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Wynagrodzenia za pracę mają długą historię. Wiele napisano na ich temat. A przecież 
wciąż są przedmiotem zainteresowania nauki i praktyki. Nie starzeją się, lecz podlegają 
przekształceniom w dostosowaniu zmian społeczno-gospodarczych zachodzących wraz 
z postępującą globalizacją i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy (GOW).

Zmieniają się firmy i ich otoczenie. Zmienia się treść pracy i metody jej wykonywa-
nia, zmienia się też sam pracownik, a ściślej jego kompetencje i oczekiwania wobec pracy 
i życia. Wszystkie te zmiany wywierają też głęboki wpływ na jakość życia pracowników 
i ich rodzin.

Kluczową zmianą w obszarze wynagrodzeń jest postępujące odchodzenie od wyna-
gradzania stanowiska pracy na rzecz wynagradzania pracownika za jego kompeten-
cje i efekty pracy. W ślad za tym następują zmiany w strukturze wynagrodzeń. Zmierza 
ono w  kierunku wynagradzania kompleksowego, uwzględniającego różne składniki 
motywujace pracownika do realizacji celów/zadań firmy, a zarazem dostosowane do in-
dywidualnych i zmiennych oczekiwań pracowników i charakteru samej pracy. W następ-
stwie tego rośnie elastyczność wynagrodzeń oraz ich dywersyfikacja i indywidualizacja. 
Dotyczy to zarówno struktury wewnętrznej, jak i poziomu wynagrodzeń pracowników 
w poszczególnych firmach. Z istoty swej lepsze dopasowanie pakietów wynagrodzeń do 
indywidualnych preferencji i potrzeb pracowników zwiększa skuteczność motywacyjną 
tego instrumentu.

Wymienione zmiany, w tym indywidualizacja wynagrodzeń, pociągają za sobą ogra-
niczenie skali negocjacji zbiorowych i  zawierania układów zbiorowych pracy. Układy 
zachowują swoją żywotność głównie w odniesieniu do dużych grup pracowników (robot-
ników) o relatywnie niskich kwalifikacjach.
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Czy zmiany te rzeczywiście wpływają na wzrost efektywności pracy i  kondycji 
ekonomicznej firm? Czy zwiększają satysfakcję pracowników? Jakie skutki społeczno-
-ekonomiczne może przynieść tego rodzaju wynagradzanie? Z  pewnością ważna jest 
świadomość tych zmian celem odpowiedniego przygotowania się na nie i minimalizacji 
ewentualnych skutków negatywnych. Zachodzi też potrzeba prowadzenia badań nad 
rozwojem wynagradzania kompleksowego i jego skutkami.

Tematem wiodącym tego numeru są strategie wynagradzania „po nowemu“. Zeszyt 
otwiera artykuł S. Borkowskiej, która koncentruje się na prezentacji idei wynagradzania 
kompleksowego (total rewards) – materialnego i niematerialnego, regulowanego prawem 
i dobrowolnego, zależnego od woli pracodawcy i oczekiwań pracowników. Pracodawca 
wykorzystujący tę ideę większą uwagę przywiązuje do rozpoznawania i badania oczeki-
wań pracowników oraz dostosowywania do nich systemów wynagrodzeń. Lepsze dosto-
sowanie zwiększa ich skuteczność motwacyjną, przynosi korzyści firmom i zatrudnionym 
w nich pracownikom. Warto zatem zapoznać się z koncepcją wynagradzania komplekso-
wego i upowszechniać ją w nauce i praktyce.

Uzupełnieniem omawianego artykułu jest komunikat z pierwszych badań (prowa-
dzone jeszcze na niezbyt dużą skalę) A. Rogozińskiej-Pawełczyk nad wynagradzaniem 
kompleksowym, a ściślej, jego wpływu na rodzaj kontraktu psychologicznego. Rozwój 
tego rodzaju badań jest ze wszech miar potrzebny, ponieważ mogą one wydatnie przy-
czyniać się do większej trafności systemów wynagrodzeń adresowanych do różnych grup 
pracowników.

Niezależnie od poszukiwań systemów wynagrodzeń dostosowanych do zmiennych 
celów firm oraz zróżnicowanych i zmiennych oczekiwań pracowników odpowiadających 
na wyzwania współczesności, nadal aktualnym i  nierozwiązanym w  pełni problemem 
jest pomiar efektywności systemów wynagrodzeń. Systemy wynagrodzeń powinny być 
przede wszystkim efektywne. Efektywność jest jednak rozmaicie rozumiana. Zachodzi 
zatem potrzeba trafnego jej zdefiniowania i określenia metod/y pomiaru. Problemowi 
temu poświęcony jest artykuł E. Beck-Krali. Autorka przedstawia definicję i determi-
nanty efektywności z punktu widzenia nauk psychologicznych. Czytelnika z pewnością 
zainteresuje też przegląd wyników badań nad tą efektywnością, prowadzonych w USA, 
Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Poszukiwanie nowych sposobów zarządzania, nowych strategii ZZL nie zamyka się 
w obszarze krajów euroatlantyckich – ma także miejsce na Dalekim Wschodzie, gdzie 
tradycja zmaga się z  nowoczesnością. Rosnąca konkurencja globalna zwiększa zapo-
trzebowanie na talenty. Ich deficyt wzmaga walkę firm o pozyskanie talentów i podnosi 
znaczenie starań o  ich utrzymanie w firmie, czyli o  ich długoterminowe zatrudnianie. 
Z drugiej strony, postępujący w skali globalnej rozwój elastycznych form zatrudnienia 
przyczynia się do ograniczenia skali zatrudnienia długoterminowego (dożywotniego). 
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Tematem tym zajęła się w swoim artykule B. Sajkiewicz, przedstawiając nowe strategie 
wynagrodzeń na tle zmian w japońskim ZZL. Jak wiadomo, w Japonii od lat hołdowana 
była zasada dożywotniego zatrudnienia. Powstaje zatem pytanie, jakie zmiany wprowa-
dza Japonia dla rozwiązania tego dylematu. Autorka przedstawia wprowadzane w Japo-
nii zmiany w podejściu do zatrudnienia i wynagradzania pracowników, dostosowane do 
kultury japońskiej. Być może okażą się one inspirujące także dla naszych firm. Warto się 
zatem z nimi zapoznać.

Wkroczyliśmy w XXI wiek, którego pierwsza dekada to dekada pokolenia Y na rynku 
pracy. Problem wynagradzania tego pokolenia podejmuje M. Andrałojć. Artykuł rozpo-
czyna portret pokolenia Y, jego główne cechy, postawy wobec pracy i oczekiwania z nią 
związane, a następnie przedstawia i omawia różne formy elastycznego wynagradzania 
pracowników.

Uwadze Czytelników polecam też dział „Debaty intelektualne”, a w  nim artykuł 
pióra prof. J. Strużyny. Artykuł o treści nowatorskiej, jego celem jest określenie podstaw 
polityki wynagrodzeń, która wspierałaby poszukiwanie i osiaganie równowagi pomiędzy 
dynamiką i statyką organizacji. A osiąganie owej równowagi jest stałym wyzwaniem dla 
współczesnych organizacji!.

Zachęcam zatem do lektury tego artykułu, ważnego tak z naukowego punktu widze-
nia, jak i dla praktyki gospodarczej. Może być on inspiracją dla Czytelników w drążeniu 
podjętego w artykule problemu, co w konsekwencji istotnie wpłynie na systemy i kształt 
polityki wynagrodzeń. Redakcja „Zarządzania Zasobami Ludzkimi“ ze swej strony de-
klaruje gotowość publikacji rezultatów penetracji naukowej nad polityką wynagrodzeń 
opartą na relacji dynamicznych zdolności i rutyn.

Ponadto w dziale „Komunikaty” Czytelnik znajdzie jeszcze komunikat z badań an-
kietowych przeprowadzonych przez P. Zielaka w latach 2010-2011 w korporacji między-
narodowej zlokalizowanej w kilku krajach europejskich. Badania dotyczą motywowania. 
Ich wyniki wskazują na istotną zależność skuteczności motywowania od kultury organi-
zacyjnej. Co więcej, wskazują, z wyjątkiem Francji, na wyższą podatność respondentów 
z krajów objętych badaniami na motywatory niematerialne niż materialne. W tej grupie 
krajów znajduje się też Polska. Niewątpliwie warto kontynuować takie badania.

Na „Żółtych Stronach“ zamieszczamy artykuły obcojęzyczne. W tym numerze Czy-
telnik znajdzie interesujące opracowanie w języku angielskim trojga autorów E. Oborka, 
K. Kibble i M. Stanford: „Culture Failure Mode Effect Analysis – CFMEA. Resistance 
to change in contemporary HRM“. Czy rzeczywiście HRM opiera się zmianom? Trady-
cyjnie do podstawowych determinant modelu HRM zaliczany był tercet: strategia or-
ganizacji, jej struktura i kultura wraz z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Tymczasem, 



10 Od Redakcji

według autorów, współcześnie HRM zdaje się stawiać opór wobec zmian... Czy jest to 
regułą?

Dla Czytelników zajmujących się wynagradzaniem wielce użyteczny będzie wybór 
literatury na temat nowych strategii wynagradzania, zamieszczony w dziale z „Witryny 
wydawniczej“ opracowany przez A. Kuleszę.

Zachęcam także do lektury opracowań zawartych w dziale „Kronika. Informacje“. 
Są tam informacje o wynagradzaniu (VII Krakowskie Forum Wynagrodzeń“) oraz na-
gradzaniu..., o rozstrzygnięciach konkursów, nagrodach za szczególne osiągnięcia w ob-
szarze ZZL i szerzej – w pracy. A ponadto warto zainteresować się inspiracjami eduka-
cyjnymi.

Życzę satysfakcji z lektury zawartości niniejszej edycji „Zarządzania Zasobami Ludzkimi“.
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