
Procesy doboru kierowników do przedsiębiorstw państwowych (p.p.) w dobie 
przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w kontekście 
wysokiego bezrobocia w naszym kraju, budzą szereg zastrzeżeń i wątpliwości 
społeczeństwa, które dostrzega liczne nieprawidłowości zachodzące na styku ad-
ministracji publicznej i gospodarki. Potwierdzają to również obserwacje i spostrze-
żenia autorki artykułu, która czerpie informacje zaprezentowane w opracowaniu 
z wieloletniego doświadczenia w administracji publicznej (wojewódzkiej), gdzie 
pracowała w latach 1993-2008. Celem opracowania jest zdiagnozowanie proce-
sów doboru kadry kierowniczej do przedsiębiorstw państwowych oraz udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy przebiegają one zgodnie z uregulowaniami prawnymi, 
zasadami określonymi w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zasadami 
Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management), dobór 
pracowników (workers, selection), stanowisko kierownicze (managerial position), przedsiębiorstwo 
państwowe (state enterprise), organ założycielski (founders’ organ), administracja publiczna (public 
administration), dyrektor przedsiębiorstwa (manager of enterprise), kompetencje (competence)

Wprowadzenie

Dobór pracowników do organizacji jest kluczowym elementem procesu zarządzania za-
sobami ludzkimi, jako określonego projektu zarządzania w obszarze funkcji personalnej. 
Zdaniem M. Armstronga: „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje te de-
cyzje, które mają podstawowe i dalekosiężne znaczenie dla polityki zatrudnienia i roz-
woju ludzi w przedsiębiorstwie, a także te, które wpływają na wzajemne relacje między 
kierownictwem i personelem” [Armstrong 2000, s. 56]. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
jest więc pełnowartościową dziedziną zarządzania, stanowiącą element strategii zarzą-
dzania daną organizacją. To, jaki zostanie przyjęty model zarządzania zasobami ludzkimi 
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(funkcjonalny, dywizjonalny czy inny) oraz czy ta dziedzina zarządzania będzie odgrywa-
ła istotne znaczenie w strategii ogólnej, będzie zależało od kierownictwa organizacji [por. 
Pocztowski 2008, s. 72-75]. A zatem, wszystkie działania wchodzące w zakres zarządza-
nia zasobami ludzkimi, jak: planowanie zatrudnienia, rekrutacja personelu, ocenianie, 
wynagradzanie, motywowanie, awansowanie, szkolenie oraz przenoszenie i zwalnianie, 
winny znaleźć się w przyjętej strategii organizacji.

Dobór kadr w każdej organizacji jest jednym z pierwszych etapów realizacji funkcji 
personalnej, który z jednej strony odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania zało-
gi, z drugiej zaś wpływa na efekty uzyskiwane przez firmę. Teoretycy ujmują to pojęcie 
w sposób bardzo różny. Jedni, jak np. T. Listwan [2010, s. 101], doborem kadr nazywają 
„zbiór działań prowadzących do właściwej obsady wakujących stanowisk pracy w celu 
zapewnienia ciągłego i sprawnego funkcjonowania organizacji, inni zaś, np. A. Pocztow-
ski [2008, s. 140], rozumieją dobór pracowników jako „kluczowy element w procesie 
pozyskiwania pracowników, oznaczający możliwie najlepsze dostosowanie profilu kom-
petencyjnego kandydata do wymaganego profilu kompetencyjnego na danym stanowi-
sku pracy”. Należy podkreślić, że w ostatnim czasie toczy się dyskusja nad znaczeniem 
i relacjami pojęć: „kompetencje” i „kwalifikacje”. Niektórzy autorzy używają tych pojęć 
zamiennie, traktując je synonimicznie, inni traktują je jako desygnaty odrębnych kate-
gorii [Listwan 2010, s. 111]. Jednakże zdaniem J. Orczyka [2009, s. 20], w opracowa-
niach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi coraz wyraźniej rysuje się dominacja 
pojęcia „kompetencje”. Każda organizacja w ramach opracowanej strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi powinna dysponować wymaganymi profilami kompetencyjnymi na 
poszczególne stanowiska pracy, w tym również na stanowiska kierownicze. Ich opraco-
wanie winno poprzedzać dobór kadr w danej organizacji.

W niniejszym opracowaniu zostanie podjęta próba odniesienia się do jednego z naj-
ważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi, jakim jest dobór pra-
cowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych, dla których 
urzędy administracji publicznej pełnią funkcję organu założycielskiego. W szczególności 
chodzi o stanowiska dyrektorów, zarządców komisarycznych oraz likwidatorów.

Celem opracowania jest zdiagnozowanie procesów doboru kadry kierowniczej do 
p.p. oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przebiegają one zgodnie z uregulowania-
mi prawnymi, zasadami określonymi w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także 
zasadami Kodeksu Etyki Służby Cywilnej [Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów 
z 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej (M.P., 
z 2002, nr 46, poz. 683)]. Procesy doboru kierowników do p.p. w dobie przemian ustro-
jowych, gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w kontekście wysokiego bezrobocia, 
budzą szereg zastrzeżeń i wątpliwości społeczeństwa, które dostrzega liczne nieprawi-
dłowości zachodzące na styku administracji publicznej i gospodarki. Potwierdzają to 
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również obserwacje i spostrzeżenia autorki artykułu, która czerpie informacje zaprezen-
towane w opracowaniu z wieloletniego doświadczenia w administracji publicznej (woje-
wódzkiej), gdzie pracowała w latach 1993-2008.

Proces doboru kadry kierowniczej

Kadra kierownicza

Dobór kierowników na niektóre stanowiska w przedsiębiorstwach państwowych jest jed-
nym z wielu uprawnień organu założycielskiego (ma on również wobec przedsiębiorstwa 
i jego organów uprawnienia stanowiące, opiniujące, kontrolne oraz oceniające). Funkcję 
organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych pełnią urzędy administracji 
publicznej, a w szczególności ministrowie lub wojewodowie. Jej podstawą są m.in. takie 
akty normatywne, jak ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. „Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej” [Dz.U. z 1996 r. nr 
106, poz. 467 z późn. zm.] oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 
w województwie [Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.]. Z pełnieniem tej funkcji 
wiążą się liczne obowiązki i uprawnienia.

Wprawdzie w odniesieniu do p.p. prawo do powoływania i odwoływania dyrektora 
posiada rada pracownicza (poza wyjątkami określonymi w art. 33 ustawy z 25 września 
1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 981 z późn. 
zm.) spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, to jednak organ założyciel-
ski poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w pracach komisji konkursowej wybiera-
jącej dyrektora (art. art. 33-35 ustawy). 

Zarządcy komisaryczni i likwidatorzy

W cytowanym akcie normatywnym wymieniono także sytuacje, w których organ założy-
cielski wyznacza likwidatora (art. 21 cyt. ustawy) lub zarządcę komisarycznego (art. 66 
ustawy), który pełni funkcję kierownika przedsiębiorstwa. Ma to miejsce wówczas, gdy 
firma prowadzi działalność ze stratą.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo ponosi stratę na działalności gospodarczej przez 
sześć kolejnych miesięcy, organ założycielski ma prawo do postawienia przedsiębiorstwa 
w stan likwidacji z przyczyn ekonomicznych. Natomiast wówczas, gdy przedsiębiorstwo 
generuje stratę na działalności gospodarczej, ale istnieje jeszcze szansa poprawy kondycji 
ekonomiczno-finansowej oraz naprawy funkcjonowania pozostałych dziedzin działalno-
ści przedsiębiorstwa, organ założycielski wszczyna postępowanie naprawcze, ustanawia-
jąc nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Decyzję tę podejmuje w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych (w praktyce funkcję tę wykonuje 
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dyrektor izby skarbowej). W tych okolicznościach organ założycielski odwołuje dyrekto-
ra przedsiębiorstwa i wyznacza likwidatora lub osobę sprawującą zarząd komisaryczny. 
Z chwilą postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji lub ustanowienia zarządu komi-
sarycznego z mocy prawa organy przedsiębiorstwa ulegają rozwiązaniu (art. art. 21 i 66 
ustawy o p.p.). W sytuacji postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji kompetencje 
rady pracowniczej w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych przejmuje organ 
założycielski. Natomiast w razie wszczęcia postępowania naprawczego to zarządca ko-
misaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa z wyjątkami określonymi 
w ustawie, tj. przyjmowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a także doko-
nywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz 
zasad wykorzystania tych funduszy. Tak więc zarządca otrzymuje z jednej strony olbrzy-
mie uprawnienia, przejmując kompetencje dyrektora, rady pracowniczej oraz ogólnego 
zebrania pracowników, z drugiej zaś jest powoływany w celu uzdrowienia gospodarki 
przedsiębiorstwa.

W praktyce osoby wyznaczane przez organy założycielskie na powyższe stanowiska 
zarządców lub likwidatorów są wyłaniane spośród bardzo wąskiego kręgu ludzi, tzn. 
z otoczenia kierownictwa organu założycielskiego. W tym wypadku nie organizuje się 
konkursów. Wyłanianie kandydatów na zarządców komisarycznych lub likwidatorów 
przedsiębiorstw państwowych nie zostało ujęte w ramy prawne. Nie uregulowano tej 
kwestii również w formie wewnętrznych zarządzeń lub decyzji. Wprawdzie w niektó-
rych organach założycielskich, po wielu latach funkcjonowania ustawy o p.p., zostały 
opracowane zasady doboru zarządców komisarycznych i likwidatorów, to praktyczne 
ich wdrożenie przysparzało wiele trudności i często nie było przestrzegane. W jednym 
z organów założycielskich powyższe zasady określały następujące kryteria, które winni 
spełniać kandydaci na omawiane stanowiska:

posiadanie wykształcenia wyższego; �
znajomość zagadnień dotyczących postępowania naprawczego lub likwidacyjnego  �

przedsiębiorstwa państwowego;
udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi; �
udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe; �
niekaralność, potwierdzona oświadczeniem lub aktualnym zaświadczeniem o nie- �

karalności;
oświadczenie o braku orzeczenia sądu o zakazie pełnienia funkcji określonych  �

w prawie upadłościowym i naprawczym;
dobry stan zdrowia. �
Okazało się, że w praktyce organy założycielskie nie respektowały zatwierdzonych 

i przyjętych do realizacji zasad. Miały miejsce wypadki niespełnienia przez kandydatów 
określonych w zasadach kryteriów z następujących powodów:
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nie posiadali wyższego wykształcenia; �
nie dysponowali znajomością zagadnień z zakresu postępowania naprawczego i li- �

kwidacyjnego oraz znajomością procedur, naprawy lub likwidacji przedsiębiorstw;
nie posiadali żadnego doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi; �
nie mieli i nie udokumentowali pięcioletniego doświadczenia zawodowego. �

Powyborcze zmiany kadrowe

Pozyskiwanie w ten sposób kierowników w przedsiębiorstwach państwowych nie doty-
czyło wyłącznie sytuacji, kiedy wszczynano postępowanie naprawcze lub wprowadzano 
likwidację przedsiębiorstw. Przedstawiony tryb powoływania kierowników towarzyszył 
również wymianie osób na powyższych stanowiskach, w następstwie zmian wynikających 
z wyborów parlamentarnych.

Od początku procesu transformacji w Polsce (od 1989 r.) i rozpoczęcia procesów 
przekształceń własnościowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw utarła się praktyka, 
iż w ślad za wygranymi przez opcję polityczną wyborami dokonywano wymiany kadry 
kierowniczej nie tylko w instytucjach administracji publicznej, ale także we wszystkich 
przedsiębiorstwach państwowych lub w ich zdecydowanej większości, gdzie uprawnienie 
do tej czynności prawnej posiadał organ założycielski. Zazwyczaj nie dokonywano me-
rytorycznej oceny dotychczasowej działalności kierownika i efektów jego pracy czy osią-
gnięć. Podstawowym kryterium zmiany na stanowisku była informacja wskazująca na 
źródło rekomendacji na stanowisko zarządcy komisarycznego bądź likwidatora. W wie-
lu przedsiębiorstwach, w których proces realizacji programu naprawczego bądź proces 
likwidacji trwał kilka lat, wymiana kadry kierowniczej z tego tytułu była dokonywana 
kilkakrotnie. Sposób dokonywania wymiany kadry kierowniczej w tych podmiotach był 
podobny, niezależnie od ekipy rządzącej.

Być może w doborze zarządców komisarycznych i likwidatorów nie wystąpiłoby tak 
wiele patologii, gdyby ustawodawca przewidział w ustawie o p.p. procedurę wyłaniania 
kandydatów na wymienione stanowiska, tak jak to uczynił w odniesieniu do dyrekto-
rów przedsiębiorstw. Ale i tu, przy wyborze dyrektorów, występowały nieprawidłowości, 
np. w trakcie prowadzenia procedury konkursowej. Zdarzały się przypadki, iż konkursy 
były organizowane pod konkretne osoby. Wymagania zawarte w ogłoszeniach do prasy 
uwzględniały tylko te kryteria, które spełniał określony kandydat. Ponadto miały miejsce 
sytuacje, że do komisji konkursowej wskazywano tylko takich członków (zarówno z ra-
mienia organu założycielskiego, jak i przedsiębiorstwa), którzy byli przychylni danemu 
kandydatowi. Nie udało się wyeliminować stronniczości członków komisji i dokonać 
obiektywnej oceny kandydata. Brak było także czytelnych zasad przyznawania punktów 
poszczególnym kandydatom w trakcie konkursu. Jeśli kandydat w ocenie komisji kon-
kursowej nie uzyskał niezbędnej liczby punktów, wówczas organ założycielski wyrażał 
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zgodę na powtórne rozpisanie konkursu, aby określony kandydat mógł znów uczestni-
czyć w procedurze konkursowej. Ustawodawca nie przewidział ponownego uczestnictwa 
kandydata w konkursie, który nie spełniał kryteriów przyjętych przez komisję konkur-
sową przed rozpoczęciem konkursu. Mimo zapisów ustawowych nie przestrzegano ich 
realizacji w praktyce. Nie zostały zatem zrealizowane w tym zakresie założenia zawarte 
zarówno w ustawie o p.p., jak i rozporządzeniu wykonawczym do ustawy (rozporządze-
nie Rady Ministrów z 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadza-
nia konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. z 1994 r., 
nr 138, poz. 729).

Od początku funkcjonowania ustawy o p.p. (1981 r.) organy założycielskie nie były 
zainteresowane tym, aby sposób doboru zarządców komisarycznych i likwidatorów był 
jednoznacznie uregulowany. Wręcz przeciwnie, były zainteresowane utrzymywaniem do-
tychczasowego stanu rzeczy (brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o p.p. w za-
kresie zasad doboru zarządców komisarycznych i likwidatorów), co umożliwiło organom 
założycielskim dogodną interpretację podejmowanych działań, dostosowaną do potrzeb 
w danym okresie. W zakresie doboru kadry kierowniczej do p.p. nie korzystano także 
z literatury poświęconej tej problematyce w licznych opracowaniach np. [por. Listwan, 
2010, s. 101-105; Pocztowski, 2008, s. 140-149; Przytuła, 2007, s. 31-44].

Te okoliczności stwarzały odpowiednie warunki do powierzania funkcji kierowni-
czych w p.p. osobom z otoczenia przedstawicieli organów założycielskich, którzy w za-
mian za dobrze płatną pracę realizowali politykę wobec przedsiębiorstwa, np. w zakresie 
gospodarowania majątkiem, nie zawsze leżącą w interesie przedsiębiorstwa i Skarbu 
Państwa.

Kompetencje kadry kierowniczej

Dobór pracowników na wszystkie stanowiska, a zwłaszcza na stanowiska kierownicze, 
winien być nacechowany głęboką troską o jak najpełniejsze dostosowanie kandydatów 
do konkretnej organizacji. W opinii T. Listwana [2010, s. 102]: „wnoszony potencjał za-
wodowy pracownika powinien odpowiadać wymogom stanowiska pracy”. A zatem organ 
założycielski odpowiedzialny za powoływanie zarządców komisarycznych i likwidatorów 
oraz współodpowiedzialny za powoływanie dyrektorów winien dbać o zatrudnianie na 
stanowiskach osób legitymujących się odpowiednimi kompetencjami. Zdaniem J. Or-
czyka [2009, s. 27], kompetencje zarządców lub likwidatorów wynikają głównie z kwa-
lifikacji, ale mają inny nieco zakres. Są pojęciem szerszym, ponieważ oprócz kwalifikacji 
dochodzą tu umiejętności oraz takie cechy, jak osobowość, w tym zwłaszcza motywacje, 
odpowiedzialność za realizację określonych zadań. Inaczej mówiąc, bez kwalifikacji nie 
ma kompetencji, ale kompetencje przesądzają o możliwości podjęcia i realizacji w spo-
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sób odpowiedzialny zadań stawianych przez życie, a pracę zawodową w szczególności. 
Jeśli kandydat nie spełnia tych warunków, podjęcie pracy na danym stanowisku może 
spowodować osiągnięcie szczebla (progu) niekompetencji, a naturalną konsekwencją ta-
kiej sytuacji mogą być: straty, absencja, niska jakość, marnotrawstwo itp. [por. Listwan 
2010, s. 102]. W przypadku kadry kierowniczej konsekwencje będą jeszcze większe, 
bowiem podjęte decyzje, lub ich brak, powodują częstokroć poważne skutki dla przed-
siębiorstwa i jego załogi.

Kadra kierownicza przedsiębiorstw państwowych, której powierza się tak szeroki 
zakres uprawnień, winna posiadać wysokie kwalifikacje menedżerskie do zarządzania 
przedsiębiorstwem, szeroki wachlarz umiejętności merytorycznych, a także powinna cha-
rakteryzować się wysokimi cechami etyczno-moralnymi, które sprzyjałyby profesjonalne-
mu i sprawnemu wykonywaniu nałożonych obowiązków wynikających z zajmowanego 
stanowiska. Powinna posiadać odpowiednie kompetencje do wykonywania powierzonej 
pracy. Jak piszą S. Whiddett i S. Hollyforde, większość definicji pojęcia „kompetencja” 
charakteryzuje się dwoma następującymi elementami wspólnymi:

kompetencje są przedstawiane w formie opisu zadań lub oczekiwanych efektów  �
działań związanych z określonym stanowiskiem pracy; w tym znaczeniu kompetencje 
zdefiniowano jako zdolność osoby zarządzającej do wykonywania pracy według standar-
dów określonych przez organizację zatrudniającą tę osobę;

kompetencje przedstawiane w formie opisu behawioralnego; w tym rozumieniu,  �
kompetencja w zakresie wykonywanej pracy to zespół cech danej osoby, na który składa-
ją się charakterystyczne dla tej osoby elementy, takie jak: motywacja, cechy osobowości, 
umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem w grupie oraz wiedza, którą ta 
osoba sobie przyswoiła i którą się posługuje [por. Whiddett, Hollyforde, 2003, s. 13].

Czy zatem osoby, którym organ założycielski powierza odpowiedzialność za mają-
tek Skarbu Państwa, prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami 
ludzkimi: posiadają wystarczające kompetencje do zarządzania taką organizacją? Odpo-
wiedź na tak postawione pytanie jest niezwykle złożona. Niewątpliwie jednak niezbędna 
jest w tym celu wiedza dotycząca profilu kompetencyjnego kandydata na konkretne sta-
nowisko kierownicze. Zdaniem A. Dudy [2008, s. 61]: „profil kandydata na stanowisko 
obejmuje takie elementy, jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i jego długość, 
wymaganą wiedzę specjalistyczną, umiejętności dodatkowe, kompetencje, cechy osobo-
wościowe”. Dysponując profilem kandydata, można podjąć decyzję dotyczącą wyboru 
najtrafniejszej strategii pozyskania menedżera. W tym celu nieodzowne jest opracowanie 
odpowiednich narzędzi.

W praktyce zdarzały się przypadki, iż zarządcy komisaryczni lub likwidatorzy niekie-
dy nie posiadali ani przygotowania merytorycznego (m. in. wykształcenia wyższego), ani 
doświadczenia w zarządzaniu organizacją i kierowaniu zespołami ludzkimi, ponieważ 
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w swojej dotychczasowej karierze zawodowej tylko przez krótki czas prowadzili jedno-
osobową, samodzielną działalność gospodarczą. Również często w trakcie wykonywania 
obowiązków wykazywali się brakiem podstawowych umiejętności i wiedzy. W początko-
wym okresie transformacji gospodarczej umiejętność przeprowadzenia przedsiębiorstwa 
z gospodarki centralnie planowanej i dostosowanie go do wymogów gospodarki rynko-
wej decydowały o szansach utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. W późniejszym 
okresie, kiedy niezbędne było zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa lub przygotowanie 
go do prywatyzacji, nieodzowna była m.in. wiedza ekonomiczna, prawnicza oraz umie-
jętności negocjacyjne (np. ze związkami zawodowymi).

Powierzanie przez organ założycielski pracy na tak odpowiedzialne stanowiska nie 
było odpowiednio skorelowane z analizą i oceną przydatności danego kandydata na 
stanowisko kierownicze. Nie brano pod uwagę braku merytorycznego przygotowania 
do zarządzania przedsiębiorstwem oraz braku doświadczenia w kierowaniu zespołami 
ludzkimi, lecz najważniejszy był fakt, iż kandydat będzie realizował w przedsiębiorstwie 
politykę określoną przez kierownictwo organu założycielskiego.

Tymczasem, jak pisze S. Przytuła [2007, s. 43-44], dobór menedżerów jest proce-
sem złożonym i powinien charakteryzować się szczególną starannością. Niezbędny jest 
wyższy poziom oprzyrządowania procesu doboru pracowników zajmujących kluczowe 
stanowiska w firmie.

Widoczna jest zatem istotna rozbieżność pomiędzy wymaganiami na stanowiska kie-
rownicze w p.p. a praktyką realizowaną przez organy założycielskie.

Skutkiem takich decyzji był między innymi brak poprawy kondycji ekonomiczno-
-finansowej przedsiębiorstw, brak skutecznej restrukturyzacji podmiotów gospodar-
czych, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji lub upadłości bardzo wielu przed-
siębiorstw. Zarówno z informacji podanych przez GUS [Rocznik Statystyczny RP, 2008, 
s. 713], jak i Ministerstwo Skarbu Państwa [www. prywatyzacja.msp.gov.pl] wynika, że 
spośród 8453 przedsiębiorstw państwowych funkcjonujących w Polsce w 1990 r, w la-
tach 1990–2009 procesom przekształceń własnościowych zostało poddanych 7463, tj. 
88,3%, z czego procesem likwidacji objęto 1923 przedsiębiorstwa, tzn. 25,8%. Liczbę 
przedsiębiorstw, które postawiono w stan likwidacji częstokroć na skutek nieudolnego 
zarządzania, należy uzupełnić o przedsiębiorstwa, które również z tego tytułu zostały 
poddane procesowi upadłości, a w których wcześniej bez powodzenia był realizowany 
proces naprawczy bądź proces likwidacji z przyczyn ekonomicznych. Mimo licznych nie-
dociągnięć, które skutkowały poważnymi konsekwencjami społecznymi, ekonomicznymi 
i gospodarczymi, zarządcy komisaryczni i likwidatorzy byli utrzymywani na zajmowanych 
stanowiskach.

Powyższe ustalenia są zbieżne z dotychczasowymi wynikami analiz przeprowadzo-
nych przez autorów publikacji poświęconych problematyce przyczyn upadłości przed-
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siębiorstw zarówno w Polsce, jak i w krajach rozwiniętych. Między innymi L. Bednarski 
[1997, s. 168] przyczynę upadłości 12% przedsiębiorstw polskich upatruje w częstych 
zmianach na stanowiskach kierowniczych oraz braku odpowiednio wykwalifikowanej 
i kompetentnej kadry. Inny przykład dotyczący krajów rozwiniętych podaje B. Prusak 
[2001, s. 79-99], który wskazuje na brak kwalifikacji i umiejętności zarządzania u kadry 
menedżerskiej jako jedną z głównych przyczyn upadłości przedsiębiorstw. W ocenie te-
goż autora, częstszą przyczyną upadłości firm jest tylko brak kapitału.

Uwagi końcowe

Zdolność kierownika do przeprowadzenia przedsiębiorstwa z gospodarki centralnie ste-
rowanej do wymogów gospodarki rynkowej miała decydujący wpływ na szanse przetrwa-
nia tego najtrudniejszego okresu i utrzymanie firmy na rynku. Brak tych umiejętności 
wśród szerokiej rzeszy kierowników przyczynił się do likwidacji lub upadku setek, a na-
wet tysięcy (tylko procesem likwidacji objęto około 2 tys. p.p., które należy uzupełnić 
o jeszcze liczniejszą grupę upadłości) przedsiębiorstw państwowych w Polsce na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat. Współodpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą 
nie tylko niekompetentni kierownicy tych przedsiębiorstw, ale również, a może przede 
wszystkim, organy założycielskie, które w sposób nierozważny powierzały odpowiedzial-
ne stanowiska niekompetentnym osobom. Należy wnioskować, iż organy założycielskie 
nie realizowały strategii zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie doboru kadry kie-
rowniczej do nadzorowanych przedsiębiorstw, opartej na zasadach zawartych w nauce 
o zarządzaniu.

Sam fakt spełnienia kryteriów formalnych do zatrudnienia na stanowisku kierow-
nika przedsiębiorstwa państwowego (wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w kiero-
waniu zespołami ludzi) nie gwarantuje przedsiębiorstwu sukcesu, ale stanowi podstawy 
dobrego zarządzania. W wyniku nieudolności zarządzania wielu kierowników szanse 
przedsiębiorstw w ostatnich latach na sprawne przeprowadzenie procesów prywatyzacji 
oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw zostały zaprzepaszczone.

Uwzględniając inny punkt widzenia, zastanawiający jest fakt, dlaczego na stanowi-
skach kierowniczych były zatrudniane osoby nie spełniające podstawowych kryteriów, 
przy równoczesnym poszukiwaniu pracy przez ludzi wykształconych, dobrze przygoto-
wanych do pełnienia funkcji kierowniczych i spełniających wszystkie kryteria. Niewątpli-
wie przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią zarówno po stronie organów założycielskich, 
które decydowały o sposobie doboru kandydatów na stanowiska kierownicze, jak i po 
stronie potencjalnych kandydatów, którzy w nowych uwarunkowaniach rynkowych nie 
potrafili znaleźć się w kręgu osób, którymi byłyby zainteresowane organy założycielskie. 
Aby potencjalni kandydaci mogli skorzystać z oferty pracy, musi być ona skierowana 
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na rynek i być wolna od negatywnych zjawisk, towarzyszących angażowaniu kadry kie-
rowniczej w przedsiębiorstwach państwowych. Przede wszystkim organy założycielskie 
powinny przestrzegać: przepisów prawa zawartych w stosownych aktach normatywnych, 
przyjętych kryteriów wewnętrznych, Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz uwzględniać 
zasady nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Również potencjalni kandydaci winni 
wykazać więcej inwencji, zaangażowania oraz inicjatywy w poszukiwaniu miejsc pracy.

Częściowym rozwiązaniem byłyby zmiany w ustawodawstwie, jednakże nic nie 
wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości nastąpiły zmiany przepisów prawnych w za-
kresie doboru kadry kierowniczej do p.p., umożliwiające dostęp do tych stanowisk osób 
z szeroko rozumianego rynku pracy.

W celu wyeliminowania dotychczasowych nieprawidłowości w tym zakresie najbar-
dziej zasadne byłoby:

1. stworzenie warunków umożliwiających dostęp do stanowisk kierowniczych w p.p. 
szerokiemu gronu osób kompetentnych;

2. przyjęcie przez organy założycielskie zasady organizowania konkursów, o uprosz-
czonych procedurach, na stanowiska zarządców komisarycznych i likwidatorów;

3. wprowadzenie bezwzględnego respektowania obowiązujących procedur ustawo-
wych oraz wypracowanych zasad doboru kadry kierowniczej;

4. przyjęcie zasady, że tylko kryteria kompetencyjne będą decydowały o powierzeniu 
kandydatom stanowisk kierowniczych w p.p.;

5. przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, zwłaszcza w zakresie bez-
stronnego wykonywania zadań i obowiązków;

6. przyspieszenie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, przekaza-
nie ich w ręce prywatne, co otworzyłoby kandydatom dostęp do wolnego rynku pracy.

Dobór dobrych pracowników do organizacji jest zadaniem trudnym, ale dobór 
kompetentnej kadry kierowniczej jest przedsięwzięciem o wiele trudniejszym. Jednakże 
w sytuacji kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem państwowym, waga tego za-
dania ma szczególne znaczenie. Stąd też wszelkie działania podejmowane przez organ 
założycielski w odniesieniu do takiego podmiotu gospodarczego winny być realizowane 
ze szczególną starannością, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, organiza-
cyjnych i etycznych, oraz wiedzy teoretycznej.

Zamiarem autorki artykułu było zasygnalizowanie, opierając się na doświadczeniach 
w pracy w administracji publicznej, wybranych problemów występujących w zakresie za-
rządzania zasobami ludzkimi, a pozostających na styku sfery gospodarczej i publicznej. 
Realizowana przez organy założycielskie praktyka w zakresie doboru kadry kierowniczej 
do przedsiębiorstw państwowych budzi wiele zastrzeżeń społeczeństwa polskiego. Za-
gadnienia te wymagają niezwłocznych zmian przyczyniających się do likwidacji występu-
jących w tej dziedzinie nieprawidłowości.
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Aspects of Employee Selection for Executive Posts in State–Owned Enterprises

Summary
The process of selecting managers for state–owned enterprises in an period of systemic, 
economic, and social change, especially in the context of high unemployment in Poland, 
stirs several concerns as well as doubts on the part of the public, which notes numerous 
irregularities occurring at the tangent point of public administration and the economy. 
This is also confirmed by the observations and notes the paper’s author who utilizes 
information derived from many years of experience in public (voivodeship level) admin-
istration, where she worked over the 1993–2008 period. The objective of this paper is 
a diagnosis of the process of managerial staff selection to state–owned enterprises as well 
as the development of answers to questions as to their regularity with respect to legal 
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regulations, principles defined by the science of human resource management, and the 
principles of the Civil Service Ethics Code.

Danuta Barańska – doktor socjologii, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Socjologii na Wydziale Zarządzania Społecznej Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania w Łodzi. Przez szereg lat pracowała w przemyśle, zajmując się 
problematyką zarządzania kadrami, a następnie w administracji publicznej, pełniąc nad-
zór nad przedsiębiorstwami państwowymi. Wiedzę praktyczną zdobytą w trakcie pracy 
zawodowej wykorzystywała w realizowanej równocześnie działalności dydaktycznej na 
łódzkich uczelniach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagad-
nień, jak: standardy etyczne różnych grup społeczno-zawodowych, w tym pracowników 
administracji publicznej, a także etos pracy i problemy zarządzania zasobami ludzkimi.
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