
Marta Juchnowicz
Troska o satysfakcję pracowników  
– nowy paradygmat czy nowy pragmatyzm?

Charakterystyka firm sektora MŚP w Polsce wskazuje na znaczenie doskona-
lenia procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Analiza specyficznych cech firm 
tego sektora i ocena systemu zarządzania kapitałem ludzkim dowodzą celowości 
poprawy jakości systemów motywacyjnych. Argumentem jest także poziom zado-
wolenia z pracy i satysfakcji pracowników. Przytoczone wyniki pochodzą  
z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie. Dlatego 
racjonalnym kierunkiem doskonalenia systemów motywacyjnych jest zastosowa-
nie rozwiązań opartych na nowym paradygmacie, którym jest troska o poziom 
satysfakcji pracowników. W trudnych warunkach gospodarowania paradygmat 
ten staje się nie tylko merytoryczną, lecz także obiektywną koniecznością.

Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy (job satisfaction), system motywacyjny (incentive system), zaan-
gażowanie (engagement)

Wprowadzenie

Konsekwencją cech i warunków funkcjonowania sektora MŚP są specyficzne sys-
temy motywacyjne. Celem artykułu jest sformułowanie ich głównych założeń. Sys-
temy te powinny opierać się na zasadzie wzajemności i indywidualizacji. W związku 
z tym adekwatną jest technika zarządzania przez zaangażowanie. Jej skuteczność 
wymaga spełnienia kilku kluczowych warunków, wśród nich odpowiedniego pozio-
mu satysfakcji zawodowej pracowników. Autorka wysuwa hipotezę, że troska o sa-
tysfakcję pracowników stanowi obiektywną konieczność uruchomienia potencjału 
motywacyjnego, jaki tkwi w firmach sektora MŚP.
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Kontekst zarządzania kapitałem ludzkim w firmach sektora MŚP

Małe i średnie firmy decydują o rozwoju gospodarczym (tworzą połowę produk-
tu krajowego brutto), wywierają wpływ na poziom konkurencyjności polskiej 
gospodarki (poprzez istotny udział w eksporcie), kształtują poziom stopy ży-
ciowej społeczeństwa. P. Drucker uznał małe i średnie przedsiębiorstwa za „sól 
gospodarki rynkowej” i gwarancję demokratycznego porządku gospodarczego 
(Safin, 2003, s. 7). Z punktu widzenia zarządzania kapitałem ludzkim szczególne 
znaczenie ma fakt, że firmy sektora MŚP są miejscem pracy dla około 70% pra-
cujących i około 60% zatrudnionych w Polsce (Tarnawa, 2011). W Polsce funk-
cjonuje około 1,7 mln firm należących do tego sektora, co stanowi 99,8% wszyst-
kich przedsiębiorstw działających w Polsce. Sektor MŚP w Polsce w większym 
stopniu niż w Unii Europejskiej jest zdominowany przez mikrofirmy, których 
udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią europej-
ską (91,8%). Natomiast udział małych firm w sektorze MŚP w Polsce (3%) jest 
o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE-27 (6,6%), zaś udział podmiotów 
średniej wielkości w strukturze MŚP jest zbliżony do średniej unijnej (0,9% – 
Polska, 1,1% – UE) (Raport..., 2011). Trendy zmian pokazują, że struktura firm  
w Polsce zmierza w kierunku podobnej do UE – spada udział mikrofirm, a wzra-
sta udział pozostałych grup przedsiębiorstw. Firmy należące do sektora MŚP  
w Polsce prowadzą głównie działalność w usługach i handlu (75,8%), co siódme – 
w budownictwie (13,5%) i co dziesiąte – w przetwórstwie przemysłowym (10,7%). 
Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw w porównaniu do średniej dla krajów 
UE charakteryzuje się znacznie niższym udziałem firm usługowych (35,4% wobec 
44,3% w UE).

Małe i średnie firmy mają istotny wpływ na stan kapitału ludzkiego w Polsce, 
a tym samym na problemy i standardy zarządzania. Ich efektywny rozwój jest nie-
zbędnym warunkiem zdolności gospodarki do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu 
produktywności i konkurencyjności. Jednak poziom tego sektora w Polsce odbiega 
od średniej dla UE. Wskazuje na to relatywnie niski poziom produktywności – wy-
rażony wartością dodaną brutto na jednego pracującego lub jedno przedsiębior-
stwo, a także skala działalności – średnie obroty i ograniczona obecność na rynkach 
zagranicznych (tamże). Polskie małe i średnie firmy rozwijają się jednak szybciej niż 
przeciętnie przedsiębiorstwa, wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachod-
niej, a niekiedy szybciej niż w innych państwach naszego regionu. Bardzo istotne, 
że osiągają również wyższą efektywność swojej działalności, wyrażoną wartością 
dodaną brutto na 1 euro wynagrodzeń i 1 euro kosztów osobowych. 
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Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich firmach

Większość znanych metod i technik zarządzania służy rozwiązywaniu problemów 
kontroli i efektywności dużych, hierarchicznych, stabilnych organizacji. Tymczasem 
H. Simon (1999, s. 7) zauważa, że mała firma nie jest miniaturą wielkiego przed-
siębiorstwa. W związku z tym nie można bezkrytycznie przenosić do firm sektora 
MŚP metod i technik zarządzania kapitałem ludzkim stosowanych – nawet z po-
wodzeniem – w dużych organizacjach. Różnice nie dotyczą koncepcji i zasad im-
plementowanych w dużych firmach, gdyż te mogą być z pewnością takie same, np. 
zarządzanie przez wartości, zarządzanie przez cele, CSR (Lichtarski, 2009, s. 340). 
Odmienność wyraża się w uproszczeniu sfery narzędziowej i podmiotowej, spowo-
dowanej szczególnymi cechami firm sektora MŚP. 

Tabela 1. Cechy małych i średnich firm determinujące proces zarządzania  
kapitałem ludzkim

Cechy firmy Konsekwencje dla ZZL
Elastyczna struktura organizacyjna Elastyczne formy organizacji pracy, zmien-

ny podział zadań
Priorytet racjonalizacji kosztów pracy Elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy
Płaska struktura organizacyjna Krótka ścieżka awansu pionowego, znacze-

nie awansu poziomego
Decentralizacja decyzji, wysoki poziom 
samodzielności i odpowiedzialności pra-
cowników

Rozwinięta partycypacja decyzyjna  
i finansowa

Szczególne znaczenie kreatywności, dziele-
nia się wiedzą i umiejętnościami

Motywowanie do rozwoju, zarządzanie 
oparte na kompetencjach

Indywidualizacja stosunków pracy Zarządzanie przez zaangażowanie
Bliski kontakt pracodawcy ze współpra-
cownikami

Zarządzanie przez wartości, transparent-
ność, bezpośrednia komunikacja

Źródło: opracowanie własne

Cechą szczególną jest elastyczność, dzięki której firmy MŚP mogą dostosowy-
wać swą strategię do wyzwań płynących z turbulentnego otoczenia, szybko reago-
wać na zmieniające się wymagania rynku. Sprzyja temu także większa od dużych 
organizacji łatwość zawierania układów kooperacyjnych i tworzenia sieci (Garbar-
ski, 1999, s. 14). Na ich funkcjonowanie wpływa spłaszczenie i odbiurokratyzowa-
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nie struktur zarządzania, co ułatwia komunikację, przyspiesza przepływ informacji  
i wspomaga podejmowanie decyzji.

Obiektywne uwarunkowania uzasadniają celowość zastosowania w tych firmach 
kompleksowego systemu zarządzania kapitałem ludzkim opartego na kompeten-
cjach. Zadanie to może być realizowane przez profesjonalne zespoły, menedżerów 
liniowych, lub zostać częściowo zlecone na zewnątrz w formie outsourcingu (Sidor- 
-Rządkowska, 2010, s. 38–61). Specyficzne cechy małych i średnich firm wymagają, 
by przyjęte rozwiązania cechowała znaczna elastyczność w zakresie form zatrudnie-
nia, organizacji czasu pracy oraz wynagrodzeń. 

Analiza możliwości, jakie tkwią w małych i średnich firmach, dokonana metodą 
SWOT, pozwala na ocenę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Tabela 2. Mocne i słabe strony zarządzania kapitałem ludzkim w małych  
i średnich przedsiębiorstwach oraz szanse i zagrożenia

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY
1. Duży potencjał ilościowy
2. Wysoka przedsiębiorczość indywidualna,  
    wyrażana m.in. skłonnością do uruchamiania  
    biznesu oraz podejmowania ryzyka
3. Dobry poziom wykształcenia formalnego
4. Wysoki poziom zaangażowania pracowników 

1. Rozproszenie sektora MŚP
2. Niski poziom produktywności
3. Ograniczone inwestycje przedsiębiorców  
    w rozwój pracowników
4. Niski poziom profesjonalizmu pracodawców  
    i kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania  
    kapitałem ludzkim
5. Brak monitoringu wynagrodzeń na branżo- 
    wych i lokalnych rynkach pracy dostosowa- 
    nego do specyfiki sektora MŚP
6. Brak kompleksowych systemów zarządzania  
    kapitałem ludzkim

SZANSE ZAGROŻENIA
1. Niepełne wykorzystanie potencjału
2. Zdolności adaptacyjne i umiejętność  
    wykorzystania szans
3. Elastyczność
4. Przywileje finansowe dla firm sektora MŚP
5. Szeroka działalność szkoleniowa finansowana  
    ze środków zewnętrznych

1. Zmniejszenie zakresu działalności  
    szkoleniowej
2. Możliwość wystąpienia negatywnej selekcji  
    pracowników
3. Brak wartościowania pracy
4. Ograniczony zakres stosowania okresowych  
    ocen pracowniczych
5. Słabości systemów motywacyjnych

Źródło: opracowanie własne
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Założenia systemu motywacyjnego

Z powyższej oceny wynika, że istotnym wyzwaniem jest wdrożenie wysoce efek-
tywnego systemu motywacyjnego. Równocześnie różnorodne badania wykazują, 
że wysokość wynagrodzeń nominalnych w firmach sektora MŚP utrzymuje się na 
niższym poziomie niż w dużych przedsiębiorstwach. W 2011 roku w mikrofirmach 
mediana wynagrodzeń wynosiła 2500 zł, podczas gdy w małych 3300, zł, a w śred-
nich była o 500 zł wyższa. Tymczasem w dużych firmach kształtowała się na po-
ziomie 4200–4300 zł (Bełczyk, 2013). Za główną barierę wdrożenia skutecznego 
systemu przyjmuje się brak środków finansowych i trudności w ich pozyskaniu. 

Firmy sektora MŚP, szczególnie małe, nie mają więc możliwości konkurowania 
o pracowników i skutecznego wpływu na wyniki ich pracy poprzez motywatory fi-
nansowe. W związku z tym w swoich systemach motywacyjnych powinny w sposób 
szczególny uwzględniać warunki i możliwości, jakie wynikają ze stosunków pracy 
istniejących w tych firmach. Relacje między pracownikami i pracodawcami mają 
charakter przyjacielski, często rodzinny, pozbawiony sformalizowanych procedur 
(Piecuch, 2010, s. 26). Stosunki pracy regulowane są w dużym stopniu przez zasadę 
wzajemności, która, szczególnie w warunkach kryzysu, może stać się regulatorem 
relacji między pracownikami i pracodawcami, działającym bardziej efektywnie niż 
przepisy prawa pracy i prawa gospodarczego (Frieske, 2004, s. 362). Według tej za-
sady, zachowania w firmie opierają się na trosce o siebie nawzajem, lojalności, iden-
tyfikacji z firmą oraz stylu kierowania, określanym jako paternalizm podmiotowy 
lub styl partycypacyjny. Podstawę zasady wzajemności stanowi realna bliskość relacji.  
Z badań brytyjskiego naukowca Robina Dunbara wynika, że zdolności percepcyjne 
ludzkiego mózgu pozwalają na utrzymanie efektywnych, trwałych relacji tylko ze 
150 osobami. Pozostali ludzie, którzy przekraczają tę wielkość, stają się zespołem 
anonimowych jednostek. Nie zmieniają tego doskonałe możliwości komunikowa-
nia się za pomocą internetu czy intranetu w czasie rzeczywistym z dowolną liczbą 
osób w dowolnym zakątku świata. Jeśli chodzi o organizacje, w których zatrudnie-
nie znacznie przekracza liczbę Dunbara, to pracownicy dzielą firmę na dwie części: 
„my”, czyli krąg współpracowników, oraz „oni”, czyli pozostali pracownicy. Cele, 
procedury, informacje, które trafiają od pracownika z kręgu „oni”, traktowane są  
z rezerwą, a nawet nieufnością, co przekłada się na niższą efektywność pracy. Firmy 
małe i większość średnich, w których stan pracowników kluczowych nie przekra-
cza tej „tajemnej” liczby, posiada wielką szansę, by tworzyć systemy motywacyjne, 
które zapewnią indywidualność pracownika z jego odrębnymi celami, potrzebami 
oraz potencjałem osobniczym, a równocześnie wykorzystają możliwości kooperacji, 
pracy zespołowej oraz mechanizmy bezpośrednio łączące interes i sukces firmy  
z sukcesem jej pracowników. 
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Tabela 3. Charakterystyka motywowania w wersji tradycyjnej oraz w koncepcji  
zarządzania przez zaangażowanie

Podejście tradycyjne do motywowania Motywowanie w koncepcji zarządzania 
przez zaangażowanie

Dominacja motywacji zewnętrznej
Współzawodnictwo
Indywidualne
Wynagrodzenia finansowe

Dominacja motywacji wewnętrznej
Współpraca
Zespołowe
Nagrody finansowe i pozafinansowe

Źródło: opracowanie własne

Warunki te spełnia technika zarządzania przez zaangażowanie (Juchnowicz, 
2012). To kompleksowa i dynamiczna koncepcja zarządzania pracownikami poprzez 
świadome działania, zestaw instrumentów, w kierunku tworzenia i umacniania rela-
cji międzyludzkich i międzygrupowych, opartych na wewnętrznych mechanizmach 
motywacji, wynikających z wspólnych celów i wspólnych wartości, a także wzajem-
nym szacunku i zaufaniu partnerów społecznych. Adekwatność takiego podejścia 
do motywowania pracowników w małych i średnich firmach potwierdza zjawisko 
mniejszej rozpiętości wynagrodzeń oraz mniejszych różnic w wynagrodzeniach pod 
względem płci i jednoimiennych stanowisk. W mikroprzedsiębiorstwach wynagro-
dzenia połowy zatrudnionych wahały się w przedziale od 1800 do 4000 zł, podczas 
gdy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1000 osób ten sam odsetek pra-
cowników otrzymywał wynagrodzenia od 2850 do 6600 zł (Bełczyk, 2011). Róż-
nica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w mikrofirmach wynosiła 13%,  
a w największych firmach wzrastała do 21%. 

Tabela 4. Mediana wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w firmach różnej 
wielkości

Wielkość firmy Pracownik  
szeregowy

Specjalista St. Specjalista Kierownik

Mikro 2000 2700 3650 3650
Mała 2201 3200 4400 4500
Średnia 2500 3500 4965 5500
Duża/250–999, 1000 i 
więcej/

2688–2700 4000–4068 5500–5700 6400

Żródło: Bełczyk, Wynagrodzenia w firmach… 
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Zarządzanie przez zaangażowanie wymaga kultury opartej na współpracy i lo-
jalności, a więc silnym związku emocjonalnym pracowników z firmą. Jak wynika 
z charakterystyki firm sektora MŚP, stan taki jest ich cechą naturalną, oczywiście  
w wypadku spełnienia szeregu warunków, wśród nich odpowiedniego poziomu sa-
tysfakcji zawodowej pracowników.

Tabela 5. Kluczowe warunki zarządzania przez zaangażowanie

Zarządzanie przez zaangażowanie
Samodzielne działanie
Identyfikowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań
Odpowiedzialność wszystkich pracowników
Elastyczność
Jakość i innowacyjność
Satysfakcja zawodowa pracowników

Źródło: opracowanie własne

Satysfakcja zawodowa jako czynnik motywujący

Osiąganie przez pracowników satysfakcji zawodowej jest więc warunkiem zastoso-
wania w firmie nowoczesnej koncepcji zarządzania, której rezultatem jest osiągnię-
cie postawy efektywnego zaangażowania interesariuszy wewnętrznych. Jest także 
jednym z istotnych wewnętrznych środków motywujących, to znaczy takich, które 
sprzyjają realizacji immanentnych wartości i celów człowieka, stanowiących wartość 
samą w sobie. Dotychczasowe systematyki środków zachęty pomijały satysfakcję, 
jako rodzaj bodźca wewnętrznego. Akcentowano autonomię w realizacji zadań czy 
udział w zarządzaniu (Borkowska, 2006, s. 339). Kwestie te były istotne dla domi-
nujących dotychczas w naszych firmach reprezentantach pokolenia X. Tymczasem 
współcześnie nabiera on znaczenia kluczowego w kontekście potrzeb i preferencji 
pracowników – przedstawicieli pokolenia Y. Dla pracowników urodzonych po roku 
1980 osiąganie satysfakcji z pracy jest nieodzowne, by angażować się i identyfikować 
z pracą i/lub organizacją. 

Wielokrotne badania autorki dowodzą związku poziomu i determinant satys-
fakcji pracowników z wielkością firmy. Badania przeprowadzone w 2008 roku na 
reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie wykazały, że poziom satysfakcji zawodo-
wej w firmach mikro, zatrudniających do 9 osób, kształtuje się poniżej średniego 
dla osób pracujących w Polsce (Juchnowicz, 2009, 121–147). Najwyższy poziom 
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satysfakcji deklarowali pracownicy firm dużych, o zatrudnieniu powyżej 250 osób. 
Potwierdzała to chęć zmiany zakładu pracy, która wzrastała wraz ze zmniejszaniem 
się wielkości firmy. W firmach dużych zainteresowanie zmianą miejsca pracy wy-
rażało 23%, w średnich 25%, w małych 30%, a w mikrofirmach 33% responden-
tów. W badaniach tych pracownicy mikrofirm i małych, to znaczy zatrudniających 
do 49 pracowników, wyrażali gorszy stosunek do pracy zawodowej relatywnie do 
średniej krajowej, prezentując opinię na temat „praca jest dla mnie przytłaczającym 
obowiązkiem”. Także w kwestii dumy z wykonywanej pracy wyższy poziom od 
przeciętnego deklarowali jedynie pracownicy firm dużych, zatrudniających powyżej 
250 pracowników. Odczucia pracowników związane z komponentami satysfakcji 
zawodowej są skorelowane z postawami wobec rozwoju. Deklaracje pozytywne 
na temat czasu przeznaczonego na rozwój zwiększają się wraz z wielkością firmy,  
w której osoba jest zatrudniona. W firmach mikro czas na rozwój zawodowy znaj-
duje 61%, a w firmach zatrudniających powyżej 250 osób aż 82% pracujących. Brak 
zainteresowania rozwojem deklaruje 36% pracowników mikrofirm i tylko 14% firm 
dużych. Skłonność do dzielenia się wiedzą jest także wyższa w przedsiębiorstwach 
dużych od innych typów przedsiębiorstw.

Równocześnie odwrotną sytuację stwierdzono wobec odczucia przyjemności  
z pracy. Pracownicy mikrofirm i małych odczuwają największą przyjemność z pracy. 
Przeciętnie 66% respondentów stwierdziło, że „codziennie chodzi do pracy z przy-
jemnością”. Natomiast w firmach dużych odsetek ten maleje do 54%, w tym 9% 
„zdecydowanie tak” i 45% „raczej tak”. Średni wskaźnik wynosił 2,8, w firmach 
mikro 2,9, podczas gdy w dużych 2,6 w skali czterostopniowej. 

Kolejne badanie satysfakcji z pracy zrealizowane zostało w roku 20121. Autorka 
zastosowała w tym celu metodę wywiadu CATI, według autorskiego kwestiona-
riusza. Grupę badawczą stanowiło 1000 pracowników, w tym 50% zatrudnionych  
w firmach małych, 30% w średnich oraz 20% w dużych. 
Badanie potwierdziło zależność satysfakcji z pracy i czynników ją determinujących 
od wielkości firmy. Duma z wykonywanej pracy, to znaczy świadomość, że ich praca 
jest znacząca i wartościowa, wzrasta wraz z wielkością firmy. Uczestnictwo pracow-
ników w rozwoju, a także możliwości rozwoju kariery w firmie wzrastają istotnie 
wraz z wielkością firmy. Podobnie poziom zadowolenia ze świadczeń pozapłaco-
wych oferowanych przez firmę. 

Tylko w dwóch kwestiach wyniki tego badania odbiegają od poprzednich. Pra-
cownicy firm średnich i dużych częściej wykonują swą pracę z przyjemnością. Od-

1      Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego własnego N N115 401640  
„Rola satysfakcji pracowników w tworzeniu kapitału intelektualnego”.
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wrotna tendencja dotyczy chęci zmiany miejsca pracy. Przywiązanie do firmy maleje 
wraz ze wzrostem wielkości firmy.

Wyniki badań wskazują na duże rezerwy motywacyjne, jakie tkwią w poziomie 
satysfakcji z pracy i czynnikach z nią związanych, a równocześnie potwierdzają tezę 
o potencjale motywacyjnym, jaki zawarty jest w stosunkach pracy charakterystycz-
nych dla firm sektora MŚP.
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Care for Worker Satisfaction: New Paradigm or New Pragmatism
Summary

A characterization of  companies of  the SME sector in Poland demonstrates the 
importance of  improving the process of  human capital management. Analysis of  
the specific attributes of  the companies in this sector and an evaluation of  the hu-
man capital management system proves the advisability of  improving the quality of  
incentive systems. Another argument is the level of  job satisfaction and employee 
satisfaction. These findings are derived from research carried out on a representa-
tive, nationwide sample. It is for this reason that a rational direction for improving 
the incentive systems is the application of  solutions based on a new paradigm that 
is concerned with the level of  employee satisfaction. Such a paradigm becomes 
not only a substantive, but also an objective necessity under difficult management 
conditions.

_______________

M a r t a  J u c h n o w i c z – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 
kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół kształtowania zaan-
gażowania pracowników i systemów wynagrodzeń. 
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