
Wstęp

Współczesne organizacje publiczne muszą radzić sobie z coraz bardziej znaczący-
mi zmianami, jakie zachodzą w społeczeństwie, co oznacza dla nich konieczność 
świadczenia usług w nowych warunkach i zgodnie z innymi zasadami (Isett i wsp.,  
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Zmiany, jakim podlega sektor publiczny, powodują, że zmniejsza się bezpieczeń-
stwo zatrudnienia pracowników. Zwiększają się natomiast wymagania wobec 
pracowników, w tym menedżerów organizacji publicznych. Obecnie powszechnie 
postrzega się menedżerów organizacji publicznych jako mniej kompetentnych niż 
menedżerowie organizacji niepublicznych. Dla „publicznych” stanowi to poważne 
wyzwanie w obszarze ich zatrudnialności czy też potencjału kariery. W dobie sie-
ciowości i zacierania się granic między organizacjami szczególnego znaczenia na-
bierają kompetencje w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami instytucjo-
nalnymi z różnych sektorów, a także zarządzania partnerstwem. Można zauważyć 
rosnący pozytywny stosunek do ścieżki kariery menedżerskiej, realizowanej  
w strukturach partnerstwa. Jest to zarówno korzyść osobista, korzyść dla organiza-
cji, w której pełnią role zarządzających, jak i korzyść dla społeczności lokalnej,  
w której działają. W niniejszym artykule podejmujemy dyskusję nad zatrudnial-
nością menedżerów publicznych w kontekście działania sieci międzyorganizacyj-
nych. Prezentujemy wyniki przeprowadzonych przez nas badań empirycznych 
dotyczących partnerstw publiczno-społecznych, wskazując role, jakie pełnią osoby 
zarządzające partnerstwami.
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2011). Narastające zmiany w strukturze demograficznej populacji, demokratyzacja 
życia publicznego czy też rosnąca presja na większy niż dotychczas udział podmio-
tów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa sprawiają, 
że wzrasta nacisk na profesjonalizację zarządzania organizacjami publicznymi (Star-
czewska-Krzysztoszek, 2005). Organizacjom publicznym stawia się, podobnie jak 
przedsiębiorstwom, coraz większe wymagania w zakresie usprawniania działalności, 
jednak ocena efektywności ich działania i jakości świadczonych usług jest wciąż 
określana jako niezadowalająca (Pasieczny, 2005). Dlatego też w wielu państwach od 
ponad 20 lat reformuje się sektor publiczny, wprowadzając rozwiązania mające na 
celu m.in.: oddzielenie roli nabywcy i dostawcy usług, kontraktowanie usług, zwięk-
szenie odpowiedzialności za wyniki, oddzielenie procesów zarządzania od polityki, 
tworzenie rynków i quasi-rynków, przyjęcie orientacji na klienta oraz zmianę kultury 
organizacji publicznych (Steward, Walsh, 1992). Jednym z obszarów jest także roz-
wój zasobów ludzkich.

Zmiany, jakim podlega sektor publiczny, powodują, że bezpieczeństwo zatrud-
nienia w dotychczasowym rozumieniu wydaje się odchodzić w przeszłość. Zwięk-
szają się także wymagania wobec menedżerów organizacji publicznych, co powo-
duje, że konieczne jest dostosowanie systemu rozwoju zawodowego do aktualnych 
potrzeb organizacji publicznych, ich pracowników i społeczeństwa (Marzec, 2010; 
Marzec, Szymaniec, 2013). Rola menedżerów ze względu na podwójną odpowie-
dzialność zarządzających – ponoszoną zarówno w sferze politycznej, jak i ekono-
miczno-administracyjnej – jest bardziej skomplikowana niż w sektorze prywatnym. 
Oczekuje się, że menedżerowie będą propagować innowacyjne i kreatywne rozwią-
zania złożonych problemów. Jednocześnie jednak pełnienie tej funkcji podlega oce-
nie dokonywanej przez pryzmat politycznych rozgrywek, co może doprowadzić do 
potępienia zarówno za działanie, jak i jego brak. Obecnie typowe jest postrzeganie 
menedżerów organizacji publicznych jako mniej kompetentnych niż menedżero-
wie organizacji komercyjnych (Chen, Bozeman, 2014). Dla menedżerów organizacji 
publicznych stanowi to poważne wyzwanie w obszarze ich zatrudnialności, czy też 
potencjału kariery. 

W dobie sieciowości i zacierania się granic między organizacjami, szczególnego 
znaczenia nabierają kompetencje w zakresie nawiązywania współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi z różnych sektorów, a także zarządzania partnerstwem (Sangyub, 
2014). Jak pisze B. Kożuch (2004, s. 77), najbardziej znamienną cechą pojawiających 
się nowych koncepcji zarządzania organizacjami w sektorze publicznym jest zdecy-
dowana orientacja na strategiczne przywództwo oraz na współpracę zarówno we-
wnątrz organizacji, jak i między organizacjami, z tego samego lub różnych sektorów. 
W dotychczasowych badaniach wskazuje się na rozdźwięk między teorią a praktyką 
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w zakresie zarządzania publicznego zorientowanego na współpracę. Niepokojący 
jest brak wyraźnego przyczyniania się akademików do wzbogacenia praktyków w tym 
zakresie (Bushouse i wsp., 2011).

Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie na role menedżerów publicz-
nych działających w formule partnerstw. Na podstawie przeglądu literatury przed-
miotu, a także przeprowadzonych przez nas badań empirycznych, podejmujemy 
wątek ról ważnych z punktu widzenia sukcesu działania sieci publiczno-społecz-
nych, wskazując na te obszary, które wymagają dowartościowania w procesie roz-
woju kompetencji menedżerów, co powinno przełożyć się na zwiększenie poziomu 
ich zatrudnialności. 

Zatrudnialność i sukces zawodowy w sektorze publicznym 

Przemiany w organizacjach publicznych oddziałują na rozwój kariery pracowników 
i możliwości osiągnięcia przez nich sukcesu zawodowego. Zmieniają się bowiem 
warunki kontraktu psychologicznego między organizacją publiczną a jej pracowni-
kami. Kontrakt ten, odzwierciedlający wzajemne przekonana odnośnie do obowiąz-
ków pracownika i pracodawcy, również w organizacjach publicznych stopniowo 
ewoluuje z relacyjnego w kierunku transakcyjnego (Rasdi i wsp., 2009, s. 233; Pocz-
towski, 2003, s. 14). Powoli odchodzi się od modelu zatrudnienia gwarantującego 
stabilność i bezpieczeństwo.

Z tego też względu problematyka zatrudnialności (employability) cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania, po-
nieważ obecnie organizacje potrzebują pracowników zdolnych do pełnienia różnych 
ról organizacyjnych oraz szybkiego przystosowywania się do zmiennych warunków 
działania w zależności od aktualnych potrzeb organizacji i rynku pracy.

Zatrudnialność jest definiowana jako zdolność do zdobycia i utrzymania pracy 
w organizacji (Fugate, Kunicki, Ashforth, 2004). Jest to zbiór indywidualnych cech 
predestynujących jednostkę do proaktywnej adaptacji w pracy lub karierze (Fugate, 
Kunicki, 2008). Kluczowy w tej definicji jest aspekt proaktywności jednostki – za-
trudnialność nie jest bowiem jedynie biernym dostosowaniem się do zachodzących 
zmian, lecz opiera się na proaktywnej orientacji pracownika, który samodzielnie 
poszukuje szans na rozwój kariery zawodowej. 

Za kluczowe czynniki organizacyjne oddziałujące na zatrudnialność pracowni-
ków uznawane są: możliwość szkolenia i rozwoju, klimat i kultura organizacji, jakość 
relacji pomiędzy pracownikiem a przełożonym, treść pracy, cechy „demograficzne” 
organizacji itd. Rozwój zatrudnialności uwarunkowany jest także szeregiem cech 
indywidualnych pracowników. Należą do nich: zaangażowanie w karierę, poziom  
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motywacji wewnętrznej pracownika, jego zainteresowanie pracą, stan zdrowia, sy-
tuacja rodzinna (konflikt praca-dom), cechy demograficzne, wartości i rodzaj moty-
wacji, nastawienie do rozwoju kariery, oczekiwania względem nagród finansowych, 
równowagi praca-dom i atmosfery społecznej (Marzec i wsp., 2009b, s. 92–93). Po-
nadto na zatrudnialność pracowników oddziałuje otoczenie ogólne, w tym szcze-
gólnie szereg czynników o charakterze makroekonomicznym, np.: sytuacja na rynku 
pracy, polityka społeczna państwa, makroekonomiczna stabilność itd. (McQuaid, 
Lindsay 2005, s. 209).

Zweryfikowany empirycznie model zatrudnialności obejmuje pięć wymiarów 
(van der Heijde, van der Heijden, 2006, s. 454–456; Marzec i wsp., 2009, s. 92), to jest:

1. osobistą elastyczność (personal flexibility), która jest zdolnością adaptacji do 
zmian na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy;

2. wiedzę zawodową (occupational expertise), obejmującą głównie wiedzę ogólną 
oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne;

3. optymalizację i antycypację (optimization and anticipation), które dotyczą umie-
jętności przewidywania i przygotowania się do zmian oraz dążenia do osiągnięcia 
możliwie najlepszych rezultatów;

4. sens korporacyjny (corporate sense), będący pewnym poczuciem wspólnoty, 
„zmysłem grupowym”; reprezentujący także umiejętności społeczne jednostki;

5. równowagę (balance), która jest umiejętnością osiągania równowagi pomiędzy 
interesem pracownika a interesem organizacji oraz pomiędzy życiem zawodowym 
a życiem prywatnym.

Liczne badania przeprowadzone w organizacjach prywatnych wykazały, że roz-
wój zatrudnialności przynosi realne korzyści zarówno pracownikom, jak i organiza-
cji. Podnoszenie zatrudnialności wpływa korzystnie na stosunek pracowników do 
przemian organizacyjnych (Fugate, Kunicki, 2008, s. 503). Zatrudnialność opiera się 
na proaktywnej orientacji jednostki, która wiąże się z lepszymi wynikami działania 
(Fugate, Kunicki, 2008, s. 506). Zwiększa zaangażowanie organizacyjne i lojalność 
pracowników, ponieważ inwestycje w rozwój zatrudnialności są przez pracowników 
postrzegane jako wyraz troski organizacji o utrzymanie ich wartości na zewnętrznym 
i wewnętrznym rynku pracy. Rozwój zatrudnialności prowadzi do wzrostu satysfakcji 
z pracy, pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników, jak również ich zacho-
wań etycznych i obywatelskich (Camps, Majocchi, 2010, s. 142). Poprzez rozszerza-
nie zakresu kompetencji pracowników i ich zdolności adaptacyjnych rozwój zatrud-
nialności zwiększa elastyczność funkcjonalną zasobów ludzkich organizacji.

Zatrudnialność kojarzy się często z „dopasowaniem” pracownika do wymagań 
danej pracy, co najpełniej odpowiada pojęciu „przydatności zawodowej” (Marzec, 
2010, s. 129). W ten sposób zaczęto łączyć rozwój zatrudnialności pracowników  
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z zarządzaniem karierą w organizacjach. Przebieg kariery menedżerów publicznych 
zależy od czterech grup czynników: indywidualnych, organizacyjnych, odnoszących 
się do kompetencji menedżerskich oraz dopasowania między pracownikiem a orga-
nizacją (Rasdi i wsp., 2009). Wzrost znaczenia wiedzy, innowacyjności, elastyczności 
i przejrzystości działania, a także nacisk na efektywność powodują, że pojawiają 
się nowe modele kariery (Marzec, Burda-Świerz, 2012). Podnoszenie kompetencji 
zawodowych coraz częściej staje się obowiązkiem zawodowym pracowników or-
ganizacji publicznych, od których wymaga się pełnego zaangażowania i wysokiej 
jakości pracy. Tymczasem brak możliwości rozwoju wpływa niekorzystnie nie tylko 
na poziom kompetencji pracowników, lecz także na poziom ich motywacji i zaanga-
żowania. W konsekwencji dla organizacji publicznych może to oznaczać wystąpie-
nie takich efektów, jak: pogorszenie się wyników działania, absencja i wzrost rotacji 
personelu (Shahzad i wsp., 2011, s. 50). 

Możliwość szeroko rozumianego rozwoju zawodowego stanowi ważny czyn-
nik wzmacniający lojalność pracownika wobec organizacji. Jest ona dla wielu pra-
cowników podstawowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności potencjalnego 
pracodawcy. Postrzegane wsparcie, jakiego organizacja udziela pracownikom, jest 
podstawą budowania zaufania pracowników do organizacji i zwiększania ich zaan-
gażowania organizacyjnego (Foong, Ming, 2008, s. 12). Jednak w wielu organizacjach 
publicznych ograniczone zasoby finansowe narzucają konieczność zmniejszania za-
kresu podejmowanych działań rozwojowych. Organizacje publiczne zwykle posia-
dają mniejsze środki finansowe niż organizacje biznesowe, a ich wydatki na rozwój 
pracowników podlegają ścisłej kontroli (Frączkiewicz-Wronka, Marzec, 2012).

Specyfika działalności sprawia, że organizacje publiczne przyciągają pracowni-
ków, których motywacja często opiera się na wartościach wykraczających jedynie 
poza interes własny. Badania empiryczne przeprowadzone w Holandii wykazały, 
że do wartości najwyżej cenionych przez pracowników organizacji publicznych na-
leżą: uczciwość, wiarygodność, praworządność, nieprzekupność, profesjonalizm, 
skuteczność i efektywność (van Der Wal, de Graaf  i wsp., 2008, s. 473). Wielu 
pracowników w tym sektorze wyróżnia silna potrzeba działania pro publico bono, jak 
również wysoki poziom satysfakcji z pracy, pomimo niewielkiej autonomii działania 
i często niższych zarobków niż w sektorze prywatnym (Frączkiewicz-Wronka, Ma-
rzec, 2012, s. 223). Ma to konsekwencje dla pomiaru sukcesu zawodowego. 

Sukces zawodowy można określić jako obiektywne bądź subiektywnie po-
strzegane osiągnięcia jednostki, będące rezultatem jej doświadczeń zawodowych 
(Judge, Kammeyer-Mueller, 2007, s. 60). Obiektywny sukces zawodowy jest ła-
twy do zaobserwowania i najczęściej określany za pomocą konkretnych, widocz-
nych osiągnięć jednostki w jej karierze, np.: liczby awansów, wysokości osiąganych 
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dochodów czy wynagrodzenia, stanowiska (Seibert i wsp., 2001, s. 227). Subiek-
tywny sukces zawodowy jest wynikiem oceny jednostki poziomu jej zadowolenia  
z różnych aspektów kariery zawodowej, np.: finansów, stanowiska, pozycji w hierar-
chii organizacyjnej, relacji interpersonalnych itd. (Judge, Kammeyer-Mueller, 2007,  
s. 60). Co istotne, szczególnie w odniesieniu do sektora publicznego, gdzie możli-
wość osiągnięcia obiektywnego sukcesu jest zwykle niższa niż w organizacjach ko-
mercyjnych, sukces subiektywny i obiektywny są ze sobą powiązane tylko w umiar-
kowanym stopniu (Marzec, 2011, s. 274). 

Reasumując, coraz większe znaczenie wykorzystania wiedzy w pracy oraz ko-
nieczność ciągłego rozwoju kompetencji jednostki są kluczowymi komponentami 
kariery i sukcesu osobistego, co wpływa na zatrudnialność (Olson, Schulz, 2013). 

Sieci międzyorganizacyjne jako kontekst pracy menedżerów

Zachwianie modelu długoterminowego zatrudnienia w organizacjach publicznych 
uświadomiło wielu pracownikom konieczność nieustannego uczenia się. Coraz 
ważniejsze staje się rozszerzanie zakresu kompetencji, które wpływa pozytywnie na 
zatrudnialność pracowników oraz elastyczność funkcjonowania organizacji. Pra-
cownicy o wąskim zakresie kompetencji nie są w stanie sprostać wyzwaniom, jakim 
poddawane są dzisiejsze organizacje publiczne. Rozwój zawodowy pracowników or-
ganizacji publicznych nie może ograniczać się jedynie do doskonalenia wąsko okre-
ślonych umiejętności funkcjonalnych. Współczesne organizacje publiczne potrzebują 
pracowników zdolnych do adaptacji, elastycznego działania i szybkiego dostosowy-
wania się do zmian. Rozszerzanie zakresu kompetencji pracowników prowadzi do 
zwiększenia elastyczności zasobów ludzkich organizacji (Marzec, Szymaniec, 2013). 

Oczekiwania względem pracowników są konsekwencją zmian ich środowiska 
pracy. Jedna z nich związana jest z powstawaniem nowej formy zorganizowania dzia-
łających podmiotów w postaci sieci (Rokita, 2005). Zidentyfikowana w zarządzaniu 
organizacjami komercyjnymi koncepcja sieci staje się także coraz bardziej powszech-
na w zarządzaniu publicznym (Agranoff, McGuire, 2001; Milward, Provan, 2003). 
Podkreśla się, że nastała „era sieci”, a menedżerowie organizacji publicznych działają 
w strukturach wertykalnych i horyzontalnych sieci opartych na współpracy (Agra-
noff, 2006; Raab, Miliard, 2003). Jak wskazuje B. Kożuch, koncentracja wyłącznie na 
poszczególnych organizacjach nie pozwala na pełne uchwycenie istoty zarządzania 
publicznego. Nawet interesując się konkretną organizacją publiczną, musimy brać 
pod uwagę także inne organizacje wchodzące z nią w interakcje (Kożuch, 2004). Sieci 
zostały nazwane nowym paradygmatem administracji publicznej (Goerdel, 2005) i są 
postrzegane jako katalizator transformacji sektora publicznego (Goodsell, 2006). 
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Badania nad sieciami są prowadzone przez członków Katedry Zarządzania Pu-
blicznego i Nauk Społecznych od 2007 roku. W tym czasie skupialiśmy się przede 
wszystkim na określeniu specyficznego zestawu relacji, który warunkuje efektyw-
ność, na pomiarze efektywności sieci, a także rozważaniu zjawiska współpracy  
i konkurencji. Syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań, które staną się pod-
stawą do rozważania ról menedżerów, przedstawimy poniżej. 

Efektywność sieci

Efektywność sieci oznacza uzyskanie pozytywnych rezultatów, które nie mogłyby 
być osiągnięte, gdyby organizacje działały niezależnie, przy czym rezultaty doty-
czą zarówno organizacji tworzących partnerstwo, sieci jako metaorganizacji, jak  
i społeczności lokalnej. W przeprowadzonych badaniach wskazano, że występuje 
silny wpływ wyników na poziomie organizacji na wyniki na poziomie sieci, a także 
wyników na poziomie organizacji i na poziomie sieci na wyniki na poziomie spo-
łeczności. Oznacza to, że do wystąpienia korzyści na wyższym poziomie dodatnio 
przyczyniają się pozytywne efekty na poziomie niższym. Im większe zatem efek-
ty z działania sieci dla organizacji, tym wyższy jest poziom synergii wynikający ze 
wspólnych działań, co wpływa pozytywnie na efekty dla społeczności. Badania po-
twierdziły także występowanie dodatniego wpływu efektywności sieci na poziomie 
społeczności na efektywności na poziomie sieci, a także efektywności na poziomie 
sieci na efektywność na poziomie organizacji, co świadczy o znaczeniu korzyści na 
wyższym poziomie analizy dla osiągania efektów mierzonych na niższym pozio-
mie. Efekty występujące „z dołu do góry” są silniejsze niż „z góry na dół”, co jest 
zgodne z intuicyjnymi przypuszczeniami. Można tę prawidłowość zinterpretować 
w następujący sposób: wyniki na poziomie całej sieci mogą być postrzegane przez 
partnerów konstytuujących sieć, jako istotne dla możliwości uzyskania wyników za-
równo na poziomie sieci, jak i na poziomie organizacji. Gdyby nie występowały wy-
niki na poziomie społeczności (a więc wyniki dla klienta), efekty na poziomie sieci  
i poszczególnych organizacji byłyby zapewne ograniczone (Austen, 2014). 

Architektura współpracy

Architektura może być zdefiniowana jako podstawowa struktura systemu, która za-
wiera komponenty, relacje wewnętrzne i zewnętrzne, zasady tworzenia jej projektu  
i jego rozwoju (Maier i wsp., 2001). Konstrukt ten może być przedstawiony w po-
staci 7 poniższych wymiarów:

■ wymiar 1 – instytucjonalizacja powiązań pomiędzy organizacjami działającymi 
w partnerstwie,
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■ wymiar 2 – intensywność współpracy z punktu widzenia osobowego i mate-
rialnego,

■ wymiar 3 – symetryczność władzy i wpływów,
■ wymiar 4 – kontakty pomiędzy współpracującymi organizacjami,
■ wymiar 5 – konflikty i sposoby ich rozwiązywania,
■ wymiar 6 – skuteczność podjętej współpracy,
■ wymiar 7 – sprawność funkcjonowania lidera partnerstwa.
W badaniach empirycznych potwierdzono zależności między badanymi wymia-

rami a oceną rezultatów sieci. Analiza korelacji wykazała występowanie dodatnich, 
wyraźnych współzależności pomiędzy wszystkimi badanymi wymiarami a oceną 
rezultatów współpracy z perspektywy sformułowanych celów partnerstwa (Frącz-
kiewicz-Wronka, 2014). 

Współpraca i konkurencja w sieciach

Działanie sieci jest związane z występowaniem wielu napięć. Jednym z nich jest 
napięcie między współpracą i konkurencją (Rond, de Bouchikhi, 2004). Powiązania 
zachodzące pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, które dążą do realiza-
cji wspólnego celu, są w naukach o organizacji określane mianem współdziałania.  
Dla prowadzonych rozważań przyjęto rozróżnienie dwóch rodzajów współdziała-
nia, tj. współpracy oraz konkurowania (rywalizacji) (Lowndes, Skelcher, 1998). 

Mimo podzielanego rozumienia korzyści wynikających ze współpracy, nastawie-
nie wobec współpracy i konkurencji oraz zakres tych zjawisk różnią się między sek-
torami. Jeśli chodzi o organizacje komercyjne, współpraca między konkurentami nie 
jest zjawiskiem powszechnym, natomiast w organizacjach publicznych i społecznych, 
które powinny służyć interesom populacji, współpraca i dzielenie się zasobami mię-
dzy nimi przyjmuje się za konieczne (Matthews, Shulmann, 2005; Nutt, 2006). Nie 
oznacza to jednak, że zjawisko konkurencji w sektorze publicznym nie występuje, 
choć oczywiście różni się ono od konkurencji właściwej dla sektora komercyjne-
go. Organizacje publiczne, tworzone w celu zaspokajania potrzeb społecznych, nie 
są nastawione na transakcje komercyjne, a na rozwój trwałych zdolności regionu  
w aspekcie wydajności i efektywności. Jednak organizacje publiczne są finansowane 
ze źródeł publicznych, które są ograniczone, co może powodować konkurencję  
o dostęp do nich (Matthews, Schuman, 2005). Wiele organizacji publicznych podej-
muje walkę o klienta oraz zasoby, jakie są finansowane z funduszy publicznych.

Zjawiska współpracy i konkurencji widoczne są na różnych poziomach analizy. 
W przeprowadzonych badaniach odkryto, że przekonania strategiczne menedżerów 
kształtują strategie organizacji względem partnerów w sieci. Co ważne, występuje 
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także wpływ zjawiska na wyższym poziomie analizy na zjawisko na poziomie niż-
szym. Strategia realizowana względem partnerów, którą można określić jako pewien 
wzór działania w dłuższym okresie, przekłada się zatem na postrzeganie zjawiska 
współpracy i konkurencji. Przeprowadzone badania wskazują także na komplemen-
tarne znaczenie zjawisk współpracy i konkurencji dla efektywności sieci międzyor-
ganizacyjnych. Jednoczesne stosowanie orientacji na współpracę i na konkurencję 
względem partnerów w sieci wpływa dodatnio na jej wyniki (przynajmniej w niektó-
rych wymiarach), co wskazuje na znaczenie strategii koopetycji dla sukcesu organi-
zacji (Austen, 2014). 

Role zarządzających działających w sieciach publiczno-społecznych

Zdaniem B. Kożuch (2011, s. 92), menedżerów działających w sektorze publicz-
nym odróżnia od menedżerów działających w biznesie system wartości i powią-
zane z nim ogólne nastawienie na współpracę. Proponuje, aby do kluczowych 
kompetencji menedżerów w sektorze publicznym zaliczyć: kompetencje uniwer-
salne (tj.: zadaniowe, zawodowe, polityczne i etyczne) oraz kompetencje związane  
z wartościami menedżerów (ibidem). Podział ten w dużym zakresie odpowiada kon-
cepcji zatrudnialności opartej na kompetencjach. Jednak nie obejmuje kompetencji 
związanych elastycznością działania pracownika, jego zdolnościami adaptacyjnymi, 
umiejętnością przewidywania i dostosowywania się do zmian, które w przekona-
niu badaczy są obecnie kluczowymi elementami zatrudnialności i w dużym stopniu 
decydują o możliwościach zatrudnienia pracownika w organizacjach prywatnych.  
W większym natomiast stopniu uwypukla znaczenie, jakie w organizacjach publicz-
nych mają kompetencje etyczne i wartości pracownika. Nie skupiając się na aspek-
tach związanych z mobilnością, zmierzamy w kierunku sformułowania tezy, że 
działanie w nowych warunkach, jakimi są czynności podejmowane przez sieci mię-
dzyorganizacyjne, świadczy o proaktywnej i innowacyjnej postawie menedżerów, co 
może stanowić także ważny przyczynek do rozważań na temat zatrudnialności.

Obecnie coraz większe znaczenie dla wzrostu zatrudnialności przypisuje się 
kompetencjom społecznym (Hogan i wsp., 2013), jednak literatura w zakresie ról 
ważnych z perspektywy sukcesu menedżerów publicznych, a w szczególności me-
nedżerów, których organizacje angażują się we współpracę z partnerami, jest uboga. 
Jest to temat szczególnie trudny, gdyż członkowie sieci muszą zapewnić realiza-
cję celów różnych interesariuszy oraz radzić sobie z napięciami, jakie są związane  
z jednoczesnym realizowaniem celów własnej organizacji i wspólnego działania. 
Wymaga to posiadania umiejętności, które wykraczają znacząco poza wykonywanie 
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obowiązków związanych z pracą specjalisty zatrudnionego na konkretnym stanowi-
sku czy też menedżera. Każdy z członków sieci dąży do osiągnięcia celów wyzna-
czonych dla jego macierzystej organizacji, jednocześnie będąc zaangażowanym we 
wspólny cel. Partnerzy zaangażowani we wspólne działania muszą pracować z więk-
szą liczbą grup o większej różnorodności. Członkowie sieci pochodzą z różnych or-
ganizacji, każda z nich ma swoją kulturę, cele działania, co zwiększa zróżnicowanie. 
Współdziałanie wymaga partycypacji członków, wspólnego podejmowania decyzji 
(O’Leary, Vij, 2012). 

Tabela 1. Role zarządzających w sieciach publiczno-społecznych

Proces Rola Działania w obrębie roli
Działania Wyznaczający 

reguły działania
Potrafi doprowadzić do konsensusu w zakresie realizowanych 
celów działania, podzielanych wartości.
Formalizuje plany działania i nadaje sieci akceptowaną przez jej 
członków strukturę.
Potrafi wprowadzać niezbędne zmiany, jeśli pojawią się trudno-
ści w realizacji celów.

Relacje Zarządzający  
relacjami w sieci

Zapewnia występowanie osobistych kontaktów między  
partnerami.
Zapewnia właściwą komunikację między partnerami.
Potrafi zapewnić poparcie dla realizacji celów.
Zapewnia zrozumienie dla zasad współpracy. 
Potrafi godzić napięcie między osiąganiem celów organizacji 
partnerskich a celów sieci. 
Działa na rzecz rozwoju orientacji na współpracę. 
Zapewnia niezależność działania organizacji partnerskich.
Rozwiązuje konflikty, jakie pojawiają się między członkami sieci.
Zapewnia wysoką jakość relacji między partnerami.

Rezultaty Zarządzający 
wynikami

Mierzy wyniki działania.
Potrafi zapewnić rezultaty dla różnych grup interesariuszy, tak 
że efekty działania sieci są widoczne zarówno dla poszczegól-
nych członków sieci, społeczności, jak i sieci jako metaorganiza-
cji, legitymizując tym samym jej działanie.

Zasoby Zarządzający  
zasobami 

Potrafi przyciągać i zatrzymywać w sieci tych partnerów, którzy 
mają cenne zasoby.
Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności osób z organizacji 
partnerskich.

Źródło: opracowanie własne

Rola jest zorganizowanym zestawem zachowań i nastawienia, utożsamianych  
z konkretnym stanowiskiem/zawodem. Ciekawą koncepcję ról menedżerskich i po-
równanie między sektorem publicznym i komercyjnym zaproponowali Desmarais 
i de Chatillon (2010). Wyróżniają oni cztery role: tłumacza (np. komunikowanie 
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instrukcji i celów), zarządzającego relacjami (zapewnianie harmonii w relacjach), 
zarządzającego wynikami (np. kontrola realizacji celów), administratora zasobów 
(negocjowanie, alokacja i zarządzanie zasobami). Proponują przy tym odejście od 
proponowanych przez Fayola czy Mintzberga modeli na rzecz ujęcia ról w zakresie 
procesów: działania, relacji, rezultatów i zasobów. Taka klasyfikacja pozwala także 
na uchwycenie roli menedżerów sieci, a więc tych osób, które pełnią rolę formalne-
go bądź nieformalnego kierownika, czy też przywódcy sieci. Pozostawiłyśmy więc 
dwie pierwsze kolumny tabeli 1 bez zmian, skupiając się na opisie ról. 

Zakończenie 

Niestety, problematyka rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacjach pu-
blicznych jest nadal rzadko poruszana przez teoretyków zarządzania, a w literatu-
rze brakuje prac zajmujących się tym zagadnieniem. Zachodzące w organizacjach 
społecznych przemiany, w tym szczególnie inny od dotychczasowego sposób defi-
niowania i realizowania pracy, zmiana oczekiwań wobec pracowników, rosnące po-
trzeby w zakresie asystencji społecznej oraz możliwości zatrudniania pracowników 
na zasadach innych niż umowa o pracę stwarzają pole dla dalszej analizy i badań em-
pirycznych dotyczących zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym, uwa-
runkowań jej rozwoju i wpływu na wyniki funkcjonowania (Frączkiewicz-Wronka, 
Marzec, 2012).

Można zauważyć rosnący pozytywny stosunek do ścieżki kariery menedżerskiej 
realizowanej w strukturach partnerstwa. Jest to zarówno korzyść osobista, korzyść 
dla organizacji, w której pełnią role zarządzających, oraz korzyść dla społeczności 
lokalnej, w której działają. Menedżerowie publiczni coraz częściej włączają się do 
struktur partnerstwa, aby móc posunąć się w swojej karierze do przodu, ponieważ 
partnerstwo staje się częścią ich codziennego doświadczenia zarządczego i, co waż-
ne, jest jako sposób działania, dowartościowane przez dokumenty i źródła finanso-
we Unii Europejskiej, a tym samym jest cenne dla kształtowania personalnej ścieżki 
kariery zawodowej (Frączkiewicz-Wronka, 2014, s. 222).

W naszej opinii nowa rzeczywistość wynikająca z działania w formule sieci 
międzyorganizacyjnych wymaga od pracowników sektora publicznego nabywania 
nowych kompetencji. Często jest formą swoistego awansu, gdyż osoba zatrudnio-
na na stanowisku specjalisty w macierzystej organizacji ma szansę stać się osobą 
zarządzającą bądź współzarządzającą siecią. Jest to obszar wymagający pełnienia in-
nych niż dotychczas ról i radzenia sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, jakie wiążą 
się z współpracą między organizacjami. 
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Managers in Public Organizations: Improving Employability
Summary

Changes taking place in the public sector are reducing the employment safety of  
workers. On the other hand, they increase demands on employees, including mana-
gers of  public organizations. Currently, it is typical to assess managers of  public or-
ganizations as being less competent than their market counterparts. This is a major 
challenge in the area of  employability and career potential for managers of  public 
organizations. In an age of  networking and the blurring of  the boundaries between 
organizations, competencies in establishing cooperation with institutional partners 
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from different sectors and the management of  such a partnership are becoming 
more and more important. What is becoming increasingly visible is a growing po-
sitive attitude towards managerial careers in partnerships. This attitude turns into 
mutual advantage for every involved group—personal benefit for the managers and 
for their organizations as well as for their local community. This article discusses the 
employability of  public managers in the context of  inter–organizational networks. 
Moreover, the authors present the results of  empirical research on social–public 
partnerships, pointing out the role that is played by partnership managers.

____________________

A l d o n a  F r ą c z k i e w i c z-W r o n k a – profesor doktor habilitowany nauk 
humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna; 
kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół zagadnień związanych z zarządzaniem publicznym, głównie w segmencie 
organizacji realizujących usługi publiczne i społeczne w dziedzinie zdrowia i pomo-
cy społecznej. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. 
Autorka licznych publikacji dotyczących wskazanej tematyki. Zajmuje się szkole-
niem kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ad-
ministracji publicznej. Pracuje dla wielu podmiotów publicznych, między innymi: 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

A g a t a  A u s t i n – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządza-
nia Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Specjalizuje się w problematyce pomiaru i zwiększania efektywności organizacji oraz 
motywowania pracowników. Autorka licznych publikacji na temat zarządzania pu-
blicznego, poświęconych problemom praktycznym. Realizowała projekty doradcze 
w zakresie audytu struktury organizacyjnej, pomiaru wyników organizacji i zrów-
noważonej karty wyników, audytu i opracowania: systemów ocen pracowniczych, 
systemów nagradzania i premiowania, systemów motywacyjnych, wartościowania 
pracy. Prowadzi szkolenia m.in. na temat zarządzania organizacją, motywowania, 
oceniania i rozwoju pracowników, przywództwa, komunikacji, orientacji na wyniki. 
Dotychczas współpracowała z m.in. z Urzędem Miasta Wrocławia, Sądem Rejono-
wym Katowice-Zachód, PGNiG, ZUS Tarnów, Totalizatorem Sportowym, Sygnity.
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