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Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań 
klientów wewnętrznych

Streszczenie

Celem artykułu, o charakterze metodologicznym, jest określenie warunków 
sprzyjających (a tym samym i – niesprzyjających) stosowaniu strategii prolojal-
nościowej wobec pracowników – klientów wewnętrznych, po wcześniejszej jej 
charakterystyce. Dalszy cel, zorientowany na określenie implikacji praktycznych, 
to przedstawienie opracowanego instrumentarium (metody, mierniki, wskaźniki) 
oceny postępów w implementacji tej strategii oraz jej skuteczności. W artykule, 
opartym na krytycznej analizie i ocenie literatury przedmiotu, zweryfikowano hi-
potezę, iż mierniki i/lub wskaźniki diagnozy stopnia zaawansowania implementacji 
strategii prolojalnościowej można ułożyć w ciąg przyczynowo-skutkowy odpo-
wiadający perspektywom w Strategicznej Karcie Wyników, wyróżnionym przez  
R. Kaplana i P. Nortona.

Słowa kluczowe: strategia prolojalnościowa, klient wewnętrzny, zarządzanie rela-
cjami z pracownikami, millenialsi.

Kody JEL: D03

Wstęp

Sukces organizacji zależy w znaczącej mierze od ukształtowania rentownych relacji z in-
teresariuszami (Bartkowiak 2013, s. 7), w tym z pracownikami, określanymi też klientami 
wewnętrznymi. Nie zostanie on osiągnięty, jeśli odejdą MVE (Most Value Employees), czyli 
pracownicy generujący dla firmy największą wartość (Stotz 2007, s. 116); niższą wartość 
dla niej mają tzw. Most Growable Employees, a znikomą – Below Zero Employees. Ich 
zatrzymanie (retencja) nie będzie skuteczne przy zastosowaniu doraźnych działań operacyj-
nych, stąd konieczność opracowania odpowiedniej strategii prolojalnościowej, którą uczy-
niono przedmiotem niniejszego opracowania. Zorientowana jest ona na zachowania, a te 
(Urbanowska-Sojkin 2012) – w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – są niepewne, 
trudne do przewidzenia lub wyraźnie nacechowane „sytuacyjnością“ czy orientacją prezen-
tystyczną (zorientowaną na „tu i teraz“). Poniżej określono też inne (poza behawioralnymi) 
uwarunkowania wymuszające stosowanie strategii prolojalnościowej. Oprócz tego celem 
rozważań jest identyfikacja metod stanowiących źródła informacji o postępach w realizacji 
analizowanej strategii. Podjęto także próbę określenia co najmniej po jednym mierniku/
wskaźniku mierzącym postępy we wdrażaniu tej konkretnie strategii i przypisanie ich per-
spektywom wyróżnianym w Balanced Scorecard, czyli powszechnie znanej metodzie moni-
torowania implementacji strategii (Kaplan, Norton 2009, s. 19-20).
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Stan wiedzy na temat strategii prolojalnościowej i jej miejsca  
wśród strategii 

W nazwie analizowanej strategii występuje „lojalność“ oznaczająca: (postrzegane) praw-
dopodobieństwo (ponownego) podjęcia bądź kontynuowania przez pracownika z większym 
lub mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym pracy w organizacji – darzonej, bez wzglę-
du na jej wizerunek na rynku pracy - stałymi i pozytywnymi uczuciami – z uwagi na otrzy-
mywane korzyści, dobro innych zatrudnionych w organizacji lub brak innych możliwości 
pracy albo jej zmiany (Lipka 2012, s. 20).

Sednem omawianej strategii jest Employee Relationship Management, czyli Zarządzanie 
Relacjami z Pracownikami, w związku z czym można ją nazwać (od pierwszych liter) strate-
gią ERM lub ZRP. Jej inne możliwe określenia (w niniejszym opracowaniu będą one stoso-
wane zamiennie) to: strategia wiązania pracowników z organizacją, strategia kształtowania 
lojalności pracowniczej, strategia retencyjna czy strategia wysokiej lojalności. Zorientowana 
jest ona na:
 - pozyskanie lojalnych pracowników,
 - kształtowanie wysokiej lojalności, możliwie partnerskiej,
 - odzyskanie pracowników i ich lojalności.

Jej stosowanie nie tylko ma zapobiegać utracie pracowników i klientów (lojalnościowej 
spirali – Schüller, Fuchs 2005, s. 23), ale także:
 - zapewniać korzyści z możliwości stabilności zatrudnienia i planowania,
 - zwiększać wydajność pracy; Reichheld i Teal (2007) piszą wręcz o efekcie lojalności) 

i kreatywność (dzięki długiemu „zanurzeniu się w wiedzy organizacyjnej“),
 - obniżać koszty rekrutacji i szkoleń oraz kontrolowania pracowników,
 - stanowić dowód na istnienie pożądanego wizerunku organizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia prolojalnościowa podwyższa jakość i wartość kapitału 
ludzkiego organizacji, a zatem i możliwości konkurowania nim jako aktywami niematerial-
nymi. Jej wybór może wynikać z dążenia do ograniczenia strat – wg badań w Niemczech 
z 2005 roku, bardzo niska lojalność powoduje roczne straty w wysokości 250 miliardów 
euro (Stotz 2007, s. V-VI).

Strategia prolojalnościowa, jako rodzaj strategii personalnej (czyli funkcjonalnej, doty-
czącej human resources i zintegrowanej ze strategią ogólną firmy), stanowi egzemplifikację 
tezy (Collis, Montgomery 1995, s. 119-128), iż już dwie dekady przed XXI wiekiem śro-
dek ciężkości analizy strategicznej przesunął się z zewnętrznych ku wewnętrznym źródłom 
zysku. Lojalność pracowników stanowi ogniwo w łańcuchu: pracownicy – klienci – zyski, 
zgodnie z którym nielojalność pracowników (odejście z firmy lub mniejsze zaufanie bądź 
zaangażowanie – mechanizmy wewnętrzne lojalności, podobnie jak rutyna, przyzwyczaje-
nie) pociąga za sobą nielojalność klientów, a ta implikuje niższe zyski. Niska lojalność może 
więc utrudniać, a nawet uniemożliwiać realizację strategii ogólnej, podwyższać jej ryzyko 
implementacyjne.
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Strategia ERM bazuje więc na podejściu zasobowym. Jest strategią jakościową (odno-
szącą się do jakości, a nie ilości kapitału ludzkiego), podobnie jak na przykład strategia po-
liwalencyjna (wykorzystująca wielowarsztatowość pracowników). Biorąc pod uwagę typy 
lojalności (np. niezaangażowaną lojalność z przymusu, lojalność partnerską) można ją uznać 
za stanowiącą szczególny rodzaj strategii transformacji (opierającą się na modelu kapitału 
ludzkiego i tzw. konstruktywistycznym podejściu do jego kształtowania). Zyski osiągnięte 
dzięki najwyższej formie lojalności – lojalności partnerskiej można określić rentą ricardiań-
ską (Ricardian rent) (Madhok, Li 2004).

Strategia prolojalnościowa może stanowić strategię sytuacyjną (emergent strategy), wy-
łonioną w toku analizy i oceny warunków zewnętrznych, na przykład istniejących charakte-
rystyk pracobiorców najmłodszych pokoleń czy stosowanych przez konkurentów na rynku 
pracy agresywnych instrumentów marketingu personalnego. Ze względu na niepewność 
tych warunków zestaw narzędzi służących ustaleniu zasadności stosowania strategii prolo-
jalnościowej nie powinien być ubogi. Nie może on nie uwzględniać dość zadowalającej (po-
zwalającej wyróżnić MVE) metody wyceny kapitału ludzkiego, jaką jest metoda zdyskon-
towanych strumieni przepływów gotówkowych E.G. Flamholtza (1985), która to pozwala:
 - określić NPV (Net Present Value) pracownika,
 - ustalić alternatywy strategiczne (np. różne tempo karier pracowników przy różnym od-

działywaniu motywacyjnym współkształtującym prawdopodobieństwo odejścia z firmy).
Wskazuje ona jednocześnie na umiejętności firmy, których wymaga stosowanie strate-

gii ERM. Jest to umiejętność zatrzymania (retencji) pracownika dzięki – najogólniej rzecz 
ujmując − odpowiedniej umowie o pracę oraz kontraktowi psychologicznemu. Można też 
mówić – przywołując P. Selznicka − o „wyróżniającej kompetencji“ (distinctive compe-
tence) lub − odwołując się do C.K. Prahalada i G. Hamela − o „kluczowej kompetencji“ 
(core competence) (Grant 2016, s. 171), dotyczącej pozyskiwania (lojalnych) pracobiorców. 
W tych kompetencjach mieści się:
 - umiejętność permanentnego identyfikowania luki w poziomie spełnienia oczekiwań pra-

cobiorców przez różnych pracodawców,
 - ocena postrzegania przez pracowników lepszego bądź gorszego spełniania poszczegól-

nych oczekiwań (np. dotyczących poziomu wynagrodzenia za pracę i możliwych podwy-
żek płacowych) przez firmę w porównaniu do konkurencji na rynku pracy, co związane 
jest z ryzykiem niedostosowania wartości oferty pracy do oczekiwań, czyli ryzykiem 
wartości dla klientów wewnętrznych.

Metodyka badań

Na metodykę badań składa się metodyka badania uwarunkowań sprzyjających stoso-
waniu strategii prolojalnościowej oraz metodyka diagnozy instrumentarium skuteczności 
strategii prolojalnościowej.

Jeśli chodzi o pierwszą z metodyk, to przyjęto w niej założenie, iż uwarunkowania sprzy-
jające stosowaniu strategii prolojalnościowej można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, 
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a te pierwsze odnoszą się głównie do rynku pracy, tj. aspektów ekonomiczno-prawnych jego 
funkcjonowania. Ich analizę przeprowadzono z perspektywy cech rynku wyróżnianych w li-
teraturze przedmiotu (Wrzosek 1989). Wzbogacono ją o perspektywę generacyjną, a dokład-
niej – o rozpatrzenie tzw. millenialsów, czyli osób urodzonych w przybliżeniu od połowy 
lat 80. do połowy lat 90. XX wieku, którzy – wg prognoz Deloitte, za 10 lat będą stanowić 
75% pracowników na świecie (biznes.onet.pl...). Ponadto rozpatrzono uwarunkowania na 
poziomie organizacji i indywiduum.

W drugiej z metodyk przyjęto natomiast, iż każdy z omówionych poniżej mierników/
wskaźników może odnosić się do wszystkich pracowników lub MVE albo MGE czy też do 
MVE i MGE łącznie, a zatem z pominięciem BZE. Ze względów wcześniej objaśnionych 
można zdecydować się ponadto na osobne określanie mierników/wskaźników dla poszcze-
gólnych generacji. Założono, że efektem skutecznej strategii ERM jest zatrzymanie MVE. 
Instrumentarium oceny tego efektu oraz postępów na drodze do jego uzyskania zidentyfiko-
wano w wyniku studium literatury przedmiotu dotyczącej lojalności pracowników.

Wyniki analizy uwarunkowań sprzyjających stosowaniu strategii 
prolojalnościowej

Stosowanie strategii ERM jest koherentne z uzyskiwaniem korzyści konkurencyjnej 
dzięki kapitałowi ludzkiemu traktowanemu jako behawioralna dźwignia jego wartości. Jej 
stosowaniu sprzyjają nie tylko wysokie koszty zapełniania wakatów, ale i – związana z sy-
tuacją demograficzną i ogólnie społecznie-gospodarczą - niska stopa bezrobocia i wysokie 
zgłaszane zapotrzebowanie na pracowników, intensywność przepływów zasobów pracy na 
międzynarodowym i globalnym rynku pracy, deficyt specjalistów, ale także silna rywaliza-
cja pracodawców o talenty (Klaffke 2009, s. 146). Ponadto nielojalność mogą generować 
takie cechy rynków pracy, jak wysoka atomistyczność (duża liczba pracodawców), wysoka 
heterogeniczność (znaczące zróżnicowanie warunków pracy i płacy) oraz wysoka trans-
parentność (przejrzystość rynku wynagrodzeń i warunków uzyskania pracy). Czyste me-
chanizmy rynkowe, tj. interakcja między popytem a podażą, wyznaczającą wysokość płac 
oznaczają – mogącą sprzyjać nielojalności − elastyczność rynku pracy (którą mogą zakłócić 
czynniki pozaekonomiczne, w tym prawne i kulturowe). Elastyczność ta oznacza wprawdzie 
długi okres próbny i stosunkowo niskie odprawy, ale i – krótki czas wypowiedzenia.

Zatrudnienie elastyczne cechujące się m.in. (Majewska, Samol 2016, s. 73):
 - formami i rodzajami umowy o pracę innymi niż umowa na czas nieokreślony,
 - wykonywaniem pracy niestałej,
 - świadczeniem pracy w wymiarze czasu pracy niższym od pełnego,
 - dowolnością miejsca wykonywania pracy,
 - nieregularnością spełniania czynności zawodowych,
 - odejściem od podporządkowania pracowników pracodawcy,

wpisuje się przy tym – co może przekładać się na nielojalność pracobiorców − w transfor-
mację wartości, tj. nacisk na: elastyczność w życiu, indywidualizację oraz potrzebę równo-
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wagi: praca – życie. Chodzi tu zwłaszcza o millenialsów, którzy szukają nowych wyzwań 
(też – nowej pracy), są elastyczni oraz nie boją się ryzyka (Rynkiewicz 2014).

Wewnątrzorganizacyjnym uwarunkowaniem stosowania strategii prolojalnościowej jest 
dążenie do minimalizacji wymiany pracowników oraz skłonność lub brak skłonności do 
inwestowania w pracowników, a także – do maksymalizowania wartości kapitału ludzkiego 
(w tym – postaw i wartości reprezentowanych przez pracowników). Nie tylko uwarunkowa-
nia strategiczne, ale i kultura oraz struktura organizacyjna mogą sprzyjać bądź nie sprzyjać 
lojalności.

Oprócz uwarunkowań zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych implementacji strategii 
retencyjnej trzeba też wymienić determinanty indywidualne. Na lojalność wpływają pozy-
tywnie m.in.: introwersja, poczucie koherencji, proces socjalizacji i facylitacji społecznej, 
zapobieganie wypaleniu zawodowemu, zaś negatywnie m.in.: ekstrawersja, psychotyzm, 
aktywność, wysoka skłonność do ryzyka, wartości hedonistyczne (Piórkowska 2007).

Wykreowanie strategii ERM trudnej do imitacji jest zadaniem niełatwym w warunkach, 
gdy wiele firm boryka się z problemem zatrzymania pracowników. W dodatku ryzyko perso-
nalne (niewiadoma dotycząca sukcesu bądź porażki działań z zakresu HRM − human resour-
ce management), a także behawioralne (w tym przypadku – zachowania personelu związane 
bądź niezwiązane z HRM) może podwyższyć ryzyko realizacji tej strategii i tak obarczonej 
sporym ryzykiem w związku z dynamiką rynku pracy oraz nieprzewidywalnością zachowań 
innych pracodawców. Należy więc zarządzać tymi rodzajami ryzyka, bo ich wysoki poziom 
nie tylko utrudni realizację strategii ogólnej, ale i obniży wartość kapitału ludzkiego firmy 
(można tak domniemywać, biorąc pod uwagę fakt, iż wysokie ryzyko zmniejsza wartość 
przedsiębiorstwa) (Hutzschenreuter, Griess-Nega 2006, s. 538).

Wyniki analizy instrumentarium diagnozy stopnia realizacji strategii 
ERM

I tak, efekt finalny skutecznej strategii prolojalnościowej – czyli zatrzymanie w orga-
nizacji MVE − może być mierzony wskaźnikiem stabilizacji (stanowiącym iloraz liczby 
zatrudnionych MVE wg określonego stażu pracy do zatrudnienia MVE ogółem; obydwie 
wielkości są wyznaczane wg stanu na dany dzień) (Sekuła 1999, s. 16). Metody służące jego 
określeniu to analiza dokumentacji kadrowej firmy. Rozmowy z pracownikami mogą być 
natomiast mniej lub bardziej wiarygodnym źródłem do ustalenia odsetków pracowników 
bezwarunkowo i warunkowo lojalnych, co wiąże się z określeniem efektów cząstkowych 
realizacji omawianej strategii. Jest to ważne, gdyż informacje dotyczące niespełnienia za-
wodowego pozwalają sięgnąć w porę (przed odejściem pracowników) po skuteczniejsze 
metody oddziaływania na ich prolojalnościowe zachowania. Celem określenia tych efektów 
można ustalić wartość pracy w organizacji, postrzeganą przez MVE (a nie wartość ustaloną 
w sposób obiektywny) (Armstrong, Kotler 2012, s. 47). Przypomnieć przy tym należy, iż tak 
jak wartość dla klienta stanowi podstawę formułowania wielu strategii (Cravens 1997), tak 
wartość dla pracownika tworzy fundament strategii personalnej.
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Efekty cząstkowe (prowadzące do uzyskania efektu finalnego) realizowanej strategii 
odnoszą się do jej przełożenia na szczebel operacyjny. Mogą być one także badane przez 
analizę tzw. punktów zwrotnych w relacjach z pracownikami, czyli diagnozowanie, w ja-
kiej mierze pracodawca pomaga pracownikowi, kiedy dotykają go zdarzenia krytyczne  
(np. śmierć czy choroba w rodzinie, narodziny dziecka). Dynamikę liczby MVE, którym 
udzielono pomocy w takiej sytuacji w stosunku do dynamiki wszystkich MVE takimi sy-
tuacjami dotkniętych można potraktować jako miernik postępów w realizacji strategii. 
Oczywiście „na wejściu“ warto zbadać liczbę nowo przyjętych pracowników, których lojal-
ność pozytywnie „przetestowano“.

Tę samą rolę może pełnić monitorowanie tzw. konta inwestycji personalnych, czyli okre-
ślania stopy zwrotu z nakładów poniesionych na pozyskanie i utrzymanie pracownika w fir-
mie (np. kosztów wynagrodzeń, szkoleń czy nagród).

Także dynamika liczby odejść MVE wg przyczyn i kierunków (miejsc kolejnej pracy 
określonych w toku tzw. rozmowy zwalniającej) stanowi – niekiedy bardzo wiarygodny 
(wiarygodność zależy od stopnia szczerości podczas tej rozmowy) – miernik stopnia za-
awansowania realizacji strategii prolojalnościowej. Zobiektywizowanych (ale niekomplet-
nych danych, tj. nie ujmujących przyczyn odejść) dostarcza analiza kohortowa, tj. analiza 
danych tabeli kohortowej oraz krzywej dożycia (osobne krzywe mogą być opracowywane 
dla różnych generacji pracowników). Można ją analizować w kontekście miernika – zmiany 
średniego czasu retencji w organizacji.

Podstawą konstruowania mierników/wskaźników oceniających postępy w realizacji stra-
tegii ERM mogą być mechanizmy wewnętrzne lojalności, czyli zaufanie, przyzwyczajenie 
oraz zaangażowanie organizacyjne. Przy przykładowo wysokim odsetku przekształceń lo-
jalności świadomej (w której istnieje tylko zaufanie) w:
 - lojalność zaangażowaną (w której obok zaufania istnieje pozytywne zaangażowanie),
 - lojalność z rozsądku (w której obok zaufania istnieje przyzwyczajenie) lub
 - lojalność partnerską (w której obok zaufania i przyzwyczajenia ma miejsce pozytywne 

zaangażowanie),
można mówić o właściwej implementacji takiej strategii.

Nie ma ono natomiast miejsca w przypadku przykładowo transformacji lojalności świa-
domej w:
 - lojalność wyrozumiałą (z zaufaniem, przyzwyczajeniem, ale i negatywnym zaangażo-

waniem),
 - lojalność warunkową (z zaufaniem, brakiem przyzwyczajenia i negatywnym zaangażo-

waniem),
 - nieakceptowaną lojalność z przymusu (z brakiem zaufania, przyzwyczajenia i negatyw-

nym zaangażowanien).
Można zatem, jako wskaźniki, traktować odsetki określonych typów lojalności (np. lojal-

ności zaangażowanej) po upływie czasu t+1 w porównaniu do odsetków określonych typów 
lojalności (np. lojalności świadomej) w momencie t.
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Podobnym wskaźnikiem są udziały pracowników w poszczególnych fazach lojalności, 
tj. w fazie:
 - lojalności poznawczej (cognitive loyalty),
 - lojalności emocjonalnej (affective loyalty),
 - lojalności wynikającej z głębokiego przekonania do pozostania w firmie (contative loyalty),
 - lojalności czynu (action loyalty).

Ta ostatnia przejawia się w polecaniu firmy znajomym, szukającym pracy i może być 
mierzona miernikiem action loyalty całkowitej (różnicą między dochodami z rekomendacji 
pozytywnych i negatywnych) lub średniej wartości rekomendacji czy odsetkiem promoto-
rów netto (różnicą między liczbą pracobiorców deklarujących rekomendowanie firmy zna-
jomym a liczbą określających tę rekomendację jako mało prawdopodobną).

Wiedzy o postępach w realizacji strategii dostarcza też miernik dotyczący liczby pracow-
ników (MVE) związanych z firmą przez: przymus, moralne zobowiązanie, związki emocjo-
nalne lub kalkulację korzyści, a także przez 2-4 z powyższych instrumentów łącznie.

Dostarczać tej wiedzy mogą także takie mierniki, jak odsetki pracowników (MVE) objętych 
programi lojalnościowymi oraz o różnym stopniu zadowolenia z (poszczegółnych aspektów) 
programów lojalnościowych względnie z kierunków ich modyfikacji. Natomiast mierniki odno-
szące się do ogólnego zadowolenia z pracy czy też z jej poszczególnych aspektów takiej wiedzy 
nie dostarczają z prostego powodu: nawet zadowoleni pracownicy odchodzą z pracy, nie wyka-
zując lojalności względem firmy. Można w tym kontekście zastosować miernik dotyczący liczby 
pracowników tolerujących w określonym czasie zmniejszenie atrakcyjności pracodawcy (np. 
wskutek obniżenia przez niego wynagrodzeń za pracę). Można ponadto konstruować wskaźniki 
dotyczące kosztów jakości programów lojalnościowych (np. kosztów: profilaktyki, analizy i oce-
ny, błędów wewnętrznych, błędów zewnętrznych, przekroczenia wymagań, utraconych korzyści 
w postaci na przykład luki lojalnościowej), odnosząc je do kosztów jakości: ogółem, zgodności, 
niezgodności czy też na przykład ogółu ponoszonych kosztów pracy.

Interesującym, wartym zastosowania, miernikiem jest dynamika osób multilojalnych. 
Zmniejszanie się multilojalności może bowiem świadczyć – w warunkach ceteris paribus 
na rynku pracy − o skuteczności strategii prolojalnościowej.

Jeżeli chodzi o tzw. Second Lifetime Value, to adekwatnym wskaźnikiem może być wyra-
żona w % liczba odzyskanych dla firmy w danym okresie czasu MVE w stosunku do liczby 
byłych pracowników, wobec których organizacja podjęła w tym zakresie starania.

Podsumowanie

Podjęte rozważania pozwalają pozytywnie odpowiedzieć na postawione pytanie badaw-
cze, gdyż przedstawiono kilkanaście mierników/wskaźników do oceny stopnia zaawanso-
wania realizacji strategii ERM. Większość z nich odnosi się do takich składników strategii 
ZRP, jak substrategia utrzymywania pracowników, a mniej – do substrategii pozyskiwania 
lojalnych pracobiorców oraz do substrategii odzyskiwania byłych pracowników.
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Udało się zatem pozytywnie zweryfikować hipotezę, iż mierniki i/lub wskaźniki dia-
gnozy stopnia zaawansowania implementacji strategii można ułożyć w ciąg przyczynowo-
-skutkowy odpowiadający perspektywom w Strategicznej Karcie Wyników, wyróżnionym 
przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona. Jeżeli bowiem chodzi o perspektywę rozwoju, to takim 
wskaźnikiem jest dynamika liczby MVE, którym udzielono pomocy w życiowym zdarze-
niu krytycznym w stosunku do dynamiki wszystkich MVE dotkniętych takim zdarzeniem. 
Inny przykład to odsetek MVE objętych programami lojalnościowymi dla pracowników. 
Dla perspektywy klienta adekwatny wskaźnik stanowi wskaźnik stabilizacji. Stopa zwrotu 
z nakładów poniesionych na pozyskanie i utrzymanie pracownika czy średnia wartość reko-
mendacji firmy znajomym szukającym pracy stanowią przykłady mierników/wskaźników 
odpowiadających perspektywie finansowej. Pozostałe z nich przypisać należy perspektywie 
wewnętrznych procesów HR-owych (personalnych).

W opracowaniu zidentyfikowano ponadto cechy millenialsów wskazujące na intensyw-
niejszą potrzebę wdrażania strategii prolojalnościowej w firmach ich zatrudniających. W ra-
mach dalszych badań można by ocenić w praktyce użyteczność zaprezentowanych mierni-
ków i wskaźników dla zarządzania strategicznego.

Bibliografia

Armstrong G., Kotler Ph. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Bartkowiak P. (2013), Wpływ ryzyka wartości dla klienta na powodzenie strategiczne przedsiębior-

stwa, (w:) Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. 
Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Collis D.J., Montgomery C. (1995), Competing on Resources: Strategy in the 1990s, “Harvard Busi-
ness Review”, July - August.

Cravens D.W., Greenley G., Piercy N.F., Slater S. (1997), Integrating Contemporary Strategic Mana-
gement Perspectives, “Long Range Planning”, Vol. 30, No. 4.

Flamholtz E.G. (1985), Human Resource Accounting: advances in concepts, methods, and applica-
tions, Boston.

Grant R.M. (2016), Współczesna analiza strategiczna, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno.
Hutzschenreuter T., Griess-Nega T. (2006), Kriesenmanagement. Grundlage, Strategie, Instrumente, 

Gabler Verlag, Wiesbaden.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2009), Chroń wydatki strategiczne, „Harvard Business Review Polska”, styczeń.
Klaffke M. (2009), Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte, Instrumente, Best 

Practices, Gabler, Wiesbaden.
Lipka A. (2012), Pojęcie i ekonomiczna wartość lojalności pracowników, (w:) Lipka A., Winnicka-

-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do 
Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.

Madhok A., Li S. (2004), Ricardo Revisited: The Resource-Based View, Comparative Advantage and 
Competitive Heterogeneity September, http://ssrn.com/abstract=1636656 [dostęp: 18.01.2017].

Majewska M., Samol S. (2016), Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-eko-
nomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Milenialsi trzesą rynkiem pracy w Polsce (2017),  
Biznes.onet.pl/praca/milenialsi-trzesa-rynkiem-pracy-w-polsce/hkfqys [dostęp: 18.01.2017].

handel_wew_3-1-2017.indd   250 2017-07-27   16:23:58



ANNA LIPKA 251

Piórkowska K. (2007), Kształtowanie lojalności pracowniczej w przedsiębiorstwach, praca doktorska 
(promotor: R.J. Krupski), Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział 
Zarządzania, Informatyki i Finansów, 
http://www.nauka-polska.pl/dhtlm/raportyWyszukiwanie/listaPraceBadawcze.fs [dostęp: 02.02.2011].

Reicheld F.F., Teal T. (2007), Efekty lojalności. Ukryta siła rozwojowa Twojej firmy, One Press, Gliwice.
Rynkiewicz D. (2014), Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych, „Edukacja Ekonomistów 

i Menedżerów”, nr 4(34).
Schüller A.M., Fuchs G. (2005), Marketing lojalnościowy. Total Loyalty Marketing. Jak z zadowo-

lonymi klientami i lojalnymi pracownikami osiągnąć sukces firmy, Akademia Sukcesu – HDT 
Consulting, Warszawa.

Sekuła Z. (1999), Controlling personalny. Część 2: Strategie personalne, zadania i narzędzia control-
lingu personalnego, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Stotz W. (2007), Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitar-
beitern, Oldenbourg, München.

Urbanowska-Sojkin E. (2012), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem: teoria 
i praktyka, „Zeszyty Naukowe UEP”, nr 235.

Wrzosek W. (1989), Badanie i kształtowanie rynku, PWE, Warszawa.

Pro-Loyalty Strategy in the Conditions of Unpredictability of Internal 
Client Behaviour 

Summary

The objective of the paper, being methodological in nature, is to specify the 
conditions conducive to the application of pro-loyalty strategy towards employ-
ees, internal clients, following its previously outlined characteristics. A secondary 
objective, focused on determining practical implications, is to present the range of 
tools (methods, metrics, and indices) used to assess progress in the implementation 
of the strategy and its effectiveness. The article, which is based on critical analysis 
and evaluation of reference books, results in the verification of the hypothesis that 
the metrics and indices used to diagnose the degree of strategy implementation 
may form a cause and effect relationship, equivalent to the perspectives defined by  
R. S. Kaplan and D. P. Norton in their Balanced Scorecard.

Key words: pro-loyalty strategy, internal client, employee relationship management, 
millennials.

JEL codes: D03 

Направленная на сохранение лояльности стратегия в условиях 
неуверенности в поведении внутренних клиентов

Резюме

Цель статьи методологического характера – определить условия, способ-
ствующие (и, тем самым, также неблагоприятные) применению направленной 
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на сохранение лояльности стратегии по отношению к работникам, внутрен-
ним клиентам, на основе более ранней ее характеристики. Дальнейшая цель, 
направленная на определение практических импликаций – представить раз-
работанный набор инструментов (методы, меры, показатели) оценки успехов 
во внедрении этой стратегии и ее эффективности. В статье, основанной на 
критическом анализе и оценке литературы предмета, проверили гипотезу, что 
меры и/или показатели диагноза степени продвижения внедрения стратегии, 
направленной на сохранение лояльности, могут быть уложены в причинно-
следственную последовательность, соответствующую перспективам в страте-
гической карте результатов, выделенным Р. Капланом и П. Нортоном.

Ключевые слова: направленная на сохранение лояльности стратегия, вну-
тренний клиент, управление отношениями с работниками, миллениалы.
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