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Zbigniew Antczak
Poziomy zaawansowania realizacji funkcji  
personalnej jako przyrosty wartości.  
Rozważania koncepcyjno-systematyzujące

Autor przeprowadził wieloletnie badania nad funkcją personalną (FP) w jej 
różnorodnych formach (m.in. administrowanie/zarządzanie kadrami/zasobami 
ludzkimi/kapitałem ludzkim itd.) w organizacjach działających na terenie Polski. 
Zdiagnozował poziomy zaawansowania realizacji FP związane z przyrostami warto-
ści (value flow) materialnych (w tym zwrotu zainwestowanego kapitału) i niematerial-
nych. W badaniu zastosował ujęcie knowledge management.

Słowa kluczowe: funkcja personalna (personnel function), zarządzanie kadrami (personnel management), 
zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management), zarządzanie kapitałem ludzkim (human 
capital management), przyrost wartości (value flow), zarządzanie wiedzą (knowledge management), ujęcie 
badawcze knowledge management (research approach knowledge management)

Wstęp

Podczas wieloletnich badań nad funkcją personalną w przedsiębiorstwach działają-
cych w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat zaobserwowałem swoiste zmiany w formach 
jej realizacji. Celem rozważań było zidentyfikowanie trendów przeobrażających re-
alizację funkcji personalnej w organizacjach działających w Polsce oraz zdiagnozo-
wanie poziomów zaawansowania jej realizacji – w powiązaniu z przyrostem war-
tości (value flow) zarówno materialnych (w tym zwrotu zainwestowanego kapitału  
w realizację funkcji personalnej), jak i niematerialnych. Metody: duże znaczenie mia-
ły dane pozyskane dzięki literaturze fachowej i krytyce piśmiennictwa. Jednak pod-
stawą do diagnozowania trendów rozwojowych w realizacji funkcji personalnej były 

ZZL(HRM)_2014_3-4(98)_Antczak_Z_119-134

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki 
reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy



120 Debaty intelektualne

przede wszystkim kompleksowe badania własne oraz innych autorów i instytucji 
(poziom trzeci i czwarty badawczego ujęcia knowledge management; zob. rys. 1; ADP, 
2011; 2012; Andersen, 2006; Antczak, 2000; 2001; 2001a; 2001b; 2004; 2005; 2007; 
2007a; 2013; 2013b; 2014; Antczak, Listwan, 2007; BCG, 2007; 2009; Cascio, 1989; 
2001; CBI, 2012; CGMA, 2012; CRF, 2012; Deloitte, 2013; 2011; 2009; 2007; Do-
brzyński, 2003; DP, 2012; Gableta i wsp., 2000; Głuszek, 2004; HRC, 2010; HRPA, 
2010; IES, 2008; Ipsos, MORI, 2012; KPMG, 2012; Król, 2002; Krupski, 2003; Li-
stwan, 1995; 1999; 2000; 2005; Ludwiczyński, 2003; Pocztowski, 1993; 1995; 2000a; 
2000b; Pocztowski, Urbaniak, 2006; Sajkiewicz, 2000; 2001; Stolarska, 2003; Urba-
niak, Bohdziewicz, 2000–2012; Stalewski, 1997; Wawrzyniak, 1999).

W literaturze przedmiotu na określenie procesów związanych z zatrudnionymi 
(lub kooperującymi zleceniobiorcami w strukturach elastycznych, sieciowo-wirtual-
nych itd.) w organizacji można znaleźć szereg terminów, np. „funkcja personalna”, 
„polityka/gospodarka kadrowa”, „marketing/proces kadrowy”, „administrowanie/
zarządzanie/kierowanie” (niekiedy z przymiotnikiem: strategiczne) personelem, 
kadrami, zasobami ludzkimi, wartością zasobów ludzkich, zasobami pracy, poten-
cjałem ludzkim/pracy/społecznym, „kierowanie/zarządzanie kapitałem społecz-
nym/intelektualnym/ludzkim” itd. Termin „funkcja”, wywodzony od łacińskiego 
functio, oznacza „czynność”. Systematyzując jego zakresy znaczeniowe, wyróżnić 
można: prace, obowiązki, które ktoś ma wykonać; stanowisko (pełnione); działanie, 
funkcjonowanie; rola, zadanie czegoś; (funkcja matematyczna) wzajemny związek 
albo zależność dwóch lub więcej wielkości. W literaturze poświęconej zarządzaniu 
funkcja jest grupą/zespołem czynności wyróżnionych ze względu na cel, rodzaj  
i przedmiot, którego dotyczą. Wyszczególnienie funkcji kierowniczych oraz dys-
kusja nad strukturyzacją problematyki kierowania doprowadziły do wyróżnienia 
funkcji personalnej jako obszaru zarządzania. Funkcja personalna to całokształt 
działań związanych z ludźmi, zmierzających do osiągnięcia celów organizacji oraz 
zaspokojenia potrzeb jej uczestników. Określenie „realizacja funkcji personalnej” 
(RFP) akcentuje aspekt wykonawczy, wskazuje, że dotyczy danej praktyki organi-
zacyjnej. Kierunek to strona, ku której zwraca się jakiś ruch, droga prowadząca 
do jakiegoś miejsca/celu, zamiennie używany z pojęciem trendu – zdiagnozowa-
nym kierunkiem, nurtem/prądem przeobrażeń, zauważoną tendencją rozwojową 
(Antczak, Listwan, 2007). Gdy klasyczne ujęcie okazało się passé, w rozważaniach 
zastosowano podejście selektywno-jakościowe i modelująco-syntetyzujące powią-
zane z neopozytywistycznym rozumieniem wartości oraz badawcze ujęcie knowledge 
management na poziomach 5 i 6 (zob. rys. 1). Użyte w rozważaniach pojęcia służą  
(w tendencji) za znaczniki/derywaty (w rozumieniu komunikacyjno-socjologicznym).
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Rysunek 1. Badawcze ujęcie (optyka) knowledge management

 

Źródło: opracowanie własne
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Zakresy znaczeniowe pojęcia wartość/-ci (value) to m.in.: 
■ „1. to, ile coś jest warte pod względem materialnym; cecha jakiejś rzeczy dająca 

się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym; cena (...) 
(jako wartość użytkowa) właściwości jakiegoś przedmiotu, towaru, dzięki którym 
zaspokaja on określone potrzeby (...) 2. cecha lub zespół cech właściwych danej 
osobie lub rzeczy, stanowiących o jej walorach (...) cennych dla ludzi, mogących 
zaspokoić jakieś ich potrzeby; ważność, znaczenie kogoś, czegoś (...)” (Sł.J.Pol., 
1991);

■ „zainteresowanie, jakim obdarza się dany przedmiot, szacunek, jakim darzy 
się daną osobę (...), elementy subiektywne. Pojęcie wartości zmienia się bowiem  
w zależności od osoby lub sytuacji i związane jest z możliwością zaspokojenia po-
trzeb (...) w socjologii wartościami mogą być także idee, zjawiska, materialne i nie-
materialne przedmioty, stany rzeczy, osoby, grupy itp.” (Šmid, 2003);

■ „(jako kategoria społeczna) pewna norma czasami utożsamiana z korzyścią; 
(w ekonomii) cecha użytkowa przedmiotu, niekiedy wyrażana w postaci ceny” (Ma-
zur, 2010; 2011).

„Zdefiniowanie wartości jest trudne, jeśli w ogóle możliwe (...) [pojęcie] zdaje się 
oznaczać swoiste, proste, nierozkładalne zjawisko (...) To, co wygląda na definicję 
wartości, jest raczej zastąpieniem tego wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to 
samo znaczący (...) Albo jest omówieniem” (Tatarkiewicz, 1978). Pojęcie wartości 
i w potocznym użyciu, i w nauce, cechuje się niejednoznacznością (Duraj, 2000). 
W celu zawężenia rozumienia termin jest dookreślany (choć bywa, że zasadniczy 
zakres znaczeniowy pojęcia nie jest sprecyzowany), np. wartość dla właściciela (sha-
reholder value; stąd: zarządzania wartością dla właścicieli, value-based management, VBM; 
Leśniak-Łebkowska, 2004; Zarzecki, 2010), (ekonomiczna) wartość dodana (value 
added; EVA, economic value added; Rogowski, 2004; Juraszek-Kopacz, 2010), wartość 
pieniądza w czasie (time value of  money; Rogowski, 2004), wartość rezydualna (resi-
dual value; Malinowska, 2004), wartość zaktualizowana netto (net present value, NPV; 
Rogowski, 2004) itd. Zakresy znaczeniowe pojęcia wartości są systematyzowane 
np. według wymiarów (jako: dobro, czyli to, co cenne; odpowiedź na potrzebę; 
ideę ogólną; oraz poziom zmiennej; Gołaszewska, 1994; Mazur, 2011), subiektywi-
zmu/obiektywizmu (filozofowie, ekonomiści; Šmid, 2003; Ahmed, Yannou, 2003), 
podmiotów (jednostka – grupa – organizacja) i/lub nauk/dyscyplin (np. psycholo-
gowie, filozofowie, ekonomiści – w tendencji przez pryzmat jednostki, socjologo-
wie, ekonomiści – często grupy, organizacji; płaszczyzna społeczno-ekonomiczna 
w marketingu, zarządzaniu strategicznym czy w zarządzaniu kapitałem ludzkim), 
teorii (też modelu/koncepcji) versus praktyki (np. łańcucha wartości, value chain; 
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naukowcy versus management; Ahmed, Yannou, 2003; Andrews, 1971; Ansoff, 1965; 
Duraj, 2000; Freeman, 1984; Gołębiowski, 2001; Porter, 1985) itd.

Usytuowanie pojęcia wartości jako fundamentu epistemologiczno-aksjologicz-
nego na styku materia – relacje/oceny pozwala na sformułowanie koncepcji prze-
strzeni postrzegania wartości (zob. rys. 2). Przestrzeń ta ma szereg właściwo-
ści (Baudrillard, 2005; Bauman, 2007; 2010; Goczał, 2013; Heidegger, 1994; 1995; 
Kurpiewski, 2005; Paź, 2013; Sikora, 2013). Może w niej nagle obiekt/struktura 
zaistnieć/wyistoczyć się w postaci kompozycji różnorodnie skonfiguro-
wanej energii (fali)-materii [przestrzeń/próżnia/pustka nie jest całkowicie pu-
sta; poznanie jej zaczyna się wraz ze zdystansowaniem/wyjściem poza myślenie  
o bycie]. Badający jest częścią przestrzeni, jest w niej zanurzony, (współ-)tworzy ją, 
jest (w tendencji z różnym nasileniem) w narastającym (w badanym czasie) z nią 
powiązaniu/związku/relacjach/łączności (interconnectedness). Przeciwstawianie go – 
jako odrębnego bytu – przestrzeni jest zabiegiem myślowym. Badający (w swojej 
subiektywnej percepcji/przyswojonym paradygmacie/zasobie wiedzy/dysponowa-
nymi narzędziami itd.) mógł wcześniej pewnych struktur/obiektów nie dostrzegać 
[pytanie: dlaczego?; dla niego więc pewne obiekty pojawiają się nagle]. Konteksto-
wo wyłaniają się kwestie związane z subiektywną percepcją, zasobem wiedzy, po-
jęciami np. wartości [porządkującymi, tłumaczącymi, interpretującymi, kreującymi 
otoczenie; warto wskazać, że (re-)konstrukcja wydarzeń, koncepcje mają charakter 
retro-aktywny (Weick, 1969/1979)], narzędziami i dociekliwością intelektualną ba-
dacza, poziomem /stopniem rozwoju danego społeczeństwa/cywilizacji itd. Prze-
strzeń ma szereg wymiarów [czterowymiarowe kontinuum czas-przestrzeni – cza-
soprzestrzenne (wysokość, szerokość, długość, czas); uwzględniając uwarunkowaną 
biologicznie, psychologicznie i socjologicznie ludzką percepcję w przestrzeni New-
tonowskiej można wskazać np. atrybuty kolorów/natężenia światła, masy, środ-
ka ciężkości, tarcia, dźwięku itd. będące dodatkowymi wymiarami w przestrzeni 
wirtualnej; teoria strun – opracowana w celu pogodzenia ze sobą dwóch najwięk-
szych teorii fizyki: ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej – utrzymuje, 
że cząstki i siły występujące w przyrodzie są wynikiem drgań niewielkich „strun” 
oraz że nasz wszechświat ma dziesięć wymiarów, z których doświadczamy jedynie 
czterech, ponieważ pozostałe sześć jest zwiniętych w skomplikowane, poskręcane 
kształty – rozmaitości Calabiego-Yau; przestrzenie te są tak małe, że prawdopo-
dobnie nigdy ich bezpośrednio nie ujrzymy]; można też mówić o k-przestrzeniach. 
Przestrzeń nie ma granic (w potocznym rozumieniu); swoiście zastępuje je pojęcie 
horyzontu zdarzeń.
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Rysunek 2. Przestrzeń postrzegania wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Systematyzacja: przestrzeń materialna – niematerialna, przestrzeń dziania się 
(procesów) w rzeczywistości materialnej, fizycznej – przestrzeń dziania się (pro-
cesów) w rzeczywistości niematerialnej (wirtualnej, wyobrażeniowej, subiektywnej, 
psychologicznej, emocjonalnej, aksjologicznej, relacyjnej itd.), wartości materialne – 
wartości niematerialne itd. – jest nieadekwatna do stanu rzeczywistego, gdyż struk-
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tury te często wzajemnie są poprzerastane, splecione, powiązane i wzajemnie na 
siebie intensywnie oddziałują. To wzajemne, synergiczne oddziaływanie generuje 
nową przestrzeń, w której, m.in. dzięki uczeniu się i kreowaniu, powstają nowe war-
tości, zarówno materialne (values/assets tangible, visible, material, financial, substantive), 
jak i niematerialne (values/assets intangible, invisible, relational, intellectual, knowledge, know-
how, image, goodwill itd.). Inwestowanie w rozwój pracowników, np. poprzez szkole-
nia, podnosi ich kwalifikacje/kompetencje, pomaga m.in. wytyczyć ścieżki kariery, 
podnosi ich samoocenę i poziom profesjonalizmu, poprawia relacje w zespole, ja-
kość produktów/usług, wyniki finansowe korporacji, markę itd.

Przechodząc do diagnozowanie poziomów zaawansowania RFP w powiązaniu  
z przyrostem wartości (value flow) zarówno materialnych (tym: zwrotu zainwestowa-
nego kapitału w RFP), jak i niematerialnych (badawcze ujęcie knowledge management 
na poziomach 5 i 6; zob. rys. 1; Adamska, 2010; Bagieńska, 2007; Baron, Armstrong, 
2008; Bontis, 1998; 2001; 2002; Czekaj, Jabłoński, 2005; Dobija, 2004; Fazlagić, 
2004; Frączek, 2012; Gu, Lev, 2002; Kaplan, Norton, 2001; Khoury, 1998; Leśnik, 
2011; Lewicka, 2010; M’Pherson, Pike, 2001; Mroziewski, 2008; Pietrzak, 2003; 
Pulic, 2000; 2000b; Seetharaman i wsp., 2002; Standfield 2001; Stańczyk, Kryński, 
2012; Strojny, 2003; Sullivan, 2000; Sveiby, 2009; Wróbel, 2014), można wskazać, 
że we wczesnej fazie dojrzałego kapitalizmu ścieżkę rozwojową form RFP na po-
ziomie I, od administrowania/gospodarowania/kierowania/zarządzania persone-
lem/kadrami po strategiczne zarządzanie kadrami – ze względu m.in. na sztywność 
hierarchicznych struktur organizacyjnych, zbiurokratyzowanie itd. – znamionują  
(w tendencji) względnie niskie przyrosty wartości (zob. rys. 3).

Z kolei, w okresie dojrzałego kapitalizmu ścieżkę rozwojową form RFP na po-
ziomie II, średniozaawansowanym, od zarządzania zasobami ludzkimi po strate-
giczne ZZL, wysoce efektywne systemy ZZL (HPWS, high performance work systems), 
zarządzanie przez zaangażowanie (HIWP, high involvement work practices), czy też 
wzbogacone o programy integrująco-motywacyjne, np. równowaga praca – życie 
(WLBP, work-life balance program) – ze względu m.in. na większą elastyczność struktur 
organizacyjnych, odbiurokratyzowanie itd. – znamionują (w tendencji) stosunkowo 
wyższe przyrosty wartości. Natomiast w korporacyjno-elastyczno-glokalnym póź-
nym kapitalizmie ścieżkę rozwojową form RFP na poziomie III, zaawansowanym, 
współcześnie przede wszystkim w postaci zarządzania kapitałem ludzkimi – ze 
względu m.in. na wysoką elastyczność sieciowo-wirtualnych struktur organizacyj-
nych, relacji itd. – znamionują (w tendencji) względnie wysokie przyrosty wartości 
(zob. rys. 3). Neokapitalizm generuje jednak lokalne (w skali globu: w regionie i/
lub danym kraju) deficyty związane z zapewnieniem minimum stabilności relacji 
społeczno-organizacyjnych oraz biologiczno-ekonomicznego minimum egzystencji 
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(wyzysk na poziomie jednostkowym), co tworzy w długim okresie demograficzno- 
-gospodarcze kolapsy (tj. niski przyrost naturalny, szybkie starzenie się populacji, 
spowolnienie ekonomicznego rozwoju, ubożenie materialne, rozrost sfer ubóstwa  
i nędzy itd.) w funkcjonowaniu konkretnych społeczeństw.

Rysunek 3. Wizualizacja tendencji/kierunku ewolucji: poziomy zaawansowania 
(i rozwijane na nich scenariusze konkurowania w ramach jakościowo różnych 
form) RFP jako (w tendencji) przyrosty wartości (value flow) materialnych  
i niematerialnych

Źródło: opracowanie własne
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Degree of  Advancement of  Implementation of  the Personnel Function  
as a Value Flow: Conceptual and Systematizing Reflections in Terms  

of  Research into Knowledge Management
Summary

The author spent many years conducting research into the personnel function (PF) 
in its diverse forms (e.g., the administration and management of  staff/human reso-
urces/capital management, etc.) in organizations operating in Poland. He diagnosed 
degrees of  advancement of  the personnel function derived from the value flow, 
both tangible (including return on invested capital) and intangible. The author used 
the knowledge management approach.
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