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Bogusława Urbaniak
Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi –  
o czym mówimy?

Zrównoważony rozwój jest wyznacznikiem działań podejmowanych nie tylko  
w ujęciu makrogospodarczym, ale przede wszystkim na poziomie przedsiębiorstw. 
Praktycznym urzeczywistnieniem jego założeń zajmuje się zielona gospodarka, 
której rozwój na poziomie organizacyjnym wspiera zarządzanie zasobami ludzki-
mi. Celem artykułu jest przedstawienie trendu w obszarze ZZL, który rozwija się 
od około 30 lat, zwanego w literaturze przedmiotu zielonym ZZL (Green HRM 
– GHRM). W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury, pozwalającego 
przedstawić pojęcie GHRM oraz pokrewne terminy, a także objaśnić, na czym 
polega odmienność zarządzania zasobami ludzkimi w firmach dążących do zrów-
noważonego rozwoju, które upoważnia do wprowadzenia nowego terminu, jakim 
jest zielone ZZL.

Słowa kluczowe: zielone ZZL (green HRM), zielona gospodarka (green erconomy), zrównoważony 
rozwój (sustainable development)

Od pewnego czasu obserwujemy używanie kolorów do określania gospodarki. 
Mamy więc gospodarkę czarną, białą, srebrną, a także niebieską, brązową i zieloną 
(np. Szukalski, 2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi towarzyszy rozwojowi każdej  
z nich, ale do tej pory jedynie w odniesieniu do zielonej gospodarki wyróżnione 
zostało Green HRM (GHRM), czyli zielone ZZL. Liczni badacze prezentują w za-
chodniej literaturze przedmiotu pokaźny dorobek w tym zakresie. Powstają prace 
doktorskie na ten temat, jak np. obroniona w 2015 roku na uniwersytecie w Australii 
Green Human Resource Management and Employee Workplace Outcomes. Skoro nasz dwu-
miesięcznik aspiruje do ukazywania różnorodnych trendów w czasopiśmiennictwie 
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zajmującym się zarządzaniem ludźmi w organizacjach, ostatni tegoroczny numer po-
święcamy wybranym problemom GHRM.

Czym jest zielone ZZL i jakie są jego związki z zieloną gospodarką? Zielona 
gospodarka – najogólniej ujmując – to sposób gospodarowania, ukierunkowany 
na redukcję zużycia zasobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, 
spadek emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności społecznych 
(Ryszawska, 2013). Ma za zadanie poprawić dobrobyt ludności, dążąc do zmniej-
szenia ryzyka wynikającego z działalności gospodarczej człowieka dla środowiska 
naturalnego i ograniczyć jej skutki ekologiczne (akcent na niską emisyjność dwu-
tlenku węgla, efektywność surowcową i energetyczną) oraz podejmować działania 
na rzecz włączenia społecznego. Chodzi o stymulowanie rozwoju gospodarczego 
(cel ekonomiczny zielonej gospodarki), uwzględniającego odpowiedzialność za stan 
środowiska (cel środowiskowy zielonej gospodarki), a więc o: inwestycje ograni-
czające zatrucie środowiska, zapobieganie utraty bioróżnorodności i rozwój usług 
chroniących systemy ekologiczne, przy równoczesnej dbałości o realizację celów 
społecznych, takich jak: wspomniany wyżej wzrost inkluzji społecznej, zapewnienie 
sprawiedliwości międzypokoleniowej, zmniejszenie ubóstwa i nierówności (cel spo-
łeczny zielonej gospodarki). 

Tym samym zielona gospodarka przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Obu pojęć nie należy jednak używać zamiennie, mimo 
występowania w obu przypadkach bardzo podobnych założeń i celów. Pojęcie zie-
lonej gospodarki stanowi urzeczywistnienie w praktyce gospodarczej założeń teo-
retycznej idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Staje się ona 
celem, do jakiego powinny dążyć państwa (Kozar, 2015). 

Osiągnięcie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu zostało przyjęte jako cel nadrzędny Strategii Europa 2020, a drogą do 
tego jest wspieranie działań ukierunkowanych na tworzenie tzw. zielonej gospodar-
ki1. Zmienia się idea gospodarowania w kierunku nowego, zielonego paradygmatu, 
co wymaga wsparcia ze strony zarządzania (Sabari Ragavendran, 2015). Podmio-
ty, które działają w obszarze zielonej gospodarki, to zieloni pracodawcy i zieloni 
pracownicy (green workforce), zwani także green-collar workers, a ich miejsca pracy to 
green-jobs. Systemy, które powstają w organizacjach działających w zielonej gospo-
darce, również są nazywane zielonymi. Tym samym zielone jest także zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Rodzi się pytanie, czy specyfika zielonych organizacji wpły-
wa istotnie na zmianę ZZL, innymi słowy, czy za określeniem „zielony” kryją się 
zmiany jakościowe, czy jest to tylko przymiotnik wskazujący na usytuowanie ZZL  
w organizacji działającej w obszarze zielonej gospodarki.

1 Por. także <http://www.unep.org/greeneconomy/what-inclusive-green-economy>.
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Można napotkać zróżnicowane określenia i akcenty przy prezentowaniu tego, 
czym jest GHRM. Wskazuje się, że zielone ZZL to kluczowe narzędzie we wpro-
wadzaniu zrównoważonego rozwoju w organizacji dążącej do spełniania celów, jakie 
stawia zielona gospodarka. W procesie budowy zrównoważonego rozwoju organizacji 
istotne znaczenie mają zasoby ludzkie, albowiem od znajomości pracowników tego, 
czym jest i do czego dąży zielona gospodarka, zależy sukces organizacji (Gholami  
i wsp., 2016; Renwick i wsp., 2013). 

Zrównoważony rozwój jest uważany za najbardziej żywotny cel społeczności 
świata. Zarządzający coraz częściej doceniają potrzebę proaktywnego zarządzania 
środowiskowego2. Korporacje międzynarodowe wprowadzają w życie konkretne 
rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, np. firma Unilever wdrożyła zasa-
dy zrównoważonego rozwoju do swojej działalności, które opublikowała w doku-
mencie Plan życia w sposób zrównoważony firmy Unilever (Unilever Sustainable Living Plan 
– <https://www.unilever.pl/sustainable-living/>). Pojawiła się obszerna literatura 
przedmiotu odnośnie do zielonej ideologii wprowadzanej do praktyki gospodarczej. 
Dążenia w kierunku zrównoważonego rozwoju na szczeblu organizacyjnym zostają 
więc wsparte przez badania na temat zielonego marketingu, zielonych finansów, zie-
lonej rachunkowości, zielonego handlu oraz zielonego zarządzania (Ahmad, 2015), 
a także budowanie marki zielonego pracodawcy (Milliman, 2013) i tym samym przy-
ciąganie kandydatów do pracy, dla których ważne są kwestie ochrony środowiska. 
Nieodzowne w procesie „zazieleniania” organizacyjnego są zielone praktyki ZZL, 
które najpierw towarzyszą tradycyjnym działaniom HR. Następny krok to poja-
wienie się systemowego GHRM i wbudowanie go w układ zarządzania organiza-
cją, ukierunkowany na zarządzanie środowiskowe. W tym względzie niezbędne jest 
duże zaangażowanie kadry kierowniczej i służb kadrowych. Badania w firmach ma-
lezyjskich wykazały dodatni wpływ kompetencji specjalistów ds. zasobów ludzkich 
związanych z pełnieniem ról partnera strategicznego i agenta zmiany na wdrożenie 
praktyk GHRM (Jing i wsp., 2016).

GHRM pojawiło się najpierw w tych obszarach gospodarki, które mają najwię-
cej wspólnego z zarządzaniem środowiskowym z uwagi na rodzaj prowadzonej  
działalności, np. w sektorze energetyki, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym. 
Stało się tym samym elementem zarządzania środowiskowego, czyli takiego, które 

2 Pod pojęciem „zarządzanie środowiskowe” najczęściej rozumie się: „działania organi-
zacyjne na rzecz wykorzystania innowacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, redukcję 
odpadów, społeczną odpowiedzialność oraz przewagę konkurencyjną dzięki permanentnej edu-
kacji i rozwojowi oraz podejmowaniu celów związanych z ochroną środowiska i strategii, które są 
w pełni zintegrowane z celami i strategią organizacji”(Haden i wsp., 2009). W Polsce wymagania 
odnośnie do zarządzania środowiskowego najczęściej określają normy ISO 14001 oraz EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme).
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ma na celu zminimalizować niekorzystny wpływ organizacji na stan środowiska 
naturalnego. Podjęto badania nad wpływem ZZL na efektywność środowiskową, 
czyli wyniki, jakie uzyskuje organizacja w obszarze ochrony środowiska przed nie-
korzystnym wpływem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w stosunku 
do ponoszonych nakładów. Zainteresowanie badaczy koncentrowało się np. wokół 
tego, w jaki sposób pracownicy poszczególnych szczebli organizacji wspierają me-
nedżerów w dążeniu do ograniczenia negatywnych skutków działalności dla środo-
wiska; jak stymulować dbałość pracowników o to, aby ich firma stała się bardziej 
zielona (Paillé i wsp., 2014). 

Skoro zarządzanie środowiskowe ma przyczyniać się do zrównoważonego roz-
woju społeczno-gospodarczego, to zielone ZZL potrzebne jest do wprowadze-
nia strategii ukierunkowanej na zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach 
struktur organizacyjnych. To dzięki pracownikom, ich świadomości i motywacji 
można zwiększyć efektywność środowiskową. Przydatne jest więc zarządzanie pro-
cesowe, ukierunkowane na cele środowiskowe. Głównym zadaniem ZZL w zarzą-
dzaniu środowiskowym jest wsparcie sukcesu działań środowiskowych. Wehrmey-
er (1996) wyróżnił jego trzy główne funkcje: zapewnienie odpowiedniej podaży 
kadrowej, retencja kadrowa oraz promowanie dynamiki organizacyjnej. Pierwsza  
z nich obejmuje następujące działania: przygotowanie opisów stanowisk pracy i za-
kresów czynności, przyciąganie pracowników i ich zwalnianie. Druga polega na: 
określeniu potrzeb szkoleniowych, zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, 
przygotowaniu ocen pracowniczych, dbałości o stosunki pracy, motywowaniu i na-
gradzaniu, przygotowaniu przepisów dotyczących skarg w miejscu pracy i zapew-
nieniu dyscypliny. Trzecia funkcja, nazwana promowaniem dynamiki organizacyjnej, 
obejmuje: monitorowanie kultury i postaw, promowanie etyki prośrodowiskowej, 
wsparcie zarządzania zmianą, doskonalenie myślenia lateralnego, poprawę komuni-
kacji, budowanie umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej. Wymienione 
dwie pierwsze funkcje to typowe obszary HR wsparte odpowiednimi narzędziami, 
dopiero trzecia funkcja, odpowiedzialna za istnienie korzystnego środowiska dla re-
alizacji dwu pierwszych, jest wyraźniej powiązana z działaniami prośrodowiskowy-
mi, w szczególności z kształtowaniem kultury prośrodowiskowej w miejscu pracy. 

Tematyka związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi a zaangażowa-
niem organizacji w działania prośrodowiskowe jest obecna w literaturze przedmio-
tu od co najmniej 30 lat i przyciąga uwagę badaczy z całego świata, niezależnie od 
poziomu rozwoju krajów, w których prowadzone są badania (kraje bardzo wysoko 
rozwinięte i średnio rozwinięte, lecz przywiązujące wagę do ochrony środowiska 
naturalnego, np. Indie, a także słabo rozwinięte – np. Pakistan). W Polsce pisze się 
o tym niewiele. Jeśli temat jest podejmowany, to w kontekście społecznej odpowie-
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dzialności biznesu (koncepcja CSR). Uwaga skupia się ma firmach społecznie odpo-
wiedzialnych, które realizują cele środowiskowe w ramach efektywnego zarządzania 
społeczną odpowiedzialnością.

Za ojca pojęcia GHRM uznaje się Wehrmeyera, który stwierdził, że: „zie-
lone ZZL to wykorzystanie polityki ZZL w celu promowania zrównoważonego 
użytkowania zasobów w obrębie organizacji, a w ujęciu ogólnym – promowanie 
czynników równowagi środowiskowej” (Marhatta i wsp., 2013). W kolejnych la-
tach pojęcie ewoluowało wraz ze wzrostem znaczenia zrównoważonego rozwo-
ju. Pojęcie to zainspirowało podjęcie badań nad przygotowaniem i dostosowaniem 
praktyk HR dla celów zarządzania środowiskowego na poziomie organizacyjnym 
(Renwick i wsp., 2012). Początkowo używano pojęcia „środowiskowe ZZL” (envi-
ronmental Human Resource Management, Revill, 1997), akcentując nastawienie działań 
na ochronę środowiska. Wraz z dostrzeżeniem rosnącej roli ZZL w zarządzaniu 
środowiskowym w organizacji zaczęto coraz częściej uważać, iż praktyki GHRM 
obejmują nie tylko tradycyjne HR dostosowane do celów związanych z ochroną 
środowiska, ale także działania charakterystyczne dla strategicznego HRM, którego 
długookresowym celem jest, zgodnie z przyjętą koncepcją ogólną, wsparcie dążeń 
zarządzających do zrównoważonego rozwoju. Fakty te podkreślano początkowo 
najpierw w Wlk. Brytanii (Barrett i wsp., 1995) i Stanach Zjednoczonych (Milliman  
i wsp., 1996). GHRM jest nakierowane na cele prośrodowiskowe przy uwzględnie-
niu strategicznych wymiarów ZZL. Mówimy więc także o społecznie odpowie-
dzialnym ZZL, strategicznym środowiskowym ZZL (Strategic Environmental HRM), 
zrównoważonym ZZL (Sustainable HRM). To ostatnie pojęcie, które można tłuma-
czyć jako ZZL na rzecz zrównoważonego rozwoju, odnosi się do adaptacji strategii  
i praktyk ZZL, które umożliwiają osiągnięcie celów ekonomicznych (finansowych), 
społecznych i ekologicznych, z uwzględnieniem wpływu środowiska wewnętrzne-
go i zewnętrznego organizacji w wymiarze długookresowym oraz niezamierzonych 
skutków ubocznych i ujemnych sprzężeń zwrotnych (feedback) (Järlström, 2016).  
Sustainable HRM jest traktowane jako nieodzowny system w tych organizacjach, które 
uznały zasady zrównoważonego rozwoju za kluczowe w swoich strategiach, polity-
kach i w ujęciu długookresowym chcą poddać kontroli wpływ prowadzonego przez 
siebie biznesu na środowisko naturalne, społeczne i dobrobyt ludzkości (Ehnert  
i wsp., 2014). 

Gdybyśmy chcieli w sposób linearny przedstawić dynamikę rozwoju zarządza-
nia ludźmi w organizacji, poczynając od 1980 roku do dziś, to rozpoczęlibyśmy 
od etapu zarządzania personelem, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po 
strategiczne ZZL. Podobny schemat występuje w przypadku zielonego zarządzania 
ludźmi w organizacji – Green HRM ewoluuje w kierunku strategicznego GHRM 
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(Strategic Environmental HRM lub Strategic Green HRM) i związanego z nim ZZL na 
rzecz zrównoważonego rozwoju (Sustainable HRM). Jak zauważa Kramar (2014), 
rozwój Sustainable HRM nastąpił dopiero w obecnej dekadzie. W literaturze nie ma 
jednoznaczności w stosowaniu pojęć w odniesieniu do zarządzania zasobami ludz-
kimi w organizacjach wrażliwych na zrównoważony rozwój, najczęściej spotykane 
Green HRM bywa zamiennie stosowane z Sustainable HRM; niektórzy autorzy – jak 
wspomniany Kramar – uznają ZZL na rzecz zrównoważonego rozwoju jako wyż-
szy etap rozwoju funkcji personalnej w stosunku do GHRM, ponieważ wspiera 
ono strategiczny charakter dążeń organizacji, dla której ważny jest zrównoważony 
rozwój. Także pojęcie GHRM nie doczekało się w literaturze przedmiotu jasno 
sprecyzowanego i ogólnie akceptowanego wyjaśnienia (Renwick i wsp., 2012). 

Praktyki HR odgrywają istotną rolę we wprowadzeniu i utrzymaniu systemów 
zarządzania środowiskowego oraz w rozwoju produktów i innowacji o wąskim 
wpływie na środowisko. Natomiast praktyki GHRM pomagają w usytuowaniu 
idei zrównoważonego rozwoju w centrum systemu zarządzania organizacją. Jak 
zauważają Ehnert i współpracownicy (2014) ), celem Sustainable HRM jest wspar-
cie organizacji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Pozwala zbudować kwa-
lifikacje, wzbudzić motywacje, wykreować wartości oraz wzniecić zaufanie, które 
dają potrójny efekt (triple bottom line), wspierający zrównoważony rozwój, odczu-
wany przez środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo. Tym samym ZZL 
na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyja długotrwałej poprawie stanu zdrowia 
i osiągnięciu stanu równowagi, odczuwanego przez wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy organizacji. Efekt docelowy, jakim jest zrównoważony rozwój orga-
nizacji, zależy od implementacji zrównoważonej strategii w działaniach organizacji.  
Powodzenie tej implementacji zależy od efektywnego wykorzystania systemu 
GHRM i odpowiednich praktyk HR budujących zaangażowanie pracownicze we 
wprowadzaniu konkretnych posunięć wewnątrz organizacji na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju, który stał się celem strategicznym organizacji. 

W ramach GHRM możemy wyróżnić: zieloną rekrutację i selekcję. Chodzi o dzia-
łania na rzecz pozyskania i utrzymania w organizacji zielonych pracowników, czyli 
takich, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami przydatnymi do zrównoważo-
nego rozwoju organizacji – zielone szkolenia i rozwój, zielone uczenie się, zielone 
zarządzanie efektywnością (Performance Management) i zielone systemy ocen, zielone 
wynagradzanie oraz zielone upełnomocnienie pracowników, a także zieloną party-
cypację pracowniczą oraz zielone zarządzanie kulturą organizacyjną. Zmiany objąć 
mogą całe organizacje, jak to miało miejsce np. w centrach sportowych w Malezji, 
które przekształciły się w ośrodki zrównoważonego rozwoju, a mianowicie, takie, 
które mają na względzie dbałość o równoczesny rozwój trzech filarów zrównowa-
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żonego rozwoju, tj. gospodarczego, społecznego i środowiskowego. W każdym cen-
trum opracowano zielone systemy, w tym także GHRM (Gholami i wsp., 2016). 

W organizacjach mamy więc zielone działy HR, których pracownicy są zaangażo-
wani, – jeśli nie w całości to przynajmniej częściowo – w „zazielenienie” (greening) 
kultury organizacyjnej przez wprowadzanie odpowiednich zielonych praktyk, do-
radztwo i wsparcie kadry menedżerskiej. Zielone ZZL może obejmować wszystkie 
lub niektóre działania, praktyki i zachowania organizacji ukierunkowane na utrzyma-
nie ekologicznej równowagi. Tym samym może dotyczyć realizacji wszystkich lub 
niektórych typowych działań HR, takich jak: rekrutacja, selekcja, szkolenia i rozwój, 
ocena efektów, zarządzanie wynagrodzeniami itd. Następny krok w rozwoju kon-
cepcji GHRM to podkreślanie integracji (Muller-Carmen i wsp., 2010) celów za-
rządzania środowiskowego organizacji z działaniami HR, takimi jak rekrutacja itd. 
GHRM na swych barkach niesie odpowiedzialność za zachęcanie i motywowanie 
pracowników, aby chcieli korzystać z zielonych praktyk i zachowywali się zgodnie  
z celami zrównoważonego rozwoju (Khurshid i wsp., 2016).

Działania organizacyjne w ramach GHRM mogą mieć charakter krótkookre-
sowy, średniookresowy bądź długookresowy. Te pierwsze to ocena pozycji firmy 
względem celów zrównoważonego rozwoju i zainicjowanie pojedynczych, zielo-
nych praktyk. W ramach działań średniookresowych możemy wymienić określenie 
docelowych wyników i budowę ekoprzyjaznej kultury (w tym opracowanie narzędzi 
i procedur HR, które będą sprzyjały tworzeniu takiej kultury organizacyjnej). Ini-
cjatywy długookresowe obejmują upowszechnienie wśród pracowników myślenia 
kategoriami środowiskowymi, a wśród kadry zarządzającej uwzględniania aspek-
tów środowiskowych przy formułowaniu strategii biznesowej (Mishra i wsp., 2014).  
Które praktyki zielonego ZZL mają największy dodatni wpływ na zarządzanie śro-
dowiskowe w przedsiębiorstwach? Badania pracowników wykazały, że praktyki edu-
kacyjne i szkoleniowe GHRM mają dodatni wpływ na zarządzanie środowiskowe  
(Bhutto i wsp., 2016), jak również że większość pracowników czerpie satysfakcję 
z pracy w organizacjach dbających o środowisko, w których stosuje się działania 
GHRM. 

Strategiczną kwestią pozostającą w gestii HR menedżerów w firmach, które 
przyjęły kierunek zrównoważonego rozwoju, jest wyznaczenie zakresu wprowadze-
nia praktyk GHRM oraz stopnia ich rozwoju. Wyniki badań wskazują na wystę-
powanie trudności z implementacją GRHM związanych z odmiennością percepcji 
zielonej gospodarki w firmie przez kadrę menedżerską i pracowników. Kierownic-
two przedstawia na ogół dość wyidealizowany przyszłościowy obraz zielonej firmy, 
natomiast pracownicy pierwszej linii mają często poglądy zgoła odmienne, cyniczne  
i nieprzyjazne, które mogą wynikać z pierwszych fragmentarycznych, negatywnych 
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doświadczeń w obszarze zielonej gospodarki. Różnice między oficjalnie prezento-
wanymi poglądami a głoszonymi przez pracowników wykonawczych mogą mieć 
swoje źródło w zaniedbaniach w budowie odpowiedniej zielonej kultury organiza-
cyjnej (Harris i wsp., 2002).

Na jakie inne kwestie zwracają uwagę badacze? Koncentrują się na ocenie stop-
nia „zazielenienia” praktyk HR, kształtowania zielonej kultury organizacyjnej, pra-
cy zespołowej. Dużą wagę przywiązują do analizy wpływu kształcenia – szkoleń  
w organizacjach prezentujących różne sektory, branże w różnych krajach – na efek-
tywną realizację celów zrównoważonego rozwoju (Jabbour i wsp., 2013). Konklu-
zje tych badań są następujące: należy systematycznie wprowadzać praktyki GHRM, 
aby zapewnić kontrolę nad pracownikami, przewidzianą w systemach zarządzania 
środowiskowego; niedostateczna formalizacja problematyki środowiskowej w ob-
szarze tradycyjnych praktyk HRM może w późniejszym czasie negatywnie wpły-
nąć na wyniki pracy zespołowej, kulturę organizacyjną i efekty uczenia się (badania 
przedsiębiorstw brazylijskich (Jabbour, 2011). W literaturze podkreśla się znaczenie 
inicjatyw służących budowaniu i rozwoju prośrodowiskowej świadomości pracow-
ników, promowaniu zmian na rzecz ochrony środowiska w organizacji. Zwraca się 
też uwagę na społeczną i moralną odpowiedzialność za realizację celów zrównowa-
żonego rozwoju (McGuire, 2010). 

Podsumowanie

Przedstawiony krótki przegląd wyboru publikacji poświęconych zielonemu ZZL 
wskazuje, że rozwija się nowy nurt badań w obszarze zarządzania ludźmi w orga-
nizacjach, którym bliskie są cele zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Obejmują one nie tylko aspekt zasobów surowcowych i energetycznych czy 
zapobieganie zatruciu środowiska, ale także poprawę społecznej kondycji pracow-
ników, prowadzącej do wzrostu ich dobrostanu. Ale zarządzanie środowiskowe nie 
przyniesie zakładanych efektów, jeśli do jego celów nie zostaną odpowiednio dopa-
sowane praktyki Green HRM (Renwick, 2013). Do wprowadzenia systemu zarządza-
nia środowiskowego przyczyniają się korzystne świadczenia dla kadry kierowniczej 
HR – amerykańskie firmy, takie jak: Browning-Ferris Industries, Coors Brewing  
i Huntsman Chemical, wprowadziły premie za efekty pracy dla kadry kierowniczej, 
uzależnione od realizacji celów środowiskowych, co więcej, w pierwszej z wymie-
nionych firm menedżerowie nie otrzymują żadnej premii, jeśli nie osiągną wyzna-
czonych indywidualnych celów środowiskowych (Wehrmeyer, 1997). Rośnie waga 
kształtowania postaw pracowników na podstawie wyznawanych przez nich zielo-
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nych wartości. Opracowanie stosownych praktyk GHRM pozwala rozwijać zielony 
organizacyjny klimat społeczno-psychologiczny (Dumont i wsp., 2016). Istnieje świa-
domość tego, że znaczenie GHRM wykracza poza ramy organizacji, gdyż postawy 
ukształtowane w organizacji przekładają się na pozytywne zachowania pracowników 
wobec środowiska naturalnego poza miejscem pracy, w ich życiu prywatnym. 

Kolor zielony w zarządzaniu, w tym w ZZL, oznacza przyjęcie zasad zrównowa-
żonego rozwoju jako nowego wyznacznika podejmowanych działań. Daje to impuls 
do podjęcia szerokich badań nad wszystkimi tradycyjnymi obszarami i procesami 
ZZL, projektowanymi pod kątem wymagań zielonej gospodarki i zarządzania śro-
dowiskowego. 

Przedstawione w artykule wyniki badań i zmiany występujące w praktyce ZZL 
wyznaczają przyszłościowy trend badawczy w obszarze ZZL. 
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Colorful Human Resource Management: What Are We Talking About?
Summary

Sustainability determines activities not only at the macroeconomic level, but most 
of  all at the company level. Its assumptions are translated into reality by the green 
economy, the development of  which is supported in organizations by human reso-
urce management. This article presents a HRM trend that has been developing for 
around thirty years and that literature refers to as Green HRM (GHRM). The notion 
of  GHRM and its terminology are presented on the basis of  a brief  overview of  stu-
dies. Also explained is why human resource management in a sustainability–oriented 
company is distinct enough to justify the introduction of  a new term—green HRM.

_____________________
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