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ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRACY
W POLSKICH FIRMACH DZIAŁAJĄCYCH
NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Streszczenie: Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej jest współcześnie immanentną cechą wielu organizacji, w tym także polskich. Obserwując rzeczywistość gospodarczą,
stwierdzić można, że internacjonalizacja firm jest procesem nie tylko nieodwracalnym, ale
w przyszłości zyskiwać może na swojej dynamice. W kontekście zmian, jakie mają miejsce
w gospodarce, przyjąć należy, że zainteresowanie kwestiami międzynarodowego zarządzania
zasobami ludzkimi (MZZL) zarówno badaczy, jak i praktyków będzie rosło z uwagi na ich
strategiczną istotność dla procesu pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.
Zarządzanie efektywnością pracy w perspektywie międzynarodowej jest jednym z najbardziej kluczowych obszarów MZZL, dlatego celem niniejszego artykułu jest zdiagnozowanie
i ocena rozwiązań, jakie w tym zakresie stosowane są przez polskie firmy, które umiędzynarodowiły swoją działalność rynkową. Ze wstępnej analizy wynika, że badane organizacje
stosują rozwiązania uznane za zaawansowane.
Słowa kluczowe: zarządzanie efektywnością, polskie firmy, umiędzynarodowienie.
DOI: 10.15611/pn.2014.349.05

1. Wstęp
Biorąc pod uwagę trendy, jakie występują w otoczeniu współczesnych organizacji,
w tym przede wszystkim dalszą ekspansję działalności korporacji międzynarodowych czy internacjonalizację organizacji, które dotychczas działały na rynkach lokalnych czy narodowych, wnioskować należy, że aspekt zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w perspektywie międzynarodowej nabierać będzie znaczenia z uwagi na
to, że ma on bezpośredni związek z pozyskiwaniem i utrzymywaniem przewagi konkurencyjnej. O tym, jak istotny jest obszar zarządzania zasobami ludzkimi dla korporacji międzynarodowych, może świadczyć fakt, że w literaturze przedmiotu rozwiązania spotykane w tych organizacjach postrzegane są jako wzorcowe, a wśród
badaczy zajmujących się analizą praktyk ZZL w organizacjach międzynarodowych
przetacza się dyskusja o uznaniu strategicznego międzynarodowego zarządzania za-
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sobami ludzkimi jako kolejnego, po zarządzaniu zasobami ludzkimi, etapu w ewolucji podejść do sprawowania funkcji personalnej [Pocztowski 2010; Stor 2006; 2011].
Wśród kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w perspektywie międzynarodowej niebagatelne miejsce zajmuje aspekt zarządzania efektywnością1
(performance management) (zob. m.in. [Bao, Gordon, Analoui 2011; Dany, Guedri,
Hatt 2008; Ngo, Turban, Lau 1998]). Badania i analizy prowadzone są tutaj w odniesieniu do następujących zagadnień:
•• poziomów zarządzania w korporacjach międzynarodowych (zob. m.in. [Claus,
Briscote 2009; Mohrman, Mohrman 1995]),
•• grup pracowniczych (np. talenty, ekspatrianci, pracownicy fili) (zob. m.in. [Ramalu, Kumar 2010; Renn, Prien 1995]),
•• koordynacji i realizacji poszczególnych funkcji ZZL (zob. m.in. [Ghorpaeede,
Chen 1995; Maley 2011; Myrna 2009]),
•• oraz determinantów efektywności (zob. m.in. [Andreason 2003; Bartolomei
2011; Stajkovic, Luthans 1997; Stajkovic, Luthans 1998]).
Wieloaspektowość analiz prowadzonych w ramach zarządzania efektywnością
w organizacjach międzynarodowych ogranicza możliwość ich pełnej eksploracji
w ramach pojedynczego artykułu naukowego, zatem celem niniejszego opracowania
jest diagnoza stanu praktyk związanych z zarządzaniem efektywnością pracy
w przedsiębiorstwach polskich rozwijających działalność międzynarodową. Kluczowym zadaniem stanie się zatem diagnoza i ocena rozwiązań spotykanych w badanych przedsiębiorstwach w odniesieniu do poziomu operacyjnego zarządzania efektywnością, zwanego też w literaturze przedmiotu poziomem jednostki (pracownika)2.
Wskazany cel zostanie osiągnięty poprzez odniesienie się do takich kwestii, jak zasady zarządzania efektywnością, obszary pomiaru efektywności pracy oraz organizacyjny aspekt zarządzania przez efekty.
Dane empiryczne wykorzystane w niniejszym artykule pochodzą z badań przeprowadzonych przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim (KZKL) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2013 roku, zatytułowanych ‘Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową’.
Nadrzędnym celem zrealizowanego projektu badawczego było rozpoznanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym i operacyjnym, stosowanych w polskich przedsiębiorstwach podejmujących i rozwijających swą działalność na rynkach międzynarodowych, a w szczególności uchwycenie
aspektów zadaniowych, organizacyjnych i instrumentalnych w rozpatrywanym
obszarze. Wśród diagnozowanych kwestii znalazły się również te związane z zarządzaniem efektywnością, przy czym z uwagi na główny cel projektu badawczego
skupiono się na tych najbardziej fundamentalnych. Badania empiryczne zostały
Zwane również w literaturze polskojęzycznej zarządzaniem przez efekty.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na trzy poziomy zarządzania efektywnością, tj. poziom
organizacji, zespołu oraz pracownika (jednostki).
1
2

Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach...
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przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród grupy celowo
dobranych pięćdziesięciu przedsiębiorstw polskich, które zinternacjonalizowały
swoją działalność rynkową. Dobór badanej próby był celowy, a jej wielkość zdeterminowana została w dużej mierze możliwością dostępu do tej specyficznej grupy
przedsiębiorstw. Ankiety wypełniane były przez osoby na co dzień zajmujące się
zarządzaniem zasobami ludzkimi w danej organizacji. Największy udział w badanej
populacji miały firmy działające w sektorze przemysłu: 44% badanej populacji,
budownictwa oraz innych usług: po 18% badanej populacji, a także handlu: 12%
populacji. 76% badanej populacji stanowiły firmy duże, zatrudniające ponad 250
pracowników, 20% to firmy średnie, do 249 zatrudnionych pracowników, oraz 4%
– organizacje małe, zatrudniające do 49 pracowników. 78% badanych firm działała
na rynkach międzynarodowych ponad 11 lat. 16% prowadzi swoją działalność rynkową w środowisku międzynarodowym 6-10 lat. Pozostałe poniżej 5 lat.

2. Proces zarządzania efektywnością
W literaturze przedmiotu zarządzanie efektywnością definiowane jest jako „proces,
dzięki któremu organizacje zyskują możliwość osiągnięcia celów przy wykorzystaniu zatrudnionych pracowników” [Ghorpaede, Chen 1995, s. 23] lub też bardziej
szczegółowo jako „sformalizowany i zintegrowany proces kształtowania cech, zachowań oraz wyników działań ludzkich związanych z wykonywaną pracą, którego
ogólnym celem jest tworzenie i dostarczanie wartości dla odbiorców” [Pocztowski
2007, s. 251]3. W innym ujęciu zarządzanie przez efekty określane jest jako konfiguracja czynników, które ukierunkowują i stymulują produktywną realizację zadań
[Clardy 2013, s. 5]. Proces ten jest procesem strategicznym, zintegrowanym wertykalnie, horyzontalnie i funkcyjnie. Przede wszystkim jednak integruje potrzeby organizacji z potrzebami pracowników.
Zarządzanie przez efekty to współcześnie najczęściej stosowane podejście do
oceny efektywności w korporacjach międzynarodowych. Różni się ono od tradycyjnej oceny pod wieloma względami. Po pierwsze, jest to ujęcie holistyczne biorące
pod uwagę cały łańcuch przyczynowo-skutkowy w procesie pracy, czyli cechy, zachowania i wyniki pracowników [Pocztowski 2007, s. 251]. Po drugie, w procesie
zarządzania przez efekty analizowane są poszczególne ogniwa wymienionego łańcucha w celu stwierdzenia wzajemnych relacji między nimi i wpływu uwarunkowań
sytuacyjnych. Po trzecie, zarządzanie przez efekty powinno opierać się na motywowaniu pracowników do osiągania celów, a nie na wymuszaniu i narzucaniu. Po
czwarte, zasadą zarządzania przez efekty jest definiowanie obszarów efektywności
oraz określanie celów organizacji, a następnie przekładanie ich na konkretne zadania
pracowników. Po piąte, należy stworzyć taką kulturę organizacyjną, w której pra3
W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji zarządzania przez efekty (zob. m.in.
[Mohrman, Mohrman 1995; Armstrong, Baron 2005; Performance management ... 2011]).
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cownicy i zespoły biorą na siebie odpowiedzialność za permanentne doskonalenie
kompetencji i zachowań w celu podniesienia efektywności pracy. Po szóste, systemem zarządzania przez efekty powinni być objęci wszyscy pracownicy, a organizacja powinna przestrzegać norm etycznych w zarządzaniu [Armstrong 2000, s. 5].
Mając na uwadze wskazane powyżej zasady, można stwierdzić, że zasada wielowymiarowej oceny pracowniczej zgodnej z pryncypiami zarządzania efektywnością
stosowana jest w organizacjach, które brały udział w badaniach przeprowadzonych
przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim (tab. 1). W prawie wszystkich organizacjach, bo średnio w 80% z nich, ocenia się: wiedzę, umiejętności, zachowania na
stanowisku pracy oraz wyniki pracy. Dodatkowo niewielu respondentów (dwie firmy) wskazało inne czynniki brane pod uwagę podczas oceny pracowniczej. Czynniki te odnoszą się z jednej strony do współpracy zespołowej, a z drugiej strony do
umiejętności. Wskazanie ‘współpracy zespołowej’ jako obszaru podlegającego ocenie może sugerować, że jest to dla respondentów aspekt kluczowy w kontekście zarządzania efektywnością nie tylko pracowników, ale i samej organizacji.
Tabela 1. Obszary oceny pracowniczej w badanych organizacjach
Obszar

Liczba

Odsetek

1. Wiedza

41

82

2. Umiejętności

40

80

3. Zachowania na stanowisku pracy

40

80

4. Wyniki pracy

40

80

2

4

5. Inne obszary (poziom integracji z zespołem, współpraca, kreatywność)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań KZKL.

Diagnozę wskazującą na wielowymiarowość oceny efektywności pracy w badanych organizacjach potwierdzają dane w tab. 2. Zgrupowane według obszarów oceny
efektywności pracowników odpowiedzi wskazują na to, że w badanych organizacjach ocenia się efektywność pracowników przy wykorzystaniu podejścia procesowego charakterystycznego dla koncepcji zarządzania przez efekty: kompetencje
(wiedza, umiejętności)-zachowania-wynik. Taki układ ocenianych obszarów efektywności zadeklarowało w sumie 52% respondentów. Przy okazji analizy obszarów
poddawanych ocenie w badanych organizacjach warto zwrócić uwagę na to, że w
badanej grupie firm w zasadzie śladowa ilość, bo 4%, koncentruje swoją uwagę tylko na wynikach pracy pracownika. Fakt ten świadczy o kompleksowym podejściu
do zarzadzania efektywnością pracy pracowników.
Adaptacja zasad specyficznych dla zarządzania efektywnością, takich jak na
przykład branie pod uwagę całego łańcucha przyczynowo-skutkowego w procesie
pracy, czyli cechy, zachowania i wyniki pracowników, czy też analizowanie poszczególnych ogniw wymienionego łańcucha w celu stwierdzenia wzajemnych relacji między nimi i wpływu uwarunkowań sytuacyjnych, sprowadza się również do
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Tabela 2. Zagregowane obszary oceny pracowniczej w badanych organizacjach
Konfiguracje obszarów oceny efektywności pracy
Wiedza, umiejętności, zachowania, wyniki

Liczba

Odsetek

28

52

Wiedza, umiejętności, zachowania, wyniki, inne

2

4

Umiejętności, wyniki

2

4

Wyniki

2

4

Wiedza, umiejętności, wyniki

1

2

Umiejętności

2

4

Wiedza, wyniki

1

2

Wiedza, zachowania

7

14

Wiedza, umiejętności

1

2

Umiejętności, zachowania, wyniki

3

6

Wiedza, umiejętności, zachowania

1

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań KZKL.

egzekucji procesu zarządzania przez efekty. Proces ten, o czym warto wspomnieć,
składa się z trzech zintegrowanych ze sobą etapów, a mianowicie: planowania efektów, stymulowania lub korekty proefektywnościowych zachowań (tzw. korekcyjny
plan działań, remedial action program – RAP) oraz przeglądu efektów (rys. 1)4.
Próba diagnozy stanu realizacji wspomnianego procesu nie jest zadaniem łatwym, gdyż jego cechą immanentną jest dynamika. Analizując przy tym zarówno
obszary podlegające ocenie (zob. tab. 1 i 2), jak i częstotliwość przeprowadzanej
oceny, można określić, czy ocena efektywności sprowadza się wyłącznie do wybranych elementów, tj. planowania oraz przeglądu efektów, czy też do całego procesu.
I tak o tym, że w badanych organizacjach podchodzi się do oceny efektywności
pracy procesowo, świadczy między innymi układ obszarów branych pod uwagę przy
okazji oceny efektywności w badanych organizacjach5.
Fakt, iż ponad 80% respondentów ocenia zachowania pracowników, wskazuje
na to, że w badanych organizacjach ocena efektywności pracy dokonywana jest procesowo. O procesowym podejściu do oceny świadczyć też może częstotliwość jej
4
W literaturze przedmiotu spotkać również można alternatywne ujęcia procesu zarzadzania
efektywnością, gdzie na przykład eksponowane są kwestie etyki symultanicznie z takimi obszarami jak
wiedza, umiejętności, zachowania czy efekty (zob. m.in. [Brumback 2003]).
5
Do opracowania koncepcji procesu zarządzania przez efekty w korporacji międzynarodowej
przyjęto dwa kluczowe poziomy organizacyjne, tj. poziom korporacji oraz poziom filii. Z premedytacją
polegającą na uproszczeniu opracowywanego schematu (rys. 1) wyłączono poziom pośredni, o którym
wspomina literatura przedmiotu. Istotne przy tym jest wskazanie, że w niektórych organizacjach międzynarodowych proces zarządzania przez efekty odbywać się będzie na pięciu poziomach, tj. globalnym, regionalnym (np. Europa), krajowym (filia), zespołowym oraz indywidualnym.
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Poziom
korporacji −
wizja, misja,
cele

Planowanie efektów
Poziom lokalny (filii)
Poziom zespołu −
− strategia
efekty pracy (cele)
korporacyjna, cele filii
zespołu

Poziom indywidualny
− zadania dla
poszczególnych
pracowników

Stymulowanie proefektywnościowych działań/zachowań
Poziom korporacji
Poziom lokalny
Poziom zespołu −
Poziom indywidualny
− TQM, JIT,
(filii) − strategiczna
mentoring, ocena
− coaching, mentoring,
benchmarking
karta wyników,
nieformalna
nieformalna ocena
budżet, controlling
(informacja zwrotna
(informacja zwrotna
o poziomie realizacji
o realizacji zadań −
wyznaczonych celów)
KPD

Poziom
organizacyjny −
pomiar, ocena,
audyt

Przegląd efektów
Poziom lokalny
Poziom zespołu –
(filii) − pomiar,
osiągnięcie celów
ocena, audyt,
(zakładanych
wyniki finansowe,
efektów), ocena
wskaźniki SKW
formalna, informacja
zwrotna

Poziom indywidualny
− pomiar (ocena
formalna),
i informacja
zwrotna

Rys. 1. Proces zarządzania przez efekty w kontekście organizacji międzynarodowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Buchelt 2012, s. 130].

przeprowadzania w badanych organizacjach (tab. 3)6. I tak bieżącą ocenę sformalizowaną deklarowało 6% respondentów; równocześnie ocenę bieżącą niesformalizowaną aż 72% z nich. Raz w miesiącu w sposób sformalizowany dokonywana jest
ocena efektywności w 6% badanych organizacji, w sposób niesformalizowany raz w
miesiącu przeprowadza ocenę efektywności pracy 10% respondentów. Kwartalnie
ocena efektywności pracy w sposób sformalizowany dokonywana jest przez 30%
respondentów, a 6% z nich nie formalizuje takiej oceny. I wreszcie raz do roku większość respondentów, bo 54%, dokonuje oceny efektywności pracy w sposób sformalizowany, natomiast marginalna liczba, bo 2% respondentów, dokonuje oceny niesformalizowanej. Co zaskakuje w kontekście przeprowadzonej analizy, to fakt, że
44% respondentów nie przeprowadza oceny sformalizowanej rocznej, co może prowadzić do wniosku, że w organizacjach tych nie wykorzystuje się wyników badań
6
Zarówno w polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to,
iż pojęcie oceny pracowniczej stosowane jest w ujęciu wąskim i szerokim. W tym pierwszym sprowadza się do pomiaru wyników pracy, w tym drugim przez pojęcie oceny pracowniczej rozumie się podejście procesowe rozpoczynające się ustaleniem kryteriów pomiaru efektywności pracy, realizacją
wyznaczonych zadań, aż po ich weryfikację. W niniejszym artykule pojęcie oceny pracowniczej rozumiane jest procesowo, przy uwzględnieniu założeń zarządzania efektywnością.
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Tabela 3. Częstotliwość oceny efektywności pracy w badanych organizacjach
Ocena sformalizowana

Ocena niesformalizowana

N

odsetek

N

odsetek

Na bieżąco

3

6

36

72

Raz na miesiąc

3

6

5

10

Raz na kwartał

15

30

3

6

Raz do roku

27

54

1

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań KZKL.

efektywności pracy do kształtowania działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak na przykład planowanie ścieżek kariery, szkolenia, kształtowanie
warunków zatrudnienia czy też kształtowanie wynagrodzeń. Z drugiej jednak strony
można założyć, że takie powiązanie ma charakter bieżący, a badane organizacje wykorzystują poszczególne elementy konfiguracji systemu zarządzania zasobami ludzkimi do bieżącego wsparcia pracy zatrudnionych pracowników, co może wynikać
z potrzeby zachowania elastyczności adekwatnej do otoczenia, w jakim realizują
swoje działania rynkowe.

3. Organizacyjny aspekt zarządzania przez efekty
Współcześnie organizacje coraz częściej wykorzystują w procesie oceny coraz to
bardziej zdywersyfikowany wachlarz podmiotów zarządzania zasobami ludzkimi
aktywnymi w tymże procesie, dotyczy to również zarządzania efektywnością. Klasycznie rzecz ujmując, podmiotami aktywnymi w procesie zarządzania zasobami
ludzkimi są: kadra zarządzająca, menedżerowie liniowi, komórka ds. personalnych
lub specjalista ds. ZZL, pracownicy oraz ich reprezentacje czy też konsultanci zewnętrzni. W organizacjach międzynarodowych układ podmiotów biorących udział
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a szczególnie w zarzadzaniu efektywnością pracy, jest bardziej rozbudowany. Warto tutaj zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu
nadal można znaleźć propozycje stosowania metody 360 stopni podczas procesu
zarządzania efektywnością, co bez wątpienia znacząco dywersyfikuje źródła informacji o efektywności pracy pojedynczych pracowników. Z drugiej jednak strony
nasilająca się od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. krytyka wskazanej metody,
podkreślająca brak ekonomicznego uzasadnienia stosowania tak szerokiego wachlarza podmiotów oceniających, skłania do zachowania ostrożności w proponowaniu
tego rozwiązania. Co warto podkreślić, wspomniana krytyka nie dotyczy samej koncepcji wielopodmiotowości oceny, co pozwala na ‘spojrzenie’ na pracownika z różnych perspektyw, lecz sztampowego stosowania tejże metody [Scott, Einstein 2001].
W praktyce firmy działające na rynku międzynarodowym znalazły jednak swoje,
‘szyte na miarę’, rozwiązania. I tak, jeżeli pod uwagę weźmiemy pracowników za-
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trudnianych zarówno w centrali, jak i filiach, w tym ekspatriantów, to układ pomiotów biorących udział w ocenie pracowniczej dokonywanej w organizacjach działających w przestrzeni międzynarodowej może być następujący:
•• na etapie planowania efektów – bezpośredni przełożony oraz pracownik (menedżer na poziomie strategicznym, taktycznym lub operacyjnym i szeregowy pracownik), a także komórka ds. personalnych w charakterze wsparcia administracyjnego;
•• na etapie stymulowania – bezpośredni przełożony, członkowie zespołu (współpracownicy), trener, mentor, komórka ds. szkoleń, podmiot zewnętrzny dostarczający usługi szkoleniowe, a także komórka ds. personalnych w charakterze
wsparcia administracyjnego;
•• na etapie przeglądu efektów – bezpośredni przełożony, współpracownicy, klienci wewnętrzni i zewnętrzni, podwładni, a także komórka ds. personalnych
w charakterze wsparcia administracyjnego.
Odwołując się do wyników badań przeprowadzonych przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi UEK, stwierdzić należy, że w polskich organizacjach, które
umiędzynarodowiły swoją działalność rynkową, wachlarz podmiotów jest szeroki,
ale popularność niektórych z nich jest większa (tab. 4). I tak najbardziej aktywnym
podmiotem w procesie oceny efektywności pracy jest bezpośredni przełożony pracownika. Podmiot ten wskazało 90% respondentów. Kolejnym podmiotem aktywnym w ocenie efektywności jest sam pracownik. Samooceny dokonują pracownicy
w 64% badanych organizacji. Trzecim w kolejności pod względem aktywności w
procesie oceny efektywności jest ‘inny podmiot’. I tu respondenci wskazywali takie
podmioty, jak pracownik działu HR, prezes czy zarząd firmy. Najmniej aktywnym
podmiotem w analizowanym procesie jest współpracownik pracownika.
Tabela 4. Podmioty biorące udział w ocenie efektywności pracy w badanych organizacjach
Podmioty biorące udział w procesie oceniania

Liczba

Odsetek

1. Sam pracownik

32

64

2. Bezpośredni przełożony pracownika

45

90

3. Współpracownik pracownika

3

6

4. Inne podmioty zarządzania, jakie?.....
•• pracownicy działu HR (2 wskazania)
•• w zależności od stanowiska i metody oceny
•• prezes
•• zarząd (2 wskazania)

6

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań KZKL.

W kontekście analizy organizacyjnego aspektu zarządzania efektywnością wśród
badanych organizacji, ograniczonej do zidentyfikowania aktywności poszczególnych podmiotów ZZL w tym procesie, istotne jest zidentyfikowanie konfiguracji
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podmiotów biorących udział w diagnozowanym procesie. I tak najwięcej organizacji, bo 40%, stosuje konfigurację pracownik oraz bezpośredni przełożony. Drugi co
do popularności wśród badanych organizacji jest samodzielny udział bezpośredniego przełożonego w procesie zarządzania efektywnością. Taką deklarację złożyło
30% respondentów. 10% respondentów zadeklarowało, iż jedynym podmiotem aktywnym w procesie zarzadzania przez efekty jest sam pracownik. W 8% badanych
organizacji konfiguracja podmiotów biorących udział w ocenie efektowności składa
się z pracownika, bezpośredniego przełożonego oraz innego podmiotu ZZL. W 6%
organizacji analizowaną konfigurację tworzą przełożony oraz inny podmiot ZZL.
Najmniej popularnymi rozwiązaniami są takie, gdzie konfigurację podmiotów
tworzą: pracownik, przełożony oraz współpracownik (4% respondentów), oraz pracownik, przełożony, współpracownik oraz inny podmiot ZZL (2% respondentów)
(tab. 5).
Tabela 5. Konfiguracje podmiotów ZZL biorących udział w procesie zarzadzania efektywnością
Podmioty biorące udział w procesie oceniania
Pracownik, przełożony
Pracownik, przełożony, inny podmiot
Pracownik, przełożony, współpracownik, inny podmiot
Przełożony
Pracownik
Pracownik, przełożony, współpracownik
Przełożony, inny podmiot

Liczba

Odsetek

20
4
1
15
5
2
3

40
8
2
30
10
4
6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań KZKL.

Aktywność poszczególnych podmiotów zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zarządzania efektywnością, w tym, jak można domniemać, bezpośredniego
przełożonego oraz samego pracownika, potwierdzają wyniki badań dotyczące układu narzędzi szkoleniowych stosowanych w badanych organizacjach. Relatywnie
dużą popularnością cieszą się u respondentów takie techniki szkolenia jak coaching,
które łączone są nierzadko w literaturze przedmiotu z poprawnym zarządzaniem
procesem zarządzania przez efekty, zwłaszcza na etapie stymulacji zachowań. I tak
38% respondentów zadeklarowało wykorzystanie coachingu, a 34% respondentów
– mentoringu.

4. Zakończenie
Podsumowując rozważania prowadzone powyżej, należy podkreślić, że aspekt zarządzania przez efekty w organizacjach międzynarodowych jest zagadnieniem kompleksowym z uwagi nie tylko na jego konstrukcję, ale i zestaw czynników, jakie
wpływają zarówno na system, jak i pracowników.
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Odnosząc się do wyników badań analizowanych w niniejszej pracy, stwierdzić
należy, że polskie organizacje rozwijające swoją działalność międzynarodową konstruują swój system oceny pracowniczej zgodnie z podstawowymi zasadami zarządzania przez efekty.
Po pierwsze, badane organizacje nie ograniczają się do oceny tylko wybranych
elementów efektywności, jak na przykład wyniki. Oceny efektywności dokonują
kompleksowo, analizują bowiem zarówno wiedzę, jak i umiejętności oraz zachowania, a także wyniki zatrudnianych przez nie pracowników. Warto zwrócić uwagę, że
organizacji stosujących taki układ obszarów pomiaru efektywności pracy było 52%.
Świadczy to o wysokim poziomie świadomości kadry menedżerskiej badanych organizacji na temat łańcucha przyczynowo-skutkowego w procesie zarządzania przez
efekty.
Po drugie, analizując aspekt częstotliwości oceny pracowniczej, stwierdzić można, że badane organizacje bardzo dużą wagę przywiązują do oceny bieżącej, niesformalizowanej. Taką grupę respondentów stanowiło 72% organizacji. W czasie takiej
oceny kadra menedżerska na bieżąco może korygować zachowania pracowników na
stanowisku pracy. Fakt przeprowadzania oceny bieżącej wskazuje na to, że badane
organizacje dużą wagę przywiązują do działań korygujących, rozumianych przede
wszystkim jako doskonalące (np. szkolenia).
Po trzecie, w badanych organizacjach widoczna jest dywersyfikacja podmiotów
uczestniczących w procesie oceny, przy czym nadal najbardziej aktywnymi podmiotami są bezpośredni przełożony i sam pracownik. Co warto jednak podkreślić, to to,
ze w badanych organizacjach w zasadzie marginalny jest udział bezpośredniego
przełożonego jako wyłącznego podmiotu oceniającego. Podmiotowi temu w 70%
przypadków towarzyszy inny podmiot zarządzania zasobami ludzkimi.
I wreszcie po czwarte, odnosząc się do wyników badań dotyczących obszaru
szkoleń (identyfikacji potrzeb szkoleniowych), można stwierdzić, że analizowany
aspekt zarządzania efektywnością może być traktowany w badanych organizacjach
jako narzędzie pozyskiwania informacji na temat potrzeb szkoleniowych, a przez to
i projektowania polityki szkoleniowej. Respondenci wskazywali bowiem, że źródłem informacji na temat potrzeb szkoleniowych pracowników są m.in.:
•• Bezpośrednia rozmowa z pracownikiem (64%);
•• Ocena efektywności pracy (na podstawie osiąganych wyników) (66%);
•• Obserwacja sposobów realizacji zadań (36%);
•• Wyniki ocen okresowych (30%);
•• Opinie innych osób (22%);
•• Indywidualne zgłoszenia pracowników, w tym te ankietowe (24%);
•• Indywidualne propozycje i sugestie przełożonych (48%).
Wymieniony powyżej zestaw narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, stosowany przez badane organizacje, świadczy nie tylko o wpływie zarządzania efektywnością na działania w zakresie szkoleń pracowników, ale przede wszystkim o tym, że
respondenci świadomi są strategicznej istotności zarządzania przez efekty oraz jego
procesualnego charakteru.
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Rozważania prowadzone w niniejszym opracowaniu były ukierunkowane na
identyfikację i ocenę status quo praktyk zarządzania efektywnością w polskich organizacjach, które zinternacjonalizowały swoją działalność gospodarczą. Zwłaszcza
przy pozytywnej ich ocenie warto jest zwrócić uwagę na kwestie, które z uwagi na
cel projektu badawczego Katedry Zarzadzania Kapitałem Ludzkim stanowiącego
źródło danych do niniejszego artykułu nie były eksplorowane. Kwestie te to przede
wszystkim: stymulanty i bariery projektowania i wdrażania systemu zarządzania
efektywnością, szczegółowa konstrukcja tego systemu czy też czynniki efektywności pracy pracowników [Schuler, Fulkerson, Dowling 1991; Schroeder 2010]. Wskazane aspekty zarzadzania efektywnością stanowią istotny obszar badań przede
wszystkim w literaturze anglojęzycznej, rzadko polskiej. Dlatego też, wskazując
ograniczenia analityczne niniejszego opracowania, należy podkreślić, że szczegółowa eksploracja tematu zarządzania efektywnością możliwa jest tylko wtedy, gdy adekwatne badania naukowe skoncentrowane zostaną wyłącznie na tej problematyce.

Literatura
Andreason A.W., Direct and Indirect Forms of In-country Support for Expatriates and their Families
as a Means of Reducing Premature Returns and Improving Job Performance, “International Journal of Management” 2003, vol. 20, no. 4, s. 548-552.
Armstrong M., Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page Limited, London 2000.
Armstrong M., Baron A., Managing Performance. Performance management in action, CIPD House,
London 2005.
Bao Ch., Gordon R., Analoui F., An exploration of the impact of strategic international human resource
management on firm performance: The case of foreign MNCs in China, “International Journal of
Management and Information Systems” 2011, vol. 15, no. 4, s. 31-48.
Bartolomei, K., About External Environments that Influence Employee Behavior, http://www.ehow.
com/about_6313245_external-environments-influence-employee-behavior.html (27.05.2011).
Brumback G.B., Blending „we/me” in performance management, “Team Performance Management:
An International Journal” 2003, vol. 9, no. 7/8, s. 167-173.
Buchelt B., Performance Management as the Present Approach to Employee’s Appraisal, [w:] J. Nesterak, B. Ziębicki (ed.), Performance Management. Concepts and Methods, Wyd. UEK, Kraków
2011.
Buchelt B., Ocena pracy ekspatriantów, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2012.
Clardy A., A General Framework for Performance Management Systems: Structure, Design, and Analysis, “Performance Improvement” 2013, vol. 52, no. 2, s. 5-15.
Claus L., Briscoe D., Employee performance management across borders: A review of relevant academic literature, “International Journal of Management Reviews” 2009, vol. 11, no. 2, s. 175-196.
Dany F., Guedri Z., Hatt F., New Insights into the Link between HRM Integration and Organizational
Performance: The Moderating Role of Influence Distribution between HRM Specialist and Line
Managers, “International Journal of Human Resource Management” 2008, vol. 19, no. 11, s. 2095-2112.

72

Beata Buchelt

Ghorpaede J., Chen M., Creating Quality-driven Performance Appraisal Systems, “Academy of Management Executive” 1995, vol. 9, no.1, s. 32-41.
Maley J.F., The influence of various human resource management strategies on the performance
of subsidiary managers, “Asia-Pacific Journal of Business Administration” 2011, vol. 3, no. 1,
s. 28-46.
Mohrman A. Jr., Mohrman S., Performance Management is ‘running the business’, “Compensation and
Benefits Review” 1995, vol. 27, no. 4, s. 69-76.
Myrna J., Turning the tables in performance reviews: How to create a better process that empowers,
energizes and rewards your employees, “Business Strategy Series” 2009, vol. 10, no. 6, s. 366-373.
Ngo H., Turban D., Lau C., Lui S., Human Resource Practices and Firm Performance of MNCs: Influence of Country of Origin, “International Journal of Human Resource Management” 1998, vol. 9,
no. 4.
Performance management in action, 2011, CIPD, http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/AC5B3F1D-CA83-4CB2-AD97-9B2333411133/0/Performance_management_in_action.pdf (12.12.2011).
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Ramalu Ch.R., Kumar U., Personality and Expatriate Performance: The Mediating Role of Expatriate
Adjustment, “Journal of Applied Business Research” 2010, vol. 26, no. 6, s. 113-122.
Renn R.O., Prien K.O., Employee responses to performance feedback from the task: A field study of the
moderating effect of global self-esteem, “Group & Organization Management” 1995, vol. 20,
no. 3, s. 337-354.
Schroeder J., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego,
Poznań 2010.
Schuler R.S., Fulkerson J.R., Dowling P.J., Strategic Performance Measurement and Management in
Multinational Corporations, “Human Resource Management” 1991, vol. 30, no. 3, s. 365-392.
Schuler R.S., Dowling P.J., De Cieri H., An integrative Framework of Strategic International Human
Resource Management, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline, Full Papers
of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd.
Publishing, Limerick 2003.
Scott S.G., Einstein W.O., Strategic performance appraisal in team-based organizations: One size does
not fit all, “Academy of Management Executive” 2001, vol. 15, no. 2, s. 107-116.
Stajkovic A.D., Luthans F., Self-efficiency and work-related performance: A meta-analysis, “Psychological Bulletin” 1998, vol. 124, no. 2, s. 240-261.
Stajkovic, A.D., Luthans F., A meta-analysis of the effects of organizational behavior modification on
task performance, “Academy of Management Journal” 1997, vol. 40, s. 1122-1149.
Stor M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego nr 154, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.

Zarządzanie efektywnością pracy w polskich firmach...

73

PERFORMANCE MANAGEMENT IN POLISH COMPANIES
OPERATING ON INTERNATIONAL MARKETS
Summary: The internationalization of business is today an inherent feature of many
organizations, also Polish ones. These activities are facilitated by the fact that legal, political,
economic or technological circumstances that occur in environment stimulate them. Observing
the economic reality one can therefore conclude that the internationalization of firms as a
process is not reversible, but in the future may gain on its dynamics. In the context of the
changes that are taking place in the global economy, it should be assumed that an interest in
IHRM of both researchers and practitioners will increase due to the fact of its strategic
significance for the process of obtaining and maintaining competitive advantage. Performance
management in an international perspective is of one of the most critical areas of IHRM, and
because of it the purpose of this article is to diagnose and evaluate the solutions in this area
used by Polish companies that internationalized their market activities. A preliminary analysis
shows that the analyzed organizations use advanced solutions, that is in comparison to those
found in the literature.
Keywords: international performance management, Polish companies, internationalization.

