


Z   wielką  radością  pragnę    poinformować  Pań-
stwa,  że  w  najnowszym  rankingu  czasopism 

naukowych Google Scholar (https://scholar.google.
com/citations?view_op=top_venues&hl=pl&vq=pl) 
Przegląd  Organizacji  znalazł  się  na  pierwszym 
miejscu wśród  czasopism  polskojęzycznych.  Ran-
king oparto na indeksie cytowań, co wskazuje, że 
nasz  miesięcznik  jest  najczęściej  cytowanym  pi-
smem naukowym w Polsce. 
Uważam,  że  jest  to  wielkie  osiągnięcie  Prze-

glądu Organizacji w dziewięćdziesięciolecie jego 
wydawania.
Uzyskanie tak spektakularnego wyniku to zasłu-

ga przede wszystkim naszych Autorów, piszących 
oryginalne i opiniotwórcze teksty, oraz Czytelni-
ków, którzy chętnie po nie sięgają i wykorzystują 
w swojej pracy naukowej. Serdecznie Państwu za 
to w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego dzięku-
ję. Korzystając z okazji, dziękuję też Zarządowi 
Głównemu Towarzystwa Naukowego Organizacji 
i  Kierownictwa,  a  szczególnie  Panu  Prezesowi 

prof. drowi hab. inż. Leszkowi Kiełtyce, i naszym 
sponsorom – gdyż bez wsparcia organizacyjnego 
ZG  TNOiK  i  finansowego  ze  strony  sponsorów, 
Przegląd  Organizacji  nie  mógłby  się  ukazywać. 
Dziękuję także Zespołowi Redakcyjnemu, którym 
mam zaszczyt  od września 2013  roku  kierować 
i którego mrówcza społeczna praca sprawia, że 
każdego miesiąca otrzymujecie Państwo do ręki 
nowy numer naszego czasopisma.
Jestem  głęboko  przekonany,  że  Przegląd  Or-

ganizacji,  mając  tak  wysoką  pozycję,  będzie 
pozyskiwał  od Autorów  jeszcze więcej  wartych 
cytowania tekstów, a grono jego wiernych Czytel-
ników będzie nadal w jeszcze szybszym tempie 
powiększało się. 
Mogę śmiało napisać, że mając tak znakomite 

grono Autorów i Czytelników Przegląd Organiza-
cji dalej będzie odnosił sukcesy!

Stanisław Brzeziński
Redaktor Naczelny

Szanowni Autorzy  
i Czytelnicy Przeglądu Organizacji,

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=pl&vq=pl
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=pl&vq=pl
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Redakcja „Przeglądu Organizacji” 
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przesyłania tekstów naukowych i recenzji 
pozycji mieszczących się w obszarze dy-
scypliny nauk o  zarządzaniu. Wszystkie 
teksty są recenzowane z  zastosowaniem 
procedury „double-blind review process”. 
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w innej publikacji, 
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tekstu naukowego, 
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Informacje dla autorów
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towania tekstu. 
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www.przegladorganizacji.pl

Redakcja oświadcza, że wersja papierowa 
stanowi wersję referencyjną czasopisma.

mailto:redakcja%40przegladorganizacji.pl?subject=
http://www.przegladorganizacji.pl
http://www.garmondpress.pl/prenumerata
http://dp.kolporter.com.pl
http://www.prenumerata.ruch.com.pl
mailto:prenumerata%40ruch.com.pl?subject=
http://www.przegladorganizacji.pl
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KONKURS
ZŁOTE PIÓRO PRZEGLĄDU 

ORGANIZACJI

Warunkami konkursu objęte zostaną wszystkie artykuły opublikowane 
w pierwszym i kolejnych numerach Przeglądu Organizacji w 2016 r. 

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2016 r.

Ocenie jury będzie podlegała przede wszystkim wartość naukowa publikacji, 
innowacyjność i oryginalność przeprowadzonych badań oraz sposób ich prezentacji.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 grudnia 2016 r. 
w siedzibie redakcji: Warszawa, ul. Górska 6/10, lok. 71.

Nagrody:
I nagroda: 2100 zł ― w formie bezpłatnej publikacji trzech artykułów w Przeglądzie 

Organizacji, dyplom uznania oraz „Złote pióro Przeglądu Organizacji”,
II nagroda: 1400 zł ― w formie bezpłatnej publikacji dwóch 
artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania,
III nagroda: 700 zł ― w formie bezpłatnej publikacji jednego 
artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dwunastym numerze Przeglądu 
Organizacji oraz na stronie internetowej czasopisma.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, wydawca 
miesięcznika Przegląd Organizacji, ogłasza konkurs na najlepszy 

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2016 r.
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ROLA MENEDŻERA WE WSPÓŁCZESNYCH 
ORGANIZACJACH
Leszek Kiełtyka

Wprowadzenie

W obecnych czasach dokonuje się szybki postęp cy-
wilizacyjny i coraz bardziej wzrasta znaczenie pro-

cedur myślowych, ukierunkowanych na uogólnione oraz 
trafne wykrywanie istoty zjawisk zachodzących w otocze-
niu. Praktycznie oznacza to konieczność nieustannego 
weryfikowania relacji zachodzących pomiędzy percep-
cją menedżera a  właściwościami otoczenia. W  każdym 
procesie dużą rolę odgrywają zdolności i  umiejętności 
strukturalizowania informacji, wyrażające się w twórczej 
analizie i syntezie danych oraz krytycznym i refleksyjnym 
osądzie własnych poglądów. Współczesny menedżer swo-
ją karierę zawodową pojmuje jako drogę do profesjonalnej 
doskonałości, dzięki czemu może osiągnąć pełną satysfak-
cję w życiu zawodowym. 

Jeżeli chcielibyśmy analizować i rozpatrywać pracę me-
nedżera zgodnie z propozycją francuskiego przemysłowca 
H. Fayola (twórcy podstawowej nauki administracji, auto-
ra 14 uniwersalnych zasad zarządzania), to musielibyśmy 
przypisać mu funkcje planowania, organizowania, koor-
dynowania, przewodzenia i kontrolowania. Te funkcje dla 
menedżera połowy drugiej dekady dwudziestego pierw-
szego wieku są  wyjściową bazą wiedzy do tego, aby roz-
wijać własne umiejętności i  stać się menedżerem nowej 
ery. Specyfika stanowiska wielozadaniowości menedżera 
w  postaci modelu opisana została kilkanaście lat temu 
przez D. Urlicha (2001, s.  40). Model ten przedstawia 
menedżera jako: partnera strategicznego, eksperta admi-
nistracji, rzecznika pracowników oraz agenta zmiany. Od 
początku dwudziestego wieku do końca drugiej dekady 
dwudziestego pierwszego wieku pozycja, rola i  znacze-
nie menedżera ulegały wielu przeobrażeniom, spowo-
dowanym głównie zmianami w  postępie technicznym, 
technologicznym i informacyjnym na świecie. Aktualnie 
rola menedżera zmienia się wskutek czynników, sytuacji, 
nastawienia, oczekiwania itd., wynikających z  bardzo 
zróżnicowanych struktur organizacji. 

Celem opracowania jest przedstawienie wielofunkcyj-
ności działań menedżerów zatrudnianych w  organiza-
cjach, w różnych strukturach i na różnych płaszczyznach 
odpowiedzialności zawodowej, społecznej i  administra-
cyjnej. Opracowanie przedstawia wyniki refleksji nauko-
wej w oparciu o analizę literatury przedmiotu, bazując na 
obserwacji nieuczestniczącej i  czynionych działaniach 
osobistych. Wykorzystane zostały doświadczenia własne, 
poparte krótką pracą w strefie podmiotów gospodarczych, 

wieloletnią pracą w  obszarach administracyjnych oraz 
bardzo obszerną działalnością społeczną. 

Badając literaturę przedmiotu, można stwierdzić, że 
tempo pracy menedżera jest bardzo dynamiczne, a  wy-
konywane czynności krótkotrwałe i zróżnicowane (Zając, 
2012, s. 163–172). Obecnie można również stwierdzić, że 
menedżerowie są silnie zorientowani na działania, a nie na 
myślenie (Jędrzejczyk, 2012, s. 173–183). W rzeczywisto-
ści menedżer działa przede wszystkim doraźnie, w reakcji 
na rozmaite bodźce. Menedżerów stale prześladuje ko-
nieczność wyboru pomiędzy tym, co zrobić można, a tym, 
co należy. Menedżer jako refleksyjny planista wydaje się 
istnieć wyłącznie na kartkach klasycznych podręczników 
zarządzania. Prawdziwi menedżerowie działają doraźnie, 
gdyż wymusza to charakter ich pracy. 

Menedżerowie wykonują wiele rutynowych działań, 
aktywnie uczestniczą w  różnego rodzaju negocjacjach 
i zajmują się przetwarzaniem „miękkich” informacji, któ-
re dotyczą styku organizacji z otoczeniem zewnętrznym. 

Biorąc pod uwagę dokonujące się przemiany techno-
logiczne w komunikacji wykorzystującej cyfrowe środki 
łączności, nie da się już uzasadnić używania starszych, 
mniej interaktywnych kanałów komunikacji. Dzięki 
sieciom cyfrowym natychmiastowa łączność jest czymś 
oczywistym w  biznesie. Platformy mediów społeczno-
ściowych stają się coraz potężniejsze i  coraz bardziej 
wszechobecne. 

Zasadnicze formy działania i role, 
jakie pełni menedżer w organizacji 

M enedżera można określić jako osobę stojącą na czele 
organizacji lub jej jednostki. Wszyscy menedżero-

wie mają formalne zwierzchnictwo nad pewną jednostką 
organizacyjną. Formalna władza oznacza zaś pewien 
status, umożliwiający rożnego rodzaju kontakty interper-
sonalne, które stanowią dla menedżera źródło informacji. 
Informacje są w pracy menedżera nieodzowne. To właśnie 
na ich podstawie podejmuje on decyzje i tworzy strategię 
działania podległej mu jednostki. Pracę menedżera moż-
na opisać jako pełnienie pewnych ról lub wykonywanie 
grup czynności, z  jakimi utożsamia się jego stanowisko. 
Podstawowe role zawarte są w trzech formach działania: 
interpersonalnej, informacyjnej oraz decyzyjnej (Kierow-
nik a menedżer ..., 2006, s. 36). 
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W formie interpersonalnej można wyróżnić cztery role 
menedżera: 

• wizjoner, wprowadza nowe trendy światowe, kierując 
się innowacyjnością, strategią oraz konkurencyjnością 
w obszarach zarządczych obsługiwanej organizacji, 

• reprezentant, rola „figuratywna” (figurehead), wynika-
jąca bezpośrednio z formalnej władzy, jaką dysponuje,

• lider, wpływa na otoczenie i odpowiada za pracę swo-
ich podwładnych, 

• łącznik, komunikuje się ze światem zewnętrznym, po-
dejmując kontakty poza pionową hierarchią zwierzch-
ności w organizacji. 
W  formie informacyjnej można wyróżnić trzy role 

menedżera: 
• monitor, nieprzerwanie skanuje otoczenie w  poszuki-

waniu nowych informacji, wykorzystując sieć osobi-
stych kontaktów, 

• przekaźnik, przekazuje część zdobywanych infor-
macji bezpośrednio swoim podwładnym, a  czasami 
zwierzchnikom, 

• rzecznik, przekazuje pewne informacje na zewnątrz or-
ganizacji, umiejętnie zaspokaja potrzeby informacyjne 
przełożonych. 
W  formie decyzyjnej można wyróżnić pięć ról 

menedżera: 
• przedsiębiorca, doskonali podległą mu jednostkę 

i przystosowuje ją do nowych warunków. Stale szuka 
nowych pomysłów, 

• ratownik, skutecznie reaguje na sytuacje kryzysowe, 
wykorzystując swoją wiedzę i intuicję, 

• dysponent zasobów, zatwierdza ważne decyzje doty-
czące jednostki, analizuje wpływ jednej decyzji na dru-
gą, biorąc pod uwagę strategię organizacji, 

• negocjator, ta rola to integralna część jego pracy i naj-
bardziej skuteczna, gdyż tylko on może swobodnie dys-
ponować zasobami organizacji i tylko on ma dostęp do 
wszystkich informacji, 

• refleksjonista, osobiste, refleksyjne zaangażowanie się 
w  tworzenie mentalnych i  intuicyjnych obrazów za-
rządzania, zaś intelektualnie, prowadzenie chłodnych 
kalkulacji. 
Przedstawione role menedżera są ze sobą nierozerwal-

nie powiązane. Jeżeli jedną z ról usuniemy, ucierpi na tym 
całe zadanie. Nie można też arbitralnie rozbić obowiąz-
ków menedżera w  organizacji na role zewnętrzne i  we-
wnętrzne, gdyż jakakolwiek odpowiedzialność kolektyw-
na prowadzi do zarządzania nieefektywnego. Efektywność 
menedżera w dużym stopniu zależy od tego, jak dobrze 
rozumie istotę własnej pracy. Menedżer przede wszystkim 
musi być zdolny do autorefleksji, w przeciwnym razie nie 
będzie w stanie zdobywać nowych doświadczeń. 

Intelektualne predyspozycje menedżera 

Z adaniem menedżerów jest skupienie się nie tylko na 
celach, ale i na pracy intelektualnej. Menedżerowie 

muszą prezentować różne sposoby myślenia. Tradycyj-
ne, zwykłe zarządzanie nie wymaga od kierownictwa 
niezwykłego wkładu intelektualnego. Od współczesnych 

menedżerów wymaga się, by pamiętali zarówno o  per-
spektywie globalnej, jak i lokalnej. Aby współpracowali 
i  konkurowali. By nieustannie podnosili jakość swojej 
organizacji i  trzymali ją w  ryzach. Aby kierowali się 
zyskiem i  dbali o  swoich pracowników. Aby osiągnąć 
zamierzone efekty, menedżerowie muszą próbować 
różnych kombinacji, umożliwiających pogodzenie tych 
pozornie sprzecznych wymagań. 

Wszystko, co robi skuteczny menedżer, mieści się po-
między działaniem, należącym do sfery materii, a refleksją 
należącą do sfery ducha. Działanie bez refleksji to przejaw 
bezmyślności, a refleksja bez działania to przejaw bierno-
ści – Vivere est cogitare. Tak więc w kontekście współpracy 
dla menedżera kluczowe znaczenie ma zarówno działanie, 
jak i refleksja. Ale działanie, refleksja i współpraca, a także 
otwarcie na świat muszą być podporządkowane rozsądko-
wi lub pewnej logice, zatem powinny być realizowane na 
bazie analitycznego sposobu myślenia. 

Awans na stanowisko menedżera, bez względu na 
poziom i  zakres obowiązków, jest dla każdej osoby 
sukcesem. Jednak uważa się, że każdy, kto awansuje 
na menedżera, powinien przejść siedmiokierunkowy 
proces trudnych przemian, dotyczących obszarów kon-
centracji oraz umiejętności przywódczych (Watkins, 
2012, s.  38–47). Metamorfozy, jakie stawiane są  przed 
menedżerami, obejmują: zmianę ze specjalisty na 
wszechstronnego menedżera, z  analityka w  syntetyka, 
z taktyka w stratega, z murarza w architekta, ze specjali-
sty ds. rozwiązywania problemów w lidera ustalającego 
program działania, z wojownika w dyplomatę i z pomoc-
nego członka zespołu w przywódcę. Z racji moich badań 
naukowych mogę stwierdzić, że wyszczególnione siedem 
transformacji polega na przestawieniu się menedżera 
z  myślenia analitycznego przy użyciu lewej półkuli na 
myślenie konceptualne z wykorzystaniem półkuli prawej 
(Kiełtyka, 1999, s. 11–23). W tym niezmiernie ważnym 
punkcie zwrotnym menedżer musi być wszechstronny 
i rozumieć pracę wszystkich pionów funkcyjnych. Musi 
się nauczyć zatrudniać i  oceniać oraz opanować sztu-
kę wpływania na nich. Jeżeli rozważamy umiejętności 
menedżera podejmującego działania w  przemyśle, to 
wymaga się od niego, aby umiał: podejmować decyzje 
dobre dla przedsiębiorstwa jako całości oraz oceniać uta-
lentowane osoby w swoim zespole. Uważa się, że podsta-
wowym obowiązkiem menedżerów pionów funkcyjnych 
jest rekrutowanie i  nadzorowanie ludzi, którzy z  ana-
lityczną wnikliwością koncentrują się na określonych 
działaniach biznesowych. Natomiast rolą menedżera 
przedsiębiorstwa jest zarządzanie zbiorową wiedzą tych 
zespołów funkcyjnych oraz integrowanie jej w celu roz-
wiazywania ważnych problemów całej organizacji. Nie-
zbędne kompetencje polegają na analizowaniu sytuacji 
i na umiejętności wypracowywania kompromisów oraz 
wyjaśniania powodów decyzji. Przemiana menedżera 
z taktyka w stratega prowadzi do wyzwolenia jego umie-
jętności uczenia się myśleć strategicznie. Pociąga to za 
sobą pracę nad trzema umiejętnościami, a mianowicie: 
nad zmienianiem poziomów analizy, rozpoznawaniem 
wzorców i  przeprowadzaniem symulacji myślowych. 
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Ta ostatnia zdolność to domyślanie się, jak zewnętrzni 
gracze odpowiedzą na działania organizacji. To zdolność 
przewidywania ich kroków i reakcji tak, aby móc wybrać 
najlepszy sposób postępowania. Należałoby jeszcze pod-
kreślić, że menedżerowie przedsiębiorstw muszą znać 
zasady transformacji organizacyjnych oraz zarządzania 
zmianami, w  tym mechanizmy projektowania struktur 
organizacyjnych, doskonalenia procesów biznesowych 
i zarządzania w okresie przejściowym. 

Menedżerowie, którzy zamiast wydawać rozkazy, roz-
mawiają z pracownikami, są w stanie utrzymać lub odzy-
skać cechy dające organizacjom przewagę nad rywalami 
o  ugruntowanej pozycji. Takie działania menedżerów 
prowadzą do elastyczności operacyjnych, wysokiego po-
ziomu zaangażowania pracowników oraz doskonałego 
dopasowania do myślenia strategicznego (Penc, 2002, 
s. 175). 

Zawsze należy mieć na uwadze, że menedżerowie to 
nie maszyny czy programy, lecz tylko ludzie, którzy mogą 
popełniać błędy. Błędy, którym niejednokrotnie można 
zapobiec. Niezmiernie trudno jest tak przeprogramować 
ludzki mózg, aby zlikwidować schematy myślowe, które 
mogą prowadzić do różnego rodzaju błędów. Behawio-
ryści i  psychologowie twierdzą, że ludzie stosują dwa 
tryby przetwarzania informacji i dokonywania wyborów 
(Beshears, Gino, 2015, s. 50–97). Pierwszy tryb myślenia 
jest automatyczny, instynktowny i emocjonalny. Bazuje na 
skrótach myślowych, które wywołują intuicyjne reakcje 
na problemy w  chwili ich pojawienia się. Drugi tryb to 
myślenie inercyjne (powolne), logiczne i racjonalne. Oba 
tryby myślenia mają zarówno zalety, jak i wady. W wielu 
przypadkach tryb pierwszy pozwala menedżerom przy-
swajać informacje i  dochodzić do prawidłowych wnio-
sków niemal bez wysiłku umysłowego. W tym przypadku 
menedżerowie kierują się intuicją i wykorzystują wiedzę 
praktyczną oraz cechy wrodzonej inteligencji. W drugim 
trybie wykorzystywane jest myślenie metodyczne, aby 
sprawdzić, czy decyzje bazujące na intuicji są słuszne oraz 
czy emocje nie utrudniają trzeźwej oceny sytuacji, tak aby 
korygować pochopne decyzje. 

Wielosektorowi menedżerowie — 
menedżerowie wyższego szczebla 

W obecnych czasach można zauważyć, że potrzebni 
są  menedżerowie, którzy swobodnie nadążają in-

telektualnie za szybko zmieniającymi się technologiami 
komunikacyjnymi. Osoby na stanowiskach kierowni-
czych, które oprócz wiedzy praktycznej w  doskonały 
sposób opanowały umiejętność posługiwania się „tech-
niką komputerową”, mogą pretendować do miana tzw. 
menedżera wyższego szczebla. Menedżerowie, którzy 
z  łatwością potrafią poruszać się co najmniej między 
trzema charakterystycznymi organizacjami, tj. podmio-
tami gospodarczymi (określanymi często jako świat biz-
nesu), instytucjami rządowymi oraz grupami społecz-
nymi (organizacjami społecznymi), mogą być określani 
jako menedżerowie wielosektorowi. Osoby takie potrafią 

„działać i podejmować współpracę na styku sektora pry-

watnego, publicznego i społecznego”. Umiejętności tych 
menedżerów powodują, że z  łatwością przemieszczają 
się z  jednego sektora do drugiego, robiąc przy okazji 
imponującą karierę. Wyróżnia ich zarówno doświad-
czenie, jak i  sposób myślenia. W  literaturze podaje się 
sześć umiejętności cechujących tę grupę menedżerów 
(Lovegrove i in., 2014, s. 82–104). Do umiejętności tych 
zaliczono: równoważenie sprzecznych celów; nabywanie 
umiejętności znajdujących zastosowanie w wielu obsza-
rach; rozwijanie inteligencji kontekstowej; wykuwanie 
podstaw intelektualnych; budowanie zintegrowanych 
sieci kontaktów oraz utrzymywanie umysłu w  stanie 
gotowości. Przykładowymi menedżerami wyższego 
szczebla mogą być m.in.: Bill Gates, który doszedł do 
majątku dzięki pracy w  sektorze prywatnym, a  następ-
nie poświęcił się służbie publicznej i filantropii; Michael 
Bloomberg, który po  ogromnym sukcesie w  sektorze 
prywatnym podjął działalność w administracji rządowej; 
Barack Obama, który rozpoczął karierę od sektora non 
profit, angażując się w inicjatywy charytatywne i przed-
siębiorstwa społeczne, a  dopiero potem podjął służbę 
publiczną. Podbudowa intelektualna wzmacnia wiary-
godność menedżerów przywódców, ułatwia im przecho-
dzenie z  jednego sektora do drugiego, a  także potęguje 
ich skuteczność. Wykorzystują oni zintegrowane sieci 
kontaktów do budowy zespołów przywódczych i powo-
ływania zróżnicowanych grup, zdolnych rozwiązywać 
skomplikowane kwestie dotyczące wszystkich organiza-
cji. Umiejętne wykorzystanie ambicji tych menedżerów 
jest wyzwaniem, jak też okazją dla uczelni, w  których 
mogą oni zapewnić ich kandydatom fundamenty przy-
szłej kariery zawodowej. 

Strategiom rozwijania nowych rynków najbardziej 
szkodzą menedżerowie, którzy nie weryfikują swoich 
działań w  stosunku do zmieniającej się rzeczywistości, 
lecz zachowują i stosują swoje, raz wypracowane schema-
ty myślowe. Pomimo tego, że schematy myślowe funkcjo-
nują na poziomie podświadomości, stanowią tak silną de-
terminantę ludzkich wyborów i zachowań, że neurolodzy 
traktują je jako zautomatyzowane algorytmy, które rządzą 
reakcjami menedżerów. Dynamika i operatywność wielu 
organizacji zmusza menedżerów do wykazywania się więk-
szą kreatywnością w tworzeniu i realizacji strategii konku-
rencyjnych. Wielkim wyzwaniem menedżerów z niemal 
wszystkich branż staje się efektywność działania organi-
zacji. Wykreowanie nowego rynku jest ogromnie opła-
calne. Przykładem może tu być przedsiębiorstwo Apple,  
które, wypuszczając na rynek iPoda, iTunes, iPhone’a, 
App Store i iPada, w ciągu trzynastu lat zwiększyło swoją 
kapitalizację rynkową aż 75-krotnie. Myślenie strategicz-
ne odgrywa ważną rolę w  zarządzaniu organizacją na 
poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. 
Sukces organizacji w dużej mierze zależy od umiejętno-
ści menedżera w  radzeniu sobie w  złożonym i  szybko 
zmieniającym się świecie, a zwłaszcza od jego zdolności 
do myślenia strategicznego (Bajcer, 2014, s.  265–277). 
Ugruntowane w  umysłach menedżerów mentalne sche-
maty myślowe uniemożliwiają im dynamiczne penetro-
wanie przestrzeni rynkowych. Dla tej grupy menedżerów 
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rozważa się sześć szczególnie istotnych założeń, które 
wpisują się w ich wzorce mentalne: postrzeganie strategii 
rynkowych jako inicjatyw zorientowanych na klientów; 
traktowanie strategii rynkowych jako strategii niszo-
wych; mylenie innowacji technologicznych ze strategia-
mi tworzenia rynku; utożsamianie procesu tworzenia 
rynku z  twórczą destrukcją; utożsamianie rynkowych 
strategii z wyróżnianiem się oraz utożsamianie strategii 
rynkotwórczych ze strategiami niskokosztowymi. Psy-
cholodzy uważają, że są to pułapki. Podejścia i strategie, 
które nazwane są pułapkami, nie są ani niewłaściwe, ani 
złe. Wszystkie one służą ważnym celom. Pomysły te nie 
są jednak receptami na udane strategie rynkotwórcze. 

Większość programów dotyczących przywództwa na 
szczeblach zarządzania koncentruje się na menedżerach 
wyższego szczebla i  na ich potencjale wywierania wpły-
wu na organizację dziś i  w  przyszłości. Podstawowym 
warunkiem dobrego funkcjonowania organizacji jest 
jednak optymalne wykorzystanie liderów z  właściwą im 
pulą uprawnień na wszystkich poziomach zarządzania. 
Ponadprzeciętna efektywność organizacji często zależy 
od motywacji i  działań menedżerów szczebla średniego 
i  podstawowego, którzy mają bliższy kontakt z  rynkiem. 
Sprawny menedżer, podejmując decyzję, kieruje się nie 
tylko doświadczeniem i  fachową wiedzą, ale również in-
tuicją. Istotny wpływ mają też cechy osobowościowe me-
nedżera oraz wartości, którymi się kieruje. Jedną z cech 
skutecznego menedżera jest zdolność do ponoszenia 
ryzyka, brania pod uwagę pomyłki oraz umiejętność jej 
korygowania. W  praktyce oznacza to minimalizowanie 
ewentualnych strat czy skutków. Menedżer musi wyka-
zywać się zdolnością logicznego myślenia, zwłaszcza gdy 
działa pod presją czasu oraz wobec postawionych zadań 
i  istniejących ograniczeń (Markiewicz, 2015, s.  R15–16). 
Musi umieć korzystać z umiejętności przewidywania kon-
sekwencji działań oraz biznesowej intuicji. Dla dobra dy-
namicznego rozwoju organizacji menedżerowie wyższego 
szczebla powinni pomagać świeżo powołanym menedże-
rom, wyjaśniając im, że myślenie strategiczne jest umiejęt-
nością niezbędną dla ich dalszego rozwoju zawodowego. 
Początkujący menedżerowie najczęściej koncentrują się 
na działaniach, a  nie na celach. Delegowanie, myślenie 
strategiczne, komunikacja – to właśnie o  te najbardziej 
kluczowe zagadnienia menedżerowie często potykają się 
na początku kariery. 

Menedżerowie wyższego szczebla, od których wymaga 
się dużej porcji tolerancji i wyrozumiałości, nadal uważa-
ją, że w interesach nie ma miejsca na sentymenty. Można 
by to uznać za słuszne pod warunkiem, że przy tej okazji 
nie występuje brak poszanowania wartości i zasad etycz-
nych w  biznesie. Nie mogą to być działania obejmujące 
nieuczciwe postępowanie, oszustwa, jak również chci-
wość firm. Menedżerowie, którzy muszą stawić czoła tym 
niezliczonym problemom, powinni kierować się wiedzą. 
Wiedza jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Wykorzystanie wiedzy jawnej i utajonej nie wystarczy ak-
tualnie do optymalnego zarządzania. Menedżerowie mu-
szą wykorzystywać również trzeci, często pomijany rodzaj 
wiedzy, nazywany mądrością praktyczną. Jest to nabyta 

dzięki doświadczeniu wiedza niejawna, która pozwala me-
nedżerom podejmować rozważne decyzje oraz stosowne 
w konkretnej sytuacji działania w zgodzie z wartościami 
i zasadami moralnymi. Podczas tych rozważań nie można 
pominąć menedżerów kierujących się wiedzą fronetyczną 
(Nonaka, Takeuchi, 2015, s. 108–121). Menedżer odwołu-
jący się do phronesis (lider fronetyczny) musi podejmować 
decyzję i działania, które uwzględniają nieustannie zmie-
niające się okoliczności. Menedżer fronetyczny1 doko-
nuje moralnej oceny sytuacji i zawsze postępuje zgodnie 
z nakazem sumienia. Potrafi komunikować się w sposób 
zrozumiały dla wszystkich. Umiejętności menedżera oraz 
zaufanie do jego możliwości w  prowadzeniu organizacji 
wirtualnych przedstawione są  w  licznych publikacjach 
prof. W.M. Grudzewskiego i prof. I.K. Hejduk (Grudzew-
ski, Hejduk, 2007). 

Menedżer w administracji państwowej 

M enedżer zatrudniony w  administracji państwowej 
stawia na komunikację werbalną, rozmowy telefo-

niczne i spotkania ponad lekturę dokumentów. Menedże-
rowie ci lubią nieformalne informacje, a szczególnie plotki, 
pogłoski i spekulacje. Dlaczego? Dlatego, iż w danej chwili 
są  one jak najbardziej inspirujące i  aktualne. Menedżer 
wykrywa sytuacje wymagające podjęcia decyzji i  tworzy 
modele mentalne, dzięki wycinkowym, konkretnym 
i aktualnym informacjom, nawet jeśli są one nieuporząd-
kowane. Amerykański badacz Richard Neustadt, który 
przestudiował sposoby zbierania informacji przez prezy-
dentów USA – Roosevelta, Trumana i Eisenhowera, pisze: 

„To nie ogół informacji, podsumowania, ankiety – mdłe 
analizy – pomagają prezydentowi (…). Nie, są  to raczej 
urywki i fragmenty uchwytnych detali, drobnych faktów, 
opinii, plotek na interesujący go temat, które – poskła-
dane razem – rzucają nowe światło pozwalające odkryć 
źródła problemów lub istotę złożonych zagadnień” (Neu- 
stadt, 1960, s.  153–154). Upodobanie menedżerów do 
komunikacji werbalnej ma dwie ważne konsekwencje. Po 
pierwsze, pozyskiwane w ten sposób informacje przecho-
wywane są w ludzkiej pamięci. Menedżerowie raczej nie 
spisują tego, co słyszą. Po drugie, intensywne korzystanie 
z  komunikacji werbalnej wyjaśnia, dlaczego menedżero-
wie tak niechętnie delegują zadania. 

Nawet krótka obserwacja pierwszego z  brzegu me-
nedżera przy pracy zaświadczy, że nie stosuje się on do 
rygorów żadnej dyscypliny nauki. Naukowe podejście po-
lega bowiem na systematycznym przestrzeganiu pewnych 
procedur i  metodologii analizy danych oraz sposobów 
wyciągania wniosków. Jeżeli jednak nie wiemy, jakich me-
tod używają menedżerowie, jak zatem możemy je odnieść 
do zasad nauki. Obserwacje pracy menedżerów pokazują, 
że jest ona niezmiernie skomplikowana i  trudna. Niejed-
nokrotnie ludzie ci są przeciążeni obowiązkami, lecz nie 
mogą ich w prosty sposób zlecić podwładnym. W rezul-
tacie wykonują je pobieżnie. Skrótowość, fragmentarycz-
ność i komunikacja ustna – tym właśnie charakteryzuje 
się ich praca. Jednak wymagania wobec menedżerów stale 
rosną, gdyż poddawani są ciągłej presji publicznej. 
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Umiejętności menedżerów kierujących 
zespołami międzynarodowymi 
— menedżerowie nowej ery 

D la współczesnego menedżera oprócz dobrej znajo-
mości co najmniej jednego języka obcego, w  pracy 

w  międzynarodowym środowisku ważne są  też umiejęt-
ności „miękkie”, takie choćby jak: umiejętność współżycia 
z  innymi, wrażliwość kulturowa, empatia emocjonalna 
lub poznawcza czy elastyczność. Dynamiczne przejście 
z  perspektywy lokalnej do globalnej odbywa się dzisiaj 
za sprawą nowoczesnych technologii komunikacji. Me-
nedżerowie pracujący w  międzynarodowych zespołach 
powinni rozwijać przede wszystkim kompetencje mię-
dzynarodowe, zwłaszcza te związane z różnicami między 
ich kulturą narodową a  kulturą kraju, w  którym będą 
pracować. P. Drucker (2011) twierdził, że „kultura zjada 
strategię na śniadanie”. W kontekście międzynarodowych 
projektów pojęcie kultury należy koniecznie poszerzyć 
o kulturę narodową. Jej zrozumienie i akceptacja odmien-
ności od własnej kultury stanowią klucz do sukcesu. 

Do najważniejszych umiejętności, które powinien mieć 
każdy menedżer aspirujący na stanowisko menedżera 
wyższego szczebla, można zaliczyć: 

• umiejętność działania w wielokulturowym otoczeniu, 
• umiejętność myślenia systemowego, 
• gotowość do ustawicznej nauki, 
• umiejętności interpersonalne,
• predyspozycje samodzielnego prowadzenia podmiotu 

gospodarczego, 
• umiejętności koncepcyjne, 
• umiejętności analityczne i diagnostyczne. 

Wymienione ważniejsze umiejętności menedżera 
dają obraz jego generalnego wizerunku. Wizerunek 
ten obejmuje nie tylko poszczególne cechy, predyspo-
zycje czy umiejętności, ale również całą osobowość 
człowieka, który pełni rolę menedżera. W  osobowości 
tej na szczególne wyróżnienie zasługuje jego intuicja, 
emocjonalność, mentalność, społeczne przystosowanie, 
predyspozycje natury psychicznej oraz społecznej, które 
prowadzą do tego, aby zarządzanie było skuteczne i efek-
tywne (Kiełtyka, Jędrzejczyk, 2013, s. 375–386). Sukces 
menedżera determinuje zaangażowanie jego całej tożsa-
mości szczególnie obejmującej elementy pozaracjonalne, 
takie jak: intuicja, mentalność, siódmy zmysł czy cechy 
psychiczne. Oprócz wysokiego stopnia wiedzy fachowej 
(niejednokrotnie ścisłej), menedżer powinien wyka-
zywać się autorefleksją na temat samego siebie i  mieć 
swoistą świadomość tego, co chce, zamierza lub robi dla 
organizacji. W działaniach doraźnych powinien myśleć 
o  szansach i  sposobach ich wykorzystania, sprawnie 
rozwiązywać problemy, poszukiwać okazji, kierować się 
potrzebą sukcesu (Penc, 2001, s. 36). 

Współczesne organizacje poszukują menedżerów, 
którzy w swoim profilu zawodowym wyróżniają się pew-
nymi atrybutami. Najczęściej wymieniane do scharakte-
ryzowania są: pasja, siła emocjonalna, umiejętność ucze-
nia się od innych, pozytywne nastawienie do otoczenia, 
umiejętność i  chęć dzielenia się władzą. Współczesny 

menedżer nie może tylko zarządzać, musi też współ-
działać z ludźmi i to nie tylko w organizacji, ale również 
w  aspekcie działalności społecznej. Pożądane aktualnie 
cechy osobowościowe menedżerów to: pewność siebie, 
aktywność, nastawienie na samorealizację, pozytywne 
poczucie własnej wartości, umiejętność podejmowania 
decyzji, niezależność, elastyczność w  myśleniu i  działa-
niu, łatwość wypowiadania się, empatia, energiczność. 
Dominujące wydają się kompetencje emocjonalne (in-
teligencja emocjonalna), które w  praktyce wyrażają się 
umiejętnościami tworzenia więzi międzyludzkich, ko-
munikatywności i empatii. B. Kuc i M. Żemigała (2010, 
s.  240) stwierdzają, że „menedżer nowej generacji to 
człowiek o dużym zasobie wiedzy oraz wysokim pozio-
mie inteligencji, zwłaszcza emocjonalnej i społecznej”. 

Od dziesięciu lat mamy do czynienia z coraz większą 
grupą menedżerów, którzy po  procesach restrukturyza-
cyjnych trafiają z powrotem na rynek, są to tzw. interim 
menedżerowie (IM). M. Buchajska-Wróbel i  inni (2011, 
s. 176) podają, że „interim management to czasowe, zde-
finiowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz orga-
nizacji, realizowane przez osobę fizyczną, nakierowane 
na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biz-
nesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku 
i zysku co do zamierzonego efektu”. Jednym z kluczowych 
czynników sukcesu interim menedżera jest jego inteligen-
cja emocjonalna. Taki menedżer o  wszystkim decyduje 
sam. Przeprowadzone w  2012 roku przez firmę Syneric 
badania spowodowały przedstawienie psychologicznego 
portretu interima (Kołodkiewicz, 2016, s. 67–69). Oprócz 
innowacyjności, asertywności, pewności siebie i wysokiej 
potrzeby dominacji, motywuje go wolność od biurowej 
polityki, możliwość elastycznego podejścia do pracy, mo-
bilność, różnorodność i zmienność. 

Współczesny menedżer, nazywany menedżerem nowej 
ery, to pracownik dobrze wyedukowany, skory podejmo-
wać decyzje i brać za nie odpowiedzialność, nastawiony 
na własny rozwój intelektualny. Badania „Motywacje 
menedżerów 2016” wykazały, że motywacją ich miejsca 
pracy są  zarówno finanse, jak i  pozafinansowe czynniki 
(Jabłońska, 2016, s.  23–26). Najważniejsze niepłacowe 
czynniki wpływające na satysfakcję z  pracy to: dobre re-
lacje z szefem, samodzielność stanowiska oraz możliwość 
rozwoju zawodowego. W  rozwoju zawodowym mene-
dżerowie jednoznacznie wskazali na to, że najważniej-
szymi elementami są: uznanie, szacunek oraz docenienie 
osiągnięć. 

We współczesnych organizacjach, a  szczególnie pod-
miotach gospodarczych, jedynym stałym elementem jest 
ciągła zmiana. Głównymi aktywnymi obszarami są: zmia-
na technologii, zmiana strategii marketingu i  promocji, 
zmiana form prowadzenia komunikacji personalnej, 
zmiana sposobów organizacji czy zmiana modeli zarzą-
dzania. Tak więc w  obecnie funkcjonujących organiza-
cjach potrzebny jest zupełnie nowy typ menedżera. Cechy, 
jakie wymagane są od niego, to: szybkość i  elastyczność 
w  działaniu, kreatywność, inwencja twórcza, duża wy-
obraźnia, a szczególnie inteligencja. W tym miejscu warto 
nadmienić, że jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI  | 9

sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obec-
nie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała 
ze zdolnościami w  sferze emocjonalnej, motywacyjnej 
i  interpersonalnej, a  współdziałanie różnych zdolności 
z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie 
potencjału intelektualnego. Menedżer nowej ery powinien 
się cechować inteligencją logiczną, interpersonalną (spo-
łeczną, refleksyjną), emocjonalną lub techniczno-organi-
zacyjną. Współcześni menedżerowie muszą dokonywać 
ryzykownych zmian w organizacji, muszą umieć walczyć 
z  niezrozumieniem przy wprowadzaniu tych zmian i  re-
akcją swoich podwładnych na te przemiany. W literaturze 
przedmiotu określani są jako menedżerowie jutra lub me-
nedżerowie nowej ery. Taka osoba musi być kimś więcej 
niż przywódcą czy zwykłym kierownikiem działu, który 
mu podlega. Wymogiem jego działania jest zaangażowa-
nie w pracę całej swojej osobowości. Wymaga się od niego 
nie tylko wiedzy profesjonalnej, nieprzeciętnych umie-
jętności czy fachowych kompetencji, lecz także w  pełni 
empatycznego zaangażowania i szczególnej intuicji.

Menedżer nowej ery powinien być otwarty na wszyst-
kie nowości naukowe, gotowy na doraźne zmiany, a nawet 
alternacje. Powinien przyjmować postawę osoby, która 
chce się dowiedzieć, a nie zajmować pozycji uprzywilejo-
wanej. Działanie jego nie może ograniczać się jedynie do 
wpasowania się w zmieniającą się rzeczywistość, w której 
organizacja funkcjonuje, lecz do kreowania tejże rzeczy-
wistości (Wierżyński, 2010). 

Najważniejsze predyspozycje 
współczesnego menedżera  

N ajważniejsze predyspozycje, jakie powinien mieć 
współczesny menedżer, przedstawia tabela 1. Obec-

nie najistotniejszą predyspozycją menedżera jest umie-
jętność skutecznego komunikowania się. W  jego gestii 
muszą się znaleźć również umiejętności empatycznego 
oraz asertywnego podejścia do drugiego człowieka. 
Konstruktywne podejście do indywidualnego rozwoju 
wpływa na możliwości eksponowania indywidualnych 
karier menedżerskich. Ważnym charakterologicznym 
czynnikiem menedżera jest praktyczna umiejętność 
rozstrzygania, które z  dotychczasowych doświadczeń 
okazało się przydatne w  nowej sytuacji, a  które nie. 
Współcześni menedżerowie potrafią nie tylko budować 
kreatywne zespoły, ale też skutecznie nimi zarządzać. 
Powinni być krytyczni wobec siebie i efektów swojej pra-
cy. Współczesny menedżer to osoba, która potrafi bronić 
swoich racji i podległych mu pracowników. Ma śmiałość 
w  przeciwstawieniu się działaniom pozbawionym pod-
staw etycznych. 

Powszechnie uważa się, że to właśnie odpowiednie pre-
dyspozycje – ze szczególnym uwzględnieniem wymienio-
nych w tabeli 1 – wpływają na sukces menedżera i zespołu, 
którym kieruje. W  rzeczywistości sukces menedżera 
zależy w  dużej mierze od tego, w  jakim stopniu potrafi 
on pogodzić swoje wrodzone i wykształcone cechy osobo-
wościowe z oczekiwaniami przełożonych i podwładnych 
(Kiełtyka, 2003, s. 20–27). 

Tab. 1. Zdolności i umiejętności menedżera 

Pr
ed
ys
po
zy
cj
e 
w
sp
ół
cz
es
ne
go
 m
en
ed
że
ra

Zdolności percepcyjne: 
• umiejętność eksponowania zachodzących zmian, 
• otwartość na nowe doświadczenia, 
• świadomość, w którym kierunku zmierza, 
• twórcza wyobraźnia i inwencja, szeroki horyzont 

myślowy, 
• otwartość na innowacje.

Zdolności organizacyjne: 
• dar organizacyjny do motywowania innych, 
• umiejętność mobilizowania, monitorowania 

i korygowania działań współpracowników, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• inicjatywa i przedsiębiorczość, przejawiające się 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań i podejmowaniu 
nowych przedsięwzięć, 

• nieprzeciętna energia, silna wola i stałość charakteru.

Zdolności intelektualne: 
• gotowość do podejmowania samodzielnej decyzji, 
• umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, stanów 

rzeczy i ich skutków, 
• inteligencja przejawiająca się w wyborze właściwego 

postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach, 
• zdolność jasnego i zwięzłego wyrażania myśli, 
• alokacja zdolności umysłowych.

Zdolności prognostyczne: 
• pragnienie zdobywania nowej wiedzy, 
• poczucie osobistej odpowiedzialności, 
• gruntowność wykształcenia, 
• nieprzeciętne zaangażowanie w pracę, 
• świadomość celów własnego wysiłku.

Zdolności motywacyjne: 
• nawyk zachęcania innych do przekazywania informacji 

zwrotnej, 
• poszanowanie odmienności innych ludzi, 
• motywacja wykorzystywania zdolności przywódczych, 
• komunikatywność oraz umiejętność wzbudzania 

zaufania i przekonywania, 
• elastyczność w działaniu, takt i życzliwość,
• uczciwość, sprawiedliwość i poszanowanie prawa.

Zdolności decyzyjne: 
• potrzeba wzięcia na siebie odpowiedzialności za 

przebieg wydarzeń, 
• odwaga, zdecydowanie i zdolności podejmowania 

decyzji stosownie do okoliczności, 
• entuzjazm w kreowaniu własnych pomysłów, 
• umiejętność zarządzania własnymi kompetencjami, 
• umiejętność doboru strategii decyzyjnych.

Zdolności intuicyjne: 
• rozwinięta intuicja psychologiczna, 
• umiejętność dostrzegania zmian zachodzących 

w otoczeniu, 
• umiejętność wychodzenia naprzeciw zmianom, 
• wzmożona świadomość własnego potencjału, 
• wysoki stopień samoświadomości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań literaturowych

Podsumowanie 

M enedżerom różnych poziomów hierarchicznych 
stawiane są wymagania w sferze kwalifikacji, głów-

nie w  zakresie wiedzy, umiejętności i  doświadczenia. 
Menedżerom, bez względu na rodzaj organizacji, sta-
wia się wymagania dotyczące znajomości problemów  
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psychospołecznych. Predyspozycje psychosocjologiczne, 
inteligencja, intuicja, wyczucie i  aktywność zawodowa 
przesądzają o różnicach w wynikach uczenia się i spraw-
ności kierowania w porównywalnych warunkach działa-
nia. Współczesny menedżer może produktywnie pełnić 
swoje podstawowe role i funkcje kierownicze, jeżeli ma 
nie tylko odpowiednią wiedzę ogólną i  specjalistyczną, 
doświadczenie, pożądany zespół cech osobowościowych, 
ale też podstawowe konkretne umiejętności menedżer-
skie, utrwalone jako nawyki. Powinien odznaczać się 
szczególnymi wrodzonymi predyspozycjami osobo-
wymi i  interpersonalnymi, wyobraźnią, odwagą, zdol-
nościami przywódczymi, by mógł sprawnie zarządzać 
organizacją (Koźmiński, Piotrowski, 2006). Zarządzanie 
wymaga od menedżera przede wszystkim kreatywności, 
asertywności i  przedsiębiorczości. Powinien on umieć 
przeciwstawić się pokusom sukcesu i łatwego zysku, być 
odpowiedzialnym, opanowanym, przezornym, odważ-
nym, wytrwałym i  umieć inspirować pracowników do 
działania (Drucker, 2011). 

Skuteczni menedżerowie powinni stosować zarządza-
nie wyzwalające, które wynika z  prężności organizacji 
i  pozytywnego nastawienia do wysiłku pracowników 
realizujących konkretne zadania. Muszą być przede 
wszystkim entuzjastami tego, co robią. Powinni inspiro-
wać, dodawać otuchy, być otwarci i kreatywni oraz dawać 
przykład etycznego postępowania. Skuteczny menedżer 
powinien być kosmopolitą ze świetnym wykształceniem 
ogólnym, tolerancyjny wobec innych kultur, sprawny 
w  pracy zespołowej, o  niezależnym sposobie myślenia 
i działania. 

Przytaczając generację kreatywnych menedżerów, 
należy podkreślić, że menedżer zaliczany do tej grupy 
powinien zadbać o stworzenie warunków sprzyjających 
jego kreatywności. Można wyróżnić dziewięć najważ-
niejszych czynników sprzyjających kreatywności, na 
które menedżer ma wpływ. Do czynników tych można 
zaliczyć (Kiełtyka, 2003a, s. 427–432): 

• właściwe precyzowanie problemów, 
• inspirujące pytania, 
• konstruktywne analizowanie spektakularnych sukce-

sów i porażek, 
• przełamywanie impasu w tworzeniu rozwiązań, 
• przyjmowanie i ocenę pomysłów, 
• weryfikację pomysłów, 
• zarządzanie wiedzą, 
• prawo do porażek, 
• znajdowanie czasu na poszukiwanie rozwiązań. 

Główny problem, z jakim musi sobie poradzić mene-
dżer, to źle ustrukturalizowane systemy decyzyjne, które 
z  istoty braku uniwersalności nie mają jednoznacznie 
najlepszego rozwiązania, a  do konstruktywnego poszu-
kiwania rozwiązań można wykorzystać różne metody, 
modele i  techniki komunikacji. Sytuacje decyzyjne bez 
struktury są  realizowane na indywidualnych predyspo-
zycjach, preferencjach, intuicji, opiniach i  sądach, jak 
również doświadczeniu menedżera. 

Generalnym przesłaniem dla działań menedżerów 
jest to, aby każdy z  nich starał się zwiększyć konku-

rencyjność i  rynkową pozycję siły własnej organizacji. 
Temu zaś służy spełnienie szeregu czynników mających 
decydujące znaczenie w  osiągnięciu korzystnej pozycji 
rynkowej w  dobie wzrastającej konkurencyjności oraz 
postępującej globalizacji. 

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
e-mail: lekiel@zim.pcz.pl

Przypis

1) Menedżer fronetyczny to menedżer pragmatyczny, intuicyjny, 
zdroworozsądkowy. Fronesis to mądrość praktyczna, roztrop-
ność, umiejętność aplikowania osądu (działania etycznego) 
w danej chwili i miejscu.
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Role of Manager in Contemporary  
Organizations

Summary

The paper presents the issues concerning the analysis 
of multifunctional actions of managers employed in 
organizations, in various structures and at different levels 
of professional, social and administrative responsibility. 
It includes the results of scientific conclusions based on 
the analysis of the literature on the subject. The Author’s 
interpretations are based on the non-participating 
observation and performed actions in which the 
Author was involved himself. The descriptions use own 
experiences of the Author, comprising the activity in 
the area of economic entities, many years of work in 
administrative areas and extensive social work. In the 
paper, the Author describes forms of activity and roles 
that managers play in a  wide range of organizations. 
Particular attention has been paid to the intellectual 
aspect, especially of senior managers. Personality traits 
that managers leading international teams should possess 
have been characterized in the paper. Most important 
predispositions that contemporary managers should be 
equipped with have been presented in the form of a table. 
The Author especially stresses the qualities of managers for 
different hierarchical levels of the post that they occupy.

Keywords

contemporary manager, multi-sector managers, intellectual 
aspects of managers, predispositions of managers

ZMIANY W ROZMIESZCZENIU 
FUNKCJI ORGANICZNYCH 
W STRUKTURZE WSPÓŁCZESNYCH 
ORGANIZACJI WIELOPODMIOTOWYCH 
— STUDIUM PRZYPADKU
Dariusz Sobotkiewicz

Wprowadzenie

W przestrzeni gospodarczej obok klasycznych (jed-
nolitych) przedsiębiorstw funkcjonują organizacje 

wielopodmiotowe1 składające się z  jednostki nadrzędnej, 
pełniącej rolę ośrodka zarządzającego, oraz z  jednostek 
podporządkowanych o  zróżnicowanym stopniu autono-

mii wewnętrznej, trwale realizujące centralną strategię. 
Jednym z  aktualnych problemów, stale ważnym, zwłasz-
cza w  dobie ciągłych zmian zachodzących w  otoczeniu 
współczesnych organizacji wielopodmiotowych i  po-
głębiających się procesów koncentracji gospodarczej, 

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=4A743DA96D4F422C94CAB3F7CACF3036
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=4A743DA96D4F422C94CAB3F7CACF3036
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są  zmiany w  lokalizacji funkcji organicznych. Jest to 
problem o  dużym stopniu złożoności, ponieważ mogą 
one zachodzić z  różną intensywnością, występować jed-
nocześnie we wszystkich lub wybranych wewnętrznych 
podmiotach gospodarczych, dotyczyć funkcji mających 
strategiczne znaczenie dla organizacji wielopodmiotowej. 
Dodatkowo wraz z  upływem czasu zmianie ulega ranga, 
znaczenie, sposób realizacji funkcji oraz zakres zadań 
składających się na jej treść. Wydzielane są nowe funkcje 
i zanikają inne. Zarysowany powyżej problem wywołuje 
pytania o kierunki zmian lokalizacji funkcji, przyczyny je 
wywołujące, uzyskane korzyści z ich relokacji. 

Głównym celem opracowania jest identyfikacja kie-
runków zmian lokalizacji funkcji organicznych w  struk-
turze organizacji wielopodmiotowych oraz rozpoznanie 
przyczyn je wywołujących. Tak sformułowany cel został 
rozwinięty w postaci trzech celów szczegółowych, wśród 
których należy wymienić: (1) ustalenie potencjalnych 
kierunków przemieszczania funkcji, (2) określenie poten-
cjalnych przyczyn zmian lokalizacji funkcji, (3) badanie 
faktycznych kierunków, przyczyn oraz uzyskanych ko-
rzyści z relokacji funkcji w organizacji wielopodmiotowej. 
W  realizacji dwóch pierwszych celów szczegółowych za-
stosowano metodę studium literatury przedmiotu. Trzeci 
cel zrealizowano w oparciu o metodę studium przypadku. 
Rozważania podejmowane w  opracowaniu mają charak-
ter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Dużo miejsca 
i uwagi, poświęcono prezentacji wyników badań własnych 
autora uzyskanych w niemieckim koncernie motoryzacyj-
nym w latach 2010–2014. Przedstawiona w opracowaniu 
tematyka stanowiła większe zainteresowanie i przedmiot 
eksploracji naukowej w  latach osiemdziesiątych i  dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku niż współcześnie. 

Funkcje organiczne 

F unkcje organiczne definiuje się jako trwale pełnio-
ne czynności, realizowane przez organizm gospo-

darczy celem osiągnięcia określonych stanów (Koziński, 
1996, s. 19). Zdaniem M. Przybyły (2001, s. 53), w każ-
dej instytucji prawidłowo zorganizowanej powinno 
się spełniać tylko takie funkcje, które są niezbędne do 
osiągnięcia jej celów. Należy zauważyć, iż w  każdym 
zespole, w  każdej jednostce organizacyjnej instytucji 
spełnia się funkcje organiczne, a  więc podstawowe, 
pomocnicze i  regulacyjne. Funkcje podstawowe doty-
czą głównych zadań. Ich realizacja sprowadza się do 
wytwarzania wyrobów, sprzedaży i  świadczenia usług. 
Stanowią one źródło przychodów dla organizacji. Rolę 
służebną wobec funkcji podstawowych pełnią funkcje 
pomocnicze. Zapewniają one obsługę realizacji funk-
cji podstawowych. Są nośnikiem kosztów. Natomiast 
funkcje regulacyjne mają charakter koncepcyjny. Ich 
realizacja sprowadza się do przygotowania, podej-
mowania i  kontrolowania realizacji decyzji. Funkcje 
podstawowe, pomocnicze i  regulacyjne tworzą zbiór 
funkcji organicznych. Niniejszy zbiór przedstawiono 
w tabeli 12. 

W  zbiorze tym w  ramach funkcji pomocniczych 
wyróżniono funkcje o  charakterze technicznym i  eko-
nomicznym oraz tzw. pozostałe funkcje wydzielane 
w zależności od potrzeb organizacji wielopodmiotowej. 
Istnienie tej kategorii funkcji umożliwia jego rozbudowę 
o nowe, nierealizowane wcześniej funkcje. Wydzielaniu 
nowych funkcji w  organizacji sprzyja zmieniające się 
dynamicznie otoczenie funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych.

Tab. 1. Systematyka funkcji organicznych

FUNKCJE ORGANICZNE

Funkcje regulacyjne Funkcje podstawowe

Przygotowanie, podejmowanie i kontrola 
realizacji decyzji w ramach funkcji 
podstawowych i pomocniczych

• Produkcja
• Sprzedaż
• Świadczenie usług

Funkcje pomocnicze o charakterze  
technicznym

Funkcje pomocnicze o charakterze 
ekonomicznym

• Techniczne przygotowanie produkcji
• Logistyka 
• Badania i rozwój
• Zaopatrzenie
• Zarządzanie produktem
• Kontrola jakości
• Utrzymanie ruchu

• Marketing
• Personel
• Finanse (Księgowość)
• Controlling
• Informatyka
• Prawo i organizacja
• Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pozostałe funkcje pomocnicze o charakterze technicznym i ekonomicznym. 
Funkcje wydzielane w zależności od potrzeb organizacji wielopodmiotowej.

Źródło: opracowanie własne
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Kierunki zmian lokalizacji funkcji 
organicznych i przyczyny je wywołujące

P rzeprowadzona analiza literatury przedmiotu 
(Haus, 1975; Haus 1983; Rühli, 1990; Scheffler, 

1991; Bühner 1990; Jagoda, Haus, 1995; Koziński, 1996; 
Nogalski i  zespół, 1997, s.  64–65; Romanowska i  in., 
1998, s. 147; Jagoda, 2004, s. 623–624; Kreft, 2004, s. 39; 
Trocki, 2004; Falencikowski, 2008, s.  82–86; Stępień, 
2009, s. 340–351; Romanowska, 2011; Zając, 2012, s. 80; 
Kraśniak, 2012, s. 139; Campbell i in., 2014) pozwoliła 
na sformułowanie kilku zasadniczych wniosków w  za-
kresie kierunków zmian rozmieszczenia funkcji orga-
nicznych w organizacjach wielopodmiotowych. Wśród 
nich można wyróżnić następujące: kierunki zmian 
lokalizacji funkcji nie są  rozwijane i pogłębiane przez 
badaczy; brakuje badań ukazujących zmiany w  relo-
kacji funkcji na przykładzie konkretnej organizacji 
wielopodmiotowej, obejmującej wszystkie wewnętrzne 
podmioty gospodarcze i realizowane funkcje w okresie 
kilku lat; podejmowane w  opracowaniach naukowych 
próby ukazania rozmieszczenia funkcji organicznych 
nie obejmują wszystkich faktycznie realizowanych 
funkcji przez podmiot gospodarczy. W  wyniku prze-
prowadzonej analizy, poczynionych obserwacji prak-
tyki gospodarczej, zdobytych doświadczeń z wcześniej 
realizowanych projektów badawczych zidentyfikowano 
dziewięć potencjalnych kierunków zmian lokalizacji 
funkcji organicznych. Zawarto je w tabeli 2.

Zdaniem C. Zająca (2012, s. 41), optymalne kształ-
towanie lokalizacji funkcji organicznych w  układzie 
organizacyjnym grupy kapitałowej polega na dążeniu 
do równowagi pomiędzy centralizacją i decentralizacją 
oraz koncentracją i dekoncentracją tych funkcji. War-
to tu jednak dodać, iż z punktu widzenia celów organi-
zacji wielopodmiotowej w aspekcie zmian w lokalizacji 
funkcji ważne jest zachowanie właściwych proporcji 
w  rozmieszczeniu funkcji w  danych okolicznościach. 
Stąd też przemieszczanie funkcji powinno być poprze-
dzone wszechstronną analizą miejsc gwarantujących 
najlepsze warunki oraz niezbędne zasoby sprzyjające 
skutecznemu realizowaniu zadań składających się na 
treść przemieszczanych funkcji. Nawiązując do przed-
stawionych dziewięciu kierunków zmian, można zało-
żyć, iż każdy z nich wywołuje określone skutki odczu-
walne w mniejszym lub większym stopniu na poziomie 
jednostki nadrzędnej i jednostek podporządkowanych. 
W opracowaniu zwrócono jedynie uwagę na skutki wy-
wołane centralizacją i  decentralizacją funkcji. Przed-
stawiono je w tabeli 3 w przekroju trzech zmiennych: 
struktury organizacyjnej, zasobów ludzkich i  samo-
dzielności gospodarczej.

Przechodząc do przedstawienia przyczyn zmian roz-
mieszczenia funkcji, należy podkreślić, iż w  publika-
cjach naukowych szczególnie dużo miejsca poświęcono 
czynnikom wpływającym na podział funkcji w  orga-
nizacjach wielopodmiotowych w  kontekście wyboru 
jednostki podporządkowanej jako miejsca realizacji 

Tab. 2. Potencjalne kierunki zmian lokalizacji funkcji organicznych i ich charakterystyka 

Kierunki zmian Charakterystyka kierunków zmian

1. Centralizacja funkcji Przemieszczenie całej funkcji lub jej elementów składowych do centralnych komórek jednostki nadrzędnej 
lub do centrów kompetencyjnych (np. do centrum usług wspólnych, centrum usług technicznych).

2. Decentralizacja funkcji Przemieszczenie całej funkcji lub jej elementów składowych do jednostek podporządkowanych.

3. Przemieszczanie funkcji 
w strukturze wewnętrznej 
jednostki gospodarczej 

Przemieszczanie funkcji między pionami, działami, komórkami jednostki 
gospodarczej w układzie pionowym i poziomym.

4. Przemieszczanie funkcji między 
jednostkami gospodarczymi tego 
samego szczebla

Przemieszczenie całej funkcji lub jej elementów składowych do innych wewnętrznych jednostek 
gospodarczych ulokowanych na tym samym szczeblu (w tym do specjalistycznych wewnętrznych 
podmiotów gospodarczych, np. do podmiotów specjalizujących się w sprzedaży, logistyce).

5. Outsourcing kapitałowy funkcji Przemieszczenie funkcji do nowo tworzonej jednostki gospodarczej.

6. Outsourcing kontraktowy funkcji Przemieszczenie całej funkcji lub jej elementów składowych do 
wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

7. Insourcing funkcji Przemieszczenie do macierzystej struktury organizacji wielopodmiotowej 
wyłączonych funkcji lub ich elementów składowych.

8. Wydzielanie nowych funkcji Wydzielanie nowych komórek organizacyjnych i powoływanie realizatorów funkcji. 
Powoływanie realizatorów funkcji w istniejących komórkach.

9. Rezygnacja z realizacji funkcji „Odchudzanie” struktury organizacyjnej.

Źródło: (Sobotkiewicz, 2015, s. 128)
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funkcji organicznych (Haus, 1975; Quinn i  in., 1989;  
David, 1993; Frese, Werder, 1993; Haus i in., 1993; Goold 
i in., 1994; Koziński, 1996). Natomiast duży niedostatek 
wiedzy występuje w  zakresie przyczyn wywołujących 
zmiany w  lokalizacji funkcji. Przedstawiona poniższa 
lista przyczyn została opracowana na bazie analizy litera-
tury przedmiotu i doświadczeń autora z wcześniej reali-
zowanych projektów badawczych. Wśród uniwersalnych 
przyczyn zmian wyróżniono: 

• zasady gospodarowania zasobami ludzkimi,
• generowanie zbyt wysokich kosztów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej,
• konflikty organizacyjne,

• grę interesów,
• przepisy prawne,
• sposoby konkurowania,
• tempo zmian w zakresie postępu technicznego,
• globalizację gospodarki (internacjonalizację),
• informatyzację,
• zmiany na rynku,
• współczesne koncepcje i metody zarządzania,
• ambicje menedżerów.

Przedstawione w tej części opracowania potencjalne 
kierunki zmian i potencjalne przyczyny zmian zostały 
poddane weryfikacji empirycznej w  kolejnych czę-
ściach opracowania. 

Tab. 3. Skutki wywołane centralizacją i decentralizacją funkcji

Kierunek zmiany: centralizacja funkcji organicznych

Zmienne Skutki na poziomie jednostki nadrzędnej Skutki na poziomie jednostki podporządkowanej

Struktura 
organizacyjna

• powoływanie nowych stanowisk kierowniczych, 
wykonawczych 

• powoływanie nowych komórek, działów, pionów 
organizacyjnych

• rozbudowa istniejących jednostek organizacyjnych 
(komórek, działów, pionów) 

• likwidacja lub ograniczenie stanowisk kierowniczych, 
wykonawczych

• likwidacja lub ograniczenie komórek, działów, pionów 
organizacyjnych

• scalanie stanowisk, komórek, działów, pionów 
organizacyjnych

Zasoby ludzkie

• zwiększanie poziomu zatrudnienia poprzez zatrudnianie 
z rynku zewnętrznego

• zwiększanie poziomu zatrudnienia poprzez zatrudnianie 
z rynku wewnętrznego, tzn. zatrudnianie realizatorów 
funkcji z podmiotów podporządkowanych, którym 
odebrano funkcje lub też zatrudnianie realizatorów 
funkcji z innych wewnętrznych podmiotów organizacji 
wielopodmiotowej

• podwyższanie kwalifikacji, kompetencji obecnego 
personelu jednostki nadrzędnej celem realizacji zadań 
składających się na treść przejmowanych funkcji 

• ograniczanie wielkości zatrudnienia (zwalnianie 
realizatorów funkcji)

• przemieszczanie realizatorów funkcji do 
innych jednostek organizacyjnych podmiotu 
podporządkowanego, w których realizowane funkcje 
są zbliżone tematycznie do funkcji scentralizowanych

• przemieszczanie realizatorów funkcji do innych 
podmiotów organizacji wielopodmiotowej

• przemieszczanie realizatorów funkcji do jednostki 
nadrzędnej 

Samodzielność 
gospodarcza

• zwiększanie ingerencji w zbiór funkcji organicznych 
organizacji wielopodmiotowej

• ograniczanie samodzielności gospodarczej jednostek 
podporządkowanych

• jednostki podporządkowane koncentrują się na 
głównym przedmiocie działalności, na produkcji, handlu 
albo usługach 

Kierunek zmiany: decentralizacja funkcji organicznych

Struktura 
organizacyjna

• likwidacja lub ograniczenie stanowisk kierowniczych, 
wykonawczych

• likwidacja lub ograniczenie komórek, działów; pionów 
organizacyjnych

• scalanie stanowisk, komórek, działów, pionów 
organizacyjnych

• powoływanie nowych stanowisk kierowniczych, 
wykonawczych

• powoływanie nowych komórek, działów; pionów 
organizacyjnych

• rozbudowa istniejących jednostek organizacyjnych 
(komórek, działów, pionów) 

Zasoby ludzkie

• ograniczanie wielkości zatrudnienia (zwalnianie 
realizatorów funkcji)

• przemieszczanie realizatorów funkcji do innych 
jednostek organizacyjnych podmiotu nadrzędnego, 
w których realizowane funkcje są zbliżone tematycznie 
do funkcji zdecentralizowanych

• przemieszczanie realizatorów funkcji do jednostek 
podporządkowanych, którym przekazano funkcje do 
realizacji

• zwiększanie poziomu zatrudnienia poprzez zatrudnianie 
z rynku zewnętrznego

• zwiększanie poziomu zatrudnienia poprzez zatrudnianie 
z rynku wewnętrznego, tzn. zatrudnianie realizatorów 
funkcji z jednostki nadrzędnej (przemieszczenie 
realizatorów funkcji wraz z funkcją) 

• podwyższanie kwalifikacji, kompetencji obecnego 
personelu celem realizacji zadań składających się na treść 
przejmowanych funkcji 

Samodzielność 
gospodarcza

• ograniczanie ingerencji w zbiór funkcji organicznych 
organizacji wielopodmiotowej

• zwiększanie samodzielności gospodarczej jednostek 
podporządkowanych

Źródło: opracowanie własne
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Założenia i metoda badawcza

W celu zidentyfikowania faktycznych kierunków 
zmian lokalizacji funkcji, przyczyn je wywołu-

jących oraz uzyskanych korzyści z  ich relokacji prze-
prowadzono badania w organizacji wielopodmiotowej. 
Przyjęto na potrzeby postępowania badawczego nastę-
pujące założenia: 

• Badania były prowadzone we wszystkich wewnętrz-
nych podmiotach gospodarczych organizacji wielo-
podmiotowej, zarówno w jednostce nadrzędnej, jak 
i w jednostkach podporządkowanych.

• W  momencie rozpoczęcia badań organizacja wie-
lopodmiotowa nie była objęta procesami zaburza-
jącymi istniejące rozlokowanie funkcji, tzn. nie 
zachodziły procesy fuzji, przejęć, podziału, zbytu 
podmiotów gospodarczych itd. Istotą tego założenia 
było uniezależnienie wyników badań od wpływu 
różnych zmiennych zakłócających, które mogłyby 
się pojawić w  przypadku powyższych wskazanych 
procesów.

• Były to badania dynamiczne, koncentrujące uwagę 
badaczy na procesach zachodzących w  czasie (Bie-
niok, Rokita, 1984, s.  17). Badania trwały pięć lat 
i  sprowadzały się do monitorowania zachodzących 
zmian w  obszarze funkcji na poziomie jednostki 
nadrzędnej i jednostek podporządkowanych.

• Do rozpoznania kierunków i  przyczyn zmian wy-
korzystano zmienne opracowane w  drugiej części 
opracowania. Natomiast uzyskane korzyści z  relo-
kacji funkcji były wskazywane przez menedżerów 
w trakcie prowadzonych wywiadów.

• Badania były prowadzone w konkretnej organizacji 
wielopodmiotowej z  wykorzystaniem procedury- 

-studium przypadku opierającej się na podłużnych 
badaniach empirycznych. Systematycznie (średnio 
raz na kwartał) monitorowano zachodzące zmiany 
w obszarze funkcji organicznych.
W  ramach procedury studium przypadku zasto-

sowano metodę analizy treści dokumentów organi-
zacyjnych oraz wywiad indywidualny (bezpośredni 

i  telefoniczny) z  listą otwartych pytań. Kolejność 
stosowanych metod była następująca: Najpierw, śred-
nio raz na kwartał, badano dokumenty organizacyjne. 
Były to schematy organizacyjne, dokumenty wprowa-
dzające zmiany w  strukturach badanych podmiotów 
gospodarczych, sprawozdania z  zebrań i  narad kadry 
menedżerskiej oraz dokumenty publikowane na stro-
nach internetowych badanych organizacji. Analiza 
niniejszych dokumentów umożliwiła m.in. wstępne 
rozpoznanie kierunków zmian. Wyniki tych badań 
stanowiły podstawę do dalszej eksploracji empirycznej 
przy wykorzystaniu metody wywiadu. Wywiady bezpo-
średnie były prowadzone z naczelnym kierownictwem 
jednostki nadrzędnej i jednostek podporządkowanych 
w Polsce i Niemczech. Wspomagano się także wywia-
dem telefonicznym, gdy był utrudniony bezpośredni 
kontakt z  menedżerem. Pytania kierowano do człon-
ków zarządu, dyrektorów funkcjonalnych centrali i dy-
rektorów spółek (zakładów). Łącznie przeprowadzono 
11 wywiadów. Celem prowadzonych wywiadów było: 
po  pierwsze, pogłębienie stanu wiedzy o  kierunkach 
zmian w organizacji, po drugie, wygenerowanie infor-
macji o przyczynach wywołujących zmiany, po trzecie 
rozpoznanie faktycznych korzyści z  relokacji funkcji. 
Zebrany materiał empiryczny w  postaci notatek pod-
dano selekcji i  porządkowaniu. Do badań, które były 
prowadzone w  latach 2010–2014, wybrano w  sposób 
celowy niemiecki koncern motoryzacyjny. Głównym 
kryterium doboru podmiotu badawczego była do-
stępność danych. Zarząd koncernu wyraził zgodę na 
uczestnictwo wszystkich wewnętrznych jednostek go-
spodarczych w badaniach. 

Charakterystyka podmiotu badawczego

N iemiecki koncern motoryzacyjny składa się z  jed-
nostki nadrzędnej i  sześciu jednostek podporządko-

wanych (rys. 1). Wewnętrzne jednostki współdziałają ze 
sobą celem wyprodukowania gotowych wyrobów (siedzeń 
samochodowych) dla rynku motoryzacyjnego (montowni 
samochodów). Współdziałanie gospodarcze dotyczy m.in. 

Rys. 1. Struktura organizacyjna badanego koncernu
Źródło: opracowanie własne
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sfery produkcyjnej i  badawczo-rozwojowej. W  polskiej 
spółce wytwarzane są  metalowe stelaże siedzeń, z  któ-
rych produkowane są  kompletne siedzenia w  zakładach 
niemieckich. W spółce chińskiej odbywa się cały proces 
produkcyjny, począwszy od produkcji metalowych ste-
laży, skończywszy na gotowych wyrobach. W 2013 roku 
w  grupie utworzono oddział produkcyjny bezpośrednio 
podlegający polskiej spółce. 

Wyniki badań

I stniejące rozmieszczenie funkcji organicznych 
w  strukturze organizacji wielopodmiotowej stanowi 

punkt wyjścia do dyskusji o kierunkach zmian. Stąd też 

w tabeli 4 przedstawiono lokalizację funkcji w koncer-
nie w 2010 roku. 

Przedstawione w tabeli 4 wyniki badań oraz analiza 
dokumentacji organizacyjnej prowadzą do następują-
cych zasadniczych wniosków:

• Jednostka nadrzędna w  zakresie funkcji sprzedaży, 
zarządzania produktem, marketingu, rozwoju perso-
nalnego oraz prawa i organizacji obsługiwała wszyst-
kie jednostki podporządkowane. Świadczyła dla nich 
szeroką pomoc merytoryczną. Funkcje te charakte-
ryzowały się wysoką centralizacją i koncentracją. 

• Zakłady niemieckie realizowały stosunkowo mniej 
funkcji niż spółki polska i chińska. W zakładach nie 
ulokowano funkcji badań i rozwoju oraz zaopatrzenia.  

Tab. 4. Lokalizacja funkcji organicznych w niemieckim koncernie wg stanu na 2010 rok 

Zbiór funkcji organicznych koncernu

Wewnętrzne jednostki 
gospodarcze koncernu

JN JPN1 JPN2 JPN3 JPP JPCh

Funkcje 
podstawowe

Produkcja

Sprzedaż

Funkcje 
pomocnicze 
o charakterze 
technicznym

Techniczne przygotowanie produkcji

Logistyka 

Badania i rozwój

Zaopatrzenie

Zarządzanie produktem 

Kontrola jakości

Utrzymanie ruchu

Funkcje 
pomocnicze 
o charakterze 
ekonomicznym

Marketing 

Personel

Rozwój personalny

Finanse (Księgowość)

Controlling

Informatyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prawo i organizacja

Oznaczenia do tabeli 4: 

Realizacja funkcji Brak realizacji funkcji

JN – jednostka nadrzędna zlokalizowana w Niemczech
JPN1/2/3 – jednostki podporządkowane zlokalizowane w Niemczech 
JPP – jednostka podporządkowana zlokalizowana w Polsce
JPCh – jednostka podporządkowana zlokalizowana w Chinach

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Kierunki przemieszczania funkcji wewnątrz konkretnej jednostki gospodarczej koncernu 
w latach 2010—2014 
Źródło: opracowanie własne 

Zadania w  zakresie tych funkcji były realizowane 
centralnie na rzecz podległych zakładów.

• Lokalizacja badań i rozwoju w spółkach polskiej oraz 
chińskiej miała służyć kreowaniu nowych rozwią-
zań technicznych i innowacyjnych w wytwarzanych 
komponentach, wyrobach gotowych, a także tworze-
niu nowych produktów. Natomiast zakłady w sferze 
badawczo-rozwojowej oprócz wsparcia centralnego 
korzystały z rozwiązań wypracowanych w spółkach.
W  latach 2010–2014 dochodziło do wielokierunko-

wych zmian w lokalizacji funkcji. 
Na rysunku 2 przedstawiono kierunki przemieszcza-

nia funkcji wewnątrz konkretnej jednostki gospodar-
czej koncernu, a na rysunku 3 – pozostałe zidentyfiko-
wane kierunki zmian.

Z analizy danych zawartych na rysunkach 2 i 3 wyni-
ka, że w niemieckim koncernie motoryzacyjnym zmiany 
w  rozmieszczeniu funkcji miały charakter wielokierun-
kowy i objęły większość funkcji organicznych. Spośród 
przedstawionych w  części teoretycznej opracowania 
potencjalnych kierunków zmian nie rozpoznano je-
dynie przemieszczania funkcji między wewnętrznymi 
jednostkami koncernu oraz outsourcingu funkcji. Naj-
więcej zmian w  lokalizacji funkcji zachodziło w  jed-

nostce nadrzędnej oraz w spółkach polskiej i chińskiej, 
natomiast najmniej w  zakładach. Oznacza to zatem, 
że w  koncernie zachodziły niejednakowe zmiany we 
wszystkich podmiotach. Pierwszym z  analizowanych 
kierunków jest wydzielanie funkcji. W badanym okresie 
w całym koncernie wzrastała ranga i rola funkcji perso-
nalnej. Na szczeblu centrali wyodrębniono samodzielny 
pion personalny oraz powołano wiceprezesa ds. per-
sonalnych. W  niniejszym pionie zlokalizowano nowe 
elementy funkcji: rozwój personalny, rozwój młodocia-
nych pracowników, rozwój kompetencji technicznych 
personelu. Ogólnie rzecz ujmując, koncern przywiązuje 
dużą wagę do podnoszenia umiejętności i  kwalifikacji 
zatrudnionych pracowników, jak też nowo przyjmowa-
nych. Na szeroką skalę współpracuje ze szkołami i uczel-
niami. O  znaczeniu tej funkcji dla całej organizacji 
świadczy także uruchomienie profesjonalnego centrum 
kompetencji specjalizującego się m.in. w  prowadzeniu 
szkoleń dla swoich pracowników w Niemczech, Polsce 
i Chinach. Główną przyczyną wydzielania nowych skła-
dowych funkcji personalnej są zasady gospodarowania 
zasobami ludzkimi, a  w  szczególności podprzyczyny: 
niewystarczający poziom kwalifikacji i  umiejętno-
ści personelu produkcyjnego, nowo zatrudnianego  
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personelu produkcyjnego (m.in. absolwentów szkół 
zawodowych, średnich); wysoka fluktuacja i  absencja 
kadry pracowniczej w  zakładach niemieckich. Przyczy-
ną wydzielenia funkcji zarządzanie ryzykiem były trud-
ności w  oszacowaniu opłacalności nowych inwestycji 
infrastrukturalnych oraz projektów motoryzacyjnych, 
a funkcji projekty międzynarodowe – brak koordynacji 
realizowanych projektów motoryzacyjnych w zakładach 
niemieckich. Wydzielono także funkcję Vorseriencenter. 
Na jej treść składają się zadania z zakresu przygotowania 
prototypów, przed serii i serii produkcyjnej, wdrożenia 
nowych produktów i testowania wyrobów. Funkcja jest 
wsparciem dla wszystkich zakładów niemieckich. Przy-
czyną jej wydzielenia była niezadowalająca jakość rea- 
lizowanych zadań w  niniejszych zakładach. Kolejnym 
kierunkiem zmiany, rozpoznanym tylko na szczeblu 
jednostki nadrzędnej, była rezygnacja z  realizacji funk-
cji. W przypadku tego kierunku ustalono, w następstwie 
przeprowadzonego wywiadu z  członkiem nowego za-
rządu, iż to właśnie zmiana kierownictwa koncernu była 
przyczyną rezygnacji z  realizacji funkcji projekty mię-
dzynarodowe, utrzymanie ruchu oraz produkcja. Dla 
jednostek zależnych oznaczało to zwiększenie zakresu 
zadań i  samodzielności decyzyjnej w  sferze produkcji 
i utrzymania ruchu. Centralizacja objęła jedynie funkcję 

informatyczną. Proces ten dotyczył zakładu niemiec-
kiego zlokalizowanego na tym samym terenie (obsza-
rze przemysłowym) co centrala koncernu. Przyczyną 
centralizacji było generowanie zbyt wysokich kosztów 
w wyniku dublowania się funkcji. Obecnie to jednostka 
nadrzędna wspiera zakład w  obszarze szeroko pojętej 
informatyki. Kolejnym kierunkiem zmiany, szczegól-
nie pożądanym przez zarządy podległych jednostek, 
jest decentralizacja. Sprzyja ona zwiększaniu zakresu 
realizowanych funkcji i  nabywaniu nowych kompeten-
cji. Procesy decentralizacyjne objęły przede wszystkim 
spółki polską i chińską. Nasiliły się w latach 2012–2013. 
Dotyczyły głównie funkcji pomocniczych o charakterze 
ekonomicznym i technicznym. Stąd też były wywołane 
różnymi przyczynami. Pierwszą przyczyną wywołu-
jącą przemieszczanie różnych funkcji do podległych 
jednostek są  zasady gospodarowania zasobami ludzki-
mi, a  w  szczególności podprzyczyny: odpowiedni po-
ziom kwalifikacji zatrudnionego personelu pośrednio 
produkcyjnego, doświadczenie personelu pośrednio 
produkcyjnego, dostęp do wykwalifikowanych kadr 
w regionie, orientacja na zarządzanie talentami. Drugą 
przyczyną wpływającą na decentralizację elementów 
składowych funkcji badań i rozwoju oraz technicznego 
przygotowania produkcji jest tempo zmian w  zakresie 

Oznaczenie:

Rys. 3. Kierunki przemieszczania funkcji w niemieckim koncernie w latach 2010—2014 
Źródło: opracowanie własne
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postępu technicznego, a w szczególności podprzyczyny: 
wprowadzanie do produkcji nowych udoskonalonych 
maszyn, urządzeń i nowych technologii oraz nowe roz-
wiązania w  zakresie materiałów, procesów i  wyrobów. 
Trzecią przyczyną sprzyjającą przemieszczaniu funkcji 
zarządzanie produktem są zmiany na rynku (wzrost wy-
magań nabywców, silny wzrost konkurencji, tendencje 
do skracania cyklu życia produktów, kryzysy gospo-
darcze). Bez względu jednak na rodzaj funkcji decen-
tralizacji sprzyja dobra kondycja finansowa jednostek 
podporządkowanych. Kolejnym kierunkiem zmiany jest 
insourcing. Na włączenie funkcji do struktury koncernu 
miały wpływ następujące przyczyny: niezadowalająca 
jakość realizowanych zadań przez usługodawców, długi 
czas realizacji, wzrostowa tendencja cen oraz zły stan 
techniczny wykorzystywanych maszyn, urządzeń i środ-
ków transportowych.

Wewnątrz konkretnej jednostki gospodarczej kon-
cernu dochodziło do przemieszczania funkcji między 
pionami organizacyjnymi (rys. 2). Wśród przyczyn 
wywołujących taki stan rzeczy rozpoznano wdrażanie 
zarządzania procesowego, zróżnicowane rozwiązania 
w  zakresie struktur organizacyjnych jednostek zależ-
nych i nieefektywne rozwiązania organizacyjne.

Ostatnią kwestią badawczą było rozpoznanie fak-
tycznych korzyści ze zmian w  lokalizacji funkcji or-
ganicznych. Zdaniem menedżerów biorących udział 
w  wywiadach, zmiany, jakie zachodziły w  rozmiesz-
czeniu funkcji na poziomie jednostki nadrzędnej 
i  jednostek podporządkowanych, przyniosły korzyści 
dla całego koncernu. Odnotowano wzrost przychodów 
koncernu oraz stopniowe obniżanie kosztów jego funk-
cjonowania m.in. w  wyniku uruchomienia drugiego 
zakładu produkcyjnego w  Polsce. Ograniczono liczbę 
reklamacji wyrobów gotowych oraz konfliktów (nie-
powodzeń) przy wprowadzaniu pracowników do pracy. 
Skoncentrowano zadania składające się na treść danej 
funkcji we właściwej jednostce organizacyjnej. Jednak 
poszukiwanie optymalnych miejsc dla realizacji niektó-
rych funkcji nadal trwa. Na szczególną uwagę zasługuje, 
zdaniem badanych, nabywanie specjalistycznej wiedzy 
technicznej przez personel produkcyjny w ramach ma-
cierzystej struktury koncernu. Pozwoliło to na zwięk-
szenie wydajności produkcji, zapobieganie błędom 
w  procesie produkcyjnym, ograniczenie ilości rekla-
macji, uniezależnienie się od zewnętrznych instytucji 
szkoleniowych. Dla centrali istotną, uzyskaną korzyścią 
jest systematyczne zwiększenie stopnia zaangażowania 
spółek polskiej i chińskiej w poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu i nabywanie przez nie nowych kompetencji.

Podsumowanie

W pracy podjęto istotny i aktualny problem zmian 
w rozmieszczenie funkcji organicznych w struk-

turze organizacji wielopodmiotowej. Decyzja o zmianie 
lokalizacji funkcji powinna być poprzedzona wszech-
stronną analizą miejsc gwarantujących najlepsze wa-
runki sprzyjające realizacji funkcji. Niniejsza decyzja 

nabiera zdecydowanie większego znaczenia, gdy mamy 
do czynienia z  organizacją o  strukturze wielopodmio-
towej, a  więc z  materią złożoną, w  której wszystkie 
wewnętrzne podmioty mogą pretendować do realizacji 
funkcji. Decyzja ta jest decyzją odwracalną, ale w  za-
leżności od charakteru funkcji, jej rangi, znaczenia, 
konsekwencje cofnięcia podjętej decyzji mogą być bar-
dzo „bolesne” dla organizacji. Stąd też za uzasadnione 
w procesach decyzyjnych należy uznać dogłębną analizę 
wszelkich okoliczności, warunków, które mogą ułatwić 
wskazanie najwłaściwszego miejsca do realizacji funk-
cji. Przedstawione w  części teoretycznej opracowania 
kierunki i przyczyny zmian nie należy ograniczać tylko 
do już wskazanych, ale je rozwijać i pogłębiać w  toku 
dalszych badań, tak teoretycznych, jak i empirycznych. 

Projektowanie nowoczesnych rozwiązań lokaliza-
cyjnych funkcji opiera się na istniejącej wiedzy w tym 
zakresie. Z  tego względu, iż jest ona nadal niewystar-
czająca, a  dynamika zmian w  organizacjach wielopod-
miotowych jest duża, autor niniejszego opracowania 
zakłada, że w  praktyce gospodarczej dochodzi do 
częstych relokacji funkcji w wyniku ich błędnego, pier-
wotnego rozmieszczenia. Po części tę tezę potwierdzają 
przedstawione wyniki badań w  zakresie przemieszcza-
nia logistyki wewnętrznej w strukturze spółek polskiej 
i  chińskiej. Niniejsza funkcja w  ciągu dwóch lat „ba-
lansowała” między pionami produkcji i logistyki. W ten 
tok rozważań wpisuje się także insourcing transportu 
wewnętrznego i  utrzymania ruchu. Prowadzi to w  re-
zultacie do wniosku, iż nie ma prostych rozwiązań 
i  sprawdzonych schematów na optymalną relokację 
funkcji. Przeprowadzone badania w  niemieckim kon-
cernie wykazały, iż zmiany w lokalizacji funkcji są wie-
lokierunkowe i  wywołane zróżnicowanymi przyczyna-
mi silnie powiązanymi z otoczeniem organizacji. 

Mimo iż opisane tendencje w  rozmieszczeniu funk-
cji zaobserwowano tylko w  jednej, badanej organiza-
cji wielopodmiotowej, to na ich bazie można jednak 
poczynić spostrzeżenia o  charakterze ogólnym. Po 
pierwsze, przenoszenie przedstawionych tu rozwią-
zań lokalizacyjnych funkcji do innych zgrupowanych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza do tych spoza branży moto-
ryzacyjnej, bez uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego, 
może być obarczone wysokim ryzykiem niepowodze-
nia. Po drugie, rozpoznane kierunki zmian, przyczyny 
je wywołujące, jak i uzyskane korzyści z relokacji funk-
cji w badanej organizacji, mogą wystąpić w podobnych 
organizacjach wielopodmiotowych reprezentujących 
branżę motoryzacyjną. Po części przemawia za tym 
fakt, że badany koncern jest jednym z  wielu między-
narodowych koncernów produkujących kompletne 
elementy wyposażenia samochodów.

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
e-mail: psb@op.pl
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Przypisy

1) Organizacja wielopodmiotowa składa się z jednostki nadrzęd-
nej i  jednostek podporządkowanych. Wewnętrzne jednostki 
posiadają zróżnicowany status prawny i  ekonomiczny. Jed-
nostka nadrzędna pełni rolę ośrodka zarządzającego. Narzuca 
cele podległym jednostkom i egzekwuje ich realizację. 

2) W  przedstawionym w  tabeli 1  zbiorze funkcji organicznych 
oraz w dalszych rozważaniach nie stosuje się rozdziału między 
funkcjami regulacyjnymi a podstawowymi i pomocniczymi.
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Changes in the Location  
of Organic Functions in a Structure  
Consisting of Multiple Entities  
— A Case Study

Summary

The main aim of the article is to present the directions 
of changes in the location of organic functions in 
a  structure consisting of multiple entities. The paper 
presents a  set of organic functions which consists 
of basic, auxiliary and control functions, as well as 
potential directions and reasons of their changes. 
Theoretical considerations have been confirmed by the 
results of the research connected with organic functions 
of multiple entities. The research was carried out in all 
the economic entities of a German-based concern from 
the automotive industry. It has confirmed the presence 
of multidirectional changes in the location of functions, 
as well as the existence of specific reasons which cause 
them and actual benefits from their movements.

Keywords

parent unit, subsidiary, organic functions, relocation of 
organic functions, multiple entity
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ETYKA W BIZNESIE — WYNIKI BADAŃ 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Włodzimierz Sroka

Wprowadzenie

R osnące oczekiwania interesariuszy wielu przedsiębiorstw, 
w  tym zwłaszcza pracowników, inwestorów i  klientów, 

coraz częściej wymuszają wdrożenie przez nich idei społecz-
nej odpowiedzialności. Hasło „etyczny biznes” stało się tak 
popularne, że przekroczyło granice kręgów biznesowych, 
wzbudzając szerokie zainteresowanie zarówno środowisk 
akademickich, jak i  organizacji pozarządowych. Niewiele 
jest koncepcji biznesowych, które są tak powszechnie akcep- 
towane jak etyka w  biznesie. Można nawet stwierdzić, że 
etyka w biznesie ma kluczowe znaczenie dla firm w wielu 
krajach świata. Jeśli firma chce być postrzegana jako wia-
rygodny partner w biznesie, powinna postępować zgodnie 
z tą koncepcją (Sroka, Lőrinczy, 2015). Dotyczy to nie tylko 
globalnych korporacji, ale także małych i średnich przedsię-
biorstw funkcjonujących zarówno w  krajach rozwiniętych, 
jak i  rozwijających się, niezależnie od sektora. W  świetle 
przedstawionych faktów nie powinno dziwić, że wiele euro-
pejskich i amerykańskich szkół biznesu prowadzi programy 
etyki biznesu (Donaldson, Fafaliou, 2003; Jastrzębski, 2012), 
a rosnące zainteresowanie w kwestiach etycznych otworzyło 
rynek dla konsultantów i  trenerów (Van Liedekerke, De-
muijnck, 2012).

Przedsiębiorstwa wykorzystują różne zestawy instrumen-
tów, aby być traktowane jako organizacje etyczne (np. ko-
deksy etyki czy kodeksy dobrych praktyk), chociaż praktyka 
pokazuje, że szereg z nich często działa w zupełnie inny spo-
sób (Lőrinczy, Sroka, 2016). Biorąc pod uwagę wymienione 
uwarunkowania, celem niniejszej pracy jest określenie skali 
i  zakresu występowania zachowań etycznych w  przedsię-
biorstwach funkcjonujących w trzech sektorach gospodarki: 
farmaceutycznym, tytoniowym i alkoholowym1.

Niniejsze opracowanie ma następującą strukturę. Po 
pierwsze, krótko opisano pojęcie etyki biznesu oraz jego 
genealogię. Po drugie, przedstawiono metodykę badań włas- 
nych, które zostały zrealizowane w wymienionych sektorach 
polskiej gospodarki. W kolejnych częściach omówiono wy-
niki badań oraz dokonano analizy otrzymanych wyników. 
Na zakończenie zaprezentowano wnioski i  ograniczenia 
wynikające ze zrealizowanych badań.

Koncepcja etyki biznesu 
w literaturze przedmiotu

P ojęcie etyki wywodzi się z języka greckiego (ethikos 
– zwyczajowy, od ethos – obyczaj) i  na przestrzeni 

wielu wieków miało podwójne znaczenie: oznaczało 
moralność lub też określało naukę o  zasadach moral-
nych (Nogalski, Śniadecki, 2001, s.  20–22). Można ją 
zdefiniować jako teorię moralności, która próbuje syste-
matyzować moralne osądy (Paswan, 2015) lub też zasadę 
moralną, którą ludzie wykorzystują w swoich decyzjach 
(Salehi i  in., 2012). W  potocznym rozumieniu etyka 
oznacza zasady lub reguły, które określają właściwe lub 
złe postępowanie.

Etyka w  biznesie ma długą historię (Fischer, Lovell, 
2009). Szereg skandali korupcyjnych związanych z  taki-
mi firmami, jak Enron czy też WorldCom zmienił po-
strzeganie wielu podmiotów gospodarczych przez opinię 
publiczną. Nic więc dziwnego, że w  wyniku tych skan-
dali i  ujawnionych nadużyć pojawiły się oczekiwania, 
żeby tę teorię wykorzystać w praktyce. Dlatego w XXI w. 
biznes uległ przekształceniu: z braku odpowiedzialności 
do odpowiedzialności etycznej. Można zatem stwierdzić, 
że etyka biznesu jest naukową dyscypliną zajmującą się 
moralnym kontekstem gospodarowania i  zarządzania. 
Termin etyka biznesu łączy dwa słowa: „biznes” i „etyka”, 
które obejmują zasady moralne, przekonania, wartości, 
kulturę, kwestie związane z  zarządzaniem oraz prowa-
dzeniem działalności biznesowej (Dimitriades, 2002). 
Powszechnie uważa się, że etyka w biznesie jest kluczo-
wa dla współczesnych menedżerów. Jak twierdzi Jamnik 
(2011), „menedżerowie w  organizacjach napotykają na 
kwestie etyczne w  każdym dniu swojej pracy. Rzadko 
która ich decyzja nie dotyczy aspektów etycznych”. 

W literaturze przedmiotu występują różne definicje 
etyki w  biznesie, jednakże zdecydowana większość 
z nich skupia się na moralnej akceptacji działań podej-
mowanych przez menedżerów oraz pracowników danej 
organizacji (De Cremer i in., 2011). B. Rok (2004) uwa-
ża, że koncepcja etyki w biznesie może być definiowana 
jako „systematyczne studium kwestii moralnych (prze-
konania, normy, wartości itd.) występujących w  biz-
nesie i związanych z nimi zachowań ludzi, organizacji 
oraz instytucji”. Generalnie można stwierdzić, że etyka 
biznesu bada i wykorzystuje moralne wartości, zasady 
i  standardy, które definiują i  kontrolują zachowania 
uczestników działalności gospodarczej na wszystkich 
poziomach życia gospodarczego. Rozwój etyki biznesu 
można podzielić na pięć okresów (Tomczyk-Tołkacz, 
1997, s. 29–32):
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• lata 1870–1960, traktowane jako okres pionierski, 
w którym pojawiły się pojedyncze prace filozofów, eko-
nomistów i  teologów, poruszające przede wszystkim 
zagadnienia procesów gospodarczych w  nauce spo-
łecznej Kościoła, np. uczciwości wynagrodzenia, zasad 
pracy czy moralności kapitalizmu;

• lata 60. XX wieku – zwrócenie uwagi na interesy spo-
łeczne, podejmowanie kwestii odpowiedzialności 
prawnej przedsiębiorstw, powstawanie pierwszych or-
ganizacji konsumenckich, ekologicznych, feministycz-
nych itp.;

• lata 70. XX wieku – wyodrębnienie etyki biznesu jako 
samodzielnej dziedziny badawczej, krytykowanie nie-
etycznych działań i zachowań firm;

• pierwsza połowa lat 80. – pojawienie się pojęcia ety-
ki menedżerskiej (USA, Kanada), rozpowszechnianie 
wiedzy o etyce biznesu poprzez uruchamianie nowych 
kierunków na uniwersytetach związanych z etyką biz-
nesu czy też organizowanie szkoleń z zakresu etyki biz-
nesu w firmach;

• od drugiej połowy lat 80. do chwili obecnej – powsta-
nie instytucji i  organizacji międzynarodowych zajmu-
jących się etyką w  biznesie (np. European Business 
Ethics Network – EBEN) oraz próba usystematyzowa-
nia miejsca etyki biznesu wśród innych dziedzin wie-
dzy i zbudowania jej podstaw metodologicznych.
W praktyce gospodarczej etyka uzewnętrznia się w po-

staci określonych standardów etycznych, według których 
zachowuje się dana organizacja. Kompleksowe ujęcie 
takich standardów w  odniesieniu do wszystkich grup 
interesariuszy firmy przybiera postać kodeksu etyczne-
go, definiującego nie tylko normy wewnętrzne, ale także 
pryncypia jej społecznej odpowiedzialności. Według 
M. Bugdola (2007, s. 163), nie można tworzyć kodeksów 
etycznych tylko „dla zasady”, w szczególności gdy nie to-
warzyszy temu uwzględnienie wartości i  zasad ważnych 
dla samych pracowników, gdyż istnieje wówczas duże 
prawdopodobieństwo zachowań nieetycznych wśród 
pracowników. W  kodeksach etycznych przedsiębiorstw 
powinny być zawarte informacje dotyczące działań fir-
my wobec właścicieli, współpracowników, dostawców 
i  nabywców, konkurentów, społeczeństwa oraz wobec 
państwa. Kodeksy etyczne obejmują więc zestaw reguł, 
obowiązujących w  danym otoczeniu, w  jego systemach 
wartości i kulturze organizacyjnej (Klimczak, 1999, s. 72– 

–73). Podobnego zdania jest E. Skrzypek (2010), twierdząc, 
że wśród najważniejszych zasad, jakie należy przestrzegać 
w  biznesie, należy wymienić: zasadę moralności, uczci-
wości, roztropności, rzetelności, niezdolności do oszustw, 
szacunku i  poszanowania cudzej pracy, wiedzy, umie-
jętności, unikania konfliktów oraz korupcji, pogłębienia 
odpowiedzialności prawnej i moralnej, życzliwości i sku-
teczności (ale nie za wszelką cenę).

Należy jednak podkreślić, że problem etyki w biznesie 
jest zjawiskiem bardziej złożonym. Z  jednej strony, zasad 
etycznych nie można na nikim wymuszać, a  prawdziwa 
etyka powinna przenikać myśli człowieka, jego zamierze-
nia i czyny. Z drugiej strony, w praktyce gospodarczej firmy 
bardzo często stają przed szeregiem dylematów etycznych 

w  zarządzaniu, takich jak: instrumentalne i  opresyjne 
podejście do ludzi w organizacjach, dehumanizacja zarzą-
dzania oraz manipulacja służąca zwiększaniu korzyści osób 
sprawujących władzę w  organizacjach (Sułkowski, 2013, 
s. 56). Jak jednak pokazuje proza życia, w większości przy-
padków przychodzi konieczność poniesienia konsekwencji 
nieetycznych zachowań. Dlatego menedżerowie powinni 
w  życiu zawodowym kierować się przesłaniem, że postę-
powanie etyczne daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa 
i  stabilności (Żuraw, 2013, s.  106–107). W  świetle prowa-
dzonych rozważań należy podkreślić, że znaczenie etyki 
biznesu będzie wzrastało (Sroka, Hittmár, 2016, s. 254). Nie 
ma co do tego żadnych watpliwości. Uważa się nawet, że 
firmy powinny tworzyć klimat sprzyjający zachowaniom 
etycznym, gdyż w przeciwnym razie ich rentowność uleg- 
nie zmniejszeniu (Salehi i in., 2012). 

Metoda badawcza

P rzeprowadzone badania ankietowe obejmowały na-
stępujące bloki tematyczne:

• instytucje etyczne w badanej organizacji,
• stosunek ankietowanych do kwestii etycznych, 
• interesariusze badanej organizacji, 
• własna organizacja.

Badaniami objęto grupę losowo wybranych 100 pod-
miotów funkcjonujących w  branżach: alkoholowej (40 
firm), farmaceutycznej (30 firm) oraz tytoniowej (30 pod-
miotów). Badania przeprowadzono w  okresie od lutego 
do maja 2014 r. Pytania w ramach poszczególnych bloków 
tematycznych miały charakter zamknięty, umożliwiając 
respondentom udzielanie odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie 
wiem” lub też umożliwiając ocenę badanego zjawiska przy 
użyciu skali punktowej od 1 do 5 punktów, gdzie 1 ozna-
czał „nie zgadzam się wcale”, a 5 „zgadzam się całkowicie”.

Łącznie uzyskano zwrotnie 30 odpowiedzi, w  tym 21 
poprawnie wypełnionych ankiet. Liczba otrzymanych 
ankiet, a przede wszystkim podmioty, które udzieliły od-
powiedzi, pozwalają na ocenę sytuacji w  zakresie wystę-
powania etyki w biznesie wśród firm z badanych sektorów 
polskiej gospodarki, a  także wyciągnięcie interesujących 
wniosków z badań.

Badane organizacje były zróżnicowane pod względem 
wielkości. Znajdowały się wśród nich koncerny globalne, 
duże przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Najwięk-
szy odsetek wśród jednostek, które udzieliły odpowiedzi, 
stanowiły jednostki z  sektora farmaceutycznego (52%), 
z  kolei najmniej – jednostki reprezentujące branżę tyto-
niową (14%). Pozostałe jednostki reprezentowały branżę 
alkoholową. Z tych dwóch ostatnich sektorów pochodziło 
też najwięcej podmiotów, które stwierdziły, że katego-
rycznie nie są zainteresowane udziałem w badaniach i nie 
udzielą żadnej odpowiedzi. 

Wśród menedżerów, którzy udzielili odpowiedzi, 
wszystkie (poza jedną osobą) posiadały wyższe wykształ-
cenie. Wśród udzielających odpowiedzi było więcej kobiet 
niż mężczyzn (odpowiednio 57% i 43%). Respondentów 
charakteryzował relatywnie niewielki staż pracy w  ba-
danych przedsiębiorstwach, gdyż zaledwie troje z  nich 
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posiadało ponad 10-letni staż pracy. Z  kolei największa 
liczba ankietowanych była związana z przedsiębiorstwem 
od 5 do 7 lat. Jest to jednak całkowicie wystarczający okres 
czasu, żeby poznać organizację i  wyrobić sobie własne 
zdanie na temat jej funkcjonowania. Sprzyja temu również 
fakt, iż aż 50% respondentów pełni funkcję przedstawicie-
li handlowych. Pozostałe stanowiska były reprezentowane 
przez menedżerów sprzedaży (28% odpowiedzi) oraz me-
nedżerów produktu (11%). Pozostałe 11% badanych było 
zatrudnionych na innych stanowiskach.

Instytucje etyczne w badanej 
organizacji — wyniki badań

W tej części ankiety respondenci mieli odpowiedzieć 
na pytanie „tak”, „nie” lub „nie wiem” (rys. 1). Zde-

cydowana większość firm stwierdziła, że ich przedsiębior-
stwa posiadają Kodeks etyczny (pyt. 1). 

Należy przypuszczać, że Kodeks etyczny posiadają duże 
i  bardzo duże przedsiębiorstwa, z  kolei małe podmioty 
nie widzą potrzeby posiadania takiego dokumentu. Może 
również dziwić brak wiedzy ankietowanych na temat 
tego, czy ich firma posiada Kodeks etyczny, gdyż w  ich 
działalności taka wiedza wydaje się niezbędna. Większość 
respondentów potwierdziła także, że ich organizacje 
mianowały osoby odpowiedzialne za kontrolę zachowań 
etycznych (pyt. 2). Odpowiedzi były podobne do tych 
z  pytania pierwszego, chociaż, jak należało oczekiwać, 
mniejsza liczba firm odpowiedziała na to pytanie pozy-
tywnie, więcej też było odpowiedzi negatywnych. Z kolei 
trzech respondentów stwierdziło, że nie ma takiej wiedzy.

Badania wykazały, że większość badanych przedsię-
biorstw posiada jasne procedury na wypadek wystąpienia 
nieetycznych zachowań (pyt. 3), które gwarantują pra-
cownikom prawo do wskazania raportu nadużyć (pyt. 4). 

Jak należało oczekiwać, nie wszyscy ankietowani mają 
wiedzę na ten temat, stąd znacząca liczba odpowiedzi 

„nie wiem”. 

Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów 
posiada szczegółowe zasady i  procedury związane z  poli-
tyką antykorupcyjną (19 firm), a przeciwnego zdania było 
4  respondentów (liczba negatywnych odpowiedzi może 
także wskazywać, że firmy te nie realizują polityki anty-
korupcyjnej). Świadczy to o  odpowiedzialnym podejściu 
badanych organizacji do kwestii korupcji (pyt. 5).

Z  drugiej strony, ponad połowa badanych podmiotów 
nie organizuje żadnych specjalnych imprez (kursów, semi-
nariów) w  tym zakresie (pyt. 6). Potwierdziło to 11 bada-
nych firm. 

Prawie połowa ankietowanych firm (10) nie została 
wymieniona w  mediach w  ostatnich 3  latach w  związku 
z etycznymi kwestiami (pyt. 7). 

Duża liczba respondentów nie ma, niestety, wiedzy 
w  tym względzie, stąd ich odpowiedź „nie wiem” (7 pod-
miotów). Trudno stwierdzić, czy odpowiedzi „tak” ozna-
czają dobrze czy źle, gdyż respondenci nie wskazali, czy 
chodziło o negatywny, czy też pozytywny charakter infor-
macji o firmie w mediach.

Zdecydowana większość respondentów (13) stwierdziła, 
że ich firmy nie otrzymały kar za nieetyczne zachowanie 
w  ostatnich trzech latach, natomiast takie mandaty otrzy-
mało 3 podmioty (pyt. 8). Świadczy to o rzetelnym podej-
ściu do tematyki badań. Taka odpowiedź może być jednak 
także uzasadniona anonimowością badań.

Generalnie można zauważyć, że ten obszar w badanych 
przedsiębiorstwach wygląda bardzo korzystnie. Więk-
szość z badanych przedsiębiorstw posiada Kodeks etyczny, 
mianowało osoby odpowiedzialne za zachowania etyczne 
w organizacji, a także ma jasne procedury na wypadek wy-
stąpienia nieetycznych zachowań. Zdecydowana większość 
ankietowanych firm posiada również politykę antykorup-
cyjną (chociaż z  drugiej strony nie organizuje żadnych 
kursów ani też szkoleń w  tym zakresie, co potwierdziła 
ponad połowa ankietowanych) oraz nie otrzymała kar 
za nieetyczne zachowania w  ostatnich latach. Świadczy 
to o  tym, że badane firmy rozumieją, co oznacza „bycie 

Rys. 1. Wyniki odpowiedzi w części ogólnej ankiety
Źródło: opracowanie własne
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etyczną” organizacją. Może to bowiem oznaczać dla nich 
określone korzyści. Warto podkreślić, że otrzymane wyni-
ki są  skorelowane z  wynikami badań przeprowadzonych 
wśród studentów biznesu w  Niemczech, z  których 75% 
potwierdziło, że realizacja ich przyszłych zadań będzie wy-
magała więcej wiedzy w zakresie kwestii etycznych2. 

Stosunek ankietowanych 
do kwestii etycznych 

W tej części badania respondenci mieli za zadanie 
stwierdzić, w  jakim stopniu zgadzają się z  zapro-

ponowanymi stwierdzeniami, gdzie 1  pkt oznaczał „nie 
zgadzam się wcale”, a 5 pkt. – „zgadzam się całkowicie”.

Odpowiedzi respondentów na pytanie o  wystąpienie 
etycznych dylematów w  pracy były silnie zróżnicowane 
(rys. 2). Należy przypuszczać, że takie wyniki spowodo-
wane są zróżnicowaniem sektorów, w których prowadzo-
ne były badania. Gdybyśmy jednak policzyli średnią liczbę 
punktów, to okazuje się, że wyniosła ona 3 pkt. Wskazuje 
to jednak na to, że etyczne dylematy są powszechnie spo-
tykane w badanych firmach.

Z kolei na pytanie, czy zdarzało się wcześniej, że ankie-
towani zachowywali się w sposób nieetyczny w swojej pra-
cy (nawet w drobnych sprawach), zdecydowana większość 
z nich (12) odpowiedziała negatywnie (rys. 3).

Gdybyśmy dodali do tego respondentów, którzy przy-
znali tej odpowiedzi 2  pkt., to okaże się, że prawie 90% 

z nich działa w sposób etyczny w swojej pracy. Warto pod-
kreślić, że nikt z ankietowanych nie wskazał, że postępuje 
nieetycznie. Odpowiedzi pozytywnych było jeszcze więcej 
na pytanie o to, co jest zachowaniem etycznym w pracy (rys. 
4). Świadczy to bardzo dobrze o respondentach i poziomie 
ich wiedzy. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy 
nie jest to próba przedstawienia się w lepszym świetle.

Z  kolei drugi blok tematyczny obejmował pytania 
związane z  własnym stosunkiem ankietowanych do 
kwestii etycznych. Charakter pytań spowodował, że 
odpowiedzi były dosyć zróżnicowane. Zdecydowana 
większość ankietowanych nie zachowywała się nieetycz-
nie w swojej pracy, ma też wiedzę odnośnie do tego, co 
jest zachowaniem etycznym w  swojej pracy (nie można, 
oczywiście, wykluczyć, że może to być próba przedsta-
wienia siebie w lepszym świetle). Z drugiej jednak strony 
większość respondentów przyznała, że etyczne dylematy 
są powszechne w ich firmach. Otrzymane wyniki potwier-
dzają twierdzenia I. Toty i H. Shehu (2012), wg których 
dylematy etyczne są coraz częstsze, szczególnie w krajach 
rozwijających się z  uwagi na rosnące naciski na wyniki 
finansowe firm, a także innych naukowców uważających, 
że współczesne przedsiębiorstwa stają przed szeregiem 
dylematów etycznych w  zarządzaniu (Sułkowski, 2013, 
s. 56), a ich menedżerowie napotykają na kwestie etyczne 
w każdym dniu swojej pracy (Jamnik, 2011).

Interesariusze badanej organizacji

P odobnie jak wcześniej, w  tej części badania respon-
denci mieli za zadanie stwierdzić, w  jakim stopniu 

zgadzają się z  zaproponowanymi stwierdzeniami, gdzie 
1  pkt oznaczał „nie zgadzam się wcale”, a  5  pkt. – „zga-
dzam się całkowicie”.

Odpowiedzi respondentów na pytanie o etyczne wyma-
gania wobec ich firm charakteryzowały się dużym zróżni-
cowaniem (rys. 5). Jedynie jeden respondent przyznał jej 
3 pkt., natomiast liczba respondentów, którzy przyznawali 
odpowiednio 1, 2  i  4  pkt. była bardzo podobna. Podob-
nie jak wcześniej, należy przypuszczać, że takie wyniki 
spowodowane są  zróżnicowaniem sektorów, w  których 
prowadzone były badania.

Rys. 2. Występowanie etycznych dylematów w swojej pracy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Zdarzało się wcześniej, że zachowywałem (am) się w spo-
sób nieetyczny w mojej pracy (nawet w drobnych sprawach)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Zawsze jest dla mnie jasne, co jest zachowaniem etycz-
nym w mojej pracy
Źródło: opracowanie własne
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Wszyscy respondenci stwierdzili, że ich firmy biorą 
pod uwagę kwestie etyczne w działalności marketingowej 
i  reklamowej. Przyznane przez nich oceny wyniosły od 
3 do 5 pkt. Żaden z nich nie przyznał 1  i 2 pkt. (rys. 6). 
Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy nie jest to 
próba przedstawienia się w lepszym świetle.

Kolejne pytania dotyczyły występowania kwestii 
etycznych u  klientów oraz dostawców. Jak stwierdzili re-
spondenci, ich dostawcy i klienci przywiązują dużą uwagę 
do kwestii etycznych. Świadczy o tym liczba uzyskanych 
odpowiedzi od 3 do 5 pkt. (rys. 7,  8). Taki wynik nie może 
też dziwić, gdyż w  sytuacji rynku klienta firmy zawsze 
mają większą możliwość wpływania na swoich dostawców, 
zwłaszcza gdy same są dużymi podmiotami. 

Ankietowani potwierdzili, że ich menedżerowie (właścicie-
le) stale twierdzą, że etyczne zachowanie jest ważne. Wszyscy 
z nich – poza dwoma – dali 4  lub 5 pkt., co jednoznacznie 
wskazuje na pozytywną odpowiedź (rys. 9). Z drugiej strony 
nie da się racjonalnie wyjaśnić motywów postępowania jedne-
go z respondentów, który był całkowicie odmiennego zdania.

Ciekawe wyniki dały odpowiedzi badanych na pytanie 
o  zachowanie etyczne firmy w  porównaniu z  głównymi 
konkurentami. Podobnie jak wcześniej, wszyscy respon-
denci przyznali oceny od 3  do 5  pkt. (rys. 10). Innymi 
słowy, każdy z respondentów jest przekonany, że ich firmy 
zachowują się bardziej etycznie niż konkurenci. Nikt jed-
nak nie wskazał, na czym opiera swoje przekonanie.

W kolejnym, trzecim bloku tematycznym poruszono pro-
blematykę interesariuszy badanych przedsiębiorstw. Zgodnie 
z  odpowiedziami respondentów, wypadł on bardzo ko-
rzystnie, ale nie ma, niestety, pewności, czy nie jest to próba 
wykreowania lepszego obrazu. Jedynie w przypadku jednego 
pytania – klienci wyrażają swoje etyczne wymagania wobec 
mojej firmy – uzyskane odpowiedzi były niejednoznaczne.

Własna organizacja 

T a część ankiety miała 5 pytań. Podobnie jak wcześniej, 
w  tej części badania respondenci mieli za zadanie 

stwierdzić, w jakim stopniu zgadzają się z zaproponowanymi 

Rys. 5. Klienci wyrażają swoje etyczne wymagania wobec mojej 
firmy
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Moja firma stale bierze pod uwagę kwestie etyczne 
w działalności marketingowej i reklamowej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Komunikowanie się z klientami w kwestiach etycznych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Etyczna wiarygodność dostawców
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Nasi menedżerowie (właściciele) stale twierdzą, że 
etyczne zachowanie jest ważne
Źródło: opracowanie własne
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stwierdzeniami, gdzie 1 pkt oznaczał „nie zgadzam się wcale”, 
a 5 pkt. – „zgadzam się całkowicie”.

Dwa pierwsze pytania w  tej grupie dotyczyły wpływu 
etycznych zachowań na sukces firmy. Zgodnie z oczekiwa-
niami, respondenci jednoznacznie potwierdzili zasadność 
takich stwierdzeń. Odpowiedzi od 3 do 5 pkt. w obu przy-
padkach udzieliło po  85,7% ankietowanych (rys. 11,  12). 
Dziwić może natomiast fakt, że byli także respondenci, 
którzy mieli odmienne zdanie. 

Z kolei dwa następne pytania koncentrowały się na nie-
etycznych zachowaniach. Odpowiedzi na pierwsze z nich, tj. 
nieetyczne zachowanie jest dość powszechne w mojej firmie, 

wydają się być skorelowane z  wcześniejszymi, a  zdecydo-
wana większość respondentów zaprzecza takim stwierdze-
niom (rys. 13). 

Respondenci wskazują także, że praca w  całkowicie 
etyczny sposób w każdym aspekcie naszego biznesu jest 
praktycznie niemożliwa. Takiej odpowiedzi udzieliło 
66,7% respondentów (oceny od 3  do 5  pkt.) (rys. 14). 
Może to wskazywać na złożoność prowadzenia biznesu 
w badanych sektorach.

Dodatkowo, ankietowani wskazali, że znaczenie etycz-
nych zachowań w mojej firmie wzrośnie w ciągu najbliższych 
2 lat. Aż 85,7% z nich przyznało oceny od 3 do 5 pkt. (rys. 15).

Rys. 10. Zachowanie etyczne firmy w porównaniu z głównymi 
konkurentami
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Etyczne zachowanie sprzyja osiągnięciu sukcesu
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Etyczne zachowanie pomaga osiągnąć wyższą sprzedaż 
w firmie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Nieetyczne zachowanie jest dość powszechne w mojej 
firmie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 14. Praca w całkowicie etyczny sposób w każdym aspekcie 
biznesu jest praktycznie niemożliwa
Źródło: opracowanie własne

Rys. 15. Znaczenie etycznych zachowań w mojej firmie wzrośnie 
w ciągu najbliższych 2 lat
Źródło: opracowanie własne
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Pytania z  ostatniego bloku tematycznego dotyczyły 
własnej organizacji respondentów. Respondenci jedno-
znacznie potwierdzili, że etyczne zachowanie sprzyja 
osiągnięciu sukcesu i pomaga osiągnąć wyższą sprzedaż. 
Uważają także, że znaczenie etycznych zachowań w mojej 
firmie wzrośnie w ciągu najbliższych 2  lat, co stawia ich 
firmy w  bardzo korzystnym świetle. Otrzymane wyniki 
potwierdzają zatem wcześniejsze twierdzenia Chana 
i  innych (2009) o  rosnącej świadomości i  zainteresowa-
niu kwestiami etycznymi w  podejmowaniu decyzji biz-
nesowych, zwłaszcza w  Europie, a  także o  pozytywnym 
wpływie „bycia etycznym” na biznes (Van Liedekerke, 
Demuijnck, 2012) i wyniki finansowe firm (Berrone i in., 
2005). Odnosi się to zwłaszcza do Europy. Z drugiej strony 
jako realistyczne należy wskazać podejście respondentów, 
sugerujące, że praca w całkowicie etyczny sposób w każ-
dym aspekcie biznesu jest praktycznie niemożliwa (po-
twierdziło to 67% ankietowanych).

Podsumowanie

W  ciągu ostatnich 20 lat sytuacja w zakresie postrze-
gania kwestii etycznych w Europie uległa znaczącej 

zmianie. Początkowo traktowano je bardziej w aspektach 
filozoficznych, a tylko do pewnego stopnia odnosiły się do 
biznesu. Obecnie punkt ciężkości uległ radykalnej zmia-
nie i badania dotyczące etyki koncentrują się głównie na 
kwestiach biznesowych, a w badania i szkolenia związane 
z etyką w biznesie zaangażowanych jest tysiące ludzi (Van 
Liedekerke, Demuijnck, 2012).

Zrealizowane badania potwierdziły, że firmy z  bada-
nych sektorów deklarują wykorzystanie koncepcji etyki 
w biznesie w swojej działalności. Etyka biznesu jest trakto-
wana przez badane podmioty jako znaczący czynnik, któ-
ry wpływa na ich sukces i osiągane wyniki, a jej rola będzie 
się zwiększać w przyszłości. Z drugiej jednak strony, skala 
i  zakres występowania zachowań etycznych w badanych 
firmach jest zróżnicowana, co może implikować potrzebę 
dalszych badań w tym zakresie. 

Należałoby wskazać także na ograniczenia związane ze 
zrealizowanymi badaniami. Chociaż ankiety wysłano do 
100 przedsiębiorstw, to uzyskano ogółem jedynie 30 od-
powiedzi, w tym tylko 21 prawidłowo wypełnione ankiety. 
Przedsiębiorstwa, które odmówiły udziału w  badaniu, 
podawały różne przyczyny (najczęściej poufność i  wraż-
liwy charakter danych, konieczność uzyskania zgody 
właściciela). W  sektorze alkoholowym, zwłaszcza mniej-
sze firmy udzielały telefonicznej informacji, że postępują 
etycznie względem klientów i kontrahentów, a ankieta jest 
nastawiona na duże korporacje. 

Po drugie, z uwagi na zaobserwowane błędy w wypełnia-
niu ankiet, kolejne badania należałoby przeprowadzić przy 
udziale przedstawicieli badanych przedsiębiorstw (wywiady 
bezpośrednie). Wydaje się, że cykliczne badania, organizo-
wane np. co 5–10 lat we wskazanych sektorach, pozwoliłyby 
na uzyskanie interesujących danych pokazujących, w jakim 
kierunku ewoluują przedsiębiorstwa z tych sektorów. Może 
to jednak być utrudnione z uwagi na widoczną niechęć re-
spondentów do uczestnictwa w badaniach. 

Warto też podkreślić, że badane przedsiębiorstwa nie 
były zainteresowane uzyskaniem wiedzy o  wynikach ba-
dań. Jedynie 6 z nich podało swoje nazwy. Jeszcze mniej 
chciałoby uzyskać informację o  najważniejszych wyni-
kach badań. Może to wskazywać, że część z  nich chyba 
nie do końca rozumie istotę i ideę etycznego podejścia do 
prowadzenia biznesu. 

dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. nadzw.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: wsroka@wsb.edu.pl

Przypisy

1) Przedmiotowe badania były częścią szerszej analizy dotyczą-
cej etyki w biznesie i CSR w czterech krajach Grupy Wyszeh-
radzkiej. Ich szerokie omówienie znajduje się w monografii: 
M. Lőrinczy i in., (2015). Niniejsze opracowanie dotyczy jedy-
nie fragmentu badań odnoszących się do Polski. 

2) Więcej na ten temat na stronie: www.sneep.info
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Ethics in Business: Analysis of Research 
Results in Polish Companies

Summary

Ethics in business is of key importance in the existence 
of companies in numerous sectors. If a  company wishes 
to be perceived as a  reliable partner in business, it 
should implement this concept. Taking into account the 
aforementioned circumstances, the goal of this study is to 
identify the scale and scope of the use of ethical behaviours 
in Poland, in three sectors of the economy, more specifically 
the pharmaceutical, tobacco and alcohol industries. The 
research subjects included a  group of 30 companies 
operating in the aforementioned sectors. The research has 
confirmed that companies from the sectors in question 
utilize business ethics in their operations, although the 
scale is differentiated. Most importantly, however, this 
research has confirmed that business ethics is considered 
to be a  significant factor which has an influence on both 
the success and profits of modern companies, and its role is 
supposed to increase in the future.
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Wprowadzenie

C elem artykułu jest omówienie dokonań Mary B. Gilson, 
której dorobek podczas pracy w Clothcraft Shops of the 

Joseph & Feiss Company1 można uznać za pionierski w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi. Osiągnięcia te warto przywo-
łać tym bardziej, że należą do pierwszych, krytycznie ocenia-
jących tayloryzm. W artykule, na kanwie dokonań Mary B. 
Gilson, w oparciu o publikacje współczesne oraz historyczne, 
opisano rozwój naukowego zarządzania w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym. Zaś dorobek Mary B. Gilson jest twórczą 
krytyką podejścia industrialnego i uzupełnieniem go techni-
kami, które dziś zalicza się do nurtu human relations. 

W 2016 roku mija 100 lat od artykułu Richarda A. Feissa 
„Personal Relationship as a Basis of Scientific Management”, 
który jako jeden z pierwszych, opisał znaczenie zasobów 
ludzkich: „Weźmy dwa przedsiębiorstwa, z  tego samego 
sektora, w  tym samym miejscu, zbudowane w  takich  

http://www.internationalseminar.org/XIII_AIS/TS%201%20(A)/17.%20Mr.%20 Ranjit%20Kumar%20Paswan.pdf
http://www.internationalseminar.org/XIII_AIS/TS%201%20(A)/17.%20Mr.%20 Ranjit%20Kumar%20Paswan.pdf
http://www.internationalseminar.org/XIII_AIS/TS%201%20(A)/17.%20Mr.%20 Ranjit%20Kumar%20Paswan.pdf
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samych budynkach, wyposażone w takie same urządzenia, 
identycznie wyposażone i zaopatrzone – mimo to, po nie-
długim czasie będzie można zaobserwować różnicę w ilo-
ści i  jakości ich wyrobów. Różnica między nimi będzie 
wynikać z  jakości personelu. Z  tego to powodu kwestia 
personelu musi być w końcu dostrzeżona jako prawdziwy 
problem w zarządzaniu” (Feiss, 1916, s. 27).

R.A. Feiss był dyrektorem w  Clothcraft Shops 
(Goldberg, 1992, s.  41). Jego pierwsze doświadczenia 
zawodowe sprowadzały się do zastosowania rozwiązań 
taylorowskich. Wdrażanie podziału pracy i  monotonia 
zaowocowała bardzo wysokim poziomem rotacji pracow-
ników, a wreszcie, w 1909 roku – strajkiem. 

W  jego wyniku R.A. Feiss postanowił zmienić podej-
ście do pracowników i  podjął działania mające na celu 
wzmocnienie relacji z  pracownikami. Do realizacji tego 
zadania zatrudnił Mary B. Gilson, która stworzyła organi-
zację integrującą pracę personelu z zarządzaniem fabryką, 
a rozwój pracowników z rozwojem produkcji odzieży. 

Nurt industrialny w Clothcraft Shops

Z anim Mary B. Gilson pojawiła się w Clothcraft Shops, 
firma była pod silnym wpływem nurtu industrialne-

go. Clothcraft Shops to pierwszy przemysłowy wytwórca 
odzieży, który zrezygnował z  zewnętrznych wykonaw-
ców i prowadził produkcję wyłącznie we własnym zakła- 
dzie. Spowodowało to zamknięcie niewielkich firm 
usługowych, szyjących garnitury na miarę. Spora część 
niezależnych niegdyś krawców zasiliła więc szeregi 
Clothcraft Shops, pracując na stanowiskach inżynierów 
czy brygadzistów. W 1905 roku dyrektorem organizacji 
i  produkcji został syn właściciela – Richard A. Feiss, 
z  wykształcenia prawnik, który był zafascynowany tay-
loryzmem, automatyzacją i  podziałem pracy. Richard 
A. Feiss był typowym przedstawicielem nurtu prze-
mysłowego. Stosowane przez niego zasady organizacji 
pracy powielały rozwiązania proponowane przez Tylora. 
Richard A. Feiss podzielił proces szycia garniturów na 
189 kolejnych czynności, a produkcja odbywała sie z wy-
korzystaniem półautomatycznych maszyn elektrycznych. 
Zatrudniano głównie kobiety, których praca polegała na 
powtarzaniu jednej ze 189 czynności, składających się 
na szycie poszczególnych elementów (Goldberg, 1992, 
s.  41). Szablony były wycinane przez mężczyzn. Praca 
była więc powtarzalna i odhumanizowana. W przedsię-
biorstwie zwracano uwagę na usprawnianie procesów, 
które analizowano 4 razy w roku wraz z dostosowaniem 
asortymentu do sezonu. W  praktyce R.A. Feiss dążył 
do tworzenia rozwiązań służących podnoszeniu wy-
dajności pracy: przeprowadzał analizy poszczególnych 
zadań realizowanych przez pracowników, umieszczając 
je w ośmiu oddzielnych klasach, weryfikując przy zmia-
nie asortymentu czasy ich wykonania. Męska odzież, ze 
względu na małą zmienność, mogła łatwo podlegać zasa-
dom produkcji masowej, o niskich kosztach i przeciętnej 
jakości.

Pracownicy zatrudnieni w  tak trudnych warunkach 
mieli nowoczesny system motywacji, składający sie z kil-

ku odrębnych premii (Goldberg, 1992, s. 42). Każdy z ro-
botników, który zrealizował plan produkcji, otrzymywał 
premię, ponadto gdy nie było braków, miał prawo do pre-
mii za jakość produkcji. Premiowano także punktualne 
przychodzenie do pracy i wiarygodne usprawiedliwienie 
nieobecności (co w  rzeczywistości oznaczało zmniejsze-
nie kary za niezgłoszenie się do pracy). Firma oferowała 
też dodatki stażowe oraz wypłacała bonus, jeśli pracownik 
z wyprzedzeniem poinformował o chęci odejścia z pracy. 
Nowo zatrudnieni zaczynali od najniższych stanowisk, 
a pracodawca tworzył i przechowywał dokumentację pła-
cową, w której pojawiły się zalążki polityki kadrowej.

Duży nacisk kładziono na właściwą organizację sta-
nowiska pracy – w tym celu firma wzniosła imponujący 
budynek, w  którym dysponowała możliwością organi-
zacji pracy na dwóch poziomach. Clothcraft Shops był 
prekursorem zarówno przestrzennej organizacji pracy, 
jak i ergonomii. O rozmieszczeniu stanowisk pracy decy-
dowała konieczność ograniczania strat czasu. Specjalnie 
dla pracowników i  realizowanych przez nich czynności 
projektowano krzesła i  stoły. Celem tych działań było 
ograniczenie powierzchni roboczej, by przyspieszyć pra-
ce i w  intencji specjalistów organizacji pracy zmniejszyć 
zmęczenie i  stres. Jednocześnie dążono do zapewnienia 
dobrej widoczności, dzięki czemu nadzór mógł z daleka 
obserwować przebieg procesu, a pracownicy wykonywać 
swoje czynności. By zmniejszyć monotonię pracy, zatrud-
nieni samodzielnie pobierali surowce i  odnosili półpro-
dukty i wyroby gotowe. W tym przypadku chodziło o to, 
by pracownicy oderwali się na chwilę od pracy, by potem 
pracować z wysoką wydajnością.

Ciekawe rozwiązanie dotyczyło zarządzania wąskimi 
gardłami. Uczono pracowników wykonywania więcej 
niż jednego zadania, by w przypadku pojawienia się wą-
skiego gardła mogli je zlikwidować, czasowo podejmując 
pracę w  kilka osób w  krytycznym miejscu (Goldberg, 
1992, s. 43). 

Wydajność pracy była wysoka. Pod koniec pierwszego 
dziesięciolecia ubiegłego wieku firma wytwarzała ponad 
200 000 kompletów odzieży rocznie. Koszty były o poło-
wę niższe niż u konkurencji, a załoga liczyła 20% mniej 
pracowników do wytworzenia tej samej ilości odzieży 
w stosunku do konkurencji. 

Wraz z  szybkim rozwojem dochodziło do strajków. 
Największy z nich miał miejsce w styczniu 1909 roku i był 
jednym z  pierwszych protestów przeciwko naukowej or-
ganizacji pracy. Oficjalnie ich przyczyną było obniżenie 
pensji i  wprowadzenie kar. Faktycznie jednak praprzy-
czyną protestu było wydanie podręcznika zawierającego 
23 zasady, którymi kierowała się firma. Wśród nich po-
jawiło się wiele kar – takich jak grzywna za opieszałość 
czy niezgłoszenie zmiany adresu lub też niepotwierdzanie 
obecności bezpośrednio na stanowisku pracy. Firma 
postanowiła odejść od tradycyjnego systemu rejestracji 
wejść i wyjść. Pracownik potwierdzał gotowość do pracy 
bezpośrednio na stanowisku pracy (Goldberg, 1992, s. 43). 
Takie podejście oznaczało utrzymywanie się wysokiego 
tempa przez całą zmianę. Analiza pracy, poszukiwanie 
usprawnień powodowało, że istniejące rezerwy czasu nie 
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były zbyt duże. Zakłady zatrudniały pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach, którzy nowe restrykcje określali jako 

„zasady penitencjarne”. Dodatkową przyczyną konfliktu 
były problemy narodowościowe. Niezależnymi krawcami, 
jak też pracownikami w Clothcraft Shops były najczęściej 
osoby pochodzenia czeskiego. Pracownicy, widząc upadek 
niezależnych czeskich krawców, kierowali się po  prostu 
solidarnością. Po trwającym miesiąc konflikcie, w którym 
firma posługiwała się łamistrajkami, zakończono protest. 
Część pracowników wróciła do pracy – jednak pracodaw-
ca zachował zasady, które były przyczyną strajku.

Dokonania Mary B. Gilson 
w Clothcraft Shops 

R ichard A. Feiss po  zakończeniu strajków zaczął 
dostrzegać ograniczenia wynikające z  klasycznego 

tayloryzmu i  postanowił skupić się na stosunkach mię-
dzyludzkich. Kierowały nim dwie przesłanki: twierdził, 
że zadowolony pracownik będzie bardziej produktywny, 
oraz, fascynując się Henry Fordem i jego podejściem do 
pracowników, uznawał, że odpowiedzialność za psychicz-
ny, moralny i duchowy stan zatrudnionych ponosi praco-
dawca (Goldberg, 1992, s. 44).

Powyższy strajk i zmiana sposobu myślenia R.A. Feissa 
spowodowały utworzenie działu zatrudnienia i  usług 
oraz sprowadzenie na stanowisko jego dyrektora Mary 
B. Gilson, absolwentkę Wellesley College. Mary B. Gilson 
po ukończeniu nauki podjęła pracę jako trener w domu 
towarowym, a  następnie była doradcą zawodowym 
w szkole dla dziewcząt. To tutaj zaczęła wizyty domowe 
u swoich uczennic. W 1912 roku po raz pierwszy usłyszała 
Taylora i postanowiła wdrożyć w życie rozwiązania, które 
były zaprzeczeniem klasycznego tayloryzmu. Misją Mary 
B. Gilson było stworzenie organizacji, która potrafi zinte-
grować pracę personelu z zarządzaniem fabryką, a rozwój 
pracowników z rozwojem produkcji odzieży. 

W  tym czasie dostrzegano już konieczność podjęcia 
aktywnych działań w  celu poprawienia relacji z  pracow-
nikami. Wynikało to przede wszystkim z  dużej rotacji 
zatrudnionych, którym trudno było odnaleźć się w  pro-
cesach podzielonych na niezwykle krótkie, powtarzalne 
czynności. Wielu przedsiębiorców zdawało sobie już spra-
wę ze znaczenia doświadczenia szeregowych wykonaw-
ców. Pierwsze próby szły jednak w kierunku paternalizmu. 
Pracodawca jawił się jako opiekun, ale nie traktował 
pracownika jako partnera. Mary B. Gilson postanowiła to 
zmienić (Goldberg, 1992, s. 45).

Na czas pracy Mary B. Gilson (lata 1913–1924) przy-
padł złoty okres w  historii firmy, który zakończył się 
jednak gwałtownym załamaniem, będącym wynikiem 
dwóch czynników: powojennej recesji oraz prowadzenia 
przez firmę dużych inwestycji w okresie poprzedzającym 
zapaść gospodarczą.

Richard A. Feiss dał Mary B. Gilson pełną swobodę do 
opracowania metod określania ogólnie przyjętych idei 

„przydatności na stanowiska” i  wizjonerskich pomysłów 
„przydatności dla organizacji” (Feiss, 1916, s.  36). Podej-
ście to było zupełną nowością. Tayloryzm powodował 

uprzedmiotowienie wykonawcy. Tradycyjnie pracownik 
podejmował swoje obowiązki na jednym stanowisku 
pracy i  jego aktywność sprowadzała się wyłącznie do 
ich wykonywania. Przydatność dla organizacji oznacza 
znacznie szersze definiowanie zasobów ludzkich i  ich 
znaczenia w  przedsiębiorstwie poprzez świadome podej-
mowanie obowiązków zgodnych z duchem i charakterem 
organizacji.

Pierwsze rozwiązania zaproponowane przez Mary B. 
Gilson były powieleniem obserwacji z  innych fabryk: or-
ganizowano potańcówki, pikniki, chóry, kluby, propago-
wano aktywność fizyczną czy muzyczną (Goldberg, 1992, 
s.  45). Próbowano też integrować pracowników, którzy 
pochodzili głównie z terenu Austro-Węgier i często nawet 
nie mówili po angielsku.

Z czasem Mary B. Gilson stworzyła kilka technik bada-
nia przydatności pracowników na stanowiska i dla organi-
zacji: formularze rekrutacyjne, badania medyczne, bada-
nia psychiczne, badania zręczności (w procesie rekrutacji), 
program wywiadów, program adaptacji, program szkole-
nia (w procesie adaptacji), wizyty domowe i współudział 
pracowników w podejmowaniu decyzji (po zakończeniu 
adaptacji) (Wrege, Greenwood, 1982, s. 36).

Firma jako jedna z  pierwszych przeprowadzała świa-
domie procedurę rekrutacji. Kandydat do pracy, składając 
aplikację, miał przeprowadzane badania medyczne, testy 
psychologiczne, badano jego inteligencję czy zręczność. 
Cel tych działań był oczywisty. Zatrudnianie osób ma-
jących predyspozycje psychologiczne i  odpowiednią 
zręczność fizyczną pozwalało na podnoszenie wydajności 
pracy (Feiss, 1916, s. 31 i dalsze). 

Formularz aplikacyjny, oprócz tradycyjnych informacji 
o kandydacie w postaci imienia i nazwiska, ukończonych 
szkół, daty i miejsca urodzenia czy pochodzenia, zawierał 
szereg informacji dodatkowych, które pozwalały na uła-
twienie aklimatyzacji pracownika. W formularzu pytano 
między innymi o: datę imigracji, języki, w których mówi 
kandydat, stan cywilny, referencje wewnętrzne, poprzed-
nie miejsca pracy wraz z określeniem czasu, rodzaju pracy, 
pensji i przyczyn zakończenia. W drugiej części formula-
rza opisywano kwalifikacje oraz w informacjach dodatko-
wych wybrane dane o rodzinie czy kandydacie do pracy, 
próbując ocenić znaczenie wynagrodzenia dla rodziny.

Badania medyczne zawierały takie informacje, jak: hi-
storia rodziny, z odnotowanymi przyczynami zgonów naj-
bliższych, warunki domowe z zaznaczeniem liczby osób 
mieszkających, wielkości domu oraz dochodów najbliż-
szych. W kartotece zaznaczano stan uzębienia pracowni-
ka oraz rejestrowano zdarzenia medyczne z oznaczeniem 
daty, przyczyny badań, zaleconej kuracji i  jej rezultatów 
(Feiss, 1916, s. 37 i dalsze).

Mary B. Gilson stworzyła specjalny program wywiadów, 
podczas których omawiano nie tylko odpowiedzialność 
pracownika wobec organizacji (utrzymanie właściwych 
warunków fizycznych i moralnych czy prawidłowości fre-
kwencji), ale również odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
wobec pracownika (możliwość zarobkowania, zatrud-
nienia czy współpracy). W  ramach programu adaptacji 
przedstawiano pracownikowi przedsiębiorstwo: wprowa-
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dzano do jadalni, pokazywano szatnie, sale rekreacyjne, 
basen, kręgielnie, salony fryzjerskie czy boiska sportowe. 
Na koniec pierwszego dnia pracy przeprowadzano kolej-
ną rozmowę, diagnozując ocenę pracy i przedsiębiorstwa 
przez nowego pracownika. Omawiano też metody pracy, 
badając, czy są one dla pracownika zrozumiałe, z jasnym 
podkreśleniem pomocniczej roli działu zatrudnienia. 
Taki przyjazny, nieformalny wywiad przeprowadzano 
w kolejnych dniach, następnie po tygodniu pracy, a potem 
coraz rzadziej, aż do pełnego przystosowania się. Celem 
tych rozmów było przede wszystkim ułatwienie adaptacji, 
ale również duże znaczenie miało pokazanie, że praco-
dawca zainteresowany jest zapewnieniem pracownikowi 
stabilnych warunków pracy i rozwoju oraz szczęścia jego 
rodziny. Celem programu szkolenia nie było tylko na-
bycie przez zatrudnianego podstawowych umiejętności 
stanowiskowych. Instruktor był przede wszystkim od-
powiedzialny za znalezienie właściwej pracy dla nowego 
pracownika. Pomagał zatrudnianemu, by stał się w pełni 
członkiem organizacji i miał szansę wykazać się w pracy 
(Wrege, Greenwood, 1982, s. 37 i dalsze).

Po aprobacie aplikacji nowego pracownika rozpoczy-
nano również szkolenie, którego celem było wpłynięcie 
na role społeczne zatrudnionego. W zakładach najczęściej 
zatrudniano kobiety. Fakt, że pochodziły one z  Europy 
Wschodniej, powodował, że znaczną część dnia prze-
znaczały na obowiązki domowe (Gilson, 1916, s.  283). 
Mary B. Gilbson – twierdząc, że pracownicy są bardziej 
wydajni, gdy przychodzą do pracy wypoczęci, zaczęła 
poprzez naciski, polegające na wizytach domowych czy 
rozmowach z matkami pracownic, dążyć do tego, by za-
trudnieni w  przedsiębiorstwie nie przepracowywali się 
w  domu. Mary B. Gilson chciała, by kobiety koncentro-
wały się przede wszystkim na pracy w Clothcraft Shops 
i  wykonywały obowiązki zawodowe wydajnie. Poprawa 
wydajności pozwoliła na skrócenie dniówki do 8,5  go-
dziny i  5  dni w  tygodniu (Gilson, 1916, s.  281). Praco-
dawca posuwał się również do instruowania w zakresie 
diety i higieny, walki ze znachorami, a nawet namawiał 
zatrudnione kobiety do antykoncepcji. W przypadku nie-
obecności w pracy do domu zatrudnionego przychodzili 
przedstawiciele pracodawcy i  ingerowali w  sprawy do-
mowe, sugerując poprawę wentylacji domów czy walcząc 
z nałogiem palenia tytoniu jako szkodliwym dla zdrowia 
(Goldberg, 1992, s. 46). 

Pracodawca wymagał odpowiedniego ubioru. Dążąc 
do tego, by był schludny, ale jednocześnie skromny. Pod-
czas spotkań organizowanych w firmie, jak również pod-
czas spożywania posiłków, pracownicy musieli zajmować 
ściśle określone miejsca, a rozmowy były monitorowane 
i odbywały się w języku angielskim. W ten sposób dążono 
do tego, by zatrudnieni nie kontaktowali się między sobą 
w językach narodowych. Organizując spotkania po pracy, 
zwracano również uwagę na godziny ich zakończenia, 
aby pracownicy podobnie postępowali w czasie wolnym.

Clothcraft Shops wprowadził też nowe zasady poda-
wania informacji o  wynagrodzeniach. Była ona tajna 
i  przekazywana w  taki sposób, że członkowie rodziny 
pracownika nie znali wysokości płacy. W ten sposób za-

chęcano pracownice do oszczędzania, a tym samym pod-
noszono ich motywację do pracy. Ta grupa czynników 
miała zachęcić pracowników do bardziej wydajnej pracy. 
Dzięki aktywnej opiece i kontroli pracowników oraz dość 
wysokim zarobkom i pięciodniowemu tygodniowi pracy 
w  przedsiębiorstwie zmniejszono rotację pracowników 
z  ponad 150% w  roku 1910 do zaledwie 41,3% w  1923 
roku (Feiss, 1916, s. 34). Warto jednak dodać, że 1923 był 
rokiem wyjątkowo wysokiego bezrobocia w USA.

Jednocześnie Mary B. Gilson zachęcała kobiety do po-
dejmowania bardziej odpowiedzialnych prac i do awansu. 
W  tym przypadku również nie kierowano się wyłącznie 
dobrem kobiet. Na początku wieku wiele z nich podejmo-
wało pracę tylko po  to, by zwiększyć prawdopodobień-
stwo wyjścia za mąż. W  1920 roku wśród 46 stanowisk 
nadzorujących w  firmie aż 21 było zajętych przez panie. 
W tych czasach było to niespotykane. 

Innym zadaniem było przybliżenie do siebie pracowni-
ków biura i robotników. Osiągnięto to, stosując w odnie-
sieniu do obydwu grup pracowniczych podobne zasady. 
W  tym celu ograniczono np. pozycję brygadzistów i  po-
zbawiono ich prawa do zwalniania pracowników. Firma 
też prowadziła eksperymenty z  numerowaniem partii 
produktów, by ukryć tożsamości osób, które je wytworzy-
ły. W ten sposób brygadziści nie wiedzieli, kto personalnie 
zasługuje na premię. 

Istotny był współudział w  zarządzaniu. Sformalizowa-
ne grupy pracowników miały pewien wpływ na decyzje 
dyrekcji. Grupy te uzyskały możliwość tworzenia rozwią-
zań, które były wdrażane, o ile dyrekcja nie przedstawiła 
weta. Działało to również w drugą stronę: w niektórych 
sytuacjach pracownicy mogli się nie zgadzać na zmiany 
proponowane przez dyrekcję.

Co prawda Mary B. Gilson była zwolenniczką udziału 
kobiet w zarządzaniu oraz dążyła do tego, by zacierały się 
różnice między pracownikami biura i  produkcji, jednak 
skrupulatnie rozdzielała i  utrudniała kontakty między 
mężczyznami i kobietami. Pracowano w różnych pomiesz-
czeniach, były osobne jadalnie, aktywności sportowe każ-
da płeć realizowała osobno. Szafki pracownicze również 
były w różnych pomieszczeniach (Feiss, 1916, s. 36). 

W latach 1910–1915 nastąpił wzrost produkcji o ponad 
7% rocznie, przy 2% spadku kosztów, a stawki godzinowe 
rosły szybciej od produkcji. W  szczycie rozwoju wytwa-
rzano 750 tys. garniturów rocznie, by w  połowie lat 20. 
obserwować spadek produkcji o ponad 50%.

Niestety, w roku 1920 firma borykała się ze spadkiem 
sprzedaży, jednocześnie oddając nowy budynek (najwięk-
szą fabrykę odzieży w  USA), który był zaprojektowany 
na czas prosperity. Ten dwupiętrowy gmach mierzył 130 
metrów długości i miał 90 metrów szerokości. Obok po-
mieszczeń produkcyjnych i  socjalnych zawierał audyto-
rium na 1200 osób, basen oraz czytelnie. W sąsiedztwie 
zbudowano magazyn, w którym znajdowała się również 
kontrola jakości, oraz szkołę. Zakład, który osiągał pro-
dukcję 750 tys. garniturów, zmniejszył ją do 350 tys. sztuk 
rocznie. Jednocześnie zyski firmy spadły trzykrotnie, 
a  akcjonariusze przestali czerpać specjalną dywidendę 
(Goldberg, 1992, s. 49).
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Współpraca Mary B. Gilson z  Clothcraft dobiegła 
końca w  1925 roku. Równocześnie wstrzymano pio-
nierskie programy „przydatności na stanowiska” oraz 

„przydatności dla organizacji”. Przyczyna zakończenia 
współpracy była prozaiczna. Pogorszyła się sytuacja fi-
nansowa i właściciele, pozbawieni dywidendy, zrezygno-
wali z proponowanych przez Mary B. Gilson rozwiązań, 
walcząc o  przetrwanie przedsiębiorstwa. Richard Feiss 
wyjechał do Bostonu, gdzie otworzył firmę konsultingo-
wą (zmarł w 1956 roku).

Przebieg kariery Mary B. Gilson 
po zakończeniu pracy 
w Clothcraft Shops

M ary B. Gilson po  zakończeniu współpracy 
z Clothcraft Shops postanowiła kontynuować naukę. 

Niestety, Uniwersytet Harvarda nie przyjmował w  tym 
czasie kobiet do Graduate School of Business Administra-
tion. Dlatego też podjęła studia na Columbia University, 
gdzie obroniła pracę magisterską poświeconą problemom 
zarządzania kadrami w  przedsiębiorstwie opartym na 
naukowej organizacji pracy. Po magisterium planowała 
doktorat. Jednak otrzymała intratną propozycję ze sto-
warzyszenia cukrowników hawajskich, gdzie podjęła się 
pracy konsultanta (Wrege, Greenwood, 1982, s. 39). Tam 
spotkała się z działalnością, której zawsze była przeciwna. 
Zatrudnieni wykonywali pracę w  strasznych warunkach, 
a  zarządzający nimi kierowali się paternalizmem w  rela-
cjach z pracownikami. Po zakończeniu kontraktu, rozsze-
rzyła swoją wiedzę w  zakresie ubezpieczeń i  podjęła się 
działalności naukowej, z której również została zapamięta-
na. Rozpoczęła studia literaturowe nad bezrobociem. Naj-
pierw analizowała przyczyny niezawinionego bezrobocia, 
a  następnie problem zasiłków dla bezrobotnych. Pracę 
nad monografią przerwał wyjazd do Europy, podczas 
którego zajmowała się zakładami produkcyjnymi na Sta-
rym Kontynencie. Pobyt zaowocował książką poświęconą 
ubezpieczeniom na wypadek bezrobocia w Wielkiej Bry-
tanii. Po powrocie do USA pracowała naukowo w Chica-
go, na Hawajach oraz przez semestr na swojej macierzystej 
uczelni (Wrege, Greenwood, 1982, s. 39). 

Podsumowanie

D orobek Mary B. Gilson – kobiety prekursora nauki 
organizacji i  zarządzania, należy wpisać w  nurt hu-

man relations. Mary B. Gilson jest też jedną z pierwszych 
kobiet, która może pochwalić się szerokimi doświadcze-
niami praktycznymi, dorobkiem naukowym oraz karierą 
akademicką. Jej podejście do zarządzania, stosowane me-
tody i techniki wyprzedziły trendy o dziesięciolecia i są do 
dziś aktualne. 

Oceniając dorobek Mary B. Gilson, warto zwrócić 
uwagę na epokę, w  której działała. Lata przed I  wojną 
światową to zainteresowanie podejściem naukowym 
w zarządzaniu, a w szczególności tayloryzmem. To czas, 
w którym główny nacisk kładziono na wynik, a wykonaw-
ca był traktowany przedmiotowo. Początek pracy Mary B. 

Gilson przypadł na pionierskie doświadczenia w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi, które sprowadzały się 
do paternalistycznych relacji z  pracownikami. Dorobek 
Mary B. Gilson pozwolił spojrzeć znacznie szerzej na zna-
czenie pracownika i jego relacji w środowisku pracy. M.B. 
Gilson dostrzegła, że obok „przydatności na stanowisku” 
pracownik ma być również „przydatny dla organizacji”. 
To szersze spojrzenie na rolę pracownika wymagało inter- 
akcji i zaangażowania pracodawcy, zarówno na etapie re-
krutacji, jak i adaptacji w pracy. Dorobek Mary B. Gilson 
jest więc krytyką tayloryzmu, wzbogaconą o  elementy 
humanizujące pracę ludzką i  budowę klimatu organiza-
cyjnego służącego stworzeniu relacji pracowniczych. To 
podejście przez wiele lat było unikatowe i  wyprzedzało 
praktykę zarządzania o dziesięciolecia. 

Cenne były badania dotyczące rekrutacji i  adaptacji 
pracowników. Dzięki przyjętym rozwiązaniom firmie uda-
ło się w bardzo istotny sposób ograniczyć rotację. Ciekawe 
są też pionierskie prace nad partycypacją w zarządzaniu.

W dorobku Mary B. Gilson istotna była również rola 
kobiet, które z  szeregowych wykonawców miały szansę 
awansować na wyższy szczebel zarządzania. Mary B. 
Gilson zwracała nawet uwagę na fakt, że mężczyźni nie 
powinni zarabiać więcej od kobiet, bo w praktyce można 
zorganizować pracę tak, że kobiety będą wydajniejsze od 
mężczyzn.

Mary B. Gilson miała unikatową szansę: możliwość 
realizacji własnych pomysłów w  bardzo efektywnym 
ekonomicznie przedsiębiorstwie. Wynikiem jej pracy była 
próba zastosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania, 
które stworzyła, albo zdolnie zaadaptowała, a  śladów 
tego dorobku można się doszukiwać w  wielu metodach 
i technikach zarządzania, często jeszcze dziś określanych 
jako nowoczesne, a  których wymiar jest ponadczasowy. 
Przecież bez względu na rozwój gospodarczy występować 
będą problemy adaptacji pracowników czy utożsamiania 
się z organizacją.

dr Łukasz Wacławik
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania
e-mail: lwaclawi@zarz.agh.edu.pl

Przypis

1) Clothcraft Shops była firmą odzieżową, znaną ze słynnych 
niebieskich garniturów Serge określanych jako Ford T w swo-
jej klasie, wytwarzającą rocznie nawet 750 tys. kompletów 
odzieży i zatrudniającą około 1500 osób, której chlubą był ty-
tuł największej fabryki odzieży w USA.
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Mary Barnett Gilson (1877–1959)  
Precursor of Human Resources Management

Summary

There have been very few women among classic pioneers 
of management. One of them was Mary B. Gilson, who is 
virtually non-existent in the Polish literature on the subject. 

The aim of the article is to present the role of women in this 
area with a  particular consideration of Mary B. Gilson’s 
achievements in the Clothcraft Shops of the Joseph & 
Feiss Company and her pioneering contribution to the 
development of the fundamentals of HRM. The paper is 
a  bibliographical study based on the publications of Mary 
B. Gilson and Richard A.Feiss, who were responsible for the 
management of the Clothcraft Shops, and on the further 
accounts of their concepts. Mary B. Gilson, as one of the first 
critics of Taylorism, concentrated on the necessity to improve 
the relationships between management and employees. 
Her objective at the Clothcraft Shops was to develop an 
organization that could integrate company management 
with the work of its staff. The article presents the concept 
of employee adaptation to the workplace and organization 
and it discusses the techniques of recruitment and 
adaptation. The article also presents the idea of employee co-
management and the role of women in management, which 
was a significant issue to Mary B. Gilson whose numerous 
ideas are still implemented in personnel management. 

Keywords

pioneers of management, women in management, HRM, 
employee adaptation

MARKA PRACODAWCY I JEJ WIZERUNKOWE 
ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU TALENTAMI
Zbigniew Malara
Janusz Kroik

Wprowadzenie

Z asoby niematerialne są ważną wartością w dążeniach 
do osiągania i utrzymywania pozycji rynkowej przed-

siębiorstwa. Do nich można zaliczyć markę pracodawcy, 
będącą ważnym elementem ogólnego wizerunku, wyni-
kającą z działań personalnych, w tym poprzez aktywności 
określane jako zarządzanie talentami (ZT). Zakres przed-
miotowy ZT dotyczy zarówno wnętrza organizacji, jak 
i otoczenia, w tym rynku pracy, do którego adresowane 
są sygnały dla potencjalnych pracowników. Aktywność ta 
powinna być elementem ogólniejszej koncepcji zarządza-
nia kadrami, np. marketingu personalnego. Przyjmuje się, 
że ZT może przybierać dwie formy: jako wyodrębnione 
i zintegrowane programowo przedsięwzięcie bądź – bez 
wyodrębniania – tworzenie atrakcyjnej oferty w pakiecie 
korzyści dla pracowników. Artykuł koncentruje się na 
analizie proaktywnych działań organizacji w  ramach 
ZT w  wybranych organizacjach działających w  Polsce 
z  zamiarem oceny wpływu tych działań na wizerunek 

marki pracodawcy (ang. Employer Branding – EB)1. Jego 
celem jest zbadanie i  ocena formy realizacji ZT (prefe-
rencji) przez te organizacje w  kontekście kreowania 
EB. W  realizacji celu posłużono się triangulacją metod 
badawczych, analizą literaturową oraz analizą ilościową 
wyników z kwestionariusza ankiety. Autorzy przyjęli, że 
istnieje wpływ działań w  ramach ZT na EB. Sformuło-
wano ponadto cztery przypuszczenia pozwalające na 
wsparcie analizy, w  tym co do preferowanej formy ZT. 
Oceny tych działań dokonali pracownicy (w  zdecydo-
wanej większości młodzi, poniżej 35 lat) przedsiębiorstw 
i  organizacji publicznych. Źródłem informacji były od-
powiedzi udzielane na postawione w  kwestionariuszu 
badawczym stwierdzenia i  pytania. Wykorzystano dwie 
techniki dotarcia do respondentów – elektroniczną oraz 
tradycyjną (papierową). Wersja papierowa ankiety zosta-
ła wykorzystana w 20 przypadkach na ogólną liczbę 113 
respondentów2.
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Kształtowanie wizerunku 
marki pracodawcy poprzez 
zarządzanie talentami

W izerunek marki pracodawcy jest postrzegany jako 
ważna składowa obrazu przedsiębiorstw aspiru-

jących do sukcesów rynkowych. Posiadanie strategii do-
tyczącej marki pracodawcy (EB) potwierdza wiele firm3, 
a większość z nich jest świadoma potrzeby (konieczności) 
budowania atrakcyjnej marki na rynku pracy (Błaszczak, 
2015). Taką aktywność trzeba afirmować poprzez odpo-
wiednie współdziałanie organizacji z rynkiem pracy, które 
ma wzbudzić zainteresowanie i  przyciągać kandydatów 
na najlepszych pracowników. Naturalne staje się zainte-
resowanie problematyką zarządzania talentami, nie tylko 
w kontekście wizerunku EB, zwłaszcza w sytuacji perma-
nentnego niedoboru utalentowanych pracowników. 

Kreowanie atrakcyjnej marki pracodawcy to problem 
wielowątkowy i  złożony. Jego skuteczność zależy od 
rozwijania inicjatyw związanych, m.in. z  uczestnictwem 
w targach pracy, indywidualizacją kontaktów z absolwen-
tami, wspieraniem przedsięwzięć eksponujących wartości 
społeczne (organizowanie wolontariatów, wspieranie 
aktywności prospołecznych inicjowanych przez lokalne 
społeczności, popieranie programów na rzecz ochrony 
środowiska) oraz szerokim wykorzystaniem mediów 
społecznościowch z  zamiarem zapewnienia właściwego 
odbioru ofert pracy przez zainteresowanych kandydatów.

Badania atrakcyjności pracodawcy z 2015 r. w krajach 
Europy Zachodniej wskazują, że podstawowym jej atrybu-
tem jest atmosfera pracy, elastyczny czas pracy oraz szanse 
rozwoju (Cappelli, 2015, s. 32). Również badania prowa-
dzone w Polsce umiejscawiają atmosferę w pracy w grupie 
najważniejszych czynników preferowanych przez kandy-
datów. Zmiana preferencji cech atrakcyjności oferty pra-
codawcy w kierunku przyjaznej atmosfery pracy kosztem 
wartości materialnych jest uznawana jako konsekwencja 
zmiany hierarchii wartości przyjmowanych przez młod-
sze pokolenia Y i Z. Jednak czynnik wynagrodzeń jest na-
dal istotny i eksponowany (Universum, 2015). Oznacza to, 
że budowa wizerunku marki pracodawcy jest wyzwaniem 
i odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przyszłych pracow-
ników. D. Lewicka (2010, s. 265) określa kierunek takiej 
proaktywności jako tworzenie „pakietu funkcjonalnych, 
ekonomicznych i  psychologicznych korzyści wynikają-
cych z  sytuacji zatrudnienia i  powiązanych z  daną orga-
nizacją – pracodawcą. Według A. Pocztowskiego (2008, 
s.  265), budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy jest 
ważną przesłanką do konfiguracji zadań w  obszarze za-
rządzania zasobami ludzkimi współczesnych organizacji. 
Wyróżnia on dwa długoterminowe programy działań, na 
których opiera się koncepcja budowania wizerunku marki 
pracodawcy. Pierwszy dotyczy usprawnienia zarządzania 
zasobami poprzez ulepszenie dotychczasowych praktyk 
względem pracowników, natomiast drugi ma na celu 
rozpowszechnianie i utrwalanie tych praktyk. Wizerunek 
marki pracodawcy kształtują więc czynniki o  charakte-
rze zewnętrznym i  wewnętrznym. W  grupie czynników 
zewnętrznych znajduje się np. proces komunikacji z oto-

czeniem, relacje z  mediami, wiarygodność, uczciwość, 
zaangażowanie społeczne oraz zdarzenia (events) skie-
rowane do otoczenia. Natomiast do grupy czynników 
wewnętrznych zaliczyć można warunki i atmosferę pracy, 
poziom motywacji pracowników, relacje wewnętrzne 
oraz politykę kadrową. Uznaje się przy tym, że wzorowy 
pracodawca przyciąga najlepszych pracowników, wywo-
łując u  nich pozytywne reakcje i  skojarzenia dotyczące 
marki pracodawcy. Utalentowany pracownik, decydując 
się na współpracę, wykazuje większe zaangażowanie 
w  wykonywane zadania i  odczuwa większą satysfakcję 
z pracy. Zadowolony pracownik z reguły kreuje przy tym 
na zewnątrz wizerunek marki pracodawcy, co ujmowane 
jest w  wielu modelach ideowych, np. modelu piramidy 
marki pracodawcy. Model ten uwzględnia wartości, które 
mają wpływ na wybór pracodawcy przez utalentowanego 
pracownika poprzez atrybuty rozpoznawalności, istotności 
i wyboru pracodawcy (Lewicka, 2010, s. 271).

Wyniki podjętych badań własnych analizowane były, 
jak określono we wprowadzeniu, pod kątem dwóch spo-
sobów (form) kształtowania wizerunku marki pracodawcy 
poprzez ZT, a mianowicie poprzez zintegrowane inicjaty-
wy nastawiane na poszukiwanie i utrzymanie utalentowa-
nych pracowników bądź poprzez formułowanie, charak-
teryzującego się wysoką skutecznością, pakietu korzyści 
dostrzeganego przez wszystkich kandydatów do pracy. Te 
odmienne sposoby wynikają z wątpliwości co do skutecz-
ności i  celowości wyodrębnionych programów (Cappelli, 
2015, s. 43). Wątpliwości te wynikają z dwóch powodów: 
po pierwsze, z faktu, że sytuacja pozyskiwania pożądanych 
pracowników z  rynku pracy spośród wielu kandydatów 
uznających się za utalentowanych (nadmiar formalnie 
wysoko kwalifikowanych kandydatów) może być postrze-
gana jako niesprawiedliwa, etycznie wątpliwa i  wizerun-
kowo niejednoznaczna. Po drugie, istnieją ugruntowane 
podejścia wykorzystywane w  polityce personalnej, które 
pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników 
posiadających status talentu. Pomimo tych wątpliwości 
należy podkreślić, że rozpowszechnianie kompleksowych 
programów nastawionych na pozyskiwanie utalentowa-
nych pracowników, z założenia, powinno pozytywnie od-
działywać na wizerunek marki przedsiębiorcy. Literatura 
przedmiotowa zawiera ramowe propozycje w tym zakresie, 
na przykład S. Borkowska (2005, s. 11–14) podkreśla, że 
zarządzanie talentami powinno być priorytetem dla or-
ganizacji oraz powinno być wpisane w  misję organizacji. 
Nastawienie na pozyskiwanie i rozwój najlepszych pracow-
ników pozwoli wówczas na przyciąganie utalentowanych 
pracowników atrakcyjną marką pracodawcy. Dobór szcze-
gółowych działań w obrębie procesu zarządzania talentami 
(pozyskiwanie, utrzymywanie, rozwój, motywowanie) po-
winien być różnorodny w takim stopniu, jak różnorodne 
są potrzeby utalentowanych pracowników. Rozwój takich 
pracowników powinien przybierać formę coachingu oraz 
mentoringu. Zaleca się również organizowanie dla nich 
częstych spotkań oraz budowanie sieci kontaktów. Często 
w procesie pozyskiwania utalentowanych, wybitnych kan-
dydatów należy pokonać konkurentów (Tabor, 2013, s. 23). 
Kształtowanie wizerunku marki pracodawcy w kontekście 
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ZT odnosi się do procesu pozyskania i utrzymania osoby 
charakteryzującej się potencjałem, zdolnościami, motywa-
cją i wiedzą, która poprzez swoje działania istotnie wpływa 
na funkcjonowanie organizacji, osiągając ponadprzeciętne 
wyniki, realizując powierzone cele przy jednoczesnej tro-
sce o rozwój własny (Ingram, 2011, s. 11–19).

Przy takim podejściu do problemu ZT należy wspo-
mnieć o  dwóch popularnych koncepcjach realizacji 
funkcji personalnej. Pierwszą jest marketing personalny. 
Określa się go jako system postępowania i  zachowania 
przedsiębiorstwa zorientowany na interesy i oczekiwania 
potencjalnych i zatrudnionych pracowników, traktowania 
ich w sposób podmiotowy, jako klientów (Listwan, 2005). 
Jego wizerunkowy aspekt eksponuje wielu badaczy (Ba-
ruk, 2006, s. 33). Marketing personalny zawiera orientację 
etyczną. Obejmuje przykładowo takie działania, jak rze-
telne informowanie otoczenia o firmie, kontakty z ośrod-
kami kształcenia, stosowanie jasnych kryteriów i  zasad 
doboru pracowników, dbałość o  rozwój pracowników, 
rzetelna ocena czy pomoc dla odchodzących. W  założe-
niu mieści się w nich również wdrażanie inicjatyw i pro-
gramów związanych z utalentowanymi pracownikami. 

Drugim podejściem jest kształtowanie tzw. marki 
wewnętrznej. Potencjał wizerunkowy marki jest jednak 
ograniczony. Pracownicy mają zrozumieć obietnicę, jaką 
niesie ze sobą produkt sprzedawany przez firmę tak, aby 
potrafili ją spełniać w  codziennej pracy własnej i  zespo-
łu (Kotler, 2005, s. 423). Idea podejścia nie polega zatem 
wprost na zatrzymaniu najlepszych pracowników w  fir-
mie, ale na utworzeniu takiego klimatu, by ludzie chcieli 
dla niej pracować, a ci, którzy już pracują, robili to z dumą 
i  honorem (Moraillon, 2013). Tym samym zakłada się 
potęgowanie zaangażowania i maksymalizację osiąganych 
wyników z  uwzględnieniem możliwości danego pracow-
nika4 (Kubisiak i in., 2013, s. 42–47). Marka wewnętrzna 
kojarzona jest więc z określonym kontekstem polityki per-
sonalnej oraz strategią rozwoju przedsiębiorstwa (Taylor, 
2010, s. 116–117). 

Badania z 2013 roku prowadzone przez Agencję Capital 
Consulting wśród osób poszukujących pracy wykazały, że 
ponad 25% aplikantów było rozczarowanych nieodpowied-
nim traktowaniem przez swoich potencjalnych pracodaw-
ców. Niewłaściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny 
skutkował również wpływem na ogólną reputację firmy 
(i wizerunek marki pracodawcy). W innych badaniach oko-
ło 30% zawiedzionych aplikantów podzieliło się złą opinią 
o firmie z 3–5 znajomymi, a 25% z nich zadeklarowało, że 
powiadomi minimum 6 osób (Brands, 2008).

Programy, inicjatywy względem utalentowanych pra-
cowników w  kontekście kształtowania wizerunku marki 
pracodawcy są naznaczone niepewnością co do przyszłych, 
oczekiwanych skutków. Jest to spowodowane subiektywnym 
postrzeganiem działań organizacji przez osoby bezpośred-
nio zainteresowane. Może się bowiem okazać, że wyższą sku-
teczność wizerunkową marki pracodawcy uzyska się w na-
stępstwie stosowania klasycznych zasad odpowiedzialnego 
zarządzania personelem niż za pomocą sformalizowanych 
programów, w przypadku których mogą wystąpić problemy 
z ich rozpowszechnianiem (Malara, 2014, s. 185–196).

Założenia i metoda badawcza

P rzeprowadzone badania ukierunkowane były na po-
zyskanie opinii zatrudnionych o problemie zarządza-

nia talentami w kontekście budowy ogólnego wizerunku 
firmy za pomocą marki pracodawcy. Oceny responden-
tów odnoszone były do organizacji, w  której byli oni 
zatrudnieni, posiadającej zdefiniowaną politykę lub stra-
tegię personalną. Wobec pozytywów, jakie widzi się w sys-
temowym (programowym) podejściu do zarządzania 
talentami – w  teorii zarządzania, oraz wielu wątpliwości 
w tym zakresie – w praktyce zarządzania, przyjęto, że ana-
liza opinii pracowników o procesie zarządzania talentami 
w  wybranych organizacjach pozwoli na sformułowanie 
przesłanek o jego wpływie na wizerunek marki pracodaw-
cy oraz preferencjach tych organizacji co do dwóch form 
realizacji ZT.

Do sformułowania przesłanek i  oceny założeń 
konieczne było przeanalizowanie kilku kluczowych 
obszarów realizacji funkcji personalnej i  sprawdzenie 
sformułowanych przypuszczeń. W  zarządzaniu talenta-
mi można wyróżnić sześć obszarów funkcji personalnej, 
dających specyficzne możliwości działań adresowanych 
do utalentowanych pracowników – talentów. Są to: do-
bór, rozwój, ocenianie, motywowanie, tworzenie klimatu 
i zwalnianie. Analizowane pytania z ankiety odnosiły się 
do pięciu z nich. Problem derekrutacji został pominięty 
z uwagi na fakt szczególnego wydźwięku tej aktywności 
w  EB i  ograniczeń w  postrzeganiu w  jednym pakiecie 
oferty wartości pracodawcy kontekstu pozytywnego 
i bezpośredniego odniesienia się do sposobu i okoliczno-
ści zwalniania pracowników. Respondenci pochodzący 
z  różnych organizacji wypełniali ankietę w  dwóch wer-
sjach: tradycyjnej (papierowej) lub on-line (internetowo). 
W przypadku wersji papierowej wszystkie jej przypadki 
dotyczyły osób w  wieku do 35 lat – wynik uzgodnień 
z przełożonymi. W wersji internetowej tego warunku nie 
udało się spełnić w 100% – w przypadku części respon-
dentów wiek ten został przekroczony. Wszystkie ankiety 
papierowe miały wypełnione pole identyfikujące nazwę 
firmy5.

W  badaniach ankietowych wzięło udział 113 pracow-
ników, głównie z  przedsiębiorstw oraz kilku z  instytucji 
publicznych6. Sformułowane w  ankiecie stwierdzenia, 
prezentowane liczbowo w dalszej części artykułu (31 spo-
śród 51 ogółem), dały możliwość odniesienia się do przy-
jętego celu oraz do czterech postawionych przypuszczeń 
badawczych (Pi), a mianowicie:

P1: Posiadanie polityki i/lub strategii personalnej łączy 
się z posiadaniem systemu pozyskiwania i utrzymywania 
talentów;

P2: W  samoocenie ludzi młodych (pokolenia Y i  Z) 
dominującym poglądem jest uznawanie się za osobę po-
siadającą status talentu (którą stać na to, aby powierzone 
im zadania realizować w sposób ponadprzeciętny);

P3: Identyfikacja talentów w procesie doboru następu-
je poprzez zastosowanie specjalnych technik i narzędzi;

P4: Utrzymywanie talentów odbywa się poprzez dba-
nie o ich rozwój i motywację pozapłacową.
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W  badaniu uczestniczyły głównie osoby młode. 
W  przedziale umownie charakteryzującym pokolenia Y 
i Z, tj. do 35 lat – było 90 (80%) pracowników. W prze-
dziale wieku 36–46 lat (umowne pokolenie X) – 17 (15%), 
a  powyżej tego ostatniego przedziału 6  osób (5%). Cha-
rakterystykę respondentów ujęto w tabeli 1. 

Wyniki badań i ich interpretacja

W yjściowym pytaniem w  badaniach było spraw-
dzenie, czy w praktyce organizacyjnej badanych 

podmiotów można zauważyć istnienie ukierunkowa-
nych, systemowych działań nastawionych na pozyski-
wanie i utrzymywanie talentów. Jedynie w 18 przypad-
kach potwierdzono istnienie przesłanek w tym zakresie 
(system programów lub inicjatyw). Dotyczyło to głów-
nie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób 
oraz (w  mniejszym stopniu) podmiotów zatrudniają-
cych powyżej 50 osób (odpowiednio 7  pozytywnych 
opinii – 25% z grupy D i 7 wskazań – 13% z grupy S). 
Reprezentowane branże dla tych przypadków to: banko-
wość i usługi finansowe, telekomunikacja, IT oraz sieci 

Tab. 1. Zestawienie charakteryzujące respondentów uczestniczących w badaniu

Typ charakterystyki Cechy wyróżniania w danej charakterystyce – liczba osób (%)

Wiek do 35 lat – 90 (80) 36–46 lat – 17 (15) powyżej 46 
lat – 6 (5)

Płeć Kobiety – 65 (58) Mężczyźni – 58 (42)

Stanowisko Kierownicze– 24 (21) Specjalistyczne – 89 (79)

Wykształcenie Wyższe – 96 (85) Średnie – 17 (15)

Staż pracy 
do 8 lat
83 (74)

 od 9 do 13 lat
 11 (10)

i więcej lat
19 (16)

Liczba pracodawców wg poziomu zatrudnienia Z;  
D, S, M

(D – duże), 
Z > 250 
 28 (25)

 (S – średnie), 50 < Z < 250 
 53 (47)

 (M – małe), 
Z < 50 
 32 (28)

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Postrzeganie siebie wobec wymogów odnoszonych do talentów przez młodych pracowników (do 35 lat) [os.]

Stwierdzenie identyfikujące 
samoocenę

Zdecydowanie
zgadzam się Zgadzam się Nie zgadzam 

się

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się

Nie mam 
zdania

Wykazuję się chęcią do 
zaangażowania się i poświęcenia 
w sukces pracodawcy

17 54 7 3 9

Praca pozwala mi realizować 
zainteresowania 8 44 21 4  13

Chętnie dzielę się wiedzą 23 58 2  2 5

Osiągam ponadprzeciętne 
wyniki w pracy 8 35 16 2  29

Uznaję się za kreatywną 
osobą w pracy 19 60 1 1 9

Posiadam unikalną wiedzę 11 45 2  11 21

Chętnie podejmuję nowe wyzwania 45 40 1 1  3 

Jestem zaangażowany/a w pracy 44 40 4 2 0

Odczuwam silną potrzebę 
samorealizacji 42 42 1 2  3

Jestem pracownikiem 
o wysokim potencjale 30 53 1 2 4 

Źródło: opracowanie własne
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handlowe. Należy odnotować, że część respondentów, 
odpowiadając na pytanie podstawowe, wybrała opcję 
nie wiem (najliczniej 15 w  grupie S, tj. 28%). Wedle 
oceny respondentów, deklaracja posiadania zdefinio-
wanej polityki personalnej organizacji nie przekładała 
się w większym zakresie na specyficzne programy i/lub 
inicjatywy ukierunkowane na utalentowanych pracow-
ników. Z drugiej strony osoby takie posiadały poczucie, 
że dysponują kompetencjami uprawniającymi ich do 
posiadania statusu utalentowanych. Świadczą o  tym 
odpowiedzi w  zakresie deklaracji co do posiadania 
wartościowych postaw pracowniczych. Problem ten 
badano wyłącznie w  grupie respondentów z  przedzia-
łu do 35 lat. W  większości respondenci ocenili siebie 
jako osobę odpowiadającą potencjałowi (kryteriom), 
jaki powinien posiadać talent (cechy wskazane przez 
A. Pocztowskiego, 2008). Wyniki tego kontekstu badań 
ujęto w tabeli 2.

Przedstawiona w  niej samoocena pozwalała zakwa-
lifikować tę grupę jako utalentowanych pracowników, 
dających organizacji możliwość wykorzystania ich 
zdolności i  kompetencji zawodowych. Istniała więc 
różnica między niskim (co do liczby wskazanych przy-

padków) dostrzeganiem u pracodawcy jego formalnego 
nastawienia na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów 
a wysoką własną wyceną postrzegania siebie w tej kate-
gorii. Wydaje się to zrozumiałe ze względu na naturalną 
skłonność pracowników do pozytywnego widzenia sie-
bie w  sytuacji posiadanego wyższego wykształcenia i/
lub wyspecjalizowanej wiedzy.

Budowa inicjatyw i  programów zarządzania talen-
tami powinna posiadać swoją specyfikę w  procesie 
doboru, rozwoju, w klimacie organizacyjnym oraz wy-
nagradzaniu. Badania tego kontekstu przyniosły zróż-
nicowane wyniki, co przedstawiono w tabelach 3–5.

Uzyskany wynik można uznać za względnie pozy-
tywny, jeśli za punkt odniesienia przyjąć niską licz-
bę przypadków, w  których uznano, że prowadzi się 
ukształtowane, systemowe działania na rzecz zarzą-
dzania talentami. Ogólnie można przyjąć, że przed-
siębiorstwa mają możliwość spełniania ważnych dla 
talentów aktywności, chociaż samodzielność odnośnie 
do sposobu realizacji zadań jest ograniczona, co może 
być pochodną niskiego stażu i  małego doświadczenia. 
Wydaje się również, że pracodawcy intensywnie poszu-
kują utalentowanych kandydatów do pracy, nie zawsze  

Tab. 3. Atrybuty zadań wykonywanych przez badanych pracowników [os., (%)]

Treść
stwierdzenia

Zdecydowanie tak
 (ZTak) Tak Nie Zdecydowanie 

nie (ZNie)

Istnieje możliwość realizacji 
zainteresowań i pasji (skłaniających 
do pozostania dłużej w organizacji)

10 (9)  51 (45)  43 (38)  9 (8)

Jest pole dla wykonywania ambitnych, 
stawiających wyzwania zadań 30 (26) 62 (55) 19 (17)  3 (2)

Dano samodzielność wyboru 
sposobu realizacji zadań 15 (13) 44 (39)  34 (30)  20 (18)

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Aktywność pracodawców w poszukiwaniu kandydatów (utalentowanych) [os. (%)]

Treść
stwierdzenia ZTak Tak Nie ZNie 

Pracodawca aktywnie poszukuje uzdolnionych pracowników  15 (13)  36 (32) 35 (39) 20 (23)

Pracodawca ma problem z pozyskiwaniem utalentowanych pracowników  17 (15)  39 (35) 49 (43)  8 (7)

W poszukiwaniu pracowników stosuje się testy osobowościowe  10 (9)  51 (45) 43 (38)  9 (8)

W poszukiwaniu pracowników stosuje się technikę Assessment Center  3 (3)  18 (16) 35 (31)  57 (50)

W procesie doboru dokonuje się weryfikacji referencji  54 (48)  25 (22) 15 (13) 19 (17)

Organizowane są staże i praktyki zawodowe  42 (37)  40 (35) 10 (9) 21 (19)

Dokonuje promocji i uczestnictwa w targach pracy na uczelniach wyższych  26 (23) 17 (15) 29 (26) 41 (36)

Pracodawca stosuje preferencyjne umowy i kontrakty 
dla utalentowanych pracowników  15 (13) 24 (21) 28 (25) 46 (41)

Źródło: opracowanie własne



38 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 8/2016

jednak w  ramach spójnego, całościowego podejścia, 
lecz z  powodu presji z  tytułu uzupełniania luk kadro-
wych. Świadczą o  tym wyniki badań zamieszczone 
w tabeli 4.

Duża liczba organizowanych staży i praktyk realizo-
wanych przez przedsiębiorstwa nie skutkuje automa-
tycznie poszukiwaniem kandydatów do pracy. Również 
udział kandydatów w targach pracy na wyższych uczel-
niach jest rozumiany bardziej jako objaw potrzeb i zro-
zumienia problemu luk kadrowych niż poszukiwanie 
rzeczywistych utalentowanych pracowników. Dostrze-
ga tę aktywność 38% respondentów.

Jeśli nałoży się na te wyniki stosunkowo niskie 
aktywności w  zakresie takich akcji jak dni otwarte 
w organizacji czy organizowanie konkursów dla poten-
cjalnych pracowników (pozytywne odpowiedzi udzie-
lono w  27% przypadkach), zaskakuje wysoki udział 
pozytywnych odpowiedzi respondentów na pytanie 
o to, czy pracodawca ma pozytywny wizerunek wśród 
studentów i  poszukujących pracy. Wskazało nią 77% 
ankietowanych. Wynik dotyczący niestandardowych 
kontraktów (por. tabela 3) (jak można przypuszczać) 
pochodzi w  większości od tych pracodawców, którzy 
wskazani zostali jako podmioty działające na rzecz za-
rządzania talentami.

Ważną składową w  budowie klimatu współpracy 
i  zaangażowania na rzecz utalentowanych pracowni-

ków jest proces oceny pracy oraz jego przełożenie na 
działania motywujące. Mimo stosunkowo wysokie-
go udziału pozytywnych ocen w  tym obszarze, luki 
w tym zakresie są zauważalne. Dla dwóch pierwszych 
stwierdzeń wynika to z danych zapisanych w  tabeli 5. 
Zawierają one znaczącą opcję negatywnych odpowie-
dzi, a są to sytuacje wyjątkowo ważne dla pracowników 
w  ogóle, dla młodych zaś szczególnie. Dwa następne 
(nakierowane na identyfikację narządzi w praktyce za-
rządzania talentami) mają większy udział pozytywnych 
wskazań niż podana wstępna ocena dotycząca istnie-
nia konstruktywnych i systemowych zasad zarządzania 
talentami w przedsiębiorstwie (14 pracodawców). Pro-
pozycja indywidualnej ścieżki kariery dla utalentowa-
nych pracowników jest przesłanką dla respektowania 
tych zasad w organizacji, ale nie przesądza, że jest to 
podejście całościowe i  trwałe (obowiązujące). Podob-
nie można zinterpretować stwierdzenie o  braniu pod 
uwagę potrzeb i zainteresowań w planowaniu rozwoju 
personelu. Wśród respondentów było bowiem 21% 
osób na stanowiskach kierowniczych. Skłonność do 
stosowania mentoringu i inwestowania w studia pody-
plomowe koncentrowała się zapewne na tej kategorii 
stanowisk.

Badania kilku innych kontekstów ważnych dla 
kształtowania funkcji personalnej dawały zróżnicowa-
ne wyniki. Kilka z nich ujęto w tabeli 6.

Tab. 5. Ocena i rozwój pracowników w praktyce działań przedsiębiorstw [os. (%)]

Treść stwierdzenia ZTak Tak Nie ZNie

Wiem i rozumiem, za co jestem oceniany 25 (22) 46 (41) 23 (20) 19 (17)

Otrzymuję informację zwrotną o wyniku oceny mojej pracy 31 (27) 35 (31) 21 (19) 26 (23)

Pracodawca proponuje indywidualną ścieżkę kariery dla utalentowanych pracowników  9 (8) 27 (24) 52 (46) 25 (22)

Przedsiębiorstwo w inwestycji w rozwój personelu bierze 
pod uwagę moje potrzeby i zainteresowania 13 (11) 34 (30) 46 (41) 20 (18)

Pracodawca zapewnia i stosuje techniki coachingu i mentoringu  9 (8) 18 (16) 23 (20) 63 (56)

Przedsiębiorstwo jest skłonne sfinansować podyplomowe studia 
związane z zadaniami na stanowisku i projekcją rozwoju 10 (9) 20 (18) 35 (31) 48 (42)

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Wybrane konteksty badań oceniających funkcję personalną przedsiębiorstw [os. (%)]

Treść stwierdzenia ZTak Tak Nie ZNie

Dążąc do realizacji celów przedsiębiorstwa mogę zawsze 
liczyć na wsparcie i pomoc kierownictwa  21 (19)  55 (49)  31 (27)  6 (5)

Moje pomysły dotyczące przedsiębiorstwa nie są ignorowane  11 (10) 50 (44)  40 (35)  12 (11)

Przedsiębiorstwo utrzymuje dobre relacje z byłymi pracownikami  11 (10)  54 (48)  28 (25)  20 (17)

Wykonuję ambitne, stawiające wyzwania, zadania  30 (26)  61 (54)  20 (17)  2 (2)

Źródło: opracowanie własne
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Zwraca uwagę znaczące przekonanie zdecydowanej 
większości o  rodzaju wykonywanych zadań, co wydaje 
się spójne z atrybutami zadań z tabeli 2, a to może wpły-
wać na ocenę respondentów o  kształtowaniu pozytyw-
nego wizerunku pracodawcy na rynku pracy. Nieznacz-
nie wyższa liczba związana z  ignorowaniem pomysłów 
pracowników (54%) powinna być oceniana w kontekście 
stanowisk, jakie badani pracownicy obejmują. Jednak 
nie wnosi ona pozytywnych wartości wizerunkowych.

Podsumowanie 

P rzywoływane na wstępie dane o  posiadaniu przez 
blisko połowę przedsiębiorstw w  Polsce strategii 

Employer Branding znajdują częściowo potwierdzenie 
w  badaniach związanych z  zarządzaniem talentami. 
Z  jednej strony ukształtowane, systemowe (w  formie 
wyodrębnionego programu) podejście do ZT zauważa-
ne jest tylko przez 14 respondentów – na 113. Z drugiej 
strony wiele kwestii, które mogą wspierać wizerunek 
marki pracodawcy, istotnych dla grupy utalentowa-
nych pracowników, zostało pozytywnie odnotowanych. 
Świadczy o tym np. indywidualna ścieżka kariery – 32%, 
możliwość realizacji zainteresowań i pasji skłaniających 
do pozostania dłużej w  organizacji – 54%, wysoki po-
ziom (77%) opinii respondentów popierających stwier-
dzenie o pozytywnym wizerunku organizacji jako pra-
codawcy wyrażanych przez studentów i poszukujących 
pracę. W  tym kontekście należy podkreślić, że jest to 
ocena pracowników, a nie osób spośród kierownictwa.

Dwa (spośród czterech) przypuszczenia (Pi) można 
uznać za potwierdzone w  świetle interpretacji uzyska-
nych ocen. Szczególnie jednoznacznie dotyczy to P2 
o  samoocenie młodych pracowników jako osób uta-
lentowanych. Za potwierdzone można uznać także P4, 
analizując przewagę pozytywnych odpowiedzi z  tabeli 
4, oceny pracowniczej z  tabeli 5  oraz trzy konteksty 
z  tabeli 6. Nie znalazło potwierdzenia przypuszczenie 
trzecie P3 dotyczące stosowania specjalnych technik 
i  narzędzi identyfikacji talentów w  procesie doboru. 
Być może te przedsiębiorstwa, u  których wskazano 
skonkretyzowane i wyodrębnione podejście do utalen-
towanych pracowników (14 przypadków) swoją specy-
fikę podejścia zawierają w technice Assessment Center, 
ale nie wynika to jednoznacznie z  innych odpowiedzi. 
Podobne uwagi dotyczą przypuszczenia pierwszego P1, 
gdzie nie wykazano przełożenia między posiadaniem 
polityki i/lub strategii a  systemowym podejściem do 
problemów zarządzania talentami. Co może świadczyć, 
że problematyka utalentowanych pracowników nie 
musi wyodrębniać się jako zintegrowany, autonomicz-
ny program. Tym niemniej istnieje przekonanie o  po-
zytywnym wpływie na wizerunek pracodawcy (mimo 
zróżnicowanych praktyk). Zostało to dostrzeżone przez 
zdecydowaną większość respondentów, co może świad-
czyć o skutecznym rozpowszechnianiu takich praktyk .

Tym samym, odnosząc się do dwóch sposobów 
(form) podejścia w ZT, można przyjąć zgodność poglą-
dów respondentów z  drugim podejściem. Oznacza to, 

że na potrzeby skutecznego kształtowania pozytywne-
go wizerunku marki pracodawcy nie muszą powstawać 
odrębne programy nastawione na zarządzanie talenta-
mi, ale wystarczy skutecznie rozpowszechniany pakiet 
korzyści dostrzegany przez kandydatów do pracy. Na 
wyniku mogła jednak zaważyć też wielkość przedsię-
biorstw, bowiem wśród badanych były 32 małe przed-
siębiorstwa, gdzie występuje mniejsza świadomość, 
potrzeba i możliwości na tworzenie takich programów. 
Jest to też wizja osób oceniających siebie jako talenty, 
a nie ocena menedżerów odpowiedzialnych za obsady 
kadrowe w  organizacji. Niewykluczone, że w  innym 
przypadku ocena taka mogłaby być odmienna. Z badań 
wynika również, że przesłanki zawarte w  idei marke-
tingu personalnego mogą sprzyjać tworzeniu pakietów 
korzyści, skutecznych w  przyciąganiu i  utrzymywaniu 
utalentowanych pracowników. Co do sugestii P. Cap-
peliego o małej skuteczności zintegrowanych programów 
zarządzania talentami liczba zarejestrowanych przy-
padków systemowego podejścia mogłaby wspierać tę 
sugestię. 

Ograniczony rozmiar próby badawczej nie pozwolił 
na szersze i  jednoznaczne uogólnienia. Potwierdziło 
się natomiast, że wizerunek marki pracodawcy w  per-
spektywie umownej walki o talenty stanowić powinien 
przedmiot inicjatyw współczesnego przedsiębiorstwa 
upowszechniającego swój pakiet oferty (korzyści) – aby 
pozyskiwać i  utrzymywać utalentowanych pracow-
ników, nie jest konieczne wyodrębnianie programów 
zarządzania talentami.

Współczesne przedsiębiorstwa, organizacje i  insty-
tucje są świadome, że prawdziwie użytecznym zasobem, 
jaki mają do dyspozycji w budowaniu sukcesu, są uta-
lentowani pracownicy o  bogatym potencjale, nace-
chowani innowacyjnym podejściem do rzeczywistości, 
zdolni do kreowania wartości dodanej. Oznacza to, że 
przesłanie wpisane w tytuł artykułu okazuje się w świe-
tle badań zapisem retorycznym, bowiem zarządzanie 
talentami nie jest przejściową modą, lecz przymusem 
i  utrwalającym się trendem z  zamiarem wskazania 
innowacyjnego instrumentu przydatnego na potrzeby 
wspierania wysiłków w  dążeniu do trwałego sukcesu 
organizacji. Oceniając więc znaczenie prac z  tego za-
kresu, można uznać, iż wartość wyników badań nad tą 
problematyką będzie rosła.
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Przypisy

1) Przyjmuje się, że stosowane określenie wizerunek marki 
pracodawcy akcentuje, że marka ta jest elementem ogólne-
go wizerunku organizacji, a atrakcyjność marki pracodaw-
cy jest atrybutem do uzyskania pozytywnego wizerunku. 

2) Przedstawione w artykule wyniki badań są efektem pracy 
zespołu badawczego, w którym oprócz autorów opracowa-
nia uczestniczyła A. Janczura. Badania realizowano w  ra-
mach zadań statutowych Zakładu Zachowań Rynkowych 
i  Przedsiębiorczości Instytutu Organizacji i  Zarządzania 
Politechniki Wrocławskiej pt. Współpraca, odpowiedzial-
ność społeczna i  konkurencyjność jako determinanty roz-
woju współczesnych przedsiębiorstw (nr wew. 342902). Pre-
zentowane wyniki badań szerzej zostały opisane w  pracy 
magisterskiej: Janczura (2014).

3) Badania HRM Institute w 2015 roku na próbie 214 przed-
siębiorstw wykazały, że taką strategię ma 49%.

4) Przykładem projektu nastawionego na kształtowanie mar-
ki wewnętrznej w  Polsce były działania Kompanii Piwo-
warskiej.

5) Między innymi przedsiębiorstwa: Capgemini Polska, Bank 
BGŻ, Eurobank, ZPC Otmuchów, QAD Inc., LG Display, 
Gettin Noble Bank, LG Electronics, Ryanair, IBM, Nestle, 
Inditex. Kilka kwestionariuszy internetowych nie posiada-
ło wypełnionego pola pełnej identyfikacji nazwy organi-
zacji.

6) Ustalenie dokładnej liczby reprezentowanych przez nich 
organizacji ze względu na zastosowaną opcjonalność pola 

„nazwa organizacji” w internetowej wersji wypełniania an-
kiety nie było możliwe do precyzyjnego ustalenia.
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Brand Employer Branding  
and its Importance  
in Talent Management

Summary

The paper in the basic aspect relates to the thesis that 
the image of the employer is the canvas for the market 
success of the contemporary company. The Authors 
have analyzed current articles highlighting the growing 
importance of Employer Branding (EB) and ways of 
its creation. It has been stressed that the EB should be 
tightly linked with the efforts of companies aimed at 
recruiting and retaining talented employees. Although 
the literature provides guidance for a  comprehensive 
approach to talent management, there are also views 
of its low effectiveness and the necessity to focus on 
selected tools instead. These indications were the basis 
for the survey, the respondents of which were workers 
of 113 Polish enterprises and public institutions. An 
in-depth analysis of the results allowed the authors 
to confirm the fact that a comprehensive approach to 
talent is not necessary in order to shape a positive EB. 
As it turned out a  successfully distributed package of 
benefits perceived and accepted by the candidates is 
enough in this respect. It has confirmed two of the four 
statements taken as research contexts. Young workers 
assessed themselves as talented. However, it does not 
mean that the assessment of managers responsible 
for staffing the organization would be the same. 
Nevertheless, expectations and self-esteem of young 
workers must be taken into consideration so  that the 
EB strategy brings the expected, positive results. 
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DOBRE PRAKTYKI LEAN GOVERNMENT
Marek Ćwiklicki
Grzegorz Przebinda

Wprowadzenie

C elem opracowania jest przedstawienie najlepszych 
praktyk stosowania lean government na świecie 

i próba określenia efektów takich działań1. Realizacja celu 
wymagała wykonania następujących etapów. Na początku 
wyjaśniono istotę i  podano definicję lean government, 
które traktuje się jako zbiór działań doskonalenia orga-
nizacji i  funkcjonowania administracji publicznej. Na 
podstawie analizy literatury przedmiotu wybrano osiem 
dobrych praktyk, które przedstawiono w  ustrukturyzo-
wany sposób. Ujednolicone opisy przypadków umożli-
wiły określenie osiągniętych rezultatów w  porównaniu 
do nakładów zużytych na przygotowanie się i wdrożenie 
rozwiązań lean government. W zakończeniu tekstu przed-
stawiono rekomendacje sformułowane dla polskiej admi-
nistracji publicznej w zakresie potencjalnego stosowania 
lean government w Polsce.

Lean government — istota 
i charakterystyka

L ean government można najprościej nazwać zastoso-
waniem lean management w administracji publicznej. 

Z tego też względu, jeśli przez lean management rozumie się 
„dostarczenie klientowi oczekiwanej przez niego wartości 
przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów” (Gry-
cuk, 2011, s.  1), to lean government można określić jako 
dostarczenie obywatelom oczekiwanej przez nich wartości 
zgodnie z zasadami i metodami lean. W tym miejscu nale-
ży dodać, że do pokrewnych znaczeniowo terminów, choć 
węższych, należą lean office na określenie stosowania po-
dejścia lean do pracy biurowej i lean administration w od-
niesieniu do działalności administracyjnej (Czekaj, 2010; 
Czekaj, Ziębicki, 2015). To ostatnie oznacza „koncepcję do-
skonalenia podsystemu zarządzania, obejmującą zbiór za-
sad i metod szczegółowych, zorientowanych na eliminację 
marnotrawstwa zasobów ekonomicznych i  racjonalizację 
procesów informacyjno-komunikacyjnych z  perspektywy 
strumienia wartości” (Czekaj, 2010, s. 14–15).

Przez zasady i metody rozumie się rozwiązania opisy-
wane w  literaturze dotyczącej lean management, w  tym 
przede wszystkim w pracach J. Womacka i innych (2001; 
2008). Ważnym punktem tych publikacji było określenie 
pięciu zasad szczupłego zarządzania, którymi powinna się 
kierować organizacja, tj.: określenie wartości dla klienta, 
zidentyfikowanie strumienia wartości, ciągły przepływ, 

system ssący oraz dążenie do doskonałości. Natomiast 
do metod lean zaliczono: mapowanie strumienia warto-
ści, kaizen, 5 razy dlaczego, program 5S, przepływ jednej 
sztuki, poka yoke, just-in-time, SMED, kanban, jidoka.

Podstawową różnicą między lean government a  lean 
manufacturing jest charakter procesów będących przed-
miotem zarządzania: procesy administracyjno-biurowe 
a  wytwórcze. Oznacza to, że wartość dostarczana przez 
administrację publiczną zawiera się bardziej w usługach 
niż produktach fizycznych. W  tym przypadku mówi się 
o usługach publicznych, a w odniesieniu do produktów – 
produktach informacyjnych. 

Przeniesienie rozwiązań z  działalności biznesowej do 
administracji publicznej można upatrywać w paradygma-
cie nowego zarządzania publicznego (ang. New Public 
Management), które zakładało dążenie do poprawy efek-
tywności organizacji sektora publicznego. Oznaczało to 
także transfer rozwiązań takich jak lean manufacturing 
(Hood, 1991). W  takim kontekście Z. Radnor (2010, 
s. 412) wyjaśnia, że lean przynależy do inicjatyw doskona-
lenia procesów biznesowych obok innych metod, takich 
jak: six sigma, reengineering, zarządzanie jakością. 

Koncepcja nowego zarządzania publicznego jest mocno 
krytykowana za przenoszenie metod zarządzania „wprost” 
z sektora prywatnego do publicznego. Krytycy tego podej-
ścia argumentują całkowicie odmienną specyfikę działa-
nia tych sektorów. Natomiast koncepcja lean udowodniła, 
że sprawdza się w różnorodnych sektorach gospodarki od 
produkcji (lean manufacturing), łańcucha dostaw (lean 
supply chain), budownictwa (lean construction), poprzez 
usługi finansowe (lean banking), informatykę (lean IT) 
czy prywatną i publiczną służbę zdrowia (lean healthcare). 

Metoda lean government nastawiona jest na eliminację 
marnotrawstwa oraz dostarczanie oczekiwanej wartości do 
interesariusza, między innymi poprzez ukierunkowanie na 
rozwój personelu, zwiększenie kompetencji i  spłaszczenie 
struktur. Argumenty te dają podstawy wpisywania lean 
w  nurt modernizacyjny administracji publicznej, wyraża-
jący się w realizacji usług w sposób oszczędny i efektywny. 
Ekonomizacja działań nawiązuje do wspomnianej koncep-
cji nowego zarządzania publicznego i  częściowo pojawia 
się w neoweberyzmie, a dokładniej w tzw. neobiurokracji, 
będąc wyrazem realizacji dezyderatów formułowanych 
we współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego 
względem modernizacji administracji (Ćwiklicki, 2015).
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Znaczącym ułatwieniem w  absorpcji idei lean do ad-
ministracji publicznej były próby jej aplikacji do przed-
siębiorstw usługowych podejmowane od lat 70. do lat 90. 
w XX w. (Bowen, Youngdahl, 1998). Należy jednak dodać, 
że adaptacja lean do usług nie przebiegała bezproblemo-
wo. Wynikało to między innymi z krytycznej dyskusji nad 
istotą lean management i odmiennością usług względem 
produkcji (Seddon i  in., 2011). Pomimo to operacyjny 
wymiar lean, wyrażony metodami i technikami, uważa się 
za adekwatny dla administracji publicznej (Radnor i  in., 
2006, s.  10), jednakże różnice między przedmiotem do-
skonalenia prowadzą do wniosku o odmiennym dopaso-
waniu metod pomocniczych. W produkcji wykorzystuje 
się kilka metod szczegółowych wymienionych wcześniej, 
w  tym niektóre dedykowane poprawie obsługi maszyn 
(np. SMED opracowano z myślą o skróceniu czasu prze- 
zbrojeń maszyn produkcyjnych), które trudno wykorzy-
stać w sektorze publicznym. Kwestia dopasowania metod 
lean manufacturing do lean government będzie uwzględ-
niona w  analizie przykładów dobrych praktyk w  niniej-
szym artykule. Inne różnice między lean w  produkcji 
i usługach przedstawiono w tabeli 1.

Analiza literatury przedmiotu wykazała, że do roku 
2006 lean wykorzystywano w  administracji publicznej 
sporadycznie z wyjątkiem służby zdrowia (Radnor i in., 
2006, s. 9–10). Obecnie lean stosowane jest w: samorzą-
dzie lokalnym, administracji rządowej, wojsku i obronie 
narodowej oraz wspomnianej wcześniej służbie zdrowia 
(Grycuk, 2011, s. 7–8). 

W  wyniku wdrożenia lean do sektora publicznego 
obserwuje się: skrócenie czasu realizacji usługi lub ocze-
kiwania na jej zakończenie, poprawę jakości poprzez 
zmniejszenie błędów, oszczędność kosztu na skutek 
mniejszego zużycia zasobów, wzrost motywacji i  satys-
fakcji pracowników, a także zadowolenie klientów (Rad-
nor, Johnston, 2013, s. 905).

Analizując funkcjonowanie polskiej administracji 
publicznej zarówno szczebla lokalnego (Bober i  in., 
2013), jak i  państwowego (Państwo i  My, 2015) i  kon-
frontując to z doświadczeniami krajów, w których lean 
government wdrażano, można sformułować wniosek 
o przydatności tego podejścia w poprawie działalności 
jednostek administracji ukierunkowanej na eliminację 
marnotrawstwa. 

Metoda badawcza i charakterystyka 
próby badawczej

W celu identyfikacji dobrych praktyk wdrożenia lean 
government autorzy wykorzystali opisy studiów przy-

padków, które spełniały następujące warunki. Przyjęto, że ze 
względu na temat opracowania zostaną wybrane wdrożenia 
pozwalające na określenie co najmniej ośmiu z jedenastu cech: 
nazwa programu, nazwa organizacji wdrażającej, kraj, rodzaj 
organizacji, przyczyny (przesłanki) wdrożenia, zakres wdro-
żenia, charakter wdrożenia, czas wdrożenia, wykorzystane 
zasoby, zastosowane metody pomocnicze i  uzyskane efekty. 
Ponadto jednym z kryteriów było również dobranie przypad-
ków z różnych kontynentów i kultur, aby przeanalizować uni-
wersalność zastosowania koncepcji lean. Do identyfikacji tych 
przypadków użyto zasobów Internetu, do których przeszuka-
nia zastosowano wyszukiwarkę Google i artykuły naukowe in-
deksowane w bazach czasopism. W obydwu przypadkach jako 
słowa kluczowe użyto lean government i lean administration. 
Dla trzech wybranych baz EBSCO, Scopus i Web of Science 
wyniki przedstawiają się następująco: EBSCO: 96 rekordów 
dla lean government i 7 dla lean administration, Scopus odpo-
wiednio: 12 i 15, a Web of Science 13 i 7. Badania przeprowa-
dzono w okresie grudzień 2015 – styczeń 2016.

W wyniku kwerendy i selekcji do dalszej analizy wybrano 
osiem studiów przypadków pochodzących z Ameryki Północ-
nej (Stany Zjednoczone i Kanada) oraz z północnej Europy 
(Wielka Brytania, Szkocja, Szwecja). W tym zbiorze dominuje 
administracja państwowa. Zidentyfikowane wdrożenia miały 
miejsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, co potwier-
dza nowość koncepcji lean government. Podstawowe infor-
macje o zebranych przypadkach przedstawia tabela 2.

Wyniki badań i ich analiza

C harakterystyki każdego z identyfikowanych przypad-
ków zostały ujęte w  formie tabelarycznej, w  której 

poszczególne kolumny odpowiadają przyjętym kryteriom 
porównawczym (tab. 3). 

Dla każdego z wybranych przykładów określono przesłan-
ki wdrożenia. Przyczyny były analogiczne jak w przypadku 
sektora prywatnego: poprawa funkcjonowania organizacji 
pod kątem eliminacji marnotrawstwa, które umożliwi szyb-
szą i tańszą realizację procesów oraz lepszą obsługę klientów. 

Tab. 1. Różnice między lean w produkcji i usługach

Cecha Lean w produkcji Lean w usługach

Zmienność do wyeliminowania nieodzowna

Różnorodność modułowa nieodłączna 

Charakter działań standardowe procesy masowa kustomizacja

Metody pomocnicze zestaw narzędzi lean pięć zasad lean

Styl kierowania zarządzanie zespołami eliminacja „rozkazów i kontroli” 
decentralizacja władzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Walley, Radnor, 2007, s. 7)
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Następnie wskazano zakres wdrożenia, który różnił się od 
konkretnej jednostki organizacyjnej po  całą organizację. 
Zebrane przykłady skłaniają do wniosku, iż wdrażanie lean 
ma charakter stopniowy. Najpierw dokonuje się pilotażu, 
a w przypadku jego pozytywnej ewaluacji – rozszerzania na 
całą organizację. 

W  każdym z  przykładów inicjatorem wdrożenia lean 
było kierownictwo, które w  kolejnych etapach weryfiko-
wało uzyskane efekty.

Nie udało się w pełni określić czasu trwania wdrożenia. 
W wybranych przykładach zajęło to od dwóch do pięciu 
lat. Natomiast istotnym faktem są  szybkie efekty wdro-
żonych zmian, w  niektórych przypadkach widoczne już 
po paru tygodniach.

Wdrożenia miały charakter pracy zespołowej. Najczęściej 
korzystano z pomocy zewnętrznych konsultantów, których 
celem było przygotowanie liderów, zespołów oraz modero-
wanie spotkań w kierunku rozwiązań zgodnych z zasadami 
szczupłego zarządzania. Mocnym akcentem podkreślającym 
wdrażane projekty za każdym razem był aspekt znaczenia 
ludzi; ich wiedzy, doświadczenia oraz potencjału do wyko-
rzystania. Zespoły były szkolone z tematyki lean obejmującej 
zasady i metody pomocnicze. Liczność grup i czas trwania 
powyższych warsztatów były różne w zależności od skompli-
kowania procesu czy zakresu wdrożenia.

Analiza zgodności zasad i  metod charakterystyczne dla 
lean wymienionych we wprowadzeniu niniejszego artykułu 
do specyfiki administracji publicznej skłania do wniosku 
o różnej ich adekwatności. Ocena stopnia dopasowania zo-

stała przeprowadzona przez autorów na podstawie analizy 
opisów poszczególnych narzędzi zawartych w  literaturze 
przedmiotu oraz porównania ich charakterystyk zastosowań 
w zidentyfikowanych przypadkach w administracji publicz-
nej. Wyniki analizy w tym obszarze zawiera tabela 4. Ocenę 
dopasowania metod niewymienionych w  studiach przy-
padków przeprowadzono na podstawie ich charakterystyki 
i problemów, do których są stosowane. Zawarty w tabeli sta-
tus metod dobrze oddaje dyskusję przedstawioną wcześniej 
na temat różnic między lean produkcyjnym a  usługowym. 
Istotnym kryterium, jakie wykorzystano podczas analizy, 
była częstotliwość występowania i  skuteczność zasad oraz 
metod lean wykorzystywanych w badanych przypadkach.

Analiza dokumentów potwierdzających skuteczność 
działania lean government w  sektorze publicznym po-
zwala na wskazanie narzędzi, które stosuje się najczęściej 
ze względu na otrzymywane efekty oraz dopasowanie 
do specyfiki działania administracji. Wykorzystywane 
metody to: mapowanie strumienia wartości, warsztaty 
kaizen, 5 razy dlaczego oraz program 5S (tab. 4). 

Istotnym czynnikiem we wdrażaniu i  funkcjonowaniu 
lean government w administracji publicznej jest kierowanie 
się 5  zasadami zdefiniowanymi przez J.P. Womacka i  D. Jo-
nesa (2001): określenie wartości dla klienta, zidentyfikowanie 
strumienia wartości do klienta, ciągły i niezakłócony przepływ 
wartości do klienta, nastawienie się na system ciągniony oraz 
dążenie do doskonałości. Zasady te kreują kulturę organizacyj-
ną nastawioną na eliminację marnotrawstwa oraz niezakłóco-
ne dostarczenie wartości do interesariuszy.

Tab. 2. Metryczka studiów przypadków

Studium 
przypadku

Nazwa 
programu

Nazwa organizacji 
wdrażającej Kraj Rodzaj 

organizacji
Rok 

wdrożenia
Źródło danych

SP1 b.d. Export Development 
Canada Kanada Administracja 

państwowa 2007 (Latta, 2012)

SP2
Krótsze czekanie
(szw. Kortare 
Väntan)

Departament Migracji Szwecja Administracja 
państwowa 2008 (Crawford, 2012)

SP3 Lean in Lothian NHS Lothian Szkocja Służba zdrowia 2006–2013* (NHS Lothian, 2011; 
Radnor i in., 2006)

SP4 Efficiency and 
Reform Group Cabinet Office Wielka 

Brytania
Administracja 
państwowa 2006 (Cabinet Office, 2010, 

Cabinet Office, 2011)

SP5 „PaceSetter” HRMC Wielka 
Brytania

Administracja 
państwowa 2004 (Carter i in., 2011; 

Radnor, 2010)

SP6 LeanOhio
Department of 
Administrative 
Services

USA Administracja 
samorządowa 2011 (Lean Ohio, 2015a)

SP7 LeanOhio
Attorney General 
(Prokurator 
Generalny)

USA Administracja 
państwowa 2011 (Lean Ohio, 2015b)

SP8 b.d. Connecticut 
Department of Labor USA Administracja 

państwowa 1999 (Hasenjager, 2006)

* Inicjatywę lean w NHS wdrażał NHS Institute for Innovation and Improvement, który zlikwidowano w 2013 r. Ostatni raport z stoso-
wania lean datowany jest na 2011 r. Miejsce instytutu zajął program NHS Improving Quality

Źródło: opracowanie własne
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Uzyskane efekty stosowania lean government odnoszą 
się głównie do skrócenia czasu realizacji doskonalonego 
procesu, w  niektórych przypadkach osiągnięto oszczęd-
ność czasu na poziomie 90%. Jest to najczęściej konse-
kwencja eliminacji marnotrawstwa w  formie usunięcia 
z realizacji zbędnych czynności lub szerzej – przeprojek-
towania realizacji procesu.

Z  przedstawionych wyników wdrożenia lean wyłania 
się pozytywny obraz korzyści w prawie każdym przypadku. 
Jedynie w HRMC wyniki są  sprzeczne. Z. Radnor (2010) 
ukazuje ogólne pozytywne efekty, nie podając wartości 
liczbowych. Można to wytłumaczyć nie tyle problemem 
z  kwantyfikacją wyników, co odmiennym celem badań 
przez nią przeprowadzonych. Natomiast B. Carter i  in. 
(2011, s. 121) wyraźnie zaznaczają sprzeczność między re-
zultatami uzyskanymi w swoich badaniach a wcześniejszy-
mi Z. Radnor. Autorzy zaznaczają, że negatywny wpływ na 
pracowników jest na tyle istotny, iż można zakwestionować 
w ogóle wartość lean w sektorze publicznym. 

W  związku z  powyższym warto zwrócić uwagę na 
potencjalne przeszkody w  stosowaniu wytycznych lean. 
Analiza barier we wdrożeniu lean do administracji pu-
blicznej przeprowadzona przez Z. Radnor i  P. Walleya 
(2008, s.  14) wykazała, że dotyczy to: braku wyraźnego 
skoncentrowania się na kliencie, zbyt wielu procedur, 
ludzi pracujących w  silosach, zbyt wielu celów, braku 
świadomości strategicznego kierunku, ogólnego prze-

konania o przepracowaniu i zbyt niskim wynagrodzeniu 
pracowników, braku zrozumienia efektu zmian, myślenia 
systemowego i przepływu procesu.

Podsumowanie

Z porównania badanych przypadków wdrażania koncep-
cji lean government wynika, że w  każdym przypadku 

pojawiły się wymierne korzyści głównie w postaci skrócenia 
czasu trwania procesów, ale także redukcji kosztów lub po-
prawy jakości. Daje to asumpt do rozważenia zastosowania 
lean government również w Polsce. Rekomendacje wdroże-
niowe dla krajowej administracji publicznej wynikają bezpo-
średnio z wniosków z przeprowadzonej analizy. Mianowicie 
istotnym czynnikiem we wprowadzeniu lean do organizacji 
jest najwyższe kierownictwo. Oznacza to, iż również w Pol-
sce to ono powinno pełnić wiodącą rolę w inicjowaniu dzia-
łań doskonalących. Kluczowe w badanych przypadkach były 
również programy pilotażowe, które potwierdzały słuszność 
wprowadzanych zmian, jak również pokazywały personelo-
wi pozytywne efekty z podejmowanych działań. 

W  zakończeniu warto podkreślić wątek metodyczny 
wyrażony przez stosowane metody pomocnicze lean go-
vernment w  zidentyfikowanych przykładach. Najczęściej 
wykorzystywane jest mapowanie strumienia wartości i ma-
powanie procesów, choć w niektórych przypadkach terminy 
te używa się zamiennie. Duże znaczenie przykłada się do 
metod rozwiązywania problemów, które reprezentuje burza 
mózgów i kaizen blitz (Rapid Improvement Event). Skłania 
to do sformułowania rekomendacji aplikacji tych narzędzi 
lean jako potencjalnie przynoszących najwięcej korzyści. 
Potwierdzenie tej tezy w odniesieniu do polskich warunków 
wymaga jednak dalszych badań.

W  krajowej literaturze przedmiotu nie opublikowano 
wyników prób wdrożenia lean government na żadnym po-
ziomie administracji państwowej, co skłania do wniosku, iż 
takie inicjatywy nie były do tej pory podejmowane. Niniejsza 
praca zawiera gros argumentów za stosowaniem rozwiązań 
z obszaru lean government, jednak w pierwszej kolejności 
należy określić gotowość polskiej administracji publicznej na 
skuteczne wdrożenie tej koncepcji zarządzania. 

W  zakończeniu należy wskazać na ograniczenia prze-
prowadzonych badań. Do nich należy zakwalifikować 
bazowanie tylko na danych wtórnych, reprezentowanych 
przez artykuły i opracowania anglojęzyczne. 

dr hab. Marek Ćwiklicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl

mgr inż. Grzegorz Przebinda
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: grzegorz.przebinda@gmail.com

Tab. 4. Zasady i metody charakterystyczne dla lean government

Elementy lean  Dopasowanie do specyfiki  
administracji publicznej

Zasady

Określenie wartości 

Identyfikacja strumienia 
wartości 

Utrzymanie ciągłości przepływu 

Wprowadzenie systemu typu pull 

Dążenie do perfekcji 

Metody

Mapowanie strumienia wartości 

Kaizen 

5 razy dlaczego 

Program 5S 

Przepływ jednej sztuki 

Poka Yoke 

Just-in-Time 

SMED 

Kanban 

Jidoka 

Legenda: Skala określenia stopnia dopasowania da-
nego narzędzia do specyfiki administracji publicznej:  
 − wysokie,  − średnie,  − małe,  − bar-
dzo małe dopasowania lub jego brak.

Źródło: opracowanie własne

mailto:marek.cwiklicki%40uek.krakow.pl?subject=
mailto:grzegorz.przebinda%40gmail.com?subject=
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Przypis

1) Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wy-
działowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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Best Practices in Lean Government

Summary

The aim of the study is to present lean government best 
practices and an attempt to determine their effects. The 
article describes the lean government which evolved from 
lean manufacturing as a  set of actions to improve the 
functioning of public administration. The good practices 
in lean government have been identified on the basis of the 
analysis of literature including scientific publications and 
reports on the practices of implementation. Descriptions 
of eight case studies allowed us to draw conclusions 
about the effects obtained with respect to expenditures 
for implementation. In addition, the adjustment degree 
of lean principles and tools to the specificity of public 
administration have been established. The conclusion 
includes the recommendations for application of lean 
government in Polish public administration.

Keywords

best practices, lean government, lean administration
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POZIOM ŻYCIA LUDNOŚCI 
A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
W POLSCE I NA BIAŁORUSI
Elena Mieszajkina
Larisa Łoban

Wprowadzenie

D obrobyt i  jakość życia ludzi w  każdym społeczeń-
stwie zależy w  decydującym stopniu od poziomu 

rozwoju gospodarczego kraju. We współczesnym 
globalizującym się świecie jednym z  najbardziej nie-
pokojących zjawisk jest zróżnicowanie w  poziomie 
życia ludzi zamieszkujących różne kontynenty, kraje 
i  regiony. Niekiedy różnice te są  dość znaczne nawet 
w krajach sąsiednich, o podobnych uwarunkowaniach 
historycznych i  geograficznych. Jako przykład można 
podać Polskę i  Białoruś, kraje o  wspólnej historii, bli-
skich tradycjach, podobnych wartościach etycznych 
i  kulturalnych, które łączą ukształtowane przez wieki 
różnorakie więzi cywilizacyjne, a nierzadko i rodzinne. 
Okres transformacji systemowej przyniósł Polsce i Bia-
łorusi historyczne zmiany cywilizacyjno-polityczne, 
społeczne i gospodarcze. Oba kraje na starcie miały po-
dobną pozycję społeczno-gospodarczą, dziś widoczna 
jest dość znacząca różnica. Szybkie, radykalne reformy 
ustrojowe, członkostwo Polski w  Unii Europejskiej 
umożliwiły przyspieszenie wzrostu gospodarczego 
kraju, ugruntowanie przemian rynkowych, poprawę 
działania sfery instytucjonalno-regulacyjnej. Polska 
ma coraz bardziej znaczącą pozycję nie tylko w Europie, 
ale i na świecie. Białoruś nie zdecydowała się na prze-
prowadzenie gruntownych reform rynkowych, wybrała 
strategię inkrementalnych zmian. Dopiero od początku 
2015 roku rząd zdecydował się na bardziej liberalną 
politykę makroekonomiczną i  wdrożenie głębszych 
reform strukturalnych, w  ciągu ostatniego półrocza 
władze podjęły kilka dobrych decyzji gospodarczych. 
Zasadne staje się więc pytanie: czy obecnie te dwa kraje 
różnią się pod względem poziomu życia ludności?

Celem artykułu jest porównanie poziomu życia Po-
laków i Białorusinów oraz pokazanie jego wpływu na 
ich postawy przedsiębiorcze. Na poziom życia ludno-
ści oddziałuje wiele czynników społeczno-ekonomicz-
nych i politycznych. W artykule skoncentrowano uwa-
gę na wynagrodzeniu za pracę jako głównym składniku 
dochodów gospodarstw domowych. Stanowi on jedno-
cześnie w dużej mierze o dobrobycie ludności, a także 
kreuje ich zachowania przedsiębiorcze. Zdaniem auto-
rek, Polacy są bardziej przedsiębiorczy niż Białorusini, 
a  jest to wynikiem między innymi wyższego wyna-
grodzenia za pracę oraz korzystniejszych warunków 

do prowadzenia biznesu. W artykule uzasadniono ten 
pogląd w  oparciu o  wyniki badań przeprowadzonych 
przez Brytyjski Legatum Institute, PARP i innych. Do 
analizy poziomu i dynamiki średniego wynagrodzenia 
w  Polsce i  na Białorusi oraz ustalenia podobieństw, 
różnic i ich rangi została wykorzystana metoda porów-
nawcza. Opiera się ona na zestawieniu ze sobą zjawisk, 
czynności, rzeczy, pojęć, twierdzeń, w rezultacie czego 
zyskuje się stwierdzenie tożsamości częściowej lub cał-
kowitej rzeczy ze sobą porównywanych (Pieter, 1967, 
s. 317). Źródłem informacji były oficjalne publikacje: 
w  Polsce – Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 
na Białorusi – Narodowego Komitetu Statystycznego 
Republiki Białoruś (NSK RB – Nacionalnyj Statističe-
skij Komitet Respubliki Belarus’). 

Poziom życia ludności i jego składniki

D efinicja poziomu życia została zaproponowana 
w  1954  r. przez komisję ekspertów ONZ: jest to 

„całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi oraz 
stopień ich materialnego i  kulturalnego zaspokojenia 
potrzeb poprzez strumień dóbr i  usług odpłatnych, 
a  także pochodzących z  funduszów społecznych” (Na-
tions Unies, 1954, s. 5). Do tej definicji nawiązują inni 
autorzy, dookreślając potrzeby ludzi z  różnym pozio-
mem szczegółowości:

• A. Zeliaś (2000, s. 103–105) wyróżnia dziewięć grup 
tych potrzeb: ochrona zdrowia i  opieka socjalna; 
rynek pracy, warunki i  bezpieczeństwo pracy; wy-
nagrodzenia i  dochody; warunki mieszkaniowe; 
oświata i edukacja; rekreacja, kultura i czas wolny; 
komunikacja i łączność; bezpieczeństwo publiczne; 
degradacja i ochrona środowiska naturalnego, 

• A. Luszniewicz (1982, s. 11) wymienia siedem pod-
stawowych rodzajów potrzeb: bezpieczeństwo, wy-
żywienie, ochrona zdrowia, warunki mieszkaniowe, 
komunikacja i  transport, edukacja i  kultura oraz 
ochrona środowiska,

• J. Drewnowski (1974, s.  35) łączy potrzeby w  trzy 
grupy – konsumpcyjne (wyżywienie, odzież, miesz-
kanie, zdrowie, wykształcenie); ochrony (rekreacja 
i zabezpieczenie); środowiska (środowisko socjalne 
i środowisko fizyczne).
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Wszystkie definicje poziomu życia koncentrują się 
na zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych. Należy  
zauważyć, że w  każdej z  grup potrzeb autorzy wyróż-
niają od kilku do kilkunastu zmiennych, w zależności 
od dostępności danych. By ocenić i dokonać porównań 
stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i  kultural-
nych mieszkańców różnych krajów zazwyczaj stosuje 
się syntetyczny miernik, uwzględniający szereg wskaź-
ników, pozwalających ocenić przedstawione wyżej 
potrzeby. W  praktyce najczęściej wykorzystuje się 
w tym celu dwa podejścia badawcze: metodę genewską 
(dystansową) oraz metodę budowania Wskaźnika Roz-
woju Społecznego (ang. HDI – Human Development 
Index) (Dąbrowa, 2011, s. 71–78). 

Przykładem wykorzystania syntetycznego wskaź-
nika do porównania majętności i  dobrobytu miesz-
kańców różnych krajów świata są badania „Prosperity 
Index” prowadzone przez Brytyjski Legatum Institute. 
W rankingu ocenianych jest 89 czynników, które są na-
stępnie porównywane do średniej globalnej. Wchodzą 
one w skład ośmiu głównych kategorii wymienionych 
w tabeli 1. W Raporcie z 2015 r. ukazały się wyniki ze 
142 państw, w  tym Polski i  Białorusi. Swoje warunki 
życiowe Polacy oceniają dość wysoko, natomiast ogól-
na ocena Białorusinów jest na średnim poziomie.

A. Murawska (2014, s. 81) pisze, że ze względu na dużą 
czasochłonność analiz opartych na syntetycznych wskaź-
nikach często stosuje się pojedyncze mierniki, takie jak 
Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca lub faktyczne spożycie indywidualne przypadające 
na jednego członka gospodarstwa domowego. Z danych 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2015 r. wy-

nika, że wartość PKB per capita w Polsce wynosi (według 
parytetu siły nabywczej) 26,403 USD, a  na Białorusi – 
17,859 USD (International Monetary Fund, 2015).

Firma Boston Consulting Group zaprezentowała 
w maju 2015 r. doroczny raport dotyczący zrównowa-
żonego rozwoju państw, sporządzony na podstawie in-
deksu SEDA. Bierze on pod uwagę wskaźniki z trzech 
obszarów: ekonomicznego (dochód na obywatela, sta-
bilność gospodarczą kraju, poziom zatrudnienia), in-
westycyjnego (infrastruktura, system edukacji i opieki 
zdrowotnej) oraz zrównoważonego rozwoju (stan 
środowiska, instytucje rządowe, społeczeństwo oby-
watelskie, równość dochodów).  Polska jest uznana za 
światowego lidera w przekładaniu wzrostu PKB na ja-
kość życia, w rankingu znajduje się wyżej niż Białoruś. 
Indeks SEDA w Polsce wynosi 71,6, na Białorusi – 58 
(maksymalne znaczenie indeksu SEDA równa się 100) 
(Boston Consulting Group, 2015, s. 46, 48). 

W  badaniach dotyczących poziomu życia gospo-
darstw domowych istotny jest aspekt ekonomiczny, 
czyli pozyskiwanie i  wydatkowanie środków pie-
niężnych w  celu zaspokojenia potrzeb materialnych 
i  kulturalnych (Dąbrowa, 2011, s.  70). Członkowie 
gospodarstwa domowego sprzedają swoje usługi 
organizacjom wszelkiego rodzaju w  celu zdobycia 
środków finansowych. Otrzymują w zamian określone 
wynagrodzenie, odpowiednio do posiadanych kwalifi-
kacji, umiejętności, wiedzy oraz wykonywanej pracy. 
Wspólne możliwości finansowe członków rodziny 
mają wpływ nie tylko na poziom i strukturę konsump-
cji i oszczędności, ale również na ich poczucie stabili-
zacji i  bezpieczeństwa, na chęć i  możliwości rozwoju 

Tab. 1. Polska i Białoruś w rankingu Prosperity Index w latach 2014, 2015 (pozycja w rankingu)

Kategoria poziomu życia
Polska Białoruś

2014 2015 2014 2015

Ogólny dobrobyt 31 29 53 63

Ekonomia 41 34 93 89

Przedsiębiorczość i możliwości 40 36 54 54

Rząd 39 39 117 121

Edukacja 31 33 26 31

Zdrowie 33 33 38 38

Bezpieczeństwo 24 26 51 53

Osobista swoboda i wolność 58 29 104 128

Kapitał społeczny 47 34 21 37

Źródło: opracowanie własne na podstawie (The Legatum Prosperity Index™, 2015)
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osobistego. Powinno ono wystarczyć na utrzymywanie 
zdolności do pracy i zaspokojenie potrzeb socjalnych. 
Jeśli wynagrodzenie pracownika nie spełnia tego za-
dania, szuka on innych możliwości zatrudnienia, nie 
angażuje się w wykonywaną pracę, najczęściej nie jest 
lojalny w  stosunku do pracodawcy. Należycie wyna-

gradzany pracownik jest bardziej efektywny, czuje się 
zmotywowany do większego wysiłku, osiągania coraz 
lepszych wyników, podnoszenia kwalifikacji. Wpływa 
to pozytywnie na rozwój organizacji, w  której jest 
zatrudniony. Wynagrodzenie także wyznacza prestiż 
wykonywanego zawodu. Jeśli prace odpowiedzialne, 

Tab. 2. Nominalne i realne średnie wynagrodzenie w Polsce i Białorusi w latach 2012–2015, w walutach narodowych

Wskaźnik
Polska Białoruś

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Nominalne średnie wynagrodzenie
(Polska – w złotych,
Białoruś – w rublach białoruskich)

3585,9 3706,9 3839,8 3968,0 3676083 5061418 6052367 6718697

Tempo wzrostu nominalnego średniego wynagrodzenia, w %

a) do poprzedniego roku – 103,4 103,6 103,3 – 137,7 119,6 111,0

b) do roku 2012 100,0 103,4 107,1 110,7 100,0 137,7 164,6 182,8

Stopa inflacji, w % 3,7 0,9 0,0 -0,9 21,8 16,5 16,2 12,0

Realne średnie wynagrodzenie
(Polska – w złotych,
Białoruś – w rublach białoruskich)

3457,9 3673,8 3839,8 4004,0 3018131 4344565 5208577 5998837

Tempo wzrostu realnego średniego wynagrodzenia, w %

a) do poprzedniego roku – 106,2 104,5 104,3 – 143,9 119,9 115,2

b) do roku 2012 100,0 106,2 111,0 115,8 100,0 143,9 172,6 198,8

Średni miesięczny kurs dolara USA
(Polska – w złotych.
Białoruś – w rublach białoruskich)

3,7 3,1 3,4 3,8 8336 8876 10216 15905

Nominalne średnie wynagrodzenie
w dolarach amerykańskich

969,2 1195,8 1129,3 1035,5 441,0 570,2 592,4 422,4

Realne średnie wynagrodzenie
w dolarach amerykańskich

934,6 1185,1 1129,3 1041,8 362,1 489,5 509,8 377,2

Tempo wzrostu nominalnego średniego wynagrodzenia, w %

a) do poprzedniego roku – 123,4 94,4 91,7 – 129,3 103,9 71,3

b) do roku 2012 100,0 123,4 116,5 106,8 100,0 129,3 134,3 95,8

Tempo wzrostu realnego średniego wynagrodzenia, w %

a) do poprzedniego roku – 126,8 95,3 92,2 – 135,2 104,1 74,0

b) do roku 2012 100,0 126,8 120,8 111,5 100,0 135,2 140,8 104,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (GUS oraz NSK RB, 2016) 
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trudne, wymagające poświęcenia i  oddania opłacane 
są  na niskim poziomie, ranga tych zawodów spada. 
Prowadzi to do zmniejszenia zainteresowania ich wy-
konywaniem przez wykwalifikowaną kadrę. Można 
więc stwierdzić, że wynagrodzenie przez realizację 
swoich funkcji (dochodowej, motywacyjnej, kosztowej, 
społecznej) ma bezpośredni wpływ na poziom i jakość 
życia mieszkańców każdego kraju. W  związku z  tym 
zwiększenie dochodów mieszkańców poprzez podnie-
sienie płac powinno stanowić jeden z głównych celów 
polityki społecznej państwa.

Porównanie wynagrodzenia za pracę 
w Polsce i na Białorusi

G łównym źródłem dochodów gospodarstw domowych 
w Polsce i na Białorusi jest wynagrodzenie – wynosi 

ono około 56% w Polsce (GUS, 2015) i 65% na Białorusi 
(NSK RB, 2015). W Polsce wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę określiła Ustawa o  minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę (2002), która gwarantuje coroczny 
wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu 
nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen to-
warów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wysokość zarob-
ków osiąganych przez menedżerów przedsiębiorstw, spółek 
państwowych i  samorządowych reguluje Ustawa o  wyna-
grodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw-
nymi (2000). Na Białorusi ustalenie wynagrodzenia jest 
ściśle regulowane. Prezydent oraz Rada Ministrów określają 
docelowe wskaźniki płac dla całej gospodarki oraz dla po-
szczególnych regionów i miast na kolejne 5 lat. Tak zostało 
określone docelowe średnie wynagrodzenie w  dolarach: 
250 na koniec 2005 r., 500–540 na koniec 2010 r. i 1000 do 
2015 r. Niestety, żaden z tych celów nie został zrealizowany, 
nominalne średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na dola-
ry wyniosło: w 2005 r. – 201, w 2010 r. – 414, w pierwszych 
trzech kwartałach 2015 r. – 434 (NSK RB, 2016). Ustalany 
jest rozmiar płacy minimalnej dla wszystkich pracodaw-
ców, a także ograniczane jest wynagrodzenie menedżerów, 
które nie powinno być większe niż ośmiokrotne średnie 
wynagrodzenie w przedsiębiorstwie. Zasady te dotyczą tak 
sektora państwowego, jak i prywatnego.

Porównania średniego wynagrodzenia Polaków 
i  Białorusinów przeprowadzono w  walutach narodo-
wych oraz w  dolarach amerykańskich (tab. 2). Pre-
zentacja wyłącznie w  ujednoliconej walucie nie daje 
pełnego obrazu, jak realizowana jest polityka kształto-
wania wynagrodzeń w  każdym z  krajów w  zależności 
od wpływu dewaluacji waluty narodowej oraz inflacji.

W badanym okresie nominalne i realne średnie wyna-
grodzenie Białorusinów, wyrażone w walucie narodowej, 
zwiększało się w znacznie wyższym tempie niż Polaków. 
W Polsce wzrost płac jest pozytywnie skorelowany z wy-
dajnością pracy i  wzrostem PKB, co przyczynia się do 
utrzymania stabilności gospodarki (Gadomski, 2015). 
Na zwiększenie realnych dochodów Polaków, a więc i ich 
dobrobytu, ma wpływ nie tylko wzrost płac nominalnych, 
ale również malejąca stopa inflacji. Na Białorusi szybki 

wzrost wynagrodzenia w  rublach białoruskich jest zja-
wiskiem niepokojącym. Do 2015  r. rosło ono znacznie 
szybciej od PKB i wydajności pracy – w okresie od 2012 
do 2015 r. realne wynagrodzenie wzrosło o 1,99 razy, PKB 
o 1,64 razy, wydajność pracy o około 1,3 razy (NSK RB, 
2016). Nie istnieją więc obiektywne przesłanki do znacz-
nego, prawie dwukrotnego wzrostu dochodów ludności. 
Szybki wzrost płac spowodował powiększenie kosztów 
pracy, obniżenie rentowności i konkurencyjności przed-
siębiorstw oraz spowolnienie procesów modernizacji 
produkcji. W skali makroekonomicznej zwiększenie po-
pytu wewnętrznego ponad moce produkcyjne gospodar-
ki, pojawienie się dysproporcji w gospodarce towarowo-

-pieniężnej, wzrost importu, zwiększenie tempa inflacji 
negatywnie wpływa na kurs waluty narodowej. Eksperci 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdzili, 
że szybkie zwiększenie wynagrodzeń w ostatnich latach 
stało się głównym czynnikiem destabilizującym gospo-
darkę kraju (International Monetary Fund, 2014, s.  9). 
Brak równowagi zewnętrznej w  warunkach sztucznego 
utrzymywania kursu wymiany walut doprowadził do 
kryzysu finansowego w  2011  r., który charakteryzował 
się nagłą i ostrą deprecjacją rubla białoruskiego (z 3000 
do 8500 za 1 dolara). Po pierwszym kryzysie płace nadal 
szybko się zwiększały, wyprzedzając wzrost wydajności, 
w  związku z  czym przedsiębiorstwa miały poważne 
problemy z wypłatą coraz większych pensji. W Raporcie 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnośnie do 
sytuacji na Białorusi dążenie do osiągnięcia wskaźników 
docelowych średniego wynagrodzenia zostało wymie-
nione jako jedna z  głównych przyczyn powtarzających 
się w kraju kryzysów. Wśród rekomendacji wymienia się 
rezygnację z ustalenia wskaźników docelowych, wstrzy-
manie szybkiego wzrostu wynagrodzeń, przeprowadze-
nie szeregu reform strukturalnych (np. likwidację bez-
pośrednich i  pośrednich subsydiów przedsiębiorstwom 
państwowym, które pozwalają na utrzymanie nadmier-
nej liczby pracowników) (International Monetary Fund, 
2014, s.  12–13). Nieuwzględnienie tych rekomendacji 
doprowadziło do dalszej dewaluacji rubla białoruskiego 
w 2015 r. z 11 000 do 18 000 za 1 dolara (na początku 
2016 r. cena 1 dolara wynosi już ponad 21 000), i  jako 
skutek, do zmniejszenia średniego wynagrodzenia liczo-
nego w dolarach USA. 

Należy jednak podkreślić, że w  połowie 2015  r. we 
współpracy z Bankiem Światowym opracowana została 
tzw. mapa drogowa reform strukturalnych, która przewi-
duje działania zmierzające do przejścia na nowy model 
wzrostu, którego podstawą jest znaczny wzrost wydajno-
ści, stopniową liberalizację cen, reformę państwowego 
sektora gospodarki, wprowadzenie równych szans dla 
przedsiębiorstw niezależnie od formy własności, stwo-
rzenie stabilnego sektora finansowego działającego na 
rynkowych zasadach, rozwijanie małych i  średnich 
przedsiębiorstw, wdrożenie innowacji, wypracowanie 
nowych mechanizmów polityki socjalnej, dostosowanej 
do osłony społeczeństw w okresie transformacji (Grup-
pa Vsemirnogo Banka, 2015, s. 2).
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Poziom realnego średniego wynagrodzenia Pola-
ków wyrażonego w dolarach USA obecnie jest prawie 
trzykrotnie wyższy niż Białorusinów. Pensje na Biało-
rusi spadły do poziomu niższego od średniej polskiej 
emerytury. 

Poziom życia ludności a postawy 
i zachowania przedsiębiorcze

W spółczesne teorie dotyczące wzrostu gospodarcze-
go wyjaśniają źródła zróżnicowania w  poziomie 

życia ludzi na świecie. Wśród nich wymienia się efekty 
działalności przedsiębiorców, którzy produkują i  sprze-
dają dobra i  usługi, opracowują i  wdrażają innowacje, 
inwestują, tworzą miejsca pracy. W  krajach wysokoroz-
winiętych, bogatych, z wysokim poziomem życia ludno-
ści, zbudowano systemy sprzyjające przedsiębiorczości. 
Obejmują one wiele podsystemów: gospodarczy, prawny, 
społeczny, etyczny, edukacyjny, kulturowy i  inne. Każ-
dy z nich ma istotny wpływ na sposób funkcjonowania 
przedsiębiorców i postrzegania ich roli w społeczeństwie, 
na chęć angażowania się mieszkańców w działania przed-
siębiorcze. N.M. Carter, W.B. Gartner, K.G. Shaver i E.J. 
Gatewood (2003) w  wyniku swoich badań stwierdzili, 
że motywy podejmowania działań przedsiębiorczych 
są  różne – dla niektórych to sposób na samorealizację, 
inni zaś chcą pozyskać środki finansowe na utrzymanie 
siebie i rodziny przy braku innych sposobów uzyskania 
dochodów. Ten drugi rodzaj nazwali przedsiębiorczością 
wymuszoną. W  miarę bogacenia się społeczeństwa ni-
skie dochody odgrywają coraz mniejszą rolę jako motyw 
do rozpoczęcia własnego biznesu. W Polsce dziesięć lat 
temu ponad 40% decyzji o  założeniu firmy podejmo-
wanych było pod presją bezrobocia, braku dochodów 
(Bednarski, 2007, s. 101–102). W 2014 roku, jak wynika 
z badań PARP (2015, s. 22), na własną inicjatywę gospo-
darczą jako pożądaną drogę do kariery wskazywało już 
67% osób. Na Białorusi, według badań stowarzyszenia 
przedsiębiorców „Perspektywa” z  2010  r., ponad poło-
wa respondentów (58,5%) zadeklarowała, że rozpoczęli 
działalność biznesową z konieczności, nie mając innych 
sposobów uzyskania środków finansowych i tylko 20,5% 
zrobili to w  celu realizacji własnej wizji. Niewiele się 
zmieniło w 2014 r. – tylko 27% badanych zostało przed-
siębiorcami z powołania, a nie z konieczności (Perspek-
tiva, 2016).

Jakość życia w Polsce jest wyższa niż na Białorusi, co 
potwierdza indeks SEDA z raportu Boston Consulting 
Group 2015. Zestawienie wskaźników z  poszczegól-
nych obszarów pokazuje, że zróżnicowanie to wynika 
głównie ze wskaźników ekonomicznych: wskaźnik dla 
Polski wynosi 61,2, dla Białorusi 45,5 (stosunek Polska/
Białoruś – 1,35). W przypadku wskaźnika „zrównowa-
żony rozwój” różnice są mniejsze: Polska – 66,8, Biało-
ruś – 56,1 (stosunek Polska/Białoruś – 1,19). Wskaźnik 
inwestycyjny wykazuje jeszcze mniejsze różnice: Pol-
ska – 82,5, Białoruś – 80,2  (stosunek Polska/Białoruś 

– 1,03) (Boston Consulting Group, 2015, s. 46, 48).

Gorsza sytuacja ekonomiczna ma wpływ na to, że 
dochody Białorusinów są  prawie trzykrotnie niższe 
niż w  Polsce. Powinno to stanowić dla nich poważną 
zachętę do poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej 
przez bardziej wydajną pracę, innowacje lub zdobywa-
nie nowych umiejętności, a  przede wszystkim przez 
zakładanie własnych biznesów. 

O  poziomie przedsiębiorczości mieszkańców po-
szczególnych krajów świadczą między innymi dane 
o  liczbie mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw. 
Porównania dla Polski i  Białorusi są  następujące: 
(PARP, 2015, s. 13–19; IPM, 2015, s. 7–10):

• udział MŚP w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Pol-
sce – 99,8%, na Białorusi – 84%, 

• MŚP generują w  Polsce 45,8%, na Białorusi 25,3% 
PKB,

• MŚP zatrudniają w  Polsce 69%, na Białorusi 32% 
ogółu zatrudnionych w kraju.
Polska to jeden z  najbardziej przedsiębiorczych 

krajów Europy, zamiar rozpoczęcia własnej działalno-
ści gospodarczej w  ciągu najbliższych 3  lat deklaruje 
16% osób dorosłych, w  porównaniu do średniej unij-
nej 12%. Poziom przedsiębiorczości we wczesnym sta-
dium (ang. TEA – Total early-stage Entrepreneurial 
Activity), mierzonej jako procent ludności w  wieku 
produkcyjnym, która jest zaangażowana w  zakła-
danie działalności gospodarczej lub prowadzenie 
nowej firmy, wynosi w  Polsce 9,2%, średnia w  UE – 
7,8% (Węcławska i  in., 2015, s.  45–46). Od początku 
transformacji ustrojowej rozwój przedsiębiorczości 
stanowił jeden z  ważniejszych celów strategicznych. 
Na Białorusi natomiast przez pierwsze piętnaście 
lat reform możliwości rozwoju gospodarczego kraju 
szukano przede wszystkim w  działalności sektora 
państwowego, w  którym dominowały duże jednostki 
gospodarcze. Dopiero pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku wśród celów społeczno-gospodarczych 
coraz częściej zaczęto wymieniać wsparcie małej 
i średniej przedsiębiorczości. W latach 2010–2014 ob-
serwować można było stabilne wzmocnienie sektora 
małego biznesu zarówno pod względem ilościowym, 
jak i  jakościowym. W 2015 roku proces ten wyhamo-
wał, przyczyny czego przedsiębiorcy upatrują przede 
wszystkim w powolnej i niekompleksowej liberalizacji 
ustawodawstwa, wysokiej inflacji i regulowaniu rynku 
walutowego. Rząd zwraca uwagę na negatywny wpływ 
czynników zewnętrznych, które stwarzają przeszkody 
dla działalności MŚP. Wymienia się tu szczególnie 
wprowadzenie sankcji wobec Rosji, co pogorszyło 
sytuację na rosyjskim rynku, a  właśnie na ten rynek 
jest zorientowana większość białoruskich firm. Do 
tego należy dodać kilka dodatkowych niesprzyjają-
cych rozwojowi małego biznesu czynników, takich jak: 
dewaluacja waluty narodowej, brak możliwości obni-
żenia stawek kredytów, kurczenie się wewnętrznego 
i zewnętrznego popytu.

Postawy przedsiębiorcze Polaków i  Białorusinów 
są  podobne – około połowa z  nich marzy o  własnej 
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firmie. Mieszkańcy Białorusi wykazują większe obawy 
przed założeniem własnej firmy, bardziej pesymi-
stycznie oceniają warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej i  częściej jako główną przyczynę rezy-
gnacji z bycia przedsiębiorcą wskazują brak środków 
finansowych i  trudność uzyskania kredytu (Mieszaj-
kina, 2010, s. 79–89). Jednak pozytywne nastawienie 
i chęć działania mieszkańców to tylko jeden warunek 
rozwoju przedsiębiorczości. Drugi niezbędny waru-
nek to istnienie sprzyjającego klimatu dla tworzenia 
i  prowadzenia biznesu, na który się składa łatwość 
zakładania i  prowadzenia firmy, uwarunkowania ad-
ministracyjno-prawne, poziom inflacji i  podatków, 
warunki współpracy międzynarodowej, ochrona praw 
własności, swoboda inwestowania, stosunki pracow-
nicze. Wśród siedmiu najważniejszych problemów 
związanych z  prowadzeniem biznesu na Białorusi 
przedsiębiorcy wymieniają: zbyt drogie kredyty 
i  niedostatecznie rozwinięty rynek finansowy; brak 
stabilności ustawodawstwa; nierówne warunki funk-
cjonowania przedsiębiorstw z  państwowego i  prywat-
nego sektorów oraz bezpośrednie regulacje państwa; 
zbyt wysokie obciążenia podatkowe; korupcja; niska 
dyscyplina płatnicza; rosnący deficyt wykwalifikowa-
nej kadry (BEL.BIZ, 2015). Główną przeszkodą przy 
zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest 
brak dostępnych środków finansowych. Przy niskim 
wynagrodzeniu za pracę Białorusini nie posiadają 
odpowiednich oszczędności, jak również nie mogą 
pozyskać niezbędnych kredytów. 

Białoruś obecnie wprowadza szereg refom, przez 
które Polska przechodziła ponad dwadzieścia lat temu. 
Powodują one pogorszenie jakości życia znacznej 
liczby mieszkańców. Dewaluacja rubla białoruskiego, 
wysoka inflacja, zmniejszenie zakresu bezpłatnych 
i  zwiększenie płatnych usług w  sferach edukacji, 
ochrony zdrowia, komunalnej nasilają problemy fi-
nansowe Białorusinów. Niższe dochody Białorusinów 
w  porównaniu do krajów sąsiednich wzmacniają jed-
nak ich aktywność i  chęć poprawy dobrobytu. Podej-
mują oni wiele różnych inicjatyw, często w szarej stre-
fie. Według różnych ocen, od 10 do 25% mieszkańców 
kraju nie legalizuje dochodów od swojej działalności, 
szczególnie w usługach, takich jak naprawy, remonty, 
korepetycje, opieka, organizacja imprez itd. W  regio-
nach zachodnich kwitnie handel przygraniczny pali-
wem, papierosami i alkoholem. W wielu przypadkach 
takie działania pozwalają na zgromadzenie kapitału 
początkowego na założenie firmy.

Wpływ dochodów ludności na rozwój przedsiębior-
czości, szczególnie mikro i  małej, ma dwojaki cha-
rakter. Po pierwsze, przy niskich dochodach miesz-
kańcy rezygnują z  kupna towarów i  usług, które nie 
zaspokajają potrzeb podstawowych. Poza ich zainte-
resowaniem znajduje się szerokie spektrum usług po-
nadpodstawowych w  obszarze handlu, budownictwa, 
ochrony zdrowia, edukacji, turystyki, zakwaterowania 
i gastronomii. Właśnie głównie w tych sferach działa 

większość drobnych przedsiębiorców. Skurczenie się 
liczby klientów skłania ich do rezygnacji z  prowa-
dzenia biznesu. Potwierdzają to dane Narodowego 
Komitetu Statystycznego Białorusi – za 2015 r. liczba 
indywidualnych przedsiębiorstw zmalała o 7,8%, MŚP 

– o  2,6% (NSK RB, 2016). Po drugie, brak własnych 
środków finansowych w  połączeniu ze znaczącymi 
trudnościami uzyskania kredytów lub innego finanso-
wania zewnętrznego nie daje możliwości rozpoczęcia 
działalności gospodarczej nawet w sytuacji, kiedy ma 
się pomysł i chęć bycia przedsiębiorcą. Doświadczenia 
Polski pokazują, że wspieranie dążeń mieszkańców do 
zakładania własnych firm, stworzenie odpowiednich 
warunków dla ich funkcjonowania i rozwoju prowadzi 
również do zwiększenia dochodów ludności. Przedsię-
biorczość ma wpływ na życie i funkcjonowanie miesz-
kańców, którzy są biorcami działań przedsiębiorczych 
lub wcielają się w  rolę przedsiębiorców, ponieważ 
przyczynia się ona do pobudzenia i  zaspokojenia po-
trzeb ludzkich, poprawy ich poziomu i  jakości życia, 
daje możliwości osiągnięcia niezależności finansowej 
i  samodzielności zawodowej, wspomaga zwalczanie 
wykluczenia społecznego i  finansowego, wyrównanie 
szans różnych grup w życiu społeczno-gospodarczym 
(Rollnik-Sadowska, 2010, s. 18).

Podsumowanie

D ochody są  jednym z  ważniejszych wskaźników 
poziomu życia ludności. Ich wielkość wpływa 

na jakość życia, określa poziom dobrobytu oraz siłę 
nabywczą gospodarstw domowych. Od nich zależą 
również możliwości leczenia, odpoczynku, warunki 
mieszkaniowe, a  więc stan zdrowia i  długość życia 
ludzi, a  także potencjalne możliwości rozwoju osobi-
stego. Oprócz tego, chęć osiągnięcia większych docho-
dów motywuje ludzi do bardziej wydajnej pracy, do 
realizacji przedsiębiorczych idei. Kiedy istnieją odpo-
wiednie instytucje i rozwiązania, które tym działaniom 
sprzyjają, gospodarstwa domowe nabywają oferowane 
na rynku dobra, czym wywierają istotny wpływ na ma-
kroekonomiczne procesy gospodarcze. 

Postawy wobec przedsiębiorczości mieszkańców 
Polski i Białorusi są podobne, natomiast ich zachowa-
nia przedsiębiorcze znacząco się różnią. Białorusini 
są  znacznie mniej aktywni pod tym względem, na co 
wpływ w  znaczącym stopniu ma około trzykrotnie 
mniejsze wynagrodzenie za pracę oraz brak rozbudo-
wanych systemów sprzyjających przedsiębiorczości. 
Jednak, mimo iż wynagrodzenie za pracę ma decydują-
cy wpływ na dochody ludności w obu krajach, analiza 
tylko tego składnika poziomu życia ludności nie daje 
pełnego obrazu jego wpływu na postawy i zachowania 
przedsiębiorcze Polaków i  Białorusinów. Pełniejszy 
obraz wpływu poziomu życia ludności na ich posta-
wy i  zachowania przedsiębiorcze mogą dać badania 
uwzględniające oddziaływanie także innych czynni-
ków społeczno-ekonomicznych i politycznych.
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W Polsce żyje się przeciętnie na lepszym poziomie 
niż na  Białorusi, przy czym dotyczy to wszystkich 
szczebli zarobkowych, od niewykwalifikowanych pra-
cowników z najniższą płacą do wysoko kompetentnych 
specjalistów na stanowiskach kierowniczych. Przemia-
ny strukturalne pozwoliły na osiągnięcie takich waż-
nych celów ekonomicznych, jak przyspieszenie tempa 
rozwoju gospodarczego, wzrost efektywności dzia-
łalności gospodarczej, wzrost dochodu narodowego, 
zwiększenie dochodów ludności. Dzięki temu Polska 
jest uznawana za jeden z najbardziej zreformowanych 
krajów postsocjalistycznych, jest europejskim liderem 
wzrostu gospodarczego. Białoruś wybrała drogę reform 
inkrementalnych, zachowawczych, których efekty ryn-
kowe są mniejsze niż w Polsce. Wyraża się to, na przy-
kład w  znacznie niższych realnych dochodach ludno-
ści. Dochody Polaków z kolei są niższe w porównaniu 
do dochodów mieszkańców najbardziej rozwiniętych 
krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony taka sytuacja 
wywołuje niezadowolenie mieszkańców w obu krajach, 
z drugiej zaś motywuje do działania. Dlatego polityka 
państwa powinna zmierzać do tego, by stworzyć jak 
najlepsze warunki dla efektywnej pracy tak w ramach 
istniejących organizacji, jak i  przy rozpoczynaniu in-
dywidualnej działalności gospodarczej. Jednym z  ce-
lów strategicznych w  tym zakresie powinno być zbu-
dowanie systemu wsparcia osób odznaczających się 
przedsiębiorczością, drugim – likwidacja istniejących 
barier finansowych, legislacyjnych, kulturowych, psy-
chologicznych, hamujących rozwój przedsiębiorczości 
indywidualnej i organizacyjnej.
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Wprowadzenie

P odstawą ochrony zdrowia i  zapewnienia bezpie-
czeństwa w  systemach pracy jest szeroki zestaw 

przepisów prawnych regulujących organizację pracy 
i  system jej kontroli. Elementarnym zadaniem specja-
listy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest 
kontrola przestrzegania tych przepisów i  doradzanie 
pracodawcy odnośnie do stworzenia warunków bez-
piecznych i  higienicznych, na które składają się nie 
tylko walory fizycznego środowiska pracy, ale także 
dobry stan psychiczny pracowników. Dzięki wiedzy 
i  umiejętnościom z  zakresu kompetencji interperso-
nalnej osoba sprawująca nadzór nad pracownikiem 
ma szansę szybszej oceny zagrożenia, ma możliwość 
wychwycenia zachowania ryzykownego. Brak umie-
jętności odczytywania nastrojów pracowniczych, nie-
udolność w  przekazywaniu kluczowych informacji, 
bariery w  codziennej komunikacji oraz ograniczenia 

o  charakterze mentalnym w  sposób bezpośredni ha-
mują działania prewencyjne i mogą przyczynić się do 
wzrostu wypadkowości w zakładzie pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) szacuje, 
że każdego dnia 6300 osób umiera w  wyniku wypad-
ków przy pracy lub chorób związanych z  wykonywa-
ną pracą; daje to ponad 2,3  mln zgonów rocznie. Co 
roku w pracy dochodzi do ponad 317 mln wypadków, 
wiele z  nich powoduje dłuższe nieobecności w  pracy. 
Oprócz kosztów ludzkich, oczywistych w  przypadku 
tragedii, podkreślić należy ciężar ekonomiczny, sza-
cowany na poziomie 4  procent światowego produktu 
krajowego brutto każdego roku (ILO, 2015). W Polsce 

– mimo zakrojonych na szeroką skalę zarówno działań 
prewencyjnych o charakterze promocyjnym oraz edu-
kacyjnym, jak i  działań kontrolnych – wskaźnik wy-
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The Standard of Living in the Context 
of the Entrepreneurship in Poland and Belarus

Summary

The purpose of this article is to compare the standard 
of living of Polish and Belarusian people in connection 

with the development of entrepreneurship in both 
countries. The analysis of quality of life was based on the 
synthetic Prosperity Index, as well as on real and nominal 
salaries. The level of real income in Belarus is lower than 
in Poland, but inflation is much higher. The differences in 
standards of living of the population in both countries stem 
among other things from the method of implementation 
of structural reforms. A radical transformation in Poland 
has launched a  multi-faceted business development.  In 
Belarus these changes take place incrementally 
and inconsistently, which hinders the functioning 
of entrepreneurs. The main factor of growth in standards 
of living was considered to be entrepreneurship. The role 
of the government should rely on the systemic support 
for people characterized by the business attitude and on 
removing various barriers, which inhibit development of 
individual and corporate entrepreneurship.
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Bardzo długo funkcjonowało przekonanie, iż przyczyn 
wypadków przy pracy należy doszukiwać się głównie 
w  technice – w  maszynach, urządzeniach, procesach 
technologicznych. Rozwój badań i  zainteresowań tema-
tyką wypadkową pokazał, że było to błędne przekona-
nie. Analiza przyczyn wypadków wskazuje na wysoką 
liczbę zagrożeń wynikających z zachowań ludzkich oraz 
z  niewłaściwej organizacji pracy (Kariuki, Lowe, 2007, 
s. 1764). Badania przyczyn tkwiących w czynniku ludz-
kim wykazują niezmiennie od lat, że zdarzenia wypad-
kowe spowodowane są  lekceważeniem zagrożenia czy 
wykonywaniem robót bez jego usunięcia oraz niedosta-
teczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności; 
stwierdza się także nieprawidłowości związane z  uchy-
bieniami w zakresie przeszkolenia bhp oraz przestrzega-
nia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy.

Uwzględniając rolę przypisywaną poziomowi wie-
dzy pracowników i  jakości przekazywanych im in-
formacji w  procesie kształtowania probezpiecznych 
postaw względem wykonywanej pracy (Górny, 2009, 
CD-ROM), należy podkreślić wagę umiejętności  
społecznych pracownika komórki BHP i  jego po-
tencjalny wpływ na rozwój pożądanych zachowań 
pracowniczych. Celem opracowania jest zaprezento-
wanie istotnych aspektów wybranych kompetencji in-
terpersonalnych specjalisty w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich 
behawioralnych wyznaczników. 

Zawód: specjalista BHP 
— co o nim wiemy? 

W latach 1953–1965 służba BHP funkcjonowała 
w oparciu o akty prawne niższej rangi, nie mając 

umocowania w  akcie wyższego rzędu, jakim jest usta-
wa. Dopiero w 1965 roku weszła w życie Ustawa z dnia 
30.03.1965  r., która upoważniała Radę Ministrów do 
opracowania regulacji prawnych dotyczących funk-
cjonowania służby BHP. Jednak wejście w życie ustawy 
Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. doprowadziło do za-
istnienia paradoksu – obowiązywała uchwała Nr 36 RM 
z 1 lutego 1974 roku w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, regulująca organizację i zadania służby 
BHP, lecz została ona wydana na podstawie wcześniej 
przytoczonej tu ustawy z 30 marca 1965 r., którą uchy-
lała wprowadzona w 1975 roku Ustawa KP. Oznaczało 
to w  rzeczywistości, że nie istnieje podstawa prawna 
funkcjonowania służby BHP, co w środowisku behapo-
wców zostało odebrane jako sygnał chęci zepchnięcia 
przez ówczesne władze służby BHP na margines (Ko-
walski, 2008, s. 21). Niepewność co do dalszych losów 
służby BHP, jej kształtu, pozycji i  miejsca w  systemie 
ochrony pracy, trwała aż do roku 1989, kiedy to EWG 
uchwaliła dyrektywę 89/391/EWG dotyczącą prewencji 
i zapobiegania zagrożeniom w środowisku pracy, której 
zapisy dotyczą ściśle służby BHP, wskazując wyraźnie 
na potrzebę jej funkcjonowania w państwach stowarzy-
szonych we wspólnocie europejskiej. 

O zmianach w obszarze pracy po roku 1989 można 
mówić w  kategoriach wręcz rewolucyjnych. Wprowa-
dzenie zasad gospodarki wolnorynkowej wymusiło 
na przedsiębiorstwach konieczność kierowania się 
w  swej działalności zasadami efektywności i  konku-
rencyjności, z  kolei nowe problemy – np. bezrobo-
cie – poważnie zachwiały poczuciem bezpieczeństwa 
u  pracowników. Pracownicy, tracąc gwarancję doży-
wotniego zatrudnienia, musieli zacząć dostosowywać 
się do nowych realiów życia społeczno-gospodarczego. 
Dobrymi stronami tego procesu był wzrost znaczenia 
wykształcenia, doskonalenia, kreatywności. Jak zauwa-
ża A. Zając (2008, s. 305), w cywilizacji przemysłowej, 
w  której postęp dokonywał się stosunkowo wolno, 
edukacja miała charakter adaptacyjny – na bazie 
jednokrotnie zdobytych kwalifikacji i  umiejętności 
człowiek przez całe życie wykonywał określoną pracę. 
W  związku z  takim stałym rytmem czynności wy-
kształcił się tzw. habitus, rozumiany jako system świa-
domych i  nieuświadomionych wzorów postępowania 
i oceniania oraz system percepcji, które na przestrzeni 
życia jednostki nie ulegają znaczącym zmianom. Da-
wało to podstawy ukształtowania się modelu kariery 
liniowej, którą charakteryzować można poprzez triadę 
procesów: wykształcenie – zatrudnienie – stopniowe 
awansowanie. Ten typ kariery, charakterystyczny dla 
lat dwudziestych i  trzydziestych XX wieku (II Rzecz-
pospolita), zaniknął na skutek panującego w  PRL 
systemu totalitarnego. Podkreśla się, że był to czas 
degradacji ludzkiej pracy. Dotyczyło to także zawodu 
tzw. behapowca – wcześniejszy, niezwykle łatwy dostęp 
do zawodu pracownika służby BHP, spowodował jego 
całkowitą deprecjację. Dopiero zmiany polskiego sys-
temu politycznego z wprowadzeniem w naszym kraju 
gospodarki wolnorynkowej, z wyraźną tendencją inte-
gracji Polski ze strukturami państw Europy Zachodniej, 
nadały nowy kierunek rozwoju BHP. Został powołany 
do życia zespół, który miał na celu przygotowanie 
nowelizacji KP, dającej RM upoważnienie do wyda-
nia uchwały dotyczącej funkcjonowania służby BHP. 
Nowelizacja KP miała miejsce w  1991  r., a  w  1992  r. 
został opracowany projekt uchwały regulującej zasady 
funkcjonowania służby BHP (jej treść została podda-
na konsultacjom w środowisku behapowskim). Po jej 
uchwaleniu, jako uchwała Nr 14, regulacjom zaczęły 
podlegać najistotniejsze kwestie związane ze służbą 
BHP, sprecyzowane zostały jej obowiązki oraz kom-
petencje. Po uchwaleniu Ustawy Zasadniczej w  1997 
roku, kiedy uchwały przestały być źródłem powszech-
nie obowiązującego prawa, uchwała RM Nr 14 została 
zamieniona na rozporządzenie w sprawie służby BHP. 
Poważna zmiana dotycząca obowiązku tworzenia służ-
by BHP przez pracodawców nastąpiła w  roku 1998, 
gdzie obowiązek tworzenia służby BHP został nało-
żony na pracodawców zatrudniających więcej niż 100 
pracowników. Zmiana ta spowodowała, iż służbę BHP 
w  mniejszych zakładach zastąpiły firmy zewnętrzne, 
specjalizujące się w usługach z zakresu bezpieczeństwa 
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pracy. Jednak za prawdziwie rewolucyjne uznać należy 
Rozporządzenie Rady Ministrów z  2  września 1997  r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
1997, Nr 109, poz. 704), które określa zakres działania 
służby BHP i  wymagane od niej kwalifikacje. 1  lipca 
2005 r. weszła w życie jego nowelizacja (Dz.U. 2005, Nr 
117, poz. 986), zgodnie z  którą inspektorem do spraw 
BHP w przedsiębiorstwie może być osoba posiadająca 
zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy (tytuł 
technika BHP jest wymaganym minimum kwalifika-
cyjnym); stanowiska specjalistów są  już przeznaczone 
wyłącznie dla osób z  wyższym wykształceniem w  za-
kresie bezpieczeństwa i  higieny pracy albo absolwen-
tów studiów podyplomowych z  tego obszaru. Zmiany 
dotyczące podwyższonych wymagań kwalifikacyjnych 
weszły w  życie z  dniem 1  lipca 2005  r. Wcześniej do 
uzyskania kwalifikacji pracownika służby BHP wystar-
czyło ukończenie kursu podstawowego w  wymiarze 
153 godzin, przy czym jakość i  rzetelność organizo-
wanych kursów pozostawiała wiele do życzenia. Nowe 
wymagania wywołały zaciekłą dyskusję pomiędzy zwo-
lennikami i przeciwnikami wprowadzonego rozporzą-
dzenia (kontrowersje trwają do dziś); jednak z biegiem 
czasu można skonstatować, że zmiana ma wydźwięk 
pozytywny – autorytet służby BHP nie zbuduje się 
sam, a wymóg wykształcenia wyższego jest na pewno 
jednym z elementów budujących prestiż tego zawodu.

W  oparciu o  rozporządzenie dotyczące służby 
bezpieczeństwa i  higieny pracy należy zaznaczyć, że 
główne obowiązki pracownika służby BHP zostały za-

warte w  katalogu dwudziestu dwu zadań oraz ośmiu 
uprawnień. Analizując powyższe, można dojść do 
wniosku, że zakres obowiązków jest niespotykanie 
szeroki, a  pracownik komórki BHP powinien wystę-
pować równocześnie jako: analityk, doradca, kontroler 
warunków pracy, urzędnik, inspektor nadzoru, spe-
cjalista w  zakresie oceny ryzyka zawodowego, wypad-
koznawca, higienista, edukator, działacz związkowy, 
a  nawet psycholog. Fakt ten przestaje dziwić, jeśli 
zauważymy, że o przedsiębiorstwach XXI wieku mówi 
się głównie w kontekście poziomu ich adaptacyjności. 
To nowe wyzwanie, a  organizacje są  skoncentrowane 
na poszukiwaniu podobnych sobie pracowników: nie-
zależnych, elastycznych, samodzielnych, otwartych na 
zmiany. Do najbardziej cenionych umiejętności nowe-
go pracownika zaliczyć więc można przede wszystkim 
umiejętności intelektualne, osobiste i społeczne. Są to 
umiejętności bliżej związane z osobowością człowieka 
aniżeli z kwalifikacjami zawodowymi, bowiem kandy-
dat do pracy w przedsiębiorstwie XXI wieku z założe-
nia potrafi szybko i  sprawnie przyswoić wiedzę mery-
toryczną w zakresie zadań zawodowych. Prawdziwym 
wyzwaniem są  te umiejętności, które nazwać można 
pozazawodowymi (rys. 1). Podobne poglądy repre-
zentuje D. Koradecka (2005, s.  105), podkreślając, że 
techniczna ochrona lat trzydziestych XX wieku (która 
sprawdziła się w świecie produkcji) musi obecnie ewo-
luować w  kierunku bardziej miękkich, wieloczynniko-
wych i  złożonych rozstrzygnięć związanych z  nowym 
społeczeństwem – „w  kierunku zarządzania wiedzą, 

Rys. 1. Nowy „behapowiec”
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Sadłowska-Wrzesińska, 2014b, s. 113)
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upowszechniania informacji i  indywidualizmu w  jej 
wykorzystywaniu”.

W  kontekście zapewniania bezpiecznych i  higie-
nicznych warunków pracy bardzo ważna wydaje się 
współpraca pracowników i  pracodawców, ponieważ 
komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu jest 
podstawową cechą wysokiej kultury bezpieczeństwa. 
Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeń-
stwa i  higieny pracy oraz za życie i  zdrowie swoich 
podwładnych. Jednak same działania realizowane 
przez pracodawcę nie wystarczą, ponieważ to głów-
nie pracownicy wpływają na poziom bezpieczeństwa 
w  zakładzie pracy poprzez swoje zachowania, często 
niebezpieczne bądź ryzykowne (Gembalska-Kwiecień, 
2012, s.  190). Należy podkreślić, że podstawą pożą-
danej kultury bezpieczeństwa jest wysoka wartość 
przypisywana zdrowiu i  życiu. Kształtowanie takiej 
kultury w  przedsiębiorstwie wymaga kreowania no-
wych postaw i wartości przy współudziale wszystkich 
członków grupy. Celem tych działań jest nakłanianie 
pracowników do eliminowania nadmiernego ryzyka 
w miejscu pracy oraz postępowania nastawionego na 
ochronę zdrowia i  życia. Wysoką kulturę bezpieczeń-
stwa w  przedsiębiorstwie charakteryzuje poczucie 
osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za 
sprawy bezpieczeństwa, przejawiające się w  codzien-
nej pracy (Gabryelewicz i in., 2014, s. 23). Ale zanim 
to nastąpi, potrzebny jest ktoś, kto wskaże kierunek 
działania, kto przekona do określonych postaw. 

Specjalista BHP — istota społeczna

„C złowiek jest zwierzęciem społecznym: współ-
pracuje z  innymi dla osiągnięcia swych celów 

i  zaspokojenia swych potrzeb” (Argyle, 1999, s.  11) 
– tak rozpoczyna swą książkę Michael Argyle, znany 
wykładowca psychologii społecznej, założyciel grupy 
Oksfordzkiej Psychologii Społecznej, autor wielu po-
czytnych książek. „Człowiek jest z  natury istotą spo-
łeczną (…). Społeczność jest w naturze czymś, co ma 
pierwszeństwo przed jednostką. Każdy, kto albo nie 
potrafi żyć we wspólnocie, albo jest tak samowystar-
czalny, że jej nie potrzebuje, i dlatego nie uczestniczy 
w  życiu społeczności, jest albo zwierzęciem, albo bo-
giem” (Aronson, 2004, s. 12). Z tych słów E. Aronson 
uczynił motto swej znanej na całym świecie książki 
z zakresu psychologii społecznej, podkreślając fakt, iż 
już w  bardzo odległych czasach sformułowano pod-
stawowe, choć nieco uproszczone zasady społecznego 
oddziaływania. A  dziś? „Wśród coraz szybciej doko-
nujących się przemian współczesnego świata istotną 
rolę odgrywają wszechstronne relacje międzyludzkie. 
Dziedziną szczególnie wrażliwą na wzrost roli i  zna-
czenie tych relacji jest funkcjonowanie organizacji, 
dla których jest to podstawowy mechanizm działania” 
(Kania, 2006, s. 5). „Człowiek zawsze żył we wspólno-
cie (…). Każdy człowiek, taka jest nasza natura, jest 
istotą stadną, jednostką społeczną, a  praca zdalna 

eliminuje bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, czło-
wiek staje się anonimowy, nie ma wsparcia (…), taka 
forma pracy w pewien sposób odrealnia rzeczywistość” 
(Koradecka, 2009, s.  12). Według Hogana, społeczna 
natura człowieka odzwierciedlona jest w dwóch zasad-
niczych potrzebach – potrzebie aprobaty (akceptacji) 
i  potrzebie statusu (władzy). Potrzeba aprobaty wią-
zać się będzie z pragnieniem przynależności do grupy 
i  akceptacji ze strony członków tej grupy; potrzeba 
statusu wyrażać się będzie dążeniem do wpływania 
na życie swoje i  innych, a  także poprzez zyskiwanie 
szacunku i  autorytetu. Nierzadko zaspokajanie tych 
dwu potrzeb pozostaje ze sobą w konflikcie – sztuką 
zatem staje się odnalezienie równowagi pomiędzy ży-
ciem w zgodzie i dostrzeganiem potrzeb innych a dą-
żeniem do osiągania własnych celów (Smółka, 2008, 
s.  26). Społeczna natura człowieka powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w  definiowaniu kompetencji spo-
łecznych; tymczasem interdyscyplinarność samego 
terminu kompetencje rodzi problemy związane z  jego 
jednoznacznym definiowaniem i  rozumieniem. Co 
więcej, istnieją terminy uznawane za bliskoznaczne: 
umiejętności, zdolności, uzdolnienia, kwalifikacje 
(Król, 2013, s. 191). Występowanie różnych koncepcji 
i  typologii kompetencji powoduje spore zamieszanie 
metodologiczne. Można przypuszczać, że występu-
jąca odmienność w  rozumieniu pojęcia kompetencje 
wynika z  zainteresowań badawczych: dla socjologów 
kompetencje będą związane ze świadomością grup 
społecznych, dla prawników będą podstawą działal-
ności osób i organizacji, prakseologowie skoncentrują 
się na procesie sprawnego wykonania działania i speł-
niania funkcji w organizacji, psychologowie natomiast 
zwrócą uwagę na dopasowanie człowieka do pracy 
oraz psychologiczne mechanizmy wzajemnych relacji 
w  środowisku pracy (Ratajczak, 2007, s.  83). Na po-
trzeby niniejszej pracy i w oparciu o analizę literatury 
przedmiotu proponuje się przyjąć, że przez kompe-
tencje interpersonalne, określane zamiennie jako 
kompetencje społeczne, należy rozumieć „zdolność, 
posiadanie niezbędnych umiejętności do tego, by wy-
wrzeć pożądany wpływ na innych ludzi w sytuacjach 
społecznych” (Argyle, 1999, s.  133). Proces wpływu 
społecznego obejmuje takie zachowanie osoby, „które 
wywiera skutek (lub rodzi się z  takiej intencji) w  po-
staci zmiany zachowania, uczuć czy myśli innej osoby 
na temat bodźca” (Zimbardo, Leippe, 2004, s. 19). Ta-
kie podejście podkreśla, że „o poziomie kompetencji 
społecznych jednostki najdobitniej świadczą rezultaty, 
jakie osiągnęła ona poprzez kontakty z  innymi ludź-
mi, oraz reputacja (szacunek, autorytet), jaką cieszy 
się w  swoim otoczeniu społecznym” (Smółka, 2008, 
s.  28). Tymczasem obserwacje środowiska pracy po-
kazują, że skuteczna i  wielowymiarowa komunikacja 
jest wciąż palącym problemem w  zakładach pracy. 
Wyniki rezultatów wielu badań dowodzą (Stankiewicz, 
2006, s. 20), że nawet w najbardziej zorganizowanych 
przedsiębiorstwach kierownicy nie komunikują się 
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z podległymi pracownikami na tyle skutecznie, na ile 
jest to możliwe. Warunkuje to wiele czynników, np.: 

• uboga wiedza osób zarządzających o porozumiewa-
niu się, 

• niejasne przekazywanie informacji (Stankiewicz, 
2006, s. 22).
Ponadto czynnikiem, który ogranicza pionowe 

komunikowanie się z  góry na dół, jest nieznajomość 
zarówno celów, jak i  rezultatów działań. Pracowni-
cy bardziej oczekują na informacje wówczas, gdy 
dostrzegają zmiany w  otoczeniu. Informowanie 
pracowników o  skuteczności podjętych przez nich 
działań (w  sferze ochrony życia i  zdrowia, poprawy 
bezpieczeństwa) stanowić może bardzo silny przejaw 
wzmocnienia pozytywnego i  stać się skutecznym na-
rzędziem motywacyjnym.

W świetle powyższych rozważań zasadne wydaje się 
oprzeć kompetencje interpersonalne specjalisty BHP 
na specyficznych, wyselekcjonowanych przejawach 
umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja 
asertywna, komunikacja niewerbalna, umiejętność 
aktywnego słuchania, wpływ społeczny. 

Wiarygodność specjalisty BHP 

O soba wiarygodna to taka, która nie budzi 
wątpliwości i  można jej zaufać. Określenia  

bliskoznaczne dla tego przymiotnika to m.in.: rzetel-
ny, kompetentny, uczciwy, odpowiedzialny, słowny, 
ale także rzeczowy, autentyczny. Wyraźnie warto-
ściujący charakter przytoczonych określeń zdaje się 
mówić o  oceniającym charakterze cechy, ale także 
podkreśla pewien rodzaj oczekiwań wobec opisy-
wanej osoby. Jeśli pracodawca uzna specjalistę BHP 
za znawcę problematyki bezpieczeństwa, a  ponadto 
oceni go jako osobę wiarygodną, jest szansa na to, że 
każda zgłoszona przez tzw. behapowca uwaga będzie 
traktowana poważnie. Monitorowanie warunków pra-
cy, zgłaszanie uchybień, raportowanie ryzykownych 
zachowań pracowniczych – spotkają się ze zrozumie-
niem pracodawcy, który uzna postępowanie specja-
listy BHP za właściwe i  sam ulegnie temu wpływowi 
zgodnie z pragnieniem, aby mieć słuszność. Podobnie 
w relacji: specjalista BHP – załoga; wiarygodność spe-
cjalisty z zakresu bezpieczeństwa pracy może udzielić 
się pracownikom, którzy unikanie ryzyka i  dbałość 
o  bezpieczne wykonywanie pracy potraktują jako 
własny sposób postrzegania i  wartościowania rzeczy-
wistości środowiska pracy. Jednak by osiągnąć takie 
efekty, koniecze jest skoncentrowanie się na elemen-
tarnych zasobach w kontaktach międzyludzkich – na 
komunikacji interpersonalnej.

Choć umiejętności społeczne uznawane są za pod-
stawowe narzędzie osiągania skuteczności w  kontak-
tach międzyludzkich, nie powinny być one traktowa-
ne jako jedyny aspekt kompetencji interpersonalnych. 
Należy wziąć pod uwagę również wiedzę społeczną, 
rozumianą jako zespół wiadomości dotyczących sku-

teczności w  realizacji zadań w  kontaktach z  innymi 
(Argyle, 1999, s.  133); nie bez znaczenia są  także 
postawy, przyjmowane w określonych sytuacjach spo-
łecznych. Tabela 1  przedstawia modelowe ujęcie wy-
branych kompetencji interpersonalnych specjalisty 
BHP (K-In) z  podziałem na poszczególne składowe 
kompetencji (In-1, In-2, In-3, In-4), charaktery-
zowane za pomocą wyznaczników behawioralnych, 
wskaźników wiedzy oraz reprezentatywnej postawy. 
Przedstawiona propozycja powstała w  oparciu o  ob-
serwacje środowiska pracy pracowników służby BHP 
oraz wywiady nieustrukturyzowane, prowadzone 
podczas szkoleń okresowych dla pracowników służby 
BHP oraz podczas seminaryjnych spotkań branżo-
wych1. Znaczący wpływ na powstanie opracowania 
miała analiza raportów Państwowej Inspekcji Pracy 
dotycząca m.in. efektywności szkoleń BHP w  zakła-
dach pracy oraz wykrytych deficytów w procesie ana-
lizy, oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy. Samo zaś zainteresowanie pro-
blematyką kompetencji interpersonalnych specjalisty 
BHP zostało zainicjowane w  wyniku przeprowadzo-
nych badań wśród kandydatów do zawodu: inspektor/
specjalista bezpieczeństwa i  higieny pracy. Badania 
(metoda ankietowa oraz test wiedzy) prowadzone 
były w latach 2007–2008 (badanie pilotażowe) i kon-
tynuowane w latach 2009–2010 na grupie 282 osób – 
uczestników studiów podyplomowych z zakresu BHP. 
Badanie wykazało określone deficyty w  programach 
kształcenia, dla których ogniwem łączącym było mar-
ginalizowanie treści z zakresu psychologii, socjologii, 
pedagogiki i  ergonomii. Jednocześnie, respondenci 
wyrażali żywe zainteresowanie kształtowaniem pro-
bezpiecznych postaw w oparciu o zdobywanie wiedzy 
i  umiejętności z  zakresu tzw. miękkich kompetencji 
(Sadłowska-Wrzesińska, 2014b, s. 47).

Komunikacja asertywna, jako stosunkowo młoda, 
choć coraz bardziej popularna technika skutecznego 
komunikowania się, dysponuje narzędziami pozwa-
lającymi na bezpośrednie wyrażanie myśli, uczuć 
i  potrzeb przy zachowaniu szacunku dla drugiej 
strony (Hartley, 2006, s. 12). Początki treningów aser-
tywności sięgają lat 50. XX wieku i  zasadzają się na 
indywidualnej terapii psychologicznej skierowanej do 
osób, które borykały się z  problemami swobodnego 
wyrażania siebie i  obrony własnych praw. Współcze-
sność pokazała, że ćwiczenie asertywności sprawdza 
się nie tylko wobec osób z  poważnymi problemami 
w relacjach interpersonalnych, ale jest – w połączeniu 
z  zestawem technik i  narzędzi szkoleniowych – oka-
zją do rozwoju umiejętności społecznych. W związku 
z przytoczoną definicją asertywność będzie rozumiana 
jako postawa odmienna od zachowań agresywnych 
i  uległych. Komunikacja agresywna jest wyrażeniem 
własnych praw i poglądów w  taki sposób, który naru-
sza prawa i  poglądy innych – jest wyrazem postawy 
egoistycznej, skoncentrowanej na własnych motywach. 
Z  kolei komunikacja uległa sprowadza się do przed-
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Tab. 1. Przejawy wybranych kompetencji interpersonalnych specjalisty BHP

Wybrane kompetencje interpersonalne specjalisty BHP (K-In)

Składowa 
kompetencji Wyznacznik behawioralny Wskaźnik wiedzy Reprezentatywna 

postawa

asertywna 
komunikacja
(In-1)

• rozpoznaje zachowania agresywne, uległe  
i asertywne;

• wyraża przekonania w sposób otwarty, nie unika konfrontacji 
przekonań;

• wyraża krytykę w sposób konstruktywny,  
nie naruszając godności innych ludzi;

• świadomie i konsekwentnie podejmuje próby odpierania 
zachowań inwazyjnych

• potrafi 
scharakteryzować 
zachowania agresywne, 
uległe  
i asertywne;

• zna zasady budowania 
postawy asertywnej

postawa społecznego 
zaangażowania nacechowana 
wysokim poziomem 
otwartości poznawczej

niewerbalna 
komunikacja 
(In-2)

• potrafi rozpoznać przestrzeń interpersonalną  
w danej grupie zawodowej;

• umiejętnie stosuje narzędzia komunikacji niewerbalnej 
w oparciu o głos, gesty  
i mimikę;

• używa komunikacji niewerbalnej na równi  
z porozumiewaniem się werbalnym  
dla podkreślenia emocjonalnej strony komunikatu (ciepło, 
kontakt, zapał etc.)

• zna pozawerbalne 
nośniki informacji  
i posiada wiedzę  
na temat ich roli  
w procesie komunikacji 
interpersonalnej

jw.

 aktywne 
słuchanie 
(In-3)

• w procesie słuchania wykorzystuje szeroką gamę umiejętności 
interpersonalnych w oparciu o zasadę dostrojenia się do 
rozmówcy;

• stwarza klimat akceptacji zgodnie z zasadą 
„odzwierciedlania”;

• potrafi zachęcić pracowników do zgłaszania pomysłów 
i opinii, promując zasadę bezpośredniej partycypacji 
pracowniczej w zarządzaniu bezpieczną firmą; 

• jest aktywny, reaguje zachęcająco i sprawdza swój sposób 
rozumienia wiadomości (feedback)

• zna istotę 
kompetentnego 
słuchania, rozpoznaje 
różnicę między 
słyszeniem  
a słuchaniem;

• definiuje czynniki 
mające wpływ  
na efektywność 
słuchania

jw.

wpływ 
społeczny 
(In-4)

• dba o budowanie nawykowych zachowań pracowniczych 
zmierzających do unikania ryzyka w oparciu o jasny 
i czytelny system kar i nagród (ze szczególnym naciskiem na 
wzmocnienia pozytywne);

• dba o własny wizerunek, budując go  
w oparciu o atrakcyjność menedżerską;

• chętnie się uczy, cały czas poszerza zasób wiedzy, uczestniczy 
w konferencjach naukowych  
i kongresach branżowych dzieląc się swoją wiedzą zarówno 
z pracodawcą, jak i z pracownikami;

• podejmuje próby publikacji własnych artykułów, powstałych 
w oparciu o doświadczenie zawodowe a będące wynikiem 
autorefleksji;

• przystępuje do dodatkowych egzaminów, bierze udział 
w konkursach, by potwierdzać własne kompetencje (np. 
certyfikacja kompetencji personelu w CIOPPIB)

• zna możliwe reakcje 
ludzi  
na wpływ społeczny  
i komponenty 
decydujące  
o zaistnieniu danej 
reakcji;

• orientuje się  
w opisanych  
w literaturze 
przedmiotu zasadach 
i technikach wpływu 
społecznego, 
przydatnych  
w codziennej praktyce 
specjalisty bhp

jw.

Źródło: opracowanie własne

kładania spraw innych ponad własne potrzeby. Obie 
wymienione postawy są zaprzeczeniem bezpośredniej, 
szczerej i  otwartej komunikacji. Asertywność wyda-
je się więc niezwykle ważna w  zawodzie specjalisty 
BHP, który powinien regularnie udzielać informa-
cji zwrotnej a  nierzadko – konstruktywnej krytyki.  

Ponadto pojęcie „szczerej i otwartej komunikacji” na 
stałe wpisało się w zestaw elementów niezbędnych do 
skutecznego kształtowania i  utrzymywania wysokiej 
kultury bezpieczeństwa w  przedsiębiorstwie (Pid-
geon, 1991, s.  130). Rzetelne i  systematyczne infor-
mowanie wszystkich pracowników o  występujących  
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zagrożeniach, o  konieczności stosowania środków 
ochrony, a także o wszelkich niepożądanych sytuacjach 
występujących w  miejscu pracy – pozwala ustalić wy-
raźną granicę pomiędzy błędem (którego zgłoszenie nie 
powoduje negatywnych konsekwencji) a winą pracow-
nika i stanowi podstawę efektywnego porozumiewania 
się w pracy (Sadłowska-Wrzesińska, 2014a, s. 287).

Wielu uczonych podkreśla ogromną wagę komu-
nikacji niewerbalnej oraz kontaktu wzrokowego 
w  kontekście zachowań społecznych, a  także ak-
tywnego słuchania, będącego przejawem postawy 
komunikacyjnej nastawionej na rozwiązywanie pro-
blemów (Gordon, 1996; Nęcki, 1996; Retter, 2005; 
Stankiewicz, 2006; Hartley, 2007; Tokarz, 2010, 
Stewart, 2014; Majewska-Opiełka, 2015). Wczesne 
badania na temat wagi komunikacji niewerbalnej do-
prowadziły do wniosku, że komunikacja ludzka jest 
w  większości (93%) pozawerbalna (Morreale i  in., 
2007, s.  177). Wyniki tych badań zostały, co praw-
da, skrytykowane (ze względów metodologicznych), 
uznano jednak (w wyniku kolejnych badań), że 65% 
znaczenia wiadomości w trakcie rozmowy pochodzi 
z  sygnałów niewerbalnych, a  35% jest zarezerwowa-
ne dla komunikacji werbalnej (Leathers, 2007, s. 20). 
D.G. Leathers wymienia różne funkcje, którym służą 
sygnały niewerbalne. Są to:

• dostarczenie informacji,
• regulowanie interakcji,
• wyrażanie emocji,
• tworzenie metakomunikacji,
• utrzymanie społecznej kontroli,
• formowanie wrażenia i  kierowanie nim (Leathers, 

2007, s. 40).
Typy wiadomości niewerbalnych, zarówno tych, 

które wysyłamy, jak i  tych, które otrzymujemy, będą 
dotyczyć różnych sfer. I tak, wygląd fizyczny jest noś- 
nikiem informacji na temat danej osoby: jej atrak-
cyjności fizycznej, rasy, płci, wzrostu, wagi, ubrania, 
zapachu, ale także wykształcenia, statusu, zamożno-
ści, wiarygodności czy postawy moralnej. Tak działa 
efekt pierwszego wrażenia, który może prowadzić do 
tendencyjności w  ocenie. Tak zwana mowa ciała (ki-
neza) koncentruje się na tym, jak ludzie komunikują 
się przez postawę, gesty, mimikę twarzy i wykonywa-
ne ruchy. Na szczególne znaczenie zasługuje mimika 
twarzy, a  zwłaszcza kontakt wzrokowy (okulezja). 
Kolejnym sposobem wyrażania pozawerbalnego jest 
dotyk (haptyka), który pomaga wnioskować o  cha-
rakterze relacji. Czas i przestrzeń to również atrybuty 
pozawerbalnego komunikowania się. Wykorzystanie 
czasu w  komunikacji, zwane chronomiką, jest silnie 
zróżnicowane kulturowo – przyjmuje się uważać, że 

„wartościowanie czasu jest jednym z  najlepszych spo-
sobów poznania ludzi w  danej kulturze” (Morreale 
i  in., 2007, s.  162). Komunikat niewerbalny może zo-
stać wysłany poprzez wykorzystanie przestrzeni (np. 
atrakcyjność miejsca pracy) oraz sposób zawłaszcza-
nia jej – na podstawie dystansu wobec innych oraz 

terytorialności. Dodatkowym wymiarem komunikacji 
niewerbalnej jest głos: prędkość, z  jaką się mówi, wy-
sokość głosu i jego intensywność; swoistego znaczenia 
nabiera skuteczne wykorzystanie ciszy. 

Opanowanie zasad komunikacji niewerbalnej 
jawi się jako wyzwanie – liczne trudności wiążą się 
z  liczbą oraz ciągłością wiadomości niewerbalnych, 
niskim poziomem świadomości sygnałów niewerbal-
nych oraz indywidualnymi, płciowymi i kulturowymi 
różnicami. Problemom tym można sprostać poprzez 
budowanie świadomości na temat wagi komunikacji 
niewerbalnej, systematyczną edukację w tym zakresie, 
ze szczególnym uwzględnieniem treningów umiejęt-
ności praktycznych, a  także dzięki kształtowaniu po-
stawy szacunku wobec występujących w  środowisku 
społecznym różnic.

Nigdy nie możemy być absolutnie pewni, że zro-
zumieliśmy drugą osobę w  pełni i  dokładnie oraz że 
zostaliśmy właściwie zrozumiani, zgodnie z  intencją 
nadanego przez nas komunikatu. Częste i  stałe ko-
munikowanie zwrotne wyników rozszyfrowania przez 
odbiorcę to istota aktywnego słuchania. Aby być kom-
petentnym słuchaczem, należy posiadać motywację 
oraz zdolność do efektywnego słuchania w  różnych 
sytuacjach społecznych. Większość osób uważa, że po-
trafi dobrze słuchać, jednak wyniki badań pokazują, iż 
ludzie nie są kompetentnymi słuchaczami, co w sposób 
wyraźny rzutuje na skuteczność komunikacji interper-
sonalnej (Hartley, 2007, s.  7). W  pewnych sytuacjach 
łatwiej jest słuchać, np. gdy lubimy lub podziwiamy 
osobę, która mówi lub gdy nadawany komunikat jest 
dla nas ważny bądź interesujący. Gdy komunikat jest 
nieprzyjemny bądź monotonny, czynnikiem wspo-
magającym proces motywowania się do słuchania jest 
empatia. Uczenie się dobrego aktywnego słuchania jest 
zajęciem trudnym, wymagającym praktyki. Jednak, jak 
podkreśla T. Gordon (1996), zapobieganie i zmniejsza-
nie nieporozumień w  kontaktach interpersonalnych 
samo w  sobie jest wystarczającym powodem podjęcia 
wysiłku, żeby stać się kompetentnymi aktywnymi słu-
chaczami. Na nie mniejszą uwagę zasługuje fakt, iż 
proces aktywnego słuchania będzie przydatny z punktu 
widzenia funkcjonowania komórki BHP, zwłaszcza 
podczas wdrażania procesu partycypacji pracowników 
sensu stricto o  charakterze bezpośrednim, najczęściej 
w formie biernej (forma czynna zarezerwowana jest dla 
wąskiej grupy przedsiębiorstw). Prawo do wypowiada-
nia się i opiniowania oraz do doradzania kierownictwu 
stwarza sprzyjającą atmosferę dla zmian oraz innowacji, 
a także eliminuje napięcia między przełożonymi a pod-
władnymi. Jednak warunkiem zaistnienia tak rozumia-
nej partycypacji jest stworzenie atmosfery akceptacji 
i  szacunku, wyrażonej przede wszystkim poprzez pro-
ces aktywnego słuchania.

E. Aronson, pisząc o  przemożnej sile wpływu spo-
łecznego, podkreśla, że wpływ społeczny najczęściej 
przewyższa indywidualne różnice osobowości jako 
wyznaczniki ludzkiego zachowania. Według uczonego, 
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należy wystrzegać się podstawowego błędu atrybucji, 
czyli „tendencji do wyjaśniania własnych zachowań i za-
chowań innych wyłącznie w kategoriach cech osobistych 
z  pominięciem wpływu społecznego” (Aronson i  in., 
2006, s. 43). R. Cialdini, autor poczytnej książki na temat 
praktyki wywierania wpływu społecznego, opisał sześć 
najważniejszych reguł wpływania na innych. Są to re-
guły: wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu 
słuszności, lubienia, autorytetu i niedostępności. I choć 
można się zastanawiać, czy dążenie do efektywności 
społecznego funkcjonowania przez pryzmat znajomości 
określonych reguł i umiejętności ich stosowania nie jest 
nadmiernym zawężeniem problemu, to jednak trudno 
nie zgodzić się z autorem, że „wskutek zalewającej współ-
czesnego człowieka coraz większej fali informacji i  wy-
borów rola takich automatycznych i  bezrefleksyjnych 
mechanizmów ulegania wpływowi społecznemu będzie 
rosła w  przyszłości” (Cialdini, 2004, s.  13). Tu jednak, 
ze względu na eksplorowany wątek kompetencji spo-
łecznych specjalisty bezpieczeństwa i  higieny pracy, na 
większą uwagę zasługuje problem reakcji ludzi na wpływ 
społeczny, w tym przypadku – reakcji pracowników na 
wpływ wywierany przez pracownika komórki BHP.

Podkreślić należy, iż powyższa klasyfikacja składo-
wych kompetencji interpersonalnych – nie jest dosko-
nała, a wymienione komponenty często nachodzą na 
siebie, nie poddając się ścisłej kategoryzacji. Wydaje 
się jednak, że na potrzeby niniejszego opracowania 
zastosowany podział jest użyteczny. 

Podsumowanie

Z mieniające się formy zatrudnienia i  sposoby wy-
konywania pracy generują nowe czynniki ryzyka. 

Edukacja, w  tym edukacja w  organizacji, powinna od-
powiadać na wyzwania cywilizacyjne, stanowi bowiem 
niejako element tych przemian. Kształcenie specjalistów 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle 
ważne – nie tylko ze względu na zasięg oddziaływania, 
ale przede wszystkim z uwagi na cel, jakim jest zdrowe 
i  bezpieczne miejsce pracy. Kluczową rolę w  tym pro-
cesie odgrywać będzie ścieżka rozwoju specjalisty BHP 

– nie tylko jego wykształcenie, ale także (przede wszyst-
kim?) przyjęte postawy, wyznawane wartości, poziom 
otwartości poznawczej oraz motywacja do nieustannego 
rozwoju (Sadłowska-Wrzesińska, Gabryelewicz, 2015, 
s. 350). Szczegółowa analiza zadań i uprawnień specjali-
sty BHP oraz zakres jego oddziaływania powala domnie-
mać, że determinują one merytoryczny kształt kompe-
tencji społecznych (Sadłowska-Wrzesińska, 2014b, s. 41). 
Rozwój tych kompetencji będzie możliwy w  oparciu 
o  skuteczne strategie i  metody pedagogiczne oraz śro-
dowisko zawodowe, pozwalające rozwinąć umiejętności 
pracowników; poza tym pozwoli zrealizować ideę edu-
kacji całożyciowej opartej na czterech filarach uczenia 
się: uczyć się, aby wiedzieć, aby być, aby działać, aby żyć 
wspólnie (Sadłowska-Wrzesińska, 2014c, s.  117). Tym-
czasem, oprócz obowiązkowych szkoleń okresowych dla 

pracowników służby BHP, ustawodawca nie przewiduje 
innych obligatoryjnych form rozwoju zawodowego dla 
tej grupy pracowników. Można zatem odnieść wrażenie, 
iż specjalista BHP, stawiając sobie za cel rozwój kompe-
tencji społecznych, jest pozostawiony sam sobie. Oferta 
studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów oraz 
wszelkiego rodzaju kursów jest bardzo szeroka. Ale czy 
rzeczywiście wybór formy oraz dobór treści kształcenia 
powinien opierać się wyłącznie na indywidualnych pre-
ferencjach i  wiedzy/niewiedzy zainteresowanych? I  czy 
wszyscy specjaliści BHP rozumieją konieczność uczenia 
się przez całe życie? Bez wątpienia, idea samodoskona-
lenia powinna pojawić się jako pierwsza – chęć rozwoju, 
motywacja do osiągnięć, inicjatywa czy po  prostu po-
trzeba zmiany, które dają impuls do podjęcia wyzwania. 
Jednak doświadczenia minionych lat pokazują, że wspar-
cie w postaci stosownego rozporządzenia, określającego 
tryb i zakres oczekiwanego poziomu kompetencji inter-
personalnej specjalisty BHP nie tylko zwróciłoby uwagę 
na skalę istniejącego w  zakładach pracy problemu, ale 
także pomogłoby w jego systematycznym rozwiązywaniu. 

dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
e-mail: joanna.sadlowska-
wrzesinska@put.poznan.pl

dr hab. Janusz Kraśniak, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
e-mail: j.krasniak@ue.poznan.pl

Przypis

1) Przykładem są  spotkania uczestników Forum Liderów Bez-
piecznej Pracy (z  ramienia CIOP-PIB), spotkania branżowe 
organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy czy też wy-
darzenia promocyjno-szkoleniowe dedykowane absolwentom 
określonych uczelni.
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Behavioral Determinants  
of Selected Interpersonal 
Competences of OHS Specialist

Summary

The concept of competence, although being an object of 
interest of many fields of science, still remains an ambiguous 
term. However, undoubtedly, social skills affect the way of 
building and quality of relationships with other people 
and way of performing tasks related to such contacts. The 
level of these competences determines the effectiveness of 
cooperation, communication and influencing others. The 
study presents deficits in the way of proper perception of the 
role of health and safety specialists in the workplace over the 
past decades and it emphasizes the necessity of their career 
development towards social competence. The text is based 
on long-term observations of the working environment of 
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PRZEDSIĘBIORSTWO ODPORNE NA KRYZYS
REDAKCJA NAUKOWA 
MARIA ROMANOWSKA 
I WIOLETTA MIERZEJEWSKA
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2016

R ecenzowana książka jest zbiorem tekstów, które 
są  wynikiem badań ilościowych i  jakościowych 

przeprowadzonych przez zespół Instytutu Zarządza-
nia Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie pod kie-
rownictwem profesor Marii Romanowskiej w  ramach 
projektu badawczego sfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki. Tematyka, zakres i  forma badań za-
sługują na podziw. Badania objęły okres od 2007 do 

2013 r. i zostały przeprowadzone na dużej próbie przed-
siębiorstw z  Listy 2000 (w  tym grup kapitałowych) za 
pomocą zestandaryzowanych wywiadów kwestiona-
riuszowych (metodą CATI) oraz analizy przypadków, 
która pozwoliła na pogłębioną diagnozę zachowań 
przedsiębiorstw w kryzysie.

Swoją recenzją, która nie jest streszczeniem publika-
cji, chcę zachęcić do jej przeczytania, a także inspiracji 

OSH specialists and on the author’s personal experience in 
the area of building interpersonal relationships in different 
groups of employees.

Keywords

behavioral determinants, competences, OHS specialist
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do własnych analiz empirycznych. Argumentów, które 
mogę sformułować na zachętę do czytania, jest wiele.

Książka jest wielowątkowa i  wieloaspektowa oraz 
aktualna, bowiem z  problemem kryzysu ciągle bo-
rykają się całe kraje i  poszczególne przedsiębiorstwa. 
Wskazują na to także odniesienia Autorów do badań 
światowych. Zespół postawił przed sobą wyjątkowe 
wyzwania. Prawdy o  „kryzysie finansowym”, który 
zaczął się w 2008 r. (celowo napisane jest to w cudzy- 
słowie, bo tak on jest nazywany, ale czy na pewno 
wyczerpuje to problem) trzeba szukać gdzie indziej. 
Modele makroekonomiczne, cykle koniunkturalne 
i  inne koncepcje ekonomistów legły w  gruzach, nie 
wyjaśniają bowiem zjawisk związanych z  tym kryzy-
sem, jakkolwiek prawda ta nie przebiła się jeszcze do 
świadomości wielu ekonomistów. Tej prawdy szuka 
grupa badaczy z  Instytutu Zarządzania Szkoły Głów-
nej Handlowej pod kierunkiem profesor Marii Ro-
manowskiej. Argument równie ważny jak poprzednie 
to niepodważalny wkład do badań nad kryzysami na 
poziomie mikro.

Przyjmuję konwencję Autorów, którzy stawiają 
w  każdym z  rozdziałów pytania i  starają się na nie 
odpowiedzieć, pokazując wyniki badań. Czytelnik, 
chcący znać na nie odpowiedź, musi sięgnąć do książ-
ki. Wybrałam część z tych pytań, które wydają mi się 
szczególnie trudne, ale także intrygujące (przynaj-
mniej powinny być dla potencjalnego Czytelnika):

• Skąd się biorą kryzysy? Maria Romanowska
• Jak badać odporność przedsiębiorstw na kryzys 

i  czym różnią się przedsiębiorstwa odporne i  nie-
odporne na kryzys? Maria Romanowska i Wioletta 
Mierzejewska

• Czy są  bezpieczne strategie i  ile kosztuje posia-
danie tzw. kotwic strategicznych? Czy polscy me-
nedżerowie umieją myśleć strategicznie? Maria 
Romanowska

• W jaki sposób strategia konkurencji i model bizne-
sowy mogą pomóc przetrwać kryzys i czy przedsię-
biorstwa potrafiły wykorzystać zmiany w modelach 
biznesowych w  czasie złej koniunktury? Sylwester 
Gregorczyk

• Jaki wpływ mają zasoby na sukces przedsiębiorstwa 
i  w  jaki sposób polskie przedsiębiorstwa zarzą-
dzały potencjałem zasobowym w  okresie kryzysu? 
Agnieszka Sopińska

• Jakie struktury organizacyjne najlepiej sprawdzają się 
w  kryzysie: tradycyjne, nowoczesne, powiązania ka-
pitałowe, sieciowe? Wioletta Mierzejewska i  Albert 
Tomaszewski

• Przywództwo czy władza (na czas kryzysu), czy jest 
idealny przywódca na trudne czasy? W jaki sposób 
pracownicy adaptują się do sytuacji kryzysowej? 
Sławomir Winch

• Jaka kultura organizacyjna na czasy kryzysu: kultu-
ra rynku czy zespołu, silna czy słaba, biurokratycz-
na czy organiczna? Piotr Wachowiak i  Sławomir 
Winch

• Jakie są najważniejsze determinanty odporności na 
kryzys i gdzie ich szukać? Maria Romanowska i Sła-
womir Winch
Pytanie na zakończenie książki należałoby „wytłu-

ścić” – czy warto badać odporność przedsiębiorstw na 
kryzys? Moja odpowiedź jest jednoznaczna –  warto, 
o czym świadczy recenzowana publikacja.

Autorzy wskazują, że wyjaśnienia źródeł kryzysu 
i  zachowań przedsiębiorstw znajdujemy w  koncep-
cjach: przystosowań organizacyjnych, równowagi 
organizacyjnej, zarządzania zmianą, rozwoju przez 
kryzys, mitów organizacyjnych, teorii konkurencji, 
koncepcji zasobowej i  migracji wartości. Poszukuje 
się nie tylko jego źródeł, ale i sposobów powstawania. 
W książce jest autorski model zarządzania w kryzysie, 
który stanowi punkt wyjścia do badań i poszukiwania 
odpowiedzi na stawiane pytania.

Do badań odporności polskich przedsiębiorstw na 
kryzys został wybrany stosunkowo prosty model G za-
stosowany z  powadzeniem przez Elżbietę Mączyńską 
w analizach nad bankructwami i zagrożeniem upadło-
ścią. Pozwoliło to Autorom książki wskazać, co decy-
duje o  odporności lub jej braku na kryzys –  branża, 
wielkość przedsiębiorstwa, własność.

I  jeszcze jedna ważna uwaga, której nie mogę po-
minąć w  recenzji, mianowicie sposób prezentacji 
wyników badań. W  odpowiedzi na pytania postawio-
ne przez Autorów pomagają, ale także umożliwiają 
wyrobienie sobie własnego zadania przez Czytelnika 
zestawienia tabelaryczne. Mamy: strategie rozwoju 
grup kapitałowych w  przededniu kryzysu, percepcję 
kryzysu i  jakość reakcji na kryzys, ocenę poziomu 
i  charakteru modeli biznesowych, strategie zarządza-
nia kluczowymi zasobami, ocenę skuteczności zmian 
w obszarze zasobowym, zakres zmian w stylach przy-
wództwa, zmiany wymiarów kultury organizacyjnej.

Może przedsiębiorstwa odporne na kryzys to przed-
siębiorstwa inteligentne …, ale to już wskazanie na 
materiały konferencyjne tego samego zespołu, który 
w tym roku tradycyjnie w maju i jak zawsze w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą zorganizował konferencję, na 
której dyskutowano, czym jest organizacja inteligentna.

Opracowanie:
prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
Politechnika Warszawska 
Wydział Zarządzania
e-mail: g.gierszewska@wz.pw.edu.pl
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Cel i tematyka konferencji

Celem  konferencji  jest  próba  zaprezentowania  podstawowych  reguł  i  zasad  podejścia  procesowego 
i  implementacji  zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Głównym założeniem konferencji 
jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym w celu transferu nowych rozwiązań 
z  teorii  do praktyki. Rozległość  i  złożoność problematyki  podejścia procesowego  i  zarządzania projektami 
wyznacza proponowana tematyka konferencji:

•  Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju 
zarządzania procesowego

•  Uwarunkowania wdrożenia organizacji 
procesowej i projektowej

•  Współczesne procesowe koncepcje i metody 
zarządzania

•  Zarządzanie procesowe a zarządzanie 
projektami

•  Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe

•  Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą 
i kapitałem intelektualnym

•  Unijne fundusze strukturalne wspierające 
projekty rozwoju gospodarczego

•  Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
•  Zarządzanie procesowe i projektowe w praktyce 

gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, 
produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja 
publiczna)

Kalendarium
15.10.2016  Zgłoszenie uczestnictwa, tytułu referatu oraz abstraktu
15.11.2016  Nadesłanie artykułów
20.12.2016  Komunikat o akceptacji artykułu do druku
15.02.2017  Wniesienie całkowitej opłaty za uczestnictwo w konferencji
24.05.2017  Obrady konferencji

ZARZĄDZANIE PROCESOWE.
OD KREACJI DO IMPLEMENTACJI PROJEKTU

Honorowi Członkowie Rady Naukowej
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Jelonek
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski
Prof. dr hab.  Włodzimierz Rembisz
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Prof. dr hab. inż. Michał Trocki

Przewodniczące konferencji:
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska

Pytania dotyczące uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: kontakt-procesy@vizja.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2017

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

KATEDRA ZARZĄDZANIA
ORAZ

UCZELNIANE KOŁO NAUKOWE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 
ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA — ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ZAPRASZAJĄ NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

WARSZAWA, 24 MAJA 2017 R.
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