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Słowa kluczowe: praktyka ZZL (HRM practice), ranking (ratings), konkurs (competition), najlepsze 
praktyki (best practices), trendy w ZZL (trends in HRM)

Miniona dekada to dla przedsiębiorstw czas dynamicznych zmian na światowych ryn-
kach, rozwój globalnej konkurencji oraz poszukiwanie nowych dróg do osiągnięcia 
i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Zachodzące na zewnątrz firmy zmiany decydują 
o jej przemianach wewnętrznych. W jakim kierunku podążało w tym okresie zarządzanie 
zasobami ludzkimi?

Celem artykułu jest analiza zmian zachodzących w ostatnich latach w praktyce ZZL 
firm funkcjonujących na polskim rynku oraz próba wskazania kierunków przyszłych 
przemian. W opracowaniu oparto się na danych dotyczących 5 inicjatyw z zakresu ZZL: 
programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”, konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludz-
kimi” oraz list najlepszych pracodawców, „Great Place to Work oraz Top Employers”.

Praktyka ZZL wczoraj i dziś

Postępujący rozwój wysokich technologii i związane z nim nowe potrzeby klientów sta-
wiają przed współczesnymi przedsiębiorstwami niemałe wyzwania. By odnieść sukces 
rynkowy, nie wystarczy już bowiem sprawdzony, udany produkt, konieczne jest jego stałe 
doskonalenie i jednocześnie dążenie do tworzenia rozwiązań unikalnych, dotąd niespo-
tykanych. Wyzwaniom tym z powodzeniem stawiają czoło organizacje nieunikające ryzy-
ka, elastyczne, łatwo odnajdujące się w nowej rzeczywistości, a nawet same ją kreujące. 
Organizacje, czyli tworzący ją ludzie, pracownicy. To właśnie zgrany, zaangażowany w fir-
mę zespół kompetentnych i kreatywnych osób może zadecydować o przyszłości firmy. 

Anna Jawor-Joniewicz
Kierunki zmian w praktyce polskiego ZZL
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Dlatego waga skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi stale wzrasta. Na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat ZZL w Polsce podlegał znacznym przemianom. Tworzone wów-
czas, w ramach wspólnej inicjatywy o nazwie „Inwestowanie w Kapitał Ludzki”, konkur-
sy „Godło Inwestor w Kapitał Ludzki” (Inwestor) oraz „Lider Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi” (Lider ZZL) dążyły do podnoszenia jakości ZZL oraz upowszechniania wie-
dzy o najlepszych praktykach z tej dziedziny. Badania prowadzone w ramach tych przed-
sięwzięć cechowały się jednak dużym stopniem ogólności. Początkowo koncentrowano 
się na stopniu rozwoju ZZL mierzonym liczbą i jakością stosowanych procedur i narzę-
dzi oraz miejscem i rolą działu ZZL w strukturze firmy. Analizy prowadzone w ramach 
„Inwestora” skupiały się na klimacie organizacyjnym. „Lider ZZL” natomiast starał się 
docenić te przedsiębiorstwa, których ZZL posiadał cechy rozwiązań systemowych obej-
mujących jednocześnie dobór pracowników, planowanie karier, ocenianie, wynagradza-
nie, rozwój. Zmiany zachodzące w ZZL na świecie w kolejnych latach nie pozostawały 
bez echa w Polsce. Konkursy starały się reagować na nie możliwie najszybciej, modyfiku-
jąc i uzupełniając narzędzia badawcze zagadnieniami odpowiadającymi światowym tren-
dom. Tym samym przyczyniły się do profesjonalizacji ZZL w Polsce. Firmy ubiegające się 
o najwyższe nagrody w konkursach musiały wykazać się znaczną koncentracją na samych 
pracownikach, dążąc do możliwie najpełniejszego zaspokojenia ich potrzeb. Takie podej-
ście wynikało z założenia, że zaangażowany w firmę i zadania pracownik, lojalny i silnie 
zmotywowany, będzie bardziej efektywny i kreatywny. W „Inwestorze” badania zostają 
poszerzone przede wszystkim o motywowanie, szkolenia i rozwój oraz satysfakcję z pra-
cy, w „Liderze ZZL” dodano zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, rów-
nowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, outplacement i bardziej szczegółowe dane 
o wynagradzaniu (w tym niematerialnym). W nurcie zmian uwzględniających perspek-
tywę pracownika, jego potrzeby i oczekiwania mieszczą się kolejne inicjatywy, których 
pierwsze edycje odbyły się po roku 2005. Lista „Great Place to Work Polska” (Najlep-
szych miejsc pracy w Polsce) tworzona jest na podstawie analiz kultury organizacyjnej, 
poziomu zaufania i dumy odczuwanej z pracy w danej firmie oraz stopnia koleżeństwa 
w miejscu pracy. Z kolei w ramach badań „Najlepsi Pracodawcy Roku” obok szacunków 
dotyczących stopnia zaawansowania poszczególnych praktyk ZZL prowadzone są tak-
że analizy zaangażowania pracowników mierzonego m.in. poziomem satysfakcji z pracy, 
wynagrodzeń, możliwości rozwoju oraz jakości relacji w firmie. Podobnie w badaniach 
realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Top Employers Polska” uwzględnia się aktu-
alnie takie obszary ZZL, jak: warunki pracy i kulturę organizacyjną, wynagrodzenia wraz 
ze świadczeniami dodatkowymi, szkolenia i rozwój, możliwości kariery zawodowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi firm ocenionych jako najlepsze we wszystkich wy-
mienionych przedsięwzięciach posiada pewne cechy wspólne, spójne ze światowymi 
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trendami1. W większości z nich do ZZL podchodzi się w sposób strategiczny. Znajduje 
to wyraz w opracowanej i zapisanej w formie dokumentu strategii ZZL, spójnej ze stra-
tegią ogólną przedsiębiorstwa. Dział ZZL zwykle zajmuje istotne miejsce w strukturze 
badanych firm, a jego szef należy do grona menedżerów najwyższego szczebla zarzą-
dzania. Liderzy stawiają na dobre relacje, promując wzajemne zaufanie i zaangażowa-
nie pracowników. Dlatego też dążą do otwartej, płynnej komunikacji. Pracownicy firm 
najlepszych w dziedzinie ZZL mają dostęp do aktualnych danych o przedsiębiorstwie, 
systematycznie prowadzone są badania obiegu informacji oraz potrzeb informacyjnych 
załogi, a także badania satysfakcji z pracy. Dostrzeganie oczekiwań pracowników i dąże-
nie do zaspokojenia ich potrzeb przejawiają się powszechnym stosowaniem rozwiązań 
z zakresu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (W-LB). Specjalne programy 
opracowuje się zarówno z myślą o młodych rodzicach, jak i osobach sprawujących opiekę 
nad starszymi członkami rodziny. Wzrasta popularność elastycznych form zatrudnienia 
i organizacji pracy, przede wszystkim telepracy, ruchomego i zadaniowego czasu pracy. 
Trend ten jest zauważalny częściej w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy, zwłaszcza 
prowadzących działalność usługową.

Osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie badanych organizacji coraz wyraźniej wią-
żą ZZL z efektywnością przedsiębiorstwa. Dostrzegają one korzyści płynące z inwesto-
wania w ludzi. Coraz powszechniej, zwłaszcza w firmach opartych na wiedzy, stosuje 
się programy rozwojowe, utworzone specjalnie z myślą o pracownikach o największym 
potencjale – talentach. Podczas tworzenia planów szkoleniowych nie pomija się jednak 
innych grup zatrudnionych. Badane firmy przykładają dużą wagę do rozwoju wszystkich 
pracowników na każdym etapie ich kariery. Dobitnym dowodem na to, że kierownictwo 
analizowanych przedsiębiorstw podziela pogląd, iż ludzie są najcenniejszym zasobem 
firmy, jest sposób, w jaki postępowały one podczas ogólnoświatowego kryzysu. Wiele na-
grodzonych w konkursie „Lider ZZL” organizacji nie zastosowało z pozoru łatwej i przy-
noszącej szybkie oszczędności metody redukcji zatrudnienia. Kierownictwo tych firm 
nie chciało tracić dobrze wyszkolonego, efektywnego zespołu. Trudny czas poświęcono 
na dalsze samodoskonalenie, wdrażając i rozwijając programy trenerów wewnętrznych. 
Oszczędności uzyskiwano w czasowym zmniejszaniu wymiarów etatu, „zamrażaniu 
wynagrodzeń” czy rezygnacji z premii. Zgodnie z wartościami istotnymi dla większości 
badanych firm, tj. wzajemnym zaufaniem i zaangażowaniem, każda z tych niełatwych 
decyzji była jasno komunikowana załodze. Takie podejście procentuje, jak wynika z ba-

1 Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji pochodzących ze stron interne-
towych www.greatplacetowork.pl, www.inwestorwkapitalludzki.pl; www.najlepsipracodawcy.pl, 
www.topemloyers.pl oraz z raportu „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kreowanie nowoczesno-
ści” autorstwa B. Urbaniak i P. Bohdziewicza [IPiSS, 2009].
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dań Hewitt Associates, w grupie najlepszych pracodawców w roku 2010 średni wskaźnik 
zaangażowania wynosił 74%, zaś na poziomie całej Polski był aż o 30 punktów procen-
towych niższy. Nie bez znaczenia dla zwiększenia oddania sprawom firmy jest fakt, iż 
w wielu analizowanych organizacjach dąży się do delegowania odpowiedzialności na niż-
sze szczeble zarządzania. Szczególną rolę odgrywają w nich kierownicy liniowi, których 
uprawnienia decyzyjne stale się zwiększają.

W badanych organizacjach zauważa się także dążenie do tworzenia zespołów zróż-
nicowanych kulturowo, wiekowo oraz pod względem płci. Menedżerowie świadomie 
wprowadzają rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością, co w korporacjach mię-
dzynarodowych jest nie tylko zasadne, ale wręcz niezbędne.

W ciągu ponad dekady trwania inicjatywy „Inwestowanie w Kapitał Ludzki” w prak-
tyce ZZL obok wymienionych wyżej zmian zaszła także jedna szczególnie istotna. Po-
ziom ZZL nagradzanych firm jest wysoki, a różnice pomiędzy rozwiązaniami stosowa-
nymi przez przedsiębiorstwa krajowe oraz międzynarodowe korporacje coraz bardziej 
się zacierają. Tendencję do zrównywania się poziomu ZZL dostrzeżono także w firmach 
reprezentujących różne branże oraz skalę. Stopień zaawansowania procedur i narzędzi 
ZZL w przedsiębiorstwach sektora MŚP oraz dużych jest dziś często porównywalny. 
Czy na podstawie zaprezentowanych danych można pokusić się o prognozę kierunków 
dalszego rozwoju ZZL firm funkcjonujących w Polsce?

Praktyka ZZL jutro

Wydaje się, że dla uczestników każdego z analizowanych przedsięwzięć traktowanie za-
trudnionych w firmie osób jako najcenniejszego, unikalnego zasobu przestało być pu-
stym sloganem, a stało się faktem. Można zatem przypuszczać, że obrane kierunki zmian 
w ZZL będą trwałe, a w kolejnych latach omawiane oraz nowo powstające konkursy 
i rankingi będą starały się jeszcze dokładniej badać stopień, w jakim ZZL uwzględnia 
oczekiwania i dążenia personelu. Zakładając, że potrzeby ludzkie są bardzo urozmaico-
ne, można przypuszczać, iż podobnie jak w przypadku zarządzania talentami, eksper-
ci ZZL będą starali się w przyszłości tworzyć programy dedykowane kolejnym grupom 
pracowników. Praktyka ZZL zmierzałaby zatem w kierunku coraz większej specjalizacji 
i indywidualizacji stosowanych narzędzi. Tylko wówczas, jak się zdaje, możliwe będzie 
wypracowanie rozwiązań precyzyjnie trafiających w gusta poszczególnych grup zatrud-
nionych. Tym samym można oczekiwać, że motywacja i stopień zaangażowania pracow-
ników będą dzięki nim wzrastać.

Podobnie w inicjatywach, których celem jest promowanie najlepszych praktyk ZZL, 
być może będziemy świadkami postępu bardziej zindywidualizowanego podejścia. Na-
grody mogą być przyznawane za osiągnięcia w wybranych obszarach ZZL lub działania 
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skierowane do wybranych grup odbiorców. W konkursach, rankingach i programach cer-
tyfikacyjnych może dojść do kategoryzacji nagród według branży, formy własności, wieku 
czy skali przedsiębiorstwa. Przejawy takiego podejścia są już widoczne. W badaniu „Naj-
lepsi Pracodawcy Polska” oraz w konkursie „Lider ZZL” istnieją dwie kategorie nagród, 
dla przedsiębiorstw dużych oraz małych i średnich. Z kolei listy „Great Place to Work 
Polska” tworzone są w podziale na firmy zatrudniające powyżej oraz poniżej 1000 osób. 
Podjęto także próbę stworzenia konkursu dla wybranych branż („Perły HR”). Dzisiaj 
zainteresowanie większą specjalizacją w obrębie przedsięwzięć promujących najlepsze 
rozwiązania z dziedziny ZZL wydaje się nie być jeszcze duże, ale w znacznej mierze od 
kreatorów zmian – twórców konkursów i rankingów najlepszych firm – zależy, czy sytu-
acja ta nie odmieni się jutro.

Anna Jawor-Joniewicz – magister socjologii, pracownik Zakładu Zarządzania Za-
sobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, specjalizuje się w problematyce 
kultury organizacyjnej i motywowania. Autorka artykułów z dziedziny zarządzania za-
sobami ludzkimi. Przygotowuje pracę doktorską „Spójność systemów motywacyjnych 
z kulturami organizacji w Polsce”.
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