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Wprowadzenie

K ażdy przedsiębiorca, rozpoczynający przygodę z  zało-
żeniem swojej firmy powinien mieć świadomość, że 

kiedyś nadejdzie dzień, kiedy się ona zakończy. Jej koniec 
obejmuje przecięcie dotychczasowych więzów właści-
cielskich oraz zaprzestanie pełnienia funkcji zarządczych 
w  przedsiębiorstwie (DeTienne, 2010). Działania te stano-
wią też ostatni etap procesu przedsiębiorczości, który jest 
określany jako wyjście przedsiębiorcy (entrepreneurial exit). 
Etap ten jest złożony i  wielowymiarowy (Wennberg i  in., 
2010, s. 361-375). Decyduje o tym wielość poziomów, jakich 
dotyczy (tj. przedsiębiorca, firma, gospodarka) (DeTienne, 
2010), jak też złożoność procesów, jakie obejmuje. Do klu-
czowych z nich należy m.in. proces podejmowania decyzji 
dotyczącej wyjścia, powody leżące u jej podstaw (Shepherd 
i in., 2015), wybór strategii wyjścia i czynniki to warunkują-
ce, jej realizacja, w tym czynniki sprzyjające lub utrudniają-
ce jej wdrożenie (DeTienne i in., 2015). 

Proces wyjścia przedsiębiorcy w  polskich uwarunko-
waniach postrzegany jest przede wszystkim z  perspek-
tywy firm rodzinnych, w których wychodzący właściciel 
przekazuje władzę i własność w ręce członka rodziny (Sa-
fin i in., 2014; Surdej i Wach, 2010; Sułkowski, Marjański, 
2009; PARP, 2013). Strategia wyjścia ma więc charakter 
sukcesji wewnętrznej. Należy jednak pamiętać, że stra-
tegia sukcesji wewnętrznej to jest jedna z  kilku strategii 
wyjścia, jakie może wybrać wychodzący przedsiębiorca. 
Poza nią do wyboru ma jeszcze takie strategie, jak: sprze-
daż firmy, wejście na giełdę czy jej likwidacja. 

Za interesujący cel badawczy można więc uznać pod-
jęcie próby poznania czy charakter firmy – rodzinny czy 
nierodzinny –  może warunkować potencjalny wybór 
strategii wyjścia przez zarządzającego nią właściciela. 
Ważnym wymiarem prowadzonych badań będzie też po-
znanie czynników, które mogą motywować do podjęcia 
decyzji o potencjalnym wyjściu, jak również identyfikacja 
potencjalnych źródeł trudności w  procesie wyjścia, do-
strzeganych przez przedsiębiorców rodzinnych i  niero-
dzinnych. Na potrzeby badań sformułowano następujące 
pytania badawcze: 

1. Jakie strategie wyjścia zakładają polscy przedsię-
biorcy z firm rodzinnych oraz nierodzinnych? 

2. Jakie czynniki decydują o  potencjalnym wyjściu 
z własnej firmy i czy występują różnice w ich ocenie 
między przedsiębiorcami z  firm rodzinnych oraz 
nierodzinnych?

3. Jakie przedsiębiorcy z  firm rodzinnych oraz niero-
dzinnych identyfikują potencjalne źródła trudności 
związane z  procesem wyjścia oraz czy różnią się 
w ich ocenie?

W  badaniu ankietowym, przeprowadzonym techniką 
CATI, uczestniczyło 302 przedsiębiorców –  zarządza-
jących właścicieli z  mikro- i  małych przedsiębiorstw. 
O zbadaniu tej grupy przedsiębiorców decydował fakt, że 
w całej populacji polskich przedsiębiorstw mikro- i małe 
przedsiębiorstwa mają kluczowy udział (Cieślik, 2014). 
Poznanie oczekiwań ich właścicieli wobec potencjalnej 
strategii wyjścia oraz czynników decydujących o wyjściu, 
jak również potencjalnych źródeł trudności stanowi waż-
ne źródło wiedzy dla twórców polityki wsparcia przedsię-
biorców. Jak już sygnalizowano powyżej, wyjście przedsię-
biorcy ze swojej firmy należy do złożonych przedsięwzięć. 
O  jego złożoności decydują nie tylko kwestie operacyj-
no-techniczne związane z  pozbywaniem się materialnej 
własności, w tym udziałów/akcji, czy kwestie natury emo-
cjonalnej (Battisti, Williamson, 2015; Bertschi-Michel 
i  in., 2020), ale też brak doświadczeń większości przed-
siębiorców w tym zakresie. Dla dużej ich części tego typu 
transakcja będzie jednorazowym doświadczeniem w  ich 
życiu (van Teeffelen, 2012; European Commission, 2002). 
Dlatego też potrzebne są  działania wspierające przedsię-
biorców –  niezależnie od rodzaju firmy –  rodzinna czy 
też nie – w procesie jej opuszczania. Zakończenie go suk-
cesem, w postaci kontynuacji działania przedsiębiorstwa 
po zmianie właściciela, przekłada się na wielkość PKB, jak 
również liczbę miejsc pracy (van Teeffelen, 2012: Europe-
an Commission, 2002). A to z kolei decyduje o poziomie 
rozwoju każdej gospodarki.

Podstawowym wkładem w  rozwój wiedzy na temat 
wyjścia przedsiębiorcy w polskich uwarunkowaniach jest 
poszerzenie postrzegania tego procesu. Obecna koncen-
tracja badaczy na poznawaniu doświadczeń i problemów 
związanych z sukcesją wewnętrzną w firmach rodzinnych 
ogranicza zakres jego poznania. Poza identyfikacją po-
tencjalnych strategii wyjścia, jakie mogą wybrać przed-
siębiorcy rodzinni i nierodzinni, wyniki badań pozwalają 
również na poznanie motywów, jakimi mogą się kierować, 
podejmując decyzję o  opuszczeniu swojej firmy oraz 
wyzwań, jakie z  nim wiążą. Pozwala to tym samym na 
lepsze też zrozumienie podstaw tego typu decyzji. Cen-
nym wymiarem przeprowadzonych badań jest również 

POTENCJALNE STRATEGIE WYJŚCIA Z FIRMY.
PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORCÓW Z FIRM 
RODZINNYCH I NIERODZINNYCH
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możliwość identyfikacji podobieństw i  różnic w  podej-
ściu do procesu wyjścia z firmy między przedsiębiorcami 
z firm rodzinnych i nierodzinnych. Stanowi to też ciekawe 
uzupełnienie dotychczasowej wiedzy. 

Wyjście przedsiębiorcy 
— perspektywa teoretyczna

W yjście przedsiębiorcy z firmy (entrepreneurial exit) 
stanowi ostatnią fazę przedsiębiorczego procesu. 

Definiowany jest on jako „proces opuszczania firm przez 
ich założycieli w  wyniku wycofania się z  ich własności 
oraz ze struktur podejmowania decyzji” (DeTienne, 2010, 
s.  203). Może on być realizowany w  wyniku różnych 
strategii wyjścia (DeTienne i in., 2015). W najprostszym 
ujęciu przyjmują one postać strategii sprzedaży firmy, 
przekazania jej członkom rodziny (sukcesja wewnętrzna) 
lub jej likwidacji (van Teeffelen, Uhlaner, 2013).

Wybór strategii wyjścia stanowi duże wyzwanie dla 
wychodzącego przedsiębiorcy. Decydują o  tym, jak już 
wskazywano powyżej, nie tylko kwestie emocjonalne, 
operacyjne czy techniczne związane z procesem wyjścia 
z firmy (Campbell, Jerzemowska, 2017; Bertschi-Michel 
i  in., 2020), ale przede wszystkim brak doświadczeń 
przedsiębiorcy w  tym zakresie (European Commission, 
2002). Złożoność procesu wyjścia przedsiębiorcy, jak rów-
nież jego waga dla gospodarki kraju (tj. kontynuacja dzia-
łania firmy lub jej brak) powodują, rosnące nim zaintere-
sowanie badaczy (Parastuty, 2018, s. 587-626). Ważnym 
nurtem prowadzonych badań jest poznanie czynników, 
które mogą być istotne w  procesie podejmowania decy-
zji o wyjściu i tym samym wyborze potencjalnej strategii 
wyjścia przez przedsiębiorcę. Czynniki te można ogólnie 
podzielić na zależne oraz niezależne od przedsiębiorcy 

– zarządzającego właściciela. Do grupy czynników bezpo-
średnio z nim związanych należy m.in.: jego kapitał ludzki 
i społeczny (DeTienne, Cardon 2012; Kaciak i in., 2020), 
własność psychologiczna (Leroy i  in., 2015), płeć lub 
status materialny (Justo i in., 2015; Justo, Detienne, 2008; 
Lee, Lee, 2015) oraz wiek (DeTienne, Cardon, 2006).

Czynniki niezależne od przedsiębiorcy powiązane 
są  z  jego przedsiębiorstwem i  obejmują takie jego para-
metry, jak: wiek, wielkość, kondycja finansowa, sektor 
działania, czy jest ono rodzinne czy też nie (Wennberg, 
DeTienne, 2014; van Teeffelen, Uhlaner, 2013; Wennberg 
i  in., 2010; Battisti, Okamuro, 2011). Na wybór strategii 
wyjścia może mieć też wpływ to, co się dzieje w  otocze-
niu firmy. Istotną rolę może też odgrywać globalizacja, 
zmieniająca układ sił na rodzimym rynku działania, jak 
również zmiany zachodzące w  sferze instytucjonalnej 
i  regulacyjnej (np. zmiany w  prawie podatkowym czy 
wzrost regulacji prawnych) (Wennberg, DeTienne, 2014; 
Aldrich, 2015). 

Przedstawione powyżej wymiary poznawania procesu 
wyjścia przedsiębiorcy stanowią ważny wkład w jego zro-
zumienie. Ze względu jednak na jego złożoność, istnieje 
jeszcze wiele sfer, które wymagają eksploracji. Do nich 
m.in. należy kwestia, czy charakter firmy –  rodzinny vs. 
nierodzinny –  może warunkować wybór potencjalnej 

strategii wyjścia przez zarządzającego nią właściciela oraz 
sposób postrzegania wyzwań, z jakimi musi się on w tym 
procesie zmierzyć (tj. motywatory wyjścia oraz potencjal-
ne problemy). Próba odpowiedzi na te pytania stanowi cel 
tego artykułu. 

Metoda badawcza 

P rzeprowadzone badanie miało charakter ankietowy. 
Do jego realizacji została wykorzystana technika 

CATI. Badanie zostało przeprowadzone przez profe-
sjonalną firmę, która, wykorzystując bazę danych firmy 
Biznode (biznode.pl), zawierającą dane około 2  mln 
przedsiębiorstw działających w  Polsce (około 99% po-
krycia), stworzyła operat badawczy firm do badań. Z ww. 
bazy została losowo wybrana grupa 1129 firm, z  przed-
stawicielami których następnie kontaktował się ankieter. 
Kryteriami doboru do próby była wielkość organizacji 
oraz jej wiek. Badania objęły mikro- i małe przedsiębior-
stwa, zatrudniające minimum 2 pracowników na pełnym 
etacie (w  tym pracujący właściciel + jeden pracownik), 
a  maksymalnie 49 osób na pełny etat. Badane przedsię-
biorstwa musiały funkcjonować na rynku minimum 5 lat. 
U  podstaw tego kryterium leżało założenie, że przedsię-
biorcy – zarządzający właściciele – z bardziej dojrzałych 
firm mogą już mieć lepiej sprecyzowane plany co do 
swojej przyszłości, w  tym potencjalne strategie wyjścia 
w porównaniu do twórców startupów (DeTienne, 2010). 
Ważnym założeniem badań było uczestnictwo w badaniu 
ankietowym właściciela zarządzającego firmą. W efekcie 
w  badaniu wzięło udział 302 przedsiębiorców –  właści-
cieli, którzy zarządzali przedsiębiorstwami spełniającymi 
założone kryteria. 

Kryterium decydującym o  podziale na firmy ro-
dzinne i  nierodzinne było subiektywne ich postrzega-
nie przez badanych przedsiębiorców. Odpowiedź na 
pytanie: „Czy uważa Pana/Pani swoją firmę za firmę 
rodzinną?” warunkowała przynależność do danej gru-
py. W  grupie 302 badanych respondentów 170 z  nich 
postrzegało swoje firmy jako rodzinne, z kolei 132 jako 
firmy nierodzinne. 

Narzędziem wykorzystanym w badaniach był kwestio-
nariusz ankiety. Obejmował on pytania wykorzystujące 
skalę Likerta od 1 do 5, które dotyczyły takich kwestii, jak:

• prawdopodobieństwo wyboru potencjalnej strategii 
wyjścia (ocena na skali od 1 (= bardzo mała szansa 
na taki sposób) do 5 (= bardzo duża szansa na taki 
sposób);

• potencjalne powody ewentualnego wyjścia z  wła-
snej firmy (ocena na skali od 1 (=bardzo mało waż-
ny powód) do 5 (=bardzo ważny powód); 

• problemy/wyzwania w procesie potencjalnego wyj-
ścia z własnej firmy (ocena na skali od 1 (= bardzo 
łatwe) do 5 (= bardzo trudne). 

Pytania te miały na celu poznanie intencji badanych 
przedsiębiorców z  firm rodzinnych i  nierodzinnych 
w  zakresie wyboru potencjalnej strategii wyjścia oraz 
potencjalnych czynników warunkujących ewentualne 
opuszczenie swojej firmy.

http://biznode.pl
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Przeprowadzone analizy statystyczne objęły testy na 
różnice w  średnich wartościach zmiennych (porówna-
nie średnich dla firm rodzinnych vs. średnich dla firm 
nierodzinnych).

Podstawowe charakterystyki badanych przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców zawiera tabela 1.

Analiza danych zamieszczonych w  tabeli 1  wskazuje, 
że w obu badanych grupach przedsiębiorców dominowali 
przedsiębiorcy, którzy ukończyli już 40 lat, w  tym prze-
ważającą grupą byli przedsiębiorcy w  wieku 50–59 lat. 
Czynnikiem różnicującym obie grupy byli przedsiębior-
cy powyżej 60 lat, którzy przeważali w  grupie przedsię-
biorstw rodzinnych (różnica ta jest statystycznie istotna 
na poziomie istotności 0,1).

Badani przedsiębiorcy –  niezależnie czy postrzegali 
swoje firmy jako rodzinne czy też nie, nie różnili się też 
w  ocenie swoich sukcesów biznesowych (tj. finansowe, 
rynkowe, organizacyjne itp.). Podobnie też w  obu gru-
pach przedstawiały się rozkłady poziomu wykształcenia 
(wykształcenie wyższe vs. brak wykształcenia wyższego). 

Potencjalne strategie i powody 
wyjścia z firmy — wyniki badań 

B adani przedsiębiorcy, niezależenie czy postrzegali 
swoje firmy jako rodzinne czy też nie, jako potencjal-

ną strategię wyjścia przede wszystkim wybierali strategię 
sukcesji wewnętrznej w formie przekazania swojej firmy 
dzieciom (tab. 2). Jako bardziej prawdopodobną oceniali 
ją przy tym przedsiębiorcy z firm rodzinnych, przy czym 
różnica ta jest statystycznie istotna na poziomie 0,01. Dru-
gi typ strategii wyjścia, który wzbudził zainteresowanie 
badanych przedsiębiorców, aczkolwiek słabsze w  porów-
naniu do pierwszej, stanowiło przekazanie firmy innemu 
członkowi (członkom) rodziny. Większe jednak zaintere-
sowanie potencjalnym wyborem tej strategii wykazywali 
właściciele firm nierodzinnych (różnica ta jest statystycz-
nie istotna na poziomie istotności 0,05). Trzecią potencjal-
ną strategią, jaką wskazywali badani przedsiębiorcy, była 

sprzedaż firmy. Jej wybór jako bardziej prawdopodobny 
uznawali przedsiębiorcy z firm nierodzinnych (różnica ta 
jest statystycznie istotna na poziomie istotności 0,01).

Badani przedsiębiorcy różnili się też w  podejściu do 
strategii wyjścia w  formie likwidacji przedsiębiorstwa; 
częściej wybierali ją przedsiębiorcy z  firm nierodzin-
nych (różnica ta jest statystycznie istotna na poziomie 
istotności 0,1). Najsłabszym zainteresowaniem wśród 
badanych przedsiębiorców cieszyła się z  kolei strategia 
wyjścia w wyniku wejścia na giełdę. Podejście do jej wy-
boru w obu grupach przedsiębiorców było zróżnicowane. 
Większe zainteresowanie wykazywali nią przedsiębiorcy 
z  firm nierodzinnych. Podobnie słabe zainteresowania 
wzbudzała forma wyjścia w  postaci przekazania nieod-
płatnie firmy komuś spoza rodziny. W tej kwestii badani 
przedsiębiorcy różnili się; częściej tę strategię wybierali 
przedsiębiorcy z  firm nierodzinnych niż przedsiębiorcy 
z firm rodzinnych (różnica ta jest statystycznie istotna na 
poziomie istotności 0,01).

Identyfikując potencjalne czynniki, które mogłyby 
przyczynić się do podjęcia decyzji o  opuszczeniu swo-
jej firmy, badani przedsiębiorcy, niezależnie od jej typu 
(rodzinna czy też nie), za kluczowe uznali indywidulane 
czynniki niefinansowe, tj. pogorszenie stanu zdrowia oraz 
przejście na emeryturę. Przejście na emeryturę było też 
czynnikiem różnicującym badane grupy przedsiębiorców. 
Prawdopodobieństwo jego wystąpienia było większe 
w przypadku przedsiębiorców z firm nierodzinnych (róż-
nica ta jest statystycznie istotna na poziomie istotności 
0,01). Zabezpieczenie przyszłości rodzinie było kolejnym 
czynnikiem, który mógł stać się podstawą podjęcia decyzji 
o wyjściu z firmy. W jego ocenie obie grupy przedsiębior-
ców jednak się nie różnią. Czynniki finansowe, tj. własne 
bezpieczeństwo finansowe oraz niezależność finansowa, 
były też traktowane jako możliwe/kolejne powody wyj-
ścia. I podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych 
czynników, częściej były wskazywane przez przedsiębior-
ców z firm nierodzinnych (w obu przypadkach różnice te 
były istotnie statystyczne).

Tabela 1. Charakterystyki badanych przedsiębiorstw i przedsiębiorców

 Średnia — firmy 
rodzinne

Średnia — firmy 
nierodzinne Różnica średnich Statystyka

 t–Studenta

Liczba pracowników 12,782 13,735 -0,952 -0,736

Ocena sukcesów 3,418 3,477 -0,060 -0,752

Wiek przedsiębiorcy:do 39 lat 0,147 0,167 -0,020 -0,465

Wiek przedsiębiorcy: 40–49 lat 0,241 0,280 -0,039 -0,769

Wiek przedsiębiorcy: 50–59 lat 0,347 0,371 -0,024 -0,433

Wiek przedsiębiorcy: powyżej 60 lat 0,265 0,182 0,083* 1,704

Brak wykształcenia wyższego 0,576 0,500 0,076 1,323

Wykształcenie wyższe 0,424 0,500 -0,076 -1,323

Gwiazdki przy różnicach średnich: ***, ** i * oznaczają statystyczną istotność na poziomie istotności równym odpowiednio 0,01; 0,05 i 0,1
Źródło: opracowanie własne



6 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 8/2021

Badane grupy przedsiębiorców różniły się też w kwestii 
oceny traktowania wyjścia z firmy jako zasłużonej nagro-
dy finansowej za ciężką pracę oraz osobistego wzboga-
cenia się jako czynników, które mogą być potencjalnymi 
powodami wyjścia. Czynniki te były bardziej popularne 
wśród przedsiębiorców postrzegających swoje firmy jako 
nierodzinne (w  obu przypadkach różnica ta jest staty-
stycznie istotna na poziomie istotności 0,01) (tab. 3).

Za najtrudniejsze kwestie związane z wyjściem z firmy 
badani przedsiębiorcy, niezależnie czy postrzegali swoją 
firmę jako rodzinną czy też nie, uznali kwestie związane 
z biurokracją procesu wyjścia, jak również jej opuszczenie. 
Aczkolwiek dla przedsiębiorców nierodzinnych kwestia 
opuszczenia firmy stanowiła większe wyzwanie (różnica 
ta jest statystycznie istotna na poziomie istotności 0,01). 
Na kolejnych miejscach listy potencjalnych barier dla 

Tabela 2. Potencjalne strategie wyjścia 

Pytanie Średnia — firmy 
rodzinne

Średnia — firmy 
nierodzinne

Różnica 
średnich

Statystyka 
t–Studenta

Przekazanie nieodpłatnie firmy moim dzieciom 3,835 3,364 0,472*** 3,094

Przekazanie nieodpłatnie firmy innemu członkowi 
(członkom) rodziny 2,435 2,758 -0,322** -2,196

Przekazanie nieodpłatnie firmy komuś spoza rodziny 1,459 1,788 -0,329*** -2,924

Sprzedaż firmy moim dzieciom 1,394 1,508 -0,113 -1,199

Sprzedaż firmy innemu członkowi (członkom) rodziny: 1,918 2,015 -0,098 -0,805

Sprzedaż firmy komuś z mojej firmy (spoza rodziny) 2,018 2,477 -0,460*** -3,467

Sprzedaż firmy komuś spoza firmy 2,224 2,394 -0,170 -1,180

Wejście na giełdę 1,229 1,356 -0,127* -1,869

Likwidacja firmy (bez przekazywania innym, bez 
sprzedaży) 2,100 2,318 -0,218* -1,746

Skala od 1 (= bardzo mała szansa na taki sposób) do 5 (= bardzo duża szansa na taki sposób)
Gwiazdki przy różnicach średnich: ***, ** i * oznaczają statystyczną istotność na poziomie istotności równym odpowiednio 0,01; 0,05 
i 0,1
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Potencjalne powody wyjścia z firmy — z perspektywy badanych przedsiębiorców

Pytanie Średnia — firmy 
rodzinne

Średnia — firmy 
nierodzinne

Różnica 
średnich

Statystyka 
t–Studenta

Osobiste wzbogacenie się 2,406 2,902 -0,496*** -3,200

Mieć więcej wolnego czasu 2,806 3,068 -0,262* -1,852

Pomoc rodzinie 3,394 3,197 0,197 1,388

Kontrola mojej własnej przyszłości 3,159 3,076 0,083 0,577

Pozostawienie czegoś po sobie (pamięć innych) 3,076 3,152 -0,075 -0,486

Utrzymanie swojej niezależności finansowej 3,518 3,826 -0,308** -2,194

Przejście na emeryturę 3,876 4,258 -0,381*** -2,648

Zasłużona nagroda finansowa za moją ciężką pracę 3,094 3,659 -0,565*** -3,577

Zabezpieczenie przyszłości rodzinie 3,753 3,803 -0,050 -0,376

Zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe 3,653 3,886 -0,233* -1,756

Pogorszenie stanu zdrowia 4,135 4,235 -0,100 -0,883

Względy osobiste 3,194 3,197 -0,003 -0,019

Skala od 1 (=bardzo mało ważny powód) do 5 (=bardzo ważny powód)
Gwiazdki przy różnicach średnich: ***, ** i * oznaczają statystyczną istotność na poziomie istotności równym odpowiednio 0,01; 0,05 
i 0,1
Źródło: opracowanie własne
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swojego wyjścia respondenci z  obu grup umieścili kwe-
stie związane z finansowaniem tego procesu oraz wycenę 
firmy. W  ocenie tych czynników respondenci różnili się 
i częściej za problem postrzegali je przedsiębiorcy z firm 
nierodzinnych (obie różnice są  statystycznie istotne na 
poziomie istotności 0,01). Dla nich też większym wyzwa-
niem było równe traktowanie swoich dzieci w  procesie 
opuszczania firmy (różnica statystycznie istotna na pozio-
mie istotności 0,05) (tab. 4).

Dyskusja

A naliza otrzymanych wyników badań dotyczących 
wyboru potencjalnej strategii wyjścia ujawnia, że 

wśród badanych przedsiębiorców, niezależnie czy byli 
to przedsiębiorcy z  firm rodzinnych czy też nie, naj-
bardziej popularną potencjalną strategią wyjścia była 
sukcesja wewnętrzna, czyli przekazanie firmy dzieciom 
lub innym członkom rodziny. Większe zainteresowa-
nie przekazaniem firmy dzieciom deklarowali jednak 
przedsiębiorcy postrzegający swoje firmy jako rodzinne. 
Strategia sprzedaży firmy w obce ręce również wzbudzi-
ła zainteresowanie obu badanych grup przedsiębiorców. 
Było jednak ono słabsze w porównaniu do zainteresowa-
nia strategią sukcesji wewnętrznej. Wyższe prawdopodo-
bieństwo jej wyboru deklarowali z kolei przedsiębiorcy 
z firm nierodzinnych. 

Orientacja badanych przedsiębiorców na strategię suk-
cesji wewnętrznej, niezależnie czy byli to właściciele firm 
rodzinnych czy też nie, mimo że deklaracja tych ostatnich 
wzbudza pewne zaskoczenie, może wskazywać na chęć 
podjęcia działań mających na celu pozostawienie firmy 
w rękach rodziny. Efektem tego jest zachowanie kontroli 
nad nią i dysponowanie możliwością wywierania wpływu. 
Czynniki te są  z  kolei wymiarami społeczno-emocjonal-
nego bogactwa (ang. social-emotional wealth –  SEW), 
które stanowi ważny punkt odniesienia w  procesie 

podejmowania decyzji w  firmach rodzinnych (Berrone 
i  in., 2012, s. 258-279). Chęć jego zachowania czy też 
zgoda na jego utratę stanowią czynniki warunkujące po-
dejmowanie strategicznych decyzji w  przedsiębiorstwie 
rodzinnym (Gomez-Mejia i in., 1997).

Zaobserwowana chęć wyboru strategii sukcesji we-
wnętrznej, jako potencjalnej strategii wyjścia przez 
przedsiębiorców właścicieli zarówno firm rodzinnych, 
jak i  nierodzinnych, może wskazywać na potrzebę po-
szerzenia konceptu SEW, który powiązany jest z  firmą 
rodzinną (Berrone i  in., 2012; Swab i  in., 2020). W  lite-
raturze przedmiotu zaczęły się już pojawiać głosy (Mil-
ler, Le Breton-Miller, 2014: Zellweger, Dehlen, 2012) 
o możliwości jego wykorzystania także w odniesieniu do 
przedsiębiorców – właścicieli, niezależnie od charakteru 
ich firm. Za poszerzeniem wykorzystania konceptu SEW 
w odniesieniu do przedsiębiorców – zarządzających wła-
ścicieli przemawia fakt, że podstawą do stworzenia firmy 
rodzinnej jest firma stworzona przez przedsiębiorcę. Jej 
przekazanie w  ręce kolejnego pokolenia rozpoczyna do-
piero jej byt jako firmy rodzinnej. Jest to zgodne ze zda-
niem części badaczy, którzy twierdzą, że przynależność 
przedsiębiorstwa do grona firm rodzinnych warunkuje 
dokonanie się transferu między generacjami (Wiklund 
i  in., 2013). Zanim jednak tak się stanie, przedsiębiorca, 
jako zarządzający nią właściciel w procesie jej tworzenia 
i rozwoju, realizuje inwestycje finansowe, społeczne oraz 
psychologiczne (Pierce i in., 2001; Failla i in., 2017), które 
przekładają się na wycenę nowych możliwości (Gimeno 
i  in., 1997), w  tym także wybór strategii wyjścia. Jedno-
cześnie ma on możliwość korzystania ze specyficznych 
zasobów swojej firmy, tj. społecznego, emocjonalnego 
czy afektywnego bogactwa, którego źródłem jest kontro-
lująca pozycja przedsiębiorcy (Nason i in., 2019). Można 
więc przyjąć, że każdy przedsiębiorca –  niezależnie czy 
postrzega swoją firmę jako rodzinną czy też nie, celem 
zaspokojenia swoich afektywnych potrzeb, korzysta z jej 

Tabela 4. Potencjalne problemy /wyzwania w procesie ewentualnego wyjścia z własnej firmy

Pytanie Średnia — firmy 
rodzinne

Średnia — firmy 
nierodzinne Różnica średnich Statystyka 

t–Studenta

Znalezienie sukcesora 2,518 2,727 -0,210 -1,431

Finansowanie 2,853 3,250 -0,397*** -2,852

Kwestie podatkowe 3,129 3,182 -0,052 -0,381

Biurokracja 3,659 3,826 -0,167 -1,238

Wycena firmy 2,924 3,280 -0,357*** -2,675

Opuszczenie firmy 3,176 3,341 -0,164 -1,230

Transfer know-how do sukcesora/ następcy 2,612 2,621 -0,009 -0,078

Równe traktowanie twoich dzieci 2,676 3,045 -0,369** -2,373

Skala od 1 (= bardzo łatwe) do 5 (= bardzo trudne)
Gwiazdki przy różnicach średnich: ***, ** i * oznaczają statystyczną istotność na poziomie istotności równym odpowiednio 0,01; 0,05 
i 0,1
Źródło: opracowanie własne
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„niefinansowych wymiarów” (Gómez-Mejía i  in., 2007, 
s.  106). Do nich między innymi należą niefinansowe 
korzyści, tj. satysfakcja, prestiż oraz reputacja (West-
head, Howorth, 2006). Ich wycena może warunkować 
chęć do zatrzymania i  rozbudowy SEW przez przedsię-
biorcę. Podstawowym zaś sposobem to zapewniającym 
jest transformacja firmy w  firmę rodzinną. Tym samym 
korzyści, jakie do tej pory przedsiębiorca czerpał z SEW, 
mogą stać się udziałem większej liczby członków rodzi-
ny. A podstawową strategią wyjścia, która na to pozwala, 
jest sukcesja wewnętrzna. Można więc przyjąć, że badani 
przedsiębiorcy postrzegający swoje firmy w różny sposób 

–  rodzinna i  nierodzinna, wybierając powyższą strategię, 
byli zorientowani na zachowanie swojego SEW. 

Kolejną badaną kwestią była identyfikacja powodów, 
które mogą warunkować potencjalne wyjście przedsię-
biorcy. Na szczycie stworzonej listy znalazło się przejście 
na emeryturę, a znaczenie tego powodu wyżej oceniali 
przedsiębiorcy z firm nierodzinnych w porównaniu do 
przedsiębiorców z firm rodzinnych. Kolejne miejsca na 
liście powodów ich ewentualnego wyjścia zajmowały 
czynniki finansowe, tj. utrzymanie niezależności finan-
sowej, zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego 
czy zasłużona nagroda finansowa za ciężką pracę. Po-
dobnie jak w przypadku przejścia na emeryturę, badani 
przedsiębiorcy z  firm nierodzinnych przypisywali im 
większe znaczenie w  porównaniu do przedsiębiorców 
z  firm rodzinnych. Zaobserwowane zróżnicowanie 
w  ocenie wagi potencjalnych powodów wyjścia można 
tłumaczyć potencjalnym przeświadczeniem przedsię-
biorców rodzinnych o możliwości otrzymania od rodzi-
ny wsparcia w różnych wymiarach. Jego podstawą może 
być przekonanie o  dostępności obecnych w  rodzinie 
kapitałów, tj. finansowego, ludzkiego i społecznego (Bu-
dziak, 2012), z  których w  zależności od potrzeb mogą 
skorzystać. Przykładanie przez przedsiębiorców z  firm 
rodzinnych mniejszej wagi do kwestii finansowych jako 
potencjalnych czynników wyjścia może wynikać z kolei 
z  przekonania, że pozostawienie firmy w  rękach rodzi-
ny jest powiązane z  możliwością ich dalszego wpływu 
na firmę, co może ułatwiać zaspokojenie ich potrzeb 
finansowych. 

Identyfikując potencjalne wyzwania dotyczące wyjścia 
z firmy, badani przedsiębiorcy w zależności od charakteru 
swojej firmy –  rodzinna czy nierodzinna, byli zróżnico-
wani w  ich ocenie. Przedsiębiorcy z firm nierodzinnych 
wyżej m.in. oceniali stopień trudności związany z  finan-
sowaniem tego procesu, wycenę firmy oraz jej opuszcze-
nie. Dwa pierwsze czynniki można powiązać z  zaobser-
wowaną wśród tych przedsiębiorców większą orientacją 
na wyjście z  firmy z  powodu czynników finansowych. 
Chęć zapewnienia sobie niezależności finansowej czy 
bezpieczeństwa finansowego może przekładać się na wyż-
szą ocenę trudności finansowania wyjścia oraz wyceny 
firmy w kontekście dążenia do maksymalizacji własnych 
korzyści. Potencjalnym źródłem trudności może być 
też różnica między ceną rynkową a ceną przedsiębiorcy, 
która zazwyczaj wynika z dodania wartości emocjonalnej 
(Kamerlander, 2016). 

Przypisywanie wyższego stopnia trudności kwestii 
opuszczenia firmy przez przedsiębiorców nierodzinnych 
w porównaniu do przedsiębiorców rodzinnych może być 
z  kolei związane z  ich słabszym nastawieniem na pozo-
stawienie firmy w rękach rodziny (sukcesja wewnętrzna). 
Pozostawienie firmy w  rękach rodziny tworzy bowiem 
szansę na dalsze posiadanie wpływu na to, co się w niej 
dzieje, mimo formalnego przecięcia więzów własności 
oraz władzy przez wychodzącego przedsiębiorcę. 

Podsumowanie

P odjęcie próby poznania podejścia badanych przedsię-
biorców z firm rodzinnych oraz nierodzinnych do ich 

potencjalnego wyjścia z firmy, w tym wyboru ewentualnej 
strategii wyjścia, powodów wyjścia oraz potencjalnych 
trudności w  procesie wyjścia, stanowiło interesujące 
i  zarazem ważne wyzwanie badawcze. Decyduje o  tym 
nie tylko brak rozpoznania zjawiska entrepreneurial exit 
w Polsce (w chwili obecnej jedynie zagadnienie sukcesji 
w firmie rodzinnej znajduje się w centrum uwagi polskich 
badaczy), ale też jego znaczenie dla rozwoju rynków lo-
kalnych, a  w  szerszej perspektywie dla całej gospodarki. 
Kluczowym efektem realizacji strategii wyjścia zoriento-
wanej na kontynuację działalności przedsiębiorstwa jest 
zachowanie miejsc pracy oraz uczestnictwo w  procesie 
tworzenia budżetu państwa.

Otrzymane wyniki badań powinny stanowić podstawę 
do przygotowania założeń polityki wsparcia dla wychodzą-
cych przedsiębiorców. Jej twórcy szczególną uwagę powin-
ni zwrócić na sukcesję wewnętrzną jako strategię wyjścia; 
zainteresowanie nią zadeklarowali zarówno przedsiębiorcy 
rodzinni, jak i nierodzinni. Strategia ta była też pierwszym 
wyborem w obu badanych grupach. Ze względu na fakt, że 
sukcesja wewnętrzna często kończy się porażką, twórcy 
programów wsparcia powinni się koncentrować na budo-
waniu wiedzy przedsiębiorców na jej temat i wyzwaniach 
z nią związanych. Innym wymiarem prowadzonych działań 
powinny być też działania informujące o  dostępnych dla 
nich formach wsparcia, w tym możliwych opcjach finanso-
wania sposobu wyjścia, w zakresie wyceny oraz uproszcze-
nia procedur (biurokracja procesu). 

Poza wymiarem praktycznym otrzymane wyniki ba-
dań wskazują też potencjalne kierunki nowych badań. 
Jednym z  nich jest poznanie, jakie czynniki warunkują 
chęć przedsiębiorców nierodzinnych do wyboru strategii 
sukcesji wewnętrznej. Przyszłe badania powinny m.in. 
zweryfikować rolę SEW w  procesie wyboru tej strategii 
wyjścia przez przedsiębiorców, którzy nie postrzegają 
swoich firm jako rodzinnych.

Do podstawowych ograniczeń przeprowadzonych ba-
dań należy charakter przedsiębiorstw (mikro- i  małych) 
jakimi zarządzali badani ich właściciele. Specyfika tych 
podmiotów może wpływać na sposób postrzegania przez 
przedsiębiorcę potencjalnej strategii wyjścia i  wyzwań 
związanych z  wyjściem z  firmy. Ciekawym wyzwaniem 
badawczym będzie zatem poznanie badanych kwestii 
z perspektywy przedsiębiorców – zarządzających właści-
cieli średnich i dużych firm. 
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Potential Exit Strategies — The Perspective 
of Entrepreneurs from Family Businesses 
and Non-Family Businesses

Summary

The aim of the research was an effort to learn whether a firm’s 
character – family or non-family business – can play a role in 
determining the selection of a potential exit strategy by the 
managing owner. The research also focused on identifying 
potential factors that might motivate an exiting entrepreneur 
to take a decision regarding a potential exit. Moreover, it al-
lowed for the identification of possible sources of difficulties 
that the exiting entrepreneur might face in the exiting process 
as well as discovering exactly which difficulties were perceived 
by entrepreneurs from family and non-family businesses.
The research results showed an unquestionable orientation on 
the part of the surveyed entrepreneurs – regardless of wheth-
er they were the managing owners of family businesses or not 

–  towards an internal succession strategy (e.g., intra-family 
succession). Among key reasons active in determining their 
potential exit were retirement and financial motives (e.g., fi-
nancial independence, financial security). These factors were 
more important for owners of non-family businesses in com-
parison to family business owners.
The researched entrepreneurs –  regardless of whether they 
were the managing owners of family businesses or not – per-
ceived red tape and the actual leaving of the company as the 
most difficult issues linked with exiting the firm. The respon-
dents from both groups ranked issues related to financing the 
process and the valuation of the company next on their list of 
potential barriers to exiting.

Keywords

entrepreneurial exit, family and non-family firms

Wprowadzenie

O d lat 90. XX wieku w praktyce zarządzania na znacze-
niu zyskuje idea1 pracodawcy z wyboru (employer of 

choice). Pracodawca z  wyboru stanowi także przedmiot 
rozważań wielu badaczy. Reprezentują oni różne dyscy-
pliny i  specjalności naukowe i/lub rozpatrują koncept 
employer of choice z punktu widzenia odmiennych aspek-
tów, poglądów bądź teorii. Prowadzone przez autorkę od 
lat (niesystematyczne) studia literaturowe pokazują, że 

employer of choice definiowany bywa za pomocą atrybu-
tów charakterystycznych dla:

• zarządzania zasobami ludzkimi (zzl) –  przykłado-
wo, pracodawca z  wyboru opisywany jest jako or-
ganizacja, którą cechuje dbałość o rozwój zasobów 
ludzkich, kształtowanie higienicznego środowiska 
pracy, budowanie relacji na linii pracodawca-pra-
cownik (Ghadeer, 2016, s. 154–166);

PRACODAWCA Z WYBORU  
— WIELOKONTEKSTOWOŚĆ IDEI
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• zarządzania marką (brand management/branding) 
– pracodawca z wyboru to organizacja, która dosko-
nali wizerunek marki poprzez stosowanie uczci-
wych praktyk zarządczych oraz działania na rzecz 
społeczności (Singh, Singh, 2018, s. 1–12);

• zachowań kandydatów do zatrudnienia –  praco-
dawca z  wyboru to pracodawca tzw. „pierwszego 
wyboru” (Maitri, 2017, s.  27); to organizacja, dla 
której ludzie chcą pracować i w której chcą zostać 
(Armstrong, Taylor, 2014, s. 248);

• zagadnienia wartości2 – np. „Pracodawca z wyboru 
komunikuje rynkowi pracy wartości związane z za-
trudnieniem oraz zapewnia interesariuszom poczu-
cie zgodności tych wartości z  ich oczekiwaniami” 
(Perna, 2020, s. 31).

Te różnorakie podejścia powodują pewnego rodzaju 
zamęt pojęciowy, którego konsekwencją jest to, że em-
ployer of choice nie doczekał się jak dotąd jednej, spójnej 
definicji. Ponadto, co także nie ułatwia jednoznacznego 
zdefiniowania pracodawcy z  wyboru, w  piśmiennictwie 
stosowanych jest wiele bliższych lub dalszych synonimów 
tego terminu. Employer of choice nazywany bywa: atrak-
cyjnym (Lievens, 2007, s. 51–69), idealnym (Bellow i in., 
2015, s.  1201–1215), nadzwyczajną firmą (Leary-Joyce, 
2007, s. 16), pracodawcą z silną marką (Ambler, Barrow, 
1996, s.  185–206) czy dobrym miejscem pracy (Back-
house, Tikoo, 2004, s.  501–517). Jednak, na co autorka 
chce zwrócić szczególną uwagę, przywołane punkty wi-
dzenia na pracodawcę z wyboru nie są ze sobą skonflik-
towane, a – wręcz przeciwnie – uzupełniają się i dowodzą 
złożoności konstruktu, jakim jest employer of choice. 

Zarysowany powyżej problem niespójności definicji 
stanowił zasadniczą przesłankę do podjęcia prac, które 
miały na celu wypracowanie jednej, wielokontekstowej 
definicji pracodawcy z  wyboru. Celem pośrednim było 
opracowanie modelu employer of choice.

Artykuł rozpoczyna prezentacja metodyki badań, które 
przeprowadzono metodą analizy piśmiennictwa. Wykorzy-
stano trzy techniki przeglądu literatury: przegląd zakresu 
literatury (scoping review), mapowanie literatury (literature 
mapping), krytyczną analizę tekstów (literature criticism). 
W drugiej części pracy pokazano rezultaty przeglądu zakresu 
literatury oraz mapowania. W kolejnym punkcie, na podsta-
wie opracowanej mapy literatury oraz oceny analizowanych 
publikacji, przedstawiono model pracodawcy z wyboru wraz 
z  jego charakterystyką. W podsumowaniu wyprowadzono 
wielokontekstową (odnoszącą się do zidentyfikowanych 
kategorii i  ram teoretycznych) definicję employer of choice, 
zwrócono uwagę na ograniczenia przyjętego podejścia anali-
tycznego i możliwe kierunki dalszych badań.

Metodyka badań

W skazane we wprowadzeniu zamieszanie pojęciowe 
związane z  pracodawcą z  wyboru trwa od lat. We-

dług autorki niniejszego artykułu, przynajmniej po części 
jest ono konsekwencją powoływania się przez osoby piszą-
ce o employer of choice na wcześniej publikowane (tj. przed 
rokiem 2010) teksty poświęcone tej tematyce. Te „starsze” 

opracowania, choć obecnie nazwać je można „klasyczny-
mi”, są  jednocześnie prekursorskimi i  –  co za tym idzie 

– niejednolitymi od strony terminologicznej.
Wykazanie nieładu terminologicznego związanego 

z  pracodawcą z  wyboru stanowiło pierwszy etap badań. 
Na tej podstawie (drugi etap badań) dokonano operacjo-
nalizacji employer of choice oraz określono ramy koncep-
cyjne (konteksty) tej idei. W dalszej kolejności (trzeci etap 
badań), by usystematyzować zebrany materiał, podjęto 
swego rodzaju czynności porządkujące. W rezultacie prac 
badawczych zbudowano teoretyczny model employer of 
choice, który stał się bazą do zaproponowania wielokon-
tekstowej definicji pracodawcy z wyboru.

Badania przeprowadzono metodą przeglądu literatury, 
przy czym w każdym z etapów badań zastosowano inną 
technikę: w  etapie pierwszym wykorzystano przegląd 
zakresu literatury, w drugim – technikę mapowania litera-
tury, w trzecim – krytykę piśmiennictwa. Na całość badań 
własnych złożyło się osiem zadań badawczych (tab. 1).

W  ramach scoping review identyfikację źródeł ograni-
czono do lat 2010–2021. Rok 2010 nie był przełomowy dla 
piśmiennictwa (ani badań) na temat pracodawcy z  wy-
boru. Jednak wiele publikacji poświęconych tej kwestii 
nawiązuje do tematyki marki pracodawcy i jej budowania 
(employer branding), a ta szerzej dyskutowana jest dopie-
ro od około dwudziestu lat. Arbitralnie przyjęto więc, że 

„nowsze” opracowania w tej tematyce to te, które ukazały 
się od początku roku 2010.

Identyfikacji źródeł dokonano za pomocą wyszukiwarki 
Google Scholar. Choć korzystanie z tej bazy ma nie tylko 
zwolenników, ale i przeciwników (Hoseth, 2011, s. 36–38), 
zdecydowano się na nią, gdyż w  porównaniu ze Scopus 
oraz Web of Science uzyskano więcej wyników. W każdej 
z baz ograniczono wyszukiwanie do publikacji, które w ty-
tule zawierają frazę „employer of choice”. W Google Scholar 
otrzymano 85 rezultatów wyszukiwania, w  przypadku 
Scopus były to 22 pozycje, a w przypadku Web of Science 
15 pozycji. Ponadto krytyka Google Scholar dokonywana 
jest zwykle w  kontekście wykorzystywania tej wyszuki-
warki jako bazy do systematycznego przeglądu literatury 
(Gusenbauer, Haddaway, 2020, s. 181–217). W niniejszych 
badaniach nie zastosowano tej techniki badawczej, a  re-
zultaty wyszukiwania z Google Scholar stanowiły jedynie 
punkt wyjścia do tzw. analizy cytowań „w tył”.

Rezultaty przeglądu zakresu 
i mapowania literatury

E fektem scoping review było wyłonienie 6 prac (tab. 2), 
które wywarły największy wpływ na nowsze publika-

cje poświęcone pracodawcy z wyboru. Każde z  tych sze-
ściu źródeł jest dość często przywoływane przez innych 
badaczy. Zgodnie z  danymi z  Google Scholar (z  dnia 
13.07.2021  r.), liczba ich cytowań wynosi odpowiednio: 
2328, 2284, 1598, 1037, 433 i  643. Ponadto wszystkie 
z  wyselekcjonowanych publikacji czasopiśmienniczych 
ukazały się w periodykach indeksowanych w znaczących 
bazach. Są to zatem istotne źródła wiedzy z punktu widze-
nia analizowanej problematyki.
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Tabela 1. Procedura przeprowadzonych badań

Etap/ technika 
badania Zadanie badawcze Działania

I.
Przegląd zakresu literatury

1.
Postawienie pytania badawczego

Celem przeglądu zakresu literatury było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: do 
których (opublikowanych przed rokiem 2010) opracowań relatywnie najczęściej 
odnoszą się autorzy nowszych (tj. tych, które ukazały się w  ostatnich jedenastu 
latach) prac poświęconych employer of choice?

2.
Identyfikacja odpowiednich 
źródeł

Na podstawie wyszukiwania w Google Scholar zidentyfikowano 85 prac (artykułów 
naukowych i  innych, książek, prac końcowych) z  lat 2010–2021, które w  tytule 
zawierają frazę „employer of choice”.

3.
Wybór źródeł

Spośród 85 pozycji dostępnych było 69, ale tylko 25 dawało możliwość zapoznania 
się z tekstem. Przeczytano publikacje i zdecydowano o włączeniu wszystkich do 
dalszej analizy.

4.
Analiza cytowań

W odniesieniu do 25 źródeł zastosowano analizę cytowań „w  tył” –  zbadano 
liczebność publikacji, które cytują ten sam artykuł.

5.
Podsumowanie wyników

Na podstawie analizy cytowań wyłoniono 6  pozycji literaturowych, na które 
relatywnie najczęściej powoływali się autorzy wybranych 25 tekstów.

II. 
Mapowanie

6.
Streszczenia najczęściej 
cytowanych opracowań

Streszczono każde z  6  najczęściej przywoływanych opracowań. Dokonując 
streszczeń, starano się:
• określić, jakim terminem/jakimi terminami (dla opisania pracodawcy 

z wyboru) posługuje się/posługują się jego autor/autorzy;
• pokazać kategorie (terminy) służące charakterystyce pracodawcy z wyboru.

7.
Mapa literatury

Na podstawie streszczeń sporządzono mapę kategorii odnalezionych w pozycjach 
literaturowych (zoperacjonalizowano employer of choice). Kategorie te zagregowano 
i uzyskano w  ten sposób podtematy wskazujące na literaturowe konteksty opisu 
pracodawcy z wyboru.

III. 
Krytyczny przegląd 
literatury

8.
Usystematyzowanie zebranego 
materiału

Zmapowane publikacje oceniono. Starano się określić, czy każdy z wyodrębnionych 
kontekstów został zaprezentowany wyczerpująco i nie zawiera luk poznawczych, 
czy też można go uzupełnić (o  kolejne kategorie), wzbogacając tym samym 
dotychczasowe ustalenia związane z koncepcją pracodawcy z wyboru. 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Najczęściej przywoływane publikacje

Autorzy Tytuł Rok 
wydania Inne dane bibliometryczne Liczba 

odwołań

T. Ambler, S. Barrow The Employer Brand 1996
„The Journal of Brand 
Management”, Vol. 4, No. 3, 
pp. 185–206

8

K. Backhaus, S. Tikoo Conceptualizing and Researching 
Employer Branding 2004

„Career Development 
International”, Vol. 9, No. 5, 
pp. 501–517

8

P. Berthon, M. Ewing, L.L. Hah 
Captivating Company: Dimensions 
of Attractiveness in Employer 
Branding

2005
„International Journal of 
Advertising”, Vol. 24, No. 2, 
pp. 151–172

8

R. Mosley, S. Barrow
The Employer Brand. Bringing 
the Best of Brand Management to 
People at Work

2005 John Wiley and Sons, Chichester 7

F. Lievens 

Employer Branding in the 
Belgian Army: The Importance of 
Instrumental and Symbolic Beliefs 
for Potential Applicants, Actual 
Applicants, and Military Employees

2007 „Human Resource Management”, 
Vol. 46, No. 1, pp. 51–69 9

L. Moroko, M.D. Uncles Characteristics of Successful 
Employer Brands 2008 „Journal of Brand Management”, 

Vol. 16, No. 3, pp. 1687–1696 4

Źródło: opracowanie własne
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W pracy autorstwa T. Amblera i S. Barrowa (1996, s. 185– 
-206) nie pojawia się kategoria „pracodawcy z wyboru”, ale 
„pracodawcy z silną marką pracodawcy”. Badacze pokazują 
możliwości zastosowania technik charakterystycznych dla 
zarządzania marką w zzl oraz definiują markę pracodawcy. 
Dowodzą także, że „zbliżenie” do siebie funkcji marketin-
gowej i  zarządzania zasobami ludzkimi przynosi organi-
zacji szereg korzyści. W  odniesieniu do zzl są  to między 
innymi: łatwiejsze przyciąganie najlepszych kandydatów 
oraz wyższy wskaźnik retencji, podniesienie poziomu 
zaangażowania, zwrot z inwestycji w zasoby ludzkie. Z ko-
lei „ulepszone” zzl może mieć przełożenie na zwiększenie 
kapitału marki (brand equity) oferowanych produktów/
usług czy organizacji jako całości. T. Ambler i  S.  Barrow, 
prowadząc wywiady z  praktykami, pytali o  świadomość 
i atrakcyjność przedsiębiorstwa. Zdefiniowali oni employer 
brand jako zestaw funkcjonalnych, ekonomicznych i  psy-
chologicznych benefitów wynikających z  zatrudnienia 
u danego pracodawcy i łatwo z nim identyfikowalnych. 

K. Backhaus oraz S. Tikoo (2004, s. 501–517) nazywają 
pracodawcę z  wyboru „dobrym miejscem do pracy” lub 

„atrakcyjnym pracodawcą”. Uważają, podobnie jak T. Ambler 
i S. Barrow (1996, s. 185–206), że ramy teoretyczne zarzą-
dzania marką pracodawcy tworzy zzl oraz zewnętrzny i we-
wnętrzny marketing (łącznie z koncepcją brand equity). Na 
tej podstawie konceptualizują employer branding jako pro-
ces, który sprzyja jednocześnie umacnianiu atrakcyjności 
pracodawcy (poprzez kształtowanie skojarzeń z marką pra-
codawcy i  wizerunku pracodawcy) oraz produktywności 
pracowników (poprzez budowanie lojalności wobec marki).

Kolejną publikacją, na którą powołują się piszący 
o pracodawcy z wyboru, jest artykuł autorstwa P. Bertho-
na i  współpracowników (2005, s.  151–172). W  pracy tej 
pojawia się termin „atrakcyjność pracodawcy”, która to łą-
czona jest z takimi konceptami, jak: marketing wewnętrzny, 
internal branding, internal advertising, employer branding, 
i definiowana jako przewidywane korzyści związane z pra-
cą w  danej organizacji. W  opracowaniu prezentowane 
są wyniki badań, które dowodzą, że do danego pracodawcy 
przyciągają kandydatów oferowane przez niego wartości.

S. Barrow oraz R. Mosley (2005) opisują instrumenta-
rium budowania marki pracodawcy, które, ich zdaniem, 
związane jest z działaniami marketingowymi oraz procesa-
mi przewodzenia i zzl. Autorzy prowadzą też rozważania na 
temat oferowanych i kreowanych przez markę pracodawcy 
wartości – piszą o propozycji wartości zatrudnienia (ang. 
employment value proposition –  EVP) oraz o  benefitach 
z legitymowania się silną employer brand.

F. Lievens (2007, s.  51–69) posługuje się terminem 
„atrakcyjnego pracodawcy”. Rozważania w  tekście skon-
centrowane są  wokół oczekiwanych oraz kreowanych 
przez silną employer brand wartości, które stanowią 
o  atrakcyjności podmiotu zatrudniającego. Autor wy-
różnia trzy grupy interesariuszy, które zainteresowane 
są korzyściami generowanymi przez markę pracodawcy: 
potencjalnych kandydatów; osoby, które już aplikowały 
do danej organizacji (lub są aktualnie uczestnikami pro-
cesu rekrutacji bądź selekcji); obecnych pracowników. 
Stwierdza jednocześnie, że chociaż wszyscy interesariusze 

oczekują od pracodawcy wartości o  charakterze instru-
mentalnym (tangible) i  symbolicznym (intangible), to 
każda z wymienionych grup ma nieco inne „szczegółowe” 
oczekiwania w stosunku do podmiotu zatrudniającego.

Z kolei L. Moroko i M.D. Uncles (2008, s. 1687–1696) 
nazywają pracodawcę z wyboru „zatrudniającym z marką, 
która odniosła sukces” (successful employer brand). Taki 
podmiot: jest znany i rozpoznawalny; oferuje „odpowied-
nią”, z punktu widzenia aktualnych i przyszłych pracowni-
ków, propozycję wartości zatrudnienia; realistycznie pre-
zentuje EVP; wyróżnia się na rynku pracy. Wskaźnikami 
sukcesu są: wyższy niż średni w branży odsetek osób uwa-
żających pracodawcę za atrakcyjnego, wyższa niż średnia 
w branży liczba aplikacji, dłuższa niż przeciętna w branży 
długość zatrudnienia, niższy niż w branży wskaźnik rota-
cji, wyższy poziom zaangażowania pracowników.

Przedstawione powyżej streszczenia posłużyły do 
sporządzenia mapy literatury (rys. 1) pokazującej wkład 
wcześniejszych badań w ideę employer of choice. Na pod-
stawie pojawiających się w tekstach kategorii pojęciowych 
ustalono, że ramy teoretyczne (konteksty) dla idei pra-
codawcy z  wyboru stanowią: (1) zarządzanie zasobami 
ludzkimi, (2) zarządzanie marką, (3) koncepcja wartości, 
(4) koncepcja lojalności3.

Model pracodawcy z wyboru 
oraz jego charakterystyka

O kreślone ramy teoretyczne stanowiły punkt wyjścia 
do dalszych prac analitycznych, podczas których, na 

gruncie własnej wiedzy z  zakresu zarządzania (a  szcze-
gólnie tej dotyczącej zarządzania marką pracodawcy), 
oceniono zmapowane publikacje. Starano się określić, czy 
każdy z  wyodrębnionych kontekstów został zaprezento-
wany wyczerpująco i nie zawiera luk poznawczych, czy też 
można go uzupełnić (o kolejne kategorie), wzbogacając/
uszczegółowiając tym samym dotychczasowe ustalenia 
związane z  koncepcją pracodawcy z  wyboru. W  efekcie 
opracowano model employer of choice, w którym wyróż-
niono pięć zmiennych ukrytych (rys. 2):

• (1) zarządzanie zasobami ludzkimi oraz (2) zarzą-
dzanie marką (zmienne niezależne);

• dwie zmienne pośredniczące, którymi są  (3) za-
rządzanie marką pracodawcy i (4) lojalność wobec 
marki pracodawcy (będąca zmienną mediującą);

• (5) pracodawcę z wyboru jako zmienną zależną.
Zarządzanie zasobami ludzkimi to zmienna egzo-

geniczna. Chociaż analizowane teksty, w  których praco-
dawca z  wyboru opisywany jest w  kontekście zzl, kon-
centrują się na potencjalnych i aktualnych pracownikach 
organizacji, to zauważyć trzeba, iż zgodnie z systemowym 
podejściem do zzl (Listwan, 2006, s.  53–54), kolejną 
istotną grupą interesariuszy są  byli pracownicy4. Dlate-
go też w modelu zzl przedstawione jest jako formowane 
przez trzy subprocesy: (1) „wejścia” do organizacji, (2) 

„przejścia” (transformacji zasobów ludzkich), (3) „wyjścia” 
z  organizacji. „Wejście” obejmuje działania związane 
z  zatrudnianiem, czyli planowanie zatrudnienia, rekru-
tację, selekcję i adaptację; „przejście” wiąże się z szeroko 
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rozumianym motywowaniem (łącznie z  działaniami na-
stawionymi na rozwijanie zasobów ludzkich organizacji 
oraz ocenianiem); „wyjście” to zwalnianie oraz odejścia 
z  organizacji. Poszczególne subfunkcje zzl i  stosowane 
w  ich ramach praktyki mają za zadanie (choć nie ujęto 
tego w modelu) współtworzyć różnego rodzaju wartości 
(Armstrong, Taylor, 2014, s.  11; Meijerink i  in., 2016, 
s. 219–240).

Jest wiele zmiennych, za pomocą których badać moż-
na „jakość” subprocesów zarządzania zasobami ludzkimi. 
Jeśli podmiotem oceniającym mają być interesariusze, to 
badać można przykładowo: doświadczenia kandydatów 
z uczestniczenia w procesach rekrutacji lub selekcji, opi-
nie pracowników dotyczące funkcjonującego w organiza-
cji systemu wynagradzania, opinie byłych pracowników 
na temat sposobu prowadzonej derekrutacji. Natomiast 
jeżeli firma chce wykorzystać inne dane, to rozwiązaniem 
mogą być odpowiednie wskaźniki KPI (key performance 
indicators) dla poszczególnych subfunkcji zzl.

Zarządzanie marką to wszelkie działania skoncentro-
wane na kształtowaniu atrybutów silnej marki. Choć w pi-
śmiennictwie marketingowym nie ma pełnej zgodności co 
do zasadniczych atrybutów (źródeł) tej siły, to za J. Kallem, 
R. Kłeczkiem i A. Saganem (2006, s. 15) czy V. Kumarem 
(2010, s. 155) przyjąć można, iż chodzi tu o  świadomość 
marki i jej wizerunek5. Świadomość marki to umiejętność 
przywołania oraz rozpoznania danej marki. Natomiast 

wizerunek marki to subiektywny obraz marki w  świado-
mości nabywców (Witek-Hajduk, 2011, s.  40). Obserwo-
walnymi zmiennymi działań brandingowych mogą być: 
spontaniczna lub wspomagana świadomość marki, skoja-
rzenia nabywców dotyczące poszczególnych wymiarów wi-
zerunku marki (sytuacji zakupu lub użycia, typu użytkow-
nika, cech produktu, korzyści funkcjonalnych, korzyści 
towarzyszących używaniu marki, korzyści symbolicznych, 
osobowości marki – Kall i in., 2006, s. 15–18).

Jak zauważa G. Urbanek (2012, s. 137): „znaczenie marki 
dla sukcesu organizacji i sposoby efektywnego zarządzania 
nią zmieniają się w różnych obszarach życia gospodarczego, 
społecznego czy naukowego. Niektóre jednak z podstawo-
wych zasad tworzenia i zarządzania marką pozostają uni-
wersalne niezależnie od miejsca ich aplikacji”. Przeniesienie 
tych zasad na grunt zzl oznacza zarządzanie marką praco-
dawcy (będące w modelu zmienną pośredniczącą), które 
cechować powinno strategiczne i „biznesowe” podejście do 
spraw kadrowych (Barbaros, 2020, s. 87–112).

W  przypadku employer branding przedmiotem zarzą-
dzania jest marka organizacji występującej w  roli praco-
dawcy, a w zasadzie istota oferowanej pracy oraz szeroko 
rozumiane warunki jej wykonywania. Treść i  warunki 
pracy to wartości oczekiwane przez członków organiza-
cji. Powiedzieć więc można, że employer branding polega 
na kreowaniu wartości dla interesariuszy (Wojtaszczyk, 
2012, s. 86) i tym samym wpisuje się w nurt zarządzania 

Rys. 1. Mapa literatury — konteksty opisu pracodawcy z wyboru
Źródło: opracowanie własne
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związany z wartościami, pod pojęciem których rozumie 
się wszystko co cenne, godne pożądania i stanowiące cel 
ludzkich dążeń (Sagan, 2011, s. 8).

Z  punktu widzenia podstawowych funkcji zarządzania 
employer branding przedstawić można jako proces, na który 
składają się: planowanie marki pracodawcy, organizowanie 
działań w obszarze budowy marki pracodawcy, motywowa-
nie do angażowania się w  umacnianie marki pracodawcy 
i  kontrolowanie efektów działań dotyczących marki (Woj-
taszczyk, 2012, s.  105). Działania związane z  wartościami 
mają znaczenie w każdym etapie tegoż procesu (rys. 3). 

W  obszarze działań planistycznych identyfikowane 
są korzyści oczekiwane przez interesariuszy. Choć zwykle 
rozpoznaje się oczekiwania potencjalnych i  aktualnych 
członków organizacji, to znaczenie mają też wartości 
spodziewane przez byłych członków organizacji (przede 
wszystkim tych, którzy odeszli „na własne życzenie”). 
Diagnoza oczekiwanych korzyści prowadzi do określenia 
oferowanych przez pracodawcę wartości, które ogólnie 

nazywa się propozycją wartości zatrudnienia. Biorąc jed-
nak pod uwagę, że każda z  wymienionych grup intere-
sariuszy ma nieco inne oczekiwania w  stosunku do pra-
codawcy (Maxwell, Knox, 2009, s. 896), warto starać się 
konstruować „trójwymiarową” EVP, która obejmować bę-
dzie odpowiednio propozycje wartości dla: kandydatów 
(candidate value proposition), pracowników (employee 
value proposition), byłych członków organizacji (former 
employee value proposition).

Uogólniając, za P. Berthonem, M. Swing i  L.L. Hah 
(2005, s. 151–172), najbardziej cenione przez interesariu-
szy wartości związane są z: „ekscytującym” środowiskiem 
pracy; „dobrymi” relacjami międzyludzkimi w  miejscu 
zatrudnienia; oferowanym wynagrodzeniem i  bezpie-
czeństwem zatrudnienia; zaspokajaniem potrzeb uznania 
oraz rozwoju; możliwością dzielenia się wiedzą oraz wy-
korzystania kwalifikacji w praktyce.

Zidentyfikowane oczekiwane wartości, które możliwe 
są  przez pracodawcę do zaoferowania (wykreowania), 

Rys. 2. Modelowe ujęcie pracodawcy z wyboru
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Wartości w procesie employer branding
Źródło: opracowanie własne
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przedstawiane są  interesariuszom w  formie różnorakich 
komunikatów. Informacje te zawierane są  w  ogłoszeniach 
o pracy czy charakterystykach kultury organizacyjnej firmy; 
przekazuje się je pracownikom w  ramach działań nazywa-
nych employee branding6; podawane są  również osobom 
opuszczającym organizację w trakcie rozmów separacyjnych.

Sposób komunikowania propozycji wartości związa-
nych z zatrudnieniem nie jest bez znaczenia (Carpentier 
i in., 2019, s. 1–14). Powinien on cechować się realizmem, 
co oznacza, że przedstawiane benefity winny być praw-
dziwe. Rzetelność prezentowanej oferty oraz „dostarcza-
nie” jej osobom zainteresowanym skutkuje szeregiem 
pozytywnych (z punktu widzenia organizacji) zachowań 
interesariuszy. Zachowania te, co zaobserwować można 
podczas kontroli siły employer brand, przekładają się na 
konkretne wartości dla organizacji (Housley, 2007, s. 16): 
wzrost liczby potencjalnych kandydatów, podniesienie 
poziomu zaangażowania pracowników, obniżenie kosz-
tów płac, spadek niepożądanych odejść (korzyści związa-
ne z zzl). Wymienione profity znajdują odzwierciedlenie 
w kapitale i wartości marki pracodawcy (korzyści wynika-
jące z działalności brandingowej), które przekładają się na 
sprawność (efektywność) organizacji jako całości. 

Ważne jest, że lepszej ocenie oferowanych i „dostarcza-
nych” interesariuszom korzyści towarzyszą zwykle wyższe 
wartości wskaźników świadomości i  wizerunku employer 
brand. Zaznaczyć jednak należy, że analiza atrybutów 
employer brand nie jest zadaniem łatwym. W  przypadku 
marki pracodawcy (na co zwracano już wcześniej uwagę) 
mamy bowiem do czynienia przynajmniej z  trzema gru-
pami „konsumentów”: potencjalnymi, aktualnymi oraz 
byłymi pracownikami. Dla uproszczenia można zatem 
przyjąć, że świadomość danej employer brand (umiejęt-
ność zakwalifikowania pracodawcy do kategorii „dobrych”, 

„przeciętnych” bądź „złych”) warto badać wśród osób, które 
nie doświadczyły bezpośrednio danej marki – nie dotarły 
w  procesie selekcji na tyle daleko, by „na własnej skórze” 
doświadczyć danego pracodawcy; nie są/nie były pracow-
nikami. Z  kolei wizerunek employer brand analizuje się, 
bazując na opiniach tych, którzy znają markę pracodawcy 
(są jej świadomi). W tym przypadku badania prowadzone 
być powinny wśród osób, które „doświadczyły” pracodaw-
cy: aplikantów, którzy przeszli przez etap wstępnej selekcji, 
zatrudnionych, byłych członków organizacji.

W praktyce świadomość employer brand oceniana jest 
poprzez regularne badania ankietowe na temat cech praco-
dawcy, które przez potencjalnych kandydatów są  postrze-
gane jako atrakcyjne lub nieatrakcyjne oraz poprzez mo-
nitorowanie pozycji firmy na różnego rodzaju listach tzw. 
najlepszych pracodawców (Mayo, 2001, s. 123). W Polsce 
analizy takie prowadzą między innymi: Antal, Randstadt, 
Universum, AIESEC, Top Employers Institute. Natomiast 
informacje o  wizerunkach marek (zgłoszonych do kon-
kursu) pracodawców publikowane są przez Great Place to 
Work® Institute (na listach „Best Companies to Work For”).

Jeśli organizacja chce dokonać ewaluacji prowadzo-
nej przez siebie aktywności employer branding, sięgnąć 
może do wyników wymienionych powyżej badań. Może 
także (i  tak ujęto to w  modelu) analizować skuteczność 

zarządzania marką pracodawcy przez pryzmat wartości, 
a przede wszystkim tych proponowanych oraz „dostarcza-
nych”. Konkretnymi wskaźnikami będą wówczas: ocena 
propozycji wartości zatrudnienia, ocena faktycznych ko-
rzyści uzyskiwanych z pracy w danej instytucji. 

Jak zaznaczono powyżej, „dostarczane” pracownikom 
wartości nie przekładają się bezpośrednio na wartości dla 
organizacji jako całości. Zmienną mediującą są tu zacho-
wania charakterystyczne dla lojalnych pracowników.

Lojalni pracownicy to tacy, którzy poświęcają się dla 
organizacji i  wierzą, że bycie jej członkiem leży w  ich 
najlepszym interesie (Suresh, Mahalingam, 2018, s.  1229– 

–1234). Lojalnych zatrudnionych, tak jak lojalnych konsu-
mentów charakteryzują trzy rodzaje zachowań, którymi są: 
rekomendacja produktu/usługi, nieposzukiwanie alterna-
tywnych produktów/usług, motywacja do kontynuowania 
zakupów (Kall i in., 2006, s. 120–121). Z tego punktu widze-
nia pracodawca oferujący i „dostarczający” interesariuszom 
oczekiwane przez nich wartości, „ma” lojalnych pracow-
ników (klientów wewnętrznych), którzy: rekomendują or-
ganizację jako pracodawcę, nie planują zmiany miejsca za-
trudnienia, mają wysoki poziom motywacji do pracy. Takie 
lojalnościowe zachowania dotyczą jednak nie tylko zatrud-
nionych, ale i przyszłych oraz byłych członków organizacji 
(rys. 4). Starający się o pracę w organizacji oferującej „od-
powiednie” wartości: dobrze mówią o procesach rekrutacji 
i selekcji, w których uczestniczyli; nie składają aplikacji do 
innych firm (a na pewno nie do wielu); są zmotywowani, by 
(jeśli nie otrzymali oferty pracy) aplikować do danej firmy 
jeszcze wiele razy. Natomiast byli pracownicy manifestują 
swoją lojalność wobec employer brand poprzez: polecanie 
byłego pracodawcy, branie pod uwagę możliwości powrotu 
do firmy, pozostawanie w kontakcie z organizacją. 

Chociaż lojalność ma charakter emocjonalny i trudno 
ją oszacować (Chirkowska-Smolak, Wnuk, 2018, s. 186), 
to wskazane na rysunku 4 zachowania stanowić mogą 
podstawę do budowy znaczników potrzebnych do okre-
ślania poziomu lojalności przyszłych, aktualnych i byłych 
członków organizacji.

Przypomnieć należy, że na mapie literatury pojawiła 
się, nieuwzględniona w  modelu, kategoria „zaangażowa-
nia”. Zaangażowanie pominięto, gdyż w  piśmiennictwie 
z  zakresu nauk społecznych łączy się ono z  lojalnością, 
przy czym zaangażowanie definiowane bywa poprzez 
takie zmienne, jak: przywiązanie organizacyjne, wierność 
czy właśnie lojalność (np. trzyczynnikowy model przy-
wiązania do organizacji autorstwa J.P. Meyera i N.J. Allen 
(1991, s. 61–89). Bywa też tak, że postawy i zachowania 
charakterystyczne dla zaangażowanego organizacyjnie 
pracownika zrównywane są z zachowaniami lojalnościo-
wymi (Moczydłowska, 2013, s.  164). Idąc tym tropem 
rozumowania, powiedzieć więc można, że pracodawca, 
który oferuje i  „dostarcza” interesariuszom oczekiwane 
przez nich wartości, to organizacja, której członkowie 
zachowują się w sposób charakterystyczny dla lojalnych 
i/lub zaangażowanych pracowników.

Poziom lojalności w stosunku do danego pracodawcy, 
zgodnie z  marketingowym podejściem do zarządzania, 
jest pochodną świadomości i  wizerunku marki. Poziom 
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lojalności jest zatem czynnikiem budującym siłę marki, 
odzwierciedloną w jej niefinansowym kapitale oraz finan-
sowo wyrażonej wartości (rys. 5).

Kapitał i  wartość marki, podobnie jak lojalność, 
są  trudne do zmierzenia i  jak dotąd nie określono „naj-
lepszej” metody ich wyceny. Przyjmuje się, że kapitał 
i wartość marki pokazują jej wartość dodaną do produk-
tu/usługi, organizacji i/lub jej klientów. W  przypadku 
marki pracodawcy jej wartość dodana wyraża się przede 
wszystkim (choć nie tylko) w  korzyściach związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi (tab. 3). 

Podane w tabeli 3 korzyści reprezentujące silną employ-
er brand mogą być bazą do „owskaźnikowania” kapitału 

marki pracodawcy służącemu określaniu employer brand 
equity (Collins, Kanar, 2013, s. 284–297). „Dobre”, z per-
spektywy organizacji, wartości opracowanych wskaźni-
ków, świadczyć będą o „dużym” kapitale employer brand, 
czyli o tym, że jest to pracodawca z wyboru. 

Podsumowanie

N a podstawie zaproponowanego modelu (rys. 2) wy-
prowadzić można (wielokontekstową) definicję pra-

codawcy z wyboru. Employer of choice to organizacja, któ-
ra, integrując działania z obszaru zzl i brandingu, zarządza 
marką pracodawcy (poprzez określanie i  „dostarczanie” 

Rys. 4. Zachowania lojalnościowe wobec pracodawcy oferującego i „dostarczającego” interesariuszom oczekiwane przez 
nich wartości
Źródło: opracowanie własne

Lojalność wobec
employer brand

Atrybuty
(źródła siły)

employer brand

Świadomość
employer brand

Wizerunek
employer brand

Siła
employer brand

Kapitał
employer brand

Wartość
employer brand

Rys. 5. Lojalność jako zmienna mediująca między źródłami siły marki pracodawcy a jej wartością 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kall i in., 2006, s. 11

Tabela 3. Kapitał silnej marki pracodawcy

Wartość dodana:

Z punktu widzenia „produktu”, jakim jest oferowana 
praca Z punktu widzenia organizacji Z punktu widzenia klientów – potencjalnych, 

aktualnych, byłych pracowników

Organizacja jest dla kandydatów pracodawcą 
„pierwszego wyboru” (priorytetowym)
Kandydaci są mniej wrażliwi na (ewentualne) 
negatywne informacje o pracodawcy
Niższe koszty pozyskiwania kadr 
Zatrudnieni są niewrażliwi na działania łowców głów
Niższe koszty wynagrodzeń
Łatwiejsza walka z kryzysami (pracownicy, kiedy 
trzeba, dają z siebie więcej – zmniejszają swój 
margines swobody) 
Niższe koszty rozstań z pracownikami (mniej odejść 
na własne życzenie)

Silna marka pracodawcy 
pozytywnie oddziałuje na 
decyzje konsumentów dotyczące 
oferowanych przez organizację 
produktów/usług (procesy 
zakupowe są mniej skomplikowane, 
decyzje zakupowe zapadają 
szybciej)

Kandydatom łatwiej interpretować i wykorzystywać 
informacje dotyczące oferowanej propozycji wartości 
zatrudnienia
Aplikowaniu oraz uczestniczeniu w procesach 
selekcji i adaptacji towarzyszy niższy poziom stresu 
(redukcja tzw. ryzyka zakupowego)
Satysfakcja z pracy warunkowana pozytywnymi 
doświadczeniami z uczestnictwa w procesach 
„wejścia”, „przejścia” i „wyjścia” 

Źródło: opracowanie własne
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wartości), dzięki czemu kształtowane są lojalnościowe za-
chowania potencjalnych, obecnych i byłych pracowników 
stanowiące o kapitale i wartości jej marki jako podmiotu 
zatrudniającego. Taki sposób zdefiniowania pracodawcy 
z wyboru oddaje trzy ujęcia tego terminu:

• rzeczowe – employer of choice to konkretna organi-
zacja z  silną marką pracodawcy (wyrażoną kapita-
łem i wartością marki);

• czynnościowe –  stawanie się employer of choice to 
zorganizowana działalność w  zakresie zarządzania 
marką pracodawcy;

• atrybutowe – employer of choice charakteryzuje sys-
temowe podejście do zarządzania zasobami ludzki-
mi oraz nastawienie na kształtowanie świadomości 
i wizerunku marki pracodawcy, które skutkują lojal-
nościowymi zachowaniami interesariuszy.

W  zakończeniu dodać należy, że autorka zdaje sobie 
sprawę z ograniczeń niniejszego tekstu. Część z nich zwią-
zana jest z  zaproponowanym modelem. Choć model ma 
charakter modułowy i można go doskonalić, to jest raczej 
nieskomplikowany. Uproszczenie modelu było celowe 

–  starano się, zgodnie z  wytycznymi w  zakresie budowy 
modeli ścieżkowych (Sagan, 2000, s.  58), nie różnicować 
zbytnio liczby zmiennych przypadających na dane zmien-
ne latentne. Poza tym, charakteryzując model, nie podano 
konkretnych wskaźników, ale propozycje możliwych kie-
runków ich budowy.

Słabości mają też zrealizowane badania literaturowe. 
Do scoping review użyto tylko jednej  bazy. Ponadto prze-
prowadzona analiza cytowań ma charakter podstawowy. 
Co więcej, badanie z pewnością nie jest wolne od subiek-
tywizmu osoby analizującej treści, który to subiektywizm 
wynika między innymi z  doświadczeń autorki jako na-
uczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z tematy-
ki employer branding.

Mimo wskazanych słabych stron autorka ma nadzieję, że 
opracowanie udowodniło, iż dążenie do stawania się praco-
dawcą z wyboru to aktywność wymagająca od decydentów 
interdyscyplinarności i  swoistego pluralizmu zarządczego, 
które pozwolą dostrzec wielokontekstowość idei employer 
of choice i  patrzeć na nią nie tylko od strony zarządzania 
zasobami ludzkimi czy marketingu, ale także przez pryzmat 
ludzkich zachowań oraz szeroko rozumianych wartości. Ar-
tykuł inspirować też może do poszukiwania odpowiedzi na 
następujące pytania: czy employer of choice to, tak jak przy-
jęto w tekście, konstrukt lub idea, czy może (w odniesieniu 
do propozycji J. Lichtarskiego – 1999, s. 13–18) koncepcja, 
metoda bądź technika zarządzania? Jak pracodawca z wybo-
ru prezentowany jest w  polskojęzycznym piśmiennictwie? 
Jakie różnice/podobieństwa znaleźć można w  charaktery-
stykach employer of choice sporządzanych przez teoretyków 
oraz praktyków? Przynajmniej na część z tych pytań autorka 
postara się odpowiedzieć –  kolejnym krokiem w  ramach 
badań własnych będą pogłębione studia literaturowe, które 
zrealizowane zostaną techniką systematycznego przeglądu 
piśmiennictwa. Planowane są  także badania ankietowe 
(wśród potencjalnych, aktualnych oraz byłych pracowni-
ków) mające na celu weryfikację poprawności zbudowanego 
modelu.
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Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001-5120-735X
e-mail: katarzyna.wojtaszczyk@uni.lodz.pl

Przypisy

1) W niniejszym opracowaniu o „pracodawcy z wyboru” mówi 
się jako o idei, konstrukcie lub koncepcie.

2) Wartości, korzyści i benefity traktowane są w artykule jako 
synonimy.

3) Część wyłonionych kategorii ma charakter interdyscyplinar-
ny, więc trudno było „włożyć” je w  jedną ramę teoretyczną. 
Autorka zdaje sobie sprawę, że mapa tego samego zakresu 
literatury przygotowana przez innego badacza wyglądać mo-
głaby nieco inaczej.

4) W dalszej części tekstu potencjalni, obecni i byli członkowie 
organizacji nazywani są też interesariuszami zzl lub zasoba-
mi ludzkimi organizacji. 

5) Te dwie zmienne jawne wyodrębniono także podczas mapo-
wania literatury.

6) Employee branding zdefiniować można jako proces interna-
lizowania (poprzez formalne i  nieformalne sposoby komu-
nikowania się) przez zatrudnionych celów i wartości organi-
zacji, którego zasadniczym zadaniem jest budowanie silnych 
i  długotrwałych związków organizacji z  interesariuszami 
zewnętrznymi.
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Employer of Choice — Multi-context  
Nature of the Idea

Summary

The aim of the article is to develop a multi-context defi-
nition of an employer of choice. The indirect goal is to 
develop a model of employer of choice. To achieve the 
goal, the method of literature review has been used. The 
author has applied three research techniques: scoping 
review, literature mapping, critical text analysis. The ar-
ticle begins with the presentation of the research meth-
odology. This includes the following sections: the results 
of the scoping review and literature mapping, the model 
of employer by choice and its characteristics. The con-
clusion includes: the elaborated multi-context definition 
of employer of choice, research limitations, inspiration 
for further research.

Keywords

employer of choice, human resource management, brand-
ing, employer branding, loyalty, values
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Wprowadzenie

P andemia COVID-19 w  istotny sposób wpłynęła 
na rozwój telemedycyny, zarówno na świecie, jak 

i  w  Polsce, czyniąc z  niej istotne rozwiązanie do świad-
czenia usług medycznych. Umożliwiła szerszy dostęp do 
usług medycznych, zapewniła bezpieczeństwo pacjentom 
oraz ograniczyła ryzyko zakażenia podczas świadczenia 
usług, zarówno z  perspektywy pacjenta, jak i  personelu 
medycznego. Telemedycyna niesie ze sobą wiele korzyści, 
umożliwia bowiem sprawną realizację usług, poprawia 
komunikację personelu medycznego z  pacjentami, skra-
cając niezbędny czas do świadczenia tychże usług. Po-
mimo iż telemedycyna w Polsce jest stosunkowo nowym 
rozwiązaniem (Raczyńska, 2020; Robakowski, Synoweć, 
2020), to była już znacznie wcześniej szeroko stosowana 
w innych krajach, takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada 
czy  Australia (Orlando i in., 2019). Pandemia COVID-19 
z jednej strony przyspieszyła rozwój telemedycyny, a z dru-
giej stworzyła nowe i unikalne warunki, które nie zostały 
do tej pory wystarczająco zbadane. W związku z tak ziden-
tyfikowaną luką badawczą celem naukowym artykułu jest 
ocena czynników satysfakcji pacjentów z  telekonsultacji 
w kontekście doświadczenia z systemem w okresie pande-
mii COVID-19. Pojęcie doświadczenia z systemem odno-
si się do odczuć pacjentów podczas korzystania z systemu 
telemedycyny i dotyczy ono zarówno wsparcia technicz-
nego oraz operacyjnego, jak i komfortu pacjenta podczas 
telekonsultacji (Orlando i  in., 2019). Należy wskazać, iż 
doświadczenie z systemem jest w swym ujęciu pojęciem 
węższym od pojęcia satysfakcja, ale stanowi jeden z jego 
wymiarów (Orlando i  in., 2019). Na potrzeby realizacji 
celu badawczego przeprowadzono szczegółową analizę 
literatury przedmiotu z  wykorzystaniem takich baz da-
nych, jak: Medline, ProQuest, PubMED, Ebsco, Google 
Scholar, WoS. Analizy te pozwoliły określić aktualny stan 
badań związanych z doświadczeniami pacjentów z wyko-
rzystaniem telemedycyny, zidentyfikować najważniejsze 
publikacje w tym obszarze i stworzyć narzędzie badawcze. 
Badania zrealizowano z Polsce w 2021 roku z wykorzysta-
niem metody CATI. Zaprezentowane w artykule wyniki 
rozważań i prowadzonych badań empirycznych będą sta-
nowić wytyczne dla zarządzających jednostkami opieki 
zdrowotnej w  kontekście sprawnego świadczenia usług 

medycznych realizowanych zdalnie oraz płaszczyznę do 
dalszych badań i dociekań naukowych.

Telemedycyna w warunkach COVID-19 

R ok 1998 zapoczątkował wprowadzenie terminu tele-
medycyna, który definiuje się jako synchroniczne lub 

niesynchroniczne konsultacje lekarza z pacjentem z  wy-
korzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w celu pominięcia odległości geograficznej i funkcjonalnej 
(Stephanie, Sharma, 2020, Russo i in., 2021). Jej głównym 
celem jest diagnostyka i  leczenie odbywające się między 
świadczeniodawcą a  oddalonym geograficznie pacjentem 
(Bove i  in., 2013, s.  615). Konsultacja zdalna jest narzę-
dziem telemedycyny i  została określona jako konsultacja 
lekarska za pośrednictwem telekomunikacji na odległość, 
zazwyczaj w celu diagnozy lub leczenia pacjenta w miejscu 
oddalonym od pacjenta lub lekarza pierwszego kontaktu. 
Telekonsultacje zdalne (określane także jako teleporady) 
to porady w  formie rozmowy telefonicznej, wideorozmo-
wy z  wykorzystaniem komunikatora (WhatsApp, Skype) 
oraz rozmowy wideo za pośrednictwem platformy (Teams, 
Zoom) (Walsh i  in., 2006, s. 85). Prawidłowo przeprowa-
dzona telekonsultacja przynosi znaczne korzyści w  posta-
ci: szybkiego dostępu do informacji medycznej, poprawy 
jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększenia zaufania do 
personelu medycznego (Nerlich i  in., 2002, s.  411). Ze 
względu na brak fizycznej obecności pacjenta ostateczna 
decyzja diagnostyczna opiera się głównie na informacjach 
przez niego przekazanych lekarzowi. Jakość decyzji zależy 
przede wszystkim od ilości i jakości otrzymanych informa-
cji czy dostępnej elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Istotne jest także, aby była możliwość dostarczenia pełnej 
dokumentacji: dokumentów medycznych w  formie zdjęć 
lub nagrań wideo (Akkoyun, 2012, s.  128), a  poprawna 
jakość otrzymanych danych przyczynia się do zwiększe-
nia precyzji postawienia diagnozy w odpowiednim czasie 
(Walsh i in., 2006, s. 85). 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do szybkiej trans-
formacji systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. 
Sprawiła, że telemedycyna stała się niezbędna do świad-
czenia usług medycznych, umożliwiając udzielanie porad 
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bez narażania pacjentów i  lekarzy na nadmierne ryzyko 
wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa (Kumar i  in., 
2020; Ramaswamy i in., 2020). W Stanach Zjednoczonych 
w 2019 roku telekonsultacje stanowiły 8% wszystkich wi-
zyt lekarskich, natomiast tylko w okresie od 2 marca do 
14 kwietnia 2020 roku liczba konsultacji wzrosła ponad 
sześciokrotnie (Mann i  in., 2020). Do marca 2020 roku 
stosowanie telekonsultacji było w Polsce znikome. Należy 
podkreślić, iż wielu autorów wskazuje, iż telemedycyna 
nie wyeliminuje całkowicie wizyt bezpośrednich w  pod-
miotach leczniczych, ale może w znacznej części je zastą-
pić (Cremades i in., 2020; Layfield i in., 2020; Pinar i in., 
2020, s. 1-6; Tenforde i in., 2020, s. 977–981). 

Wśród podstawowych przyczyn niskiego wykorzy-
stania telemedycyny przed pandemią COVID-19 wska-
zywano odczuwanie przez pacjentów braku komfortu 
w  korzystaniu z  technologii telemedycznych (Leonard-
sen i in., 2020; Sansom-Daly i in., 2020). Doświadczenie 
pacjentów związane z  wykorzystaniem systemu tele-
medycyny, nazywane w  uproszczeniu doświadczeniem 
z  systemem, jest jednym z  najczęściej mierzonych wy-
miarów satysfakcji pacjenta (Orlando i in., 2019). Bada-
cze postulują dwa główne aspekty doświadczenia z  sys-
temem: fizyczny i behawioralny. Dyskusja w literaturze 
przedmiotu dotycząca fizycznych aspektów doświadcze-
nia pacjentów z  systemem koncentruje się głównie na 
technicznym i  operacyjnym wsparciu pacjentów pod-
czas telekonsultacji. Świadomość pacjentów, że mogą 
liczyć na wsparcie w przypadku jakichkolwiek zakłóceń 
lub problemów technicznych, była silnie akcentowana 
i  ta została wskazana jako najważniejszy czynnik wpły-
wający na postrzeganie jakości telekonsultacji (Bradbu-
ry i  in., 2016; Dick i  in., 1999). Zapewnienie wsparcia 
technicznego jest ważne dla zmniejszenia ryzyka na-
rastania dysproporcji w  dostępie do opieki zdrowotnej 
(Tenforde i  in., 2020) oraz zapewnienia trwałości ko-
rzystania z  telemedycyny (Pinar i  in., 2020). Dyskusja 
z kolei na temat behawioralnych aspektów doświadcze-
nia pacjentów z systemem koncentrowała się głównie na 
komforcie pacjenta podczas telekonsultacji (Leonardsen 
i  in., 2020; Sansom-Daly i  in., 2020). Inni badacze sku-
pili się na komforcie pacjenta jako zjawisku ogólnym 
(Bradbury i in., 2016), przy czym część z nich dokładnie 
analizowała poszczególne aspekty telekonsultacji, zwra-
cając uwagę np. na eliminację hałasu z gabinetu podczas 
telekonsultacji, wsparcie emocjonalne, staranny dobór 
odpowiednich słów wyrażających empatię (Fleischhac-
ker, 2020). Z punktu widzenia komfortu pacjenta bardzo 
istotnymi czynnikami podkreślanymi w literaturze były 
oszczędności czasu i  kosztów związane z  dojazdem do 
placówki medycznej (Layfield i  in., 2020). Telemedy-
cyna to alternatywny sposób świadczenia usług, który 
umożliwia osobom mieszkającym np. na obszarach 
wiejskich, dostęp do opieki zdrowotnej w ich lokalnych 
społecznościach. Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia 
jest dobrym kierunkiem, jednakże osoby o  niskim po-
chodzeniu społeczno-ekonomicznym, dzieci i  osoby 
starsze (Syed i  in., 2013) oraz osoby niepełnosprawne 
i  z  wieloma chorobami współistniejącymi zaliczają się 

do grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe 
(Jang-Jaccard i in., 2014). Pandemia przyspieszyła trans-
formację cyfrową. Proces dostosowania usług opieki 
zdrowotnej systematycznie rośnie, zatem pogłębia się też 
przepaść cyfrowa między pacjentami. Dlatego nie moż-
na całkowicie zdigitalizować systemu, natomiast należy 
promować nowe rozwiązania i  informować pacjentów 
o tym, jakie korzyści mogą przynieść (Korczak, 2019).

W  kontekście aspektu behawioralnego często pod-
kreślano obawy pacjentów przed naruszeniem bezpie-
czeństwa i  ujawnieniem danych dotyczących stanu ich 
zdrowia (Bradbury i in., 2016; Dick i in., 1999). Kolejnym 
istotnym elementem komfortu pacjenta była odpowied-
nio zbudowana relacja z lekarzem (Chang i in., 2019).

Postępująca zmienność otoczenia, w  tym pojawienie 
się pandemii COVID-19, zwiększyła oczekiwania klien-
tów w  zakresie świadczenia usług zdalnych. Placówki 
medyczne zmieniły sposób działania, realizując w  głów-
nym zakresie usługi lecznicze w  sposób zdalny, co jest 
w  Polsce zjawiskiem nowym i  wymaga rozpoznania za-
równo od strony teoretycznej, jak i empirycznej. Analiza 
literatury przedmiotu oraz obserwacja sytuacji na rynku 
usług medycznych spowodowanej pandemią wykazują, iż 
niezwykle ważne jest prowadzenie pogłębionych badań 
w zakresie doświadczenia pacjentów z narzędziami oraz 
systemami, które umożliwiają realizację telekonsultacji. 

Metoda badawcza

B adania empiryczne na temat doświadczeń pacjen-
tów z  systemem w  kontekście realizowanych usług 

zdalnych przeprowadzono w  okresie od 25.02.2021 do 
12.03.2021  r. w  grupie pacjentów korzystających z  tego 
rodzaju opieki w trzech placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej w  Warszawie (82 pacjentów) oraz w  jednej 
placówce w  Radomiu (22  pacjentów). Wszystkie cztery 
placówki wytypowane do badania posiadały infrastruk-
turę do przeprowadzenia wywiadów telefonicznych 
(callcenter), co było istotne, biorąc pod uwagę obostrzenia 
wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
w związku z wysokim ryzykiem zakażenia wirusem CO-
VID-19. Infrastruktura ta pozwoliła na przeprowadzenie 
anonimowej ankiety telefonicznej wspomaganej kompu-
terowo (CATI). Z bazy danych przychodni wybrano loso-
wo 110 pacjentów powyżej 18 roku życia (grupa celowa), 
którzy korzystali z telekonsultacji od listopada 2020 roku 
(w  okresie pandemii COVID-19, od momentu rozpo-
częcia udzielania w  formie zdalnej świadczeń w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej przez placówki). Wszyscy 
pacjenci zakwalifikowani do badania wyrazili zgodę na 
udział w badaniu1.

Narzędziem badawczym był opracowany przez 
autorów kwestionariusz pomiaru satysfakcji pacjenta 
z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w  formie 
zdalnej, którego jednym z wymiarów było doświadczenie 
pacjentów z systemem (tab. 1). Kwestionariusz został oce-
niony pod kątem etycznym przez Senacką Komisję Etyki 
Zawodowej Polityki Warszawskiej. Uzyskano certyfikat 
etycznej oceny badań naukowych.
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Wśród pytań kwestionariuszowych służących do 
pomiaru zastosowano 5-stopniową skalę Likerta, zgod-
nie z  następującymi oznaczeniami: zdecydowanie się 
nie zgadzam (1), raczej się nie zgadzam (2), trudno 
powiedzieć (3), raczej się zgadzam (4), zdecydowanie 
się zgadzam (5). Niezbędne obliczenia wykonano za 
pomocą programu IBM SPSS Statistics w  wersji 26. 
Dobrana próba badawcza była celowa, będzie stanowić 
podstawę realizacji szerszych badań w Polsce w ramach 
prowadzonego projektu2.

Wyniki badań

W   realizowanym badaniu uwzględniono wybrane 
kryteria respondentów, do których zaliczono: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Fi-
nalnie w badaniach wzięło udział 104 pacjentów (55,8% 
kobiet oraz 44,2% mężczyzn) w  6  grupach wiekowych 
(rys. 1).

Respondentami były następujące osoby: zamężne 
(38,5%), w stanie wolnym (28,8%), owdowiałe (20,2%) 
oraz rozwiedzione (12,5%). Uwzględniając kryterium 

miejsca zamieszkania, udział procentowy kształtował 
się następująco: osoby zamieszkujące bardzo duże 
miasto (ponad 250 tys. mieszkańców) – 70,2%, miesz-
kańcy dużych miast (od 100 do 250 tys. mieszkańców) 

–  20,2%, średnich miast (od 20 do 100 tys. mieszkań-
ców) – 4,8%, wsi – 2,9% (3 osoby) oraz małych miast 
(poniżej 20 tys. mieszkańców) –  1,9%. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby z  wykształceniem wyższym 
(52,9%), następnie z  wykształceniem średnim (26%), 
z  wykształceniem zawodowym (14,4%) oraz podsta-
wowym bądź gimnazjalnym (6,7%). Osoby pracujące 
to 46,2% respondentów, a emeryci i  renciści to 43,3% 
badanych. Osób bezrobotnych było zaledwie 4,8%, 
z kolei uczniów/studentów 2,9%, prowadzących własną 
działalność gospodarczą 1,9%, a inną aktywność zawo-
dową 1% badanych. 

Pacjenci, którzy udali się do danej placówki na 
pierwszą wizytę (12,5%), deklarowali najczęściej, 
że stan ich zdrowia wymaga sporadycznych wizyt 
(6,73%). Natomiast 4  osoby odczuwały potrzebę rzad-
kich wizyt (3,85%), a 2 osoby wizyt częstych (1,92%). 
Wizyty kontrolne i okresowe, obejmujące kontynuację 

Tabela 1. Stwierdzenia dotyczące realizacji usług telemedycznych z perspektywy doświadczenia pacjentów z systemem zawarte 
w kwestionariuszu ankiety

Nazwa zmiennej Stwierdzenie

D
oś

w
ia

dc
ze

ni
e z

 sy
ste

m
em

S1 Uważam, że wsparcie techniczne, które otrzymałem w trakcie telekonsultacji, było odpowiednie

S2 Telekonsultacja przebiegała bez zakłóceń technicznych

S3 Mogę łatwo skorzystać z elektronicznej dokumentacji medycznej

S4 Czułem/łam się komfortowo, omawiając moje problemy zdrowotne z lekarzem za pośrednictwem telefonu lub Internetu

S5 Uważam, że telekonsultacja pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności moich danych jako pacjenta

S6 Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność kosztów

S7 Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność czasu

S8 Uważam, że opieka, jaką otrzymałem podczas telekonsultacji, jest tak dobra jak bezpośrednie spotkanie z lekarzem pierwszego 
kontaktu

S9 Uważam, że telekonsultacja jest akceptowalnym sposobem rozwiązania mojego problemu zdrowotnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wcześniej przedstawionego przeglądu lteratury

Rys. 1. Charakterystyka próby badawczej (grupy wiekowe i płeć pacjentów)
Źródło: opracowanie własne
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leczenia bądź leczenie chorób przewlekłych, odbywa-
ły się raz na kwartał (9,62%), raz w miesiącu (9,62%), 
raz w  roku (7,69%), natomiast kilka razy w  miesiącu 
z porad zdalnych korzystały 3 osoby (2,88%). Koniecz-
ność zapisania się do lekarza rodzinnego z  powodu 
profilaktyki i  promocji zdrowia (w  tym szczepień), 
wskazało: rzadko 7,69%, sporadycznie 4,81% i  często 
2,88% badanych. Najliczniejsza grupa pacjentów, która 
zgłaszała realizację spraw, takich jak: uzyskanie recep-
ty, skierowania do lekarza specjalisty bądź zwolnienia, 
umawia się na wizyty raz na kwartał (22,12%). Pozosta-
li pacjenci korzystali z porad raz w roku (8,65%), kilka 
razy w miesiącu (6,73%) i raz w miesiącu (3,85%). Na 
inny powód konieczności skorzystania z porady wska-
zała jedna osoba, która zadeklarowała, iż umawia się na 
wizyty do lekarza POZ raz na kwartał. Badani pacjenci 
najliczniej udają się na wizyty raz na kwartał (44,23%) 
i raz w roku (27,88%), natomiast najmniej licznie – raz 
w  miesiącu (18,27%) i  kilka razy w  miesiącu (9,62%). 
Taka sytuacja może wynikać z  faktu, że w  czasie pan-
demii COVID-19 pacjenci nie korzystają z konsultacji, 
jeśli nie mają pilnych powodów. Łączny rozkład dwóch 
zmiennych: częstotliwości wizyt i powodu jej realizacji 
przez pacjentów przedstawia tabela 2.

W  przeprowadzonym badaniu doświadczenie pa-
cjentów z  systemem wpływa na jakość telekonsultacji 
i stanowi jeden z głównych czynników oddziałujących 
na satysfakcję pacjentów z korzystania z telemedycyny. 
Doświadczenie z systemem zostało zdefiniowane jako: 
komfort fizyczny i behawioralny w korzystaniu z tech-
nologii telemedycznych podczas pandemii COVID-19 
w ramach opieki zdrowotnej. Rozważania w kontekście 
aspektów technicznych dotyczą głównie wsparcia ope-
racyjnego (S1) dla pacjentów w trakcie telekonsultacji 

w  przypadku ewentualnych zakłóceń (S2), a  także 
możliwości skorzystania z elektronicznej dokumentacji 
medycznej (S3). Aspekty behawioralne sprowadzają się 
do komfortu pacjenta podczas telekonsultacji (S4), za-
pewnienia bezpieczeństwa i poufności jego danych (S5) 
oraz oszczędności kosztów (S6) i czasu (S7) w wyniku 
braku konieczności dojazdu do placówki medycznej. 
Możliwe jest porównanie porady zdalnej z  bezpośred-
nim spotkaniem z  lekarzem (S8) oraz określenie, czy 
telekonsultacja była akceptowalnym sposobem rozwią-
zania problemu zdrowotnego (S9).

Wartość współczynnika alfa Cronbacha wykazała 
bardzo dobrą spójność wewnętrzną wymiaru doświad-
czenia pacjentów z  systemem podczas telekonsultacji 
(α=0,802). Wyniki przeprowadzonej analizy rzetelno-
ści przedstawiono w tabeli 3.

Statystyki opisowe zmiennych odnoszących się do 
doświadczenia pacjentów z systemem prezentuje tabela 4.

Realizowane badania empiryczne ujawniły wysoki 
potencjał telekonsultacji (głównie konsultacji telefo-
nicznych), bowiem ankietowani pacjenci pozytyw-
nie ocenili ten rodzaj świadczonych usług, zarówno 
w aspekcie technicznym, jak i behawioralnym (rys. 2).

Telekonsultacje były dla pacjentów wygodnym spo-
sobem kontaktu z  lekarzem, choć nigdy wcześniej nie 
mieli do czynienia z tego rodzaju sposobem świadczenia 
usług. Pozwalały one na bezpieczny dostęp do świad-
czeń zdrowotnych bez obawy o  zakażenie COVID-19. 
Aż 58,7% respondentów uznało, że zdecydowanie czuło 
się swobodnie, a  18,3% raczej swobodnie, omawiając 
swoje problemy zdrowotne z  lekarzem rodzinnym za 
pośrednictwem telefonu lub Internetu (S4: x̅=4,13). 
Okazało się, że 52,9% pacjentów było zdania, że opie-
ka medyczna, którą otrzymali podczas porady zdalnej 

Tabela 2. Powody i częstotliwość telekonsultacji pacjentów
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Pierwsza wizyta – diagnoza (w tym wstępna)/leczenie 7  4 2 0  13

Wizyta kontrolna/okresowa (kontynuacja leczenia lub 
leczenie przewlekłe) 8 10  10 3  31

Profilaktyka/promocja zdrowia (w tym szczepienia) 5 8 3 0 16

Sprawy administracyjne (recepta, skierowanie do specjalisty, 
zwolnienie)  9 23 4  7  43

Inne powody 0 1 0 0 1

Ogółem 29 46 19 10 104

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Wyniki analizy rzetelności wymiaru doświadczenia pacjentów z systemem podczas telekonsultacji

Wymiar/ współczynnik 
alfa Cronbacha Zmienne Korelacja pozycji 

ogółem
Alfa Cronbacha 

po usunięciu pozycji

Doświadczenie 
z systemem
α=0,802

S1 – Uważam, że wsparcie techniczne, które otrzymałem 
w trakcie telekonsultacji, było odpowiednie 0,418 0,792

S2 – Telekonsultacja przebiegała bez zakłóceń technicznych 0,333 0,801

S3 – Mogę łatwo skorzystać z elektronicznej dokumentacji 
medycznej 0,403 0,801

S4 – Czułem/łam się komfortowo, omawiając moje problemy 
zdrowotne z lekarzem za pośrednictwem telefonu lub 
Internetu

0,607 0,768

S5 – Uważam, że telekonsultacja pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa i poufności moich danych jako pacjenta 0,539 0,778

S6 – Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność 
kosztów 0,415 0,795

S7 – Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność czasu 0,490 0,783

S8 – Uważam, że opieka, jaką otrzymałem podczas 
telekonsultacji, jest tak dobra, jak bezpośrednie spotkanie 
z lekarzem pierwszego kontaktu

0,635 0,762

S9 – Uważam, że telekonsultacja jest akceptowalnym 
sposobem rozwiązania mojego problemu zdrowotnego 0,668 0,757

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Doświadczenie pacjentów z systemem podczas telekonsultacji w opinii pacjentów (statystyki opisowe)

Zmienne

N Średnia Odchylenie 
standardowe Skośność Kurtoza

Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka Błąd 
standardowy Statystyka Błąd 

standardowy

S1 104 4,3365 1,02029 -1,670 0,237 2,476 0,469

S2 104 4,6827 0,72760 -2,667 0,237 7,753 0,469

S3 104 2,9135 1,70157 0,029 0,237 -1,687 0,469

S4 103 4,1262 1,30369 -1,348 0,238 0,485 0,472

S5 104 4,0962 1,17844 -1,206 0,237 0,479 0,469

S6 104 3,6635 1,49179 -0,744 0,237 -0, 895 0,469

S7 104 4,3173 1,21691 -1,821 0,237 2,141 0,469

S8 104 3,3558 1,50028 -0,349 0,237 -1,341 0,469

S9 103 3,6505 1,48660 -0,728 0,238 -0,943 0,472

N Ważnych 103

Źródło: opracowanie własne 

była równie dobra jak bezpośrednie spotkanie z  leka-
rzem pierwszego kontaktu. Natomiast 32,7% badanych 
nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a pozostałe osoby 
czuły trudność w wyrażeniu swojego poglądu na ten te-
mat (S8: x̅=3,36). Prawie wszyscy pacjenci uważali, że 
porady zdalne przebiegały bez zakłóceń technicznych 

(S2: x̅=4,68). Z  tym stwierdzeniem zdecydowanie się 
zgodziło 79,8% badanych i  raczej się zgodziło 11,5%. 
Zdaniem 80,7% pacjentów wsparcie techniczne, które 
otrzymali podczas telekonsultacji, było odpowiednie 
(S1: x̅=4,34). Nie dostrzegano barier technologicznych 
w postaci problemów z łącznością lub słabego dostępu 
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do Internetu lub usług mobilnych. Aż 83,6% respon-
dentów uznało, że telekonsultacje zapewniają oszczęd-
ność czasu (S7: x̅=4,32), natomiast 62,5% wskazało 
na oszczędność kosztów (S6: x̅=3,66). Niestety, 41,4% 
pacjentów zgłosiło, że miało problem z  dostępem do 
elektronicznej dokumentacji medycznej (S3: x̅=2,91). 
W  trakcie badania okazało się, że porady zdalne były 
akceptowalnym sposobem rozwiązania problemu zdro-
wotnego dla 63,4% pacjentów (S9: x̅=3,65). Respon-
denci zgodzili się w  dużym (23,1%) i  bardzo dużym 
(51,9%) stopniu ze stwierdzeniem, że telekonsultacje 
zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych pacjen-
tów (S5: x̅=4,1). 

Dyskusja wyników badań

P rowadzone postępowanie badawcze wykazało za-
sadność oraz korzystność świadczenia usług tele-

konsultacji w Polsce w warunkach światowej pandemii 
COVID-19. Dla wielu pacjentów oznaczało to jedyną 
możliwość kontynuacji leczenia w  warunkach ogra-
niczonej dostępności oraz korzystania z  podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż pacjenci pozytywnie 
ocenili możliwości korzystania z  tego rodzaju usług 
oraz nie zgłaszali trudności technicznych podczas 
telekonsultacji. Ponad połowa badanych pacjentów 
wskazała, iż opieka medyczna, którą otrzymali podczas 

telekonsultacji, była porównywalna do bezpośredniej 
wizyty. Z punktu widzenia zarządzających placówkami 
medycznymi tego rodzaju usługi powinny być konty-
nuowane oraz poszerzane z  uwzględnieniem innych 
dostępnych środków łączności i komunikacji z pacjen-
tem, np. platform umożliwiających nie tylko rozmowę, 
ale również obserwację pacjenta (np. InTouch, Zoom, 
Doxy.me, Google Hangouts, Apple Facetime, Skype, 
Upfox, VSee, Epic Warp, Doximity). Wprowadzenie 
takich rozwiązań pozwoli na bliższy kontakt z pacjen-
tem (niż rozmowa telefoniczna), ale przede wszystkim 
umożliwi pełniejszą diagnozę dzięki bezpośredniej 
relacji.

Telemedycyna jest rozwiązaniem korzystnym zarów-
no z  punktu widzenia pacjenta, jak i  zarządzającego 
placówką medyczną. Pacjenci nie tracą czasu na dojazd 
do lekarza i  nie ponoszą kosztów z  tym związanych, 
natomiast zarządzający mają możliwość optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni placówki medycznej oraz 
organizacji pracy lekarzy. Telemedycyna może w  przy-
szłości wyeliminować konieczność realizacji części wizyt 
bezpośrednich w szczególności związanych z kontynua-
cją procesu leczenia pacjentów. 

Podsumowanie

N owa sytuacja światowej pandemii COVID-19 spo-
wodowała przyspieszenie rozwoju telemedycyny, 

Rys. 2. Realizacja usług telekonsultacji z perspektywy doświadczeń pacjentów z systemem (%)
Źródło: opracowanie własne 
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zarówno na świecie, jak i w Polsce. W wielu przypad-
kach było to jedyne możliwe rozwiązanie dostarczania 
usług medycznych pacjentom. Zrealizowane badania 
wykazały, iż telekonsultacje były dla pacjentów uży-
tecznym sposobem kontaktu z  lekarzem, mimo iż 
wcześniej nie korzystali z tego rodzaju usług. Rozważa-
nia dotyczące aspektów technicznych – doświadczenia 
z systemem dotyczyły głównie wsparcia dla pacjentów 
w  trakcie telekonsultacji, a  także możliwości sko-
rzystania z  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Aspekty behawioralne dotyczyły komfortu pacjenta 
podczas telekonsultacji, zapewnienia bezpieczeństwa 
i  poufności jego danych oraz oszczędności kosztów 
i  czasu w  wyniku braku konieczności dojazdu do 
placówki. Oceniane przez pacjentów kryteria zostały 
wskazane jako pozytywne. Podsumowując prowadzo-
ne rozważania, należy podkreślić, iż telemedycyna, 
która została zainicjowana w  okresie ograniczonej 
mobilności, powinna być stosowana również po okre-
sie pandemii COVID-19. Oferowanie telekonsultacji 
jako opcji w  okresie ograniczenia bezpośredniego 
dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu umożliwia 
szybki i  bezpieczny dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej dla wielu pacjentów. W kontekście prowa-
dzonych badań należy wskazać na pewne ograniczenia, 
wynikające z  faktu, iż próba badawcza obejmowała 
jedynie czterech świadczeniodawców podstawowej 
opieki zdrowotnej w Polsce w wybranych dwóch mia-
stach. Badania zaprezentowały zachodzące zjawiska 
oraz ich znaczenie dla jednostek służby zdrowia oraz 
wskazały szereg obszarów, które powinny zostać zba-
dane w sposób ukierunkowany, uwzględniając większą 
próbę badawczą oraz określone specjalizacje lekarskie. 
Powyższe ograniczenie badawcze powoduje, że ni-
niejsze badania mają charakter wstępny – pilotażowy. 
Interesującym kierunkiem kontynuacji badań byłoby 
przeprowadzenie analogicznych badań na większej 
próbie badawczej w Polsce, jak również na terenie Unii 
Europejskiej. Ponadto zainicjowane badania można 
kontynuować w  obrębie różnych podgrup (kobiety/
mężczyźni czy grupy wiekowe bądź regionalne), co 
powinno doprowadzić do pogłębienia zrozumienia 
istotnego społecznie, a także gospodarczo zagadnienia 
satysfakcji z usług telemedycznych. 
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Przypisy

1) Odpowiedzi sześciu osób z uzasadnionych przyczyn zostały 
wykluczone z  bazy zebranych danych, a  średni czas wypeł-
nienia jednej ankiety wynosił 20 minut.

2) Badania były realizowane w ramach projektu Model pracy 
zdalnej dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą 
opiekę zdrowotną w warunkach ograniczonej mobilności 
społecznej w  latach 2021–2022, finansowane ze środków 
Politechniki Warszawskiej w  ramach Programu Inicjatywa 
Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB).
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Telemedicine in the COVID-19 Pandemic. 
Patients’ Experiences with the System 

— Research Results in Poland

Summary

The COVID-19 pandemic has had a considerable impact 
on telemedicine development all over the world, including 
Poland. During the pandemic, telemedicine has become 
a  very significant means of providing medical services. 
This stems out of the fact that remote care is being used 
more and more in the conditions of the current pandemic, 
and its dissemination does not result from the need to 
use a variety of tools and techniques for communicating 
with patients. Telemedicine is a  relatively new approach 
in Poland, although it is used in practice, especially in the 
United States, USA, Canada and Australia.
The scientific objective of the article is to assess the factors 
of patient satisfaction with teleconsultation in the context 
of experience with the system during the COVID-19 pan-
demic. The following research methods and techniques 
have been used in the publication: literature analysis on 
the subject and analysis of the results of own research car-
ried out in Poland in 2021. The problems presented in the 
article have both a cognitive and practical value.
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Wprowadzenie

T eoria i  praktyka funkcjonowania organizacji pokazu-
je, że właściwie zarządzani pracownicy postrzegani 

są jako jedna z głównych sił napędowych w budowaniu do-
skonałości biznesowej (Haffer, 2015, s. 157). Jednym z po-
dejmowanych przez naukowców kierunków badań w tym 
zakresie jest analiza zachowań pracowników, w tym między 
innymi identyfikacja poziomu i  przyczyn występowania 
zachowań kontrproduktywnych (ang. Counterproductive 
Work Behavior – CWB), czyli świadomie podejmowanych 
przez pracowników działań szkodzących organizacji lub 
jej członkom (Spector, Fox, 2005, s.  151–174). Pomimo 
prowadzonych od lat na świecie wielokierunkowych prac 
badawczych o  tej tematyce, wskazujących korzyści z  po-
siadania wysoce usatysfakcjonowanego personelu, świado-
mość przedsiębiorców wydaje się nadal niewystarczająca 
a  złożona tematyka zagadnienia wymaga dalszej analizy 
i poszerzenia wiedzy na temat postrzegania i występowania 
takich zachowań wśród pracowników.

Badania CWB mają szczególne znaczenie w organiza-
cjach i  branżach, które muszą konkurować nie tylko na 
rynkach regionalnych czy krajowych, ale także na rynku 
międzynarodowym. Taką branżą jest między innymi prze-
mysł stoczniowy obejmujący produkcję i remonty statków 
oraz rozbudowaną ofertę firm okołostoczniowych. Nadal 
odgrywa on dużą rolę w województwach Polski tradycyj-
nie związanych z branżą morską, w tym w gospodarce re-
gionu pomorskiego. O skali tego związku świadczą liczby 
(GUS, 2019, s. 25–28): na 21 tys. podmiotów gospodarki 
morskiej zarejestrowanych w Polsce w 2018 roku ponad 
10,7  tys. zlokalizowanych było w  województwie pomor-
skim, a na 124 tys. zatrudnionych w tym sektorze prawie 
56 tys. pracujących pochodziło z  tego województwa. 
Jednak rosnąca konkurencja ze strony podobnych przed-
siębiorstw działających na rynkach o  niskich kosztach 
pracy (Białas, Litwin, 2013, s. 571), dotowanej produkcji 
(Mickeviciene, 2011, s.  201–203), w  sektorze, w którym 
90% produkcji przeznacza się na eksport (Dajczak, 2008, 
s. 123), powoduje, iż aby osiągnąć przewagę konkurencyj-
ną, firmy muszą dążyć do optymalizacji działania, rów-
nież w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym 
z  kierunków osiągnięcia tego celu jest minimalizowanie 
zachowań obniżających efektywność pracy i  efektyw-
ność organizacyjną. Stąd celem niniejszego artykułu jest 

identyfikacja i  ocena częstotliwości podejmowania za-
chowań kontrproduktywnych wśród pracowników firm 
przemysłu stoczniowego w  Polsce. Prezentowane treści 
mają nowatorski charakter ze względu na brak podob-
nych badań dedykowanych temu sektorowi. W artykule 
postawiono dwa główne pytania badawcze:

PB1: Czy kryteria podmiotowe różnicują natężenie 
występowania CWB?

PB2: Jak negatywna ocena tych zachowań wpływa na 
częstotliwość ich występowania?

Artykuł składa się z pięciu części. W dwóch pierwszych 
zaprezentowano dotychczasową wiedzę na temat CWB ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu badanych czynni-
ków na częstotliwość podejmowania zachowań kontrpro-
duktywnych. Wskazano tutaj rozbieżności w  wynikach 
wcześniejszych analiz opisywanych w  literaturze przed-
miotu. Część trzecia artykułu zawiera omówienie strategii 
badawczej. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 
pracowników spółek przemysłu stoczniowego zlokalizo-
wanych na Pomorzu, korzystając z  kwestionariusza za-
projektowanego do tego celu. Uwzględniono w nim dwie 
części: samoocenę pracowników na temat częstotliwości 
podejmowania poszczególnych zachowań kontrproduk-
tywnych oraz poziomu ich akceptacji. W części czwartej 
zaprezentowano analizę wyników badań, uwzględniając 
podział pracowników na grupy według wieku, płci, stażu 
pracy i  poziomu wykształcenia, wykorzystując zarówno 
statystyki opisowe, analizę korelacji, analizę wariancji 
ANOVA oraz t-test. Pozwoliło to na ocenę zależności 
pomiędzy badanymi uwarunkowaniami a  skłonnością 
do podejmowania szkodliwych dla organizacji zachowań. 
W  podsumowaniu wskazano na wkład prezentowanych 
badań w  rozwój wiedzy na temat zachowań kontrpro-
duktywnych oraz ich praktyczne implikacje. Zwrócono 
również uwagę na ograniczenia oraz kierunki dalszych 
badań w tym zakresie.

Istota i znaczenie zachowań 
kontrproduktywnych

J akość relacji interpersonalnych w środowisku pracy 
wywiera znaczny wpływ na istotne z punktu widzenia 

organizacji zachowania pracownicze, takie jak: poziom 
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zaangażowania, motywację do pracy, poziom innowa-
cji, gotowość do pomocy, poziom absencji i  fluktuacji 
czy podejmowanie działań szkodliwych dla organizacji 
(Carmeli, Gittel, 2009, s.  709–739; Szostek, Glińska-

-Neweś, 2017, s.  12). Dobrej jakości relacje personalne 
powodują, że organizacja osiąga znaczne korzyści (Gliń-
ska-Neweś, 2017, s.  10–13; Ingram, Głód, 2014, s.  16). 
Niewłaściwe relacje międzyludzkie w  pracy przynoszą 
efekt przeciwny, który jest odpowiedzią pracowników 
na, negatywnie przez nich oceniane, szeroko pojęte wa-
runki pracy (Dalal, 2005, s. 1241–1255). Wielu autorów 
bada te zależności, aby wskazać kierunki, w jakich mogą 
podążać organizacje, aby wspierać rozwój relacji pozy-
tywnych i ograniczać czy eliminować relacje wpływające 
na podejmowanie zachowań dysfunkcyjnych i kontrpro-
duktywnych przez pracowników. Naukowcy najczęściej 
skupiają się na wybranych aspektach tych relacji, np. ba-
daniu ich wpływu na działania odwetowe pracowników 
jako formy wyrażenia niezadowolenia z tego, jak działa 
organizacja, na poziom satysfakcji z  pracy, wydajność 
pracy, poziom rotacji i  fluktuacji kadr czy jako odpo-
wiedź na poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej 
(Szostek, 2019a, s. 2).

Zachowania kontrproduktywne (CWB), nazywane 
w  literaturze również dysfunkcjonalnymi czy dewia-
cyjnymi, są obecne w badaniach naukowców od lat 70. 
XX wieku (Turek i in., 2014, s. 114–115; Klotz, Buckley, 
2013, s.  114–132). Można je zdefiniować jako wszelkie 
zachowania szkodzące celom organizacji, naruszające 
normy organizacyjne lub wpływające na spadek produk-
tywności, czyli takie, które zagrażają interesom organi-
zacji lub jej członkom (Spector, Fox, 2005, s. 151–174). 
Szkodliwość zachowań kontrproduktywnych polega na 
dobrowolnym, świadomym i  celowym podejmowaniu 
takich działań przez pracowników, pomimo że wiedzą 
oni, iż wykrycie takiego postępowania może stano-
wić podstawę do nałożenia sankcji przez pracodawcę 
(Macko, 2010, s.  459). Wśród takich zachowań można 
m.in. wymienić: marnowanie materiałów i  surowców 
należących do firmy, uszkodzenia sprzętu, przedłużanie 
przerw, wcześniejsze wychodzenie z  pracy, postępowa-
nie niezgodne z  instrukcjami, odmawianie wykonania 
polecenia lub zadania, wywoływanie kłótni, zrzucanie 
winy na kogoś za własny błąd, kradzieże, nieprzeka-
zywanie informacji czy chowanie potrzebnych rzeczy. 
Może również dochodzić do znacznie poważniejszych 
dysfunkcjonalnych zachowań, takich jak np.: mobbing, 
akty agresji fizycznej, destrukcyjne przywództwo czy sa-
botaż organizacyjny (Crino, 1994, s. 311–330). Najnow-
sze badania do katalogu zachowań kontrproduktywnych 
dodały: zmowę pracowniczą, kolaborację pracowników 
z  jednostkami zewnętrznymi czy powstrzymywanie się 
od działań proekologicznych (Cunningham i  in., 2018, 
s. 5–16).

Zainteresowanie badaczy tą tematyką stale rośnie. 
Dzieje się tak dlatego, że z  jednej strony dotyczy to lu-
dzi, kluczowego czynnika sukcesu każdej organizacji, 
z  drugiej, przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie 
sprawę z  negatywnych konsekwencji takich zachowań, 

rodzących znaczne koszty dla organizacji. Koszty te 
można podzielić na: ekonomiczne i  nieekonomiczne. 
Do pierwszej grupy należą wszystkie szacowane, podane 
w  wartości pieniężnej straty, jakie z  tytułu podejmowa-
nia przez pracowników zachowań kontrproduktywnych 
ponoszą firmy. A są one bardzo wysokie, ponieważ straty 
ekonomiczne tylko w USA szacuje się na od 6 do nawet 
200 mld USD rocznie (Szostek, 2019b, s. 11). Inne źródła 
podają kwotę około 50 mld USD rocznie i  dodatkowo 
to koszty szkodliwych zachowań odpowiadają za 20% 
upadków amerykańskich firm (Chang, Smithikrai, 2010, 
s. 1273). Koszty nieekonomiczne to m.in. koszty firmo-
we, jak: zwiększona fluktuacja, absencja chorobowa, 
marnowanie materiałów, niższe morale pracowników 
oraz koszty społeczne, jak: wzrost beneficjentów ochro-
ny zdrowia, systemu wcześniejszych emerytur czy mar-
nowanie ograniczonych zasobów naturalnych (Dilchert, 
2018, s. 49–56).

Naukowcy oraz praktycy zarządzania starają się 
ustalić i opisać te zachowania pracowników, które mają 
bezpośredni, negatywny wpływ na funkcjonowanie or-
ganizacji. Takie badania trzeba rozpocząć od ustalenia 
możliwych przyczyn występowania CWB. Rozważania 
w  tym zakresie sprowadzają się do trzech głównych 
nurtów (Wachowiak, 2011, s. 59–65): nurt przypisujący 
główną rolę czynnikom indywidualnym, nurt przypisu-
jący główną rolę czynnikom organizacyjnym oraz nurt 
wskazujący na łączne działanie powyższych czynników. 
Identyfikacja przyczyn zachowań kontrproduktywnych 
pozwala na wdrożenie działań zapobiegawczych. Jednak 
złożona natura tego zjawiska powoduje, że potrzebne 
są  zarazem działania eliminujące oraz przeciwdziałają-
ce występowaniu takich szkodliwych praktyk pracow-
niczych (Turek, 2012, s.  181). Sprowadzają się one do 
trzech grup działań ograniczających:

• możliwość wejścia do organizacji pracownikom 
o określonych, niepożądanych cechach, 

• możliwość podejmowania niepożądanych zachowań,
• motywacja do ich podejmowania. 

Chcąc ograniczyć dopływ do organizacji ludzi bar-
dziej skłonnych do podejmowania CWB, już na etapie 
rekrutacji i  selekcji, stosując odpowiednie procedury, 
można mierzyć określone cechy u kandydatów do pra-
cy i  eliminować z  dalszych etapów tych, których cha-
rakterystyka sprzyja podejmowaniu niekorzystnych 
dla organizacji zachowań (Turek, 2012, s. 184). Druga 
grupa działań powinna sprowadzać się do monitoro-
wania zachowań pracowników i  szybkiego reagowa-
nia w  sytuacji ich wystąpienia, kształtowania kultury 
organizacyjnej, w  której pracownicy będą wyczuleni 
na takie zachowania u  współpracowników, rozbudo-
wując systemy komunikacji i  informacji zwrotnej czy 
wprowadzając rotację na stanowiskach (Bugdol, 2007, 
s. 84, 116). Jednak podstawowym zadaniem organizacji, 
w  celu ograniczania lub eliminowania CWB powinna 
być z  jednej strony realizacja prac zwiększających po-
czucie sprawiedliwości organizacyjnej oraz z  drugiej 
strony systemu sankcji dla pracowników świadomie 
podejmujących działania jej szkodzące.
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Podmiotowe uwarunkowania 
podejmowania zachowań 
kontrproduktywnych

W  literaturze przedmiotu wskazuje się na powiązanie 
zachowań kontrproduktywnych w  pracy z  czyn-

nikami o  charakterze indywidualnym i  organizacyjnym. 
Naukowcy, którzy główną rolę przypisują czynnikom 
indywidualnym, dowodzą, że istnieją specyficzne cechy 
pracowników sprzyjające podejmowaniu przez nich 
CWB. Do takich cech można zaliczyć: gniew, mściwość, 
narcyzm, poziom agresji, impulsywność, lęk czy egotyzm 
(Penney, Spector, 2002, s.  126–134). Wskazują także na 
takie cechy pracowników, których występowanie może 
wpływać na częstsze bądź rzadsze podejmowanie działań 
kontrproduktywnych. Można do nich zaliczyć: sumien-
ność i  ugodowość (Smithikrai, 2008, s.  253–263), moty-
wację wewnętrzną (Diefendorff, Mehta, 2007, s. 967–977), 
zdolności poznawcze (Dilchert i  in., 2007, s.  616–627) 
i samokontrolę czy odporność na stres (Marcus, Schuler, 
2004, s. 647–660). 

Wyniki wcześniejszych badań pozwalają również na 
powiązanie natężenia występowania CWB z  podmioto-
wymi uwarunkowaniami (cechami) pracowników, takimi 
jak: wiek, staż pracy, płeć czy poziom wykształcenia. 

Prezentowane w  literaturze badania wskazują na za-
leżność pomiędzy częstotliwością występowania CWB 
a wiekiem pracowników (Uche i  in., 2017, s. 129). Wy-
nika z nich, iż starsi pracownicy są mniej skłonni do po-
dejmowania zachowań kontrproduktywnych (Berry i in. 
2007, s. 413; Pletzer i in., 2017). Wyjaśnieniem tego może 
być fakt, iż wraz z  wiekiem zwiększa się świadomość 
konsekwencji zachowań oraz stopień kontroli własnych 
emocji (Barling i in., 2009, s. 675). Ponadto ujemna ko-
relacja pomiędzy wiekiem pracowników a  skłonnością 
do podejmowania CWB w większym stopniu występuje 
w  krajach, w  których oferuje się wyższe świadczenia 
emerytalne, oraz tam, gdzie istnieją silniejsze więzi spo-
łeczne (Pletzer i in., 2017). 

Badania identyfikujące zależność między płcią pra-
cowników a skłonnością do zachowań kontrproduktyw-
nych nie są  jednoznaczne. Niewielka część publikacji 
wskazuje na brak korelacji (Barling i  in., 2009, s.  675). 
Większość badaczy zauważa jednak taką zależność. Wy-
stępowanie istotnych statystycznie różnic w podejmowa-
niu CWB przez kobiety i mężczyzn potwierdzają między 
innymi badania przeprowadzone wśród pracowników 
w Nigerii (Uche i in., 2017, s. 128) oraz w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie stwierdzono, iż kobiety były mniej 
skłonne do podejmowania negatywnych zachowań 
(Cohen i  in, 2013, s.  45–53). Ponadto M.S. Hershcovis 
i inni (2007, s. 233–234) na podstawie analizy 57 opubli-
kowanych wcześniej wyników badań stwierdzają, iż płeć 
jest jednym z czynników wpływających na częstotliwość 
występowania zachowań agresywnych wobec innych. 
Jednak, jak zastrzegają naukowcy, wyniki badań przede 
wszystkim wskazują na zróżnicowanie w  przypadku 
bezpośredniej agresji, a  różnice te w  mniejszym stop-
niu są  widoczne na poziomie CWB ukierunkowanych 

na organizację. Na niewielką korelację pomiędzy płcią 
pracowników a częstotliwością CWB wskazuje również 
metaanaliza oparta na wynikach badań z 395 publikacji 
(Ng i in., 2016, s. 11–32).

W  przypadku poziomu wykształcenia brakuje w  li-
teraturze przedmiotu jednoznacznych dowodów jego 
wpływu na zachowania kontrproduktywne pracow-
ników. Część autorów sugeruje, iż obok wieku, stażu 
pracy czy płci jest to jeden z  czynników indywidual-
nych różnicujących częstotliwość występowania CWB 
(Appelbaum i in., 2005, s. 45). Inni wskazują z kolei, iż 
poziom wykształcenia może być negatywnie powiąza-
ny tylko ze specyficznymi zachowaniami, takimi jak: 
agresja w  miejscu pracy, praca pod wpływem środków 
odurzających czy nieuzasadniona nieobecność w pracy 
(Ng, 2009, s. 109). Inni badacze twierdzą, że zależności 
pomiędzy poziomem edukacji a występowaniem zacho-
wań kontrproduktywnych nie można udowodnić (Uche 
i in., 2017, s. 131; Mackey i in., 2019, s. 21).

Częstotliwość występowania CWB jest także powiąza-
na ze stażem pracy, jednak nie wszystkie badania wskazu-
ją na istotne korelacje w tym zakresie (Hafidz i in., 2012, 
s. 32–37). Wyniki badań, w których taki związek okazał 
się istotny statystycznie, w  większym stopniu wskazują 
na znaczenie długości okresu zatrudnienia w konkretnej 
firmie niż ogólnego stażu pracy. Pomiędzy stażem pracy 
w danej organizacji a  zachowaniami kontrproduktywny-
mi występuje negatywna korelacja (Dirican, Erdil, 2016, 
s. 360). Należy jednak nadmienić, iż istnieją także wyniki 
badań empirycznych wskazujące na odwrotną zależność. 
Na ich podstawie można stwierdzić, że wraz z rosnącym 
stażem pracy w danej organizacji rośnie skłonność do za-
chowań kontrproduktywnych, dotyczących na przykład 
używania zasobów organizacji do własnych celów (Diri-
can, Erdil, 2016, s. 354).

Pomimo prowadzonych przez naukowców badań do-
tyczących związków między podejmowaniem zachowań 
kontrproduktywnych a  podmiotowymi cechami pra-
cowników, dotychczasowe analizy nie są  wystarczające. 
Po pierwsze, nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź 
na pytanie o istnienie współzależności między tą grupą 
kryteriów a  postępowaniem pracowników uznawanym 
za właściwe czy słuszne z punktu widzenia interesu or-
ganizacyjnego (O’Fallon, Buterfield, 2005, s.  375–413). 
Po drugie, cały czas istnieje luka w zakresie badań o tej 
tematyce prowadzonych wśród pracowników polskich 
przedsiębiorstw, a  uwarunkowania na poziomie naro-
dowym mogą mieć wpływ na postawy pracowników 
i  oddziaływać na ich skłonność do podejmowania ne-
gatywnych zachowań (Ménard i  in., 2011, s.  266–284; 
Szostek, 2019a, s. 65).

Metoda badawcza

B azując na dotychczasowych publikacjach poświęco-
nych zachowaniom kontrproduktywnym, w  niniej-

szych badaniach postawiono sobie za cel identyfikację 
i ocenę wpływu kryteriów podmiotowych na ocenę słusz-
ności i  częstotliwość podejmowania takich zachowań 
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przez pracowników przedsiębiorstw przemysłu stocznio-
wego w Polsce. Wyniki badań pozwolą uzyskać odpowie-
dzi na pytania: 

1. Czy kryteria podmiotowe, takie jak płeć, wiek, staż 
pracy czy wykształcenie różnicują natężenie wystę-
powania CWB?

2. Jak negatywna ocena CWB wpływa na częstotliwość 
ich występowania? 

Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono 
badania ankietowe wśród pracowników 28 spółek prze-
mysłu stoczniowego, zlokalizowanych w  Polsce w  woje-
wództwach pomorskim i  kujawsko-pomorskim. Łącznie 
ankiety wypełniło 728 respondentów. Kwestionariusz 
ankiety składał się z  metryczki oraz części zasadniczej, 
zawierającej opis dwudziestu jeden zachowań kontrpro-
duktywnych. W  badaniach CWB posłużono się metodą 
samoopisu. Respondenci oceniali, jak często podejmowa-
li wymienione zachowania u obecnego pracodawcy w cią-
gu ostatnich dwóch lat pracy. W pytaniach zastosowano 
skalę od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało nigdy tak się nie zacho-
wałem, a 4 – często mi się to zdarza. Jak pokazują wcześ-
niejsze badania przeprowadzone w oparciu o metaanalizę, 
taka metoda zapewnia bardziej rzetelną ocenę CWB niż 
oparta na obserwacji (Berry i in., 2012, s. 613–636). Pra-
cowników poproszono również o ocenę ich stosunku do 
wymienionych zachowań kontrproduktywnych w  skali 
od 1  do 4  (gdzie 1  oznaczało nie mam nic przeciwko 
takiemu zachowaniu, a 4 – potępiam takie zachowanie). 
Zapewniona anonimowość badania podniosła wiarygod-
ność uzyskanych wyników oraz pozwoliła na pełniejsze 
pozyskanie subiektywnych opinii pracowników (Cohen 
i in., 2013, s. 46; Fox i in., 2007, s. 43). 

Dokonując wyboru zachowań kontrproduktywnych 
podlegających ocenie, kierowano się specyfiką działania 
przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego, skupiając się 
na zachowaniach ukierunkowanych na organizację, ta-
kich, które w  dużym stopniu mogą ograniczać efektyw-
ność pracowników i przyczynić się do powstawania strat. 
Zastosowane narzędzie zawiera krótszą listę badanych 
zachowań niż na przykład popularny kwestionariusz 
CWB-C (Spector, Fox., 2005), co wiąże się ze zwiększe-
niem prawdopodobieństwa udzielenia odpowiedzi przez 
respondentów na wszystkie postawione pytania (Baka 
i in., 2015, s. 165). 

Do analizy wyników badań dotyczących ustalenia 
różnicy pomiędzy oceną przez pracowników etycznego 
aspektu poszczególnych zachowań kontrproduktywnych 
a  deklarowaną częstotliwością ich występowania wyko-
rzystano statystyki opisowe. Ze względu na wielkość pró-
by badawczej (Fagerland, 2012, s. 12–78) oraz wcześniej-
sze praktyki wykorzystywane w  badaniach dotyczących 
zachowań pracowników i  ich zróżnicowania, w  zależno-
ści od podmiotowych uwarunkowań prezentowanych 
w  literaturze przedmiotu, zdecydowano się na wykorzy-
stanie metod parametrycznych. Do zbadania związku 
pomiędzy uwarunkowaniami podmiotowymi a  częstotli-
wością podejmowanych zachowań kontrproduktywnych 
zastosowano analizę korelacji, a  następnie jednoczynni-
kową analizę wariancji oraz t-test. Rzetelność narzędzia 

badawczego oceniono przy zastosowaniu alfy Cronbacha. 
W  obu grupach pytań wartość alfy Cronbacha przekra-
czała 0,88, co świadczy o  dużej zgodności wewnętrznej 
zastosowanego narzędzia (Nunnally, 1978, s. 245)1.

Wyniki badania 

Ś rednie wyniki dotyczące oceny przez pracowników 
poszczególnych zachowań kontrproduktywnych, jak 

również subiektywnej deklaracji pracowników co do czę-
stotliwości ich podejmowania zaprezentowano w tabeli 1. 

Interesująca jest różnica pomiędzy oceną szkodliwości 
poszczególnych zachowań kontrproduktywnych a dekla-
racją częstotliwości ich występowania w  ciągu ostatnich 
dwóch lat. Wyniki badania wskazują, iż negatywna ocena 
zachowań kontrproduktywnych (wyższa wartość średniej 
w odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu akceptacji) 
powoduje mniejszą skłonność do podejmowania tych 
zachowań (niższa średnia w  odpowiedziach na pytania 
dotyczące częstotliwości występowania zachowań), które 
są według pracowników oceniane jako nieakceptowalne2. 
Może to wynikać również z faktu, iż ludzie w mniejszym 
stopniu są skłonni do przyznawania się do zachowań wy-
kraczających w  ich opinii poza normy społeczne (Baka 
i in. 2015, s. 171).

Dla stwierdzenia, czy istnieje związek między badany-
mi cechami pracowników a  częstotliwością podejmowa-
nia CWB, przeprowadzono analizę korelacji, wykorzy-
stując średnią z odpowiedzi dotyczących poszczególnych 
zachowań. W celu potwierdzenia istotności różnic mię-
dzygrupowych zastosowano jednoczynnikową analizę 
wariancji ANOVA oraz w  przypadku płci pracowników 
t-test. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Analiza korelacji pozwala na stwierdzenie, iż staty-
stycznie istotny związek występuje pomiędzy stażem pra-
cy w  danej organizacji a  częstotliwością podejmowania 
zachowań kontrproduktywnych. Wraz ze wzrostem stażu 
pracy zmniejsza się skłonność do CWB. Istnienie istotnych 
statystycznie różnic międzygrupowych potwierdza wynik 
analizy wariancji (tab. 2). Niewielką korelację zauważa się 
również pomiędzy płcią pracownika a  występowaniem 
CWB. Wskazuje ona, iż mężczyźni są  bardziej skłonni 
do podejmowania zachowań szkodzących organizacji. 
W  przypadku tej grupy badanych pracowników średnia 
odpowiedzi dotyczących częstotliwości CWB wyniosła 
1,76, w  przypadku ankietowanych kobiet było to 1,65. 
Również analiza wariancji wskazała, iż grupy wyróżnione 
ze względu na staż pracy i płeć różnią się między sobą.

Dla stwierdzenia powiązań pomiędzy poszczególnymi 
podmiotowymi cechami pracowników a oceną i skłonno-
ściami do podejmowania każdego z badanych zachowań 
przeprowadzono analizę korelacji. Wyniki analizy za-
mieszczono w tabeli 3. 

Dla stwierdzenia, czy różnice pomiędzy poszczegól-
nymi grupami pracowników w przypadku deklarowanej 
częstotliwości występowania poszczególnych zachowań 
są istotne, statystycznie przeprowadzono jednoczynniko-
wą analizę wariancji ANOVA. W przypadku płci pracow-
ników wykorzystano t-test dla grup niezależnych. 
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Tabela 1. Średnie oceny: akceptacji zachowań kontrproduktywnych i częstotliwości ich podejmowania przez pracowników 

Zachowanie kontrproduktywne Poziom akceptacji 
zachowania

Częstotliwość 
występowania 
zachowania

1. Plotkowanie o kimś w miejscu pracy 3,19 2,16

2. Nudzenie się w pracy 3,29 1,82

3. Spóźnianie się do pracy 3,40 1,82

4. Wcześniejsze wychodzenie z pracy 2,96 1,97

5. Przedłużanie przerw 3,22 1,73

6. Nieuprzejmość wobec pracowników, przełożonych, klientów 3,76 1,53

7. Pozorowanie nawału pracy, gdy w rzeczywistości nic się nie robi 3,63 1,43

8. Ukrywanie swoich błędów pracy 3,64 1,50

9. Przychodzenie do pracy po spożyciu alkoholu 3,93 1,12

10. Załatwianie zwolnień lekarskich pomimo dobrego stanu zdrowia 3,82 1,10

11. Branie dodatkowych pieniędzy za to co i tak należało do obowiązków 3,60 1,15

12. Odmawianie wykonania polecenia lub zleconego zadania 3,43 1,29

13. Wykonywanie pracy wolniej niż można 3,46 1,45

14. Dorabianie do pensji w godzinach pracy 3,53 1,22

15. Marnowanie materiałów/surowców należących do firmy 3,78 1,27

16. Niezgłaszanie problemu, licząc, że sytuacja sama się rozwiąże 3,65 1,36

17. Czytanie cudzych wiadomości lub przeglądanie osobistych rzeczy 3,92 1,07

18. Zrzucanie na kogoś winy za własny błąd 3,89 1,11

19. Korzystanie ze służbowego telefonu, drukarki lub innych materiałów w celach 
prywatnych 3,17 1,86

20. Nieprzekazywanie potrzebnych informacji 3,79 1,19

21. Dążenie do pracy w godzinach nadliczbowych, gdy ilość pracy do wykonania 
wcale na to nie wskazuje 3,63 1,26

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Korelacje pomiędzy deklarowaną częstotliwością występowania CWB traktowanych ogólnie a badanymi cechami: stażem 
pracy w organizacji, wiekiem, płcią i wykształceniem pracowników oraz wyniki analizy wariancji

Współczynniki korelacji 
istotne z p<,05

Analiza wariancji ANOVA

F p

Staż pracy -0,16* 6,911 0,000138

Wiek -0,08 4,307 0,005065

Płeć 0,09* 4,988 0,025867

Wykształcenie -0,07 1,340 0,262442

Źródło: opracowanie własne (braki danych usuwano przypadkami)

Najsilniejszy związek z  występowaniem zachowań 
kontrproduktywnych w  grupie ankietowanych pracow-
ników stwierdzono w  przypadku stażu pracy. Staty-
stycznie istotne korelacje wystąpiły w przypadku 11 z 21 
zachowań poddanych badaniu. Dla większości zacho-
wań korelacje między tymi wielkościami są negatywne. 

Wyniki analizy wariancji potwierdziły, iż pomiędzy 
poszczególnymi grupami wyróżnionymi ze względu na 
długość stażu pracy w  danej organizacji różnice w  czę-
stotliwości występowania poszczególnych zachowań 
są  istotne statystycznie. Uzyskane wyniki pozostają 
w zgodzie z wcześniejszymi badaniami, których autorzy 
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wskazywali na zmniejszenie skłonności do zachowań 
kontrproduktywnych u pracowników z dłuższym stażem 
pracy w danej organizacji (Dirican, Erdil, 2016, s. 360). 
Co ciekawe, podobnie jak w badaniach prezentowanych 
w artykule A. Diricana i O. Erdilsa (2016, s. 354), wraz 
z dłuższym stażem pracy w danej firmie rosła skłonność 
pracowników do korzystania z  zasobów organizacji 
w  celach prywatnych, co stanowiło wyjątek wśród in-
nych badanych CWB.

W  mniejszym stopniu na częstotliwość podejmowa-
nia zachowań kontrproduktywnych miał wpływ wiek 

ankietowanych. W  tym przypadku istotne statystycznie 
korelacje wystąpiły w  przypadku 9  spośród wymienio-
nych w  ankiecie zachowań. Analiza wariancji ANOVA 
potwierdziła istotność różnic występujących pomiędzy 
grupami pracowników wyróżnionych ze względu na wiek. 
W  przypadku zachowań związanych przede wszystkim 
z wydajnością pracy i właściwym wykorzystaniem czasu 
pracy, wraz z wiekiem pracowników zmniejszała się ich 
częstotliwość, co pozostaje w  zgodzie z  poprzednimi 
wnioskami prezentowanymi w  literaturze przedmiotu 
(Berry i in., 2007, s. 413; Pletzer i in., 2017).

Tabela 3. Korelacje pomiędzy stażem pracy w danej firmie, wiekiem, płcią i wykształceniem a oceną akceptacji i podejmowaniem 
zachowań kontrproduktywnych 

Staż pracy Wiek Płeć Wykształcenie

O W O W O W O W

1. Plotkowanie o kimś w miejscu pracy 0,11* -0,04 0,11* -0,05 -0,02 -0,06 0,00 -0,02

2. Nudzenie się w pracy 0,05 -0,06 0,11* -0,09* 0,06 0,03 -0,02 -0,09*

3. Spóźnianie się do pracy 0,02 -0,05 0,11* -0,17* -0,01 -0,01 -0,01 0,05

4. Wcześniejsze wychodzenie z pracy 0,09* 0,01 0,18* -0,01 0,02 -0,02 -0,03 0,01

5. Przedłużanie przerw 0,13* -0,07 0,16* -0,05 0,09 0,06 0,00 -0,08

6. Nieuprzejmość wobec pracowników, 
przełożonych, klientów 0,06 0,00 0,12* -0,02 -0,04 -0,04 0,09* -0,07

7. Pozorowanie nawału pracy, gdy 
w rzeczywistości nic się nie robi 0,10* -0,12* 0,09* -0,10* -0,04 0,07 0,07 -0,13*

8. Ukrywanie swoich błędów pracy 0,05 -0,07 0,03 0,00 -0,03 0,13* 0,07 -0,12*

9. Przychodzenie do pracy po spożyciu alkoholu 0,10* -0,06 0,09* -0,04 -0,05 0,09* 0,08 -0,10*

10. Załatwianie zwolnień lekarskich pomimo 
dobrego stanu zdrowia 0,17* -0,22* 0,12* -0,12* -0,06 0,08 0,09* -0,14*

11. Branie dodatkowych pieniędzy za to co i tak 
należało do obowiązków 0,11* -0,17* 0,10* -0,10* 0,03 0,07 -0,02 -0,05

12. Odmawianie wykonania polecenia lub 
zleconego zadania 0,06 -0,14* 0,12* -0,07 0,05 0,08 -0,03 -0,08

13. Wykonywanie pracy wolniej niż można 0,06 -0,18* 0,09* -0,13* -0,06 0,08 -0,06 -0,01

14. Dorabianie do pensji w godzinach pracy 0,20* -0,20* 0,20* -0,08 -0,05 0,10* 0,02 -0,04

15. Marnowanie materiałów/surowców 
należących do firmy 0,17* -0,15* 0,15* -0,13* 0,03 -0,01 0,00 -0,07

16. Niezgłaszanie problemu, licząc, że sytuacja 
sama się rozwiąże 0,04 0,02 0,01 0,05 0,11* -0,06 -0,04 0,04

17. Czytanie cudzych wiadomości lub 
przeglądanie osobistych rzeczy 0,14* -0,13* 0,05 -0,07 -0,09* 0,00 0,03 0,01

18. Zrzucanie na kogoś winy za własny błąd 0,15* -0,14* 0,09* -0,10* -0,04 0,08 0,07 -0,06

19. Korzystanie ze służbowego telefonu, 
drukarki lub innych materiałów w celach 
prywatnych

-0,04 0,12* 0,10* 0,02 0,09* -0,04 -0,11* 0,23*

20. Nieprzekazywanie potrzebnych informacji 0,12* -0,08 0,14* -0,08 -0,05 0,09* 0,09* -0,06

21. Dążenie do pracy w godzinach 
nadliczbowych, gdy ilość pracy do wykonania 
wcale na to nie wskazuje

0,15* -0,12* 0,09* -0,10* -0,04 0,11* 0,13* -0,10*

Kolumny oznaczone jako O — akceptacja danego zachowania, kolumny oznaczone jako W — częstotliwość występowania danego za-
chowania 
Symbolem gwiazdki zaznaczono statystycznie istotne korelacje z p < ,05
Źródło: opracowanie własne (braki danych usuwano przypadkami)
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Stwierdzono również korelację pomiędzy płcią pracow-
ników a  częstotliwością występowania niektórych zacho-
wań kontrproduktywnych. Takie zachowania, jak: ukrywa-
nie błędów, praca pod wpływem alkoholu, dorabianie do 
pensji w godzinach pracy, brak przekazywania informacji 
czy dążenie do pracy w godzinach nadliczbowych pomimo 
braku takiej potrzeby, częściej występowały wśród ankie-
towanych mężczyzn. Przeprowadzony t-test potwierdził, 
iż różnice pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn były istotne 
statystycznie w  przypadku tych zachowań. Podobnie jak 
w  poprzednich badaniach (Spector, Zhou, 2014, s.  675; 
Baka i in., 2015, s. 169) można wnioskować, iż płeć w przy-
padku badanych pracowników była czynnikiem w małym 
stopniu wpływającym na częstotliwość występowania za-
chowań kontrproduktywnych. Jednak korelacja w  części 
z badanych zachowań była istotna statystycznie i pozwala 
na stwierdzenie, iż takie zachowania częściej deklarowane 
były przez pracowników płci męskiej.

W  przypadku zależności pomiędzy występowaniem 
zachowań kontrproduktywnych a  wykształceniem pra-
cowników korelację stwierdzono w przypadku 7 z wymie-
nianych zachowań. Istotność różnic potwierdziła analiza 
wariancji. Częstotliwość występowania CWB, takich 
jak: pozorowanie dużej ilości pracy, ukrywanie błędów 
czy nieuprawnione zwolnienia lekarskie, zmniejszała się 
wraz ze wzrostem wykształcenia pracowników. Natomiast 
korzystanie ze służbowego sprzętu i  materiałów było 
wraz ze wzrostem wykształcenia skorelowane pozytyw-
nie. Uzyskane wyniki wskazują na związek pomiędzy 
wykształceniem a  częstotliwością występowania jedynie 
niewielkiej liczby badanych zachowań kontrproduktyw-
nych. Podobnie jak w  przypadku wyników badań opisy-
wanych w literaturze (np. wśród pracowników przemysłu 
stoczniowego w Nigerii – Uche i in., 2017, s. 117–138), nie 
można stwierdzić, iż wykształcenie pracownika ma zna-
czący wpływ na ogólną częstotliwość występowania tego 
typu szkodliwych zachowań.

Podsumowanie

P rezentowane w  artykule wyniki badań akceptacji 
i  występowania zachowań kontrproduktywnych po-

zwalają na weryfikację wniosków zawartych w  pracach 
innych badaczy, dotyczących wpływu czynników pod-
miotowych na CWB. W  badaniach stwierdzono, iż spo-
śród analizowanych czynników podmiotowych staż pracy 
w  danej firmie wpływał zarówno na poziom akceptacji 
zachowań kontrproduktywnych, jak i  częstotliwość ich 
występowania. W  mniejszym stopniu, ale istotne staty-
stycznie różnice w częstotliwości zachowań kontrproduk-
tywnych traktowanych ogólnie, występowały pomiędzy 
ankietowanymi kobietami i  mężczyznami. Pomimo że 
w przypadku wieku i wykształcenia pracowników wpływ 
na ogół zachowań nie był istotny statystycznie, to wystę-
powały zachowania, których częstotliwość zależna była 
od badanych cech pracowników. Uzyskane wyniki badań 
są  częściowo zgodne z  tymi publikowanymi w  literatu-
rze przedmiotu. Różnice mogą wynikać z  odmienności 
kontekstu narodowego lub specyfiki branży, w  której 

przeprowadzono badania. Prezentowane rozważania 
przyczynią się nie tylko do rozwoju teoretycznej wiedzy 
na temat niepożądanych zachowań w organizacjach, ale 
mają również zastosowanie praktyczne. Mogą być wyko-
rzystane w  pracach związanych z  optymalizacją plano-
wania i  wykorzystania zasobów ludzkich w  organizacji. 
Zwracają uwagę na to, jak ważnym działaniem w  tym 
obszarze jest zastosowanie rozwiązań pozwalających na 
dłużej związać pracownika z  organizacją, gdyż staż pra-
cy w badanych organizacjach okazał się najważniejszym 
z  badanych czynników, wpływających na mniejszą ilość 
negatywnych zachowań ze strony pracowników.

Warto jednak zwrócić uwagę na ograniczenia prezento-
wanych badań. Po pierwsze wybór przedsiębiorstw z  jed-
nej branży, przemysłu stoczniowego, pozwala na lepsze 
rozpoznanie postaw pracowników w  danej grupie przed-
siębiorstw i co za tym idzie, trafniejsze wnioski dotyczące 
możliwych kierunków optymalizacji zarządzania zasobami 
ludzkimi, jednak nie daje możliwości dokonywania uogól-
nień co do występowania zachowań kontrproduktywnych 
w innych przedsiębiorstwach w Polsce. Potrzebne są dalsze 
badania w tym zakresie w organizacjach zróżnicowanych 
pod względem rodzajów działalności, a  także rodzajów 
własności (publiczne/prywatne), a  także rozszerzenie ich 
zakresu terytorialnego na inne rejony Polski. Ponadto 
metoda samoopisu, pomimo iż uważana za jedno ze sku-
teczniejszych narzędzi w badaniach CWB, ma istotną wadę. 
Ludzie często nie potrafią, nawet w anonimowej ankiecie, 
przyznać się do zachowań ocenianych jako nieetyczne 
(Baka i in., 2015, s. 171). Większość ankietowanych dekla-
rowała, iż w ich przypadku takie zachowania nie występują 
lub występują sporadycznie. Stąd duża asymetria uzyska-
nych wyników w pytaniach o częstotliwość CWB (są one 
prawostronnie skośne –  średnia skośność wyniosła 2,04) 
i niskie wartości średnich dla poszczególnych zachowań3. 
Świadomość niedoskonałości wybranego narzędzia skłoni-
ła nas do zastosowania również metody projekcyjnej (Baka 
i in., 2015, s. 172) do oceny CWB. Mniejsza skłonność pra-
cowników do deklarowania zachowań nieetycznych, które 
oceniają jako bardziej szkodliwe społecznie, może wskazy-
wać, iż w rzeczywistości metoda samoopisu nie do końca 
pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. W dalszych 
badaniach nad zachowaniami kontrproduktywnymi warto 
rozważyć wprowadzenie dodatkowych metod, w  oparciu 
o ocenę współpracowników i przełożonych, mając jednak 
świadomość ograniczeń tego podejścia. 
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Przypisy

1) Na wysoką rzetelność skali może mieć wpływ rozkład odpo-
wiedzi respondentów, którzy w  większości wybierali odpo-
wiedzi 1  lub 2 w pytaniu o częstotliwość występowania po-
szczególnych zachowań kontrproduktywnych.

2)  W odpowiedziach na pytania dotyczące poziomu akceptacji 
i  częstotliwości zachowań kontrproduktywnych zastosowa-
no przeciwstawną skalę. Stąd większa różnica w  odpowie-
dziach na pytania dotyczące poziomu akceptacji poszczegól-
nych zachowań i częstotliwości ich występowania w ocenie 
pracowników oznacza, iż w mniejszym stopniu deklarują oni 
zachowania, które oceniają negatywnie. 

3)  Na dużą koncentrację danych wskazują również dodatnie, 
wysokie wartości kurtozy w odpowiedziach na pytania 9, 10, 
11, 15, 16, 17, 18, 20 i 21.
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Personal Characteristics and Counterproductive 
Work Behaviour among Employees 
of the Shipyard Industry in Poland

Summary

The present study examines CWB and personal char-
acteristics of employees such as age, gender, tenure and 
level of education. The data was gathered in 28 shipyard 
industry organisations using a  questionnaire (n = 728). 
The questionnaire was designed not only to examine 
self-reported engagement in behaviours that correspond 
with CWB, but also employees’ opinion about these be-
haviours. To analyse the results, we have used descriptive 
statistics and correlation analysis. We compared the dif-
ferences between groups with one-way ANOVA and t-test. 
The findings generally indicate that tenure and gender 
in organisations have impact on CWB. The results also 
suggest that personal characteristics, even if they do not 
determine CWB as a whole, can be correlated with some 
of the researched behaviours. The findings broaden the 
knowledge about the engagement in CWB among Polish 
employees. The research constitutes a useful guideline to 
managers. Given the consequences of CWB, it is import-
ant for organisations to understand how demographic 
variables can affect employees’ propensity to engage in 
negative behaviour.
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personal facets, socio-demographic criteria
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Wprowadzenie

C ontrolling personalny stał się jednym z  trendów 
rozwojowych współczesnego HR (Deloitte, 2020; 

Agencja Grow, 2020). Z przeprowadzonych przez autorkę 
wcześniejszych badań nad controllingiem personalnym 
wynika m.in. to, że mimo istniejącego zapotrzebowania 
organizacji na specjalistów z tego obszaru, na rynku pracy 
jest ich za mało (Grzesiak, 2021). Niełatwy dostęp do con-
trollerów personalnych może czynić ich pożądaną grupą 
specjalistów. 

W  pracy postawiono trzy pytania badawcze: (1) ja-
kie są  wymogi kompetencyjne pracodawców na rynku 
pracy dla controllerów personalnych? (2) jakie zadania 
związane są z pracą na tym stanowisku? oraz (3) czy na 
stanowiskach dotyczących controllingu w wymiarze ogól-
nym są wpisane zadania dotyczące funkcji personalnej? 
Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy 
wymagań kompetencyjnych (w  odniesieniu do wiedzy, 
umiejętności oraz postaw) dla controllerów personalnych 
oraz zadań dla nich, a  także dla controllerów w  wymia-
rze ogólnym. Analiza została przeprowadzona z  punktu 
widzenia pracodawców –  podstawą do jej dokonania 
stały się ogłoszenia o  pracę. Artykuł składa się z  wpro-
wadzenia, sekcji dotyczącej przedstawienia controllingu 
personalnego w świetle literatury przedmiotu oraz opisu 
zastosowanej metodyki badawczej. W części empirycznej 
zaprezentowano uzyskane rezultaty badawcze. Opraco-
wanie kończy podsumowanie.

Controlling personalny w świetle 
literatury przedmiotu

C ontrolling personalny jest rodzajem controllingu 
w  wymiarze ogólnym, wyodrębnionym ze względu 

na obszar funkcyjny, którym się zajmuje (Gmür, Peterhoff, 
2005, s. 235; Nowak, 2008, s. 16). Nazywany jest on „wy-
rafinowaną formą controllingu” (Nesterak i in., 2020, s. 7) 
oraz jego „przypadkiem szczególnym” (Nesterak i  in., 
2020, s.  12). Jedna z  definicji controllingu personalnego 
określa go jako „wewnętrzny system monitorowania, ana-
lizy, oceny i  podejmowania decyzji służących realizacji 
celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami 
ludzkimi w  przedsiębiorstwie”  (Bernais, Ingram, 2005, 
s.  15). Controlling personalny nie polega więc na kon-
trolowaniu pracowników. Przetwarza on między innymi 
informacje dotyczące funkcji personalnej, przedstawiając 

je w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Służą one do 
dalszych analiz, na podstawie których podejmowane 
są decyzje personalne (Nowak, 2008, s. 21).

Za wspólny mianownik opracowań naukowych z  tego 
obszaru badawczego można uznać „pochwałę” controllingu 
personalnego i zachętę do jego wdrażania/rozwijania w or-
ganizacjach. Autorzy w  większości stwierdzają, że ma on 
możliwości zwiększenia skuteczności/efektywności działań 
personalnych między innymi poprzez to, że analizuje i oce-
nia obszar personalny w  organizacji, wspierając realizację 
celów i  współtworząc wiarygodny system informacji per-
sonalnej (Pocztowski, Purgał-Popiela, 2004, s. 180; Nowak, 
2008, s. 16–18; Nesterak i in., 2020, s. 15). 

Controlling personalny nie jest zagadnieniem nowym 
w polskiej literaturze. Opracowania z  tego zakresu mają 
charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, a doty-
czą m.in.:

• narzędzi controllingu personalnego (Nowak, 2007; 
Wojtaszczyk, Striker, 2011; Kowalczyk, 2015; Grze-
siak, 2018; Lipka, 2018);

• problemów badawczych w  controllingu personal-
nym (Foremna-Pilarska, 2017);

• controllingu personalnego w różnych organizacjach 
(Sztorc, 2008; Cewińska, Striker, 2011; Janczyk-

-Strzała, 2013; Marciniak, 2015; Nowak, 2015; Paź-
dzior, Paździor, 2016; Nesterak i in., 2020);

• controllingu personalnego w  ujęciu teoretycznym 
(Pocztowski, 1994; Pocztowski, Purgał-Popiela, 
2004; Bernais, Ingram, 2005).

W literaturze brak jest badań dotyczących analizy ryn-
ku pracy dla controllerów personalnych w Polsce. Prezen-
towane opracowanie ma szansę wypełnić tę lukę w zakre-
sie postawionych przez autorkę pytań badawczych. 

Procedura i próba badawcza

P rzedmiotem badań jest analiza treści ofert pracy dla 
(Babby, 2005, s. 343, 367):

1) controllera personalnego pod kątem realizowanych 
zadań oraz wymagań kompetencyjnych (wiedzy, 
umiejętności i postaw) wobec kandydatów; 

2) controllera w  wymiarze ogólnym pod kątem reali-
zowanych zadań, związanych z funkcją personalną.

Zastosowano analizę treści danych zastanych. Ich źródłem 
stały się ogłoszenia o  pracę na stanowiskach związanych 

ANALIZA RYNKU PRACY DLA CONTROLLERÓW 
PERSONALNYCH W POLSCE

Lena Grzesiak

DOI: 10.33141/po.2021.8.05 Przegląd Organizacji, Nr 8(979), 2021, s. 37-44

www.przegladorganizacji.pl

© Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

http://www.przegladorganizacji.pl


38 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 8/2021

Tabela 1. Statystyka znalezionych ogłoszeń o pracę

Ogłoszenia o pracę Liczba ogłoszeń o pracę

Znalezione w pierwszej fazie 326

Wykluczone z analizy, w tym: 136

a) zdublowane 48

b) niedotyczące controllingu w wymiarze ogólnym i controllingu personalnego 57

c) dotyczące controllingu logistycznego oraz marketingowego 31

Analizowane, w tym te dotyczące: 190

a) controllingu w wymiarze ogólnym 147

b) controllingu personalnego 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

Tabela 2. Specyfika organizacji

Typ organizacji ze względu na
Liczba analizowanych 

ogłoszeń dla controllera 
w wymiarze ogólnym

Liczba analizowanych 
ogłoszeń dla controllera 

personalnego

Sektor
sektor publiczny 23 0

sektor prywatny 124 43

Pochodzenie kapitału
kapitał polski 49 4

kapitał zagraniczny 98 39

Razem 147 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

z controllingiem personalnym i controllingiem w wymiarze 
ogólnym. Ogłoszenia o  pracę zostały wybrane, ponieważ 
(Rafaeli, Oliver, 1998, s. 342–345; Cullen, 2004, s. 138; Fa-
berman, Kudlyak, 2016, s. 1–4):

• są  uznawane za odbicie oczekiwań pracodawcy 
względem kandydata idealnego;

• są źródłem wiedzy o tym, jak dana grupa zawodowa 
jest postrzegana przez organizację; 

• pokazują, jakie odniesienie do danego zawodu ma 
praktyka. 

Źródłem ogłoszeń o pracę stał się portal Indeed. Sko-
rzystano z  niego, ponieważ zapewniał on standaryzację 
i  porównywalność opublikowanych tam informacji 
( https://en.wikipedia.org/wiki/Indeed). Ogłoszenia o  pra-
cę zbierano od 1 grudnia 2020 do 20 kwietnia 2021.

Dobór próby ogłoszeń o  pracę był celowy. Aby je 
znaleźć, wpisywano do wyszukiwarki na portalu Indeed 
frazy: „controlling personalny”, „controller personalny”, 

„controlling HR”, „controller HR”, „controlling ZZL”, „con-
troller ZZL”, „controlling funkcji personalnej”, „controller 
funkcji personalnej”, „specjalista ds. controllingu perso-
nalnego”, „specjalista ds. controllingu HR”, „specjalista ds. 
controllingu ZZL”. Słowa te były wpisywane w językach: 
polskim, angielskim i niemieckim. Wpisywanie w wyszu-
kiwarkę różnych słów było spowodowane różnym określa-
niem przez pracodawców w ofertach o pracę nazw anali-
zowanych obszarów. Wykluczono na etapie wyszukiwania 

staże, praktyki oraz wolontariat. Z punktu widzenia zało-
żeń badawczych nie miało natomiast znaczenia:

• czy analizowane stanowisko było juniorskie czy 
seniorskie;

• czy praca może być świadczona w  trybie zdalnym 
czy nie;

• jaki jest rodzaj i  lokalizacja organizacji, która pro-
wadzi rekrutację.

Po wstępnej analizie treści ofert okazało się, że wśród 
326 ogłoszeń przedstawionych przez serwis indeed.com 
znalazły się również takie, które nie dotyczyły ani con-
trollingu personalnego, ani controllingu w  wymiarze 
ogólnym. Wykluczono je z dalszej analizy, podobnie jak 
te, które były zdublowane. Tabela 1 przedstawia statystykę 
znalezionych ogłoszeń o pracę.

Przeanalizowano i  skodyfikowano1 ostatecznie 190 
ogłoszeń o pracę, które zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwsza z nich dotyczyła ogłoszeń związanych z controllin-
giem w  wymiarze ogólnym (147), druga –  wyłącznie con-
trollingu personalnego (43). Każdą z wyodrębnionych grup 
analizowano osobno, zwracając uwagę na różne aspekty. Nie 
badano natomiast ogłoszeń o pracę pod kątem poprawności 
ich sporządzenia ani oferowanych warunków zatrudnienia.

Analiza skodyfikowanych ogłoszeń o  pracę przebiegała 
w  dwóch etapach. W  pierwszym, poświęconym wyłącznie 
stanowiskom związanym z controllingiem w wymiarze ogól-
nym, analizowano wyłącznie zadania pod kątem powiązania 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indeed
http://indeed.com
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wykonywanych zadań z  funkcją personalną. Drugi etap 
poświęcony był analizie stanowisk związanych wyłącznie 
z  controllingiem personalnym pod kątem wymogów kom-
petencyjnych i realizowanych zadań.

Poniżej zostaną przedstawione wyniki dokonanych ana-
liz. Znaczenie danego wymogu kompetencyjnego zostało 
ustalone na podstawie uszeregowania według częstotliwości 
występowania (od tych pojawiających się najczęściej do tych 
najrzadziej). Dane w ogłoszeniach w  języku angielskim zo-
stały przetłumaczone na język polski z wyjątkiem nazw sta-
nowisk (tab. 3). Mimo iż poszukiwano też ogłoszeń o pracę 
w  języku niemieckim, nie znalaziono jednak żadnej oferty 
pracy w tym języku.

Różne organizacje poszukiwały osób na stanowiska 
związane z  controllingiem personalnym i  controllingiem 
w wymiarze ogólnym. W tabeli 2 przedstawiono specyfikę 
organizacji, z których pochodziły analizowane ogłoszenia.

Jeżeli chodzi o  organizacje poszukujące controllerów 
w  wymiarze ogólnym, to dominowały te z  sektora prywat-
nego, o kapitale zagranicznym. Zwraca uwagę natomiast, że 
nie było ani jednej oferty pracy dla controllera personalnego 
z sektora publicznego. Oferty pracy dla controllerów personal-
nych miały w większości organizacje o kapitale zagranicznym, 

zazwyczaj były to filie oddziałów zagranicznych korporacji2. 
Reprezentowały one różne branże. Większość tych organi-
zacji stanowiły te z gospodarki opartej na wiedzy i z sektora 
kreatywnego, najmniej – te z sektora budowlanego. 

Wyniki badań

N azwy stanowisk, jakie się pojawiły w analizowanych 
ogłoszeniach o pracę, były różne. Podane są w dwóch 

językach: polskim i angielskim. Zostały przedstawione 
w tabeli 3.

Nazewnictwo stosowane w  ogłoszeniach o  pracę, dla 
określenia zawodu realizującego zadania z zakresu control-
lingu personalnego, jest różne3. Dominują nazwy odnoszące 
się do controllera, specjalisty oraz analityka. Najrzadziej 
pojawiały się stanowiska odnoszące się do kontrollera. Na-
tomiast w przypadku nazw stanowisk związanych z contro-
llingiem w wymiarze ogólnym były one mniej zróżnicowane.

W dalszej kolejności przeanalizowano te ogłoszenia o pra-
cę, które były związane z controllingiem w sensie ogólnym. 
Chciano sprawdzić, czy na stanowiskach niededykowanych 
wprost funkcji personalnej są zadania z nią związane. Wyni-
ki analizy w tym zakresie przedstawione są w tabeli 4. 

Tabela 3. Nazwy stanowisk w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Nazwa stanowiska — obszar 
controllingu personalnego Liczba ogłoszeń specjalista ds. controllingu 

polityki personalnej 1

analityk kosztów wynagrodzeń 3 specjalista ds. analiz 
i raportowania HR 1

analityk skuteczności HR 3 personel controller 1

analityk danych ds. HR i płac 2 cost labour controller 1

analityk HR 2 HR controller 1

analityk kosztów pracy 2 HRM controller 1

analityk ds. optymalizacji 
procesów HR 2 payroll and HR analyst 1

controller HR 2 senior HR Reporting analyst 1

controller personalny 2 compensation analyst 1

controller kadr 2 payroll analyst 1

kontroller personalny 2
Nazwa stanowiska 

— obszar controllingu 
w wymiarze ogólnym

Liczba ogłoszeń

kontroller HR 2 controller 62

specjalista ds. controllingu HR 2 specjalista ds. controllingu 51

specjalista ds. controllingu 
personalnego 2 kontroller 24

analityk danych personalnych 1 analityk 3

controller procesów HR 1 analityk kosztów 3

controller kosztów pracy 1 controller procesów 
organizacyjnych 2

controller ZZL 1 analityk danych 1

specjalista ds. analizy potencjału 
pracy 1 controller organizacyjny 1

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 4. Zadania z zakresu funkcji personalnej realizowane na stanowiskach związanych z controllingiem w wymiarze ogólnym

Zadania z zakresu funkcji personalnej Liczba ogłoszeń o pracę

analiza kosztów wynagrodzeń 29*

budżetowanie kosztów wynagrodzeń 29*

* były to te same ogłoszenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizowanych ogłoszeń o pracę

Tabela 5. Wymagania dotyczące wiedzy w analizowanych ogłoszeniach o pracę w obszarze controllingu personalnego

Lp. Wymagania dotyczące wiedzy Liczba ogłoszeń o pracę

1 wykształcenie wyższe 43

2 doświadczenie zawodowe 42

3 znajomość prawa pracy i systemu PPK 39

4 zaawanasowana znajomość pakietu Office, z naciskiem na Excel 38

5 znajomość języków obcych 31

6 znajomość narzędzi z zakresu controllingu personalnego 19

7 doświadczenie w analizowaniu danych (w tym danych personalnych) i ich raportowaniu 16

8 znajomość programów finansowo-księgowych 13

9 znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej, w tym budżetowania 11

Źródło: opracowanie własne

wskazano w  żadnym z  analizowanych ogłoszeń o  pra-
cę, że na stanowisku mogą pracować osoby w  trakcie 
studiów.

Pozostałe wymagania związane z  wiedzą mają cha-
rakter: (1) bardziej finansowo-rachunkowy (jak np. zna-
jomość zagadnień z  zakresu rachunkowości zarządczej, 
w tym budżetowania), (2) dotyczący zagadnień z zakresu 
ZZL (np. znajomość prawa pracy i systemu PPK) lub (3) 
natury ogólnej (np. znajomość języków obcych).

W  dalszej kolejności przeanalizowano wymagania 
pracodawców wobec kandydatów na controllerów per-
sonalnych dotyczące umiejętności. W  analizowanych 
ogłoszeniach wymogi te były wskazywane o wiele rzadziej 
niż te dotyczące wiedzy. Zidentyfikowano 7 wymagań do-
tyczących umiejętności (tab. 6).

Praktycznie w  każdym z  analizowanych ogłoszeń wy-
magane były umiejętności analityczne. Pracodawcy cenili 
umiejętności związane z analizą danych i formułowaniem 
wniosków, a  także umiejętności pracy w  systemie ERP5 
(ang. Enterprise Resource Planning) oraz z  zakresu IT 
i  bardzo dobrej organizacji pracy. Najmniej wśród pra-
codawców uznane były umiejętności komunikacyjne 
i współpracy. 

Analizie podlegały także wymagane w analizowanych 
ogłoszeniach postawy. Zidentyfikowano jedynie 2 wyma-
gania (tab. 7). 

Najczęściej poszukiwana postawa dotyczyła samodziel-
ności w działaniu, najmniej zaś poszukiwano kandydatów, 
którzy cechują się „zacięciem humanistycznym”. W  tym 
ostatnim przypadku pracodawca jednak nie doprecyzo-
wał, co miał dokładnie na myśli.

Z   analizy danych wynika, że na stanowiskach zwią-
zanych z  controllingiem w  wymiarze ogólnym (a  więc 
odnoszącym się do działalności całej organizacji) zadania 
z zakresu funkcji personalnej dotyczą wyłącznie budżeto-
wania kosztów wynagrodzeń oraz ich analizy. 

Dalej skupiono się już tylko na ogłoszeniach o pracę 
dla controllerów personalnych. Zidentyfikowano 9  wy-
magań dotyczących wiedzy na stanowiskach z  zakresu 
controllingu personalnego. Zostały one przedstawione 
w tabeli 5. 

Pracodawcy wymagali głównie wiedzy wynikającej 
z  doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia wyż-
szego. W każdym z analizowanych ogłoszeń o pracę było 
wskazanie na posiadane wykształcenie wyższe, bez dopre-
cyzowania, czy chodzi o studia licencjackie czy magister-
skie. W   przypadku kierunków wykształcenia były dwie 
grupy dokładnych wskazań: jedna część ogłoszeń kładła 
nacisk na wykształcenie ekonomiczne z zakresu finansów 
i  rachunkowości (19 ogłoszeń), druga grupa –  na wy-
kształcenie wyższe dotyczące zarządzania i  zarządzania 
zasobami ludzkimi (22 ogłoszenia). W  zdecydowanej 
mniejszości było wymaganie wykształcenia wyższego 
z  zakresu matematyki (1  ogłoszenie) czy ekonometrii 
(1 ogłoszenie).

Pracodawcy odnosili się także do wymaganego 
doświadczenia zawodowego. Średnie wymagane do-
świadczenie zawodowe to 4 lata. W większości ogłoszeń 
o pracę brakowało doprecyzowania, o  jakie konkretnie 
doświadczenie chodzi, czy w  ogóle o  doświadczenie 
zawodowe, czy na podobnym stanowisku związanym 
z  controllingiem/controllingiem personalnym. Nie 
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Kolejnym analizowanym obszarem były zadania, jakie 
mają być wykonywane na stanowiskach z zakresu contro-
llingu personalnego. Zidentyfikowano 15 różnych zadań 
w różnych obszarach funkcji personalnej (tab. 8). 

Choć zadania controllingu personalnego mogą do-
tyczyć każdego obszaru z  zakresu funkcji personalnej, 
to tabela 8  zdaje się tego nie potwierdzać. Najczęściej 

zadania te związane są  z  obszarem wynagrodzeń oraz 
efektywności pracowniczej. Sądząc po częstotliwości wy-
stępowania, najważniejszym zadaniem na analizowanych 
stanowiskach jest budżetowanie, w  tym kontrolowanie 
kosztów pracy. Koszty pracy w tej grupie ogłoszeń o pra-
cę nie są  ograniczone wyłącznie do kosztów wynagro-
dzeń (a więc jest inaczej niż było to w przypadku zadań 

Tabela 6. Wymagania dotyczące umiejętności w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Wymagania dotyczące umiejętności Liczba ogłoszeń o pracę

1 umiejętności analityczne 41

2 umiejętności formułowania wniosków 23

3 umiejętność pracy w systemie ERP 21

4 umiejętności z zakresu IT 20

5 umiejętności dobrej organizacji pracy 19

6 umiejętności komunikacyjne/komunikatywność4 9

7 umiejętności współpracy 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7. Wymagania dotyczące postaw w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Wymagania dotyczące postaw Liczba ogłoszeń o pracę

1 samodzielność w działaniu 21

2 „zacięcie humanistyczne” 1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Realizowane zadania w analizowanych ogłoszeniach o pracę

Lp. Zadania Liczba ogłoszeń o pracę

1 budżetowanie, w tym kontrolowanie kosztów pracy 43

2 pomiar, interpretacja i analiza wskaźników z zakresu HR 39

3 pomiar, interpretacja i analiza efektywności działań personalnych i efektywności pracowniczej 31

4 raportowanie bieżących działań HR i stanu zasobów ludzkich do najwyższego kierownictwa 29

5 analiza i ocena inwestycji w kapitał ludzki 27

6 wyliczanie rezerw (np. urlopowych, premiowych) 27

7
przygotowywanie planów zatrudnienia i prognoz personalnych w oparciu o modele 
predykcyjne, w tym współkształtowanie poziomu i struktury poziomu zatrudnienia 
pracowników

23

8 realizacja badań dotyczących m.in. zaangażowania i satysfakcji pracowników 19

9 współpraca z działami: HR, finansowym, controllingu oraz z HR business partnerem 13

10 współtworzenie efektywnych systemów wynagradzania pracowników 11

11 wsparcie w optymalizacji zzl, w tym budowanie narzędzi optymalizujących proces HR 10

12 monitorowanie trendów rynkowych w zakresie funkcji personalnej 9

13 śledzenie dobrych praktyk z zakresu HR oraz ich późniejsza prezentacja w organizacji 8

14 współtworzenie strategii personalnej 8

15 „współtworzenie wartości dla zzl”6 3

Źródło: opracowanie własne
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z  zakresu controllingu w  wymiarze ogólnym). Ponadto 
można odnieść wrażenie, że współpraca z innymi działa-
mi (w tym z samym działem HR) nie jest priorytetowym 
zadaniem controllerów personalnych (takie wskazanie 
znalazło się w mniej niż w połowie analizowanych ogło-
szeń). Dodatkowo w  analizowanych zadaniach nie było 
innego (niż odniesienie do budżetu kosztów pracy i ana-
lizy wskaźnikowej) uszczegółowienia narzędzi z zakresu 
controllingu personalnego.

Dyskusja wyników badań

P ostawiono trzy pytania badawcze: (1) jakie są wymo-
gi kompetencyjne pracodawców na rynku pracy dla 

controllerów personalnych? (2) jakie zadania związane są 
z pracą na tym stanowisku? oraz (3) czy na stanowiskach 
dotyczących controllingu w wymiarze ogólnym są wpisa-
ne zadania dotyczące funkcji personalnej?

Odpowiadając na pierwsze z nich, można stwierdzić, że 
pracodawcy oczekują od kandydatów kompetencji opar-
tych głównie na wiedzy z zakresu controllingu, finansów 
i zarządzania ludźmi oraz wiedzy praktycznej, wynikają-
cej z doświadczenia zawodowego. Dodatkowo pracodaw-
cy poszukują controllerów personalnych cechujących się 
pewnymi postawami, które można uznać za takie, które 
mogą pojawić się jako wymóg na praktycznie każdym 
stanowisku. W zdecydowanej mniejszości od kandydatów 
wymagane były natomiast kompetencje społeczne. 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło zadań związanych 
z pracą na tym stanowisku. Relatywnie małe zróżnicowa-
ne zadań dla controllerów personalnych i  ich ogranicze-
nie do jedynie wybranych obszarów funkcji personalnej 
może wynikać z faktu, że w organizacjach nie wie się, że 
instrumenty z  zakresu controllingu personalnego mogą 
być stosowane do całej funkcji personalnej, a on sam nie 
jest ograniczony głównie do budżetu kosztów wynagro-
dzeń/kosztów pracy i analizy wskaźnikowej. 

Odpowiadając na trzecie pytanie badawcze, doty-
czące zadań związanych z controllingiem personalnym, 
realizowanych przez controllerów w wymiarze ogólnym, 
można stwierdzić, że nie zawierają one zbyt wielu od-
niesień do funkcji personalnej. Zastanawiające jest więc 
to, czy wyniki niniejszej analizy mogą być przesłanką do 
postawienia pytania o to, czy w Polsce nie wykształciła 
się „kultura” do wykorzystywania dorobku controllingu 
do funkcji personalnej, a sam rynek pracy nie reaguje na 
trendy w obszarze HR? 

Otoczenie rynkowe dla controllingu personalnego wy-
daje się być sprzyjające. Dlatego można podejrzewać, że 
raczej nie ulegnie zahamowaniu rozwój tego rodzaju con-
trollingu funkcjonalnego i nastąpi jego dalsza integracja 
z polityką kadrową oraz polityką ekonomiczną organiza-
cji [integracja ta, jak wskazuje M. Nowak (2008, s. 16), jest 
jednym z zadań controllingu personalnego]. W związku 
z  czym można przypuszczać, że rosnąć będzie zapotrze-
bowanie na specjalistów z  tego zakresu. Stwierdzenie to 
zdaje się być jednak w opozycji do faktu, zaobserowanego 
podczas realizacji opisywanych badań – stricte było mało 
ogłoszeń o pracę7 dotyczących controllingu personalnego. 

Podczas analizy wyłoniły się wątpliwości, które w przy-
szłości mogą stać się pytaniami badawczymi, a mianowicie: 
czy zadania z obszaru controllingu personalnego są wpisa-
ne w obowiązki innych pracowników, np. z działów HR? 
Na ile wymagania kompetencyjne pracodawców są spójne 
z charakterystyką pracy w tym zawodzie? By odpowiedzieć 
na te pytania, być może należałoby sięgnąć „w głąb” rozwią-
zań organizacyjnych i za źródło danych badawczych przy-
jąć, na przykład, opisy stanowiskowe, będące odniesieniem 
między innymi do tego, czym w rzeczywistości zajmują się 
controllerzy personalni w  organizacjach. W  dalszym kro-
ku rozpoznawania naukowego controllingu personalnego 
konieczne może wydać się badanie wymogów kompeten-
cyjnych w porówaniu nie tylko z tym, co jest postulowane 
w literaturze i/lub czego się uczy przyszłych controllerów, 
ale także w porównaniu do innych krajów z większą „trady-
cją controllingową” (np. Niemiec czy USA).

Wyniki zawarte w opracowaniu mogą zostać wykorzy-
stane przez szerokie grono odbiorców. Artykuł może być 
przydatny dla:

• pracodawców – np. w zakresie zwiększenia zaintereso-
wania controllingiem personalnym w organizacjach;

• pracowników i  kandydatów na controllerów perso-
nalnych – np. w zakresie uświadomienia sobie i naby-
cia kompetencji poszukiwanych przez pracodawców;

• jednostek edukacyjnych kształcących controllerów 
personalnych – np. w zakresie kształcenia osób o ta-
kich kompetencjach, które będą dopasowane do po-
trzeb/wymagań rynku pracy oraz jego aktualnych 
trendów. 

Mimo dołożonej należytej staranności przez autorkę 
i  przyjęcia przez nią opisanych wcześniej określonych 
zasad postępowania badawczego, badania posiadają ogra-
niczenia. Przede wszystkim wynikają one z  charakteru 
ogłoszeń o pracę jako źródła danych badawczych. Na ich 
podstawie nie jest możliwe rozpoznanie wszystkich zadań 
oraz wymagań kompetencyjnych stawianych przez praco-
dawcę (głównie przez ich względnie krótką formę i różną 
szczegółowość zawartych tam informacji)8. Ogłoszenia 
o  pracę niekoniecznie muszą odzwierciedlać opisy stano-
wiskowe, a przez to nie do końca dane ogłoszenia o pracy 
mogą odwzorywywać faktyczne stanowisko. Ponadto 
w analizach nie zostały uwzględnione te wakaty, na których 
dobór jest przeprowadzany w formie rekrutacji wewnętrz-
nej. Ogłoszenia o  pracę zawierają głównie te informacje, 
które są najbardziej istotne z punktu widzenia doboru pra-
cowników – przedstawiają więc obraz kandydata idealnego 
(Rafaeli, Oliver, 1998, s.  342–345; Faberman, Kudlyak, 
2016, s. 1–4). Dodatkowo autorka nie korzystała z innych, 
niż grupowanie danych, miar statystycznych.

Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano wyniki analizy wymagań 
kompetencyjnych i zadań realizowanych na stano-

wisku związanym z  controllingiem personalnym. Doko-
nano także specyfikacji zadań na stanowiskach związa-
nych z controllingiem w wymiarze ogólnym. W badaniu 
wykorzystano analizę treści ogłoszeń o pracę. 
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Z  badań wynika między innymi, że nie ma zbyt wielu 
ogłoszeń o pracę dla controllerów personalnych na polskim 
rynku pracy. Wniosek ten wyciągnięto, bazując na odnale-
zionej liczbie ogłoszeń o pracę dla specjalistów na tym stano-
wisku. Natomiast analizując wymaganą wiedzę w obszarze 
wymaganego stanowiska, można dostrzec pewną dwutoro-
wość. Od kandydatów wymagano wykształcenia wyższego 
albo nakierunkowanego stricte na obszar finansowo-ekono-
miczny, albo na zarządczy, głównie w obszarze HR.

Opisane w opracowaniu wyniki dociekań badawczych 
mogą być między innymi podstawą do stworzenia opisu 
stanowisk pracy wszędzie tam, gdzie planuje się wprowa-
dzić do struktury organizacyjnej stanowiska zajmujące się 
controllingiem personalnym. Dalsze profilowanie kompe-
tencyjne controllera personalnego może być też podstawą 
do tworzenia programów rozwojowych i  szkoleniowych 
dla tych specjalistów. Wnioski płynące z badań ogłoszeń 
o  pracę być może pomogą nie tylko lepiej profilować 
stanowiska controllerów personalnych, ale przede wszyst-
kim zrozumieć, jak controlling personalny jest rozumiany 
w organizacjach. Jednocześnie wnioski z analizy zrodziły 
dalsze wątpliwości i pytania oraz uwidoczniły możliwości 
kontynuowania badań nad controllingiem personalnym, 
zwłaszcza w obszarze narzędziowym.

dr Lena Grzesiak
Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001-5078-1675
e-mail: lena.grzesiak@uni.lodz.pl

Przypisy

1) Kodyfikacja zebranego materiału nastąpiła poprzez wprowa-
dzenie informacji z  każdego analizowanego ogłoszenia do 
arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel). Informacje te wpi-
sywano z podziałem na obszary: wymagania kompetencyjne 
oraz realizowane zadania.

2) Autorka dokonywała klasyfikacji organizacji ze względu na 
pochodzenie kapitału na podstawie informacji i  dokumen-
tów (jak np. sprawozdania finansowe czy statut) danej orga-
nizacji, znalezionych na ich stronach internetowych. W  sy-
tuacji kiedy kapitał nie był w 100% zagraniczny bądź polski, 
autorka zaliczała organizację do tej kategorii kapitału, który 
w jej przypadku przeważał. 

3) Mimo że w  wyszukanych ogłoszeniach napotkano na róż-
ne nazewnictwo stanowisk, to we wszystkich poszukiwano 
podobnego profilu kompetencyjnego kandydatów, stąd od-
stąpiono od rozdzielenia analizy przez pryzmat nazw tych 
stanowisk.

4) W czterech ogłoszeniach o pracę, równolegle obok umiejęt-
ności komunikacyjnych, było wskazanie na komunikatyw-
ność. Jednak, zdaniem autorki, na potrzeby opracowania, 
można traktować je synonimicznie.

5) Najczęściej było to wskazanie na SAP.
6) W  trzech ogłoszeniach o  pracę pojawiło się sformułowanie 

„współtworzenie wartości dla zzl”. Pracodawcy nie sformuło-
wali, co dokładnie mają na myśli. 

7) Fakt, że znaleziono mało ogłoszeń o  pracę dla controllerów 
personalnych, niekoniecznie musi być podstawą, aby sądzić, że 
rola controllingu personalnego nie jest w pełni uświadomiona 
w organizacjach. Obowiązki z zakresu controllingu personal-
nego mogą wykonywać osoby, których stanowiska nie są zwią-
zane wprost z omawianym obszarem. Aby móc jednoznacznie 
to stwierdzić, należałoby sprawdzić, czy obowiązki z zakresu 
controllingu personalnego są „wpisane” w inne stanowiska.

8) Dla porównania: najkrótsze ogłoszenia odnosiło się do 4 wy-
magań kompetencyjnych i  3  zadań, natomiast najdłuższe 

– odpowiednio do 17 i 9.
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Labour Market Analysis for Personnel 
Controllers in Poland

Summary

The author has focused the research attention on the sit-
uation on the labour market for personnel controllers in 
Poland. The source of research data were job advertise-
ments found for personnel controllers and for control-
lers (general). The author has analysed them in terms of 
competency requirements and the performed tasks. The 
source of research data were job advertisements – a form 
of reporting demand on the labour market, but also 
expressing certain expectations of employers towards 
job candidates. Finally, 147 advertisements related to 
controlling (general) and 43 announcements regarding 
personnel controlling have been analysed.
Employers emphasise the importance of theoretical and 
practical knowledge, requiring both education and profes-
sional experience from candidates. Tasks for personnel con-
trollers are limited to selected areas of the personnel function. 
When it comes to tasks of controllers (general), they are lim-
ited only to the analysis and budgeting of remuneration costs. 

Keywords

personnel controlling, labour market for personnel con-
trollers, qualitative research, analysis of job ads

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-BADAWCZA 
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA, EKONOMII, MARKETINGU 
I SOCJOLOGII W PERSPEKTYWIE WIELOKULTUROWOŚCI

27 kwietnia 2021 r., Łódź, on-line

W  dniu 27 kwietnia 2021 odbyło się kolejne cyklicz-
ne międzynarodowe wydarzenie, które połączyło 

interdyscyplinarne obszary naukowe i naukę z biznesem.  
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza 
w  obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i  Socjo-
logii w  perspektywie wielokulturowości miała formułę 
zdalną. Gości powitał dziekan Wydziału Zarządzania dr 
hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ.

W  organizację konferencji zaangażowane były ośrod-
ki z  Polski, Ukrainy i  Białorusi. W  Polsce pracami 

organizacyjnymi zajęli się: dr hab. Beata Glinkowska-Krau-
ze, prof. UŁ (kierownik Centrum Współpracy Naukowo-

-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Zarządzania 
UŁ), dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr (Katedra Grup 
Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego) i  Koło 
Naukowe SKN ManageTeam na Wydziale Zarządzania UŁ. 
Na Ukrainie prace koordynował prof. Viacheslav Chebota-
row (Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki 
w  Starobielsku), jedna z  katedr Uniwersytetu Ekonomiki 
i Handlu w Połtawie oraz na Białorusi Poleski Państwowy 
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VI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE 
WSPÓŁCZESNE TRENDY BEZPIECZEŃSTWA 
BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO

1 czerwca 2021 r., Kijów, on-line

W  dniu 1 czerwca 2021 roku w Kijowie miało miej-
sce VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe 

„Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu międzyna-
rodowego”. Jest to cykliczne wydarzenie o  charakterze 
naukowym, w  którym uczestniczą naukowcy z  Polski, 
Ukrainy, Białorusi, a  ostatnio także: Słowacji, Palestyny, 
Malezji. Uczestnikami są  więc przedstawiciele nauki, 
biznesu, samorządów, doktoranci i  studenci. W  prace 

organizacyjne zaangażowali się: Centrum Współpracy 
Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na Wydziale Za-
rządzania UŁ (dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. 
UŁ), Katedra Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wro-
cławskiego (dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr), Koło 
Naukowe SKN ManageTeam na Wydziale Zarządzania 
UŁ, Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki 
w  Starobielsku (prof. Viacheslav Chebotarov, dr Iegor 

Uniwersytet Republiki Białoruś. Akademia Ekonomicz-
nych Nauk Ukrainy objęła wydarzenie patronatem honoro-
wym, a na obradach obecny był pierwszy wiceprezydent tej 
Instytucji prof. Viacheslav Liachenko.

Tematyka konferencji związana była z realizacją projektu 
NAWA (nr  umowy PPN/BUA/2019/1/00058/U/0001) do-
tyczącego wymiany bilateralnej naukowców na lata 2020/21, 
jednak jej kontekst wychodził poza utarte ramy i dotyczył 
zróżnicowanych problemów międzynarodowych w związku 
z prowadzeniem biznesu i funkcjonowaniem instytucji pra-
wa, i tych wspomagających biznes.

Zamysłem pomysłodawców, którzy przyjęli także rolę 
przewodniczących niektórych sekcji podczas konferencji, 
było rozszerzenie współpracy międzynarodowej o  kolejne 
kraje, kolejne dyscypliny i  kolejne organizacje. Szczegól-
nie w  tej kwestii istotny wkład mieli naukowcy i  badacze, 
a  także znakomici eksperci: dr hab. Jan Maciejewski, prof. 
UWr–  Uniwersytet Wrocławski; prof. Stanisław Brzeziński-
-Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w  Warszawie; 
prof. Viacheslav Chebotarov oraz dr Iegor Chebotarov 

–  Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki 
w Starobielsku. 

W konferencji uczestniczyło około 220 osób z ponad 30 
ośrodkow i organizacji, reprezentujących naukę, biznes, sa-
morządy, instytucje lecznictwa, stowarzyszenia, studentów 
i doktorantów. Mobilna komunikacja połączyła ludzi z Pol-
ski, Ukrainy, Włoch, Niemiec, Słowacji, Białorusi, Palestyny, 
Malezji. Zróżnicowana tematyka wystąpień poddana była 
szerokiej dyskusji, a najlepsze wystąpienia zostały nagrodzo-
ne przez międzynarodowe jury złożone z profesorów i eks-
pertów z obszaru zarządzania, ekonomii i socjologii. Zapre-
zentowano 40 tematów problemowych, zaakceptowanych 
przez międzynarodową Radę Naukową i  moderowanych 
przez polskich i zagranicznych naukowców (24 ośrodki aka-
demickie, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa). Stanowiły one 
zasadnicze tezy konferencji i stały się powodem ożywionej 

dyskusji. Dominowała problematyka wielokulturowości 
w szeroko rozumianym zarządzaniu organizacjami, ale były 
też zagadnienia współczesnych problemów zarządzania 
organizacjami i  funkcjonowania jednostki w  globalnym 
otoczeniu. Różnorodność tematyczna rozdziałów, miesz-
czących się w  ramach głównego tematu konferencji, po-
kazuje ilość i ważność wyzwań dla współczesnego biznesu 
międzynarodowego. 

Zaprezentowane opracowania pozwoliły między inny-
mi na wnioski, że:

• proces internacjonalizacji i  przenikania się kultur 
jest ciągły i nieunikniony;

• w  zarządzaniu biznesem międzynarodowym roś-
nie ranga współpracy instytucji samorządowych 
i przedsiębiorców;

• istnieje paląca potrzeba integracji międzynarodowej 
i rozwoju zaniedbanych gospodarczo regionów, które 
są strategiczne dla funkcjonowaniu gospodarki dane-
go kraju;

• rośnie ranga i rola partnerstwa publiczno-prywatnego 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw;

• rośnie rola poziomej komunikacji, dialogu, rozumienia 
wielokulturowości i jej dobrze rozumianej akceptacji.

Najciekawsze problemy współczesnego prowadzenia 
biznesu z  perspektywy międzynarodowej zostaną przed-
stawione w monografii naukowej pt. Współczesne trendy 
biznesu międzynarodowego, która ukaże się na przełomie 
2021/22 roku. Monografia także ma charakter cykliczny 
i  wielojęzyczny (j. polski, j. ukraiński, j. angielski, j. ro-
syjski). Dzięki temu dotrze do szerszego grona odbiorców. 

Opracowanie:
dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. PŁ

Uniwersytet Łódzki
Katedra Zarządzania
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PROFESOR WITOLD KIEŻUN

K omitet Nauk Organizacji i  Zarządzania Polskiej Aka-
demii Nauk oraz społeczność Akademii Leona Koź-

mińskiego z wielkim żalem żegnają Pana Profesora Witolda 
Kieżuna, wybitnego uczonego, cenionego wykładowcę, 
wielkiego patriotę i prawdziwego bohatera, a nade wszystko 
życzliwego człowieka, kochanego przez współpracowników 
i  studentów. Profesor Witold Kieżun odszedł 12.06.2021 

roku, zaledwie kilka miesięcy przed setnymi urodzinami. 
W polskiej społeczności nauk organizacji i zarządzania po-
zostawił po sobie ogromną, inspirującą spuściznę w zakresie 
zarządzania publicznego i prakseologii.

Na dorobek Profesora W. Kieżuna składa się ponad 
300 publikacji w  językach polskim, francuskim, angiel-
skim, rosyjskim, hiszpańskim i  czeskim. Są to zarówno 

Chebotarov), Uniwersytet Ekonomiki i  Handlu w  Połta-
wie, a na Białorusi Poleski Państwowy Uniwersytet Repu-
bliki Białoruś. Gościem honorowym był prof. Viacheslav 
Liachenko (pierwszy wiceprezydent Narodowej Akade-
mii Nauk Ekonomicznych Ukrainy).

Seminarium nie ma masowego charakteru, chociaż 
corocznie wzrasta liczba uczestników z  różnych ośrod-
ków naukowych i  różnych krajów. Poszerza się zatem 
ilość tez naukowych. Tematyka tego seminarium za-
wierała się w  ramach projektu NAWA (nr umowy PPN/
BUA/ 2019/1/00058/U/0001) dotyczącego wymiany bi-
lateralnej naukowców na lata 2020/21 i dotyczyła takich 
problemów naukowych, jak rola innowacji i partnerstwa 
publiczno-prywatnego w rozwoju krajów i  społeczeństw, 
zarządzania różnorodnością kulturową w kontekście bez-
pieczeństwa międzynarodowego i  efektywności biznesu, 
a  także charakterystyki narodowych kultur korporacyj-
nych. Wygłoszonych zostało pięć referatów naukowych 
z czterech ośrodków naukowych.

W  dyskusji udział brali między innymi naukowcy 
–  znani eksperci: dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr 
(Uniwersytet Wrocławski); prof. Stanisław Brzeziński 

(Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w  Warsza-
wie); prof. Viacheslav Chebotarov i dr Iegor Chebotarov) 
(Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki 
w Starobielsku). 

W trakcie obrad wyłoniła się potrzeba dyskusji nad po-
ruszoną przez profesorów: S. Brzezińskiego i J. Maciejew-
skiego, V. Chebotarova i B. Glinkowską-Krauze tematyką, 
związaną z  warunkami funkcjonowania współczesnej 
nauki i biznesu i w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu 
w kontekście kryzysów. 

Ciepła i  merytoryczna atmosfera dyskusji wokół 
wygłoszonych referatów pozwala mieć nadzieję na roz-
szerzanie współpracy naukowo-badawczej. Kolejne, VII 
seminarium będzie miało miejsce także w  Kijowie i  od-
będzie się w 2022 roku. Organizatorzy mają nadzieję na 
tradycyjną formę tego wydarzenia.

Opracowanie:
dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. PŁ

Uniwersytet Łódzki
Katedra Zarządzania
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monografie naukowe, jak i  podręczniki akademickie, po-
radniki w  obszarze zarządzania, artykuły naukowe oraz 
teksty publicystyczne. Prace Profesora koncentrują się 
wokół pojęcia  autonomizacji, nazywanego przez Niego 
jedną z najbardziej szkodliwych patologii organizacyjnych. 
Przejawia się ona w przekształcaniu funkcji, takich jak kon-
trola w samoistny cel, realizowany mimo ewidentnych strat 
i  szkód w  organizacjach nią dotkniętych. Problematyką 
patologii organizacji Profesor Witold Kieżun zainteresował 
się dzięki inspiracji promotora swojej pracy doktorskiej 
Profesora Jana Zieleniewskiego, wybitnego współtwórcy 
polskiej szkoły prakseologicznej. Przygotowując rozprawę 
doktorską, Profesor Kieżun przeprowadził pionierskie 
badania empiryczne kładące podwaliny pod dzisiejsze 
nurty badań związane z zarządzaniem wiedzą i kapitałem 
intelektualnym. Natomiast w pracy habilitacyjnej badał już 
bezpośrednio zjawisko autonomizacji, opracowując autor-
ską koncepcję ograniczeń sprawności działania przedsię-
biorstw i innych organizacji poprzez rozmaite doktrynalne 
i  relacyjne powiązania. Autonomizację i  inne patologie 
organizacji Profesor Kieżun badał nie tylko w  Polsce, ale 
także w krajach afrykańskich (Rwanda, Burundi, Burkina 
Faso) jako delegat Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

W latach 90. i 2000 roku Profesor W. Kieżun opublikował 
szereg dzieł, które świadczą o  Jego wybitnych kompeten-
cjach naukowych, ale też zdolnościach do przekazywania 
środowisku oraz młodzieży akademickiej własnych prze-
myśleń z niezwykle bogatych doświadczeń z życia osobiste-
go i naukowego. Swoje doświadczenia dydaktyczne wyraził 
Profesor przede wszystkim w  podręczniku akademickim 
pt. „Sprawne zarządzanie organizacjami” prezentującym 
podstawy prakseologicznej teorii organizacji. 

Istotny wkład w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu to 
dorobek Ogólnopolskiego Seminarium Krytycznej Teorii 
Organizacji, które było kontynuacją prakseologicznych se-
minariów zainicjowanych w PAN przez Prof. Tadeusza Ko-
tarbińskiego i Prof. Jana Zieleniewskiego. Na dorobek ten 
składają się tomy pod redakcją Prof. Kieżuna zatytułowane 
„Krytyczna teoria organizacji” i „Dobre państwo”. W 2005 
roku opublikowane zostało dzieło „O naprawie Rzeczypo-
spolitej” pod redakcją Profesora Witolda Kieżuna. W 2011 
i 2012 roku Profesor Witold Kieżun opublikował dwie kolej-
ne ważne prace: „Drogi i bezdroża polskich przemian” oraz 
„Patologia transformacji”. Obie, opierając się z jednej strony 
na ogromnej wiedzy i przemyśleniach teoretycznych auto-
ra, z drugiej na doświadczeniach z działalności państwowej 
i publicznej, dokonują diagnozy i projekcji rozwoju sytu-
acji w nauce i gospodarce w Polsce. Wniosły one ogromny 
wkład w rozwój myśli organizatorskiej, zarządczej oraz ad-
ministracyjnej i niewątpliwie wywarły istotny wpływ na jej 
obecny kształt w naszym kraju. Zakres poruszanych w tych 
publikacjach problemów współczesnej prakseologii, eko-
nomii, gospodarki, administracji i zarządzania publicznego 
rodzi ważne pytania dotyczące sprawności administracji 
publicznej i  uwarunkowań tej sprawności. Analizy prze-
biegu polskiej transformacji przedstawione przez Profesora 
Kieżuna dają świadectwo niezwykłej erudycji, przenikli-
wości, wizjonerstwa i talentów do naukowej syntezy badań 
naukowych i obserwacji praktyki. Nade wszystko wyłania 

się z nich obraz Prosfora jako wielkiego patrioty i zatroska-
nego obywatela Rzeczypospolitej. 

Profesor Witold Kieżun urodził się 6  lutego 1922 roku 
w  Wilnie w  rodzinie lekarzy o  ziemiańskich korzeniach. 
W 1931 roku przeprowadził się z matką z Wilna do War-
szawy, gdzie w roku 1939 zdał egzamin maturalny w Gim-
nazjum i  Liceum Humanistycznym im.  Księcia Józefa 
Poniatowskiego. W roku 1942 ukończył naukę w Szkole Bu-
dowy Maszyn i  Elektrotechniki [dawniejszej Wawelberga 
i Rotwanda], uzyskując dyplom technika – inżyniera budo-
wy maszyn. Począwszy od 1942 roku studiował na Wydziale 
Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas oku-
pacji angażował się w ruch oporu. Brał udział w powstaniu 
warszawskim. Jako żołnierz AK o  pseudonimie „Wypad” 
walczył w  zgrupowaniu „Gustaw”. Uczestniczył m.in. 
w  akcji zdobycia Poczty Głównej, Komendy Policji [na 
Krakowskim Przedmieściu 1] i parafialnego domu kościoła 
Świętego Krzyża. W sierpniu 1944 roku został odznaczony 
Krzyżem Walecznych, a w dniu 23 września 1944 roku pod-
czas walk został udekorowany osobiście przez dowódcę AK 
generała Bora-Komorowskiego wojennym orderem Virtuti 
Militari. Po kapitulacji uciekł z  niemieckiego transportu 
wiozącego żołnierzy-powstańców do obozów jenieckich. 
W  marcu 1945 roku, wskutek zdrady, został aresztowany 
w Krakowie przez NKWD. Przesłuchanie odbyło się w wię-
zieniu na Montelupich. Nie ujawnił żadnych nazwisk i nie 
przyznał się do swojej podziemnej działalności. Po ciężkim 
śledztwie [z pozorowanym rozstrzelaniem] na Montelupich 
23 maja 1945 wywieziono go do sowieckiego obozu zagłady 
na pustyni Kara-Kum, gdzie cudem uniknął śmierci. 

Po powrocie z łagru ukończył studia prawnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, następnie przeniósł się do War-
szawy, podejmując zatrudnienie w  Narodowym Banku 
Polskim. W roku akademickim 1951/1952 pracował jako 
asystent w SGPiS w Warszawie [obecnie SGH]. Od roku 
1961 uczestniczył w seminarium doktoranckim Profeso-
ra Jana Zieleniewskiego w  Zakładzie Prakseologii PAN. 
W 1964 roku uzyskał w SGPiS stopień doktora nauk eko-
nomicznych, a w roku 1969 stopień doktora habilitowane-
go. Po przejściu Prof. Jana Zieleniewskiego na emeryturę 
objął po  nim w  roku 1971 kierownictwo Zakładu Prak-
seologii PAN. W roku 1973 został usunięty ze stanowiska 
kierownika Zakładu Prakseologii z inicjatywy organizacji 
partyjnej. Następnie pełnił funkcję kierownika Zakładu 
Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego i Zakładu Administracji Publicznej Insty-
tutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr. Tytuł 
naukowy profesora uzyskał w  1975 roku. Wypromował 
13 doktorów. 

W 1980 roku wyjechał z kraju na kontrakt w School of 
Business and Administration Temple University w Filadel-
fii. Od 1980 roku był kolejno profesorem School of Busi-
ness and Administration Temple University w  Filadelfii, 
Duquesne University w Pittsburgu, kierownikiem projektu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w centralnej Afryce, 
ekspertem rządu w Burkina Faso, profesorem EHC Univer-
site de Montreal i Universite du Quebek a Montreal, kie-
rownikiem Rady Programowej Polish Institute of Arts and 
Science McGill University w Montrealu. Od 1994 roku był 
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DOKTOR MARIUSZ PUDŁO

Z  głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 
14 sierpnia 2021 roku w  wieku 47 lat zmarł dr inż. 

Mariusz Pudło, członek zespołu redakcyjnego Przeglądu 
Organizacji w latach 2015–2018. 

Mariusz Pudło od 1999 roku był zawodowo związany 
z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w  dys-
cyplinie nauk o  zarządzaniu uzyskał w  Szkole Głównej 
Handlowej w  Warszawie w  2013 roku. W  ramach pracy 
naukowo-badawczej zajmował się zastosowaniem za-
awansowanych systemów informatycznych w  sektorze 
energetycznym. 

Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa.

Za swoją działalność naukową i  organizacyjną był 
wielokrotnie odznaczany nagrodami rektora Politechniki 
Częstochowskiej. Został mu nadany Brązowy Medal za 
Długoletnią Służbę.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek, 
życzliwy i serdeczny Kolega. 

Spokój jego duszy.

Zespół redakcyjny

profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego, członkiem 
zespołu naukowego Katedry Zarządzania, gdzie do ostat-
nich swoich dni zajmował się pracą naukową, publikował, 
prowadził wykłady i  seminaria. Był doktorem honoris 
causa Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Akademii Obrony Narodowej, honorowym 
członkiem  Polskiej Akademii Nauk, a  także  honorowym 
obywatelem miasta stołecznego Warszawy.

Profesor Witold Kieżun miał być pianistą, ale został ran-
ny w dłoń podczas powstania. Po wojnie ożenił się z Danutą 
Magreczyńską (zmarła w 2013 r.), sanitariuszką z powsta-
nia warszawskiego o  pseudonimie „Jola”, z  którą przeżyli 
wspólnie długie lata. Profesor wyróżniał się wysokim wzro-
stem (miał prawie dwa metry), szczupłą, wysportowaną 
sylwetką i wielkim zamiłowaniem do uprawiania sportów, 
zwłaszcza narciarstwa, pływania i żeglarstwa. Historię swo-
jego niezwykłego życia opisał w książce „Magdulka i cały 
świat”. Strata Pana Profesora pozostanie nieodżałowana dla 

członków naszej społeczności. Jego prace i  historia życia 
pozostają dla nas niewyczerpaną inspiracją.

Opracowanie:
prof. dr hab. Wojciech Dyduch

przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji 
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
kierownik Katedry Zarządzania
Akademia Leona Koźmińskiego

Podziękowania

Za pomoc w udostępnieniu źródeł i pomoc w opraco-
waniu Pożegnania dziękujemy prof. drowi hab. Bogdano-
wi Nogalskiemu oraz Akademii Leona Koźmińskiego.
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