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Kadra kierownicza, reprezentująca organizacje biorące udział w konkursie „Lider 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, jest przekonana, że stawiając na permanent-
ne doskonalenie obszaru zarządzania ludźmi, może lepiej sobie radzić w wysoce 
konkurencyjnym środowisku zglobalizowanej gospodarki. Dlatego w sposób ciągły 
podnosi jakość ZZL. Konkurs ma już dziesięcioletnią tradycję. W tym okresie 
wiele organizacji – dużych i małych – weryfikowało w konkursowej procedurze 
swoje dokonania na polu ZZL.  Pozwoliło to badaczom śledzić główne kie-
runki zmian w tym zakresie w praktyce firm i instytucji, które mierzą wysoko. 
Korzystając z doświadczeń konkursowych, omówiono w komunikacie główne 
tendencje w zakresie nowoczesnego ujęcia ZZL w polskich organizacjach.

Słowa kluczowe: strategia zzl (HRM strategy), profile kompetencyjne (competence profiles), 
budowa zaangażowania pracowników (building workers’ involvement), narzędzia informatyczne 
w ZZL (IT tools for the HRM area)

Minęło 10 lat

W 2010 r. po raz dziesiąty wystartował konkurs „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” 
(ZZL). Skromny jubileusz przypomina o okresie, w którym staraliśmy się upowszechniać 
wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi realizowane w polskich organizacjach 
biorących udział w konkursie. Jednocześnie mamy pewien wgląd w zmiany, jakie dają 
się obserwować w rzeczywistości firm, które sięgają po laury konkursu. Zmienia się ich 
podejście do sztuki ZZL, albowiem dla wielu stało się oczywiste, że ZZL przyczynia się 
do pomnażania wartości organizacji. Warto więc dbać o jego jakość.

Trudno w skrócie przedstawić bogactwo rozwiązań realizowanych w obszarze ZZL 
w organizacjach biorących udział w konkursie LZZL. Postaramy się o wskazanie najważ-
niejszych trendów. Z pewnością warte odnotowania jest to, że coraz więcej jednostek 
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administracji publicznej oraz ochrony zdrowia docenia wagę ZZL i jest zainteresowa-
nych poprawą jego standardów. Nie tylko firmy działające w środowisku rynkowym wi-
dzą potrzebę doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, ale również urzędy i szpitale 
świadczące usługi na rzecz środowisk lokalnych.

W niniejszym komunikacje zwrócimy uwagę na wybrane obszary ZZL w perspekty-
wie wieloletniej, aby można było uchwycić kierunek zachodzących zmian. Po pierwsze, 
zmienia się sposób podejścia do ZZL oraz stosowane narzędzia – coraz więcej organizacji 
zdaje sobie sprawę, że ZZL nabiera znaczenia strategicznego dla ich pozycji konkuren-
cyjnej, natomiast w sektorze publicznym upowszechnia się świadomość, że ZZL pozwala 
efektywniej realizować misję jednostek publicznych. Po drugie, warte odnotowania jest 
to, że wysokie standardy ZZL nie są – jak niegdyś – wyłączną domeną organizacji mię-
dzynarodowych. Wzorcotwórcza rola przedsiębiorstw międzynarodowych zaciera się, 
albowiem coraz więcej rodzimych firm wykorzystuje przodujące rozwiązania w zakresie 
praktyk ZZL, które coraz częściej są efektem ich rozwiązań samodzielnych (wspartych 
doradztwem ZZL). Tym samym skraca się dystans w zakresie upowszechniania dobrych 
praktyk ZZL między organizacjami międzynarodowymi i rodzimymi.

W kierunku strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Wyraźnie daje się zaobserwować upowszechnienie przekonania o strategicznym zna-
czeniu ZZL. Kluczowa rola ZZL jest postrzegana zarówno w sposobie traktowania za-
sobów ludzkich jako czynnika strategicznego w osiąganiu pozycji konkurencyjnej, jak 
i w powiązaniu funkcji personalnej ze strategią biznesową organizacji. Potrzebę i sens 
opracowywania strategii ZZL dostrzegają prawie wszystkie firmy, które realizują wysokie 
standardy ZZL. Jest to wręcz warunek sine qua non nowoczesnego ZZL (por. tab. 1).

Tabela 1. Strategie ZZL w organizacjach uczestniczących w konkursie „Lider 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 2004 – 2009 

Forma strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi

 Odsetek firm uczestniczących w danej edycji 
 konkursu
2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Istnieje w postaci sformalizowanej  90,5  85,9  72,7  93,3  81,3  69,6
Istnieje bez postaci sformalizowanej   9,5   4,7  18,3   6,7  18,7  21,7
 Brak strategii –  9,4   9,0 – –   8,7
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2009, IPiSS, 
Warszawa, s.55
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Zdecydowana większość firm uczestniczących w poszczególnych edycjach konkursu 
podkreśla potrzebę i sens opracowywania strategii ZZL. Standardem staje się opracowa-
nie strategii ZZL firmy w postaci dokumentu, w którym spisane zostają jej najważniej-
sze założenia. Niewielki odsetek organizacji przyznaje, że nie tworzy strategicznej wizji 
ZZL.

Funkcja personalna

Systematycznie i konsekwentnie wzrasta ranga funkcji personalnej w organizacjach, gdyż 
wzrasta świadomość o roli HR jako partnera w biznesie. Wyrazem tego jest rosnąca rola 
menedżera do spraw ZL oraz usytuowanie dyrektora ds. zasobów ludzkich w randze 
członka zarządu. Umacnia się rola kierownictwa liniowego jako podmiotów ZZL. Rośnie 
poziom ich wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to bardzo istotne, gdyż to 
oni w swojej codziennej pracy są wyrazicielami i propagatorami wartości cenionych przez 
organizację, a także realizatorami istotnych działań z zakresu ZZL. Przede wszystkim kła-
dziony jest nacisk na budowanie portfela kompetencji, który najlepiej wspierałby przyjętą 
strategię organizacyjną. Organizacje, które doceniają rangę ZZL dla osiąganych wyników 
biznesowych, sporządzają profile kompetencyjne. Zaledwie niewielki odsetek organizacji 
biorących udział w konkursie LZZL nie tworzy profili kompetencyjnych. Zdecydowana 
większość takie profile już posiada lub są one w sferze ich zamierzeń (wykres 1).

Wykres 1. Sporządzanie profili kompetencyjnych w organizacjach uczestniczących 
w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 2002 – 2009 (% 
organizacji)

Wśród trendów nowoczesnego ZZL należy także wymienić:
dbałość o budowę wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, który staje się elementem  �

polityki przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników; walka o talenty na 
konkurencyjnym rynku pracy to wielokierunkowa działalność zmierzająca do pozyskania 
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najbardziej wartościowego kapitału ludzkiego, a następnie umiejętność jego efektywne-
go wykorzystania;

działania na rzecz wyzwalania zaangażowania pracowników oraz wzrostu pozio- �
mu ich identyfikacji z firmą; do tego celu służy m.in. badanie satysfakcji pracowników 
(tab. 2).

Tabela 2. Badania satysfakcji pracowników w organizacjach uczestniczących 
w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 2002 – 2009 

Częstotliwość 
prowadzenia 
badań

Edycja konkursu w roku
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Regularnie  56,2  61,3  76,2  71,4  63,6  66,7  43,8  56,5
Sporadycznie  37,5  32,3  23,8   9,5  22,7  33,3  18,7  30,4
Brak badań   6,3   6,4 –  19,1   9,1 –  37,5  13,1
Brak danych – – – – 4,6 – – –
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2009, IPiSS, 
Warszawa, s.187

Zdecydowana większość organizacji prowadzi regularnie bądź sporadycznie badania 
satysfakcji pracowników. Z dbałością o rozpoznawanie potrzeb, obaw i aspiracji pracow-
niczych łączy się aktywność organizacji na rzecz zachowania równowagi między pracą 
zawodową a życiem osobistym (tab. 3). Jest to obszar istotny z punktu widzenia pracow-
ników poddanych coraz mocniej presji czasu, wielości obowiązków, napiętego termina-
rza zadań. Wrażliwość organizacyjna na zachowanie równowagi między dwiema sferami 
życia pracowników to pewne novum w polskich warunkach. Jednak ten trend wyraźnie 
się już zaznaczył i należy oczekiwać, że będzie w przyszłości ważnym czynnikiem przy-
ciągającym najbardziej wartościowych pracowników do organizacji.

Tabela 3. Podejście organizacji do kwestii równowagi między pracą zawodową 
a życiem osobistym pracowników w organizacjach uczestniczących w konkursie 
„Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 2004 – 2009 

Sposób podejścia Edycja konkursu LZZL
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Składnik polityki firmy  42,9  71,4  36,4  60,0  43,8  34,8
Indywidualna sprawa pracowników  52,4  28,6  50,0  33,3  56,2  65,2
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Sposób podejścia Edycja konkursu LZZL
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inne – –   4,5 – – –
Brak danych   4,7 –   9,1   6,7 – –
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2009, IPiSS, 
Warszawa, s. 177

Przedstawione w tabeli 3 dane dotyczące podejścia organizacji konkursowych do 
równowagi praca-życie wskazują na przeważające nadal podejście, zgodnie z którym ten 
obszar jest raczej indywidualną sprawą pracowników niż polem oddziaływania organi-
zacji.

Zarządzanie rozwojem i karierami pracowników

Konkursowi przyświeca idea poszukiwania najlepszych wzorców, a następnie ich upo-
wszechnianie wśród pozostałych organizacji. Za takie godne naśladowania wzorce moż-
na uznać dbałość o proinnowacyjność, której ma służyć rozwój pracowników. Organi-
zacje na ogół wybierają model kapitału ludzkiego, który kładzie nacisk na inwestycje 
w kapitał ludzki.

Budowa pożądanego profilu kompetencyjnego wiąże się ze szkoleniami. Aby były 
one efektywne, powinny być poddane wielostopniowym procedurom oceny efektywno-
ści. Upowszechnia się świadomość, że nie wystarczy zrealizować szkolenia zgodnie z zi-
dentyfikowanymi wcześniej potrzebami, ale należy ocenić wyniki szkolenia. Pozytywną 
tendencją jest to, że dominujące do niedawna w praktyce organizacji dwa pierwsze po-
ziomy ocen w modelu D. Kirkpatricka (badanie bezpośredniej reakcji osób poddanych 
szkoleniom oraz egzaminy (testy) przyrostu wiedzy na skutek uczestnictwa w szkoleniu) 
zostają wzbogacone o kolejne poziomy oceny efektywności, tj. zmiany zachowań uczest-
ników szkolenia oraz uzyskiwane przez nich efekty pracy (tab. 4). Należy oczekiwać, że 
w przyszłości standardem stanie się również powszechność ocen formułowanych z pew-
nego dystansu czasowego, dotyczących całej jednostki organizacyjnej.
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Tabela 4. Metody oceny efektywności szkoleń pracowniczych w organizacjach 
uczestniczących w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 
2003 – 2009 

Metoda oceny Odsetek organizacji w ramach edycji konkursu w roku
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Badanie bezpośredniej reakcji 77,4 76,2 85,7 72,7 80,0 100,0 78,3
Egzaminy po szkoleniu 71,0 76,2 80,9 77,3 93,3 87,5 82,6
Ocena zmian zachowań 54,8 47,6 47,6 54,5 60,0 56,2 69,5
Ocena efektów pracy 74,2 52,4 76,2 54,5 73,3 68,8 69,5
Ocena komórki organizacyjnej 48,4 19,0 52,4 36,4 46,7 37,5 34,8
Nie dokonuje się ocen – 4,8 – – – –  8,7

Źródło: (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2009, IPiSS, 
Warszawa, s.166

Wśród nowoczesnych metod szkolenia wzrasta popularność coachingu i mentoringu, 
które są szczególnie przydatne w organizacjach opartych na wiedzy (wykres 5). Tendencji 
upowszechniania organizacji proinnowacyjnych będzie towarzyszyć większe zaintereso-
wanie formami szkoleniowymi wykorzystującymi autonomię szkolonych pracowników.

Wykres 5. Coaching i mentoring jako metody szkolenia w organizacjach 
uczestniczących w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 
2003 – 2009 (% organizacji)

Informatyczne wsparcie procesów ZZL

Za wyznacznik nowoczesności w obszarze ZZL można uznać upowszechnienie narzę-
dzi i procedur opartych na informatyce. Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi 
w coraz większym stopniu korzysta ze wsparcia informatycznego. Korzystanie ze specja-
listycznych systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi staje 
się normą. Różnice dotyczyć będą skali i stopnia zaawansowania stosowanych rozwiązań 
– od prostych systemów obsługujących wybrane obszary ZZL, np. płace, po rozwinięte 
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systemy ZZL zintegrowane z pozostałymi systemami informatycznymi zarządzającymi 
innymi obszarami działalności organizacji (wykres 6).

Wykres 6. Specjalistyczne systemy informatyczne – niezintegrowane oraz 
zintegrowane z pozostałymi systemami informatycznymi w organizacjach 
uczestniczących w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w latach 
2002 – 2009 (% organizacji)

Upowszechnienie narzędzi informatycznych można zaobserwować m.in. w procesie 
rekrutacji, w sferze szkoleń. Internet i intranet to nowoczesne narzędzia, które coraz czę-
ściej wykorzystują organizacje w procesie rekrutacyjnym (wykres 7). Standardem staje się 
również wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach szkoleniowych (wykres 8).

Wykres 7. Internet i intranet wykorzystywane w procesie rekrutacji pracowników 
w organizacjach uczestniczących w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi” w latach 2002 – 2009 (% organizacji)

Wykres 8. Wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w szkoleniu 
pracowników w organizacjach uczestniczących w konkursie „Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi” w latach 2003 – 2009 (% organizacji)
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Uwagi końcowe

Konkurs Lider ZZL skierowany do ogółu organizacji pozwala uchwycić w przekroju 
wieloletnim najbardziej istotne kierunki zmian w ZZL w polskich warunkach. Gdyby 
pokusić się o wskazanie tych najważniejszych, to należałoby zaakcentować głównie upo-
wszechnienie strategicznej integracji ZZL z innymi procesami organizacyjnymi i łączne 
ich poddanie oddziaływaniu misji, strategii, kultury organizacyjnej i struktury. To także 
nacisk na wzrost oceny efektywności działań w obszarze ZZL oraz na zarządzanie kom-
petencjami. Kierunek dalszych zmian wyznaczają organizacje doceniające wagę ZZL dla 
swego wizerunku jako pożądanego pracodawcy, który jest w stanie przyciągnąć najbar-
dziej wartościowy kapitał ludzki do organizacji („talenty”). Za kolejne dziesięć lat nowe 
edycje konkursu LZZL dostarczą nam materiału do analiz, które być może wskażą na 
nowe kierunki zmian.

Bogusława Urbaniak – profesor doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydak-
tyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynaro-
dowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce gospo-
darowania pracą, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi i 
zbiorowych stosunków pracy. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Prowadzi badania w ramach projektów własnych, 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz międzynarodo-
wych Erstee Foundation. Jest wykładowcą studiów MBA.
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