13.1. Wprowadzenie
W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwi zek nauki ze sfer gospodarki – szczególnie w obszarze zarz dzania i ekonomii – jest raczej nikły i
nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto przedsi biorcy cechuj si swoistym podej ciem do biznesu, nale y szczególne miejsce po wi ci zale nociom pomi dzy ide przyjaznego przedsi biorstwa a efektywno ci kapitału
ludzkiego, poniewa od efektywno ci działa poszczególnych ludzi zale y skuteczno całej gospodarki (Schutjens, Wever 2000). Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jak polscy przedsi biorcy podchodz do zarz dzania personelem i czy mo na tu znale niewykorzystane szanse rozwoju. Ponadto zaproponowane zostan kroki, jakie mo na by przedsi wzi , aby zwi kszy zaanga owanie pracowników (innymi metodami, ni podwy ka wynagrodzenia), a
tym samym poprawi efektywno gospodarowania całego przedsi biorstwa, całego kraju, całego regionu... Dane empiryczne, przedstawione w opracowaniu
(dotycz ce wybranych aspektów stylu zarz dzania pracownikami), zebrane zostały metod badania ankietowego, przeprowadzonego w ród pracowników
przedsi biorstw zlokalizowanych na terenie Pomorza, głównie Zachodniego.
Wyniki badania pokazuj , e w sposobie zarz dzania pracownikami s pewne luki, które mo na by zniwelowa i uzyska lepsz efektywno działa . Proste poci gni cia ze strony pracodawców (np. szczere rozmowy) mogłyby zmieni nastawienie pracowników do wykonywanych zada . W ten sposób, tzn. poprzez tworzenie przyjaznego przedsi biorstwa, podnie mo na zaanga owanie
załogi i jej lojalno wobec firmy.
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13.2. Czym dysponuje ka de przedsi biorstwo?
W ramach przedsi biorstwa wskaza mo na cztery elementy, które współpracuj c ze sob okre laj jego obecny kształt i przyszło . Zalicza si do nich:
kultur firmy, misj i okre lone cele;
zatrudnionych pracowników;
struktur organizacyjn ;
technik i technologi .
Kultura podmiotu to wynikaj ce z misji zachowanie firmy, tworz ce jej obraz
przez jednolite materiały graficzne, wygl d pracowników oraz komunikacj
(wewn trzn , a tak e t dotycz c otoczenia). Misja z kolei to ogólna wizja
funkcjonowania podmiotu, z której wynikaj pó niejsze cele i zadania (Ambroz,
2004). Mo na stwierdzi , i zmiana, która jest konieczna przy wszelkich
usprawnieniach, jest czym , co odsuwa tera niejszo , a przybli a przyszło .
Akceptacja zmian wprowadzanych w firmie zale y wła nie od jej kultury organizacyjnej, któr stanowi wspólne przekonania i zachowania, uwarunkowane
historycznie i społecznie (Rashid, Sambasivan, Rahman, 2004). I wydaje si , e
to wła nie mo e by jeden z głównych czynników, z powodu których podmioty
europejskie zachowuj si , działaj inaczej, ni np. ameryka skie. Powstały i
działaj w odmiennej kulturze.
Pracownicy, drugi element przedsi biorstwa, co oczywiste, wykonuj ró ne
obowi zki – na ka dym etapie mo na je udoskonala , zwraca uwag na popraw wybranych aspektów (np. na jako ). Post py zale jednak w du ej mierze
od nastawienia i zaanga owania personelu. Współczesne zasoby pracy nie s ju
„towarem”, ale stanowi o warto ci przedsi biorstwa, dlatego wa ne jest, eby
pracownicy uto samiali si z firm i jej problemami (Gowen, Tallon, 2003).
Dlatego te pracodawcy powinni posiada wiedz np. co do struktury wiekowej
pracowników, wykształcenia, do wiadczenia, ale tak e co do oczekiwa i ambicji. Powinni komunikowa si nie tylko na zasadzie wydawania polece , ale take w oparciu o zaufanie i przyja .
Wszystkie procesy, nawet te najbardziej zautomatyzowane s uwarunkowane zaanga owaniem osób w nich uczestnicz cych. Efektywno gospodarowania
opiera si wi c o wła ciwe wykorzystanie zasobów ludzkich, tzn. umiej tno ci,
kwalifikacji i gorliwo ci pracowników. St d rola zatrudnionej kadry jest niemo liwa do przecenienia. Mo na tu zauwa y , e na działalno podmiotu
wpływ maj tak e inne osoby, nie b d ce jego cz ci , np. pracownicy urz dów,
banków, innych firm współpracuj cych, a tak e obecni i potencjalni klienci.
Podstaw sprawnego funkcjonowania podmiotu jest struktura organizacyjna,
która pokazuje słu bowe zale no ci mi dzy stanowiskami pracy. Dzi ki niej
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wiadomo, kto wydaje polecenia, a kto powinien je wykonywa . W graficznej
postaci struktura przedstawiana jest jako graf obejmuj cy obszar od najwy szego kierownictwa po pojedyncze, najni sze stanowiska pracy.
Technika natomiast, rozumiana jako ogół rodków i czynno ci zwi zanych z
działalno ci ludzk , dzielona jest na nauki techniczne (np. maszynoznawstwo)
oraz działania produkcyjne, czyli technologi . Ta z kolei jest rozumiana jako zasób wiadomo ci o tym, w jaki sposób mo na organizowa proces produkcyjny.
Tradycyjnie ju mened erowie, kierownicy, musieli kreowa siebie jako
swego rodzaju „bohaterów”, którzy to – dysponuj c „nieograniczon wiedz ” –
na własnych barkach unios ci ar rozwoju i powodzenia firmy. Pod koniec XX
w. zakwestionowano takie podej cie, głównie z powodu licznych, zewn trznych
czynników, znacz co wpływaj cych na sytuacj przedsi biorstwa (Mighty, Ashon, 2003). Co w takim razie wpływa na sytuacj podmiotu? Przede wszystkim
rosn ca mi dzynarodowa konkurencja, szybkie zmiany technologiczne, a tak e
wzrost znaczenia wiedzy i informacji (szczególnie na wy szych szczeblach zarz dzania) oraz umiej tno komunikowania si z lud mi.
W literaturze przedmiotu spotka mo na opinie, e nie ma paradygmatu na
sukces firmy na rynku (Schutjens, Wever 2000). Dyskutuje si nad tym, czy najlepszym rozwi zaniem jest tu wprowadzanie pomysłów na zarz dzanie, sprawdzonych w ró nych cz ciach wiata, czy te mo e zasadnicz kwesti jest zastosowanie nowoczesnych technologii. Czy nale y korzysta z obcego knowhow, czy raczej poszukiwa nowych pomysłów u siebie. Cz sto twierdzi si przy
tym, e na powodzenie firmy maj wpływ jej pracownicy, do których zaliczy
mo na tak e samych przedsi biorców z ich umiej tno ciami zdobywania i
utrzymywania personelu. Na dowód mo na tu poda , e F. W. Tylor ju na pocz tku XX w. twierdził, i w przedsi biorstwach powinna obowi zywa zasada
równego podziału pracy i odpowiedzialno ci (Ko mi ski, Piotrowski, 1995).
Według Tylora niska wydajno indywidualna pracowników stanowi główny
hamulec rozwoju gospodarczego. I to twierdzenie b dzie kanw nast pnego
punktu pracy.
13.3. Budowanie przyjaznych relacji
Czego oczekuje typowy pracodawca od swoich pracowników? Zapewne fachowego przygotowania i do wiadczenia, ale tak e zaanga owania, innowacyjno ci
oraz gotowo ci do po wi cenia swojego czasu i energii. Niestety, nie da si tego
uzyska prost drog zale no ci słu bowych, nie nawi zuj c „wi zi przyja ni”.
W celu okre lenia, czy w polskich przedsi biorstwach w ogóle mo na mówi o jakiej przyja ni, symbiozie pracowników z firm i pracodawc , przeprowadzono krótkie badanie ankietowe. W połowie 2004 r. zapytano 100 osób, wy-
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branych losowo w ró nych miejscowo ciach Pomorza (głównie Zachodniego i
rodkowego), o zachowania mened erów je li chodzi o przekazywanie informacji o sytuacji firmy, a tak e o konsultowanie bie cych i przyszłych decyzji. W
pytaniach uj to równie kwesti dost pu do szkole , jako formy podnoszenia
wiedzy, a wi c i warto ci pracownika. Zapytano ponadto o zadowolenie i zaanga owanie w pracy oraz o potencjaln ch /mo liwo zmiany pracodawcy.
Warto tu doda , e badane osoby pracowały w bardzo ró nych miejscach
Pomorza – od Gda ska po Szczecin. Najwi cej osób jako siedzib zatrudnienia
podawało Szczecin oraz Sławno.
Struktura badanej grupy pod wzgl dem zamieszkania została zilustrowana na
rysunku 1, gdzie kategori Pozostałe1 okre lono miejscowo ci zlokalizowane w
pobli u Szczecina, natomiast grupa o nazwie Pozostałe2 obejmuje miejscowo ci
na wschód od Koszalina i Sławna.
Rysunek 1: Struktura badanej grupy ze wzgl du na lokalizacj zatrudnienia
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Struktura badanej grupy według płci prezentowała si nast puj co: kobiety –
76%, m czy ni – 24%. Je li za chodzi o wiek, to 51% badanych zawierało si
w przedziale 18-25 lat, 38% w przedziale 26-40 lat, a pozostali (11%) – 41-55
lat.
Dobre relacje z lud mi osi ga si głównie przez szczere rozmowy i jasne
stawianie problemów. Dlatego te istotne jest, aby szefowie umieli rozmawia z
pracownikami o bie cej sytuacji firmy. Na pytanie: „Czy szef przekazuje informacje o bie cej sytuacji firmy?” twierdz co odpowiedziało 62% badanych,
pozostali (38%) udzielili odpowiedzi negatywnej. Odpowiedzi wskazuj , e
wi kszo przedsi biorców stara si przekazywa informacje swoim pracownikom, cho nie wszyscy. Mo na wi c wskaza tu pewn luk informacyjn , która
na pewno przekłada si na zaanga owanie i zrozumienie działa kierownictwa.
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Rysunek 2: Struktura badanej grupy według rodzaju wykonywanej działalno ci
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Ka dy zatrudniony pracownik chciałby mie pewno , co do przyszłej sytuacji
swojej firmy, a tak e chciałby mie aktywny udział w jej sukcesach. Warto
sprawdzi , czy szefowie/wła ciciele w ogóle konsultuj z pracownikami decyzje, które b d w najbli szym czasie podejmowa . Na pytanie: „Czy szef konsultuje z pracownikami najbli sze i przyszłe decyzje?” twierdz co odpowiedziało 57% badanych, negatywnie – 38%, a pozostali (5%) stwierdzili – „nie wiem”.
Ponownie stwierdzi mo na, e du a grupa przedsi biorców szczerze mówi o
swoich planach, ale równie du a całkowicie je przemilcza, buduj c tym samym
mur niech ci i niezrozumienia. Mo na tu zauwa y , e wprawdzie pracodawcy
stosunkowo ch tnie słuchaj , jak np. zaoszcz dzi pieni dze, ale rzadziej sami
s skłonni mówi o swoich planach. Komunikacja w firmie cz sto jest jednokierunkowa – szef wydaje polecenia, ale sam raczej nie wyja nia i nie konsultuje.
Zaskakuj co pozytywnie wygl da natomiast kwestia mo liwo ci zgłaszania
pewnych usprawnie , pomysłów na lepsz efektywno . Ogromna wi kszo
badanych, bo 80%, stwierdziła, e ma tak sposobno (17% – nie, 3% – „nie
wiem”). Jednak e z tych, którzy maj mo liwo poprawiania efektywno ci pracy, połowa nigdy tego nie zrobiła.
Jak ju wspomniano, w ankiecie zapytano pracowników, czy maj szans
bra udział w szkoleniach organizowanych przez ich przedsi biorstwa –
wi kszo (66% badanych) odpowiedziała, i nie ma takiej mo liwo ci (23%, e
j ma, a 11% – „nie wiem”). Do tej grupy doda nale y tak e tych, którzy nie
maj na ten temat adnych informacji, bo to tak e dowodzi tego, i takich szkole nie ma, albo e bywaj na nich nieliczni. Nie mo na wykluczy tak e, e
sami pracownicy nie s zainteresowani szkoleniami, st d brak wiedzy na temat
mo liwo ci oferowanych przez pracodawc .
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Mo na zauwa y , e – z punktu widzenia szefa – inwestowanie w pracownika
mo e okaza si ryzykowne, bowiem wewn trz firmy ro nie konkurencja, która
z czasem przero nie obecnego przeło onego. Wydaje si , e nader cz sto w naszych firmach panuje „rozdzielnictwo m dro ci” – człowiek pracy musi by posłuszny, bo brak mu odpowiednich informacji, by mie własne zdanie. Ogranicza si wiedz pracowników, aby podtrzyma autorytet i ustrzec si przed krytyk w przypadku nietrafnych decyzji.
Fakt, e pracownicy nie czuj si doceniani unaoczniaj odpowiedzi na pytanie, czy respondent byłby skłonny zmieni prac (przy zało eniu, e ta nowa
b dzie troch lepiej płatna). Otó 71% badanych odpowiedziało, e tak, a 15%
e w tej chwili nie wie (14% – „nie”). Mamy wi c grup 86% pracowników nielojalnych, tzn. skłonnych zostawi swoj firm , gdy b dzie miała kłopoty, albo
gdy pojawi si lepsza oferta pracy. Mo e s to i naturalne zachowania, ale dobry
pracodawca, nawet je li nie mo e płaci du o, jest w stanie zatrzyma pracownika odpowiednim traktowaniem. Mo na by je nazwa ofert przyja ni.
W badaniu zapytano tak e o kwestie samooceny pracowników („Czy mo e
Pan/Pani stwierdzi , e w pracy daje z siebie wszystko?”). Do odpowiedzi naley podchodzi z pewn rezerw , bo któ chciałby mówi le o samym sobie?
Dlatego te zastanawiaj odpowiedzi 17% respondentów, stwierdzaj ce, e nie
anga uj si zbytnio w pracy (pozostali udzielili odpowiedzi twierdz cej). Spora
grupa pracowników dysponuje w takim razie pewnymi „rezerwami”, które marnuj si z punktu widzenia efektywno ci pracy. I tutaj odpowiedni rol powinni
odegra mened erowie, poprzez sprawne zarz dzanie i motywowanie.
13.4. W drodze ku przyjaznemu przedsi biorstwu
Nie od dzi znana jest idea marketingu wewn trznego. Pisze si o nim i mówi od
lat (Barling 1995, Harmon-Vaughan 1995, Ahmed, Rafiq 2003, Kim, Mauborgne
2004). Idea ta zakłada, e pracownik b dzie traktowany tak, jak klient. Oznacza
to, e do zatrudnionych osób nale y odnosi si z szacunkiem, bo od nich zale y
istnienie firmy na rynku; ponadto trzeba ich pyta , czego potrzebuj i spełnia te
oczekiwania, a nawet dawa im wi cej. Nale y by jeszcze szczerym i uczciwym. I nie udawa , e jest si w stanie unie na swoich barkach cał firm –
lepiej podzieli si obowi zkami i da ludziom satysfakcj , e tworz przyszło
swojego przedsi biorstwa (Mighty, Ashon 2003).
Zgodzi si mo na w takim razie z twierdzeniem, e dla firmy wa ni s nie
tylko zadowoleni klienci, ale tak e zadowoleni pracownicy. Odpowiednio doceniani i motywowani do pracy b d te bardziej wydajni, skłonni do podnoszenia
kwalifikacji, innowacyjni na swoich stanowiskach pracy, d cy do samokontroli (Wincewicz, 2000). Tutaj równie du rol odegra mo e sposób ukształto-
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wania relacji pomi dzy przeło onym i pracownikami. Jednak e w wielu podmiotach mened erom brak umiej tno ci do wykorzystania wewn trznych ródeł
wiedzy i energii (niewyszkoleni pracownicy redniego szczebla). Natomiast na
skorzystanie ze ródeł zewn trznych brak cz sto rodków finansowych.
Załó my w takim razie, e zarz d przedsi biorstwa postanawia wprowadzi
w ycie ide marketingu wewn trznego i zaprzyja ni si ze swoimi pracownikami. Powinien zatem:
1. Zlikwidowa wewn trzne bariery rozwoju i zacz od mentalno ci pracowników. Przekonanie załogi, e s w stanie robi nowe rzeczy jest tu podstaw i warunkiem passy.
2. Stworzy nowy układ: „rozdzielnictwo m dro ci” mi dzy kadr zarz dzaj c a pracowników zast pi wi zami partnerstwa. Posłusze stwo pracowników powinno zej na dalszy plan – najwa niejsze stan si wówczas zaanga owanie i innowacyjno .
3. Pyta o potrzeby nie tylko otoczenie, ale i swoich pracowników. Je li s niezadowoleni – wyja nia t kwesti . Jest to mo liwe tylko wówczas, gdy zarz d (kierownictwo) firmy traktuje siebie jako jej integraln cz , planuje
wspóln przyszło , a nie szybki sposób zarobienia pieni dzy.
4. Dzieli si m dro ci . Nacisk na wiedz jest uzale niony od sposobu zachowania si ludzi, wszystkich ludzi tworz cych dan organizacj . Kierownicy czy wła ciciele firm powinni stworzy jasny program podnoszenia
wiedzy swoich pracowników. To, jak szybko mo na dzieli si wiedz , zale y od struktury organizacyjnej. Proste i raczej płaskie struktury spełniaj
rol motywatorów, poniewa potencjalny pomysłodawca jest blisko władzy,
kierownictwa, i jest to istotne nawet, gdy zach ty (np. finansowe) nie s zbyt
du e. W takiej sytuacji innowator skłonny jest planowa nowe rozwi zania
dla presti u czy te satysfakcji z wykonywanej pracy i nadziei uzyskania
lepszej pozycji w oczach szefa. W strukturach smukłych, wielopoziomowych, nowe pomysły z trudno ci przebijaj si ku górze. W takiej sytuacji
jednak nie nale y pozostawia ich samym sobie, ale np. zaplanowa drog
zgłaszania innowacji wspart bardziej wymiernym, ni przy strukturach płaskich, bod cem.
5. D y do współpracy wewn trz i na zewn trz firmy. W ci gu ostatnich 20
lat, dzi ki globalnej komunikacji, współpraca stała si zjawiskiem nagłym i
powszechnym. Nale y to wykorzysta . Współpraca wewn trz to z kolei
wspólne rozwi zywanie problemów i wspólne dochodzenie do sukcesów.
6. W przedsi biorstwie powinien w zaistnie program komunikacji wewn trznej, który obejmowałby sposoby informowania pracowników o zamierzeniach firmy, szczególnie, je eli chodzi o plany marketingowe, czy wizje
rozwoju. Wzmocni to przekonanie, e s tej firmie potrzebni ( liwka 2003).
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Sze wy ej wymienionych elementów stworzy przedsi biorstwo przyjazne pracownikowi.
Pracownicy zgodz si na wiele, je eli firma b dzie prowadziła tzw. model
kapitału ludzkiego (human capital approach). W ramach tego podej cia tworzy
si wizerunek przedsi biorstwa oparty na lojalno ci, zaanga owaniu i współpracy, poniewa zakłada on, i człowiek jest z natury zdolny i ch tny do rozwoju.
W momencie zatrudnienia organizacja przejmuje nad pracownikiem funkcje
opieku cze. Troszczy si o jego rozwój, zawodowy i osobisty, dba o samopoczucie i zadowolenie z pracy. Taki model stosuj niektóre firmy, jak Volvo (w
koncernie Forda), czy te Omega Swiss Watch, gdzie pracownikowi przyznaje
si mo liwie du y zakres swobody. Je eli kierownik, mened er, nie wierzy, e
pracownik mo e sam pracowa , i to dobrze, to albo zatrudnił niewła ciwego
kandydata, albo – co cz sto si zdarza – nie całkiem zrozumiał na czym polega
jego rola.
13.5. Zako czenie
Idee marketingu ulegaj przeobra eniom podobnie, jak rynki działania przedsi biorstw. O powodzeniu firmy na rynku z pewno ci decyduje nie tylko dobra
oferta, skuteczna promocja czy odpowiedni poziom cen, ale i skuteczni pracownicy. Dlatego dyrektorzy, mened erowie, kierownicy powinni zrozumie , e
ko cz si ju działania oparte o maksym : troch wi cej marketingu w celu
zwi kszenia sprzeda y. Główne aspekty współczesnego marketingu to wiedza i
do wiadczenie zatrudnionych ludzi. Mówi si nawet o knowledge-based marketing – o marketingu opartym o wiedz . Wiedz i do wiadczenie maj posiada
oczywi cie pracownicy, dlatego przedsi biorstwa musz zacz docenia ich rol . Sukces gospodarki zale y w du ej mierze od tego, jak organizacje w niej
działaj ce b d umiały wykorzysta wiedz , umiej tno ci i kreatywno swoich
pracowników. Istotny jest udział polskich przedsi biorców w paneuropejskim
systemie wymiany do wiadcze i informacji.
Oczywi cie nie ma gwarantowanej recepty na powodzenie. Nale y po prostu
działa jak najlepiej i mie nadziej , e da to oczekiwany efekt. Z przeprowadzonych bada wynika, e przedsi biorcy powinni cz ciej przekazywa informacje swoim pracownikom (głównie o sytuacji i problemach firmy). Z przeprowadzonego badania wynika, e w ogóle nie robi tego ok. 40% mened erów; a
mogliby oni podnosi efektywno i lojalno pracowników przez szczere rozmowy i przyjazne nastawienie. Wydaje si tak e, e wi cej uwagi powinni kła
na szkolenie zatrudnionych osób, a wi c inwestowa w kapitał ludzki. Warto
tak e zwróci uwag , e energia i innowacyjno pracowników s tłumione
przez skomplikowane struktury organizacyjne, nale y wi c wi kszy nacisk kła
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na kontakty mi dzyludzkie ni na formaln stron pracy. Przedsi biorstwo powinno działa w oparciu o partnerstwo i wzajemne zrozumienie; rozdzielnictwo
m dro ci winno by zast pione tworzeniem nowej wiedzy przez jej dzielenie.
Jednak e nale y pami ta , e demokratyczne metody zarz dzania s skuteczne,
gdzy pracownicy s wiadomi celów firmy i swojej w niej roli.
Konkluduj c stwierdzi mo na, i rezultaty działalno ci gospodarczej b d z
pewno ci lepsze, gdy poprawiony zostanie styl zarz dzania lud mi, bo oznacza
to lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
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