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Pracownik – kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa

Streszczenie

Celem rozważań jest wykazanie, że pracownicy są kluczowym interesariuszem 
przedsiębiorstwa oraz mają różne wobec niego oczekiwania. W artykule opisano 
warunki i sposoby prowadzenia efektywnego dialogu z pracownikami oraz dobre 
praktyki przedsiębiorstw działających w Polsce.

W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu i dobrych praktyk 
przedsiębiorstw działających w Polsce. Podstawę teoretyczną artykułu stanowi teo-
ria interesariuszy i koncepcja wrażliwości społecznej przedsiębiorstwa.

Głównym wynikiem dokonanej analizy w artykule jest scharakteryzowanie na 
podstawie przeglądu badań oczekiwań polskich pracowników jako kluczowych in-
teresariuszy przedsiębiorstwa, określenie i opisanie warunków prowadzenia efek-
tywnego dialogu z nimi oraz sformułowanie na podstawie dobrych praktyk reko-
mendacji dotyczących sposobu prowadzenia z nimi dialogu.

Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: interesariusz, pracownik, oczekiwania, dialog, dobre praktyki.

Kody JEL: O15

Wstęp

Jedną z podstawowych cech przedsiębiorstwa, które chce odnieść sukces rynkowy, po-
winna być jego wrażliwość społeczna przejawiająca się między innymi dobrowolnym po-
dejmowaniem na rzecz swoich pracowników długookresowych, niebiznesowych działań 
związanych z ich oczekiwaniami, dotyczącymi zapewnienia satysfakcji z pracy i możli-
wości rozwoju (Wachowiak 2013). Koncepcja ta wykorzystuje teorie interesariuszy, która 
zakłada, że przedsiębiorstwo w swojej działalności powinno uwzględniać oczekiwania swo-
ich kluczowych interesariuszy, którymi są także pracownicy, ponieważ od nich w dużym 
stopniu zależy sukces przedsiębiorstwa. Pracownicy w znaczący sposób przyczyniają się 
do budowania strategii działania przedsiębiorstwa oraz jej realizacji. Jednym z warunków 
skuteczności jest ich zaangażowanie w działalność przedsiębiorstwa, co jest uzależnione od 
spełniania ich oczekiwań. Dlatego też ich oczekiwania powinny być rozpoznawane przez 
prowadzenie z nimi systematycznego dialogu.

Celem rozważań jest wykazanie, że pracownicy są kluczowym interesariuszem przedsię-
biorstwa oraz że mają różne wobec niego oczekiwania. W artykule opisano warunki i spo-
soby prowadzenia efektywnego dialogu z pracownikami oraz dobre praktyki z wybranych 
przedsiębiorstw działających w Polsce.



PRACOWNIK – KLUCZOWY INTERESARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA290

Teoria interesariuszy 

W latach 80. XX wieku w zarządzaniu dominowała koncepcja akcjonariuszy (sharehol-
ders value management), w której głównym założeniem, zgodnie z zasadą maksymalizacji 
użyteczności właścicieli, jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby w maksymalny spo-
sób zaspokajać cele swoich akcjonariuszy. Jedynym długofalowym celem jest budowanie 
wartości przedsiębiorstwa. Z tą koncepcją częściowo nie zgadzał się R.E. Freeman (1984), 
który uważał, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie należy uwzględniać tylko samych 
akcjonariuszy, ale również inne grupy interesów. Dlatego też jako pierwszy w teorii za-
rządzania użył pojęcia interesariuszy. Termin „interesariusze” jest polskim tłumaczeniem 
anglojęzycznego terminu „stakeholders” wywodzącego się od określenia „to have a stake 
in”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „mieć interes w czymś”. Koncepcja ta jest 
coraz częściej wykorzystywana w naukach o zarządzaniu ze względu na jej pragmatyczność 
i możliwe praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Traktuje bowiem 
zarządzanie jako wypadkową aspiracji, celów i działań różnych grup interesów, co jest zgod-
ne z obserwacjami i doświadczeniami praktycznymi (Trocki, Grucza 2005, s. 3). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji interesariuszy. Według definicji, 
którą zaproponował R.E. Freeman (1984, s. 6) są to „grupy mogące oddziaływać na realiza-
cję celów przedsiębiorstwa lub mogące podlegać oddziaływaniu w związku z realizacją tych 
celów”. R.E. Freeman zauważył ścisły związek między interesariuszami a celami przedsię-
biorstwa. Zwrócił również uwagę na to, że interesariusze mają wpływ na określenie celów 
przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji, natomiast z drugiej strony przedsiębiorstwo może na 
nich oddziaływać. Spojrzenie R.E. Freemana na interesariuszy przedsiębiorstwa jest szerokie. 

Nieco inne spojrzenie na interesariuszy przedstawili w swojej definicji Ch.W.L. Hill 
i G.R. Jones (1995, s. 45), którzy stwierdzili, że „interesariusze są to różnorodne grupy osób 
lub pojedyncze osoby posiadające roszczenia wobec przedsiębiorstwa”. Tak definiując inte-
resariuszy podkreślono ich ściślejszy związek z przedsiębiorstwem twierdząc, że posiadają 
roszczenia wobec niego oraz wskazano, że interesariuszami mogą być nie tylko grupy, ale 
również indywidualne osoby. 

Ch. Laszlo (2005, s. 17) definiuje interesariuszy jako pojedyncze osoby oraz grupy osób, 
mające swój umyślny lub nieumyślny wkład w możliwość wytwarzania majątku przez 
przedsiębiorstwo. Są potencjalnymi beneficjentami zainteresowanymi zadaniami, które re-
alizuje przedsiębiorstwo i/lub ponoszącymi ryzyko podejmowanych przez niego działań. 
W tej definicji zwrócono uwagę, że interesariusze mogą świadomie lub nie oddziaływać na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Co jest również istotne, ponoszą ryzyko związane z jego 
działalnością.

Na podstawie analizy dokonanych definicji można stwierdzić, że interesariuszami 
przedsiębiorstwa są indywidualne osoby, grupy osób lub organizacje, działające wewnątrz 
przedsiębiorstwa lub poza nim, których interesy są związane z zarządzaniem nim, mogące 
wpływać na jego działanie w sposób bezpośredni lub pośredni ponosząc przy tym pewne 
ryzyko, podlegające również oddziaływaniu ze strony przedsiębiorstwa. Z przyjętej definicji 
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wynika, że pracownicy są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa. Działają wewnątrz 
przedsiębiorstwa, ich interesy są związane z zarządzaniem nim. Wpływają na jego działanie 
w sposób bezpośredni ponosząc przy tym pewne ryzyko. Podlegają również oddziaływaniu 
ze strony przedsiębiorstwa. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem jest znajomość oczeki-
wań pracowników, które przedsiębiorstwo powinno spełniać w maksymalnym stopniu, co 
powoduje, że pracownicy są usatysfakcjonowani i zaangażowani w pracę.

Jednym z najważniejszych celów działania przedsiębiorstwa jest zaspokojenie w jak naj-
większym stopniu oczekiwań interesariuszy. Podstawową kwestią staje się umiejętne zarzą-
dzanie interesariuszami w taki sposób, aby pogodzić ich rozbieżne interesy. Ważne jest dzia-
łanie w sposób odpowiedzialny, nienaruszający równowagi między interesariuszami. Dzięki 
nim przedsiębiorstwo może efektywniej realizować podstawowe cele, wzrost wartości, osią-
ganie zysków i zrównoważony rozwój. Zadaniem przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości 
dla wszystkich jego interesariuszy. Dlatego też ważne jest budowanie z nimi właściwych 
relacji przede wszystkim w procesie komunikacji. I. Piechola i A. Nacoń słusznie zauważy-
li, że „Budując przewagę nad konkurencją na podstawie lepszego zrozumienia oczekiwań 
społecznych, dajemy dowód wartości zaangażowania interesariuszy i tym samym zyskuje-
my większe poparcie wewnątrz organizacji, co prowadzi do akceptacji nowych inicjatyw 
ze strony zarządu przedsiębiorstwa (…). Uwzględnienie oczekiwań społecznych przynosi 
obopólne korzyści i zachęca do ciągłego angażowania partnerów społecznych” (Piechola, 
Nacoń 2008, s. 42). Należy utrzymywać stały kontakt z interesariuszami. Badać, w jakim 
stopniu przedsiębiorstwo wywiązuje się ze zobowiązań, które posiada wobec nich. Dlatego 
też przedsiębiorstwo powinno prowadzić dialog społeczny oparty na rzetelnym przepływie 
informacji między przedsiębiorstwem a grupami interesariuszy. Nie ulega żadnej wątpliwo-
ści fakt, iż proces angażowania interesariuszy przyczynia się w znacznym stopniu do wzro-
stu wartości przedsiębiorstwa, które zyskuje dużą wiarygodność i zaufanie.

Oczekiwania pracowników jako interesariuszy

Oczekiwania pracowników wobec pracodawców są różne. Wynika to z różnych potrzeb, 
które chcą zaspokajać w pracy. W trakcie kariery zawodowej i życia osobistego preferowane 
przez pracownika wartości mogą ulec zmianie. Dla każdego pracownika te wartości są waż-
ne w różnym stopniu. Są pracownicy, dla których ważniejsze od wysokości wynagrodzenia 
jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności w pracy. Inni pracownicy są w stanie zaakcepto-
wać pewne niedogodności w zamian za wysokie wynagrodzenie. Jeśli oczekiwania pracow-
nika pokrywają się w dużej mierze z warunkami oferowanymi przez pracodawcę, pracownik 
będzie zadowolony z pracy, co przyczyni się do uzyskania przez niego dobrych efektów. 

W lipcu 2010 roku firma Sedlak&Sedlak wykonała badania dotyczące oczekiwań 
Polaków wobec pracodawców (Raport 2010a)1. Zbadano rangę 24 czynników oceny przed-
siębiorstwa pogrupowanych w sześciu obszarach: kariera i rozwój, stanowisko, wynagro-

1  Badania te przeprowadzane były za pomocą ankiety on-line, którą wypełniło łącznie 1187 internautów, reprezentujących 
różny profil demograficzno-społeczny. 
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dzenia i benefity, wizerunek przedsiębiorstwa, warunki i środowisko pracy oraz zarządza-
nie. Z badań wynika, że podstawowym oczekiwaniem Polaków wobec pracodawcy jest 
atrakcyjne wynagrodzenie (15,5%). Nieco mniej istotna okazała się atmosfera panująca 
w miejscu pracy (12,6%). Dla badanych znaczenie mają również kompetencje przełożo-
nych ‒ na czynnik ten wskazało 8,7% respondentów. Następne w kolejności to poczucie 
sensu wykonywanych zadań (7,2%), dostęp do kursów i szkoleń (7,1%). Biorąc pod uwa-
gę zróżnicowanie demograficzno-społeczne respondentów, okazuje się, że kolejność trzech 
pierwszych czynników pozostaje niezmienna zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Płeć 
respondentów różnicuje wartość czynników, które zostały sklasyfikowane dopiero na kolej-
nych miejscach. U mężczyzn, zaraz po atrakcyjnym wynagrodzeniu, dobrej atmosferze oraz 
kompetencjach przełożonych, znalazła się możliwość awansu. Z kolei kobiety w większym 
stopniu niż panowie wskazywały na poczucie sensu wykonywanych zadań oraz dostęp do 
kursów i szkoleń. Kryterium wykształcenia, podobnie jak płeć respondentów, nie zmienia 
kolejności najważniejszych czynników branych pod uwagę przy ocenie pracodawcy. Osoby 
legitymujące się wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim oraz wyższym za 
najistotniejsze uznały: atrakcyjne wynagrodzenie, dobrą atmosferę, kompetentnych przeło-
żonych, poczucie sensu wykonywanych zadań, dostęp do kursów i szkoleń. Niemniej jed-
nak ankietowani posiadający co najmniej wyższe wykształcenie zaraz po sześciu czołowych 
czynnikach częściej niż pozostali wybierali „możliwość podejmowania samodzielnych de-
cyzji”. Dla nich bardziej niż dla pozostałych liczyły się również czytelne zadania i obowiąz-
ki oraz wykorzystanie własnego potencjału. Z kolei grupa badanych z edukacją ukończoną 
na poziomie podstawowym, zawodowym oraz średnim częściej wybierała: jasno określony 
system wynagradzania oraz bezpieczeństwo pracy. Status studenta lub brak tego statusu to 
kolejny czynnik różnicujący odpowiedzi respondentów. Wyniki badania pokazują, że atrak-
cyjne wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zadowoleniu z pracy. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że studenci (16,2%) nieco częściej niż pozostali badani 
(15,4%) wskazywali na wysokość zarobków. Zaraz po kwestiach finansowych ważną rolę 
odgrywa dla nich atmosfera w miejscu pracy. Wśród studiujących czynnik ten było o blisko 
2 p.p. wyższy niż u osób zatrudnionych oraz poszukujących pracy. Studenci najbardziej 
cenią sobie również dostęp do kursów i szkoleń oraz możliwość awansu (po 7,5%). Z kolei 
pozostali badani za ważniejsze w pracy uznali: kompetencje przełożonych (9,1%) oraz po-
czucie sensu wykonywanych zadań (7,2%). Przy wyborze konkretnych czynników znacze-
nie ma również liczba przepracowanych lat. Im dłuższy staż pracy, tym większą rolę badani 
przypisywali kompetencji przełożonych. Częściej też niż pracownicy o niewielkim stażu 
zaznaczali poczucie sensu wykonywanych zadań. Dłuższy przebieg kariery zawodowej to 
równocześnie przywiązywanie mniejszej wagi do atrakcyjnego wynagrodzenia oraz możli-
wości awansu. Czynniki te, w połączeniu z dobrą atmosferą w pracy, decydują o wyborze 
pracodawcy w przypadku osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy.

Z badań Instytutu ICMA International przeprowadzonych na zlecenie firmy Randstad 
w roku 2011 i 20122 (Pawlak-Żalikowska 2013) wynika, że najważniejszym wyznacznikiem 

2  Badaniem ankietowym objęto 7000 osób.
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wyboru pracodawcy jest nadal wynagrodzenie, W roku 2012 ten czynnik wybrało 19% re-
spondentów, o 4% respondentów mniej niż w roku 2011. Wzrosła liczba respondentów, któ-
rzy uznali stabilność zatrudnienia za najbardziej atrakcyjną cechę potencjalnego pracodawcy 
(17% w roku 2012, 16% w roku 2011). Więcej respondentów niż w roku 2011 wskazało, że 
ważnym czynnikiem jest stabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (13% w roku 2012, 
11% w roku 2011). Wybory te wynikają przede wszystkim z sytuacji, panującej na rynku 
pracy. Następnymi czynnikami była interesująca praca (9% w roku 2012 oraz w roku 2011), 
przyjazna atmosfera w pracy (8% w roku 2012 oraz w roku 2011) i równowaga między 
życiem zawodowym i rodzinnym (6% w roku 2012, 7% w roku 2011). Najmniej istotnymi 
oczekiwaniami są troska o środowisko i społeczeństwo oraz zarządzanie różnorodnością, co 
można tłumaczyć tym, że idea społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach 
jest niestety nadal mało rozpowszechniona.

Pracownicy z dłuższym stażem jako atrakcyjną postrzegają stabilną sytuację finansową 
przedsiębiorstwa, silne kierownictwo i stałość zatrudnienia. Młodzi pracownicy najbardziej 
doceniają wysokiej jakości szkolenia, innowacyjność przedsiębiorstwa oraz możliwość roz-
woju. Różnice w oczekiwaniach wobec pracodawców występują również między kobietami 
i mężczyznami. Kobiety oczekują przede wszystkim elastyczności zatrudnienia, równowagi 
między pracą zawodową i życiem osobistym oraz przyjaznej atmosfery. Mężczyźni większą 
uwagę przywiązują do innowacyjności przedsiębiorstwa i jego wyrazistego wizerunku. 

Z badania pt. Czego podwładni oczekują od szefa, a co dostają3 wynika kilka obszarów, 
w których występowała niezgodność oczekiwań pracowników z działaniami podejmowa-
nymi przez menadżerów. Do najważniejszych z nich należą: brak rozmowy o celach, roz-
szerzenie odpowiedzialności, brak kryteriów oceny pracowników, włączanie pracowników 
w uzgadnianie planów działania, wyrażanie uznania za pracę, precyzyjne delegowanie za-
dań oraz zapewnienie kompetencji potrzebnych do realizacji zadań.

Należy stwierdzić, że polscy pracownicy oczekują przede wszystkim zapewnienia wa-
runków życia na dobrym poziomie, dlatego też atrakcyjne wynagrodzenie w obu badaniach 
jest na pierwszym miejscu. Na pozostałych miejscach, w zależności od przeprowadzonego 
badania, są różne oczekiwania, uwarunkowane zróżnicowaniem demograficzno-społecznym 
pracowników oraz preferowanymi przez nich wartościami. Inne oczekiwania mają kobiety, 
a jeszcze inne mężczyźni. Inaczej podchodzą do pracy ludzie młodzi, a inaczej osoby dojrza-
łe. Co innego preferują osoby z wyższym wykształceniem, a co innego osoby z wykształce-
niem zawodowym. Różnice wynikają również ze stażu pracy. Z uwagi na to, że pracownicy 
są kluczowym interesariuszem przedsiębiorstwa i mają zmienne oczekiwania należy z nimi 
prowadzić stały dialog, który pozwoli na lepsze rozpoznanie ich oczekiwań i uwzględnienie 
ich w działalności przedsiębiorstwa. Takie postępowanie spowoduje, że pracownicy będą 
bardziej zaangażowani w działalność przedsiębiorstwa, co charakteryzuje przedsiębiorstwo, 
które podchodzi odpowiedzialnie do swoich pracowników. 

3  Badanie przeprowadzono w 2012 roku przez firmę szkoleniową Exertus Sp. z. o.o. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch 
grupach: średniej kadry menadżerskiej oraz wśród pracowników niebędących menedżerami i podlegającej średniej kadrze 
menadżerskiej. W badaniu uwzględniono 300 ankiet. 
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Prowadzenie dialogu z pracownikami

Prowadzenie dialogu z pracownikami ma na celu ustalenie ich oczekiwań, określenie, 
w jakim stopniu są spełniane przez pracodawcę, przekazywanie informacji na temat dzia-
łalności przedsiębiorstwa, poznanie opinii pracowników dotyczących jego funkcjonowa-
nia. Efektywne prowadzenie dialogu wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków. 
Po pierwsze, musi to być dialog polegający na dwustronnej wymianie informacji między 
pracownikami a pracodawcą. Niestety, często ten warunek nie jest spełniony, ponieważ 
charakteryzuje się monologiem ze strony pracodawcy. Po drugie, ze strony pracodawcy 
w prowadzenie dialogu z pracownikami powinny być zaangażowane osoby odpowiednio 
umocowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Mogą to być pracownicy odpowie-
dzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację wewnętrzną oraz wdrażanie idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Po trzecie, dialog z pracownikami powinien być 
prowadzony systematycznie, co najmniej kilka razy w roku. Po czwarte, wszystkie wnioski 
wynikające z niego powinny byś spisane i przeanalizowane przez pracodawcę. Konieczne 
jest ustosunkowanie się do nich przez kierownictwo przedsiębiorstwa i przygotowanie 
odpowiedzi dla pracowników. Po piąte, dialog z pracownikami powinien być prowadzony 
za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Do najczęstszych sposobów komunikacji 
z pracownikami zalicza się narzędzia elektroniczne, takie jak: Internet, intranet, stronę 
przedsiębiorstwa, fora dyskusyjne, blogi oraz narzędzia, które służą do bezpośredniego 
prowadzenia z nimi dialogu w formie: spotkań, paneli interesariuszy oraz zespołów do-
radczych, w skład, których wchodzą pracownicy. Spotkania z pracownikami powinny być 
w odpowiedni sposób przygotowane. Pracownicy powinni wiedzieć, co będzie na nich 
omawiane, żeby mogli się do nich odpowiednio przygotować. Z drugiej strony, pracowni-
cy powinni mieć wpływ na wybór tematów poruszanych na spotkaniu. Pracodawca przed 
zorganizowaniem spotkania powinien pozyskać informację na ten temat od pracowników. 
Istotną kwestią jest, aby w spotkaniach uczestniczyli wszyscy pracownicy. Jeśli nie ma 
takiej możliwości ze względu na dużą ich liczbę, powinni w nich brać udział przedstawi-
ciele wszystkich grup pracowniczych. W trakcie spotkań pracownicy powinni mieć swo-
bodę wyrażania opinii. Panele interesariuszy łączą funkcje panelu eksperckiego i dialogu 
z interesariuszami. W jego skład mogą wchodzić reprezentanci najważniejszych grup inte-
resariuszy, w tym pracowników oraz eksperci, którzy umożliwiają przedsiębiorstwu oce-
nę decyzji i umieszczanie działań w szerszym kontekście społeczno-środowiskowym. Ta 
forma wymaga odpowiedniego doboru członków panelu, zapewnienia jego niezależności 
oraz wysokiego poziomu zaufania między przedsiębiorstwem a panelem. Często przed-
siębiorstwa tworzą stałe zespoły doradcze składające się z przedstawicieli kluczowych 
interesariuszy mające pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dobrym sposobem 
prowadzenia dialogu z pracownikami jest jego prowadzenie na łamach gazety wydawanej 
przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo powinno zaprojektować sposób prowadzenia 
dialogu z pracownikami określając zakres tematyczny, częstotliwość i wybierając najbar-
dziej efektywne narzędzia komunikacji. Powinno też wykorzystać swoje doświadczenia 
oraz dobre praktyki pochodzące z innych przedsiębiorstw. 
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Dobre praktyki w prowadzeniu dialogu z pracownikami

Planowanie dialogu z pracownikami powinno rozpocząć się od analizy dotychczaso-
wych form prowadzenia z nimi dialogu i ich efektywności oraz przeanalizowania dobrych 
praktyk w tym zakresie. Poniżej zostaną opisane dobre praktyki, które mogą się przyczynić 
do podniesienia efektywności dialogu z pracownikami. 

W Banku BGŻ funkcjonuje system skarg i zażaleń, dzięki któremu mają możliwość wy-
rażania swoich opinii w dowolnym momencie. Członkowie Zarządu odwiedzają pracowni-
ków w placówkach Banku, podczas których mają możliwość bezpośredniej wymiany opinii. 
Organizowane są również czaty z pracownikami (Raport odpowiedzialnego biznesu 2011, 
s. 18).

W Orange Polska działa ruch ambasadorski w ramach, którego zapraszani są pracow-
nicy do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwem, plano-
wania strategii, zgłaszania nowych pomysłów na rozwój biznesu, zmian organizacyjnych. 
Ambasadorzy przygotowują szkolenia związane z wartościami, kulturą organizacyjną, wy-
zwaniami strategicznymi (Raport społecznej odpowiedzialności 2012, s. 71). Drugim, war-
tym rekomendacji, sposobem prowadzenia dialogu z pracownikami jest realizacja programu 
zarządzania satysfakcją pracowników, składającego się z kilku podstawowych elementów: 
cyklicznego badania satysfakcji pracowników, warsztatów mających na celu zdefiniowanie 
kluczowych inicjatyw naprawczych (o największym wpływie na satysfakcję pracowników), 
obejmuje również monitorowanie ich realizacji w ramach programu, badanie satysfakcji po 
realizacji wprowadzonych zmian oraz zapewnienie dobrej współpracy wewnątrz organizacji 
(Raport społecznej odpowiedzialności 2012, s. 53).

W przedsiębiorstwie Danone odbywają się comiesięczne spotkania pracowników 
z Zarządem. Dzięki transmisji on-line mogą do nich dołączyć w czasie rzeczywistym wszy-
scy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Nagranie dostępne jest później w intranecie. W Danone 
z powodzeniem do komunikacji z pracownikami wykorzystywane są tablice informacyjne, 
plakaty i monitory LCD (Zrównoważony rozwój … 2013, s. 63).

W Grupie Lotos działa program dobrowolnych spotkań pracowników z przedstawicie-
lami Zarządu pod nazwą Rozmawiajmy o Lotosie. Stanowi szeroką akcję informacyjno-ko-
munikacyjną podejmowaną w okresach istotnych dla przedsiębiorstwa wydarzeń. Spotkania 
wspomagane są materiałami poglądowymi i dodatkowymi kanałami komunikacji, takimi 
jak intranet (Program Pytań i Odpowiedzi) czy specjalne wydania gazety firmowej (Raport 
2009, s. 20). 

W Kampanii Piwowarskiej jednym ze sposobów prowadzenia dialogu z pracownikami 
jest portal malepiwo.net. Użytkownicy portalu tworzą społeczność złożoną z pracowników 
z wielu różnych lokalizacji. Portal zapewnia wszystkim zatrudnionym równe prawa i nie-
ograniczony dostęp. Każdy pracownik może codziennie przeczytać najnowsze informacje 
z życia przedsiębiorstwa, na bieżąco wymienić się komentarzami bez ograniczeń wynikają-
cych z miejsca czy rodzaju wykonywanej pracy. Każdy użytkownik ma swój profil, w któ-
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rym może publikować zdjęcia, prowadzić blogi, komentować wszelkie wydarzenia w por-
talu, zakładać grupy dyskusyjne i brać udział w różnych konkursach (Raport 2010, s. 27).

W przedsiębiorstwie EDF Polska zostało utworzone stanowisko rzecznika ds. pracow-
niczych – w celu zbudowania dodatkowego niezależnego kanału komunikacji z pracowni-
kami. Do obowiązków rzecznika należy między innymi: zbieranie od pracowników skarg 
dotyczących warunków pracy, relacji z przełożonymi, równego traktowania, przestrzegania 
zasad obowiązujących w Grupie EDF, podejmowania i nadzorowania działań wyjaśniają-
cych, opiniowania działań pracodawców w obszarze spraw pracowniczych, koordynacja 
na szczeblu grupy inicjatyw dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu. Sprawy zgłaszane 
rzecznikowi są traktowane jako poufne, a pracownicy, jeśli wyrażają taką wolę, pozostają 
anonimowi (Raport 2013, s. 45).

Dialog z pracownikami to długookresowa inwestycja w nawiązywanie trwałych rela-
cji oraz w skuteczność podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Z analizy dobrych 
praktyk wynika kilka wniosków. Dialog z pracownikami należy prowadzić wykorzystując 
różne narzędzia komunikacji. Trzeba organizować bezpośrednie cykliczne spotkania przed-
stawicieli zarządu z pracownikami, które dają możliwość efektywnej wymiany poglądów. 
Ważną kwestią jest również posługiwanie się elektronicznymi narzędziami, które ułatwiają 
komunikację. Należy również badać satysfakcję pracowników z pracy. Wyniki badań po-
winny być omówione z pracownikami. Na podstawie badań wspólnie z nimi należy się za-
stanowić, w jaki sposób zwiększyć satysfakcję pracowników z pracy. Przez prowadzenie 
dialogu z pracownikami należy zwiększać ich zaangażowanie w pracę. Dobrą formą jest 
organizowanie różnych konkursów, w których biorą udział pracownicy.

Podsumowanie 

Zgodnie z teorią interesariuszy, przedsiębiorstwa w swojej działalności powinny uwzględ-
niać oczekiwania kluczowych interesariuszy. Do tej grupy należą pracownicy, ponieważ 
działają wewnątrz przedsiębiorstwa, ich interesy są związane z zarządzaniem nim, wpływają 
na jego działanie w sposób bezpośredni ponosząc przy tym pewne ryzyko oraz podlegają 
również oddziaływaniu ze strony przedsiębiorstwa. Pracownicy mają różne oczekiwania 
wobec pracodawcy zależne od wielu czynników, między innymi społecznych, demogra-
ficznych i ekonomicznych. W celu ich rozpoznania przedsiębiorstwa powinny prowadzić 
z nimi systematyczny dialog, który służy również przekazywaniu informacji pracownikom, 
pozyskiwaniu od nich opinii na temat działalności przedsiębiorstwa, a także zwiększeniu za-
angażowania pracowników w realizację strategii przedsiębiorstwa. Do prowadzenia dialogu 
należy wykorzystywać różne narzędzia komunikacji. Opisane dobre praktyki powinny być 
wykorzystywane w celu podniesienia efektywności dialogu z pracownikami.

Bibliografia

Freeman R.E. (1984), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston. 



PIOTR WACHOWIAK 297

Hill Ch.W.L., Jones G.R. (1995), Stategic Management Theory: An Integrated Approach, Hougton 
Mifflin, Boston.

Laszlo Ch. (2005), The Suistainable Company. How to Create Lasting Value Through Social and 
Environmental Performance, IslandPress, July.

Pawlak-Żalikowska M. (2013), Oczekiwania pracowników wobec firmy. Dobra pensja to podstawa, 
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl [dostęp: lipiec 2014].

 Pichola I., Nocoń A. (2008), Jak angażować interesariuszy firmy do budowania jej wartości, Odpo-
wiedzialny Biznes 2008, Harvard Business Review Polska, Warszawa.

Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 (2011), BGŻ, Warszawa.
Raport (2009), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, Warszawa.
Raport (2010), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, Warszawa.
Raport (2012), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, Warszawa.
Raport (2013), Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, Warszawa.
Raport (2010a), Oczekiwania wobec pracodawcy, Sedlak&Sedlak, http://www.rynek pl [dostęp: czer-

wiec 2014].
Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska (2012), Orange Polska, Warszawa. 
Trocki M., Grucza B. (2005), Analiza interesariuszy, Bizarre Sp. z o.o, Warszawa.
Wachowiak P. (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawni-

cza SGH, Warszawa.
Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie ludzi i środowisko. Raport 2010-

2012 (2013), Danone, Warszawa.

Employee as an Enterprise’s Key Stakeholder

Summary

An aim of considerations is to show that employees are the key stakeholder of 
an enterprise and that they have different expectations towards it. In his article, the 
author described the conditions and ways of conducting an effective dialogue with 
employees as well as good practice of enterprises operating in Poland.

In the article, there are used an analysis of the subject literature and good prac-
tice of enterprises operating in Poland. The theoretical backgrounds of the article 
are the theory of stakeholders and the concept of enterprise’s social sensitivity.

The main effects of the carried out analysis in the article is characteristics, based 
on the review of research, of expectations of Polish employees as the enterprise’s 
key stakeholders, definition and description of the terms and conditions of conduct-
ing an effective dialogue with them as well as formulation on the basis of good 
practice of recommendations related to the way of conducting that dialogue with 
them.

The article is of the research nature.
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Работник – основной стейкхолдер предприятия

Резюме

Цель рассуждений – выявить, что работники являются основным стейк-
холдером предприятия и что у них есть ожидания по отношению к нему.  
В статье описали условия и способы проведения эффективного диалога с ра-
ботниками и хорошую практику предприятий, действующих в Польше.

В статье использовали анализ литературы по предмету и хорошей практи-
ке предприятий, действующих в Польше. Теоретическую основу статьи пред-
ставляет теория стейкхолдеров и концепция общественной чувствительности 
предприятия.

Основной результат проведенного анализа в статье – харакетристика на 
основе обзора исследований ожиданий польских работников как основных 
стейкхолдеров предприятия, определение и описание условий проведения эф-
фективного диалога с ними, а также формулировка на основе хорошей прак-
тики рекомендаций, касающихся способа проведения с ними диалога.

Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: стейкхолдер, работник, ожидания, диалог, хорошая прак-
тика.
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