
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki administracji publicznej i implikacje 
odmienności organizacji biznesowych i publicznych dla zarządzania zasobami ludz-
kimi w tych organizacjach. Artykuł opisuje także koncepcję Nowego Zarządzania 
Publicznego i przedstawia krytyczne komentarze na temat tego podejścia.

Słowa kluczowe: nowe zarządzanie publiczne (New Public Management), motywacja służby 
publicznej (Public Service Motivation), wynagrodzenia uzależnione od wyników (Performance-
related pay)

Tematem przewodnim prezentowanego numeru ZZL jest efektywność ZZL (pomiar, 
zarządzanie) w administracji publicznej i w biznesie. Takie sformułowanie tematu powo-
duje, że należy zadać pytanie czy, a jeżeli tak – w jakim stopniu sektor publiczny i biz-
nes powinny w odmienny sposób podchodzić do tematyki „efektywności zarządzania 
zasobami ludzkimi”. Ale zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia „administracja publiczna”. 
Należy podkreślić, że pojęcia takie jak „administracja publiczna”, czy „służba cywilna” 
bardzo różnią się zakresem w różnych państwach, co utrudnia prowadzenie badań po-
równawczych, nawet w tak prostym – zdawałoby się – zakresie jak porównanie wysoko-
ści zatrudnienia. W Polsce zazwyczaj przyjmuje się, że administracja publiczna obejmuje 
administrację państwową, czyli np. niezależne od rządu instytucje, które same planują 
swoje budżety (np. Najwyższa Izba Kontroli, Kancelarie Sejmu, Senatu, Prezydenta), 
administrację rządową (np. ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, administra-
cja skarbowa, pozostała administracja niezespolona oraz administracja zespolona, czyli 
podległa wojewodom) oraz administrację samorządową. Niemniej, są jeszcze obszary, 
które nie mieszczą się w powyższej, wąskiej definicji administracji publicznej i określone 
są szerszym pojęciem, takim jak sektor publiczny – są to np. sądownictwo, prokuratura, 
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szkolnictwo. Jednak, należy zaznaczyć, że nie istnieje jedna, bezdyskusyjna definicja ad-
ministracji publicznej.

Nowe zarządzanie publiczne (NZP) – przyszłość ZZL w administracji 
publicznej czy puste hasło?

Koncepcja New Public Management polega na wdrażaniu w administracji nowoczesnych 
rozwiązań z zakresu zarządzania, szeroko stosowanych w przedsiębiorstwach w celu osią-
gnięcia większej skuteczności i efektywności działania1. Idealnym rozwiązaniem w przy-
padku NZP byłby outsourcing wszystkich zadań administracji i ich wykonywanie przez 
organizacje biznesowe. Jako że nie zawsze jest to możliwe, trochę gorszą alternatywą jest 
transfer praktyk zarządczych z biznesu do administracji publicznej, gdyż NZP zakłada 
wyższość biznesowych technik zarządczych nad stosowanymi w tradycyjnej administracji 
[Savoye, 2006]. Głównym motywem, który powinien zostać przeniesiony z biznesu do 
administracji jest „duch przedsiębiorczości” [Adonis, 2011]. Przykładem zaawansowa-
nego wdrożenia tej koncepcji jest Nowa Zelandia, która próbuje wprowadzać „protezy” 
rynku do wielu aspektów działania administracji, tak aby wymusić wzrost efektywności. 
W Nowej Zelandii administracja publiczna działa na podstawie kontraktów. System po-
lega na rozliczaniu wykonania zadań poprzez stopień realizacji założonych celów. Daje to 
dużą elastyczność menedżerom spraw publicznych – na poziomie porównywalnym z za-
rządami w firmach. Również stosowane systemy wynagrodzeń w sektorze publicznym są 
podobne do systemów stosowanych w firmach.

Także w państwach europejskich, nawet tych, których administracja jest oparta na 
modelu weberowskim, takich jak np. Niemcy, coraz częściej stosuje się nowoczesne na-
rzędzia ZZL. Podejmowane są próby wdrażania systemów premiowych – performance-
related pay oraz innych narzędzi ZZL, dotychczas stosowanych głównie w organizacjach 
biznesowych, takich jak wartościowanie pracy, oceny pracownicze, systemy zarządzania 
oparte na kompetencjach itp. System opisów i wartościowania pracy od dawna funkcjo-
nuje np. w administracji kanadyjskiej i brytyjskiej. System, w którym znacząca część wy-
nagrodzenia jest uzależniona od okresowej oceny pracy, od kilku lat funkcjonuje w fiń-
skiej administracji publicznej. Także w polskiej służbie cywilnej wdrożono system opisów 
i wartościowania pracy, ocen okresowych, a obecnie trwają prace nad opracowaniem 
strategii ZZL [Rostkowski, Zieliński, 2008; Zieliński, 2010]. Powyżej opisane przykłady 
wdrażania narzędzi ZZL stosowanych w biznesie do praktyki administracji publicznej 
obrazują ogólny kierunek zmian w administracji publicznej. W zakresie wynagrodzeń 

1 Szerzej o nowym zarządzaniu publicznym pisze m.in. Kożuch [2004].
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można zaobserwować trend zmian w następujących trzech kierunkach: wdrażanie wyna-
grodzenia opartego na wynikach, zwiększenie elastyczności płac (np. stosowanie broad-
bandingu) i decentralizacja ustalania płac. [Eyraud, 2005]. OECD wskazuje natomiast 
na następujące trendy zmian w ZZL w administracji publicznej: likwidowanie odrębnego 
statusu zatrudnienia pracowników administracji publicznej i obejmowanie ich ogólnymi 
zapisami prawa pracy, delegowanie ZZL na niższe poziomy (odchodzenie od centrali-
zmu), zwiększenie orientacji na osiąganie wyników, zarządzanie przez cele, decentraliza-
cja ustalania wynagrodzeń, profesjonalizacja funkcji wyższych menedżerów, np. poprzez 
umożliwianie ubiegania się o te stanowiska osób spoza administracji publicznej [OECD, 
2008].

Tabela 1: Tradycyjny model administracji vs. nowe zarządzanie publiczne

Tradycyjny, weberowski model administracji nowe zarządzanie publiczne
normatywny, nastawiony na wykonywanie  �

prawa;
bazujący na regulacjach biurokratycznych; �
sformalizowany; �
hierarchiczny; �
system kariery; �
awanse zależą od poziomu wykształcenia  �

i wysługi lat.

nastawiony na osiągnięcia ( � performance);
elastyczny; �
oparty na efektywności, otwartości, przewi- �

dywaniu/prognozowaniu;
system stanowisk; �
oczekiwana aktualizacja wiedzy, umiejętno- �

ści i kompetencji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Poor, Plesoianu, 2010

Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że nowe zarządzanie publiczne to moda, 
ideologia, a nie kierunek ewolucji zarządzania w administracji publicznej służący zwięk-
szeniu efektywności. Hensel [2010, s. 33] podsumowuje to w następujący sposób: „brak 
jest jednoznacznych, naukowych przesłanek potwierdzających, iż rozwiązania tego typu 
dają obiecywane korzyści”. Uważa on, że badania empiryczne nie pozwalają stwierdzić, 
że wdrażanie NZP w administracji publicznej przynosi pozytywne efekty objawiające się 
m.in. zwiększeniem efektywności i zastanawia się, co jest przyczyną tak dużej popular-
ności tego nurtu. Jednym z możliwych, wskazywanych przez niego, rozwiązań jest dąże-
nie do zwiększenia legitymizacji: „wdrażanie legitymizowanych w otoczeniu rozwiązań 
organizacyjnych pozwala aktorom »ogrzać się« w pozytywnym świetle, jakie emanuje od 
tych rozwiązań, przy czym mniej istotne jest, czy reforma rzeczywiście zostanie przepro-
wadzona” [Hensel, 2010, s. 37]. Niektórzy autorzy piszą wprost o stratach wynikających 
z wdrażania NZP w administracji. Np., jak podaje Savoye [2006] – brytyjski rząd wydał 
ponad 500 mln funtów na doradztwo w zakresie zmiany sposobu zarządzania w admi-
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nistracji, a wymierne korzyści bezpośrednio wynikające z tego doradztwa wyniosły ok. 
10 mln funtów.

Oponenci rozwiązań wdrażanych w nowozelandzkiej administracji, słusznie zauwa-
żają, że budowanie „protez” mechanizmów rynkowych w przypadku większości państw 
ma istotne wady, m.in.:

sprzyja nastawieniu na dostarczenie produktu ( � output), a nie osiągnięciu długofalo-
wych efektów (outcome);

błąd w zapisach w kontrakcie lub pominięcie w nim niektórych zadań powoduje, że  �
nie będą one realizowane;

swobodny wybór wykonawców często jest fikcyjny, gdyż w wielu przypadkach nie ma  �
alternatywy wobec wyboru wyspecjalizowanych agencji rządowych;

przyjęte rozwiązania rodzą znaczące koszty transakcyjne; �
wprowadzanie rozwiązań zastosowanych w Nowej Zelandii wymaga istnienia odpo- �

wiedniej kultury organizacyjnej, odpowiedniego poziomu szacunku dla zasad i prawa, 
odpowiedniego poziomu rozwoju rynku w danym kraju. W przeciwnym wypadku zezwo-
lenie na dużą elastyczność działania menedżerów publicznych i ograniczenie mechani-
zmów kontroli zewnętrznej może mieć negatywne skutki.

Konkluzją artykułu A. Schicka zawartą w wiele mówiącym tytule „Dlaczego wiele 
krajów rozwijających się nie powinno próbować reform nowozelandzkich” (Why most 
developing countries should not try New Zealand reforms) – jest stwierdzenie, że w wielu 
państwach korzyści wynikające z implementacji rozwiązań biznesowych do administracji 
publicznej nie przewyższają kosztów [Schick, 1998].

Wpływ specyfiki działania administracji publicznej na wdrażany 
system ZZL – ze szczególnym uwzględnieniem polskiej administracji 
publicznej

Wydaje się, że wyżej wspomniane wątpliwości dotyczące możliwości wdrażania w ad-
ministracji publicznej wzorców biznesowych w dziedzinie ZZL wynikają z jej specyfiki, 
szczególnie w dwóch obszarach.
1. Specyfika wewnętrzna działania administracji publicznej:

odmienność misji i celów działania,a) 
inna motywacja pracowników do pracy,b) 
hierarchiczna kultura organizacyjna;c) 

2. Specyfika działania administracji publicznej, związana z jej otoczeniem:
regulacje prawne, w tym reguły finansowania,a) 
specyfika rynku pracy,b) 
interesariusze.c) 
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Poniższy opis specyfiki administracji publicznej w części odwołuje się tylko do do-
świadczeń polskich, ale wydaje się, że wnioski wynikające z sytuacji w Polsce są ade-
kwatne do większości administracji publicznych za granicą, z wyjątkiem wniosków dot. 
specyficznych regulacji prawnych, które mogą się znacząco różnić między państwami.

Cele działania urzędów – w przeciwieństwie do przedsiębiorstw – nie są związane 
z generowaniem zysku. Misja urzędów na ogół silnie akcentuje trzy czynniki: skutecz-
ność, legalizm oraz podmiotowość klientów, nie wspominając o efektywności działania 
[Zieliński, 2007]. Powyższe badanie było przeprowadzone na przykładzie administracji 
rządowej w Polsce, ale wydaje się, że wnioski byłyby adekwatne także dla spotykanego 
za granicą tradycyjnego modelu administracji. Można zatem stwierdzić, że brak akcen-
towania efektywności w formułowanych celach działania urzędów może przekładać się 
na mniejsze znaczenie analizy efektywności polityki ZZL.

Pracownicy administracji publicznej charakteryzują się nieco odmienną motywacją 
do pracy niż pracownicy przedsiębiorstw. Motywacja służby publicznej (Public Service 
Motivation – PSM) zakłada, że pracownicy administracji publicznej są w dużym stop-
niu motywowani przez możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia polityk, często się 
z nimi identyfikują, pragną służyć interesowi publicznemu i działać na rzecz sprawiedli-
wości społecznej, a także często kierują się patriotyzmem. Osoby te przejawiają także 
większą gotowość do poświęcania się w służbie innym [Zieliński, 2010]. PSM może mieć 
następujące implikacje dla ZZL w administracji publicznej:

osoby o wyższym poziomie PSM chętniej poszukują pracy w administracji publicz- �
nej;

w organizacjach sektora publicznego, motywacja służby publicznej jest pozytywnie  �
związana z produktywnością (performance);

organizacje sektora publicznego, które zatrudniają osoby o wysokim poziomie mo- �
tywacji służby publicznej, mogą w mniejszym stopniu stosować bodźce materialne, aby 
osiągnąć dobre wyniki pracy [Perry, Wise, 1990; Houston, 2000].

Badania eksperymentalne pokazują, że niektóre bodźce zewnętrzne słabiej oddzia-
łują na osoby zatrudnione w administracji publicznej, np. wysokość wynagrodzenia, lub 
krótki czas pracy. Hipotezy te, przynajmniej w zakresie mniejszego znaczenia bodźców 
materialnych, znajdują swoje potwierdzenie zarówno w badaniach dot. Polski [Zieliński, 
2010], jak i w krajach UE [Demmke, 2005].

Z pewnością znaczne implikacje dla funkcjonowania polityki ZZL w administracji 
publicznej ma fakt występowania w niej specyficznej, hierarchicznej kultury organiza-
cyjnej, która nie sprzyja stosowaniu elastycznych rozwiązań i szybkiemu reagowaniu na 
zmieniające się otoczenie, może także mieć wpływ na czynniki, które stanowią bariery 
dla zwiększenia efektywności. Z badań porównawczych w Chinach dotyczących tej te-
matyki wynika, że najważniejsze bariery dla zwiększania efektywności działania w ad-
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ministracji publicznej to: brak czasu i przeciążenie pracą, podczas gdy w organizacjach 
biznesowych są to: brak pracy zespołowej i brak efektywnego przywództwa [Bao, 2009]. 
Przeciążenie pracą i brak czasu u managerów mogą bowiem wynikać z nadmiernej cen-
tralizacji podejmowania decyzji.

Do czynników zewnętrznych, które w znaczący sposób wpływają na odmienność 
narzędzi ZZL w administracji publicznej w Polsce zaliczyć można m.in. specyficzne re-
gulacje prawne. W tym kontekście warto wspomnieć o zasadzie legalizmu, mającej swoje 
źródło w Konstytucji RP [Długosz, 2005, s. 237]. W uproszczeniu można skonkludować 
tą zasadę w następujący sposób: w przypadku przedsiębiorstw to, co nie jest zakaza-
ne, jest dozwolone. W przypadku administracji publicznej jest na odwrót – dozwolone 
jest tylko to, co wynika z przepisów prawnych. W przypadku administracji publicznej, 
w większości krajów, przepisy prawne dosyć szczegółowo regulują sposób ZZL w urzę-
dzie, pozostawiając dużo mniej elastyczności dla kadry zarządzającej, niż ma to miejsce 
w przypadku przedsiębiorstw.

Kolejnym czynnikiem odróżniającym administrację publiczną w Polsce od przed-
siębiorstw jest fakt, że wydatkowanie środków publicznych w całości, przy osiągnięciu 
celów czasami wyższych od zamierzonych oraz zgodnie z procedurami, ma priorytet nad 
wydatkowaniem oszczędnym. Praktyka planowania budżetowego pokazuje bowiem, że 
punktem wyjścia przy projektowaniu budżetu na kolejny rok jest budżet roku poprzed-
niego. Niepełne wydatkowanie środków powoduje ryzyko, że w kolejnym roku zostaną 
przyznane środki w niższej wysokości. Do dokonywania oszczędności w wydatkowaniu 
środków nie zachęcają także następujące przepisy ustawy o finansach publicznych:

art. 177, ust. 1, pkt 3 daje możliwość blokowania wydatków w sytuacji stwierdzenia  �
nadmiaru środków (np. na skutek poczynienia oszczędności przez urząd);

art. 181 stanowi, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa, co do zasa- �
dy, wygasają z upływem roku budżetowego (a więc „nie opłaca się” gromadzić oszczęd-
ności, bo i tak muszą być zwrócone do budżetu);

art. 171, ust. 7 co do zasady, zabrania dokonywania przeniesień wydatków, w efek- �
cie których wzrosłyby uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zaoszczędzonych 
środków nie można przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń);

Zasady finansowania jednostek budżetowych praktycznie uniemożliwiają konstru-
owanie efektywnych systemów premiowych, gdyż wydatków (w tym na wynagrodzenia) 
można dokonywać tylko w ramach nieprzekraczalnych limitów określonych w ustawie 
budżetowej, bez możliwości ich zwiększenia np. w przypadku osiągnięcia wyższych 
wpływów przez dany urząd (np. przez urząd skarbowy lub przez urząd regulacyjny uzy-
skanych w wyniku nałożenia kar) [Zieliński, 2007]2.

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Silnie na specyfikę pracy urzędu wpływa także jego sytuacja na rynku pracy. Urzędy 
często nie mają swoich odpowiedników na rynku pracy, z którymi musieliby rywalizować 
o specjalistów, gdyż niektóre obszary ich działania są unikatowe. W tej sytuacji urząd 
nie może zapewnić sobie dopływu ekspertów z zewnątrz, lecz musi ich sam wyszkolić. 
Przykładem mogą być stanowiska legislatorów (prawników wyspecjalizowanych w pisa-
niu przepisów prawnych) i istnienie specjalnej aplikacji legislacyjnej, przeznaczonej dla 
pracowników administracji rządowej, w odróżnieniu np. od aplikacji radcowskich czy 
adwokackich. Pozostałe stanowiska w urzędach podlegają normalnej „grze rynkowej” – 
np. stanowiska radców prawnych, informatyków, specjalistów ds. pozyskiwania funduszy 
UE, inżynierów, lekarzy weterynarii, itd. Taki stan rzeczy utrudnia kształtowanie jednoli-
tej, spójnej polityki wynagradzania i rozwoju pracowników w administracji publicznej.

Kolejnym czynnikiem odróżniającym administrację publiczną od organizacji bizne-
sowych są interesariusze. W przypadku przedsiębiorstw są to na ogół: właściciele, udzia-
łowcy, klienci. W przypadku urzędów interesariusze definiowani są inaczej i można do 
nich zaliczyć przede wszystkim obywateli – obywatel, będący w państwie demokratycz-
nym podstawą prawomocnych rządów, nie jest wyłącznie konsumentem usług publicz-
nych [Długosz, 2005, s. 237]; media zainteresowane wpływaniem na kształt polityki 
rządowej, klasę polityczną. Ze względu na wpływ czynników politycznych na funkcjono-
wanie administracji publicznej, dla działania urzędu równie ważny jest cykl ekonomiczny 
co „cykl polityczny”. Odmienni i bardziej wymagający interasariusze wymuszają na ad-
ministracji powolne, ostrożne, zachowawcze, jednym słowem, biurokratyczne działanie. 
Dlaczego? Jeżeli menedżer w przedsiębiorstwie podejmie 10% błędnych decyzji, ale na 
koniec roku osiągnie zysk, to te błędy nie będą się liczyły. W przypadku administracji jest 
odwrotnie – nie liczy się, że 90% decyzji zostało podjętych właściwie – liczy się te 10% 
błędnych [Savoye, 2006].

Mierzalność wyników w administracji publicznej

Wyżej zarysowane czynniki różnicujące administrację publiczną od organizacji bizneso-
wych z pewnością mają znaczący wpływ na efektywność ZZL w administracji publicz-
nej.

Po pierwsze, w przypadku administracji publicznej dużo trudniej o mierzalne rezul-
taty działania. O ile w przypadku organizacji biznesowych różnica między ceną sprze-
daży a kosztem produkcji stanowi o wartości dodanej produktu, o tyle w przypadku 
administracji publicznej dużo trudniej o tak oczywisty miernik wartości dodanej dla 
obywateli [van Dooren i in., 2010, s. 20]. Niemożność mierzenia sukcesu administracji 
według kryteriów finansowych uniemożliwia stosowanie w niej większości strategicznych 
mierników funkcji personalnej, takich jak: HCVA, HCRI, HCROI. Mierzenie wyników 
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w administracji publicznej nie jest zadaniem łatwym. Dlatego dosyć często nie można 
wykorzystać najlepszych mierników takich jak mierniki rezultatu, i trzeba poprzestać na 
mniej doskonałych, np. miernikach produktu, procesu (mierzących sposób w jaki czyn-
ność jest wykonywana), a w najbardziej nieoptymalnych sytuacjach – także miernikach 
wkładu (zasobów).

Rysunek 1: Rodzaje mierników efektywności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Van Dooren i in., 2010, s. 69

Jak podaje OECD [2009], w administracji publicznej częsta jest pokusa manipulo-
wania danymi, która może przejawiać się w dwóch rodzajach działań: manipulowania na 
etapie doboru mierników oraz manipulowania wynikami.

Kolejnym problemem jest z reguły bardziej rozproszona odpowiedzialność za efek-
ty działania w administracji publicznej. Np. w sferze legislacyjnej, legislator tworzący 
projekt ustawy i jego przełożeni, w tym przełożeni polityczni (np. Minister) mają ogra-
niczony wpływ na finalny kształt aktu prawnego, który przecież podlega jeszcze uzgod-
nieniom międzyresortowym, konsultacjom społecznym i oczywiście pracom parlamen-
tarnym. Taka sytuacja w oczywisty sposób ogranicza możliwość rozliczania pracowników 
za osiągane efekty.

Wydaje się, że nie można także porównywać urzędu z organizacją biznesową pod 
względem mierników funkcji personalnej. Do służb kadrowych w urzędach trudno bo-
wiem stosować jako benchmarki wyniki uzyskiwane przez działy kadrowe w biznesie, 
m.in. dlatego, że konstytucyjna zasada równego i otwartego dostępu do służby publicz-
nej może wpływać na obniżenie efektywności naboru. Wdrożenie tej zasady w praktyce 
oznacza bowiem konieczność budowy sformalizowanych procedur rekrutacji ogranicza-
jących do minimum uznaniowość, ale także elastyczność. Oznacza to większą praco-
chłonność i czasochłonność, a także konieczność rozbudowy służb kadrowych.
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Efektywność ZZL w administracji publicznej – podsumowanie

Podsumowując, można zaryzykować stwierdzenie, że specyfika administracji publicznej 
ma silne implikacje dla efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach, m.in. 
w następujących aspektach:

urzędy, ze względu na niebiznesowe cele działania, są mniej zainteresowane tematy- �
ką badania efektywności ZZL i badanie efektywności jest trudniejsze;

nie stosuje się strategicznych mierników funkcji kadrowej; �
trzeba być ostrożnym w stosowaniu pozostałych mierników funkcji kadrowej, ze  �

względu na fakt, że na jednego pracownika działu kadr przypada mniej pozostałych pra-
cowników niż w biznesie (jako skutek formalizacji procesów kadrowych, która ma służyć 
konstytucyjnym wartościom służby cywilnej, takim jak np. otwarty i konkurencyjny na-
bór, przejrzystość działania itp.);

rzadziej stosowane są rynkowe przeglądy wynagrodzeń (ze względu na trudność  �
w znalezieniu adekwatnych benchmarków);

pracownicy wobec trudności ocenienia ich ze względu na kwantyfikowalne wyniki  �
pracy są oceniani przez przełożonych np. wg kryteriów behawioralnych;

trudniejsza mierzalność wyników oraz specyficzne regulacje prawne skutkują stoso- �
waniem nagród zamiast premii;

odmienna motywacja do pracy pracowników administracji publicznej (w stosunku  �
do pracowników przedsiębiorstw) ma implikacje dla systemu nagradzania – system na-
gradzania powinien w większym stopniu wzmacniać relacyjny kontrakt pracodawca-pra-
cownik, a nie mieć wymiar wyłącznie transakcyjny;

trudniej jest skłonić pracowników do kreatywności, ryzyka (ze względu na istnienie  �
rozbudowanych procedur dot. karania pracowników za popełnione błędy, wymuszonych 
przez interesariuszy, którzy nie są skłonni tolerować błędów).
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Efficiency of HRM in public sector

Summary
The aim of the paper is to present the specificity of public administration and implica-
tions of differences between public and business organizations on HRM. The article also 
presents the idea of New Public Management and critical comments on this concept. 
The main conclusion of the paper is that public administration has to be functioning in 
a different way to business organizations, also in the field of HRM.
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