firmy A pozwoliła na wyciągnięcie
najistotniejszych wniosków dotyczących omawianego problemu:

1. Wśród pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, znikoma liczba osób była
niezadowolona z wykonywanej pracy w firmie. Pozostały personel w większości był
zadowolony bądź miał do niej stosunek neutralny. Owe poczucie zadowolenia idzie
w parze z poczuciem satysfakcji wyznaczającą określoną postawę pracownika wobec
wykonywanej pracy. Badanie to potwierdza, że dzięki zaangażowaniu pracowników
firmy ludzie wykonują swoje zadania z zadowoleniem, co  przekłada się na wysoką
ocenę wartości wykonywanej pracy. Na uwagę zasługuje fakt, że nie było pracow-
nika, który nisko oceniłby wartość wykonywanej pracy.

2. Wysoka ocena wartości wykonywanej pracy wiąże się również z rozwojem
przydatnych na zajmowanym stanowisku umiejętności i kwalifikacji pracowników. 

3. O spełnieniu się pracowników świadczy ocena atmosfery w miejscu pracy.
Dobra atmosfera to wzajemny szacunek, świadomość własnej roli w zespole,
przepływ informacji. Respondenci w zdecydowanej większości są albo zadowoleni
z relacji panujących w firmie między pracownikami, albo oceniają je neutralnie.  

4. Pracownicy są zainteresowani swoją pracą, jednak część z nich nie uważa, by
miała wpływ na sposób rozwiązywania problemów, niemal połowa jest innego zda-
nia. 
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5. Większość respondentów średnio ocenia system motywacji. Zdecydowanie
mniej jest ocen wysokich, a najrzadziej występuje jego niska ocena. To, jak moty-
wowani są pracownicy do bardziej wydajnej pracy, pokrywa się z ich oczekiwaniami.
Do najbardziej motywujących narzędzi zaliczają oni: płace, premie, nagrody finan-
sowe, zauważenie i docenienie wysiłku, urlop, interesującą pracę, uznanie wyrażone
gestem lub słowem, możliwość wykazania zdolności i wydajności.

Na podstawie analizy wyników ankiety należy stwierdzić, że badana organizacja
jest na dobrej drodze do przełamania stereotypu pracownika będącego jedynie
„śrubką w maszynie”, co sprawi, że poszczególne jednostki funkcjonujące w grupie
będą brały udział w budowaniu dobrych wyników końcowych organizacji jako
całości. Pozytywne uczucia zadowolenia i satysfakcji, jakie towarzyszą pracowni-
kom badanego przedsiębiorstwa, wyzwalają w nich chęci do wydajnej i doskonal-
szej pracy. Ważne jest, by pracownicy tej firmy wiedzieli, że ich ciężka praca i
zaangażowanie zostaną dostrzeżone i odpowiednio docenione.

Pozostałe wyniki badań dotyczące rozważanych problemów w przedsiębior-
stwach A, B, C, D, zaprezentowano w tab. 1.

W analogiczny sposób do przypadku firmy A można nakreślić analizę ankiet
firmy B, C, D. Należy w tym miejscu zauważyć, że wśród pracowników, którzy wzięli
udział w badaniu, większość jest zadowolona z wykonywanej pracy lub ma do niej
neutralny stosunek. Większość też podnosi swoje kwalifikacje. Do zdecydowanej
mniejszości należą ci pracownicy, którzy źle oceniają atmosferę w pracy i nisko oce-
niają wartość swojej pracy. Jak już zasygnalizowano, w przedsiębiorstwie A bodźce
finansowe najbardziej motywują pracowników do wysiłku na rzecz jakości, podob-
nie przedstawia się sytuacja w pozostałych firmach. Ankietowani badanych organi-
zacji nie pomijają też takich elementów, jak chociażby dostrzeżenie i docenienie
wysiłku, możliwość większej samodzielności, awans, interesująca praca.

Zaprezentowane wyniki badań przedsiębiorstw A, B, C i D dowodzą, że firmy
projakościowe są świadome znaczenia uczestnictwa i zaangażowania pracowników
w tworzeniu wysokiej jakości wyrobów. Organizacje, pragnąc utrzymać gotowość
swoich pracowników do wydajnej pracy, powinny badać, jakie jest stanowisko pra-
cowników i jakie są motywy ich działania, by móc się do nich odnieść zgodnie ocze-
kiwaniami kadry.  
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THE IMPORTANCE OF WORKERS OF PRO-QUALITY ENTERPRISES
AND THEIR INFLUENCE ON IMPROVING THE QUALITY 

OF GOODS PRODUCED

Summary

The result of the changes that take place in enterprises directed to the improvement of product qua-
lity is the increase in the importance of human resources. The goal of the report is to show how theory
in this range is implemented in practice in modern organizations. The author presents results of the re-
search carried out in four companies of the paper industry.
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DETERMINANTY SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 
W MODELU DOSKONAŁOŚCI EFQM

1. Wstęp

Celem artykułu jest udowodnienie występowania oraz wykazanie istotności
związków przyczynowych pomiędzy elementami systemu zarządzania jakością a sa-
tysfakcją pracowników. W literaturze naukowej poświęconej problematyce za-
rządzania przez jakość podkreśla się wagę spełnienia wymagań i oczekiwań
pracowników. Usatysfakcjonowani pracownicy stanowią bowiem m.in. o możliwości
wdrożenia, utrzymania i doskonalenia sformalizowanych systemów jakości lub rea-
lizacji koncepcji TQM. Ich postawy i zachowania, jako w pewnym stopniu część tego
systemu, podlegają silnym oddziaływaniom i zmianom będących ich następstwem. 

Tekst stanowi próbę wskazania głównych obszarów funkcjonowania systemu ja-
kości warunkujących satysfakcję pracowników i uskuteczniających zdolność orga-
nizacji do osiągania zakładanych przez nią celów projakościowych.

Głównym celem badań jest uchwycenie i zweryfikowanie sformułowanych w ar-
tykule kilku szczegółowych hipotez badawczych. Wskazują one na występowanie
relacji przyczynowych między elementami systemu zarządzania jakością. Często jed-
nak wyróżnione relacje mają charakter bardziej złożony. Ich siłę warunkuje bowiem
występowanie zmiennych latentnych.

2. Model doskonałości – powstanie oraz założenia koncepcyjne

Europejska Fundacja na rzecz Zarządzania przez Jakość (EFQM) jest organizacją
non profit utworzoną w roku 1988 przez 14 dużych europejskich przedsiębiorstw [6].
Jej misją jest zakorzenienie w sposób trwały doskonałości działania wśród europej-
skich podmiotów, a wizja tej organizacji to wyznaczenie międzynarodowych stan-
dardów (kryteriów) doskonałości w obszarze zarządzania organizacją [6]. 

Model doskonałości opracowany przez EFQM stanowi narzędzie realizacji am-
bitnego planu tej europejskiej fundacji zakładającego implementację koncepcji kom-
pleksowego zarządzania przez jakość (TQM) w wybranych organizacjach w celu
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osiągnięcia przez nie najwyższego poziomu dojrzałości w obszarze zarządzania
określanego mianem Excellence Business [1]. Model doskonałości opisuje uprosz-
czony obraz rzeczywistości porównywany z pewną teoretyczną strukturą, która m.in.
pozwala rozpoznać i ocenić stopień dojrzałości wdrożonego w organizacji systemu
zarządzania. Opiera się on na dziewięciu filarach (modułach) stanowiących również
o możliwości spełnienia wymagań i oczekiwań pracowników. Relacje o charakterze
przyczynowym są integralną częścią opisywanej struktury systemu jakości. 

3. Związki przyczynowe w modelu doskonałości 
a satysfakcja pracowników

Model doskonałości EFQM opiera się na dziewięciu filarach, z których pięć opi-
suje potencjał, a cztery (w tym i satysfakcja pracowników) − wyniki z działalności
prowadzonej przez daną organizację. Zainteresowanie naukowe prowadzi do próby
uchwycenia zależności między wyróżnionymi kategoriami, oczywiście nie tylko w
odniesieniu do relacji między potencjałem organizacji a jej wynikami [4, s. 578-593].
Obraz funkcjonowania systemu byłby niepełny bez możliwości uchwycenia relacji
między wyróżnionymi kategoriami w ramach potencjału organizacji. Zakłada się, że
stanowią one o możliwości spełnienia wymagań i oczekiwań zatrudnionych pra-
cowników. W pierwszym ujęciu ich analiza wymaga przedstawienia logicznego wy-
wodu popartego literaturą badawczą. W drugim konieczna jest empiryczna
weryfikacja istotności oddziaływania wyróżnionych elementów systemu zarządza-
nia ze szczególnym uchwyceniem oddziaływania zmiennych latentnych na satysfak-
cję klienta. 

3.1. Identyfikacja związków przyczynowych w modelu doskonałości 

W literaturze naukowej podkreśla się wagę i znacznie jednego z głównych fila-
rów modelu doskonałości, tzn. przywództwa i zaangażowania naczelnego kierow-
nictwa. To kryterium w systemie jakości bezpośrednio warunkuje jakość zarządzania
organizacją w takich obszarach, jak zarządzanie ludźmi, polityka i strategia oraz part-
nerstwo i zasoby, a pośrednio – zarządzanie procesami. Powyższe uwarunkowania
systemowe dostrzegli m.in. Eskildsen oraz Dahlgaard w pracy A causal model for
employee satisfaction [2, s. 1081-1094]. Potwierdzili oni istotność oddziaływania
wyróżnionych w modelu doskonałości relacji przyczynowych między polityką i stra-
tegią a zarządzaniem ludźmi i zasobami. Podobne pozytywne wyniki z badań, po-
twierdzające występowanie tego typu zależności między polityką i strategią a
zarządzaniem ludźmi i zasobami, wykazali Wilson i Collier [5, s. 361-390]. 

Z punktu widzenia skuteczności funkcjonowania systemu jakości istotny wydaje
się związek między zarządzaniem zasobami ludzkimi a procesami. W literaturze nau-
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kowej mamy dowody potwierdzające istnienie tego rodzaju związku przyczynowego
[3, s. 617-652; 5, s. 361-390]. Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do po-
zytywnego oddziaływania dostępnych zasobów materialnych i finansowych na za-
rządzanie procesami [2, s. 1081-1094; 3, s. 617-652; 5, s. 361-390]. W odniesieniu
do ostatniej hipotezy badawczej należy się powołać na wyniki badań Flynna i Sala-
dina [3, s. 617-652]. Zweryfikowali oni wpływ oddziaływania zarządzania kluczo-
wymi procesami na całościowe wyniki organizacji, w tym również i zadowolenie
pracowników. Uczynili to jednak na przykładzie modelu M. Baldrige’a. 

3.2. Założenia koncepcyjne przyczynowego modelu satysfakcji pracowników
oraz hipotez badawczych

Przyczynowy model satysfakcji pracowników (rys. 1) stanowi próbę adaptacji
modelu doskonałości. Podstawowe kategorie (moduły) zostały zachowane przy two-
rzeniu jego nowej struktury, zwłaszcza w odniesieniu do charakterystyk opisujących
potencjał organizacji. Po stronie wyników działalności zachowana została jedynie
kategoria pn. satysfakcja pracowników. Należy nadmienić, że koncepcja teoretyczna
modelu została w dużym stopniu dostosowana do struktury modelu doskonałości z
2008 r. Przyjęte podejście jest skutkiem analizy logicznej związków przyczynowych
poszczególnych kryteriów tej nagrody opartej na podstawowych definicjach katego-
rii modelu doskonałości zamieszczonych na stronie internetowej EFQM.

Naczelne kierownictwo (moduł 1. Przywództwo) daje wyraz swej przywódczej
roli w organizacji przez np. wzięcie odpowiedzialności za kreację wartości dodanej,
równoważenie oczekiwań i wymagań klientów zewnętrznych i pracowników, wy-
znaczenie kierunków rozwoju organizacji oraz ustalenie celów krótko- i długookre-
sowych jej funkcjonowania (wzrost satysfakcji pracownika), uznając za konieczną
m.in. poprawę jakości pracy. 

Zdolność wypełnienia roli przywódcy zapewnia skuteczny sposób komunikacji
misji, wizji oraz wartości organizacji wszystkim zatrudnionym pracownikom oraz
dba o sprawny przepływ informacji w tych zasadniczych kwestiach za pomocą do-
stępnych zasobów (moduł 4. Partnerstwo i zasoby). 

Naczelne kierownictwo inicjuje przyjęcie nowych metod i narzędzi zarządzania
organizacją. Filozofia pracy przyjmowana w sytuacjach, gdy przywódca stosuje ty-
powe formy odgórnego kierowania lub partnerski system pracy, wymaga zmiany za-
chowania pracowników. Doskonaląc system jakości, przywódca kieruje się spójną
koncepcją zarządzania personelem średniego szczebla oraz pracownikami (moduł 2.
Zasoby ludzkie). Tym samym, realizując projakościową strategię rozwoju organiza-
cji, daje wyraz skuteczności polityki jakości (moduł 3. Polityka i strategia) w obsza-
rze zasobów ludzkich. Przedstawione podejście sugeruje wpływ przywództwa na
politykę i strategię oraz zasoby ludzkie. 
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Przyjęty przez naczelne kierownictwo zbiór wspólnie uznanych wartości w or-
ganizacji służy „do pełnego wyzwolenia potencjału kadry pracowniczej i ich inicja-
tyw” (moduł 2. Zasoby ludzkie). Sukces organizacji zależy bowiem od: wiedzy,
umiejętności, kreatywności i motywacji jej pracowników, dlatego zapewniony roz-
wój ich kompetencji rzutuje na jakość pracy w odniesieniu zarówno do kluczowych
procesów, jak i ich rezultatów. Zaangażowanie naczelnego kierownictwa danej or-
ganizacji w proces wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania jakością obejmuje
również działania, które wspierają wysiłki poszczególnych osób i grup pracowni-
czych (członków kół jakości) starających się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wy-
maganiom pracowników (moduł 5. Procesy).

Pracownik „czuje się odpowiedzialny za rezultaty pracy”. Oczekuje współuczest-
niczenia w procesie „twórczych przeobrażeń” (wartości dodanej), wzajemnego za-
ufania w relacjach przełożony-pracownik oraz upełnomocnienia (przekazywania
uprawnień) przy podejmowaniu decyzji na płaszczyźnie operacyjnej, czyli związanej
bezpośrednio ze spełnieniem wymagań i oczekiwań klienta. Ten element systemu za-
rządzania organizacją pokrywa się z kryterium „procesy”, warunkując tym samym sa-
tysfakcję pracownika. 

Z punktu widzenia przyjętych założeń istotne jest, aby kadra zarządzająca za po-
mocą dostępnych środków działała na rzecz znoszenia wszelkich utrudnień, które
napotykają poszczególne osoby na drodze zarówno swojego profesjonalnego roz-
woju (moduł 2. Zasoby ludzkie), jak i współdecydowania o polityce i strategii roz-
woju organizacji (kategoria „strategia i polityka”). 

Rys. 1. Strukturalny model satysfakcji pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [6] oraz [2].

Znajomość rezultatów wykonywanej pracy przez pracownika jest połączona z
elementem „sprzężenia zwrotnego” w modelu doskonałości. Zakres oddziaływania
dotyczy więc zarówno kryterium „procesy”, jak i modułu 4.3. Zasoby informacyjne
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(komunikacja). Organizacja postrzega wyniki oceny jakości pracy jako wyznacznik
dla tych działań, które ukierunkowane są na podnoszenie poziomu satysfakcji pra-
cownika przez spełnienie jego wymagań i oczekiwań. 

4. Empiryczna weryfikacja przyczynowego modelu 
satysfakcji pracownika

4.1. Metodologia

Populację badawczą reprezentuje 29 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługo-
wych zgłoszonych do udziału w VII i VIII edycji Polskiej Nagrody Jakości (N = 58).
Wyniki badań eksperckich (oceny poszczególnych kryteriów) przeprowadzonych
zgodnie z wymaganiami zapisanymi dla poszczególnych kryteriów tej nagrody (jako
wypadkowa ważona suma wyników oceny poszczególnych podkryteriów) posłużyły
do weryfikacji empirycznej strukturalnego modelu przyczynowego satysfakcji pra-
cowników. Weryfikacji dokonano za pomocą metod statystycznych z wykorzysta-
niem programu Statistica (wersji 8). Studium badawcze zakłada poziom ufności
wynoszący 95% oraz poziom istotności p < 0,05. Zmienne (kryteria) zastosowane w
modelu zostały poddane standaryzacji, a ich rozkłady zbliżone są do normalnego. 

4.2. Analiza danych

Weryfikacja przyczynowego modelu satysfakcji pracowników zmierza w kie-
runku budowy modelu analitycznego oraz poszukiwania metody badawczej dającej
możliwość jak najlepszego potwierdzenia lub odrzucenia postawionych hipotez ba-
dawczych. Potencjalnych związków przyczynowych w tym modelu nie powinno się
traktować jak efektu występowania relacji bezpośrednich między wyróżnionymi ka-
tegoriami opisującymi wybrane elementy systemu zarządzania organizacją (tab. 1).
Związki przyczynowe podlegają oddziaływaniu czynników pośrednio stanowiących
o sile i zależności zmiennej zależnej. Przyjmuje się, że najlepszym narzędziem ana-
litycznym służącym do weryfikacji empirycznej zaprezentowanego modelu oraz rów-
nań strukturalnych będzie częściowa metoda najmniejszych kwadratów (Partial Least
Square − PLS). 

Jak wiadomo, do modelowania związków przyczynowych używa się zwykle re-
gresji liniowej i metody najmniejszych kwadratów (MNK, Ordinary Least Squares
− OLS). Prezentuje jednak ona wiele ograniczeń. Po pierwsze, pozwala modelować
na raz tylko jedno równanie, objaśniające dokładnie jedno zjawisko. Tymczasem zja-
wiska z zakresu badań jakościowych są znacznie bardziej złożone. Po drugie, me-
toda najmniejszych kwadratów daje bardzo niestabilne i niewiarygodne wyniki w
warunkach silnej korelacji zmiennych objaśniających. 
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Tabela 1. Współczynniki korelacji istotne z p < 0,05 (N = 58)

Źródło: opracowanie własne.

Równania strukturalne i metoda częściowych najmniejszych kwadratów (Partial
Least Squares − PLS)  zostały opracowane właśnie po to, aby ominąć te ogranicze-
nia. Elastyczność metody częściowych najmniejszych kwadratów umożliwia wyko-
rzystywanie jej w sytuacjach, kiedy stosowanie tradycyjnych metod
wielowymiarowych jest znacznie ograniczone. W modelowaniu równań struktural-
nych dla tego modelu zakłada się, że badane zjawiska nie są bezpośrednio mierzalne,
mają charakter latentny. Zmierzyć można jedynie ich odbicie na pewne aspekty rze-
czywistości.

4.3. Model strukturalny

Rysunek 2 ukazuje wartości współczynników regresji (R2) oraz współczynników
ścieżkowych ρ (strukturalnych) opisujących wyróżnione w tym modelu związki przy-
czynowe. Oszacowana wartość poziomu statystyki t pozwala uchwycić te elementy
modelu, które istotnie statystycznie opisują i oceniają uchwycone relacje.

Weryfikacja tylko pięciu z dziewięciu sformułowanych hipotez badawczych zna-
lazła potwierdzenie o istnieniu pozytywnych związków o charakterze przyczynowym
w tym modelu (tab. 2). W odniesieniu do trzech pierwszych hipotez tylko jedna, tj.
H1, została potwierdzona statystycznie. Można stwierdzić tym samym, że przy-
wództwo i zaangażowanie naczelnego kierownictwa w sposób bezpośredni (i istotny
statystycznie) wpływa na zarządzanie ludźmi. 

Weryfikacja empiryczna modelu pozwala również zaobserwować i potwierdzić
− w odniesieniu tym razem do H4 − występowanie oddziaływania na zarządzanie

Wyszczególnienie
Przywództwo 

i 
zaangażowanie

Polityka i 
strategia

Zarządzanie 
ludźmi

Zasoby 
i partnerstwo

Zarządzanie 
procesami

Satysfakcja 
pracowników

Przywództwo 
i zaangażowanie 1,000

Polityka 
i strategia 0,700 1,000

Zarządzanie 
ludźmi 0,800 0,790 1,000

Zasoby 
i partnerstwo 0,690 0,770 0,780 1,000

Zarządzanie 
procesami 0,640 0,680 0,660 0,760 1,000

Satysfakcja 
pracowników 0,720 0,786 0,698 0,679 0,629 1,000
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Rys. 2. Wyniki modelu strukturalnego

Źródło: opracowanie własne.

ludźmi przyjętej polityki jakości i realizowanej przez te organizacje strategii jej im-
plementacji. W tym przypadku rola oddziaływania kategorii polityki i strategii bez-
pośrednio jest nie do przecenienia, zwłaszcza w kontekście możliwości kształtowania
partnerskich relacji z dostawcami i wykorzystania dostępnych rzadkich zasobów w
organizacji (H5) dla osiągnięcia celów projakościowych.  

Tabela 2. Wyniki modelu strukturalnego

*p < 0,001 (poziom istotności).
Źródło: opracowanie własne.

Tylko w odniesieniu do tej ostatniej hipotezy badawczej H8 dostrzega się istot-
ność oddziaływania wyróżnionych zmiennych niezależnych na zarządzanie proce-
sami. Na koniec potwierdzona została istotność związku opisanego hipotezą H9.

Hipotezy badawcze Sugerowany
efekt

Współczynnik
ścieżkowy t-value Wsparcie

H1: Przywództwo →Zarządzanie ludźmi + 0,2 1,49 nie
H2: Przywództwo → Strategia i polityka + 0,7970* 9,88 tak
H3: Przywództwo → Partnerstwo i zasoby + 0,2 1,42 nie
H4: Polityka i strategia → Zarządzanie ludźmi + 0,6323* 4,72 tak
H5: Polityka i strategia → Partnerstwo i zasoby + 0,6187* 4,46 tak
H6: Ludzie → Zarządzanie procesami + 0,07 0,48 nie
H7: Polityka i strategia → Zarządzanie procesami + 0,2 1,32 nie
H8: Partnerstwo i zasoby → Zarządzanie

procesami + 0,5444* 3,64 tak

H9: Zarządzanie procesami → Satysfakcja pra-
cowników + 0,6288* 6,0519 tak

0,2033

Zarządzanie 
ludźmi 

R2=0,6399

Polityka 
i strategia 
R2=0,6352

Partnerstwo 
i zasoby 
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0,1990*
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0,1961
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0,0746
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Satysfakcja 

pracowników  
R2=0,3954

Zarządzanie 
procesami 
R2=0,6017 

Przywództwo 
i zaangażowanie
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Weryfikacja tej hipotezy wskazuje na przyczynowy charakter oddziaływania za-
rządzania kluczowymi procesami na satysfakcję pracowników. 

4.4. Wyniki analizy

Konieczność uwzględnienia w przyczynowym modelu satysfakcji pracowników
trudno mierzalnych zmiennych latentnych mających pośredni wpływ na badane 
relacje pomiędzy zmiennymi endogenicznym może stanowić o zmianie wielkości pa-
rametrów strukturalnych opisujących ten model (tab. 4). W dwóch sytuacjach stwier-
dza się występowanie tego typu przypadków. W pierwszym oddziaływanie polityki
i strategii na zarządzanie ludźmi pośrednio obciążone jest wpływem przywództwa i
zaangażowania kadry zarządzającej. 

Tabela 3. Parametry struktury stochastycznej

Źródło: opracowanie własne.

W drugim przypadku, choć polityka i strategia bezpośrednio wpływają na part-
nerstwo i zasoby, nie można wykluczyć oddziaływania pośredniego ze strony na-
czelnego kierownictwa. Obok polityki i strategii wzmocniona tym samym zostaje

Hipotezy badawcze Efekt bezpośredni Efekt pośredni Łączny efekt

Zarządzanie ludźmi 
(R2 = 0,6399)

H1: Przywództwo i zaangażowanie 0,2 00,5 0,70

H4: Polityka i strategia 0,63 — 0,63

Strategia i polityka (R2 = 0,6352)

H2: Przywództwo i zaangażowanie 0,80 — 0,80

Partnerstwo i zasoby (R2 = 0,6149)

H3: Przywództwo i zaangażowanie 0,20 0,49 0,69

H5: Polityka i strategia 0,62 — 0,62

Zarządzanie procesami (R2 = 0,6017)

H6: Zarządzanie ludźmi 0,07 — 0,07

H7: Polityka i strategia 0,20 — 0,20

H8: Partnerstwo i zasoby 0,54 — 0,54

Satysfakcja pracowników (R2 = 0,3954)

H9: Zarządzanie procesami 0,63 — 0,63
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zdolność oddziaływania głównego elementu sytemu zarządzania w tym modelu, czyli
przywództwa i zaangażowania naczelnego kierownictwa. Jego rola − z punktu wi-
dzenia oczekiwanych rezultatów organizacji (w tym i satysfakcji pracowników) −
jest zdecydowanie wyższa od tej, jaka została jej przypisana w sytuacji potencjalnie
wykluczającej możliwość występowania zmiennych latentnych. 

5. Wnioski  

Przyczynowy model satysfakcji pracowników stanowi uproszczony opis rzeczy-
wistości. Poddany weryfikacji tylko w ograniczonym stopniu pozwala potwierdzić
sformułowane w pracy hipotezy badawcze (H2, H4, H5, H8, H9). Jego ograniczoność
stanowi wyraz złożoności zjawisk, które dotykają problematyki zarządzania jakością.
W prezentowanej koncepcji postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat uproszczo-
nych modeli deterministycznych nadal czeka na dogłębne wyjaśnienie. Dlatego ana-
liza przyczynowego modelu polegała głównie na ustaleniu ważności wyróżnionych
elementów modelu doskonałości EFQM jako struktury odniesienia dla tych działań,
które służą implementacji filozofii TQM, a także ocenie i poprawie jakości. 

Systemowe podejście do koncepcji zarządzania jakością w organizacji wskazuje
na potrzebę zarówno określenia zdolności organizacji do całościowego oddziaływa-
nia na jakość, jak i wskazania tych elementów systemu, które determinują zdolność
organizacji do poprawy jakości. W dużym stopniu będą one również dotyczyć siły od-
działywania poszczególnych zmiennych niezależnych „opisujących” potencjał orga-
nizacji i ich wpływu na wybrane zmienne określające rezultaty działalności
gospodarczej  prowadzonej przez te podmioty.
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DETERMINANTS OF EMPLOYEES’ SATISFACTION 
IN THE EXCELLENCE MODEL EFQM

Summary

The paper is an attempt to indicate main function areas of a quality system in an organization, which
determine employee satisfaction. It reveals relevances of causal connections between elements of such
management system and employee satisfaction. The subject matter of the study consisted of chosen ca-
tegories (modules) of the EFQM Excellence Model. Basing on them, the causal model of employee sa-
tisfaction has been constructed. 

Using statistical methods, the author has verified detailed research hypotheses made in the study.
They corroborate the causal relation between elements of management system and employee satisfac-
tion. The author has taken notice that causal relations distinguished in the Excellence Model EFQM bet-
ween its categories (modules) are of more complex character. The power of connection is determined
by existing latent variables. They have been identified in relation to the causal model of employee sa-
tisfaction. Their influence range has been also defined. 
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Romuald Kolman

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

POTENCJAŁ KADROWY ORGANIZACJI

1. Wstęp

Kadra to podstawowy element każdego systemu wytwórczego. Wyniki działania
systemu są tym lepsze, im lepsza jest jego kadra. Jest to oczywiste, o ile nie ma prze-
ciwdziałań. Do sprawnego  funkcjonowania każdego systemu potrzebna jest również
możliwość regulowania jego elementów składowych. Jest ono tym lepsze, im lepsze
jest przystosowanie i im większa jest liczebność dysponowanych elementów regula-
cyjnych.

Oto kilka najistotniejszych definicji:
1. Kadra – to najważniejszy człon każdej organizacji stanowiący jej kapitał inte-

lektualny.
2. Potencjał kadrowy – to stopień możliwości wykorzystania zasobów kadry.
3. Organizacja (w znaczeniu rzeczowym) – to wydzielona jednostka gospodarcza

o ukierunkowanym działaniu na potrzeby społeczeństwa. Takimi organizacjami są
różne przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe.

4. Wzorzec – to przedmiot lub zapis odtwarzający zbiór stawianych wymagań.

2. Elementy potencjału kadrowego

Wzorzec potencjału kadrowego dowolnej organizacji postanowiono opracować,
wykorzystując metodę kryterialnego wzorca jakości opisaną szczegółowo m.in. w
książkach [1] lub [2].

Kryterialny wzorzec jakości – zestaw kryteriów jakości, których pożądane stany
odtwarzają wymagania jakościowe stawiane rozpatrywanemu przedmiotowi analizy.

Wzorzec potencjału kadrowego organizacji to zestaw czynników odtwarzający po
wykonanej analizie doraźny stopień możliwości wykorzystania zbadanej kadry or-
ganizacji.

Czynniki określające potencjał kadrowy ujęto w pięć grup, dla których opraco-
wano wzorce składowe. Wyróżnia się takie grupy, jak:
● zarząd organizacji,
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Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Romuald Kolman478

● wykonawcy zadań,
● kontrola,
● wspomaganie działań,
● obsługa.

Dla każdej grupy opracowano wzorzec składowy potencjału ujęty w pięciu ko-
lejnych tabelach. Skala ocen czynników jest następująca:
● 9 punktów – gdy stan jest bardzo korzystny lub bardzo duży,
● 7 punktów – gdy stan jest korzystny lub duży,
● 5 punktów – gdy stan jest średni lub obojętny,
● 3 punkty – gdy stan jest niekorzystny lub mały,
● 1 punkt – gdy stan jest bardzo niekorzystny lub bardzo mały, 
● 0 punktów – ocena nieaktualna.

Dopuszcza się stosowanie w uzasadnionych przypadkach ocen pośrednich: 2; 4;
6; 8. W interpretacji uzyskanego wyniku powinno się wykorzystywać skalę stanów
(rys. 1).

Rys. 1. Skala stanów względnych 

Źródło:  opracowanie własne.

Wypełnianie tabel 1-5 wykonuje się po obserwacjach i ewentualnym wykorzys-
taniu testów zamieszczonych w powołanej literaturze.



Tabela 1. Wzorzec W1. Potencjał zarządu

Źródło:  opracowanie własne.

W1 = S1/60 = 0,0167S1. (1)

Tabela  2. Wzorzec W2.  Potencjał wykonawców

Źródło:  opracowanie własne.

W2  = S2/50  = 0,02S2. (2)

Tabela 3. Wzorzec W3. Potencjał kontroli

Źródło: opracowanie własne.

W3  =  S3/50  =  0,02S3. (3)

Lp. Czynnik Ocena

1 
2 
3 
4
5

dbałość o jakość
obowiązkowość
wnikliwość
sumienność
stanowczość

Suma punktów  S3

Lp. Czynnik Ocena

1 
2 
3 
4
5

kwalifikacje
znajomość zadań
zdyscyplinowanie
odpowiedzialność
dbałość o sprzęt

Suma punktów  S2

Lp. Czynnik Ocena

1 
2 
3 
4
5
6

doświadczenie
dbałość o organizację 
znajomość trendów 
inwencja twórcza 
energia 
krytycyzm

Suma punktów  S1
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Tabela 4.Wzorzec W4. Potencjał wspomagania

Źródło:  opracowanie własne.

W4  =  S4 / 50  =  0,02S4. (4)
Tabela 5. Wzorzec W5. Potencjał obsługi

Źródło:  opracowanie własne.

W5  =  S5/50  = 0,02S5.   (5)

3. Wzór finalny

Potencjał kadrowy organizacji oblicza się ze wzoru:
PK  =  0,2 (W1  + W2  + W3  + W4  + W5).   (6)

Uzyskany wynik w postaci ułamka dziesiętnego należy przyrównać do skali sta-
nów (rys. 1) oraz należy wyznaczyć klasę jakości i nazwę stanu.

Uzyskanie klasy 2 lub 3 powinno się uznać za wynik korzystny. Wynik będzie
bardzo korzystny, gdy uzyska się klasę 0 lub 1. Wynik poniżej klasy 3 wymaga do-
konania ponownej analizy z dążeniem do możliwości skorygowania stanów kryteriów
zaniżających jakość (to kryteria ocenione punktami 5 i niższymi).

Przykład 1
W organizacji A wyceniono:
W1 (7;9;7;9;7;7) = 0,77,
W2 (7;9;9;9;7) = 0,82,
W3 (9;9;7;7;7) = 0,78,
W4 (9;7;9;7;7) = 0,78,
W5 (9;7;7;9;9) = 0,82,
PKA =  0,2×3,97  =  0,794 / kl. 2 stan korzystny  → przyjęto.

Lp. Czynnik Ocena
1 
2 
3 
4
5

znajomość klientów
czujność
spostrzegawczość
zapobiegliwość
staranność

Suma punktów  S5

Lp. Czynnik Ocena
1 
2 
3 
4
5

dbałość o finanse
znajomość sytuacji
rzetelność
motywowanie
estetyzm

Suma punktów  S4
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Przykład 2
W organizacji Z wyceniono:
W1 (3;5;5;3;7;5) = 0,47,
W2 (5;5;3;5;5) = 0,46,
W3 (5;5;3;5;5) = 0,46,
W4 (7;5;5;5;3) = 0,5,
W5 (5;5;3;5;3) = 0,42,
PKZ =  0,2×2,31  =  0,462 / kl. 5 stan pośredni  → do korekty.

4. Podsumowanie

Przegląd treści niniejszego opracowania pozwala na sformułowanie nastę-
pujących spostrzeżeń:
– zastosowanie w praktyce opisanej metody daje zdecydowanie pewniejsze wyniki

niż kompleksowa ocena intuicyjna,
– zaproponowana metoda analitycznej oceny potencjału kadrowego organizacji jest

komunikatywna i  ma jednoznaczne cechy uniwersalności zastosowań,
– wdrożenie tej metody do zastosowań praktycznych może stanowić inspirację do

poprawy sytuacji ekonomiczno-gospodarczej wielu organizacji.
W razie trudności ze znalezieniem książki [2] należy sięgnąć po wydaną w ze-

szłym roku publikację [1].
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ZADOWOLENIE KLIENTA WEWNĘTRZNEGO 
WARUNKIEM SUKCESU FIRMY USŁUGOWEJ

1. Wstęp

Analiza literatury przedmiotu skłania do stwierdzeń, że problematyka jakości
koncentruje się na jej systemowym wymiarze oraz mających ją zapewnić procedurach
i technikach. Jednak nie oznacza to, że jakość jest jedyne pochodną wprowadzenia
zbioru procedur. Zgadzając się z G. Broniewską oraz P. Szukalskim, zauważyć
można, że „jakość nie jest systemem i jej źródłem nie są tylko maszyny, surowce czy
analiza statystyczna. Choć to bardzo ważne elementy, jakość to coś więcej niż suma
tych składników. Ostatecznie jest ona ukształtowana przez ludzi” [1].

Wymagany poziom jakości osiągamy z reguły wówczas, gdy wszyscy, których on
dotyczy, nauczą się podejścia systemowego, zaakceptują je i zaczną pracować zgod-
nie z nim. Praktyka działania wskazuje, że nie wszystkie procesy przebiegają zgodne
z naszymi planami. Należy bowiem pamiętać, że najbardziej nieprzewidywalnym za-
sobem organizacji jest człowiek (nigdy nie ma pewności, że to, co uzgodnione i na-
kazane, zostanie przez pracowników dokładnie wykonane). Sukces przedsiębiorstwa
w dużej mierze zależy od właściwego uaktywnienia myśli twórczej pracowników.

W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia poznania i zaspokojenia po-
trzeb klienta wewnętrznego. Istnieje bowiem uzasadnione przypuszczenie, że zado-
wolony klient wewnętrzny identyfikuje się z celami organizacji oraz będzie dążył do
realizacji zadań z nich płynących.

2. Klient wewnętrzny

„TQM, włączając do bazy swoich założeń teorię kapitału ludzkiego (zasobów
ludzkich), wprowadza rozróżnienie na klienta wewnętrznego (członków danej orga-
nizacji) i zewnętrznego – na miejsce pojmowanych tradycyjnie nabywców i pra-
cowników” [14, s. 5].

E. Skrzypek stwierdza, że „klient to osoba lub organizacja, która zakupuje pro-
dukty wytwarzane przez producenta”, zauważając jednocześnie ewoluowanie poję-
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cia „klient” w kierunku podziału na klienta wewnętrznego i klienta zewnętrznego
[13, s. 86, 87]. Istota tej praktyki tkwi w procesach doskonalenia jakości obsługi
klienta. Obserwowany pod koniec XX w. trend „orientacji na klienta” wyraźnie się
rozwinął i aktualnie ma swoje umocowanie w systemach zapewnienia jakości (ISO
9000-2000), bezpieczeństwa (PN – 1800, cz. 1-6), środowiska (ISO 1400). Zgodnie
z normą ISO 9000 „klient wewnętrzny to odbiorca wyrobów i usług pochodzących
z innych jednostek. Występująca sieć oddziaływań pomiędzy jednostkami organiza-
cyjnymi jednakowych oraz różnych typów prowadzi do interpretacji tych jednostek
jako systemów względnie odosobnionych, powiązanych z innymi jednostkami przed-
siębiorstwa (a także otoczenia przedsiębiorstwa) za pomocą WE i WY” [9, s. 200,
201]. Konkludując, w dalszych rozważaniach przyjęto, że klientem wewnętrznym
jest każdy pracownik firmy będący odbiorcą jej produktu bądź usługi.

Wdrożenie zasad klienta wewnętrznego z reguły zaczyna się od zmiany mental-
ności zarządu firmy, który winien prezentować zaangażowanie w jakość. Kluczową
jednak rolę we wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością odgrywa średni szcze-
bel zarządzania, szczególnie jeśli chodzi o przekazywanie informacji i komunikację
wewnętrzną. „Wystarczy zauważyć, że każdy posiada »wewnętrznych« i »zewnętrz-
nych« klientów, a satysfakcjonująca ich obsługa jest kluczem do sukcesu firmy. Właś-
ciwa obsługa klientów to nie tylko spełnienie ich wymagań, ale ich wyprzedzenie” [8].

Rys. 1. Klient wewnętrzny jako wspólny element zintegrowanej triady jakości

Źródło: [2, s. 56].

Koncepcja klienta 
wewnętrznego

Systemy zarządzania 
przez jakość

Poziom obsługi klienta:
• określony na podstawie 
   badań potrzeb klienta 
   i oferty konkurencji 
• dostosowany do potrzeb 
   różnych segmentów rynku

Marketing 
partnerski

Jakość  
• określona z perspektywy klienta 
  (wew.+ zew.) na podstawie 
  regularnych badań i obserwacji
• zgodna z równaniem:

oczekiwania klienta/oferowana 
rzeczywistość = 1

Obsługa klienta

wewnętrznegozewnętrznego

Jakość rozumiana jako suma jakości cząstkowych (np. jakość procesów biznesowych, informacji, relacji 
międzyludzkich) oraz (wyrobów i usług) powinna odnosić się zarówno do elementów PROCESU (np. przez 

eliminacje zarówno najsłabszych punktów, opóźnień, zaniedbań, jak i ludzi (np. umiejętność radzenia sobie  
z chwilami prawdy w kontaktach z klientem), a nie tylko postrzegane w świetle parametrów technicznych 

jakości produktów
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Uniwersalne spojrzenie na model klienta wewnętrznego przedstawia G. Bro-
niewska (rys. 1). Wydaje się, że wadą tego modelu jest brak „ujęcia” matematycz-
nego, które mogłoby wskazać na rozkład mających znaczenie poszczególnych jego
elementów na oczekiwany efekt.

Stwierdzić należy, że pojęcie klienta wewnętrznego występuje nie tylko w kon-
cepcji TQM. „Jest również bazowym pojęciem w marketingu partnerskim (Rela-
tionships Marketing) zwanym także marketingiem racjonalnym lub marketingiem
powiązań” [2, s. 55]. „Jedną z części marketingu partnerskiego jest marketing per-
sonalny rozumiany jako aktywna polityka kadrowa, która w zamierzeniu ma na celu
maksymalne zbliżenie do siebie pracodawcy i pracownika” [16, s. 13]. Jednym z jego
zadań jest poznanie i zaspokojenie potrzeb klienta wewnętrznego. Dzięki takiemu
podejściu pracownicy stają się, jak wskazuje praktyczne działanie, bardziej związani
z przedsiębiorstwem. W koncepcji marketingu partnerskiego podjęto zatem próbę
połączenia doskonalenia jakości z obsługą klienta i działalnością marketingową. „Po-
jęcia te wydają się mieć wiele cech wspólnych, wszystkie związane są z pojęciem
klienta wewnętrznego, co przedstawiono na rys. 1” [2, s. 50].

Badania przeprowadzone przez R. Karaszewskiego wskazują, iż w Polsce w ba-
danym okresie w blisko 18% organizacji pojęcie klienta wewnętrznego jest całko-
wicie nieznane bądź nieakceptowane. W pełni znane, akceptowane i wykorzystywane
jest zaś w 42% przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w tej grupie są zawansowane bądź
kończą etap przygotowania się do rozpoczęcia wdrażania TQM [7, s. 250] (rys. 2).

Rys. 2. Postrzeganie koncepcji klienta wewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach

Źródło: [7, s. 250].

Wyniki tych badań wykazały, że droga do zastosowania TQM w przedsiębior-
stwie z reguły przebiega przez zmianę nastawienia przedsiębiorców do swoich pra-
cowników. Zgodzić się należy, że zarówno właściciele firmy, jak i ich pracownicy
dążą do osiągnięcia wspólnych celów, lecz z dwóch różnych spolaryzowanych  sta-
nowisk (rys. 3). 

4. Koncepcja jest
akceptowana, lecz
znajomość jej jest
niewielka; 40,52%

3. Koncepcja jest 
znana, lecz

nieakceptowana; 8,5%

1. Koncepcja jest 
znana i akceptowana,

41,8%

2. Koncepcja
całkowicie nieznana

9,15%
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Rys. 3. Perspektywiczne widzenie celu

Źródło: opracowanie własne.

Konieczna wydaje się zatem zmiana mentalności najwyższego kierownictwa w
stosunku do podwładnych pracowników z relacji przełożony–podwładny (skrócenie
dystansu między obszarem decyzyjnym a obszarem wykonawczym) na relacje
przełożony–klient wewnętrzny. Klient bowiem jest pojęciem najczęściej kojarzonym
z „naszym panem”. Zdaniem autorów wprowadzenie TQM w firmie, patrząc przez
pryzmat klienta wewnętrznego, winno być ukierunkowane na działania silnie wzmac-
niające proces zmiany mentalności np. przez budowanie zaufania, wzmocnienia re-
lacji partnerskich menedżer−wykonawca czy też podnoszenie ich poziomu wiedzy i
umiejętności w danej dziedzinie funkcjonowania (a w konsekwencji mądrości).

3. Komunikacja a wzrost zaangażowania pracowników

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi zakłada, że ludzie stanowią naj-
cenniejszy kapitał, w który należy inwestować. „To ludzie dostarczają organizacji
swoją pracę, energię i zaangażowanie. Tworzą oni organizację, określają i realizują
jej cele. Należy przy tym pamiętać, iż pracownicy mogą być z jednej strony sposo-
bem odróżnienia danej placówki od innych, z drugiej zaś mogą być powodem, dla
którego klienci się odwracają” [10, s. 163]. Jak już wspomniano, organizując działal-
ność gospodarczą, nie należy koncentrować się jedynie na jej systemowym wymia-
rze mającym zapewnić wysoką jakość procedur i technik. Znamienne są tutaj słowa
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Alfreda Sloana [11, s. 4], który stwierdził: „Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a
w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem”1[10, s. 23].

Kluczem do zapewnienia pełnego uczestnictwa pracowników w działalności
przedsiębiorstwa jest właściwa komunikacja [3, s. 132]. „Bez komunikacji nie da się
zarządzać [12, s. 59]. „Zarządzanie ludźmi wymaga kształtowania współpracy człon-
ków organizacji tak, aby właściwie zagospodarować ich umiejętności i zdolności oraz
neutralizować takie zachowania, które obniżają efektywność organizacji” [15, s. 14].
Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi to odpowiednio funkcjonujące procesy ko-
munikacji między członkami organizacji oraz między organizacją a jej otoczeniem,
tak „aby każdy pracownik, niezależnie od miejsca, jakie zajmuje w hierarchii orga-
nizacyjnej, mógł podejmować właściwe decyzje (potrzebuje bowiem określonego
zasobu informacji na temat swojej pracy” [16, s. 158]. Informacja jest więc integralną
częścią pracy każdego pracownika organizacji pozwalającą na jego pełne zaan-
gażowanie. Odpowiednie zarządzanie informacją pozwala na budowanie organizacji
uczącej się, w której wiedza jest nieustannie rozwijana. 

Otwarta komunikacja w zakresie strategicznych dla firm obszarów, delegowanie
ważnych zadań czy też powierzenie odpowiedzialności jest niczym innym jak
wysłaniem pracownikom informacji o tym, jak wiele znaczą oraz że są traktowani
jako najcenniejsze dobro firmy. „Firmy, w których pracownicy czują swoje znacze-
nie, są dowartościowani przez zwierzchników, wskazują zaangażowanie średnio o
25% wyższe niż przy braku zainteresowania ich potrzebami ze strony pracodawcy”
[17]. Pracownicy stają się bardziej chętni do dzielenia się swoją wiedzą na temat
sprawniejszego wykonywania zadań, co umożliwia z reguły ich szybszą i efektyw-
niejszą realizację. „Polityka »otwartych drzwi«, dostępni liderzy, »wsłuchiwanie się«
w opinie i sugestie personelu to czynniki wpływające na tworzenie pozytywnego i
twórczego środowiska pracy. Badania przeprowadzone przez Hewitt Associates na
»Najlepszego Pracodawcę« wskazują, iż pracownicy, którzy czują się wysłuchani
przez swoich przełożonych, pozytywnie nastawiają się do wszystkich zmian i w
mniejszym stopniu się ich obawiają. Sprzyja to powstawaniu atmosfery wzajemnego
zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikiem oraz wypracowaniu lepszych wyni-
ków finansowych” [18].

Można przyjąć, że im większą liczbę informacji na temat pracy ma pracownik,
tym większa jest jego motywacja. Badania wykazały, że „w firmach, w których pra-
cownicy są doinformowani, chęć zmiany pracodawcy wyraża ponad dwa razy mniej
osób niż w przedsiębiorstwach, w których pracownicy skarżą się na brak informacji”
[15, s. 158].

1 Alfred Sloan – w połowie lat 20. XX w. objął kierownictwo podupadającego koncernu General
Motors: przyczynił się do tego, że zarządzana przez niego firma stała się największym przedsiębior-
stwem świata [11, s. 23].



Zgodzić się jednak należy, że ilość, a przede wszystkim jakość informacji ma
duże znaczenie. Można bowiem bardzo łatwo przekroczyć granicę zdolności per-
cepcji pracownika, przez co uzyskany przez niego odbiór stanu rzeczy jest z reguły
nieczytelny. Zdaniem autorów wydaje się więc zasadne każdorazowe ustanawianie
zbioru norm (ilości, jakości) wraz z granicą tolerancji, które wskaże praktycznie,

Rys. 4. Zależność komunikacja−zaangażowanie

→
AO   − wektor działania kierownictwa,
→

OB   − wektor działania klienta wewnętrznego,
CD − górna dranica obszaru tolerancji,
EF − dolna granica obszaru tolerancji,
DE − empirycznie ustalony obszar normy,
∑PM − suma potencjału menedżerów,
∑PKW − suma potencjału klienta wewnętrznego.
Źródło: opracowanie własne.

zbioru norm (ilości, jakości) wraz z granicą tolerancji, które wskaże praktycznie,
jakie ilości informacji i jaka ich jakość jest wymagana na danym, konkretnym sta-
nowisku pracy do osiągnięcia założonego celu (rys. 4).

4. Zadowolenie klienta wewnętrznego na przykładzie banku X

Pozytywne kształtowanie wizerunku przez klienta wewnętrznego jest jednym z
podstawowych zadań projakościowych realizowanych przez instytucję usługową.
„Oznacza to budowanie i utrzymanie wysokiej jakości działań odnoszących się do
wszystkich grup informacji związanych z produktami, zasadami realizacji usług i ich
dostępności” [5, s. 16]. „Pracownicy mogą być z jednej strony sposobem odróżnie-
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nia danej placówki od innych, z drugiej zaś mogą być powodem, dla którego klienci
się odwracają” [10, s. 163].

Nie ulega wątpliwości, że istnieje ścisła zależność między poziomem satysfakcji
klienta zewnętrznego a poziomem satysfakcji klienta wewnętrznego. Zadowolony
klient wewnętrzny, znając oczekiwania swojej organizacji, w tym np. cele własnego
stanowiska, zapewne będzie wykonywał swoją pracę tak, by zaspokoić wymagania
klienta zewnętrznego. Z reguły będzie wtedy miły, cierpliwy i wyrozumiały. Cechy
te są szczególnie wymagane w działalności usługowej, w której nawiązuje się bez-
pośrednie relacje klient wewnętrzny–klient zewnętrzny. Osiągnięcie sukcesu
związane jest zatem z identyfikacją potrzeb klienta wewnętrznego, zapewnieniem
mu pożądanego poziomu informacji, a w konsekwencji z dążeniem do jego rozwoju.
Brak umiejętności identyfikacji i zaspokajania potrzeb klienta wewnętrznego powo-
duje najczęściej frustracje i niezadowolenie personelu oraz obniża poziom jakości, co
w efekcie  odbija się na  kliencie zewnętrznym.

Stosując podejście systemowe, możemy zbudować właściwe relacje wektorów
WE−WY zarówno na poziomie molekularnym, np. stanowisko pracy–stanowisko
pracy, jak również komórka organizacyjna–komórka organizacyjna, zakład A−zakład
B itp. Zakres identyfikacji tych zależności tkwi jednak w procesie decyzyjnym. To bo-
wiem menedżerowie, korzystając ze swojego doświadczenia czy też z doświadcze-
nia ekspertów, decydują, które relacje będą sprawdzane, w jakim czasie, z jaką
częstotliwością itp. Mamy tu więc do czynienia ze strefą miękką procesu decyzyj-
nego, o nieustalonej z reguły precyzyjne częstotliwości działania (np. w MŚP). Wy-
daje się zatem rozsądne empiryczne ustalenie częstotliwości badań diagnozujących
powyższe relacje. 

Na rysunku 5 przedstawiono próbę zbadania stopnia zadowolenia klienta we-
wnętrznego w banku X; badanie przeprowadzono w 2008 r.

Rys. 5. Ocena wpływu czynników na zadowolenie z pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.
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Bank X położony jest w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie satys-
fakcji klienta wewnętrznego przeprowadzono, stosując kwestionariusz skierowany
do 70 pracowników zajmujących się bezpośrednio obsługą klienta. Na ankietę od-
powiedziało 65 osób. 

Analizie i ocenie poddano wpływ takich czynników, jak: pewność zatrudnienia,
wynagrodzenie, środowisko pracy, atmosfera pracy, system oceny pracowniczej (rys. 5).

Uzyskane wyniki wskazują, że badani klienci wewnętrzni najbardziej cenią
możliwość rozwoju oraz atmosferę w pracy sprzyjającą rozwojowi. Ważnym czyn-
nikiem zadowolenia z pracy jest pewność zatrudnienia, na którą wskazało 60% ba-
danych, oceniając ją jako bardzo dobrą. Ocenę wpływu na satysfakcję z pracy
czynników wynikających z warunków zapewnianych przez pracodawcę przeprowa-
dzono na podstawie znajomości i zrozumienia misji, pewności zatrudnienia czy też
zamiany pracy (przy zachowaniu tego samego poziomu płacy), przerw w pracy, sto-
sowanej w pracy polityki socjalnej, wyposażenia pracowników w telefony i samo-
chody służbowe (rys. 6).

Rys. 6. Ocena wpływu na satysfakcję z pracy czynników wynikających z warunków
zapewnianych przez pracodawcę

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.

Analiza i ocena uzyskanych wyników wyraźnie wskazuje, że kadra zarządzająca
podejmuje właściwe działania skutkujące uzyskaniem ponad 80% wpływu na po-
ziom satysfakcji w odniesieniu do warunków pracy (rys. 7). Ocenę funkcjonowania
systemu informacyjnego przeprowadzono na podstawie takich kryteriów, jak: częs-
totliwość przekazu informacyjnego, źródła informacji o wynikach w pracy, często-
tliwość i rodzaj informacji w zespole oraz narzędzia informacyjne (biuletyny, Internet,
tablice, e-mail).
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Rys. 7. Ocena uzyskania bieżących informacji o planach i celach firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.

Rys. 8. Źródła informacji o wynikach swojej pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.

Rys. 9. Ocena wpływu środków informacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.
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Wyniki badań wskazują, że 65% klientów wewnętrznych ma zbyt mało infor-
macji o tym, co dzieje się w firmie. Głównym źródłem informacji są dla nich jednak
przełożeni i współpracownicy (ponad 80%). Wnioskować zatem można, że pomimo
wąskiego gardła w obszarze przekazywania celów i planów firmy zarządzający po-
trafili zbudować właściwą sieć informacyjną (rys. 8 i 9). 

Ocenę czynników wpływających na rozwój klienta wewnętrznego dokonano na
podstawie stopienia zaspokojenia ambicji, możliwości rozwoju zawodowego, po-
ziomu szkoleń (w tym zdobytej na szkoleniu wiedzy). Wskazać tu należy na właściwe
pojmowanie przez kadrę zarządzającą problematyki znaczenia szkoleń w procesie
rozwoju klientów wewnętrznych. Jak wskazano na rys. 3 i 4, działania menedżerów
skracające dystans partnerski powodują w istocie wzrost potencjału klienta we-
wnętrznego (Pkw), a w konsekwencji możemy oczekiwać, że rezultaty wspólnych
działań przyniosą zaplanowaną korzyść. 

Rys. 10. Ocena czynników wpływających na rozwój zawodowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie wewnętrznych dokumentów banku X.

Analiza wyników badań wskazuje, iż pracownicy w 60% spełniają się zawodowo
przez rozwój w ramach uczestnictwa w szkoleniach, które oceniają bardzo wysoko
(rys. 10).

5. Wnioski

Orientacja na klienta wewnętrznego pojawia się w wielu koncepcjach organiza-
cji dążącej do doskonałości. „Troska o klienta, czyli poznanie jego wymagań jest wy-
znacznikiem sukcesu na rynku zgodnie z zasadą »klient nasz pan i władca«” [8, 
s. 166]. Należy pamiętać o podziale na klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Klient
wewnętrzny jest więc zgodnie z przytoczoną zasadą „panem i władcą organizacji”.
„Pracodawcy, którzy traktują swój personel jak władców, mają większe szanse na
posiadanie wysoko zmotywowanej i oddanej siły roboczej, która wykazuje zaintere-
sowanie i chęć świadczenia usług wysokiej jakości” [10, s. 167]. 

Ocenę zadowolenia klienta wewnętrznego przeprowadzać można przy zastoso-
waniu różnych narzędzi oraz kryteriów. Wykorzystując do badań np. kwestionariu-
sze, uzyskujemy możliwość monitorowania zadowolenia pracowników, wpływamy
tym samym na poziom ich zadowolenia. 
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Mając na uwadze przekładającą się na wynik pracy klienta wewnętrznego sku-
teczność kadry menedżerskiej, w celu uzyskania zobiektywizowanej oceny  warto
użyć narzędzi takich, jak AHP czy też DEMATEL. Ich zastosowanie do wielokryte-
rialnej oceny badanych zjawisk pozwala na uzyskanie wyraźnie zarysowanego ob-
szaru normy jakościowej wraz z przyległymi obszarami tolerancji (rys. 4). Ustalenie
tej normy dla danej firmy może się stać koniecznym, a nawet kluczowym narzędziem
wskazującym na konieczność reakcji, np. decyzji o zastosowaniu lub zaniechaniu da-
nego działania (np. bodźców materialnych) w danym czasie. Bazujemy wtedy na
dwóch istotnych obszarach decyzyjnych: doświadczeniach menedżera oraz twardych
danych uzyskanych w wyniku oceny zjawiska.
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INTERNAL CUSTOMER’S SATISFACTION AS A CONDITION 
OF SUCCESS OF A SERVICE COMPANY

Summary

The paper touches upon the problem of the identification of the satisfaction level of an internal cus-
tomer. It presents the position of an internal customer within the TQM system, the influence of the com-
munication processes in the relations between managers and internal customers on the increase in their
commitment to their work, the effectiveness of tools for measuring the internal customers’ satisfaction
in the analyzed company. 
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Sławomir Miedziarek, Hieronim Suterski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

SATYSFAKCJA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO 
W ŚWIETLE BADAŃ NA PRZYKŁADZIE 

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. W LESZNIE

1. Wstęp

Klient wewnętrzny (internal customer) to pracownik przedsiębiorstwa, który
przez swoją pracę i zaangażowanie kreuje wartość wyrobu (produktu/usługi). To on
w sposób bezpośredni lub pośredni ma wpływ na satysfakcję klienta zewnętrznego 
z zakupionego wyrobu. Jednoznaczne okazuje się w tym wypadku stwierdzenie, że
nie ma zadowolenia klienta zewnętrznego bez zadowolenia klienta wewnętrznego.
Szczególnego znaczenia nabiera ta prawidłowość w odniesieniu świadczenia usług.
Wówczas dochodzi do bezpośredniej konfrontacji między klientem wewnętrznym a
zewnętrznym. Wpływ na zadowolenie tego drugiego mają przede wszystkim zacho-
wanie i kompetencje pracownika przedsiębiorstwa.

Ocena stanu organizacji nie może skupiać się tylko na zamkniętej sytuacji ak-
tualnej. Dokonując takiej oceny, należy poszukiwać rozwiązań przyszłościowych,
przewidując w ten sposób osiągnięcie znacznie bardziej korzystnego efektu. Pra-
cownicy występują w podwójnej roli, tj. jako dostawcy pracy oraz jako klienci we-
wnętrzni. Zadowolenie członków organizacji w każdej z tych ról wpływa na
ostateczny efekt działania firmy jako całości. Istotne staje się wprowadzenie 
w organizacji klienta wewnętrznego. Uświadomienie sobie jego znaczenia to jedno-
cześnie zmiana kultury organizacyjnej firmy. Propozycją poszukiwań właściwej ko-
munikacji jest prowadzenie badań ankietowych. Metoda ta pozwala na określenie
istotnych potrzeb pracowników oraz przyczynia się do zweryfikowania stopnia
spełnienia ich aktualnych i przyszłych możliwości. 

Zaprezentowany problem można uznać za stale aktualny, jednak jest on już dość
znany w polskim piśmiennictwie naukowym. Autorzy zwracają uwagę na wybór
czynników wpływających na zadowolenie klienta wewnętrznego, które wyznaczyli
zainteresowani, czyli sami badani.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 31 2008

Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości



Dane, jakie uzyskać można przez takie badania, są jedynym ze znaczących ele-
mentów dochodzenia do doskonałości w organizacji pracy.

2. Współzależność między zadowoleniem klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego

2.1. Satysfakcja klienta wewnętrznego i jej wpływ na organizację

Każda organizacja, w której są zatrudnieni pracownicy, ma tzw. własną atmosferę.
Jej składowymi są między innymi składniki związane z relacjami interpersonalnymi
między przełożonym a podwładnym, sympatie i antypatie między pracownikami oraz
takie czynniki czysto techniczne, jak: jakość pracy, właściwy dobór środków i przed-
miotów pracy oraz szeroko pojęta ergonomia. Wszystkie te czynniki (oraz wiele in-
nych) wpływają na zadowolenie klienta wewnętrznego. Jak wynika z badań Instytutu
Psychologii Pracy, zadowolenie pracownika przyczynia się do wzrostu jego produk-
tywności o ok. 15%. Z tego wyprowadza się prosty wniosek: im więcej usatysfak-
cjonowanych pracowników, tym krótsza droga do doskonałości. 

2.2. Wpływ zadowolenia klienta wewnętrznego na zadowolenie 
klienta zewnętrznego

Organizacja w swojej działalności musi być nastawiona na potrzeby odbiorcy
jako klienta. Aktywa firmy nie znaczą zbyt wiele bez klientów. Kluczowe zadaniem
staje się zatem przyciąganie i utrzymanie klientów zewnętrznych. Istotnym czynni-
kiem w procesie dostarczenia satysfakcji odbiorcom jest działanie, w którym orga-
nizacja tworzy warunki sprzyjające zadowoleniu pracowników. 

Zadowolenie uczestnika danej organizacji oddziałuje na klienta zewnętrznego
głównie przez jakość danego produktu, w tym usługi. Jeżeli produkt spełnia oczeki-
wania klienta, to pracownik organizacji oferującej ten produkt jest usatysfakcjono-
wany, ścisła jest więc współzależność między zadowoleniem pracowników a
zadowoleniem klientów zewnętrznych. Stała poprawa tych relacji jest jedną ze
składowych poszukiwania doskonałości w działaniu.

3. Badanie zadowolenia członków organizacji

3.1. Cel, podmiot oraz metoda badania

Celem pracy, na podstawie której powstało to opracowanie, było przedstawienie
wyników badań czynników zaproponowanych przez zarząd.

Podmiotem badania stała się 29-osobowa próba pracowników ze stanowisk nie-
robotniczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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w Lesznie. Firma w owym czasie zatrudniała 154 osoby, w tym 40 kobiet i 114
mężczyzn. Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety jej uczestnicy zostali po-
wiadomieni o celu, jaki przyświeca prowadzeniu takich badań. Treść pytań przeka-
zał im zarząd przedsiębiorstwa. Badający stwierdzili bowiem, iż osobom
bezpośrednio związanym z pracą w organizacji łatwiej jest wyodrębnić dziedziny dla
nich najistotniejsze. Precyzyjne sformułowanie pytań przyczyniło się do uzyskania
obiektywnych informacji o przedsiębiorstwie, a także pozwoliło zidentyfikować
wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

W anonimowej ankiecie uczestniczyło 15 kobiet i 14 mężczyzn.

3.2. Budowa ankiety i jej zakres

Ankieta dotyczyła dwóch sfer poddanych badaniu, tj. poziomu ważności wybra-
nych czynników i drugiej sfery, czyli poziomu realizacji w praktyce. Zakresem ob-
jęto takie bloki tematyczne, jak: wartości, jakość, organizacja pracy, rozwój osobowy,
motywacja, wynagrodzenie, warunki pracy, warunki personalne i socjalne, przełożeni
i imponderabilia. Uczestnicy ankiety oceniali w skali od 1 do 10 poziom ważności
proponowanych czynników, a następnie w tej samej skali dokonali oceny poziomu ich
realizacji. Liczbie 1 odpowiadała wartość najmniejsza, liczbie 10 – wartość naj-
większa.

Zarys ankiety w proponowanym układzie przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1. Zestawienie badanych czynników

Lp. Czynnik zadowolenia Poziom 
ważności

Realizacja 
w praktyce

1 2 3 4
Wartości

1 Uczciwość, rzetelność, szczerość
2 Przestrzeganie standardów etycznych i moralnych

Jakość
3 Strategia rozwoju spółki
4 Wdrożony system jakości
5 Wdrożony system procesów i procedur
6 Wizerunek spółki
7 Wpływ na zmiany w spółce

Organizacja pracy
8 Przejrzysta struktura organizacyjna
9 Elastyczność czasu pracy 

10 Sprawność przepływu informacji między działami
11 Możliwość pracy w zespołach projektowych
12 Właściwa komunikacja
13 Precyzyjnie określona forma przydzielania i rozdzielania zadań
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [4].

3.3. Metodyka badań i analizy

Dane uzyskane z ankiety przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym programu
Excel. Pod każdą ankietą zsumowano wartości przyznawane przez ankietowanych,
tak dla poziomu ważności, jak i realizacji czynnika w praktyce. Następnie wartości
te podzielono przez liczbę pytań, co pozwoliło uzyskać średnią wartość poziomu
ważności i realizacji czynnika w doniesieniu do jednej osoby ankietowanej. Wyniki

1 2 3 4
Rozwój osobowy
14 Określona ścieżka kariery
15 Możliwość dokształcania osobowego
16 Możliwość kreatywnego działania 
17 Możliwość korzystania z kompetencji
Motywacja
18 Precyzyjny system oceny pracowników
19 System motywacji pozaekonomicznej
20 Przejrzysty zakres obowiązków
Wynagrodzenie
21 Precyzyjny system wynagradzania
22 Precyzyjny system premiowania
23 Wysokość wynagrodzenia zasadniczego
Warunki pracy
24 Przestrzeganie zasad ergonomii pracy i BHP
25 Wyposażenie stanowiska pracy
26 Rozwój narzędzi informacyjnych
27 Innowacyjność
28 Warunki pracy
Warunki personalne i socjalne
29 Jasno określona polityka zatrudnienia 
30 Możliwość wykorzystania urlopu w określonym terminie
31 Działalność prorodzinna
32 Działalność integracyjna
33 Działalność sekcji sportowych
34 Sposób wykorzystania środków ZFŚS
35 Jakość opieki medycznej
Przełożeni
36 Dostępność zarządu
37 Partnerskie relacje z przełożonymi
Imponderabilia
38 Poczucie stabilności
39 Atmosfera w pracy
40 Wzajemne zaufanie
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zbiorowe uzyskano na zasadzie odrzucenia skrajnych wyników, a pozostałe zsumo-
wano i podzielono przez 27. Umówiono się z zarządem, iż do oceny wystarczą war-
tości przybliżone, dlatego też nie liczono błędu statystycznego. 

3.4. Analiza wyników ankiety oraz wnioski z niej wynikające

Jeżeli chodzi o realizację w praktyce bloku zatytułowanego „Wartość”, to czyn-
niki norm etycznych zostały ocenione bardzo wysoko (rys. 1).

Rys. 1. Wartość – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Blok zatytułowany „Jakość” oceniono na poziomie niskim. Jedynie bloki pn.
„Strategia rozwoju spółki” oraz „Wizerunek spółki” przekroczyły połowę skali (rys. 2).

Rys. 2. Jakość – realizacja w praktyce

Źródło: [3].
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Bardzo słabo oceniono blok pn. „Wdrożony system jakości” (3,793) oraz  „Sys-
tem procesów i procedur”. 

Rys. 3. Organizacja pracy – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Blok dotyczący organizacji pracy najsłabiej wypadł w pozycjach „Elastyczność
czasu pracy” (5,179) i „Możliwość pracy w zespołach projektowych” (5,0).

W dziale opisującym rozwój osobowy ankietowani wyrazili pozytywny stosu-
nek do poziomu jego realizacji w praktyce z wyjątkiem czynnika „Możliwość ko-
rzystania z kompetencji” (4,552).

Rys. 4. Rozwój osobowy – realizacja w praktyce

Źródło: [3].
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Blok dotyczący motywacji postrzega się na szczególnie niskim poziomie w po-
zycjach: „System motywacji pozaekonomicznej” (3,621) i „Precyzyjny system oceny
pracowników” (4,345). 

Rys. 5. Motywacja – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Ocena  dotycząca czynników wynagrodzeń w praktyce  mieści się w przedziale
4,8-5,4 punktu.

Rys. 6. Wynagrodzenie – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Poziom realizacji warunków pracy przedstawiono na rys. 7. Warunki te uzyskały
punktację mieszcząca się w przedziale 6,138-7,793 punktu.
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Rys. 7. Warunki pracy – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Blok opisujący pozycję pn. „Warunki personalne i socjalne” oceniono różnorod-
nie, tj. od 3,966 do 6,724 punktu.

Rys. 8. Warunki personalne i socjalne – realizacja w praktyce

Źródło: [3].

Jeżeli chodzi o czynniki związane z przełożonymi, to czynnik „Dostępność za-
rządu” uzyskał ocenę 5,483, a „Partnerskie relacje” – 5,862.
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Rys. 9. Przełożeni – realizacja w praktyce
Źródło: [3].

Ostatnim badanym blokiem były  czynniki, których nie można określić żadną
miarą poza odczuciem tj. „Imponderabilia”. Z rysunku 10 wynika, że zostały one
ocenione nisko.

Rys. 10. Imponderabilia – realizacja w praktyce

Źródło: [3].
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Rys. 11. Poziom ważności i realizacja w praktyce w układzie malejącym

Źródło: [3].
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Analiza wyników pozwoliła określić mocne i słabe strony wybranych do oceny
czynników, szczególnie w sferze realizacji. Numery czynników zadowolenia 
z rys. 11 odpowiadają pozycjom proponowanym w ankiecie.

Opisując analizę w sposób skrótowy, można stwierdzić, iż najważniejszymi czyn-
nikami dla pracowników są: uczciwość, rzetelność, szczerość, zaś najmniej ważna
jest działalność sekcji sportowych.

Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, iż uczciwość, rzetelność, szcze-
rość oceniano na równie wysokim poziomie w procesie realizacji. Najsłabiej reali-
zowanym czynnikiem według ankietowanych jest system motywacji
pozaekonomicznej.

4. Zakończenie

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że najważniejsze dla pracowników są normy
etyczne w środowisku pracy. Elementy te z pewnością powinny stanowić wytyczne
do szybkiego działania w zakresie ich systematycznego analizowania i doskonale-
nia. Ankieta stanowiąca podstawę opisania satysfakcji pracowników z wykonywanej
pracy stanowi jedną z wielu metod badawczych. Aby dokładnie przeanalizować wy-
stępujące problemy (różnych np. dla płci), powinna ona zawierać więcej danych o an-
kietowanych (np. wykształcenie, wiek, przygotowanie merytoryczne), ale takich,
które nie pozwoliłyby na rozpoznanie respondenta. 

Na podstawie badania ankietowego stwierdzono, że zadowolenie klienta we-
wnętrznego z wykonywanej pracy zależy nie tylko od wynagrodzenia, lecz także od
spełnienia warunków sprawiedliwych ocen.

Autorzy w artykule przedstawili skrótowy – z konieczności – model ankiety
często stosowanej w praktyce. Ze względu jednak na dość specyficzny dobór czyn-
ników uważają, że jest on warty upowszechnienia i powinien być poddany dalszej
dyskusji. Pozostają w przekonaniu, że taka dyskusja będzie miała miejsce, tym bar-
dziej że może się ona stać przyczynkiem do poszukiwania doskonałości. 
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Summary 

The paper is an attempt to identify the fulfillment of the needs of blue collar workers. There has been
done the appreciation of the most important factors for the participants of the questionnaire. The re-
search and the results have been based on the proper analysis.
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CZĘŚĆ VIII 

DOBRE PRAKTYKI 
W ZARZĄDZANIU PERSONELEM



Joanna Bilińska

Volkswagen Motor Polska w Polkowicach

BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 
NA PRZYKŁADZIE VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA 

1. Satysfakcja pracowników i jej znaczenie dla zaangażowania 
w wykonywaną pracę

W nowoczesnych organizacjach europejskich badania opinii pracowników wpi-
sują się w już ogólnie przyjęty standard strategii zarządzania zasobami ludzkimi
(ZZL). Dość wspomnieć, że regularne i usystematyzowane mierzenie poziomu sa-
tysfakcji i motywacji pracowników stanowi jeden z kluczowych elementów modelu
EFQM w kryteriach poświęconych pracownikom. Nacisk kładziony na satysfakcję,
która traktowana jest jako jeden z aspektów dostosowania do wymagań klientów,
wynika z przekonania, że wysoki poziom zadowolenia pracowników stanowi nie-
zbędny warunek świadczenia przez nich usług wysokiej jakości. 

Choć zadowoleniu pracowników przypisuje się obecnie kluczowe znaczenie,
trudno wciąż o jednoznaczną definicję satysfakcji i jednoznaczne wyjaśnienie jej za-
leżności z wysoką jakością wykonywania zadań. Mrówka [5, s. 2] przytacza defini-
cję określającą satysfakcję jako pozytywny stosunek pracowników do obowiązków,
otoczenia pracy oraz współpracowników, któremu towarzyszy uczucie zadowolenia.
Zaznacza jednocześnie, że zadowolenie to związane jest z subiektywną oceną śro-
dowiska pracy, która jest uzależniona od odczuwanej przez pracownika różnicy mię-
dzy jego oczekiwaniami a jego odbiorem sytuacji (warunków pracy, relacji z
przełożonym i współpracownikami itd.).

Ten aspekt subiektywności stał się przedmiotem wielu badań nad wpływem czyn-
ników osobowościowych na satysfakcję z pracy. Przytoczyć można tu chociażby ra-
port z badań Agho, Muellera i Price’a [1, s. 1007-1027]. Wykazują oni, że poczucie
satysfakcji jest kombinacją czynników związanych z wykonywaną pracą, czynników
środowiskowych oraz czynników osobowościowych (pozytywnego afektu). 

Oczywiście, pomimo wpływu indywidualnych cech pracowników na ich poczu-
cie zadowolenia z pracy, niezaprzeczalny jest fakt, że przedsiębiorstwa różnią się od
siebie przeciętnym poczuciem zadowolenia swoich pracowników i że ten przeciętny
poziom satysfakcji w organizacji wpływa na jej wyniki biznesowe. Armstrong [2, 
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s. 72] przytacza badania przeprowadzone przez Instytut Psychologii Pracy na Uni-
wersytecie Sheffield, które wykazały, że odczuwana przez pracowników satysfakcja
z pracy w 5% wyjaśnia różnicę między przedsiębiorstwami w rentowności i w 16%
− różnicę w produktywności. Praktyczne znaczenie monitorowania i utrzymywania
wysokiego poziomu satysfakcji pracowników wykazały także badania J.K. Hartera,
F.L. Schmidta i T.L. Hayesa [4, s. 268-279]. Badacze przeprowadzili metaanalizę za-
leżności pomiędzy satysfakcją pracowników, zaangażowaniem pracowników a wy-
nikami biznesowymi organizacji osiąganymi przez poszczególne jednostki
biznesowe, mierzonymi przez satysfakcję klientów, produktywność, generowane
zyski, fluktuację pracowników oraz wypadkowość. Wyniki wykazały istotną pozy-
tywną korelację pomiędzy analizowanymi zmiennymi. Badanie sugeruje, że zmiany
w zakresie praktyk zarządzania prowadzące do zwiększenia satysfakcji pracowni-
ków mogą jednocześnie zwiększyć efektywność jednostek biznesowych, włączając
w to generowane zyski. 

Podejmowanych było wiele prób teoretycznego wyjaśnienia powiązań między
poczuciem satysfakcji z pracy a wysokim poziomem motywacji do pracy. Do opisu
tej zależności wykorzystywany jest często klasyczny model hierarchii potrzeb Ma-
slowa. Według jego teorii ludzie dążą do zaspokojenia pięciu kategorii potrzeb: po-
trzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, szacunku oraz przynależności i samorealizacji,
przy czym potrzeby wyższego rzędu nabierają siły motywującej dopiero wówczas,
gdy zostaną zaspokojone potrzeby o bardziej podstawowym charakterze [3, s. 460-
-463]. Wynikałoby z tego, że pracownicy będą zaspokajać potrzeby wyższego rzędu
wymagające większego zaangażowania, a przez to w większej mierze przyczyniające
się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa dopiero wówczas, gdy zaspokojone zo-
staną ich podstawowe potrzeby, takie jak odpowiednia płaca i środowisko pracy, po-
czucie stabilności pracy czy nawet poczucie przynależności do zespołu. Teoria ta,
choć zyskała dużą popularność, była często krytykowana, pojawiały się między in-
nymi głosy, że różne typy potrzeb pojawiać się mogą równocześnie i że hierarchia po-
trzeb jest uwarunkowana kulturowo. 

Alternatywną koncepcję zaproponował Herzberg. Na podstawie prowadzonych
badań przedstawił dwuczynnikową teorię motywacji, zgodnie z którą za zadowole-
nie i niezadowolenie pracowników odpowiedzialne są dwie odrębne grupy czynników
[3, s. 465-467]. Zgodnie z poglądami Herzberga czynniki związane ze środowiskiem
pracy, które nazywał on czynnikami higieny psychicznej, mogą zostać zapewnione
przez pracodawcę jedynie wówczas, gdy zatrudnieni nie będą odczuwać niezadowo-
lenia z pracy. Aby jednak czuli oni satysfakcję z wykonywanej pracy, konieczne jest
zaspokojenie potrzeb związanych z samą treścią pracy. Tę drugą kategorię potrzeb
Herzberg nazwał czynnikami motywacji. Efektywna strategia zarządzania wyma-
gałaby w tym ujęciu przywiązywania wagi zarówno do warunków pracy, jak i spo-
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sobów wyrażania pracownikom uznania, odpowiedniego sposobu delegowania zadań
czy wzbogacania treści zadań. 

Teoria Herzberga również znalazła swoich przeciwników, a motywacja i jej po-
wiązania z satysfakcją tłumaczone były w literaturze na wiele innych sposobów.
Jedną z ciekawych koncepcji przedstawili Porter i Lawler [6, s. 191-198]. Zgodnie z
ich poglądami zarówno motywację, jak i poczucie zadowolenia pracowników w naj-
większym stopniu warunkują osiągnięcia. Dobrze wykonane zadanie z jednej strony
samo w sobie wywołuje zadowolenie pracowników, a z drugiej strony jest dla nich
źródłem nagród zewnętrznych. Jeżeli pracownik odbiera otrzymywane nagrody jako
sprawiedliwe i atrakcyjne, jest zmotywowany do ponownego angażowania się w wy-
soką jakość wykonywania zadań.

Przedsiębiorstwa decydujące się na prowadzenie badań opinii stają przed wie-
loma dylematami. Mnogość teorii wyjaśniających mechanizmy motywacji i satys-
fakcji pracowników oraz związków między tymi dwoma zjawiskami przywołuje
pytanie, o co i w jaki sposób pytać w badaniach opinii, aby uzyskane informacje i
wprowadzone na ich podstawie działania miały realny wpływ na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa. Przekrojowe badania mogą jednocześnie zidentyfikować poziom
zaspokojenia wszystkich pięciu kategorii potrzeb z piramidy Maslowa, określić po-
ziom równowagi między czynnikami higieny a czynnikami motywacji i odpowie-
dzieć na pytanie, czy sposób nagradzania pracowników organizacji ma dla nich
charakter motywujący. Organizacja może jednak zadecydować się również na prze-
prowadzenie badania, którego zakres ogranicza się do ogólnego barometru nastro-
jów panujących wśród pracowników. Podobnie jak cel i sposób prowadzenia badania
podlegają dyskusjom w przedsiębiorstwach, tak i  dyskusyjne są zarówno możliwy
do zaakceptowania poziom otwartości przy udzielaniu informacji zwrotnych, jak rów-
nież wizje działań zaradczych, które zostaną podjęte w odpowiedzi na zidentyfiko-
wane słabe strony funkcjonowania organizacji. Problemy związane ze sposobem
przeprowadzania procesu w przedsiębiorstwie pokazują, że tylko nie sam wynik, ale
i właściwa polityka informacyjna oraz zaangażowanie w dalsze eksplorowanie uzys-
kanych wyników w trakcie spotkań z pracownikami, a także realne wykorzystywa-
nie wyników do planowania działań usprawniających funkcjonowania zakładu są
czynnikami określającymi sukces bądź porażkę projektów badania satysfakcji w
przedsiębiorstwie. 

2. Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników 
w Volkswagen Motor Polska

2.1. Opis metody

Volkswagen Motor Polska (VW MP) traktuje systematyczne badania opinii pra-
cowników jako strategiczny element swojej polityki personalnej. Projekty każdora-
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zowo uzgadniane są z zarządem firmy oraz z wyprzedzeniem są komunikowane pra-
cownikom. Badania opinii prowadzone są bezpośrednio przez dział personalny, a
uzyskane wyniki omawiane zarówno z kadrą kierowniczą, jak i z pracownikami. Na
podstawie wyników w trakcie warsztatów tematycznych opracowywane są plany
działań zaradczych, które wdrażane są w kolejnym roku, a ich odbiór przez pracow-
ników monitorowany jest przez odpowiednie ankiety. 

W 2007 r., po kilkuletnich doświadczeniach przeprowadzania wśród załogi mniej-
szych ankiet opinii stanowiących barometry nastroju pracowników, Volkswagen
Motor Polska wprowadziło nowe narzędzie mierzenia satysfakcji i zaangażowania
zatrudnionych. Głównym celem projektu było uzyskanie wyczerpujących opinii pra-
cowników na temat funkcjonowania zakładu oraz zbadanie specyficznych obszarów
problematycznych w VW MP w celu zwiększenia poziomu zadowolenia i motywa-
cji pracowników. Bardziej szczegółowe cele obejmowały uzyskanie informacji o sil-
nych i słabych stronach zakładu z punktu widzenia pracowników, analizę poziomu
identyfikacji pracowników z celami i filozofią przedsiębiorstwa, weryfikację po-
ziomu motywacji pracowników, uzyskanie informacji na temat zadowolenia pra-
cowników z relacji z przełożonymi, ocenę potrzeby wdrażania zmian oraz stopnia
akceptacji dotychczas wprowadzanych zmian oraz poprawę istniejących warunków
pracy. Projekt stawiał sobie również za cel wytworzenie atmosfery zaufania, w któ-
rej pracownicy będą mogli swobodnie wyrażać swoje zdanie, oraz miał stanowić na-
rzędzie motywujące pracowników i zwiększające ich poczucie wpływu na
funkcjonowanie zakładu.

Kwestionariusz konstruowany był za pomocą rozmów z pracownikami, analizy
głównych elementów polityki personalnej zakładu oraz przy użyciu literatury facho-
wej. Sformułowane pytania ujęte zostały w ośmiu głównych kategoriach tematycz-
nych. Były to: 

1. Identyfikacja z przedsiębiorstwem − ocena przedsiębiorstwa jako dobrego,
rzetelnego pracodawcy, pytania dotyczyły wizerunku zakładu w oczach pracowników
oraz opinii pracowników na temat zewnętrznego (społecznego) odbioru VW MP.

2. Komunikacja − ocena zadowolenia pracowników z ilości i jakości otrzymy-
wanych informacji oraz poczucia, że mogą swobodnie komunikować swoje uwagi
przełożonym; ocena przepływu informacji w kanałach „góra-dół” i „dół-góra”.

3. Postrzeganie przełożonych − zadowolenie pracowników z ich relacji z bez-
pośrednimi przełożonymi, ocena kompetencji kierowniczych menedżerów. 

4. Motywacja − dwie kategorie pytań: ocena systemu motywacyjnego (zrozu-
miałości, dostosowania do indywidualnych potrzeb pracowników) oraz dokonana
przez pracowników subiektywna ocena własnego poziomu motywacji. 

5. Rozwój pracowników − ocena możliwości rozwoju zawodowego w przed-
siębiorstwie oraz satysfakcji z otrzymywanych szkoleń.
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6. Relacje interpersonalne – ocena postrzegania jakości komunikacji i
współpracy między pracownikami oraz atmosfery panującej w poszczególnych
działach.

7. Warunki pracy − ocena poczucia pewności zatrudnienia, zadowolenia z sys-
temu wynagrodzeń, organizacji pracy, klimatu organizacyjnego oraz otrzymywanych
dodatkowych świadczeń.

8. Ogólne poczucie satysfakcji − badanie ogólnego emocjonalnego stosunku
pracowników do firmy oraz ich chęci związania z zakładem swojej przyszłości za-
wodowej.

Ankieta składała się z 54 pytań. 51 z nich miało charakter zamknięty i zastoso-
wano do nich sześciostopniową skalę (zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, ra-
czej się zgadzam, raczej się nie zgadzam, nie zgadzam się i zdecydowanie się nie
zgadzam). Pozostałe trzy pytania miały charakter otwarty. Wszystkie kwestionariu-
sze wypełniane były w formie papier-ołówek, a pracownicy proszeni byli o udziele-
nie odpowiedzi na wszystkie pytania.

2.2. Przebieg badania

Badanie satysfakcji w VW MP było złożonym, wieloetapowym procesem (zob.
rys. 1). Poprzedzały je spotkania z zarządem firmy oraz akcja plakatowa informująca
pracowników o głównych założeniach oraz planowanym przebiegu projektu. Bada-
nie kwestionariuszowe zrealizowane zostało w VW MP między styczniem a lutym
2007 r. i obejmowało pracowników wszystkich działów przedsiębiorstwa, włącznie
z kadrą kierowniczą. Pracownicy działu HR rozdawali, a następnie zbierali od pra-
cowników wypełnione ankiety w trakcie zebrań działowych. Dystrybucja kwestio-
nariuszy poprzedzona była krótkim wprowadzeniem w główne cele i założenia
badania. Ankiety wypełniane były anonimowo. W badaniu wyodrębniono jednak po-
szczególne działy (a w przypadku pracowników produkcyjnych − zmiany w obrębie
działów) oraz dokonano segmentacji ze względu na staż pracy w Volkswagen Motor
Polska, wykształcenie oraz charakter pracy. Podział pracowników ze względu na
przynależność do działu umożliwił wykonanie 63 odrębnych analiz wyników. Wyniki
ankiety zostały przeanalizowane również odrębnie dla pracowników administracyj-
nych oraz dla pracowników z obszaru produkcji.

Ogólne wyniki ankiety w skali zakładu zakomunikowane zostały pracownikom
przez plakaty oraz artykuł w gazetce zakładowej. Każdy przełożony otrzymał raport
zawierający analizę wyników swojego działu w zestawieniu ze zbiorczymi wynikami
obszaru produkcji bądź administracji. Wyniki przedstawiono najpierw zarządowi 
VW MP, następnie zaś, w trakcie specjalnie przygotowanego warsztatu, kadrze kie-
rowniczej firmy. Przełożeni poszczególnych działów przedstawiali z kolei wyniki
swoim grupom pracowników i moderowali dyskusje, które miały doprowadzić do
wypracowania działań zaradczych w odpowiedzi na zidentyfikowane obszary niskiego 
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Rys. 1. Przebieg procesu badania satysfakcji pracowniczej w VW MP

Źródło: opracowanie własne. 

zadowolenia pracowników. Taka procedura komunikowania wyników miała z jed-
nej strony zapewnić rzetelną, łatwo dostępną informację całej załodze przedsiębior-
stwa, a z drugiej strony umożliwić dostęp do bardziej szczegółowych informacji tylko
osobom, których te informacje bezpośrednio dotyczyły (pracownicy i przełożeni po-
szczególnych działów otrzymywali wyczerpujące raporty jedynie z analizą własnych
wyników). Dzięki temu możliwe było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, szcze-
gólnie wśród menedżerów, którzy mogli się obawiać, że ewentualne oznaki nieza-
dowolenia wśród ich pracowników mogą wpływać negatywnie na ich wizerunek. Do
całokształtu informacji dostęp otrzymała kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz
kierownictwo działu personalnego. Zwieńczeniem prac na poziomie działów był
wspólny warsztat kadry kierowniczej z zarządem firmy, na którym wypracowano
działania zaradcze do wdrożenia w skali całego przedsiębiorstwa. 

2.3. Wyniki i ich interpretacja

W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 825 pracow-
ników, czyli 76% załogi przedsiębiorstwa. 74% osób badanych to pracownicy pro-
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dukcyjni, a 26% − pracownicy administracyjni. Uzyskano 99% ankiet zwrotnych ze
wszystkich rozdanych kwestionariuszy, a 91% pracowników udzieliło odpowiedzi
na pytania otwarte. Taka postawa pracowników została uznana za oznakę wysokiego
poziomu zaangażowania, choć brano również pod uwagę to, że na wysoki poziom
zwrotów miał wpływ fakt, że ankiety rozdawane były każdemu pracownikowi oso-
biście, a następnie zbierano je w trakcie tego samego spotkania. 

We wszystkich uwzględnionych kategoriach pracownicy administracyjni byli bar-
dziej zadowoleni ze swojej pracy niż pracownicy produkcyjni (zob. tab. 1). Różnice
w poziomie satysfakcji między tymi grupami były jednakże niewielkie i wahały się
od 1 do 4%. Zarówno pracownicy produkcji, jak i administracji okazali się najbardziej
zadowoleni z relacji ze współpracownikami, a za największy obszar do rozwoju
uznali stosowany w zakładzie system motywacyjny. Pracownicy produkcyjni kry-
tycznie odnieśli się także do możliwości rozwoju zawodowego. Wyniki ankiety były
analizowane w odniesieniu do celów zakładowych ustalonych w oparciu na bench-
markingu z organizacjami europejskimi, które podobnie jak VW MP znalazły się w
gronie finalistów Europejskiej Nagrody Jakości. Wyniki w odniesieniu do celów
zakładowych przedstawia tab. 1. 

Tabela 1. Wyniki badania satysfakcji pracowniczej w VW MP w odniesieniu do celów zakładowych

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych z benchmarkingu połączona z analizą trendów, czyli porów-
nawczą analizą wyników satysfakcji pracowników z kolejnych lat, stanowi jeden z
najistotniejszych filarów analizowania sytuacji przedsiębiorstwa oraz identyfikowa-
nia koniecznych obszarów zmian. Przykład analizy wyników z wykorzystaniem
benchmarkingu i analizy trendów przedstawia rys. 2. Porównywane były odpowie-
dzi pracowników na tezę: „Ogólnie jestem zadowolony ze swojej pracy w Volkswa-
gen Motor Polska”. 

Kategoria Pracownicy produkcyjni Pracownicy administracyjni

Identyfikacja z firmą cel osiągnięty +1%

Komunikacja -7% -5%

Postrzeganie przełożonych -9% -5%

Motywacja - 10% -8%

Rozwój zawodowy - 10% -6,00%

Relacje interpersonalne +1% + 4%

Warunki pracy - 2% cel osiągnięty

Ogólne poczucie satysfakcji -1,00% 1,00%

Badanie satysfakcji pracowników na przykładzie… 515



Rys. 2.  Ogólne poczucie satysfakcji  − zestawienie wyników na przestrzeni lat, benchmarking

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 1 dowodzi, że w porównaniu z wykorzystanymi benchmarkami poziom
zadowolenia pracowników VW MP jest wyższy. Jednocześnie można jednak zaob-
serwować pewien spadek poziomu zadowolenia w analizowanych latach. Trend taki
tłumaczony był większą trudnością utrzymywania równie wysokiego poziomu za-
dowolenia wraz z rozwojem firmy − pracownicy wraz z upływem czasu przyzwy-
czajają się do dobrych warunków pracy i aby osiągnąć wyjściowy poziom
zadowolenia, potrzebne jest wprowadzanie coraz nowszych działań zwiększających
zadowolenie załogi. Ankieta z roku 2007 sprowokowała również pytanie o to, jaki
wpływ na uzyskiwane wyniki ma sposób prowadzenia badania. W poprzednich latach
pracownicy mogli wypełniać ankiety w dogodnej dla siebie chwili, a następnie wrzu-
cali je do specjalnie w tym celu przygotowanej skrzynki. W ten sposób uzyskano
niższy procent zwrotów, a w ankiecie uczestniczyli tylko ci pracownicy, którzy fak-
tycznie chcieli podzielić się swoim opiniami na temat funkcjonowania zakładu. W
roku 2007 przedstawiciele działu personalnego osobiście zbierali wypełnione ankiety,
które wcześniej rozdali wszystkim obecnym w zakładzie pracownikom. Uzyskany
w ten sposób wysoki procent zwrotów mógł wiązać się z większym odsetkiem ankiet
wypełnionych przez osoby, które nie były zmotywowane do udziału w badaniu (czy
wręcz takie, które odebrały nową metodę prowadzenia ankiet jako formę nacisku). W
obliczu tych problemów VW MP postawił sobie za cel zwiększenie poczucia zado-
wolenia w kolejnych edycjach badania przy zachowaniu sposobu ankietowania za-
pewniającego udział maksymalnie wysokiego odsetka pracowników. 

Jedną z istotniejszych dla przedsiębiorstwa informacji uzyskanych na podstawie
badania satysfakcji w 2007 r. okazało się wewnętrzne zróżnicowanie wyników.
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Różnice w poziomie zadowolenia pojawiające się między poszczególnymi działami
w kolejnych kategoriach satysfakcji (odniesienie wyników działu do średniej zakłado-
wej) były głównym czynnikiem pozwalającym na wyłonienie potencjałów do po-
prawy. Różnice w poziomie zadowolenia w danej kategorii między pracownikami
poszczególnych działów przekraczały w niektórych przypadkach 30%. Zaistniałe
rozbieżności tłumaczone były wieloczynnikowo: wpływ na tak odmienną percepcję
pracy miał odmienny charakter wykonywanych zadań, odmienne kwalifikacje i staż
pracy pracowników w obu działach, relacje z przełożonym (i związane z nimi różne
możliwości rozwoju). Wyniki omawiane  były odrębnie dla każdego działu, indywi-
dualnie opracowywane były również w tych przypadkach plany działań zaradczych.

Bardzo istotne różnice w wynikach pojawiały się jednak czasami także między
pracownikami z różnych zmian tego samego działu. Na przykład zmiana A jednego
z działów produkcyjnych wykazała ogólny poziom satysfakcji z pracy na poziomie
46%, a zmiana B − 69%. Zważywszy na takie same warunki pracy i zakres obo-
wiązków dotyczący każdej ze zmian w obrębie działów, zróżnicowanie wyników
przypisane zostało w głównej mierze wpływowi bezpośrednich przełożonych.

Rys. 3. Zależność między stażem pracy a ogólnym poczuciem satysfakcji z pracy    

Źródło: opracowanie własne.

Poddano analizie także zależności między poszczególnymi kryteriami satysfak-
cji i motywacji a wykształceniem i stażem pracy pracowników biorących udział w ba-
daniu. Szczególną uwagę przywiązywano do zależności pojawiających się w obszarze
ogólnego poczucia satysfakcji (zob. rys. 3 i 4). Wśród pracowników produkcyjnych
zidentyfikowano liniową zależność między wykształceniem a poczuciem satysfakcji
(korelacja na poziomie r – 0,22). Wyższe wykształcenie współwystępuje z niższym
zadowoleniem, a najwyższy poziom zadowolenia wykazują pracownicy z wy-
kształceniem zawodowym. Wynik ten sugeruje, że na poczucie zadowolenia wpływa
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dostosowanie wykonywanych zadań do posiadanych kwalifikacji. Zrozumiałe jest
więc, że osoby z wyższym wykształceniem pracujące na stanowiskach produkcyj-
nych odczuwają niezadowolenie spowodowane niedostosowaniem pracy do swoich
umiejętności. W tej grupie wystąpiła również istotna statystycznie zależność ogólnego
poziomu zadowolenia od stażu pracy (korelacja na poziomie r – 0,19). Wyższemu
poczuciu satysfakcji sprzyja krótki staż pracy w firmie.

Rys. 4.  Zależność między wykształceniem a ogólnym poczuciem satysfakcji z pracy

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei analiza wyników pracowników administracyjnych nie wykazała za-
leżności liniowych. Najwyższe  globalne poczucie satysfakcji wykazały w tej grupie
osoby z krótkim stażem pracy oraz pracownicy z wykształceniem zawodowym. Z
najniższym poziomem zadowolenia współwystępował natomiast średni staż pracy
(od dwóch do pięciu lat) i średnie wykształcenie. 

2.4. Działania usprawniające podjęte po analizie poziomu 
satysfakcji pracowników

Jednym z najistotniejszych, ale i najtrudniejszych etapów badań opinii pracow-
ników jest opracowywanie i konsekwentne wdrażanie działań zaradczych. Volkswa-
gen Motor Polska rozpoczął ten proces, odnosząc się do zestawiania otrzymanych
wyników analizy satysfakcji z przyjętymi celami. Ponieważ  w części analizowanych
kategorii przyjęte cele nie zostały osiągnięte, a różnice sięgały nawet 10%, następ-
stwem analiz wyników ankiet było opracowanie działań ukierunkowanych przede
wszystkim na usprawnienie komunikacji, systemu motywacyjnego, poprawę relacji
pracownik−przełożony, zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawę
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warunków pracy. Zakładano, że działania w tych obszarach wpłyną także na zwięk-
szenie ogólnego poziomu zadowolenia z pracy. 

W skali przedsiębiorstwa wprowadzono udogodnienia, które odpowiadały życze-
niom pracowników pojawiającym się najczęściej w odpowiedziach na pytania otwarte
(między innymi wydłużono przerwę obiadową dla pracowników produkcyjnych i za-
instalowano nawiew na halach produkcyjnych). Jako nowe narzędzie motywujące
wprowadzono bonus zakładowy gwarantujący pracownikom roczną premię po-
wiązaną z wynikami przedsiębiorstwa. Dział personalny opublikował i wręczył
wszystkim pracownikom dokument pn. Polityka personalna komunikujący w wy-
czerpujący sposób stosowane w VW MP praktyki personalne. Rozszerzony został
prowadzony w zakładzie program „Talent”, który ma stanowić możliwość rozwoju,
głównie dla utalentowanych pracowników produkcyjnych. 

Wymienione działania są tylko wybranymi przykładami metod zastosowanych
w celu zwiększenia zadowolenia w obszarach zidentyfikowanych jako wymagające
poprawy. Zgodnie jednak z przyjętą interpretacją wyników, która odnosiła się do
dużych  rozbieżności w poziomie zadowolenia pomiędzy poszczególnymi zespołami
pracowników, kluczowe znaczenie dla satysfakcji pracowników poszczególnych
działów czy zmian produkcyjnych miały relacje z bezpośrednimi przełożonymi. W
związku z tym istotną rolę w procesie wprowadzania zmian odegrało  opracowanie
strategii analizy i rozwoju umiejętności kierowniczych wśród kadry menedżerskiej
(ocena przełożonego feedback 360˚, coaching menedżerski, odpowiednie szkolenia).
Zakładano, że rozwój kompetencji menedżerów VW MP (sprawniejsze komuniko-
wanie się, wyrażanie uznania, delegowanie zadań) przyczyni się do tego, że pra-
cownicy będą bardziej pozytywnie postrzegać zarówno swoją osobistą relację z
szefem, jak i system motywacyjny stosowany w przedsiębiorstwie czy też osobiste
możliwości rozwoju zawodowego. 

Kolejny rodzaj działań ukierunkowanych na zwiększenie zadowolenia i zaan-
gażowania pracowników był opracowywany i wdrażany w obrębie poszczególnych
działów w zakładzie na podstawie ustaleń z warsztatów prowadzonych po zakomu-
nikowaniu pracownikom wyników ankiety. Przykładowe działania podjęte na tej
płaszczyźnie to zwiększenie częstotliwości zebrań działowych, zorganizowanie szko-
lenia usprawniającego współpracę w obrębie zespołu czy wprowadzenie dodatkowej
oceny pracownika na kilka miesięcy przed oceną roczną warunkującą wysokość pre-
mii. 

Rysunek 5 obrazuje główne płaszczyzny działań usprawniających zastosowanych
w przedsiębiorstwie po analizie poziomu satysfakcji.

Badanie satysfakcji pracowników na przykładzie… 519



Rys. 5.  Płaszczyzny działań usprawniających po badaniu satysfakcji w VW MP

Źródło: opracowanie własne.

Dziesięć miesięcy po implementacji kwestionariusza satysfakcji pracowniczej
przeprowadzona została ankieta monitorująca efekty wdrażanych działań udoskona-
lających. W ankiecie wzięło udział 125 losowo wybranych pracowników VW MP.
Ankieta sprawdzała skuteczność komunikowania oraz percepcję nowych projektów
personalnych, ale badała również ogólny poziom satysfakcji z pracy. Otrzymane wy-
niki wykazały, że średni ogólny poziom satysfakcji wzrósł wśród pracowników pro-
dukcyjnych z 59 do 67%, a w grupie pracowników administracyjnych − z 61 do 71%.
Oczywiście trend ten wymaga potwierdzenia w kolejnym wyczerpującym badaniu
satysfakcji pracowniczej. 

3. Wnioski

Wyniki przeprowadzonych w VW MP badań pokazują, jak złożone i wieloczyn-
nikowe są zagadnienia związane z prowadzeniem badań opinii. Aby projekt mógł się
powieść, organizacje od początku muszą mieć świadomość, jakim dokładnie celom
przedsiębiorstwa ma on służyć. Następnie trzeba podjąć ważne decyzje dotyczące
samej konstrukcji kwestionariusza − bardziej rozbudowany, uwzględniający prze-
krojowe i wnikliwe pytania daje pracownikom większe pole do krytyki. Pojawiają się
pytania odnoszące się do sposobu przeprowadzania badania − objęcie nim dużej
próby (jak 76% załogi w VW MP) czy też procedura umożliwiająca naprawdę lo-
sowy dobór uczestników badania to rozwiązania bardziej rzetelne, a także zwięk-

 
Działania doskonalące

w VW MP

Usprawnienia w skali 
ogólnozakładowej

Działania wypracowane 
i wdrażane w 

poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych   

– ocena feedback  360˚
– coaching menedżerski
– zindywidualizowane plany 
   szkoleń 

działania udoskonalające 
wypracowane w trakcie 
 warsztatów działowych 

– udogodnienia w zakresie
   warunków pracy 
– usprawnienie komunikacji
– wzbogacenie systemu 
   motywacyjnego 

Rozwój kompetencji 
kierowniczych 
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szające prawdopodobieństwo dotarcia również do tych najbardziej niezadowolonych
(czy najmniej zmotywowanych do angażowania się w życie organizacji, w tym i w
wypełnianie ankiet) pracowników. Na uzyskany efekt duży wpływ ma odpowiednia,
szczegółowa segmentacja pozwalająca na zidentyfikowanie ważnych obszarów pro-
blemowych. Wreszcie absolutnie koniecznym elementem projektów badania opinii
jest przemyślana i konsekwentnie wdrażana polityka komunikowania wyników i wy-
pracowywania działań zaradczych. 

Przedsiębiorstwo Volkswagen Motor Polska, decydując się na bardzo rozbudo-
waną formę ankiety satysfakcji, zaangażowanie w badanie dużej liczby pracowni-
ków oraz na szczegółową analizę uzyskanych wyników, otrzymało wiele
pozytywnych sygnałów potwierdzających właściwy kierunek polityki personalnej
przedsiębiorstwa, ale jednocześnie skonfrontowało się z obszarami, w których zi-
dentyfikowany poziom zadowolenia nie odpowiadał przyjętym celom zakładowym.
Jednak otwartość na przyjęcie opinii pracowników dotyczących właściwie wszystkich
obszarów funkcjonowania zakładu w połączeniu z gotowością do wyczerpującego
komunikowania wyników, z zaangażowaniem zarządu firmy i motywacją do wpro-
wadzania zmian skutkowały intensywnym rozwojem przedsiębiorstwa. Liczba za-
inicjowanych działań rozwojowych, warsztaty działowe, poprawa warunków pracy
okazały się istotnym wsparciem na drodze Volkswagen Motor Polska ku dosko-
nałości. Doświadczenia te pokazują, że odwaga w pytaniu załogi o opinię tworzy uni-
kalną przestrzeń do ciągłego rozwoju organizacji i budowania w niej atmosfery
zaufania. 
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EMPLOYEE SATISFACTION SURVEYS ON THE EXAMPLE 
OF VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA

Summary

In the modern European organizations, the employee satisfaction surveys belong already to the
conventional standards of Human Resources Management. It is enough to mention that regular, syste-
matized analyzing of employees’ satisfaction and motivation level constitutes one of the key factors of
the EFQM Excellence Model in criteria devoted to the employees. However, despite the commonly sha-
red view, that it is valuable to know opinions of the workers about the company, enterprises that decide
to implement opinion surveys tend to face many difficulties. Answers given to the questions of ques-
tionnaires can serve as a barometer to measure the general mood of the employees, validity of the im-
plemented personnel policy, information flow in the enterprise or competence of the managerial staff.
Like the main purpose of the survey, also the acceptable level of openness by giving feedback to the em-
ployees, and views of improvement measures to be taken in response to the identified weaknesses of the
organization, are disputable. 

This paper is supposed to present the approach to the process of employee satisfaction surveys
based on solutions elaborated in Volkswagen Motor Polska.
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DOBRE PRAKTYKI W ZARZĄDZANIU PERSONELEM
STOSOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

1. Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) definiowana jest jako koncepcja,
zgodnie z którą przedsiębiorstwa – na zasadzie dobrowolności – integrują kwestie
społeczne i środowiskowe z bieżącą działalnością operacyjną przez prowadzenie dia-
logu ze stronami zainteresowanymi tą działalnością [1, s. 6]. W ujęciu instrumental-
nym koncepcję tę rozpatruje się w kilku wymiarach, przede wszystkim jako
wspomniane już zbiory zasad określających relacje przedsiębiorstwa ze stronami za-
interesowanymi, a także jako:
– systemy zarządzania i certyfikacji, czyli sformalizowane metody zarządzania i

audytowania, pozwalające integrować elementy SOB z bieżącą działalnością biz-
nesową;

– zestawy wskaźników pozwalające dokonywać samooceny stopnia zaangażowa-
nia w realizację zasad SOB;

– narzędzia komunikowania osiągnięć w zakresie SOB określające m.in. wytyczne
przygotowania raportu społecznej odpowiedzialności [2, s. 12].
Celem artykułu jest dokonanie analizy praktyk i wskaźników zarządzania perso-

nelem w świetle informacji przedstawianych przez przedsiębiorstwa w raportach
społecznych.

2. Zasady społecznej odpowiedzialności dotyczące pracowników
i ich realizacja

Rola pracowników została silnie podkreślona w licznych zbiorach zasad opi-
sujących koncepcję SOB. Za najistotniejsze zbiory uznawane są: globalne zasady
Sullivana opublikowane po raz pierwszy w 1977 r., a ostatnio zaktualizowane w 1999 r.,
zasady okrągłego stołu z Caux, opublikowane w 1994 r. oraz zasady Global Compact,
przedstawione w 1999 r. (por. [5, s. 166-167]). W tabeli 1 przedstawiono zasady wy-
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wodzące się z tych trzech zbiorów i dotyczące relacji przedsiębiorstwa z jego pra-
cownikami.

Tabela 1. Zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec pracowników

Źródło: opracowanie na podstawie: [5, s. 173-191].

Analiza wymienionych zasad pozwala streścić je w dwóch zasadniczych punk-
tach i stwierdzić, że zasady odpowiedzialnego postępowania wobec pracowników
sprowadzają się do zapewnienia równych praw dla wszystkich pracowników, w tym
prawa do zrzeszania się oraz zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków
pracy i godnego wynagrodzenia. W mniejszym stopniu akcentowane są takie zacho-
wania przedsiębiorstw, jak: włączanie pracowników w procesy decyzyjne, an-
gażowanie pracowników w rozwiązywanie bieżących problemów i włączanie ich w
proces doskonalenia przedsiębiorstwa. Akcentująca takie zachowania koncepcja za-
rządzania jakością, wyrażona m.in. w modelu doskonałości, wydaje się znakomicie
uzupełniać z działalnością społeczną.

Kodeks Wyszczególnienie

Globalne 
zasady 
Sullivana

1) zapewnianie równych szans dla wszystkich pracowników na wszystkich szczeb-
lach firmy

2) respektowanie prawa do dobrowolnego zrzeszania się
3) zapewnianie pracownikom godziwego wynagrodzenia oraz możliwości podno-

szenia kwalifikacji
4) zapewnianie bezpiecznego stanowiska pracy, ochranianie ludzkiego zdrowia i

środowiska, i promowanie zrównoważonego rozwoju
Zasady 
okrągłego stołu 
z Caux

1) zapewnienie miejsca pracy i wynagrodzenia, które pozwala na poprawę warun-
ków życia pracownika  

2) zapewnienie warunków pracy, które szanują zdrowie i godność pracownika
3) uczciwość w kontaktach z pracownikami i prowadzenie otwartej polityki infor-

macyjnej ograniczonej jedynie wymaganiami prawa oraz konkurencji
4) słuchanie oraz działanie (tam, gdzie jest to możliwe) zgodnie z sugestiami, po-

mysłami, postulatami i zażaleniami pracowników  
5) zaangażowanie w prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, gdy tylko pojawiają

się konflikty  
6) unikanie praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowanie równego traktowania

oraz równych szans niezależnie od płci, wieku, rasy czy religii pracowników  
7) promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na stanowiskach, na których

mogą być przydatne  
8) ochronę pracowników przed możliwymi do uniknięcia obrażeniami i chorobami

w miejscu pracy  
9) zachętę i pomoc w zdobywaniu przez pracowników przydatnych i dających się

wykorzystać, także w innych zawodach, umiejętności i wiedzy  
10) wyczulenie na poważne problemy dotyczące bezrobocia, często związane z de-

cyzjami podejmowanymi przez biznes, poszukiwanie współpracy z rządami,
przedstawicielami pracowników oraz innymi agendami w celu rozwiązywania
tych kwestii

Zasady 
Global Compact

1) poszanowanie wolności stowarzyszania się 
2) eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 
3) zniesienie pracy dzieci
4) efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
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Stopień zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację zasad społecznej
odpowiedzialności jest przedmiotem licznych badań. Jedną z instytucji zajmujących
się tym zagadnieniem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które corocznie pub-
likuje raporty dotyczące dobrych praktyk SOB. Wśród dobrych praktyk, wyróżnio-
nych przez Forum i przedstawionych w raportach w latach 2006-2007, znalazły się:
– działania w zakresie wolontariatu pracowniczego – 34% wszystkich działań opi-

sanych w cytowanych raportach,
– działania w zakresie szeroko pojętej etyki biznesu (głównie ustanawianie i

wdrażanie kodeksów postępowania) – 24% działań,
– aktywność polegająca na włączaniu (angażowaniu) pracowników w zarządzanie

firmą – 14% wszystkich działań,
– zapewnianie równych szans wszystkim pracownikom – 14% działań,
– usprawnianie procesów komunikacji wewnętrznej – 7% wszystkich działań.

Wymienione działania zwykle realizowane są przez przedsiębiorstwa w formie
programów społecznych mających określone cele, budżety i odpowiedzialności.
Przykłady takich programów przedstawione zostały w tab. 2.

Tabela 2. Przykłady programów społecznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie na podstawie: [3, s. 16-23; 4, s. 14-19].

Nazwa firmy Nazwa programu społecznego

Provident 1) „One Level up” – program praktyk studenckich i staży absolwenckich 
2) „Forum pracownika” – reprezentacja pracowników w kontaktach z zarządem

firmy

Schenker 1) „Szkoła liderów” – program rozwojowy dla młodej kadry kierowniczej 
2) „Nowy pomysł” – program zbierania i wdrażania pomysłów pracowniczych 
3) „Indeks lidera „– system ocen w formie corocznego badania opinii pracowników

na temat ich przełożonych 
4) „Teraz Schenker” – regularnie ukazujący się wewnętrzny biuletyn dla pracowni-

ków
5) „Puchar prezesa” – coroczne rozgrywki pracowników w piłce nożnej i badmintonie

Tesco 1) „Szkolenia i kariera” – rekrutacja wewnętrzna, ścieżki awansu, pakiety szkoleń
2) „Twój punkt widzenia” – okresowe badania opinii pracowników 
3) „Forum pracownicze” – kwartalne spotkania załogi z kierownictwem 
4) „Mały viewpoint” – okresowa badania ankietowe dotyczące oceny realizacji za-

planowanych zadań 
5) „Zasady współpracy”– porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a Tesco

Danone 1) „Evolution” – program ukierunkowany na rozwój i wspieranie edukacji pracow-
ników na stanowiskach niemenedżerskich 

2) „Ogród talentów” – program rozwoju kompetencji i umiejętności menedżerów 
3) „Satysfakcja i praca” – program badania opinii pracowników 
4) „Chcemy dobrze informować” – system komunikacji wewnętrznej 
5) „Priorytet: bezpieczeństwo” – program zapewniania bezpieczeństwa i higieny

pracy
6) „Prywatne porody” – program finansowania prywatnych porodów pracowników

firmy 
7) „Pomiędzy pracą a domem” – program zapewniania równowagi między pracą a

życiem rodzinnym
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3. Raport jako narzędzie informowania o działalności społecznej

Nie ulega wątpliwości, że zbudowanie odpowiednich relacji z pracownikami w
ramach SOB wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa przez pracowników oraz jego
wizerunek w danej społeczności, w tym także wśród klientów. Jednym ze sposobów
informowania o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest publikowanie
raportów.

Raportowanie o działalności i wynikach przedsiębiorstwa jest zjawiskiem zróżni-
cowanym w swoim zakresie i formie. Raporty dotyczące kwestii społecznych związa-
nych z działalnością przedsiębiorstw określane są zwykle jako raporty społeczne lub
raporty społecznej odpowiedzialności.

W porównaniu z wieloma krajami w i największymi przedsiębiorstwami w tych
krajach i na świecie praktyka publikowania raportów społecznych w polskiej prak-
tyce gospodarczej jest zjawiskiem marginalnym. Z przeprowadzonych przez UNDP
badań dotyczących zaangażowania przedsiębiorstw w Polsce w realizację koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu wyciągnięto kilka wniosków dotyczących
praktyk publicznego informowania o działalności w zakresie SOB1; i tak:
– okazuje się, że ponad połowa z badanych firm nie prowadzi działalności infor-

macyjnej w cykliczny, sformalizowany sposób,
– ponad 30% z nich dostrzega potrzebę komunikowania się ze stronami zaintere-

sowanymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy,
– najczęściej publikowane są raporty społeczne (17,5% badanych firm), raporty

środowiskowe (10% badanych firm), a 7,5% firm korzysta ze standardu GRI,
– zaobserwować można także zjawisko polegające na umieszczaniu informacji o

zakładzie zlokalizowanym w Polsce w raportach globalnych obejmujących cały
koncern [6, s. 54].
Wyniki tych badań potwierdzają, że raportowanie na temat działalności społecz-

nej nie jest praktyką powszechną wśród polskich przedsiębiorstw. Wymienić można
co najwyżej kilkanaście firm publikujących takie raporty. Publikowaniem raportów
społecznych w Polsce zajmują się głównie instytucje finansowe (banki) oraz przed-
siębiorstwa wchodzące w skład międzynarodowych koncernów, które działalność
społeczną traktują jako obszar strategiczny i prowadzą ją w skali globalnej. Pierwsze
raporty publikowane w Polsce zwykle miały charakter jednorazowy i obejmowały
kilka lat działalności firmy. Obecnie coraz częściej są to publikacje wydawane co-
rocznie, stale doskonalone pod względem formy i treści.

1 W badaniach przeprowadzonych przez Program Narodów  Zjednoczonych ds. Rozwoju wzięło
udział 40 przedsiębiorstw, przede wszystkim dużych – zatrudniających ponad 250 osób (25 firm), ale
także średnich (12 firm) i małych (3 firmy), reprezentujących różne sektory (usługi, produkcję, finanse,
przemysł chemiczny i spożywczy). Wywiady przeprowadzane były z osobami odpowiedzialnymi w fir-
mach za komunikację, relacje z otoczeniem, działalność społeczną.



Zakres informacji przedstawianych w raportach odzwierciedla – przy założeniu
wiarygodności raportów – obszar zaangażowania się danego przedsiębiorstwa w
działalność społecznie odpowiedzialną wobec pracowników. Wyniki analizy wybra-
nych raportów w omawianym zakresie przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Zakres informacji przedstawionych w raportach społecznych

Źródło: opracowanie na podstawie raportów społecznych przedsiębiorstw.

Na podstawie analizy wybranych raportów stwierdzić można, że do najczęściej
opisywanych obszarów zarządzania personelem należą programy badania opinii i sa-
tysfakcji pracowników oraz sposoby zapewniania pracownikom możliwości rozwoju.
Poza tym w raportach społecznych podejmowane są następujące tematy:
● relacje z podstawowymi grupami interesariuszy, przede wszystkim pracowni-

kami, kontrahentami i klientami;
● działalność na rzecz społeczności lokalnych, głównie w zakresie wolontariatu

pracowniczego oraz działalności charytatywnej; 
● sposoby zapewniania wysokiej jakości wyrobów lub świadczonych usług;
● zakres i wyniki prowadzonej działalności środowiskowej. 

W analizowanych raportach społecznych wyszczególniony zakres informacji
przedstawiany jest zwykle w sposób opisowy. Niezwykle rzadko opisom tym towa-
rzyszą wskaźniki osiągnięć, które mogłyby być podstawą do dokonywania porównań
i obiektywnych ocen praktyk stosowanych w raportujących przedsiębiorstwach.

Nazwa przedsiębiorstwa 
i rok wydania raportu 
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wobec pracowników S
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Relacje z pracownikami:

praktyki przy zatrudnianiu √ √

badanie opinii i satysfakcji pracowników √ √ √ √ √

świadczenia dodatkowe/działalność socjalna √ √ √

zrównoważony czas pracy √

rozwój pracowników √ √ √ √ √

komunikacja wewnętrzna √ √

bezpieczeństwo i higiena pracy √ √ √

Relacje ze społecznością lokalną: √ √ √

wolontariat pracowniczy √ √ √

Dobre praktyki w zarządzaniu personelem… 527



4. Wskaźniki działalności społecznej wobec pracowników

Zalecenia Globalnej Inicjatywy na rzecz Raportowania (Global Reporting Ini-
tiative – GRI) w elastyczny sposób wyznaczają zakres dobrowolnej sprawozdaw-
czości dotyczącej ekonomicznych, środowiskowych i społecznych aspektów
działalności firmy. W odniesieniu do zagadnień dotyczących pracowników GRI za-
leca zastosowanie następujących mierników [7, s. 31]:

1. W obszarze praktyk zatrudniania i pracy:
– wielkość zatrudnienia w podziale na płeć pracowników, wymiar czasu pracy,

formę zatrudnienia,
– liczba nowo utworzonych stanowisk pracy,
– rotacja pracowników,
– zakres i liczba świadczeń dodatkowych przysługujących pracownikom zatrud-

nionym w różnym wymiarze godzin.
2. W zakresie stosunków pracowniczych:

– odsetek pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe lub inne formy
zrzeszania się i objętych układami zbiorowymi,

– udział przedstawicieli pracowników w procesach decyzyjnych i organach za-
rządczych.
3. W zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy:

– skuteczność procedur powiadamiania o wypadkach przy pracy i chorobach za-
wodowych,

– udział pracowników w komisjach higieny i bezpieczeństwa pracy,
– liczba wypadków przy pracy, absencji i dni straconych,
– liczba szkoleń dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy.

4. W obszarze szkoleń i kształcenia pracowników:
– liczba i czas szkoleń przypadających na jednego pracownika z uwzględnieniem

poszczególnych grup pracowników (pracownicy produkcyjni, kadra za-
rządzająca),

– liczba pracowników objętych programami kształcenia ustawicznego zapew-
niającymi ciągłą przydatność w miejscu zatrudnienia,

– udział pracowników poddawanych regularnym przeglądom i ocenom przebiegu
karier.
5. W obszarze równego traktowania pracowników:

– zróżnicowanie kadry zarządzającej pod względem płci, wieku i innych czynni-
ków,

– relacje wynagrodzeń pracowników według płci, formy i czasu zatrudnienia.
W większości analizowanych raportów przedstawione zostały wskaźniki

osiągnięć społecznych, a niektóre z nich dotyczyły zarządzania personelem. Niestety
nie oznacza to, że obszar ten został dobrze i kompleksowo skwantyfikowany za po-
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mocą wskaźników. Pojawiające się w raportach wskaźniki liczbowe to w tym przy-
padku tylko pojedyncze próby ilościowego ujęcia analizowanego zjawiska. Wśród
przykładów wskaźników zastosowanych w analizowanych raportach wymienić
można wskaźniki:
– wielkości zatrudnienia,
– liczby dni/godzin szkoleń na pracownika,
– wydatków na szkolenia,
– częstotliwości wypadków,
– stopnia ciężkości wypadków,
– strat czasu spowodowanych wypadkami,
– wartości świadczeń socjalnych,
– struktury zatrudnienia według formy zatrudnienia i płci.

Należy zauważyć, że stosowane wskaźniki dotyczą obszarów, które stosunkowo
łatwo można wyrazić liczbowo. Kwestie trudniejsze, dotyczące np. relacji między
pracownikami lub ich satysfakcji z prac, są trudniej mierzalne. 

5. Zakończenie

Rozważania przeprowadzone w niniejszym artykule pozwalają autorowi sfor-
mułować następujące wnioski. Pierwszy dotyczy przydatności raportów społecznych
w upowszechnianiu informacji o praktykach zarządzania personelem stosowanych
w raportujących przedsiębiorstwach. Niestety niewielka liczba publikowanych ra-
portów pozwala poznać zaledwie wycinek rzeczywistości. Drugi wniosek wynikający
z analizy treści raportów jest związany z dużym zróżnicowaniem raportów pod
względem formy i zakresu ujawnianych informacji niepozwalającym na porówny-
wanie przedsiębiorstw pod względem relacji firmy z pracownikami. Trzeci i ostatni
wniosek dotyczy wskaźników osiągnięć w zakresie zarządzania personelem, których
brak w raportach wskazuje na trudności z opracowaniem odpowiednich miar i każe
postawić pytanie o ich przydatność dla odbiorców raportów. Kierunki rozwoju prak-
tyki raportowania w tym zakresie będą przedmiotem dalszych obserwacji i badań.
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GOOD PRACTICES IN STAFF MANAGEMENT USED 
BY SOCIAL RESPONSIBLE COMPANIES

Summary

One of the key elements of corporate social responsibility is creating a profitable relation with em-
ployees. The most popular activities in this area are  employees engagement as volunteers, incorpora-
ting employees in management processes, equal chances assurance for all employees and internal
communication improvement. These practices were described usually in corporate social reports and
marked out by Responsible Business Forum in their market research.
The author of this article analyzed what kind of indicators use companies in published social reports. It
seems that companies do not use a few of indicators to quantify their activities in a scope of staff man-
agement.
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Zenon Foltynowicz, Marta Purol

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOBRE PRAKTYKI WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA
AE W POZNANIU (LAUREATA WIELKOPOLSKIEJ 

NAGRODY JAKOŚCI 2007) W ZARZĄDZANIU KADRAMI

Wydział Towaroznawstwa (WT) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) jest
jednym z liczących się w Polsce ośrodków kształcenia specjalistów z zakresu
kształtowania oraz ochrony jakości wyrobów i usług. Podjęcie studiów na WT po-
zwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy stanowiącej połączenie nauk ekono-
micznych i przyrodniczych. Jako jednostka oferująca wysoką jakość świadczonych
usług dydaktycznych wydział jest nastawiony na sukces, dlatego stale podejmuje
działania zmierzające do osiągania najwyżej postawionych celów. Już w 2001 r. 
WT AEP wdrożył (jako pierwszy  wydział akademicki w Polsce) system zarządzania
jakością (SZJ) zgodny z normą ISO 9001:2000, a w konsekwencji otrzymał reko-
mendację i certyfikat jednostki certyfikującej Det Norske Veritas (DNV). Podjęty
wysiłek poprzedzony był kompleksową analizą z zakresu niezbędnych posunięć or-
ganizacyjnych, które miały zaplecze zarówno merytoryczne, jak i materialne. Wy-
znaczona przez dziekana WT komisja ds. jakości kształcenia, na której czele stał
pełnomocnik dziekana ds. zarządzania jakością,  opracowała założenia do misji, po-
lityki jakości, celów jakościowych, procesów zarządzania oraz dokumentacji syste-
mowej, które konsekwentnie realizowano [3, s. 191]. WT utrzymuje system
zarządzania jakością do dziś, trzykrotnie odnawiając certyfikat zarządzania jakością
w DNV. Doświadczenia w zarządzaniu jakością w tak specyficznym obszarze, jakim
jest świadczenie usług dydaktycznych, powodowały dążenie WT do osiągania jak
najlepszych rezultatów i doskonalenia wszystkich obszarów funkcjonalnych organi-
zacji.  To skłoniło władze wydziału do podjęcia wyzwania i sprostania wymaganiom
środowisk akademickich, wymagań państwowych oraz filozofii TQM. W 2007 r. WT
określano wewnętrznie w AEP jako wydział z  laurami, ponieważ w roku akademic-
kim 2006/2007 uzyskał cztery niezależne wyróżnienia i dowody potwierdzające
dbałość o realizację procesu dydaktycznego oraz jakość badań naukowych:
● 22-23 października 2006 r. odbyła się wizyta Zespołu Oceniającego Fundacji Pro-

mocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE); kierunek „towaro-
znawstwo” został wyróżniony akredytacją środowiskową, czyli uzyskał dowód
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(certyfikat), że studia realizowane na WT spełniają standardy jakości określone
przez liderów na rynku edukacji wyższej w Polsce (Szkołę Główną Handlową w
Warszawie, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Akademię Ekonomiczną w Ka-
towicach, Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Akademię Ekonomiczną we
Wrocławiu);

● 8-9 maja 2007 r. WT był wizytowany przez Zespół Oceniający Państwowej Ko-
misji Akredytacyjnej (PKA); kierunek „towaroznawstwo” uzyskał ocenę pozy-
tywną, co oznacza, że studia realizowane na wydziale spełniają wymagania
formalnoprawne w zakresie świadczenia usług dydaktycznych;

● 5-6 czerwca 2007 r. na WT odbył się audyt recertyfkacyjny przeprowadzony
przez zespół audytorów międzynarodowej jednostki certyfikującej Det Norske
Veritas mający na celu ocenę zgodności funkcjonującego systemu zarządzania
jakością z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000, który zakończył
się pozytywną rekomendacją do wydania certyfikatu zarządzania jakością;

● 6 czerwca 2007 r. decyzją Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości WT uzys-
kał Nagrodę Główną Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji
publicznych i instytucji za doskonałość rozwiązań w zarządzaniu przez jakość
(TQM).
Wymagania stawiane przez różnego typu standardy i podejścia jakościowe mo-

tywują WT do ciągłego doskonalenia. Zostało to już wpisane w codzienną pracę nau-
kowo-dydaktyczną oraz w praktyki pracowników. Wdrożony system zarządzania
jakością zgodny z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001 przyniósł jednostce
wiele korzyści. Oparty jest na podejściu procesowym oraz ustanowionych procedu-
rach i instrukcjach, uzupełniając tym samym zasady funkcjonowania WT. Funkcjo-
nowanie wielu procedur i instrukcji podniosło jakość pracy nie tylko na wydziale,
ale przeniosło się na grunt ogólnouczelniany. Wdrożony na WT SZJ nie dotyczy je-
dynie procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale, ale ma wpływ na
całokształt podejmowanych działań1, między innymi na zarządzanie kadrami. Można
powiedzieć, że WT wypracował pewne dobre praktyki w zarządzaniu kadrami, stwa-
rzając lepsze możliwości do motywacji i rozwoju pracowników. Do takich działań
można zaliczyć:
● ustanowienie procedur awansowych,
● opracowanie i wdrożenie punktowego systemu motywacyjnego,
● wdrożenie systemu oceny zajęć dydaktycznych (badanie opinii studentów i hos-

pitacje),
● wyodrębnienie puli ze środków statutowych na potrzeby SZJ,
● przeprowadzanie badania satysfakcji pracowników,
● ustanowienie procedur oceny pracowników,
● planowanie i osiąganie celów jakościowych nastawionych na rozwój pracowników,
● opracowanie i wdrożenie skutecznych metod komunikacji wewnętrznej.

1 Mimo że zakres uzyskanego certyfikatu uwzględnia tylko ten obszar.



Tak zwane procedury awansowe normują wymagania i tok postępowania w kon-
kursach zatrudnieniowych: od asystenta, po profesora zwyczajnego. Określone wy-
magania, wykaz niezbędnych dokumentów i tok postępowania ułatwiają życie
zarówno aplikującym, jak i decydującym o wyniku postępowania. Do osiągnięć
szczególnie wpływających na jakość życia naukowego na WT zaliczyć należy dwa
aspekty związane z zarządzaniem jakością, a mianowicie: punktowy system wszczy-
nania postępowania habilitacyjnego i profesorskiego oraz podział środków na bada-
nia statutowe na podstawie uzyskanego dorobku publikacyjnego mierzonego liczbą
punktów za publikacje.

W ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym znajdują się sformułowa-
nia: „Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która uzyskała
znaczny dorobek naukowy (art. 16)” oraz „Tytuł profesora może być nadany osobie,
która ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w prze-
wodzie habilitacyjnym” (art. 26)”2. Taki enigmatyczny zapis może być dość dowol-
nie interpretowany zarówno przez kandydatów, jak i przez rady uprawnionych
jednostek czy wyższe instancje. Kiedy kandydat ma znaczący dorobek naukowy wy-
starczający do wszczęcia postępowania? Różne rady wydziałów oraz sekcje Cen-
tralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych podchodzą do tego
zagadnienia w odmienny sposób. Jednym wystarcza monografia, inne jednostki z
kolei wymagają znacznej liczby publikacji z Listy filadelfijskiej popartej wysokim in-
deksem cytowań. Rozwiązanie przyjęte w ramach systemu zarządzania jakością na
WT Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oparte jest na tzw. 100 punktach. Miano-
wicie, warunkiem wszczęcia postępowania habilitacyjnego czy wniosku o profesurę
jest uzyskanie przez kandydata 100 punktów za dorobek naukowy liczonych według
wytycznych takich jak przy ankietyzacji jednostki. Czy to dużo, czy mało? Dla nie-
których początkowo dużo, jednak przy systematycznej aktywności publikacyjnej
większość kandydatów nie ma z tym problemu. Wprowadzenie tego warunku
uchwałą Rady WT istotnie sposób ułatwiło życie władzom dziekańskim. W momen-
cie, gdy zgłasza się kandydat, mają one konkretny argument, który pozwala podjąć
decyzję. Bez znaczenia jest np. wiek kandydata czy inne, nie zawsze merytoryczne,
aspekty. Również dla kandydatów jest to pewne ułatwienie, gdyż nie naraża ich na
stres związany z podświadomym pytaniem: „rozpoczną procedurę czy nie?”. W po-
czątkowym okresie wymóg ten nie był popularny w społeczności towaroznawców,
jednakże Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, po
uzyskaniu uprawnień habilitacyjnych, również przyjął taki limit. Należy mieć na-
dzieję, że kiedyś również Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko-
wych wdroży podobny system.
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Jak wiadomo, wielkość dotacji na badania statutowe uzależniona jest od katego-
rii, jaką uzyskała dana jednostka podczas oceny parametrycznej. Wśród wielu
uwzględnianych parametrów są punkty za opublikowane publikacje oraz inne formy
aktywności naukowej. W wielu jednostkach dotacja ta jest dzielona na poszczególne
zespoły badawcze na podstawie wypracowanych zasad podziału. Przed pięcioma laty,
w początkowym okresie działania systemu zarządzania jakością, WT AEP uporządko-
wał również ten obszar funkcjonowania. Dotychczasowy system „uznaniowy” zo-
stał zastąpiony przez system punktowy, który można scharakteryzować w sposób
następujący: „im więcej publikujesz wartościowych prac, tym więcej uzyskujesz
środków na badania”. Każda pozycja w dorobku ma swoją wartość punktową, su-
mowany jest dorobek poszczególnych zespołów badawczych i obliczana jest war-
tość jednego punktu, co przekłada się następnie na wielkość dotacji. System nie od
razu spotkał się z pozytywnym przyjęciem, jednakże po kilku latach funkcjonowa-
nia raczej nie ma przeciwników. Bezdyskusyjnie przyczynił się do zwiększenia ak-
tywności wielu zespołów. WT jest praktycznie jedynym wydziałem w AEP, którego
pracownicy mają publikacje w czasopismach z Listy filadelfijskiej. System został za-
uważony również przez władze uczelni i najpierw został zaimplementowany do po-
działu środków na badania własne, a następnie również stopniowo na badania
statutowe na pozostałych wydziałach [2]. 

System zarządzania jakością w znacznej mierze wpływa na zachowania i zaan-
gażowanie pracowników WT. Kolegium Dziekańskie WT zgodnie z decyzją Rady
WT dysponuje częścią środków przyznawanych na badania statutowe dla wydziału.
Wyodrębniono z niej tzw. pulę dziekańską, która w 2005 r. stanowiła 15% przyzna-
nych środków, a od roku 2006 jest to 10%. Środki z „puli dziekańskiej” wydawane
są na dofinansowanie specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, na odbudowę
aparaturowej bazy dydaktycznej, publikacje, programy komputerowe, podróże
służbowe oraz utrzymanie i doskonalenie SZJ (np. audyt certyfikacyjny, szkolenia
audytorów wewnętrznych). Daje ona możliwość pewnego manewru i finansowania
potrzeb wynikających z uznanej aktywności naukowej lub dydaktycznej pracowni-
ków. Budowanie lojalności i zaangażowania jest dużym wyzwaniem w organizacji,
jaką jest AEP, zatrudniającej blisko 1200 pracowników oraz kształcącej ponad 
16 000 studentów. Podejmowane inicjatywy obejmują: badanie satysfakcji pracow-
ników w aspekcie relacji i zadowolenia z pracy oraz zapewnianie bezpieczeństwa za-
trudnienia. Wymienione działania mierzone są średnim indeksem: satysfakcji ze
współpracy z najbliższymi współpracownikami, satysfakcji z pracy dydaktycznej,
satysfakcji z pracy naukowej, satysfakcji z pracy administracyjnej, satysfakcji ze
współpracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej, satysfakcji w miejscu pracy
(ergonomia), satysfakcji ze współpracy z innymi działami,  satysfakcji z bazy dy-
daktycznej, satysfakcji z pracy władz uczelni oraz średnią długością zatrudnienia pra-
cowników  uczelni. Badania takie są przeprowadzane cyklicznie, a wyniki
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prezentowane są w postaci raportu o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicz-
nej opracowywanego przez pracowników AEP [4].

Doskonalenie obszaru zarządzania kadrami na WT jest elementem misji, wizji
oraz polityki jakości. W nich zawarte są deklaracje dotyczące realizacji strategii do-
skonalenia jakości kształcenia oraz jakości prowadzonych badań naukowych, a
uwzględniają one następujące priorytety:
● satysfakcję studentów i pracowników WT, 
● zapewnienie studentom dostępu do wszechstronnej, interdyscyplinarnej, aktual-

nej i praktycznej wiedzy przyrodniczo-ekonomicznej, 
● utrzymanie wiodącej pozycji wydziału legitymującego się pełnią praw akade-

mickich wśród ośrodków oferujących studia na kierunku „towaroznawstwo”, 
● zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej kierunku, w szczególności za-

kresu kształcenia, badań naukowych oraz ich wpływu na współczesną gospo-
darkę, 

● zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i pracowników WT, 
● podwyższenie aktywności pracowników WT dotyczącej aplikowania w krajo-

wych i międzynarodowych programach naukowo-badawczych, 
● rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej. 

Rola pracownika odgrywa zatem bardzo istotną rolę w budowaniu świadomości
i podnoszeniu poziomu jakości kształcenia na WT. Doskonalenie systemu zarządza-
nia jakością odbywa się między innymi przez planowanie i osiąganie celów jakoś-
ciowych. Ustanowiona polityka jakości stanowi ramy dla ustalenia tych celów.
Najwyższe kierownictwo opracowuje cele ogólne i zadania związane z realizacją
założeń polityki jakości, misji wydziału oraz ze zdefiniowanymi procesami, wska-
zując jednocześnie odpowiedzialności za ich przełożenie na cele i zadania poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych (katedr i dziekanatu), a także za ich realizację i
monitorowanie. Jednym z obszarów do formułowania celów w ramach funkcjo-
nującego systemu zarządzania jakością są „Stanowiska i tytuły”, co jednoznacznie
określa strategię WT w zakresie rozwoju kadry dydaktycznej kierunku. Dotyczy ona
głównie awansów stanowiskowych, zatrudniania pracowników, a także tworzenia
planu indywidualnych prac naukowych weryfikowanych w trakcie seminariów nau-
kowych, organizowania zebrań naukowych WT itd.

Mając na uwadze sposoby motywowania nauczycieli akademickich do doskona-
lenia procesu dydaktycznego, należy wspomnieć o funkcjonującym na WT systemie
oceny zajęć dydaktycznych. Na wydziale ustanowiono procedurę zasad postępowa-
nia w związku z oceną zajęć dydaktycznych przez studentów oraz określono zasady
przeprowadzania hospitacji i badania zadowolenia absolwentów WT. 

WT przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji wymagań klienta oraz stara się
reagować na te wymagania w taki sposób, aby wzrastało zadowolenie studentów.
Opinia klienta powinna stanowić jeden z elementów projakościowej strategii szkoły
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wyższej. Satysfakcja klienta (studenta), pojmowana jako ocena stopnia spełnienia
jego wymagań, jest istotnym źródłem informacji wspierającym proces decyzyjny or-
ganizacji (szkoły wyższej). Wyniki badań jakości usług edukacyjnych często stano-
wią podstawę strategicznego zarządzania uczelniami. Dowodem na to, jak ważne dla
WT jest pozyskanie informacji o jakości świadczonych usług edukacyjnych, było po-
szukiwanie i doskonalenie metod badania opinii studentów AEP. Rozpoczęty w roku
2006 projekt badawczy (pod kierownictwem doktora D. Wosika) dotyczący studenc-
kiej oceny jakości kształcenia na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie miał na celu opracowanie modelu cha-
rakterystyki wymiarowej kształcenia postrzeganej przez studentów, wyznaczenie
współczynników ważności wymiarów charakterystyki kształcenia, opracowanie mo-
delu jakości postrzeganego przez studentów, a przede wszystkim przeprowadzenie
pomiaru jakości kształcenia. Wykorzystano w tym celu metodykę konstruowania
kwestionariusza do pomiaru jakości funkcjonalnej według prof. S. Doroszewicza.
Wyniki z realizacji tego projektu potwierdziły, że uwzględnianie informacji zwrotnej
od studentów jest zagadnieniem bardzo ważnym, oraz wskazały na  perspektywę
zmian w metodyce prowadzenia badań satysfakcji klienta. Na przykład należałoby
wziąć pod uwagę bardziej złożony model jakości będący rezultatem integracji wyni-
ków badań wobec postaw różnych stron zainteresowanych kształceniem [1, s. 193].

Ponadto prowadzi się badania zadowolenia studentów według procedury przyję-
tej dla AEP. Wyniki badań zadowolenia studentów w ostatnim okresie wskazują na
efektywność systemu zarządzania na WT. Wzrasta odsetek studentów oceniających
zdecydowanie pozytywnie wykłady i ćwiczenia (z 40 na 46,5%), do zera zmalał od-
setek studentów oceniających ćwiczenia zdecydowanie negatywnie. Jest to wynik
podjętych działań naprawczych. Na uwagę zasługuje również ocena działalności per-
sonelu dziekanatu. Odsetek ocen zdecydowanie pozytywnych wynosi 40% przy braku
ocen zdecydowanie negatywnych. Kolejny dziekanat innego wydziału uzyskał za-
ledwie 17% ocen zdecydowanie pozytywnych i prawie tyle samo ocen zdecydowa-
nie negatywnych. Zgodnie z wynikami ostatniego badania opinii studentów w
odniesieniu do opinii „Zajęcia były dobrze przygotowane (w tym układ zajęć, za-
gospodarowanie czasu, oprzyrządowanie zajęć, przykłady praktyczne)” oraz opinii
„Zajęcia były prowadzone ciekawie i przystępnym językiem” na studiach dziennych
najlepiej wypadł WT. W przypadku opinii „Ocena mojej pracy przez prowadzącego
zajęcia była sprawiedliwa i rzetelna” większość studentów na studiach dziennych i za-
ocznych uważa, że ocena ich pracy była sprawiedliwa i rzetelna. Większość studen-
tów studiów dziennych i zaocznych dobrze oceniła zachowanie prowadzącego w
stosunku do studentów (na wszystkich wydziałach średnia ocena przekroczyła po-
ziom 4), w tym najlepiej oceniono WT [4].

Ocena pracowników dydaktycznych prowadzona jest także metodą hospitacji.
Obejmuje ona prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych ćwiczenia
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i wykłady. Kierownik katedry lub wyznaczony przez niego pracownik katedry prze-
prowadza hospitację zajęć, biorąc pod uwagę jasność ujęcia celów i przedstawienia
omawianych tematów, treść merytoryczną oraz metody uaktywniania studentów (w
przypadku ćwiczeń). Po przeprowadzeniu hospitacji kierownik katedry bądź wyzna-
czony pracownik przeprowadzający hospitację zobowiązany jest do złożenia sto-
sownego sprawozdania. 

W ramach oceny wykładowców i prowadzących zajęcia na AEP funkcjonuje rów-
nież dość nietypowy system wyróżniania najlepszych nauczycieli akademickich na-
grodą „Victorii” ustanowioną przez Parlament Studencki AEP. Pracownicy WT
każdego roku są uznawani za najlepszych w AEP. 

Wszystkie zasady określające politykę kadrową na WT zostały uwzględnione w
opisie procesu zarządzania zasobami ludzkimi zdefiniowanego w ramach
wdrożonego i stale doskonalonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wyma-
ganiami normy ISO 9001:2000. Reguły postępowania oraz odpowiedzialności
związane z przebiegiem tego procesu zostały określone w udokumentowanych pro-
cedurach i instrukcjach systemowych dotyczących zatrudniania i oceny pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz administracyjnych,
uzyskiwania stopni naukowych i tytułów naukowych, a także podnoszenia kwalifi-
kacji.

Dzięki przedstawionym działaniom projakościowym WT stara się wpływać na
jakość zarządzania kadrami. Poprzez stawianie nowych celów w ramach strategii roz-
woju, a także wprowadzanie działań doskonalących WT rozwiązuje identyfikowane
problemy, dążąc do jak najwyższej jakości zarządzania jednostką organizacyjną
szkoły wyższej. Istotnym problemem jest na przykład wieloetatowość. Obserwuje
się bezpośrednią zależność między wieloetatowością a malejącą liczbą publikacji
pracowników. Niestety przy tak dużym obciążeniu dydaktycznym nie starcza czasu
na pisanie wartościowych publikacji. Zauważyć można również zjawisko zmniej-
szenia liczby publikacji wkrótce po podjęciu pracy na kolejnym etacie. Stworzenie
jak najlepszych warunków pracy zachęcających tym samym młodą kadrę do aktyw-
ności naukowej jest wyzwaniem dla WT. Wczesna identyfikacja potencjałów dosko-
nalenia jest gwarancją realizowania strategii jakościowej WT. Ta zdolność
przewidywania musi być wpisana w zarządzanie organizacją, szczególnie w za-
rządzanie szkołą wyższą. To bowiem uczelnia zobowiązana jest dzisiaj oferować pro-
gramy, które jutro będą miały wpływ na jakość życia jej absolwentów i jakość życia
społeczeństwa w ogóle. Uczelniami należy zatem zarządzać jak przedsiębiorstwami
– tyle że zyskiem są w tym przypadku nie tylko uzyskane dochody, lecz głównie jak
najwyższa jakość kształcenia, a także jakość publikacji naukowych [3, s. 188]. Obec-
nie możemy mówić o sukcesie WT w aspekcie wdrażania rozwiązań projakościo-
wych i spełniania wymaganych standardów kształcenia. Uzyskany efekt okupiony
był dużym wysiłkiem ze strony najwyższego kierownictwa i pracowników WT, który
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przyniósł jednocześnie wymierne korzyści. W przyszłości WT, jako wydział nasta-
wiony na rozwój, z pewnością będzie otwarty na nowe wyzwania w zakresie podno-
szenia jakości kształcenia i badań naukowych. 
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GOOD PRACTICES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM
ADOPTED BY FACULTY OF COMMODITY SCIENCE,

POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
– THE WINNER OF WIELKOPOLSKA QUALITY AWARD IN 2007

Summary

In 2007 Faculty of Commodity Science, Poznan University of Economics (FCS, PUE), has been
granted Wielkopolska Quality Award under the category of public organizations and institutions as a
result of excellence in Total Quality Management. Beforehand, FCS took such improvement activities
as: implementation and re-certification of the quality management system according to ISO 9001:2000
along with recognition by state and university commissions for accreditation. Good practices related to
human resources management system have been established concerning motivation and professional
development of employees. 
This article aims at presenting such good practices at FCS as:

• promotion procedure,
• motivation system,
• teacher’s evaluation system (student satisfaction survey, observations),
• staff satisfaction survey,
• setting of quality goals,
• evaluation of employees,
• internal communication.
Effectiveness of the above mentioned practices has been confirmed by positive students’ evaluations

together with results of the PUE’s Intellectual Capital Report.
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SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU 
JAKO KOMPONENT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

W NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADACH OCHRONY ZDROWIA

1. Wstęp

Współczesna organizacja legitymująca się certyfikatem systemu zarządzania ja-
kością ma podstawę do budowania wiarygodności i zaufania klientów. W ślad za roz-
wiązaniami stosowanymi przez przedsiębiorstwa produkcyjne problematyka jakości
świadczonych usług nabiera coraz większego znaczenia w ochronie zdrowia. W tej
dziedzinie gra toczy się nie o na przykład poziom zużycia paliwa przez silnik samo-
chodu i jego przyspieszenie, a o zdrowie i życie ludzkie jako czynników ponadwar-
tościowych. Inspiracją do podjęcia trudnego zadania zapewnienia bardzo wysokiej
jakości świadczonych usług medycznych jest dość powszechnie wyrażana przez pa-
cjentów zła opinia o funkcjonowaniu publicznych zakładów ochrony zdrowia (ZOZ).

Osoby uruchamiające na własny rachunek działalność gospodarczą tego typu
mają świadomość, że medycyna jest dziedziną, w której starania o najwyższy po-
ziom świadczeń uzależnione są od dysponowanej infrastruktury, ale przede wszyst-
kim od postaw, wiedzy, doświadczenia, skuteczności stosowanych motywatorów i
empatii personelu medycznego. Inwestowanie w pracowników stanowi ważny czyn-
nik budowania przewagi konkurencyjnej. Oznacza to między innymi konieczność
przygotowania i realizacji odpowiednich programów szkoleniowych, motywacyj-
nych oraz budowania systemu przepływu informacji, których zadaniem jest upo-
wszechnianie idei jakości, wskazywanie pożądanych umiejętności i zdolności po to,
by skutecznie i efektywnie zarządzać tego typu organizacją. Po wdrożeniu systemu
zarządzania jakością szczególną wagę nadaje się działaniom naprawczym i profilak-
tycznym ściśle powiązanych ze szkoleniem personelu. Sukces w doskonaleniu sys-
temu zarządzania jakością w dużej mierze uzależniony jest od celowości, planowania,
sposobu realizacji oraz metod pomiaru skuteczności przeprowadzanych szkoleń per-
sonelu. Jest to jedna z trudniejszych dziedzin zarządzania jakością w ochronie zdro-
wia, ponieważ dotyczy bardzo wąskich specjalności reprezentowanych przez lekarzy,
średni personel medyczny czy pracowników obsługi technicznej. 
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Poprawnie zaprojektowany, skutecznie wdrożony i sterowany system zarządza-
nia jakością pozwala zjednać sobie pacjentów, co ma zapewnić zysk oraz przeżycie
prywatnej placówki ochrony zdrowia w dobie silnej konkurencji. Nie jest to zadanie
łatwe, uwzględniając kształtujące się współczesne warunki do tworzenia się konku-
rencji, a reguły gry rynkowej nie zawsze są czyste. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym
kontekście umiejętność zarządzania dysponowanymi zasobami, w tym jednym z naj-
ważniejszych – kadrami [11, pkt 6.2]. To one wnoszą do organizacji swoją wiedzę i
doświadczenie, uzdolnienia, twórczość, energię i czas prywatny. Wydaje się więc
oczywiste, że współcześni menedżerowie powinni poświęcać im szczególną uwagę,
jeśli chcą osiągnąć sukces i uzyskać pozycję dominującą. 

2. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Koncepcja zarządzania jakością oparta jest na sprawnie zaprojektowanym syste-
mie, który już u źródeł zapobiega powstawaniu wadliwych produktów lub usług. De-
finicja jakości usług jest znacznie bardziej skomplikowana. Jakość usług oznacza
świadczenie ich zgodnie z oczekiwaniami nabywcy lub powyżej tego oczekiwania [9,
s. 531-532]. Kryteriami jakości usług są: niezawodność i dokładność świadczenia,
reakcja na szczególne potrzeby usługobiorcy, pewność, kompetencja i uprzejmość
usługodawcy oraz wzbudzane zaufanie i empatia, czyli indywidualne podejście do
każdego usługobiorcy, zdolność zrozumienia jego potrzeb, gwarantowanie usługi w
stu procentach wolnej od błędu [2, s. 501-505]. W odniesieniu do usług w ochronie
zdrowia jakość jest jeszcze trudniej zdefiniować. Komplikację stanowi liczba cech,
jakimi można opisać jakość tego rodzaju usług. Specyfika ta wynika przede wszyst-
kim z tego, że pacjent z reguły czynnie partycypuje w świadczeniu usługi, a na jego
satysfakcję wpływa nie tylko efekt, ale również przebieg samego procesu leczenia.
Kluczowe znaczenie w postrzeganiu jakości usług związanych z medycyną (na
przykład w dziedzinie rehabilitacji) mają: rodzaj schorzenia, wydolność organizmu
pacjenta, stosowane (niejednokrotnie indywidualne) procedury leczenia, profesjona-
lizm usługodawcy, powtarzalność procedur, w tym również wykonywanie działań
terapeutycznych w warunkach domowych przez samego pacjenta.

Wysoką jakością usług medycznych zainteresowani są przede wszystkim: pa-
cjenci (zadowalająca jakość świadczonych usług), pracownicy (zadowolenie z pracy,
samorealizacja, wzrost wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia oraz konkurencyj-
ność na rynku pracy), właściciele (image podmiotu, atut konkurencyjności, wzrost
rentowności inwestycji i zysku), dostawcy (długotrwałe kontakty ze swoim partne-
rem biznesowym) oraz społeczeństwo (postrzeganie zakładu ochrony zdrowia jako
pożytecznego społecznie). W zakładzie ochrony zdrowia istnieje szczególnie silna
koniunkcja między pacjentami i personelem. Postrzegając zasoby ludzkie jako naj-
cenniejszy i jednocześnie najmniej przewidywalny z zasobów, zarządzający zakładem
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opieki zdrowotnej powinien zobowiązać wszystkich pracowników do poprawy stylu
pracy tak, aby w pełni spełniać wymagania pacjentów. W działaniach tych domino-
wać musi inicjatywa zmierzająca do kształtowania właściwych postaw pracowników
(„wewnętrznych klientów”) oraz ich aktywnego udziału w spełnianiu wymagań ja-
kościowych. Kluczowe znaczenie ma pozyskanie zaufania pacjentów oraz partnerów
zainteresowanych współpracą z tego typu zakładem ochrony zdrowia.

Interpretacja terminu „system zarządzania jakością” jako „system dla ustano-
wienia polityki jakości i celów jakości oraz osiągnięcia tych celów” [11, pkt 5.3] pro-
wadzi do nadania priorytetu polityce jakości. Deklarowana przez ZOZ polityka
jakości jest zobowiązaniem się do ciągłego doskonalenia przebiegających w niej pro-
cesów z uwzględnieniem troski o jakość świadczonych usług. Działania te stanowią
kompleksowe podejście do systemu zarządzania przez jakość (TQM), czyli są doce-
lowe dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Model zarządzania jakością
może być zaprojektowany i wdrożony według układu przedstawionego na rys. 1.

Rys. 1. Dynamiczny model zarządzania jakością w niepublicznym zakładzie ochrony zdrowia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [4; 5; 12].

Sporządzanie swoistej mapy, za pomocą której można „dotrzeć” do miejsc zwa-
nych „satysfakcją pacjenta i przewagą konkurencyjną”, należy rozpocząć od zdefi-
niowania pojęć „klient zewnętrzny” (pacjent – nabywca usług medycznych) oraz
„klient wewnętrzny” (pracownik zakładu ochrony zdrowia). Etapami pośrednimi
będą: budowanie satysfakcji przez wartość dla pacjenta, innowacyjność, badania i
rozwój, ulepszanie organizacji i twórcze nią zarządzanie, a w tym – szkolenie i do-
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skonalenie personelu. Gwarantem spełniania oczekiwań pacjentów są pracownicy
profesjonaliści. To od ich wiedzy, doświadczenia, samokontroli, samodyscypliny oraz
osobowości zależy efekt pracy, jakim jest profesjonalna usługa dostarczana pacjentowi. 

3. Szkolenie i doskonalenie personelu 
w systemie zarządzania jakością

Zmieniające się dynamicznie warunki życia społeczno-gospodarczego i wysokie
wymagania stawiane każdemu przez grę rynkową zmuszają pracowników do stałej
mobilności zawodowej. Samodoskonalenie, podnoszenie swoich kwalifikacji oraz
szkolenie i doskonalenie powinny być zatem domeną działania z jednej strony
każdego człowieka, a z drugiej − każdego przedsiębiorstwa. Są to działania mające
na celu uzupełnianie wiadomości, doskonalenie umiejętności i kompetencji nie-
zbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnie lub w przyszłości zaj-
mowanym stanowisku. Działania te sprzyjają również poszerzaniu horyzontów
poznawczych pracowników. Wszystko to ma szczególne odniesienie do szeroko ro-
zumianej ochrony zdrowia. W tej dziedzinie obserwuje się globalny dynamiczny
postęp w metodach zarówno diagnozowania, jak i leczenia pacjentów.

W. Edward Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w skuteczny
sposób przekazywał japońskim menedżerom wiedzę na temat jakości. Jako jeden z
twórców koncepcji TQM twierdził, że 94% wszystkich problemów jakościowych po-
wstaje z winy kierownictwa. Jednakże wprowadzając udoskonalanie procesów lub
systemu, zarząd powinien pamiętać, że decyzje w tego typu sprawach powinny być
podejmowane wspólnie z pracownikami. W swoich poglądach Deming jest zdecy-
dowanym wrogiem kontroli. Punktem wyjścia do planowania i realizacji systemu
szkoleń w ramach systemu zarządzania jakością jest czternaście tez (dzisiaj nazywa-
nych zasadami), w których twierdził m.in., że należy:
● odszukiwać problemy; to kierownictwo odpowiedzialne jest za stałe doskonale-

nie systemu, ulepszanie procesów planowania, produkcji i obsługi, a także ulep-
szanie jakości, zwiększanie produktywności i obniżanie kosztów,

● wprowadzać nowoczesne metody doskonalenia zawodowego, włączać kierow-
nictwo w proces szkolenia tak, aby lepiej wykorzystać możliwości wszystkich
pracowników; konieczne są nowe umiejętności, które pozwolą nadążyć za zmia-
nami w materiałach, metodach, wzornictwie produktów, wyposażeniu, technice
i obsłudze,

● wprowadzać intensywne programy szkolenia i przekwalifikowania pracowników.
Pracownicy powinni się doskonalić przez stałe szkolenia i samokształcenie. Atut

konkurencyjności zawsze bierze się z posiadanej wiedzy [1, s. 77-78].
Według jego oceny głównymi przeszkodami w realizacji postulowanych zasad są:

brak stałości w działaniu, nastawienie na doraźny zysk, poleganie wyłącznie na wy-

Ryszard Jankowiak542



Szkolenie i doskonalenie personelu jako… 543

miernych korzyściach, karty oceny pracy i częsta rotacja na stanowiskach kierowni-
czych. 

4. Projektowanie, realizacja i ocena szkolenia personelu 

Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw przed wdrożeniem i po wdrażaniu sys-
temu zarządzania jakością jednoznacznie pokazuje, że nie ma szans na efektywne i
skuteczne ich funkcjonowanie bez odpowiednio zaprojektowanego i realizowanego
systemu szkoleń personelu. Sama konieczność ciągłego szkolenia wynika z zasady
wpisanej w system zarządzania jakością – ciągłego doskonalenia (zwanej kołem De-
minga − PDCA). Mechanizm ten wpisany jest w treść normy PN-EN ISO 9004:2001
[12, załącznik B – proces ciągłego doskonalenia]. Skutki procesu doskonalenia w
dużej mierze zależą od aktywności wszystkich pracowników. Personel wdrażający
procesy i procedury powinien być przede wszystkim kompetentny. Dowodami jego
kompetencji są: właściwe wykształcenie, odbyte szkolenia, nabyte i doskonalone
umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz własna satysfakcja (w tym również ze
stosowanych motywatorów ekonomicznych i pozaekonomicznych), bezpośrednio
wpływające na poziom satysfakcji pacjenta.

4.1. Szkolenia pracowników podczas wdrażania w ZOZ systemu zarządzania
jakością i ocena ich skuteczności

Jednym z najpoważniejszych problemów w procesie przygotowania do wdrażania
systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest brak empatii pracowników
oraz źle funkcjonujący system informacyjny. Niedogodność tę niweluje się przez za-
planowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń: pełnomocnika ds. zarządzania
jakością, wszystkich pracowników zakładu ochrony zdrowa (lekarzy, średniego per-
sonelu medycznego, pracowników administracji oraz obsługi technicznej), osób od-
powiedzialnych za prowadzenie dokumentacji systemowej i audytorów wewnętrz-
nych. Po zakończeniu procesu wdrożenia i pierwszych przeglądach systemu realizo-
wane są planowe szkolenia personelu w ramach działań naprawczych i profilaktycz-
nych. 

Cykl przygotowania personelu do pracy w systemie zarządzania jakością rozpo-
czyna się zwykle od szkolenia osób zajmujących najwyższe stanowiska kierowni-
cze. Do grupy tej można włączyć również pełnomocnika ds. systemu zarządzania
jakością. W zależności od przyjętego wariantu zatrudnienia pracownika na to stano-
wisko1, w celu uzyskania przez niego odpowiedniego przygotowania merytorycz-

1 Osoba ta może być zatrudniona po przeprowadzeniu rekrutacji zewnętrznej lub wewnętrznej.
Ważne jest posiadanie przez kandydata stosownego certyfikatu nadanego przez uprawnioną do tego
firmę certyfikującą.



nego potwierdzonego certyfikatem, kieruje się go do firmy mającej uprawnienia do
prowadzenia tego typu szkolenia i nadawania certyfikatu.

Szkolenie wszystkich pracowników [11, pkt 6.2.2] ma na celu wyjaśnienie im
podstawowych zasad związanych z systemem zarządzania jakością. Dokonuje się
zwykle interpretacji zapisów norm. Szczególnie ważne jest dogłębne wyjaśnienie ta-
kich pojęć, jak: „klient” (pacjent), „system”, „proces”, „procedura”, „zapis”,
„działanie korygujące i zapobiegawcze”, „audyt”, „badanie satysfakcji klienta ze-
wnętrznego i wewnętrznego”. Szkolenie to jest prowadzone przez konsultanta ze-
wnętrznego zatrudnionego przez przedsiębiorstwo, pełnomocnika ds. zarządzania
jakością lub przez firmę konsultingową, która jest równocześnie koordynatorem prac
związanych z projektowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Z włas-
nych doświadczeń autora wynika2, że niezwykle trudno jest dotrzeć z niezbędnymi
informacjami do pracowników, którzy z problematyką funkcjonowania przedsię-
biorstwa, zarządzaniem i systemami jakości nie mieli do czynienia. Celowe jest do-
konanie podziału pracowników na zróżnicowane (np. pod względem wykształcenia)
grupy szkoleniowe i dostosowanie do ich poziomu percepcji metod przekazu treści.
W przeciwnym wypadku szkolenia nie przyniosą spodziewanego efektu.

Kolejnym etapem jest szkolenie osób, które będą w przyszłości partycypowały w
opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji systemowej. Są to z reguły gospodarze
procesów. Szkolenie to prowadzić mogą: konsultant zewnętrzny, pełnomocnik ds.
systemu zarządzania jakością lub firma konsultingowa. Uczestników szkolenia ty-
pują menedżerowie organizacji. Treścią szkolenia jest sposób nadzoru nad doku-
mentacją i zapisami [11, pkt 4.2.3, 6.2.2]. Po zakończonym szkoleniu jego
uczestników wyposaża się w stosowne świadectwa ukończenia szkolenia. Szkolenie
to jest również udokumentowane (z listą obecności włącznie).

Cykl przygotowania pracowników kończy z reguły szkolenie osób powołanych
na stanowiska audytorów wewnętrznych przedsiębiorstwa [11, pkt 6.2.2,  8.2.2].
Szkolenie to najczęściej powierza się firmie konsultingowej współpracującej z przed-
siębiorstwem lub pełnomocnikowi ds. systemu zarządzania jakością. Praktyka wska-
zuje, że pierwsze szkolenie będące kursem specjalistycznym prowadzą specjaliści z
firmy konsultingowej, prezentując przykłady procedur audytowych, umieszczając je
w kontekście zapisów stosownych norm. Wówczas w szkoleniu tym uczestniczy rów-
nież pełnomocnik. Temu szkoleniu nadaje się szczególne znaczenie. Wynika to z roli
audytów i wniosków z nich wypływających jako podstawowych narzędzi do projek-
towania działań korygujących i zapobiegawczych. Szkolenie takie musi cechować
się dużym pragmatyzmem. Podczas zajęć warsztatowych prowadzone są pokazowe
(realizowane przez uczestników) audyty wybranych procesów w ZOZ. Szkoleniowy
audyt jest szczegółowo omawiany przez prowadzącego zajęcia. Czynności te po-
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systemu zarządzania jakością według  normy PN-EN ISO 9001:2001 w przedsiębiorstwach Pomorza
Środkowego, prowadząc szkolenia personelu tych przedsiębiorstw.



wtarza się kilkakrotnie. Zajęcia umożliwiają również weryfikację pracowników pro-
ponowanych na funkcje audytorów wewnętrznych.

Odrębny problem stanowi ocena skuteczności przeprowadzonych szkoleń. Stan-
dardowo po zakończeniu szkolenia przeprowadzane jest badanie, w którym prosi się
uczestników grupy o wyrażenie opini o szkoleniu, jego zasadności, atrakcyjności,
treści, przebiegu, stosowanych środkach audiowizualnych, jasności przekazywanych
treści itd. Należy zaznaczyć, że zbierane zwykle za pomocą ankiet informacje są
wyłącznie odzwierciedleniem przebiegu samego szkolenia i są przydatne dla pro-
wadzącego szkolenie. Nie stanowią one podstawy do oceny skuteczności szkolenia
z punktu widzenia organizatora (ZOZ). Aby ocenić skuteczność, należy odczekać
minimalnie od trzech do czterech miesięcy i wówczas poddać ocenie zrealizowane
wcześniej przedsięwzięcie szkoleniowe. Nabyta przez pracowników nowa wiedza i
umiejętności muszą być wdrożone do codziennej działalności (stać się działaniem
standardowym). Porównanie stanu sprzed szkolenia i po dłuższym czasie po jego za-
kończeniu może być podstawą do kolejnych działań doskonalących. Nie bez zna-
czenia będą również wnioski wynikające z oceny satysfakcji pacjentów w
porównaniu z okresem poprzedzającym szkolenie pracowników ZOZ. Tak zaprojek-
towany i zrealizowany proces dotyczy przede wszystkim pracowników w grupach
zawodowych personelu pielęgniarskiego, obsługi i administracji.

Do oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń z personelem wybranych nie-
publicznych ZOZ wykorzystano model D. Kirkpatrica [8], poddając ocenie nastę-
pujące poziomy: reakcji – opinie zadowolenia uczestników szkolenia, nauki – wiedza
i umiejętności opanowane podczas szkolenia, zachowań – wymierne treści szkolenia
i faktyczna zmiana sposobu realizacji szkolenia oraz rezultatu – wymierne korzyści
ze szkolenia dla firmy. Jako metodę wykorzystuje się standardowe narzędzie badań
ilościowych – kwestionariusz ankietowy. W szczególnych przypadkach można użyć
pogłębionej analizy, stosując techniki z zakresu metod jakościowych, np. wywiady:
swobodny, narracyjny lub grupowy.

Posiłkując się przykładem wybranych niepublicznych ZOZ (specjalności: chi-
rurgia i rehabilitacja ruchowa) funkcjonujących na Pomorzu Środkowym, przytoczyć
warto opinie personelu zebrane po roku od uzyskania certyfikatu ISO i zrealizowa-
niu cyklu szkoleń przed wdrożeniem, jaki i w toku funkcjonowania prywatnego
zakładu. Przydatność szkoleń (reakcja − wskaźnik zadowolenia) najwyżej ocenili
pracownicy administracyjno-techniczni i średni personel medyczny. Badając po-
szczególne moduły szkoleniowe (nauka – wiedza i umiejętności), okazuje się, że naj-
lepszą percepcją cieszyły się ćwiczenia praktyczne i problematyka prowadzenia
audytów wewnętrznych. Charakterystyczna jest opinia co do powtarzalności (cy-
kliczności) szkoleń. Ponad połowa pracowników proponowała powtarzanie szkoleń
z nowymi (pogłębionymi treściami) przynajmniej raz w roku, ale ponad 40% leka-
rzy nie widziała potrzeby tego typu szkoleń. Badani przedstawiciele grup zawodo-
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wych podkreślają, że ważnym elementem wspomagającym proces szkolenia perso-
nelu są materiały szkoleniowe. Oczekują oni profesjonalnie przygotowanych mate-
riałów o zróżnicowanej formie, z dużą liczbą przykładów praktycznych z zakresu
ochrony zdrowia dla danej grupy zawodowej. Potrzebę taką szczególnie podkreślają
lekarze i pracownicy administracyjno-techniczni. Słabym punktem prowadzonych
szkoleń jest często brak swobodnej dyskusji z trenerem. Na zjawisko to szczególnie
zwracają uwagę lekarze i pracownicy średniego personelu medycznego.

Bardzo ciekawe wnioski wyciągnięto z oceny szkoleń w ramach procesu
wdrożenia SZJ i ich wpływu na zmianę organizacji pracy wykonywanej przez prze-
szkolonych pracowników. Do korzyści zaliczono: uporządkowanie istniejącej i wpro-
wadzonej dokumentacji, jasno określone zadania, obowiązki, kompetencje,
odpowiedzialność i wyeliminowanie zjawiska dublowania się procedur realizowa-
nych na różnych stanowiskach pracy (głównie w odniesieniu do pracowników ad-
ministracyjno-technicznych). W opinii lekarzy atutem szkoleń było wyraźne
rozdzielenie i określenie zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. 

Sprawnie zaprojektowany, skutecznie wdrożony i ciągle doskonalony SZJ w ba-
danych ZOZ przełożył się na wyraźnie akcentowane przez personel (szczególnie
właścicieli) następujące efekty: obniżenie kosztów wykonywania zabiegów, lepszy
monitoring stanu technicznego i wykorzystania sprzętu medycznego oraz zdecydo-
wany spadek zakażeń szpitalnych.

4.2. Szkolenia i ciągłe doskonalenie personelu w toku funkcjonowania ZOZ 
po wdrożeniu systemu zarządzania jakością

Podstawą realizacji procedur szkolenia i doskonalenia w toku funkcjonowania
ZOZ są zapisy odnoszące się do zasobów ludzkich zawarte w dokumentacji syste-
mowej. Standardowo określone są w księdze jakości danego ZOZ. Treści te dotyczą
przede wszystkim precyzyjnie określonych kompetencji osób zatrudnionych na po-
szczególnych stanowiskach pracy. Przez pojęcie kompetencji rozumie się odpo-
wiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia i
umiejętności. Gospodarze procesów odpowiedzialni są za porównywanie kompeten-
cji pracowników z rzeczywistymi kwalifikacjami wymaganymi na danym stanowisku
służbowym. Oprócz czystej działalności kierowniczej z zakresu zarządzania kadrami
(w tym: wniosków z bieżących i okresowych ocen pracowników) wykorzystywane
są wnioski z badania poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników, audytów we-
wnętrznych i certyfikacyjnych. Analiza uzyskanych informacji umożliwia określe-
nie potrzeb szkoleniowych w stosunku do konkretnych osób. Analizę taką
przeprowadza zwykle dyrektor zarządzający, bazując na wnioskach wynikających z
analiz prowadzonych przez pełnomocnika ds. zarządzania jakością, kierownika działu
kadr oraz przełożoną pielęgniarek i personelu medycznego. Różnice między stwier-
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dzonymi wymaganiami a stanem faktycznym niwelowane są przez planowanie szko-
leń wewnętrznych i zewnętrznych, którymi obejmuje się grupy pracownicze lub po-
jedyncze osoby. 

Oferty szkoleń zewnętrznych spływają do dyrektora zarządzającego ZOZ. W za-
leżności od potrzeb kierowane są na nie całe grupy lub pojedynczy pracownicy. Po
zrealizowanym szkoleniu osoba, która nabyła nową wiedzę (umiejętności), sporządza
konspekt i przekazuje innym pracownikom ZOZ zdobyte informacje (wiedzę). Szko-
lenia wewnętrzne dla całego personelu odbywają się na podstawie planów rocznych
lub pilnych bieżących potrzeb. Propozycje obszarowo-tematyczne do rocznego planu
szkoleń sporządzają osoby funkcyjne odpowiedzialne za daną sferę działalności. Plan
roczny szkoleń zatwierdza dyrektor zarządzający. Wszystkie zmiany w planie wpro-
wadzane są w formie aneksów. Są to szkolenia obowiązkowe dla danej grupy pra-
cowniczej. Uzyskiwane uprawnienia, certyfikaty i zaświadczenia o odbytych
szkoleniach przechowywane są w teczkach personalnych pracowników ZOZ. 

Procesem doskonalenia zawodowego obejmuje się przede wszystkim lekarzy.
Obowiązuje tu koncepcja ustawicznego doskonalenia zawodowego, na który składają
się: studia przeddyplomowe, staże podyplomowe, osiągnięcie pożądanej specjaliza-
cji oraz ustawiczne kształcenie medyczne, w tym przyswajanie i doskonalenie spe-
cyficznych umiejętności zawodowych [14, s. 396]. Zgodnie z założeniami
Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) ustawiczne doskonalenie zawo-
dowe jest etycznym obowiązkiem każdego przedstawiciela zawodów medycznych
(a w szczególności lekarza) i zaleca się, aby w każdym z krajów członkowskich stwo-
rzono warunki umożliwiające lekarzom uczestniczenie w tym procesie. Wyróżnia się
trzy obszary działań na rzecz osiągnięcia celów ustawicznego doskonalenia zawo-
dowego: wspieranie uczenia się personelu medycznego, monitorowanie (kontrola)
jakości realizowanego szkolenia i procesu uczenia się oraz finansowanie.

Koncepcja szkolenia i doskonalenia poszczególnych przedstawicieli zawodów
medycznych w ZOZ (lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników ad-
ministracji) powinna zapewnić najwyższą jakość opieki nad pacjentami. To warunek
minimalizowania popełnianych błędów w leczeniu [14, s. 396].

Problem szkoleń pracowników obsługi technicznej (np. obsługa i serwis apara-
tury medycznej wykorzystywanej w leczeniu pacjentów) w badanych niepublicznych
ZOZ rozwiązano przez działania outsourcingowe, zawierając umowy z wyspecjali-
zowanymi podmiotami gospodarczymi profesjonalnie zajmującymi się serwisem i
naprawami. Dotyczy to również systemów komputerowych.

Podsumowując, można stwierdzić, że kluczowymi czynnikami sukcesu szkolenia
i doskonalenia personelu poszczególnych grup zawodowych ZOZ są takie elementy,
jak: cel i forma zajęć, doświadczenie szkolących, profesjonalnie przygotowane ma-
teriały szkoleniowe oraz duża liczba przykładów z danej specjalności (branży). Sesje
szkoleniowe muszą być rozszerzane o ćwiczenia praktyczne oraz przebiegać według
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kartezjańskich zasad prowadzenia dyskusji. Uwzględniając różnorodne funkcje i
wąsko przypisane specjalistyczne zadania realizowane przez personel, szkolenia po-
winny być planowane dla każdej grupy zawodowej oddzielnie. Programy szkoleń
muszą wynikać z zakresów obowiązków i odpowiedzialności personelu, równocześ-
nie być zgodne z celami określonymi w polityce jakości. W cykl szkoleń wpisuje się
również przedsięwzięcia w ramach doskonalenia zarządzania jakością, a poruszana
tematyka musi uwzględnić wnioski z audytów wewnętrznych, certyfikujących, ba-
dania satysfakcji pacjentów, uwarunkowań prawnych czy osiągnięć nauk medycz-
nych. Pełna ocena skuteczności przeprowadzonych szkoleń personelu ZOZ jest
możliwa m.in. po kolejnych audytach wewnętrznych (certyfikujących), po ocenie po-
ziomu satysfakcji pracowników, ale przede wszystkim po ocenie poziomu satysfak-
cji pacjentów. Nie bez znaczenia są również stosowane wobec pracowników
motywatory ekonomiczne i pozaekonomiczne, które uzależnione są od kondycji fi-
nansowej prywatnej placówki ochrony zdrowia. Na ten cel powinna być przezna-
czona część zysku niepublicznego ZOZ.
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STAFF TRAINING AS A COMPONENT OF QUALITY MANAGEMENT 
IN PUBLIC HEALTH CENTRES

Summary

A modern company needs to employ new methods and techniques of management to keep up with
the changes taking place in the contemporary world. The domain that people are particularly concerned
about is the Health System that is why in the days of market economy, a patient has become the centre
of all the activities of medical establishments. 

The Polish Heath System is now facing a dilemma of maintaining the past status quo and biding its
time or privatising partly or completely. In order to meet the forever rising expectations of the Polish pa-
tients, it is necessary to constantly improve the system of quality management, particularly in the pub-
lic sector. One of the components that secures effective functioning of that system is staff training, where
all the employees as well as chief executives undergo the training. 

The processes and procedures of the training sessions must be planned and performed routinely. To
conduct training, specialists or quality management executives are commissioned. Each training gua-
rantees that the workers consciously and collectively participate in achieving their company’s aims. 

The main objective of staff training is to efficiently prepare employees to carry out their professional
duties according to the procedures and regulations. The trained staff will also receive guidelines for the
running of quality system documents and external audits which will lead to heightened customer satis-
faction. 

Each training should be evaluated in terms of its effectiveness. Evaluation is based on audits and
satisfaction surveys conducted among the employees and, above all, patients.
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MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH 
– DOŚWIADCZENIA BADAWCZE 

1. Wstęp

Motyw jest jedną z najistotniejszych kategorii opisujących zachowanie ludzi w
organizacjach. Uważa się, iż każde działanie ma motyw, a poznanie go pozwala na
przewidywanie ludzkich zachowań. Stwierdzenie to ma strategiczne znaczenie z punk-
tu widzenia efektywnego zarządzania organizacjami. Wiedza o motywacjach zacho-
wań pracowniczych i umiejętne jej wykorzystanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
gwarantują stały rozwój organizacji. Obserwując aktualną sytuację w sektorze
ochrony zdrowia, należy uznać, iż w obszarze motywowania personelu medycznego
mamy do czynienia z poważnym kryzysem. Świadczą o tym liczne strajki personelu
medycznego czy jego migracja za granicę. Można zatem przyjąć, iż u podstaw roz-
wiązania problemów motywacyjnych stojących przed zakładami opieki zdrowotnej
leży zdiagnozowanie czynników, które motywują pracowników medycznych do efek-
tywniejszej pracy. Taka diagnoza z pewnością umożliwi zarządzającym stworzenie
odpowiednich programów motywacyjnych dających satysfakcjonujące efekty nie
tylko dla pracowników, ale i całych organizacji.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników badań nad motywa-
cjami pracowników medycznych przeprowadzonych w dwóch samodzielnych pub-
licznych zakładach opieki zdrowotnej województwa podlaskiego. W badaniach
szczególną uwagę zwrócono na takie czynniki motywacyjne, jak np.: wynagrodzenie,
satysfakcja z pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego. Badania przeprowadzono
w 2007 r. w ramach badań statutowych S/ WZ/1/07.

2. Charakterystyka badań empirycznych 

Literatura z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi
oraz zachowań organizacyjnych dostarcza wiele ugruntowanych podstaw teoretycz-
nych wyjaśniających procesy motywowania. Można tu wskazać takie teorie, jak: teo-
ria hierarchii potrzeb A. Maslowa, teoria potrzeb ERG C. Alderfera, dwuczynnikowa
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teoria motywacji F. Herzberga, teoria oczekiwań V. Vrooma czy teoria wzmocnienia
B.F. Skinnera. W trakcie projektowania kwestionariusza badawczego uznano, iż
każda z tych teorii wnosi istotne treści do wiedzy o motywach skłaniających ludzi do
pracy. Z przeglądu koncepcji wynika, iż motywacja do pracy zależy od dwóch grup
czynników. Do pierwszej z nich należą indywidualne dążenia o charakterze biolo-
gicznym, społecznym, bezpieczeństwa i rozwoju. Do drugiej − sposoby organizo-
wania pracy ułatwiające lub utrudniające zaspokojenie wymienionych
indywidualnych dążeń. Na potrzeby niniejszych badań za podstawowe wskaźniki
motywacji personelu uznano: wynagrodzenie, satysfakcję z pracy, atmosferę w pracy,
rozwój zawodowy, stabilność zatrudnienia, organizację pracy, wykorzystanie zdol-
ności, elastyczny czas pracy, nowe wyzwania oraz bieżącą informację. Warto w tym
miejscu zauważyć, iż na formy i sposoby motywowania oraz ich skuteczność znaczny
wpływ ma rodzaj i charakter wykonywanej pracy. Wydaje się, iż w przypadku pro-
fesjonalistów medycznych można mówić o swoistym charakterze pracy [1, s. 941-
-973]. Wykonują oni zawód o szczególnej wartości, gdyż ich aktywność dotyczy
ludzkiego zdrowia i życia. Praca personelu medycznego charakteryzuje się dużą
złożonością, co powoduje, iż normowanie i pomiar wyników pracy są trudniejsze [3,
s. 158-184]. Większość obowiązków ma charakter działań „na cito”, czynności wy-
magają dużego stopnia koordynacji między różnymi grupami specjalistów [4, s. 110].
Praca pracowników medycznych wymaga wysokiego stopnia specjalizacji i profe-
sjonalizacji. Silna interpersonalna natura relacji pacjent–świadczeniodawca sprawia,
że większość tego, co wytwarza się w czasie relacji pacjenta ze pracownikiem me-
dycznym, pozostaje pod wpływem indywidualnych predyspozycji profesjonalisty
oraz jego motywacji [2, s. 12].

Mając to na uwadze oraz fakt łączenia profesji medycznej częściej z powołaniem,
misją służenia człowiekowi niż z zarobkiem sensu stricto, postawiono hipotezę, iż dla
personelu medycznego równie istotną rolę w motywowaniu odgrywają tak finan-
sowe, jak i pozafinansowe czynniki motywacyjne. W celu zweryfikowania takiej hi-
potezy w 2007 r. przeprowadzono badania w dwóch samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. Były to jednostki o po-
dobnej liczbie pracowników i podobnym profilu działalności. Próbę badawczą sta-
nowił personel medyczny, w skład którego wchodziło 20 lekarzy i 60 pielęgniarek.
W badaniu brali udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Większość próby doty-
czyła pracowników będących w przedziale wiekowym między 30 a 40 lub 41 a 50 ro-
kiem życia. Staż pracy większości respondentów wynosił więcej niż 10 lat. W badaniu
nie stwierdzono istotnych zależności statystycznych między płcią, wiekiem czy
stażem pracy a badanymi wskaźnikami motywacji personelu. Przy tym należy za-
znaczyć, iż badanie to miało charakter orientacyjny. Celem było wstępne rozpozna-
nie problematyki dotyczącej czynników motywacji pracowników ochrony zdrowia
będące przyczynkiem do dalszych, pogłębionych badań. 

Motywowanie pracowników medycznych… 551



3. Motywowanie personelu medycznego 
– wyniki badań empirycznych

Badania nad motywacjami pracowniczymi służą odpowiedzi na pytanie, co na-
leży zrobić, aby personel chciał jak najefektywniej zaangażować się w pracę. Znale-
zienie odpowiedzi na to na pytanie jest w zasadzie równoznaczne z uzyskaniem
wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach pracowników wobec pracy. Pierwszą kwestią
podjętą w badaniach było rozpoznanie czynników wpływających, zdaniem personelu
medycznego, na ich stosunek do pracy (tab. 1.). Należy zaznaczyć, iż respondenci
mogli wskazywać dowolną liczbę odpowiedzi. 

Tabela 1. Czynniki wpływające na stosunek do pracy w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Według respondentów czynnikami, które w największym stopniu wpływają na
stosunek do pracy, są: wynagrodzenie (87%), atmosfera w pracy (80%) oraz satys-
fakcja z pracy (60%). Z kolei najsłabszy wpływ na pracę mają takie czynniki, jak: ela-
styczny czas pracy (12%), nowe wyzwania (17%) i bieżąca informacji (10%). Należy
stwierdzić, iż zarówno dla lekarzy, jaki i pielęgniarek najistotniejszym czynnikiem
mającym wpływ na stosunek do pracy jest wynagrodzenie. Jednakże interesującym
jest, iż dla personelu lekarskiego równie ważnym czynnikiem jest satysfakcja z pracy.
Dla personelu pielęgniarskiego z kolei zaraz po wynagrodzeniu istotna jest atmosfera
w pracy. 

Kolejne pytanie dotyczyło czynników motywujących personel medyczny do
pracy. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w tab. 2. Podobnie jak w pierwszym py-
taniu, tak i w tym  respondenci mogli zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.  
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Tabela 2. Czynniki motywujące do pracy w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Za czynniki najbardziej motywujące do pracy respondenci uznali wynagrodzenie
(95%), większe możliwości rozwoju (36%) oraz lepszą organizację pracy (35%). Z
kolei najmniejszy wpływ na ich motywację mają: lepszy dostęp do informacji (17%),
większa elastyczność czasu pracy (12%) oraz więcej nowych wyzwań (8%). Lekarzy
najbardziej motywuje do pracy wzrost wynagrodzenia (100%), wzrost satysfakcji
(45%) i lepsza organizację pracy (35%), a najmniej większa elastyczność czasu pracy
(15%), więcej nowych wyzwań (7%) i lepszy dostęp do informacji (5%). Personel
pielęgniarski za najważniejsze czynniki motywacyjne uznał: wzrost wynagrodzenia
(94%), większe możliwości rozwoju (38%) i wzrost prestiżu (37%), za najsłabsze
zaś −  lepszy dostęp do informacji (21%), większą elastyczność czasu pracy (11%) i
więcej nowych wyzwań (10%). Z tego wynika, iż motywacja personelu medycznego
do wykonywania pracy wykracza poza sferę finansową. Jest to niezmiernie ważna in-
formacja dla zarządzających, którzy ze względu na ograniczoność budżetów w pub-
licznych zakładach opieki zdrowotnej powinni większą uwagę zwrócić na
pozafinansowe motywowanie pracowników.

W następnej kolejności spytano respondentów o satysfakcję z wykonywanej
pracy (tab. 3). 

Znaczna większość respondentów (83 %) na pytanie dotyczące satysfakcji z pracy
udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie jest” (24%) lub „raczej jest”(59%). Należy
zatem uznać, iż satysfakcja z pracy w opinii zarówno lekarzy, jaki i pielęgniarek zo-
stała oceniona wysoko. 

Jednocześnie zapytano respondentów o stosunek emocjonalny do wykonywanej
pracy. Rozkład odpowiedzi na nie przedstawia tab. 4.

Jakie czynniki 
motywują do pracy?

Personel medyczny
ogółem

Odpowiedzi 
lekarzy

Odpowiedzi 
pielęgniarek

Wzrost wynagrodzenia 95 100 94
Wzrost satysfakcji 30 45 27
Poprawa atmosfery 30 35 29
Większa stabilność zatrudnienia 29 45 24
Lepsza organizacja pracy 35 40 33
Większe możliwości rozwoju 36 25 38
Lepsze wykorzystanie zdolności 23 25 22
Wzrost prestiżu 31 15 37
Więcej nowych wyzwań 8 15 10
Większa elastyczność czasu pracy 12 5 11
Lepszy dostęp do informacji 17 5 21
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Tabela 3. Praca jako źródło satysfakcji w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne podstawie wyników badań. 

Tabela 4. Emocjonalny stosunku do wykonywanej pracy w opinii personelu medycznego (w % )

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W odpowiedzi na to pytanie większość personelu medycznego (89%) udzieliła
odpowiedzi „zdecydowanie lubię”(53%) lub „raczej lubię” (36%). Jedynie 3% per-
sonelu wyraziło negatywny stosunek do swojej pracy (połączone odpowiedzi „raczej
nie lubię” i „zdecydowanie nie lubię”). Można zatem domniemywać, iż większość re-
spondentów czuje powołanie, misję do wykonywania swojej pracy i czerpie z niej za-
dowolenie.

W literaturze przedmiotu za istotny czynnik motywacyjny uznaje się możliwości
rozwoju w organizacji. W związku z tym respondentom zadano pytanie czy praca w
sektorze opieki zdrowotnej daje możliwość długotrwałej kariery (tab. 5).

Tabela 5. Możliwości rozwoju kariery w sektorze ochrony zdrowia w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W opinii 64% respondentów (połączone odpowiedzi „zdecydowanie daje” i „ra-
czej daje”) praca w sektorze ochrony zdrowia daje możliwości rozwoju kariery. Od-
powiedzi o zabarwieniu negatywnym udzieliło 26% respondentów (połączone
odpowiedzi „raczej nie daje” i „zdecydowanie nie daje”). Z kolei 10% badanego per-
sonelu medycznego zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”. 

Następne dwa pytania skierowane do respondentów dotyczyły awansów. Pierw-
sze z nich odnosiło się do sprawiedliwości awansowania, drugie − do przejrzystości
tego procesu. Rozkład odpowiedzi na pierwsze z pytań zawarto w tab. 6.

Tabela 6. Sprawiedliwość awansów w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W opinii 49%  respondentów system awansów jest zdecydowanie niesprawied-
liwy (połączone odpowiedzi „raczej niesprawiedliwy” „zdecydowanie niesprawied-
liwy” i „raczej niesprawiedliwy”). Odpowiedzi pozytywnych na to pytanie udzieliło
zaledwie 29% personelu medycznego (połączone odpowiedzi „raczej sprawiedliwy”
„zdecydowanie sprawiedliwy”). Z kolei aż 18% respondentów nie udzieliło kon-
kretnej odpowiedzi. Podobny rozkład odpowiedzi otrzymano przy ocenie przejrzys-
tości  awansów.

Tabela 7. Przejrzystość systemu awansów w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Przejrzystość systemu awansów nie została oceniona pozytywnie przez personel
medyczny. W opinii 63% respondentów jest on nieprzejrzysty (połączone odpowie-
dzi „zdecydowanie nieprzejrzysty” i „raczej nieprzejrzysty”). Zdaniem 18% bada-
nych jest on przejrzysty (połączone odpowiedzi „zdecydowanie przejrzysty” i „raczej
przejrzysty”), a 17% respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. 
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Podstawowym narzędziem rozwoju zawodowego pracowników są szkolenia, dla-
tego też respondentom zadano pytanie dotyczące  możliwości odbywania szkoleń
(tab. 8).

Tabela 8. Możliwość odbywania szkoleń w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ogólnie w opinii 60% respondentów zakład opieki zdrowotnej stwarza pracow-
nikom możliwość odbywania szkoleń. Jednakże interesujący jest fakt, iż taką opinię
wyrażają głównie pielęgniarki (73%). Większość lekarzy (80%) jest odmiennego zda-
nia. Może to być związane z faktem, iż szkolenia personelu lekarskiego są wysoce
specjalistyczne, a przez to bardzo kosztowne, co z kolei znacznie ogranicza ich do-
stępność.

Kolejne pytanie skierowane do respondentów dotyczyło uwzględniania przez ich
zakłady opieki zdrowotnej faktycznych potrzeb szkoleniowych. Rozkład odpowiedzi
na to pytanie prezentuje tab. 9.

Tabela 9. Fakt uwzględniania faktycznych potrzeb szkoleniowych w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zdaniem 66% respondentów szkolenia uwzględniają faktyczne potrzeby szkole-
niowe (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zda-
nia jest 30% badanych (połączone odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”).
Zaledwie 4% respondentów zaznaczyło odpowiedź „nie  wiem”.

Ostatnia grupa pytań skierowanych do personelu medycznego dotyczyła proble-
matyki wynagradzania. Respondentów zapytano o adekwatność wynagrodzenia za-
sadniczego do wykonywanej pracy. Rozkład odpowiedzi znajduje się w tab. 10.
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Tabela 10. Adekwatność wynagrodzenia zasadniczego do wykonywanej pracy 
w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Odpowiedzi na to pytanie mają wydźwięk negatywny, bo aż 88% respondentów
spośród personelu medycznego uważa, że otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze
nie jest adekwatne do wykonywanej pracy (połączone odpowiedzi „zdecydowanie
nie” i „raczej nie”). Zdaniem 17% osób raczej ono takie nie jest. Zarówno opinie le-
karzy, jaki i pielęgniarek są w tej kwestii zgodne. Takie stanowisko personelu me-
dycznego z jednej strony z pewnością nie jest zaskakujące, szczególnie w aktualnej
bardzo trudnej sytuacji w ochronie zdrowia. Z drugiej jednak strony sytuacja ta nie
stanowi, przynajmniej dla personelu medycznego, racjonalnego uzasadnienia ich ni-
skich zarobków zasadniczych.  

Negatywne opinie personelu medycznego dotyczą również dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego (tab. 11).

Tabela 11. Wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Znaczna większość personelu medycznego (aż 80%)  uważa, że wysokość do-
datków do wynagrodzenia jest zdecydowanie za niska (połączone odpowiedzi „zde-
cydowanie za niska” i „raczej niska”). Jedynie dla 4% respondentów wysokość ich
dodatków jest odpowiednia. 

Z kontekście tego, co powyższe, interesujące są opinie respondentów w kwestii
przejrzystości przyznawania podwyżek wynagrodzenia zasadniczego (tab. 12.) 
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Tabela 12. Przejrzystość zasad przyznawania podwyżek wynagrodzenia zasadniczego 
w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zdaniem 71% respondentów zasady przyznawania podwyżek wynagrodzenia za-
sadniczego są nieprzejrzyste (połączone odpowiedzi „zdecydowanie nieprzejrzyste”
i „raczej nieprzejrzyste”). Tylko 22% personelu medycznego uznaje je za przejrzyste
(połączone odpowiedzi „zdecydowanie przejrzyste” i „raczej przejrzyste”). 

Ostatnia poruszona w badaniu kwestia dotyczyła przejrzystości zasad przyzna-
wania nagród (tab. 13).

Tabela 13. Przejrzystość przyznawania nagród w opinii personelu medycznego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zdaniem 64% respondentów zasady przyznawania nagród są nieprzejrzyste
(połączone odpowiedzi „zdecydowanie nieprzejrzyste” i „raczej nieprzejrzyste”). Je-
dynie 10% badanych prezentuje przeciwne stanowisko (połączone odpowiedzi „zde-
cydowanie przejrzyste” i „raczej przejrzyste”). Zdania na ten temat nie ma 27%
respondentów, co może świadczyć o przywiązywaniu przez personel medyczny
mniejszego znaczenia do nagród. W kwestii przejrzystości przyznawania nagród opi-
nie lekarzy i pielęgniarek są zbliżone. 

4. Podsumowanie

Mając świadomość, iż uzyskane wyniki dotyczące motywowania personelu me-
dycznego są dość skąpe, sformułowano jedynie kilka ogólnych wniosków mogących
być przyczynkiem do dyskusji i dalszych pogłębionych badań empirycznych. 
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W opinii personelu medycznego czynnikami najbardziej motywującymi do efek-
tywniejszej pracy są wzrost wynagrodzenia, wzrost satysfakcji, większe możliwości
rozwoju oraz lepsza organizacja pracy. Z kolei respondenci politykę płacową obo-
wiązującą w badanych szpitalach  uznali za wysoce niesprawiedliwą. Spowodowane
jest to przede wszystkim brakiem adekwatności wielkości wynagrodzenia zasadni-
czego do wykonywanej pracy oraz brakiem przejrzystości w przyznawaniu podwyżek
i nagród. Podobne negatywne odczucia występują w odniesieniu do systemu awan-
sowania pozbawionego w opinii pracowników sprawiedliwości i przejrzystych zasad.
Jednocześnie zdaniem respondentów w procesie motywowania istotną rolę odgry-
wają motywatory pozapłacowe, a w szczególności satysfakcja z wykonywanej pracy,
dobra atmosfera w pracy, właściwa organizacja pracy czy możliwości rozwoju za-
wodowego. Dla większości pracowników czynniki te są równie ważne, jak motywa-
tory płacowe. Pozytywnym efektem motywowania w badanych szpitalach jest fakt,
iż wykonywana praca dla większości personelu jest źródłem satysfakcji. Ponadto w
opinii respondentów szpitale stwarzają im możliwość odbywania szkoleń, uwzględ-
niając ich rzeczywiste potrzeby zawodowe.

Biorąc to pod uwagę oraz wnioski wypływające z praktycznych doświadczeń au-
torki zdobytych w trakcie pracy w szpitalu można stwierdzić, iż publiczne zakłady
opieki zdrowotnej podjęły już trud wprowadzania zmian w zarządzaniu zasobami
ludzkimi. Jednakże w procesach tych zbyt małą wagę przywiązuje się do motywo-
wania personelu, co w obecnej sytuacji w ochronie zdrowia może zagrażać pra-
widłowemu funkcjonowaniu jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych.
Dlatego też pilną potrzebą jest podjęcie przez zarządzających działań mających na
celu usprawnienie programów motywacyjnych. Ich podstawą powinno być jedno-
czesne wykorzystanie silnych stron personelu (w badanych podmiotach był to fakt od-
czuwania satysfakcji z wykonywanej pracy i możliwości rozwoju zawodowego) oraz
eliminacja słabych stron funkcjonujących systemów motywowania (w badanych pod-
miotach były to błędy w polityce płacowej). Dopiero na takich filarach można bu-
dować efektywnie działającą organizację. 
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MOTIVATING MEDICAL STAFF − EXPERIMENTAL STUDIES

Summary

The paper presents the results of empirical studies concerning motivating medical staff in two in-
dependent health care centres from Podlasie region. The analysis concerned such motivational factors
as salary, work satisfaction, atmosphere, stability of employment, possibilities of professional develop-
ment. It has been proved that for medical staff non-financial motivators such as work atmosphere and
satisfaction are equally important as salary.
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Sławomir Mędrek

Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach

PRACA GRUPOWA JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZAJĄCE
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 

NA PRZYKŁADZIE VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O.

1. Wstęp

W dobie  globalizacji i nowoczesnych metod zarządzania, w czasach, kiedy do-
stęp do najnowszych technologii jest możliwy, dla wszystkich światowych koncernów
bardzo ważna jest umiejętność wykorzystania wiedzy i kreatywności swoich pra-
cowników. To dzięki tym zasobom firmy są w stanie osiągnąć przewagę nad konku-
rencją. Zaangażowanie pracowników najniższego szczebla w proces zarządzania
pozwala wykorzystać całe zasoby organizacji. Model ten został wykorzystany do za-
rządzania w Volkswagen Motor Polska. Wprowadzenie pracy grupowej, wykorzy-
stywanie inicjatyw oddolnych w celu usprawniania procesów wraz z wprowadzeniem
całego systemu zarządzania innowacjami pozwala na skuteczną rywalizację zarówno
na forum koncernu, jak i na forum rynku motoryzacyjnego.  

Istotne stają się także możliwość wykorzystania wiedzy już istniejącej w organi-
zacji oraz stwarzanie warunków sprzyjających do dzielenia się wiedzą, a co za tym
idzie − potrzebne są narzędzia bądź system, który ułatwi te procesy.

Volkswagen podjął próbę wykorzystania tych zasób, tworząc bazę danych za-
wierającą wszystkie zgłoszone innowacje z dostępem dla każdego pracownika.

2. Nowa idea zarządzania organizacją 
w badanym przedsiębiorstwie

2.1. Praca grupowa

Obecnie przewagę nad konkurencją daje nie tyle wiedza, którą ma organizacja,
ile jej umiejętne i sprawne wykorzystanie. Wielkim kapitałem organizacji są jej pra-
cownicy i wiedza, którą posiadają. Volkswagen Motor Polska podjął działania zmie-
rzające do aktywowania pracowników w kontekście zarządzania firmą. Takie
możliwości stworzyła praca grupowa. Stała się ona nieodłącznym aspektem za-
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rządzania przedsiębiorstwem. Projekt został zainicjowany w roku 2001 i wraz z
wdrożonym już wcześniej systemem zarządzania wnioskami racjonalizatorskimi (Ide-
enmanagement) stał się narzędziem pozwalającym angażować zespoły pracownicze
w codziennie rozwiązywanie problemów. Obserwacja różnych organizacji pozwala
zauważyć, że coraz większa ich liczba stawia na pracę zespołów. Badania pokazują,
że zespoły są aż czterokrotnie bardziej wydajne niż praca indywidualna pracowników
[1, s. 389]. Efektywność pracy grupowej i przewagę nad pracą pojedynczego pra-
cownika daje się łatwo zaobserwować, gdy pojawiają się skomplikowane problemy
i należy rozwiązać trudne zadania. 

2.2. Założenia i koncepcja

W ramach zaproponowanego sytemu pracy utworzono grupy pracownicze
składające się z od 8 do 12 osób. Przyjęta w ramach cotygodniowych spotkań ze-
społów pracowniczych forma pracy to typowa moderacja. Moderator wybrany przez
pracowników prowadzi spotkanie z wykorzystaniem flipcharta, podczas którego
przez pół godziny pracownicy omawiają bieżące problemy i poszukują optymalnych
rozwiązań. Wybrani koordynatorzy odbyli cykl szkoleń dających im wiedzę i umie-
jętności do pracy ze swoim zespołem. W ramach corocznych szkoleń ich wiedza z za-
kresu pracy grupowej jest uzupełniania o zgłoszone wcześniej zakresy tematyczne.
Cała idea wspierana jest przez zespół procesowy, czyli grupę powołaną do wdrożenia
i wspierania tego procesu. Do obecnych zadań tego zespołu należy bieżąca weryfi-
kacja prac w ramach pracy grupowej, wspieranie koordynatorów i przygotowywanie
dla nich szkoleń. Cotygodniowe spotkania są zaliczane do normalnego czasu pracy.
Taki system pracy został zaproponowany i wdrożony zarówno w działach związa-
nych bezpośrednio z produkcją, jak i w działach administracyjnych. Istotą
wdrożonego systemu jest założenie, że nie ma takiego procesu, którego nie można
usprawnić. Funkcjonowanie pracy grupowej opiera się na ośmiu elementach, które
powiązane są w proces ciągłego doskonalenia (rys. 1).

Zarządzanie zasobami ludzkimi, podobnie jak inne obszary funkcjonowania
działalności firmy, jest nakierowane na klientów. Oznacza to ścisłe powiązanie po-
dejmowanych działań z sytuacją, rozpoznawanie klientów usług personalnych oraz
profesjonalne zaspokajanie ich potrzeb [2, s. 11]. W ramach pracy grupowej zostały
wyznaczone kierunki pracy, w których istotną rolę odgrywa świadomość pracowni-
ków, że dla jednych w organizacji są klientami, a dla drugich − dostawcami.

Cele wyznaczone w ramach pracy grupowej obejmują:
● poprawę efektywności proponowanych rozwiązań przez wykorzystanie efektu

synergii,
● zwiększenie zaangażowania pracowników,
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Rys. 1. Zasady funkcjonowania i cechy pracy grupowej

Źródło: [4].

● poprawę zarządzania zakładem przez wykorzystanie inicjatyw pracowniczych,
● podniesienie świadomości pracowników,
● poprawę przepływu informacji 

Dzięki takiej formie pracy oddolne inicjatywy pracowników mogą być wdrażane
w krótkim okresie, a dzięki temu proces produkcyjny może być modyfikowany z wy-
korzystaniem zaangażowania i wiedzy pracownika. Na półgodzinne spotkania w ra-
mach rozmów grupowych zapraszani są również specjaliści z innych działów, aby
zaproponowane rozwiązanie można było na bieżąco zweryfikować i zastanowić się
nad możliwością jego  wdrożenia. W przypadku konieczności dokonania głębszej
analizy problem przekazywany jest do odpowiedniej komórki, ewentualnie jest po-
ruszany ponownie w kolejnym tygodniu. Z każdej moderacji zostaje spisany proto-
kół, który stanowi obraz pracy zespołu. Spotkania te wykorzystywane są również
przez kierowników działowych do przekazywania informacji. Raz na kwartał wszyst-
kie zespoły są zapraszane na spotkanie z zarządem, na którym prezes firmy omawia
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Rys. 2. System pracy grupowej w VW Motor Polska 

Źródło: dokumentacja pracy grupowej i Ideenmanagement, Volkswagen Motor Polska 1999-2007.

bieżącą sytuację. Na koniec każdego takiego spotkania pracownicy mogą zadawać
prezesowi pytania. Kanały przepływu informacji przedstawia schemat na rys. 2.    

3. System zarządzania pomysłami (Ideenmanagement)

3.1. Koncepcja i założenia

System zarządzania pomysłami racjonalizatorskimi opiera się na dwóch filarach.
Na aspekcie ilościowym,  w którym mierzona jest liczba składanych wniosków w
przeliczeniu na jednego pracownika, oraz na drugiej wielkości, jaką jest kwota
oszczędności z tytułu wdrożonych propozycji. Istotą systemu jest to, że każdy pra-
cownik może zgłosić wniosek niezależnie od zajmowanej pozycji w zakładzie. W
początkowej fazie wnioski racjonalizatorskie mogli składać tylko pracownicy Volks-
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wagena. Wraz z rozwojem systemu zauważono, że zwiększając liczbę osób mogących
składać wnioski, organizacja jest w stanie wykorzystać wiedzę niebędącą w jej po-
siadaniu. Dlatego też umożliwiono składanie wniosków osobom spoza organizacji
na tych samych warunkach, na jakich mogą je składać  pracownicy przedsiębiorstwa.
Istotą całego systemu jest zapewnienie pracownikom możliwości kreatywnego
kształtowania poszczególnych procesów. System opiera się na trzech wielkościach:
wielkości udziału, realizacji i oszczędności (rys. 3).

Rys. 3. Zadania systemu zarządzania pomysłami (Ideenmanagement)

Źródło: dokumentacja pracy grupowej i Ideenmanagement, Volkswagen Motor Polska 1999-2007.

System obejmuje wnioski tzw. małe; są to propozycje, które generują oszczęd-
ności do 5000 zł w ciągu roku lub które są niewymierne. Druga grupa to wnioski, któ-
rych wdrożenie przynosi zakładowi oszczędności powyżej 5000 zł w skali roku. W
przypadku propozycji „małych” wysokość gratyfikacji finansowej mieszczącej się
w przedziale 50-200 zł ustala kierownik danej jednostki. Natomiast „duże” wnioski
są kierowane do specjalnego zespołu zajmującego się oceną złożonej propozycji
i możliwością jej ewentualnego wdrożenia. W skład tego zespołu wchodzą specjaliści
z serwisu technicznego, planowania i działu Kaizen Office, natomiast wszelkie wy-
liczenia finansowe przygotowuje specjalista z działu controllingu. W razie potrzeby
zespół ten posiłkuje się opiniami innych specjalistów. Podobne systemy funkcjonują
w innych zakładach koncernu, co daje możliwość prowadzenia porównań. W kwar-
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talnych interwałach obserwowany jest, oprócz głównych kryteriów, czyli liczby
składanych propozycji i kwoty oszczędności,  stopień zaangażowania pracowników
w proces, a także stosunek liczby wniosków składanych do liczby wniosków
wdrożonych. Pomimo że umiejętności poszczególnych pracowników stanowią is-
totny potencjał organizacji, praktyka pokazuje, że wykorzystanie efektu zbiorowego
myślenia pozwala na efektywniejsze użycie pojedynczych umiejętności członków
organizacji. Wiedza zbiorowa jest znacznie szersza od sumy wiedzy jednostek [3, 
s. 33]. Łatwo to zaobserwować na podstawie wzrostu liczby  składanych propozycji
po wdrożeniu modelu pracy grupowej (rys. 4).

Rys. 4. Zmiana liczby składanych wniosków racjonalizatorskich w latach 1999-2006 w przeliczeniu
na jednego pracownika z uwzględnieniem wprowadzenia pracy grupowej

Źródło: dokumentacja pracy grupowej i Ideenmanagement, Volkswagen Motor Polska 1999-2007.

Rys. 5. Zmiana kwoty oszczędności w latach 1999-2006 w przeliczeniu na jednego pracownika 
z uwzględnieniem wprowadzenia pracy grupowej

Źródło: dokumentacja pracy grupowej i Ideenmanagement, Volkswagen Motor Polska 1999-2007.
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3.2. Baza danych Ideenmanagement

Przygotowane narzędzie daje możliwość skatalogowania złożonych wniosków
według założonych kryteriów, dzięki czemu po sprecyzowaniu kryteriów wyszuki-
wania można wyszukać innowację już wpisaną do bazy. Do bazy danych trafiają
wszystkie propozycje złożone przez pracowników: zarówno te, które potem zostały
wdrożone, jak i te propozycje, które odrzucono. Dzięki łatwemu dostępowi do zaso-
bów, gdy  pojawi się problem, można  wykorzystać wiedzę będącą w posiadaniu or-
ganizacji. Oprócz swobodnego dostępu do zasobów narzędzie to daje możliwość
przygotowywania raportów monitorujących proces. Mogą być one  sporządzane z
dwóch poziomów: administratora i administratora lokalnego. Dodatkowo każde wy-
sortowane wyniki można eksportować do Excela, w którym można z nich przygoto-
wać dowolny raport.  Zapewnienie dostępu do bazy wszystkim pracownikom sprzyja
wymianie doświadczeń i  skraca czas poszukiwań właściwego rozwiązania.

4. Zakończenie

Długoletnia obserwacja procesu zarządzania wnioskami (Ideenmanagement) i
pracy grupowej pokazuje, że aktywowanie pracowników i wykorzystanie inicjatyw
oddolnych daje ogromne szanse organizacji na wykorzystanie zasobów, które przy
innym systemie zarządzania nie byłyby aktywowane. To zaangażowana załoga i jej
motywacja decydują o sprawności organizacji. To właśnie pracownicy stanowią naj-
większy kapitał firmy. Jego umiejętne wykorzystanie jest wstanie zapewnić organi-
zacji przewagę nad konkurencją i dalszy rozwój. Choć ten proces jest ulepszany od
początku istnienia firmy, to zapewne są obszary, w których można coś usprawnić,
ulepszyć.
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TEAM WORK AS A TOOL INCREASING THE ORGANIZATION 
MANAGEMENT EFFECTIVENESS 

ON THE EXAMPLE OF VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA

Summary 

Nowadays, in the world of globalization and modern management tools, when all world-wide cor-
porations have a possibility do access the newest technology, making use of knowledge and creativity
of the employees, is beginning to gain importance. It is thanks to these resources that companies can gain
an advantage over the competitors. Involving employees from the lowest levels of an organization in the
management process allows to make use of the whole resources of the organization. This model has
been used in the management process in Volkswagen Motor Polska. Introduction of team work, making
use of the rank-and-file initiatives, in order to facilitate the processes and implement the holistic system
of innovation management, enable more efficient competition both on the forum of Volkswagen corpo-
ration and on the forum of motorization market. 

A very important issue is the possibility to make use of knowledge that already exists within the cor-
poration and to create conditions that facilitate sharing knowledge, which means that tools or system,
that will make these processes easier, are required.

Volkswagen made an attempt to make use of these resources through creating a data base that con-
tains all submitted innovations, and allowing all employees access to them.
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ZARZĄDZANIE PERSONELEM − DOŚWIADCZENIA 
FINALISTÓW POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

Najbardziej nowoczesny kierunek
myślenia to ten, który znów odkryje

pojedynczego człowieka.

W. Gombrowicz

1. Wstęp

Jeden z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie zarządzania Peter F. Druc-
ker stwierdził, że „zarządzanie dotyczy istot ludzkich. Jego zadaniem jest umożli-
wienie ludziom wspólnego osiągania wybranych celów oraz uczynienie pożytku z
ich zalet, a z wad cech zupełnie nieistotnych” [2, s. 7]. 

Bez wątpienia słowa te dotyczą także koncepcji zarządzania jakością, w ramach
której personel (jego kompetencje, zaangażowanie, rozwój itp.) odgrywa bardzo
ważną rolę. Jest to zauważalne na przykładzie różnych modeli zarządzania jakością
(takich jak np. ISO 9001, Six Sigma oraz model doskonałości).

Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia realizacji wymagań z za-
kresu zarządzania personelem przez polskie organizacje ukierunkowane na TQM.

2. Zarządzanie personelem jako kryterium 
Polskiej Nagrody Jakości

W 1991 r. Europejska Fundacja ds. Zarządzania Jakością (EFQM) opracowała
model doskonałości zawierający zestaw kryteriów do oceny potencjału i osiągnięć or-
ganizacji. Rok później po raz pierwszy przyznana została Europejska Nagroda Ja-
kości. Do oceny podmiotów aplikujących o nagrodę wykorzystany został właśnie
model doskonałości [8, s. 211-212]. Od tego momentu co rok wybierane i nagradzane
są w ten sposób najlepsze europejskie organizacje. W 2006 r. zmieniona została nazwa
nagrody. Obecnie jest to Nagroda Doskonałości EFQM [1, s. 43].
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Tabela 1. Kryteria modelu znakomitości zarządzania oraz modelu doskonałości EFQM

*W przypadku niektórych rodzajów organizacji liczba możliwych do uzyskania punktów może być
inna. Na przykład dla organizacji edukacyjnych maksymalna liczba punktów w ramach kryterium
Satysfakcja zatrudnionych wynosi 100. Różnice te nie są jednak znaczące.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3] oraz [6].

W efekcie tych działań w wielu krajach podjęto podobne inicjatywy. W roku 1995
ustanowiona została Polska Nagroda Jakości (PNJ) [3, s. 307]. 

Tabela 2. Struktura zagadnień uwzględnianych w ramach kryterium dotyczącego
zarządzania procesami

* W przypadku niektórych rodzajów organizacji wyodrębnione mogą być inne moduły, np. dla or-
ganizacji sektora publicznego zidentyfikowano tylko 4 moduły (czyli podkryteria).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5] oraz [7] . 

Model znakomitości zarządzania* Model doskonałości EFQM
Kryterium 3

3.1. Czy organizacja planuje i zarządza zasobami
ludzkimi i stale je doskonali?

3a. Organizacja planuje zasoby ludzkie, 
zarządza nimi i je doskonali

3.2. Czy określa się, rozwija i utrwala poziom
wiedzy i kompetencji pracowników?

3b. Organizacja identyfikuje, rozwija i utrwala
poziom wiedzy i kompetencji pracowników

3.3. Czy pracownicy są angażowani do działań i
czy powierza się im odpowiednie 
kompetencje?  

3c. Organizacja angażuje pracowników w
działania i nadaje im odpowiednie 
uprawnienia

3.4. Czy pracownicy i kierownictwo organizacji
prowadzą  dialog? 3d. Pracownicy i organizacja prowadzą dialog

3.5. Czy organizacja dba o swoich pracowników,
nagradza ich i wyraża im uznanie?

3e. Organizacja dba o swoich pracowników, na-
gradza ich i wyraża im uznanie

Kryterium 7
7a. Czy organizacja posiada mierniki pozwalające

ocenić postrzeganie jej przez pracowników?  7a. Mierniki postrzegania

7b. Czy są określone wskaźniki wyników działal-
ności? 7b. Wskaźniki wyników działalności

Model znakomitości zarządzania* Model doskonałości EFQM
I. Przywództwo (150 pkt) I. Przywództwo (100 pkt)

II. Strategia i polityka (100 pkt) II.Polityka i strategia (80 pkt)
III. Zarządzanie pracownikami (80 pkt) III. Pracownicy (90 pkt)
IV. Zarządzanie partnerstwem i zasobami (50 pkt) IV.Partnerstwo i zasoby (90 pkt)
V. Zarządzanie procesami, systemami i zmia-

nami (120 pkt) V. Procesy (140 pkt)

VI. Satysfakcja klientów (200 pkt) VI. Wyniki dotyczące klientów (200 pkt)
VII. Satysfakcja zatrudnionych (90 pkt) VII.Wyniki dotyczące pracowników (90 pkt)

VIII. Wpływ na otoczenie (60 pkt) VIII.Wyniki dotyczące społeczeństwa (60 pkt)
IX. Wyniki końcowe (150 pkt) IX.Kluczowe wyniki działalności (150 pkt) 
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Proces ubiegania się o tę nagrodę składa się, najogólniej mówiąc, z 4 etapów:
1. Organizacja zainteresowana otrzymaniem nagrody przeprowadza samoocenę

i przekazuje odpowiednią dokumentację do Komitetu PNJ.
2. Dokonywana jest wstępna selekcja kandydatów.
3. Eksperci PNJ odwiedzają wybrane podmioty i na miejscu weryfikują infor-

macje na ich temat. W efekcie poczynionych obserwacji przygotowują tzw. raporty
zwrotne zawierające ocenę organizacji oraz zestawienie jej słabych i mocnych stron.

4. W wyniku przeprowadzonych wizyt wybierani są finaliści i laureaci PNJ [9].
Ocena organizacji przeprowadzana jest na podstawie kryteriów (zwanych także fi-

larami) modelu znakomitości zarządzania opracowanego na wzór modelu doskonałości.
Oba te podejścia różnią się w pewnych szczegółach dotyczących nazw kryteriów oraz
możliwych do uzyskania w ramach każdego z nich limitów punktów (zob. tab. 1).

Struktura zagadnień poruszanych w ramach kryteriów dotyczących zarządzania
personelem, pomimo różnych sformułowań wykorzystywanych w każdym z anali-
zowanych modeli, jest bardzo podobna. Zestawienie tych zagadnień przedstawiono
w tab. 2.

3. Analiza porównawcza

W celu określenia stopnia realizacji wymagań z zakresu zarządzania personelem
w polskich organizacjach nastawionych na TQM przeprowadzona została analiza po-
równawcza wyników osiągniętych w tym zakresie przez wybranych finalistów Pol-
skiej Nagrody Jakości. Do grupy porównawczej wybrano 12 organizacji (po 4 z lat:
2005, 2006 i 2007) zróżnicowanych pod względem zarówno wielkości, jak rodzaju
prowadzonej działalności (uwzględniony został zarówno sektor biznesu, jak i sektor
publiczny). Dane wykorzystane w opracowaniu zaczerpnięto z raportów zwrotnych
przygotowanych przez ekspertów PNJ. Informacje gromadzone przez odpowiednio
przeszkolonych i doświadczonych specjalistów charakteryzują się niższym pozio-
mem subiektywności niż samooceny przygotowywane przez podmioty aplikujące o
nagrodę.  Zgodnie z sugestią Sekretariatu PNJ zarówno nazwy organizacji, których
dotyczą raporty, jak i dane szczegółowe nie zostały w niniejszym opracowaniu ujaw-
nione. 

W ramach kryterium Zarządzanie pracownikami każda oceniana organizacja
uzyskała średnio 61,5% możliwych punktów. Pod tym względem zarządzanie pra-
cownikami znalazło się na 6 miejscu (kryterium to zyskało najniższe oceny ze wszyst-
kich kryteriów dotyczących potencjału organizacji). 

Jeszcze gorsza sytuacja występuje w ramach kryterium Satysfakcja zatrudnio-
nych. Średnia ocena dla organizacji wyniosła tutaj zaledwie 52,8%. Taki wynik pla-
suje to kryterium na ostatnim miejscu wśród wszystkich filarów modelu
znakomitości. 
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Rys. 1.  Procent punktów uzyskanych przez badane organizacje w ramach kryteriów 
III − Zarządzanie personelem oraz VII − Satysfakcja zatrudnionych

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Sekretariat PNJ.

Oceny przyznane za zarządzanie personelem należały do cech najmniej różni-
cujących badaną próbę. Wskaźnik ten w odniesieniu do poszczególnych podmiotów
przyjmował wartości od 51 do 70% (zob. rys. 1). Wyższa dyspersja miała miejsce w
przypadku kryterium VII − Satysfakcja zatrudnionych. Poszczególne organizacje
uzyskały od 37 do 70% możliwych do zdobycia punktów. W związku z tym oma-
wiany wskaźnik znalazł się na trzecim miejscu rankingu kryteriów najbardziej różni-
cujących badaną próbę.

W dalszej części analizy dla każdej organizacji wskazano 2 najwyżej oraz 2 naj-
niżej punktowane kryteria (w kilku przypadkach 2 lub 3 kryteria zdobyły identyczny
procent punktów i w efekcie uwzględniona została nieco większa liczba kryteriów). 

Tabela 3. Najwyższej i najniżej oceniane kryteria modelu znakomitości zarządzania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [7].
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Wyniki przedstawiono w tab. 3. Potwierdzają one tezę mówiącą, że zarządzanie
personelem, a przede wszystkim zadowolenie pracowników, stanowią jeden z
najsłabiej ocenianych obszarów działalności finalistów Polskiej Nagrody Jakości.
Kryterium VII − Satysfakcja personelu aż w 8 przypadkach (na 12 organizacji) zna-
lazło się wśród 2 najniżej ocenianych kryteriów w ramach modelu znakomitości za-
rządzania.

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułować można następujące wnioski:
1. Zarządzanie personelem jest jednym z najważniejszych aspektów uwzględ-

nianych w ramach koncepcji zarządzania jakością. Jest ono zauważalne w ramach
zarówno systemu zarządzania jakością, jak i modelu doskonałości i rozwiązań po-
dobnych.

2. W ramach Polskiej Nagrody Jakości działania z tego zakresu (a szczególnie
wyniki uzyskiwane w ich efekcie) należą jednak do najniżej ocenianych kryteriów
modelu znakomitości zarządzania. 

3. Można przypuszczać, że skoro wśród finalistów PNJ znajdują się podmioty,
których działania i ich efekty  z zakresu zarządzania personelem oceniane są na po-
ziomie 37-40% możliwych do uzyskania punktów, to sytuacja w innych działających
w Polsce organizacjach jest jeszcze gorsza.

4. Aby dokładniej rozpoznać ten problem, zalecane byłoby jednak przeprowa-
dzenie badań na większej próbie organizacji. Powinny one doprowadzić do oceny
stopnia realizacji wymagań dotyczących zarządzania personelem w różnych rodza-
jach podmiotów (np. na małych, średnich i dużych, należących do sektora biznesu i
administracji publicznej itp.).
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STAFF MANAGEMENT – EXPERIENCE OF THE FINALISTS
OF THE POLISH QUALITY AWARD

Summary

The aim of the article is to assess the accomplishment extent of the staff management in Polish or-
ganizations oriented to TQM.. To achieve this goal, an experience analysis of twelve chosen Polish Qua-
lity Award’s finalists was performed. On this basis conclusions and recommendations concerning further
research in the area were formed.
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ZARZĄDZANIE PERSONELEM 
W JEDNOSTCE BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 

1. Wstęp

Sferę badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce stanowi ogół instytucji zajmujących
się pracami twórczymi podejmowanymi w celu zwiększenia zasobu wiedzy, a także
znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy [8].

W skład sfery B+R w Polsce wchodzą [8]:
– placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk obejmujące instytuty naukowe i sa-

modzielne zakłady naukowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe (JBR-y),
– jednostki prywatne, których podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany

został do działu 73 według PKD Działalność badawczo-rozwojowa,
– szkoły wyższe: publiczne i prywatne, prowadzące działalność B+R – w zakresie

tej działalności,
– jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje itp.),
– jednostki rozwojowe,
– pozostałe jednostki.

W pracy omówiono proces zarządzania personelem w jednostkach badawczo-
-rozwojowych, które stanowią w kraju jeden z trzech podstawowych podmiotów
świadczących usługi oparte na wiedzy – obok jednostek PAN i wyższych uczelni.

Ten specyficzny typ organizacji naukowo-badawczej wymaga określonego spo-
sobu zarządzania jej personelem – o wysokiej wiedzy zawodowej i naukowej, w tur-
bulentnym otoczeniu, zwłaszcza zewnętrznym, a ukierunkowanym na zdobycie
przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku badawczym.

W opracowaniu przedstawiono przemyślenia autora w zakresie zarządzania per-
sonelem w JBR. 
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2. Charakterystyka jednostek badawczo-rozwojowych

1. Jednostkami badawczo-rozwojowym, w rozumieniu ustawy [15], są pań-
stwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organiza-
cyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych
i prac rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych
dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego.

2. Jednostkami badawczo-rozwojowymi są [15]:
– instytuty naukowo-badawcze,
– ośrodki badawczo-rozwojowe,
– centralne laboratoria i inne jednostki organizacyjne, których podstawowym za-

daniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 cytowanej ustawy.
Strategią jednostek badawczo-rozwojowych jest [4] zdobycie lub utrzymanie

konkurencyjnej pozycji na rynku usług opartych na wiedzy  w zmiennych wa-
runkach otoczenia.

Zakłada się, iż do osiągnięcia tego celu najważniejsze są zasoby wiedzy (tech-
nicznej, organizacyjnej i systemowej) organizacji, a jej działanie musi być nasta-
wione na szybkie dopasowanie się do potrzeb klienta [6].

Wiarygodność produktów i usług  jednostek badawczo-rozwojowych potwier-
dzana jest przez ich (zob. rys. 1) [6]:
– certyfikację,
– akredytację,
– notyfikację.

Zadania jednostek badawczo-rozwojowych obejmują [6]:
● badania stosowane – wdrożenia i zastosowania nowych rozwiązań,
● prototypy i instalacje pilotowe,
● wysokospecjalistyczne usługi techniczne, a także w zakresie służb publicznych,

rolnictwa, ochrony środowiska oraz infrastruktury,
● specjalistyczne, akredytowane laboratoria,
● atestację, certyfikację, normalizację,
● unikatową produkcję specjalistyczną urządzeń, aparatury i nowoczesnych mate-

riałów,
● aktywny transfer technologii.

Najważniejsze cele JBR to [6]:
– zdolność do absorpcji innowacji,
– jakość oferty krajowej,
– konkurencyjność krajowych źródeł podaży innowacji technicznych wobec za-

granicznych.
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Rys. 1. Kompetencje jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki 
(cyframi oznaczono liczbę JBR posiadających określone systemy zarządzania) 

Źródło: [4].

W Polsce jest blisko 200 JBR funkcjonujących w różnych resortach; pracuje w
nich ok. 25 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę stanowią JBR-y, których organem
założycielskim jest Ministerstwo Gospodarki. Jest ich obecnie ok. 70 [10].

Stanowią one specyficzną grupę jednostek badawczo-naukowych skupionych w
różnych dyscyplinach wiedzy, których misją jest przede wszystkim wdrażanie przed-
sięwzięć innowacyjnych do gospodarki narodowej. W tym zakresie ich aktywność ba-
dawcza skutkuje  liczbą ok. 80% opracowań innowacyjnych wdrażanych w krajowej
gospodarce powstających we wszystkich jednostkach naukowych [12].

Ta specyficzna grupa jednostek naukowych wymaga odpowiedniego sposobu za-
rządzania nimi, a zwłaszcza ich personelem, co w konsekwencji winno prowadzić
do osiągnięcia założonych przezeń celów.

3. Sposoby zarządzania personelem w JBR

Ludzie i ich kapitał intelektualny  stanowią najważniejszy element każdej orga-
nizacji [13]. Jest to tym bardziej istotne w takich złożonych organizacjach, jak jed-
nostki o charakterze naukowo-badawczym, a więc również w JBR-ach.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resource Management − HRM), jest w
istocie strategiczną jednorodną i spójną metodą kierowania najcenniejszym z kapi-
tałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przy-
czyniają się do osiągania wszystkich założonych przez organizację celów, a tym
samym umacniają jej przewagę nad konkurencją [7].
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Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na wykorzystaniu umiejętności pracow-
ników w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji oraz zaspokojenia potrzeb, łącznie
z ich indywidualnym rozwojem, tak istotnym zwłaszcza w jednostkach naukowych.

Można generalnie przyjąć, że na sposób zarządzania JBR-em, jak zresztą w
każdej innej organizacji, wpływ wywiera ich misja i wynikający z niej schemat or-
ganizacyjny.

Rys. 2.  Schemat organizacyjny Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
„COBRO” w Warszawie

Źródło: [16].

Przykładowy schemat organizacyjny JBR, którym kieruje autor tekstu, jest przed-
stawiony na rys. 2. Strukturalnie jest on zbliżony do wszystkich pozostałych JBR-ów
funkcjonujących w Polsce. Występujące różnice są przede wszystkim związane z
profilem badawczym i wielkością danej  jednostki, a więc z rozległością pełnionych
zadań.

Patrząc na schemat organizacyjny na rys. 2, można zauważyć wiele podległości
i uwarunkowań, z jakimi musi się borykać dyrektor JBR-u, mając na względzie  rea-
lizację zadań statutowych i właściwe zarządzanie podległym mu personelem.

Nadrzędną podległością dyrektora JBR jest zależność od organu założycielskiego,
w omawianym przypadku od Ministra Gospodarki (rys. 2). Są jeszcze i inne uwa-
runkowania, np.: od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacje
statutowe, granty i inne),  a także od Rady Naukowej danego JBR, która obecnie
pełni głównie funkcje doradcze [15].
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Należy również uwzględnić fakt, iż większość JBR-ów ma jednostki certyfikujące
wyroby z określonego obszaru branżowego, a więc musi spełniać wymagania normy
PN-EN 17025, a także podlega audytom akredytującym przez Polskie Centrum Akre-
dytacji (PCA); zob. rys. 2.

W zakresie utrzymania systemu certyfikacji systemów i wyrobów istnieje po-
nadto wymóg posiadania rady zarządzającej (rys. 2).

W części JBR-ów mających certyfikowane systemy zarządzania występuje rów-
nież certyfikacja systemów zarządzania przez jednostkę certyfikującą systemy za-
rządzania, z reguły zarządzania jakością, na podstawie wymagań normy PN-EN ISO
9001:2000. Wynika z tego kolejna zależność od jednostki certyfikującej systemy za-
rządzania, np. od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC SA). Należy jed-
nak pamiętać, że kompleksowe zarządzanie jakością dostarcza elementów do wzrostu
i rozwoju wiedzy i podnoszenia kwalifikacji kadry naukowo-technicznej [5]. Do wy-
mienionych uwarunkowań dochodzi notyfikacja, a także – w zależności od grupy
branżowej jednostki − autoryzacja, a nawet atestacja.

Kolejnym niezależnym od dyrektora JBR-u specyficznym uwarunkowaniem jest
obecność związków zawodowych, które mogą wspierać działania dyrektora, ale nie
tylko. Tylko nieliczne JBR-y nie mają aktualnie struktur związkowych.

Przedstawione podległości oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania w spo-
sób istotny wpływają na możliwości podejmowania stosownych decyzji przez dy-
rektora JBR-u. Tym samym mają również duży wpływ na zarządzanie wewnątrz
analizowanej jednostki naukowej przewidzianej przecież do zarządzania w układzie
hierarchicznym (rys. 2).

Biorąc pod uwagę misję JBR-u, istotny staje się proces wewnętrznego zarządza-
nia, przede wszystkim  personelem, który winien być efektywny pod względem nau-
kowym i ekonomicznym, prowadzący do osiągnięcia założonych celów ujętych w
statucie i regulaminie działania danego JBR-u.  

Jest wiele sposobów podejścia do rozpatrywanego zagadnienia zależnych w dużej
mierze od predyspozycji dyrektora tej specyficznej jednostki naukowej, zwłaszcza
jego zdolności przywódczych [11]. Ważnym czynnikiem jest tu również umiejsco-
wienie danego JBR-u w określonym obszarze poznawczym, w tym znajomość luk in-
formacyjnych między oczekiwaniami klientów a poziomem świadczonych usług
opartych na wiedzy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi polega więc na wykorzystaniu umiejętności pra-
cowników w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji oraz zaspokojenia potrzeb –
w tym rozwoju pracowników. Jest to w istocie oddziaływanie na czynnik ludzki w
danej organizacji w taki sposób, aby dany JBR osiągał założone cele.

Ważnym czynnikiem zarządczym są wspomniane wcześniej predyspozycje dy-
rektora JB-u, jego wiedza zawodowa oraz doświadczenie, zwłaszcza w zakresie zna-
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jomości i praktyki w stosowaniu właściwych technik menedżerskich oraz odpo-
wiedniego wywierania wpływu na podległy mu personel [1].

Zdaniem autora niniejszego opracowania w procesie zarządzania personelem da-
nego JBR-u, prócz wykorzystania przede wszystkim elementów kapitału intelek-
tualnego zarządzania wiedzą (knowledge management) oraz właściwych technik
zarządzania, istotne jest również właściwe zarządzanie pracą. Zarządzanie pracą ogól-
nie sprowadza się do maksymalnego wykorzystania silnych stron potencjału ludz-
kiego, a więc z umiejętności „wydobycia” z ludzi uczestniczących w realizacji
przedsięwzięć twórczych najlepszych cech oraz ukształtowanie ich zachowań pod
kątem potrzeb związanych z realizacją interesów organizacji [2]. Zarządzanie pracą
dotyczy przede wszystkim wykorzystania potencjału ludzkiego w zakresie osiągania
celów organizacji, a więc wymaga określenia m.in. [2; 14]:
● zrozumiałych wartości, strategii i celów działania oraz zadań, które jednoczyłyby

cały personel organizacji, 
● zarządzanie powinno prowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia

się, czyli adaptacji do zmiennych, zazwyczaj turbulentnych warunków otocze-
nia (tzw. organizacja inteligenta, samoucząca się), zmierzająca do organizacji w
przyszłości doskonałej,

● zarządzanie personelem przenoszone do zarządzania pracą winno uwzględniać
elementy zarządzania wiedzą skodyfikowaną, a zwłaszcza spersonifikowaną,

● zarządzanie organizacją  winno dysponować odpowiednim systemem wskaźni-
ków pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać, a w rezultacie
doskonalić efektywność funkcjonowania organizacji,

● zarządzanie organizacją i wynikające  z niego zarządzanie pracą winno być zo-
rientowane na zadowolenie jej odbiorcy, a więc powinno uwzględniać aspekty
zarządzania na podstawie kryterium zarówno jakości, jak i pracownika uczest-
niczącego w tym procesie.
W przypadku zwłaszcza takiej specyficznej organizacji, jaką jest JBR, w trakcie

zarządzania personelem należy uwzględniać również różnice, które narzuca schemat
organizacyjny, tj. podział na funkcje badawcze i wspomagające (rys. 2).

Funkcje badawcze JBR-ów w poszczególnych laboratoriach i zakładach badaw-
czych, a także w jednostce certyfikującej wyroby są prowadzone przez personel o
najwyższych kwalifikacjach naukowych, niejednokrotnie o uznaniu międzynarodo-
wym,  stąd forma zarządzania tym personelem nie może nawet nosić znamion auto-
rytarności. Zdaniem autora opracowania trzeba odpowiednich kompetencji
naukowych dyrektora JBR wspomaganego przez radę naukową i sekretarza nauko-
wego. Wskazane jest tu zarządzanie z przekazaniem wymaganych kompetencji i
uprawnień do realizacji odpowiednich zadań (projektów) badawczych z ewentual-
nymi powoływanymi docelowo wielokomórkowymi zespołami badawczymi, jednak
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to dyrektor JBR pełni tak ważną funkcję (prócz motywowania) zarządzania, jaką jest
kontrolowanie.

Omawiając drugą część organizacyjną JBR, którą stanowią komórki organiza-
cyjne  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania JBR-u jako organizacji (na rys. 2
komórki organizacyjne o oznaczeniach od DK do DO), należy zauważyć, że to jej dy-
rektor w odniesieniu do personelu wspomagającego  musi zdecydowanie realizować
wszystkie jednocześnie funkcje zarządzania, tj. planowanie, organizowanie, moty-
wowanie i kontrolę [3], stosując podstawowe techniki menedżerskie omówione na
przykład w pracy [9].

Ogólnie można wyróżnić następujące elementy wchodzące w skład procesu za-
rządzania personelem w JBR, a mianowicie:
● planowanie zasobów ludzkich, tj. planowanie służące zaspokajaniu przyszłych

potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem czynników zarówno we-
wnętrznych, jak i czynników otoczenia,

● nabór pracowników (rekrutacja),
● wdrożenie (adaptacja), tj. bezkonfliktowe włączanie się nowo przyjętych pra-

cowników do organizacji,
● ciągły proces doskonalenia naukowego i zawodowego (szkolenia, staże naukowe,

uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych),
● ocenia efektów naukowych, ekonomicznych i jakości pracy − również pod kątem

zdobywania przewagi konkurencji jednostki na trudnym rynku badawczym,
● nagradzanie pracowników (związane z ich motywowaniem).

Konkludując, można stwierdzić, że zarządzanie personelem jednostki badawczo-
-rozwojowej  to proces bardzo złożony i wymagający od jej dyrektora wiedzy, zaan-
gażowania, konsekwencji oraz ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji
naukowych i zawodowych.

4. Podsumowanie

Zarządzanie personelem w jednostce badawczo-rozwojowej ze względu na jej
specyfikę, misję, realizowane funkcje naukowo-badawcze jest dość złożone. Z jed-
nej strony to wspomaganie i nadzorowanie personelu naukowo-badawczego o wy-
sokich, niejednokrotnie unikatowych  kwalifikacjach, łącznie z jego motywacją oraz
kontrolą,  z drugiej zaś wspólne pełnienie pozostałych funkcji zarządczych nad per-
sonelem wspomagającym funkcjonowanie JBR-u. Obu tym zadaniom musi podołać
dyrektor JBR-u odpowiedzialny jednoosobowo przed swoim organem założyciel-
skim. Wynika z tego wspomniana waga predyspozycji osoby dyrektora, który nie
tylko musi być dobrym organizatorem pracy naukowej, ale też kreatorem wy-
różniającej się pozycji swojego JBR-u nie tylko od strony naukowej i jego rozwoju,
ale też sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej, jakości świadczonych usług opartych
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na wiedzy, umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku ba-
dawczym.

W ten wydawałoby się  dość prosty sposób założony proces zarządzania w układ-
zie hierarchicznym personelem naukowym i wspomagającym przeradza się w trudny,
wieloaspektowy proces zarządzania w narzuconych podległościach i uwarunkowa-
niach. Wymaga to od dyrektora jednostki   wiedzy, zaangażowania i konsekwencji w
działaniu oraz ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono przemyślenia autora – dyrektora jed-
nego z JBR-ów, w odniesieniu do problematyki zarządzania podległym mu persone-
lem zarówno naukowo-badawczym, jak i wspomagającym działalność analizowanej
jednostki. Z doświadczeń i dyskusji prowadzonych przez autora w gronie dyrektorów
skupionych w radzie głównej JBR-ów wynika, iż przedstawione sposoby zarządza-
nia personelem w innych jednostkach są identyczne z omówionymi bądź bardzo do
nich zbliżone.

Występujące różnice w zarządzaniu personelem wynikają zazwyczaj z obszaru
badawczego, wielkości danego JBR-u, a także tradycji – niektóre bowiem jednostki
mają jeszcze rodowód przedwojenny. Nie zmienia to jednakże faktu, iż w aktualnych
realiach polskie jednostki badawczo-rozwojowe podlegające procesowi permanentnej
restrukturyzacji  proces zarządzania swoim personelem muszą traktować jako prio-
rytet warunkujący utrzymanie się i zdobycie przewagi konkurencyjnej na bardzo trud-
nym rynku usług opartych na wiedzy   nie tylko w Polsce, ale również w zjednoczonej
Europie.
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PERSONNEL MANAGEMENT 
IN A RESEARCH AND DEVELOPMENT UNIT

Summary

In the study, a process of managing staff of a Research and Development Unit (JBR) has been de-
scribed. Such units, apart from a fully fledged institutes, represent one of the main sources of knowledge-
based services. 

It has been underscored that this peculiar type of a research and development entity requires parti-
cular way of personnel management, characterized by high scientific and professional standing, working
in a turbulent environment (especially exterior one) and directed versus gaining a competition edge on
this complex research market.
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Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej, red. Marek Łysz-
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Zbigniew Michna, Zastosowanie procesów α-stabilnych w zarządzaniu ryzykiem
ubezpieczeniowym, Wrocław 2009

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe
praktyki, red. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wrocław 2009

Małgorzata Durbajło-Mrowiec, Wyznaczniki wartości zakładu  opieki zdrowotnej,
Wrocław 2009

Agnieszka Szczygielska, Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wy-
brane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych, Wrocław 2009

Tadeusz Gospodarek, Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie
programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wrocław 2009

Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, red. Adam Kopiński, Wro-
cław 2009

Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności
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