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Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański
Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności 
względem organizacji – metody diagnozy

Wprowadzenie

W „płynną nowoczesność” (Bauman, 2007) wpisane są zmiany w rozumieniu 
pojęcia lojalności. Cecha ta należy do jednego z siedmiu obszarów różnic wynika-
jących z przynależności generacyjnej (Elkader, 2009). Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania przedsiębiorstw jest lojalność względem organizacji, zwłaszcza kre-
atywnych pracowników pokolenia Y, przynależnych do grupy Most Value Employees 
(MVE). Wynika to z nietraktowania przez nich stabilnego, długiego związku z or-
ganizacją jako priorytetu w systemie wartości (Kołodziejczyk-Olczak, 2004, s. 93; 
Cewińska i wsp., 2009, s. 119; por. Świątek-Barylska, 2013, s. 168–169; Warzecha, 
2012, s. 70). Według „The Walker Loyalty Report, 2007”: „jeżeli spojrzy się na lo-
jalność pracowników ze względu na grupę wiekową, to udział prawdziwie lojalnych 

W artykule scharakteryzowano osiem metod badania lojalności: diagnozę jej natęże-
nia, motywów i dynamiki; diagnozę jej typów; badanie zadowolenia z pracy; analizę 
wartości życiowej pracowników; personalne SWOT; analizę kohortową; badanie ry-
zyka lojalnościowego; badanie pracowniczych programów lojalnościowych, przed-
stawiając wyniki własnych badań empirycznych dotyczących niektórych z nich. Me-
tody te mogą uwidaczniać między- i pozapokoleniowe różnice w lojalności.

Słowa kluczowe: lojalność (loyalty), metody diagnozy (methods of  diagnosis), typy lojalności pracow-
ników (loyalty types), różnice między- i pozapokoleniowe (employees, intergenarational and outside diffe-
rences), najbardziej cenieni pracownicy (Most ValuEmployees – MVE), zarządzanie relacjami z pra-
cownikami (Employee Relationship Management – ERM), wartość życiowa pracownika (Worker Lifetime 
Value – LTV).
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pracowników wynosi 38% wśród generacji Y, 34% wśród generacji X oraz 32% 
wśród baby boomers. Najwięcej nielojalnych pracowników niezwiązanych z firmą, bo 
blisko 40%, jest wśród generacji Y. Ich udział wśród pokolenia X wynosi 34%,  
a wśród baby boomers – 37%”. Lojalność pracowników stanowi rodzaj postawy, czyli 
jedną ze składowych kapitału ludzkiego, która rzutuje na jego wartość, a zatem i na 
to, czy ów kapitał będzie stanowił MVE. 

Kształtowanie lojalności pokolenia Y, tj. stosowanie strategii ERM (Employee Re-
lationship Management) (inaczej: strategii prolojalnościowej dla pracowników, strategii 
budowania długookresowych relacji z pracownikami, strategii wiązania pracowni-
ków z organizacją), będącej odpowiednikiem CRM (Customer Relationship Manage-
ment), wymaga stosowania odpowiednich metod diagnozy typów lojalności, gdyż ich 
określona dynamika może doprowadzić do nieuzyskania odpowiedniego poziomu 
(natężenia) lojalności wśród MVE pokolenia Y, a tym samym do „postarzenia się 
załogi”.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przydatnych w diagnozie lojalno-
ści metod analizy strategicznej i operacyjnej personelu różnych pokoleń pracowni-
ków (tj. celów i sposobów posługiwania się tymi metodami) oraz prezentacja wyni-
ków własnych badań empirycznych przy wykorzystaniu niektórych z tych metod. 
Przyjęto, iż lojalność oznacza prawdopodobieństwo kontynuowania przez pracow-
nika pracy w organizacji ze względu na uzyskiwane przez niego wartości (o cha-
rakterze instrumentalnym, hedonistycznym, symbolicznym), dobro innych osób 
bądź brak innych możliwości pracy albo też wysokie koszty jej zmiany. Postawiono 
następującą hipotezę: metody analizy strategicznej oraz operacyjnej diagnozy po-
staw lojalnościowych mogą mieć względem siebie charakter komplementarny bądź 
wykluczający, przy czym możliwe jest ujęcie za ich pomocą międzypokoleniowych 
różnic tych postaw.

Własne badania empiryczne dotyczyły tylko wybranych kwestii, tj. natężenia, 
motywów i dynamiki lojalności; ryzyka lojalnościowego, typów lojalności. Metodo-
logię tych badań przedstawiono poniżej.

Charakterystyka badanej populacji i próby oraz wykorzystanych 
metod statystycznych

Badania (por. Lipka, 2012) przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej. Pyta-
nia wyświetlane były pojedynczo, w ustalonej kolejności, przy czym, aby przejść do 
następnego pytania, nie trzeba było odpowiadać na pytanie poprzednie. 

ZZL(HRM)_2015_1(102)_Lipka_A_Winnicka-Wejs_A_Acedanski_J_9-23



11Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności...

Informacje o ankiecie wraz z adresem strony internetowej zostały zamieszczone 
w lipcowym i sierpniowym newsletterach wysyłanych w formie elektronicznej do 
osób związanych z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami (PSZK). PSZK 
jest zawodową i ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 20 tysięcy ekspertów 
zarządzania kapitałem ludzkim. Respondenci mogli wypełniać ankietę w okresie od 
7 lipca do 26 sierpnia 2011 roku. 

W badaniu wzięły udział 84 osoby. Po odrzuceniu ankiet, w których nie udzie-
lono odpowiedzi na ponad połowę pytań, liczebność próby ustaliła się na poziomie 
58 osób. Z tej liczby ponad 90% odpowiedziała na wszystkie pytania. Wśród bada-
nych osób mężczyźni stanowili 19%, kobiety zaś 81%. Porównując to z wynikami 
dla całej zbiorowości równymi odpowiednio 29% i 71%, można zauważyć pewną 
nadreprezentatywność kobiet w próbie. Jednakże ze względu na fakt, że w próbie 
nie odnotowano statystycznie istotnych zależności pomiędzy płcią respondentów  
a odpowiedziami na inne pytania, poza pytaniem dotyczącym postrzeganego ryzyka 
lojalnościowego, które to ryzyko znacznie częściej było postrzegane jako wysokie 
przez kobiety, nie ma podstaw do formułowania tezy, że obciążenie próby odnośnie 
do płci spowodowało różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w próbie a rezul-
tatami dla całej zbiorowości. Z kolei analizując struktury ze względu na charakter 
przynależności do PSZK, różnice są mniejsze. W próbie – 75% respondentów to 
sympatycy, a pozostałe 25% to członkowie PSZK. W całej zbiorowości odsetki te 
są równe odpowiednio 80% i 20%. W tym aspekcie można więc uznać, że próba 
dość dobrze odzwierciedla badaną zbiorowość.

Personalne SWOT jako metoda diagnozy uwarunkowań lojalności

Celem zastosowania personalnego SWOT w diagnozie lojalności jest określenie 
możliwości pozyskania dla organizacji lojalnych pracowników różnych generacji, 
ich utrzymania w organizacji względnie odzyskania pożądanych byłych pracowników. 
W tabeli 1 przedstawiono fragment schematu do identyfikacji mocnych (strengths) 
i słabych (weaknesses) stron dotyczących pozyskania, utrzymania i odzyskania lojal-
nych pracowników. Na ich podstawie można określić, czy strategia ERM będzie 
bliższa strategii: mini-mini, mini-maxi, maxi-mini, maxi-maxi.
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Tabela 1. Fragment schematu do identyfikacji mocnych i słabych stron 
dotyczących pozyskania, utrzymania i odzyskania lojalnych pracowników

Substrategie personalne – ocena w porównaniu z 
konkurentem

Słaba 
strona

Silna 
strona

Porów-
nywalna 
sytuacja

Substrategia określania zapotrzebowania na pracowników
■ Przeprowadzanie badań rynku pracy (jego cech: atomi-
styczności, homogeniczności i przejrzystości oraz relacji 
popytowo-podażowych – rynku wynagrodzeń) kandyda-
tów do pracy (z różnych generacji)
■ Jakość analizy zmian na rynku pracy (np. obserwacja 
zjawiska „job-hoppingu“z uwzględnieniem różnic mię-
dzypokoleniowych)
■ Jakość informacji uzyskiwanych ze szczebla taktycz-
nego dotyczących wyników agregacji wymagań pracy 
i wartości wskaźników określających potrzebną liczbę 
lojalnych pracowników różnych generecji
■ Umiejętność zapobiegania niedoborom i nadwyżkom 
zatrudnienia lojalnych/nielojalnych pracowników (róż-
nych pokoleń)
■ Uwzględnienie problemu multilojalności pracowników 
(różnych generacji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lipka, 2000, s. 111–113

Analiza kohortowa jako podstawa do ustalenia konieczności prewencji 
utraty lojalności

Analiza kohortowa zorientowana jest na ustalenie dynamiki (tempa) odchodze-
nia pracowników (tworzących kohortę, czyli zbiorowość pracowników, którzy pod-
jęli pracę w określonym przedziale czasu) z organizacji, w oparciu o dane dotyczące 
ich stażu pracy, wzbogacone innymi danymi, na przykład takimi, jak reprezento-
wany typ i natężenie lojalności (które to mogą służyć do wyznaczania podkohort). 
Na podstawie tych danych (zebranych w tzw. tabeli kohortowej) wykreśla się – dla 
kohorty i ewentualnie dla podkohort – krzywą dożycia, przedstawiającą związek 
pomiędzy stażem pracy a odsetkiem pozostających pracowników (który na począt-
ku jest równy 100%, a później maleje). Ponadto wyznacza się: wskaźnik dożycia 
(stanowiący iloraz pracowników z kohorty, którzy przez określony czas pozostają  
w firmie), wskaźnik ubytku (będący dopełnieniem wskaźnika dożycia do 100%), 
półtrwanie kohorty (half-life of  the group), czyli czas odpowiadający wartościom 
wskaźnika dożycia oraz wskaźnika ubytku równym po 50%.
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Celem analizy kohortowej w kontekście ERM jest wzmocnienie określonych 
działań w ramach marketingu personalnego w stosunku do tych podkohort MVE, 
które w oparciu o tę analizę zostały zidentyfikowane jako najbardziej zagrożone 
ryzykiem odejścia z firmy. Należy do nich podkohorta pokolenia Y.

Wyniki analizy kohortowej mogą być uzupełniane rezultatami analizy punktów 
zwrotnych w relacjach z pracownikami oraz analizy asocjacyjnej. Ta pierwsza wy-
maga systematycznego prowadzenia protokołu zdarzeń krytycznych (pozytywnych 
i negatywnych), stosowanych niekiedy w ocenianiu pracowników. Pozwala ona na 
postawienie wniosków co do prawdopodobnych pro- lub antylojalnościowych za-
chowań pracowników, a tym samym na zaprogramowanie odpowiednich działań 
je modyfikujących (wzmacniających lub osłabiających). Z kolei analiza asocjacyjna 
polega na identyfikacji kierunków i częstotliwości odejść pracowników z firmy po-
przez badanie treści rozmów zwalniających.

Analiza wartości życiowej pracowników i jej znaczenie dla projektowania 
programów lojalnościowych

Wartość pracowników (na przykład portfela pracowników złożonego z MVE) zale-
ży od różnych czynników, w tym od ich lojalności.

Można o niej wnioskować na podstawie (opartej na formule zdyskontowanych 
przepływów gotówkowych DCF – Discounted Cash Flow i uwzględniającej NPV – Net 
Present Value) wartości LTV (Worker Lifetime Value), wyznaczonej za pomocą wzoru:

LTV = -K + p1: (1+k) + p2 : (1+k)2 + … + pn : (1+k)n

gdzie:
K – koszty związane z zatrudnieniem pracownika w organizacji (w tym wyna-

grodzeń),
P – przepływy gotówkowe na stanowisku,
k – koszt kapitału (głównie z liczby iloczynów wskazujących na prognozowaną 

liczbę lat, które pracownik spędzi w organizacji). 
Ponadto wartość LTV wskazuje, jak cenny jest konkretny pracownik, a zatem 

jaką wagę ma zatrzymanie go w firmie. Porównanie wartości LTV różnych pra-
cowników zaliczanych do MVE pozwala na stosowanie w ramach human resour-
ce-marketingu – marketingu zróżnicowanego, tj. na przykład różnych programów 
lojalnościowych dla różnych segmentów wyodrębnionych (na podstawie wartości 
LTV i innych cech) w ramach MVE. Segmenty te mogą uwzględniać różnice mię-
dzy- i pozapokoleniowe pracowników.
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Analiza zadowolenia pracowników z pracy a ich lojalność

Nie ma automatyzmu pomiędzy zadowoleniem (satysfakcją) z pracy a lojalnością, 
gdyż związki pomiędzy nimi mogą być różne. Dość jasne (choć wciąż wymagają-
ce doprecyzowań) wydają się natomiast związki pomiędzy zadowoleniem klientów 
a zadowoleniem pracowników, a mianowicie pozytywna korelacja pomiędzy nimi 
objaśniana jest przy użyciu: balance theory F. Heidera (1946, 1958); emotional contagion 
(Hochschild, 1983; Hatfield, Cacioppo, Rapson, 1994; Doherty, 1997; Pugh, 2001; 
Barger, Grandey, 2006) czy attraction selection model (Brown, Lam, 2008; Gerpott, Pau-
kert, 2011) oraz różnicowanie pomiędzy: bezpośrednimi, pośrednimi oraz mode-
rującymi efektami wpływu zadowolenia pracowników i klientów (Stock-Homburg, 
2009).

Niejasność relacji między satysfakcją a lojalnością wskazuje na konieczność uzu-
pełniania analiz satysfakcji z pracy analizami lojalności. Badanie zadowolenia pra-
cowników może przy tym spełniać funkcję eksploracyjną (identyfikacji czynników 
zadowolenia/niezadowolenia) lub diagnostyczną (pomiaru zadowolenia w oparciu  
o zidentyfikowane w fazie eksploracji czynniki). Samo badanie zadowolenia, zazwy-
czaj za pomocą kwestionariusza ankiety, może być zorientowane na określenie luk 
(gaps) w „obsłudze” pracowników przez podmioty zarządzające. Badania tego ro-
dzaju nie przeprowadzono, tj. w przeprowadzonej ankiecie nie uwzględniono pytań 
odnoszących się do wymienionych luk. Możliwe natomiast byłoby w jego ramach 
ustalenie m.in. między- i pozapokoleniowych różnic między oczekiwaniami klien-
ta wewnętrznego a postrzeganiem tych oczekiwań przez zarządzających zasobami 
ludzkimi.

Badanie natężenia, motywów i dynamiki lojalności

Indywidualna lojalność pracowników różnych generacji podlega gradacji, a zatem 
możliwe jest określenie jej natężenia i dynamiki. Należy też przyjąć, iż występuje 
polimotywacyjność motywów lojalności, przy czym każdy z nich może pełnić dwo-
istą funkcję: stymulującą lub inhibicyjną. Motywy można dzielić w różny sposób, 
między innymi na racjonalno-funkcjonalne (np. perspektywa uzyskania w przyszło-
ści wyższego wynagrodzenia) i emocjonalno-symboliczne (np. zgodność osobistego 
systemu wartości z hierarchią wartości w kulturze organizacyjnej).

Jeśli chodzi o motywy multilojalności, to są nimi głównie: motyw ekonomiczny 
(konieczność dodatkowego zarobkowania przez pracownika) oraz motyw różnorod-
ności (dążenia do nowych/urozmaiconych wrażeń i stymulacji). Ten drugi może wy-
różniać pokolenie Y. 
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Przedmiotem diagnozy może być siła motywów, ich uwarunkowania i konstela-
cje, a także ich relacje (hierarchiczność, konkurencyjność, komplementarność) dla 
różnych pokoleń pracowniczych. Trzeba przy tym podkreślić, iż operacjonalizacja 
motywów nie jest łatwa, a wiarygodność wyników ich badania, na przykład za po-
mocą kwestionariusza ankiety, można podważać.

Jeśli chodzi o dynamikę lojalności pracowników, to w jej diagnozie można przyjąć 
model opracowany przez Oliviera (1999, s. 36) dla klientów, tj.

lojalność poznawcza (poznanie) —> lojalność emocjonalna (zauroczenie) —> 
lojalność motywacyjna (przekonanie) —> lojalność behawioralna (działanie).

W badaniu ankietowym określono autopercepcję poziomu lojalności oraz dekla-
rowane przez respondentów powody kontynuacji pracy w obecnej firmie. Dwie trze-
cie badanych uważało, że ich lojalność jest wysoka lub bardzo wysoka, a mniej niż 
20% deklarowało, że jest ona niska lub bardzo niska. Co ciekawe, mimo tak wysokiej 
bieżącej subiektywnej lojalności, odpowiedzi sugerowały spadek lojalności w ciągu 
ostatniego roku. Obniżenie jej poziomu wskazała ponad połowa pytanych osób, a na 
jej wzrost tylko nieznacznie więcej niż 20%. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że średnio czterech na dziesięciu responden-
tów jest multilojalnych, podejmując dodatkową pracę. Ich stosunkowo niski udział 
wynikać może z doboru próby, a dokładnie rzecz biorąc – ze specyfiki pracy bada-
nych, która zazwyczaj jest pracą ośmiogodzinną, o ściśle określonym czasie. Wyniki 
potwierdzają przewagę motywu ekonomicznego u osób multilojalnych. Jednocześnie 
charakterystyczne jest, że prawie co piąty multilojalny poświęca tyle samo lub więcej 
swego czasu innej organizacji, co można interpretować jako ich równoprawne trak-
towanie i posiadanie zatrudnieniowej alternatywy.

Badano również powody kontynuacji pracy w obecnej firmie. Motyw o charakte-
rze racjonalno-funkcjonalnym (chęć dalszego uczestnictwa w projektach/zadaniach) 
dotyczy prawie 70% respondentów, a dwa motywy o charakterze emocjonalno-sym-
bolicznym (usatysfakcjonowanie pracą w firmie oraz więzi z pracownikami) plasują 
się na drugim i trzecim miejscu. Większą rolę odgrywają motywy wywołane przymu-
sem zewnętrznym, związane z kosztami przejścia niż motywy spowodowane przy-
musem wewnętrznym lub względami prawnymi. 

Wyniki dotyczące powodów kontynuacji pracy w obecnej firmie współgrają  
z rezultatami zestawienia dominujących strategii z występowaniem jakichkolwiek 
zadeklarowanych motywów kontynuacji aktualnej pracy, co ilustruje tabela 2. Oso-
by zatrudnione w firmach stosujących strategię pozyskiwania lojalnych pracowni-
ków zdecydowanie częściej (66%) deklarowały brak jakichkolwiek motywów pracy  
w firmie. Stosunkowo wysoki odsetek takich osób był także w grupie responden-
tów zatrudnionych w firmach z dominującą strategią przymusu celem zatrzymania 
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pracowników w przedsiębiorstwie (33%). W innych przedsiębiorstwach było bardzo 
niewiele osób, które deklarowały brak motywów kontynuacji pracy. Łącznie było ich 
bowiem tylko sześciu na czterdziestu trzech. Zależność ta jest umiarkowana, współ-
czynniki korelacji Φ2 Yule’a, C Pearsona oraz V Cramera mieszczą się w przedziale 
0,4–0,45.

Tabela 2. Dominujące strategie lojalnościowe a istnienie motywów kontynuacji 
pracy w firmie według respondentów (pytanie 3)

Dominująca strategia Występują motywy
tak nie

Motywowanie przez wpływanie na zadowolenie 19 3
Motywowanie korzyściami 15 3
Nacisk na pozyskiwanie nowych lojalnych pracowników 3 6
Przymus 4 2
Motywowanie do dzielenia się wiedzą 3 0

χ2=12,0 (0,02); Φ2=0,45; C=0,41; V=0,45

Źródło: Lipka i wsp., 2012, s. 175

Badanie ryzyka lojalnościowego

W organizacjach może być niejednakowa świadomość ryzyka lojalnościowego róż-
nych pokoleń pracowników oraz jego wpływu na percepcję wartości tychże organi-
zacji. Niedostrzegane mogą być same źródła ryzyka lojalnościowego, które można 
podzielić na ryzyko:

■ wartości rynkowej organizacji wiążące się z wykorzystywaniem lojalności jako 
behawioralnej dźwigni wartości [w tym m.in.: ryzyko: (niestabilności) zatrudnienia; 
trudności z planowaniem zatrudnienia; poziomu i rentowności zatrudnienia; przy-
chodów; kreatywności; kosztów związanych z kontrolą, wymianą pracowników; 
szkoleniami; wizerunkiem organizacji; odporności na działania marketingowe in-
nych pracodawców; spadku morale];

■ diagnozy lojalności (w tym: wyboru niewłaściwych metod tej diagnozy oraz 
interpretacji jej wyników);

■ strategii i taktyki retencyjnej (w tym: ryzyko formułowania, implementacji stra-
tegii z jej skutecznością i efektywnością włącznie);

■ pracowniczych programów lojalnościowych (w tym: (nie)wspierania przez te 
programy strategii prolojalnościowej).
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Ryzyko to może być oceniane przy wykorzystaniu macierzy prawdopodobieństw 
i skutków ryzyka, na przykład według J. E. Martina i P. F. Heaulme (1998). Tego 
rodzaju ocena powinna być punktem wyjścia do opracowania metod zarządzania ry-
zykiem lojalnościowym. Mogą one opierać się na następujących podstawach (Gmür, 
Klimecki, 2001, s. 31): korzyści, związki emocjonalne, normy, moralne zobowiąza-
nia, przymus.

W badaniu własnym nie wykorzystano tej macierzy, lecz analizowano opinie 
respondentów dotyczące ryzyka lojalnościowego. Zdecydowanie dominowały od-
powiedzi, że straty te są wysokie (46%) oraz bardzo wysokie (28%). Zaledwie 5% 
badanych uważało, że są one niskie lub bardzo niskie.

Niepokojące jest jednak to, że nie wszyscy badani, mimo uprawianej profesji, 
postrzegali straty produktywności spowodowane niepełnym zaangażowaniem jako 
wysokie lub bardzo wysokie, choć oczywiście tego rodzaju sytuacja może nie doty-
czyć ich firm. Także prawie połowa respondentów nie widzi związku pomiędzy lo-
jalnością pracowników a wartością firmy (por. tab. 3). Nie wydaje się, aby w każdym 
wypadku chodziło o realizację strategii niewymagającej lojalności.

Tabela 3. Ekonomiczne konsekwencje lojalności według respondentów 

Dominująca strategia Odsetek  
odpowiedzi

a) Lojalność podwyższa wartość firmy, gdyż jest ona wysoka 56,9
b) Lojalność nie podwyższa wartości firmy, gdyż nie jest ona wysoka 25,9
c) Lojalność nie podwyższa wartości firmy, gdyż nie ma ona na nią wpływu 17,2

Źródło: Lipka i wsp., 2012, s. 180

Takie same wnioski można wyprowadzić z odpowiedzi na pytanie dotyczące po-
strzeganego poziomu ryzyka lojalnościowego. Prawie połowa badanych osób wska-
zała, że jest ono na średnim poziomie, a prawie jedna trzecia, że jest wysokie. Tylko 
15% badanych uważało je za niskie lub bardzo niskie.

Badanie programów lojalnościowych

W ramach zarządzania ryzykiem lojalnościowym mogą być stosowane pracownicze 
programy lojalnościowe, czyli wewnętrznie koherentne, tworzące system działania 
zorientowane na: wykreowanie określonych typów lojalności, uzyskanie ich okre-
ślonego poziomu wśród zatrudnionych oraz zapobieganie demotywacji do lojal-
ności. Można przy tym wyróżnić ofensywne oraz defensywne cele stosowania tych 
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programów. Do pierwszych należy przykładowo podwyższenie udziału lojalnych 
pracowników (różnych generacji) w ich ogólnej liczbie, a do drugich – wydłużenie 
czasu retencji pracowników w organizacji. Projektując program lojalnościowy dla 
pracowników, należy przy tym ustalić hierarchię jego celów. Programy mogą wy-
korzystywać – obrazowane za pomocą odpowiedniego portfolio – typy lojalnych 
pracowników (por. punkt „Diagnoza typów lojalności“). Tworzą one segmenty, dla 
których mogą być komponowane zróżnicowane (ale posiadające określony wspólny 
rdzeń) programy, na przykład w oparciu o koncepcję 4 „P” (product – np. zakres 
oferowanych w programie nagród; price – np. minimalny okres retencji w firmie 
zapewniający uzyskanie określonej nagrody; placement – np. sposób komunikowa-
nia się nadawców i odbiorców programu, promotion – np. metody zachęcania do 
udziału w programie określonych osób).

Przedmiotem diagnozy może być nie tylko ryzyko pracowniczych programów 
lojalnościowych (por. punkt „Badanie ryzyka lojalnościowego“), ale i jego efektyw-
ność. Zdiagnozować zatem można ewentualnie występujące zjawisko kanibalizacji 
w znaczeniu przewyższania przez nakłady (na przygotowanie, implementację, eks-
ploatację i aktualizację programu) efektów jego stosowania. W ramach diagnozy 
można też identyfikować błędy obniżające skuteczność i jakość tych programów, na 
przykład w postaci błędów w projektowaniu zasad uczestnictwa w nich. Badaniem 
można także objąć jakość programów i koszty tej jakości.

Ważny obszar diagnozy stanowi wreszcie badanie reakcji uczestników progra-
mu różnych generacji. Może ono mieć postać kierowanych do nich (przed, po lub 
w trakcie programu) pytań ankietowych dotyczących przykładowo oferowanych  
w jego ramach nagród.

W badaniach własnych nie diagnozowano pod żadnym względem ani samych 
programów, ani reakcji ich uczestników. Spowodowane to było wstępnym charak-
terem badań.

Diagnoza typów lojalności

Typologie lojalności pracowniczej można tworzyć, wykorzystując typologie klien-
tów, na przykład typologię O. Jonesa i W. E. Sassera (1995) czy A. M. Schüller 
(2005). Najbardziej przekonywającą (ze względu na możliwość przyporządkowania 
do niej faz lojalności/uchwycenia dynamiki lojalności oraz podstaw wiązania pra-
cowników z firmą – por. punkt 5 i 6) wydaje się jednak typologia opierająca się na 
mechanizmach wewnętrznych lojalności (por. tab. 4).
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Tabela 4. Wybrane typy lojalności pracowniczej

Nazwa typu 
lojalności

Opis Zaufanie Przyzwy-
czajenie

Zaangażowanie 
organizacyjne

Lojalność 
świadoma 

Występuje tylko zaufanie (świadomy 
wybór firmy).

+ - brak

Lojalność  
z rozsądku

Pracownik nie jest zaangażowany  
w sprawy organizacji, ale jest do niej 
przyzwyczajony oraz ma zaufa-
nie (gdyż oczekiwania pracownika 
spełnione są na akceptowalnym 
poziomie).

+ + brak

Lojalność za-
angażowana

Zaspokajanie potrzeb ekonomicz-
nych i społecznych pracownika im-
plikuje jego zaufanie i zaangażowanie 
pozytywne.

+ - pozytywne

Lojalność 
partnerska 

Najgłębsza forma lojalności. + + pozytywne 

Lojalność  
z rutyny 

Występuje tylko przyzwyczajenie. 
Poziom zaufania jest niski. Pracownik 
ma wysoką tolerancję na przymus 
pozostawania w firmie.

+ - brak

Nieakcep-
towana 
lojalność  
z przymusu

Pracownik nie ma zaufania, szkodzi 
swymi działaniami firmie (zaangażo-
wanie negatywne), w której pozostaje 
tylko ze względu na brak innych 
możliwości.

- - negatywne

Bezradna 
lojalność  
z przymusu

Istnieje zewnętrzny przymus pozosta-
wania w firmie.

- + negatywne

Lojalność 
wyrozumiała

Mimo zaufania i przyzwyczajenia 
pracownik szkodzi interesom firmy. 

+ + negatywne 

Lojalność 
warunkowa

Pracownik grozi, iż nieusunięcie 
wskazanych przez niego problemów 
w firmie spowoduje jego odejście.

+ - negatywne

Źródło: w analogii do: Urban, Siemieniako, 2008, s. 87–95

Badanie zostało przeprowadzone przez autorów niniejszego artykułu bez 
uwzględnienia różnic międzypokoleniowych. 

Zdecydowana większość, bo ponad 3/4 badanych osób, wykazywała się pozy-
tywnym zaangażowaniem organizacyjnym. 16% to osoby o negatywnym zaangażo-
waniu, a pozostałe 7% respondentów cechowało brak zaangażowania.
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Analizując łącznie odpowiedzi na pytania dotyczące zaufania, przyzwyczajenia  
i sumarycznego zaangażowania respondentów, każdej osobie przypisany został 
określony typ lojalności. Rozkład typów przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Rozkład zidentyfikowanych typów lojalności respondentów

Źródło: opracowanie własne

W badanej próbie najczęściej pojawiały się dwa typy lojalności. Lojalność za-
angażowana, którą charakteryzuje pozytywne zaangażowanie, zaufanie i brak ru-
tyny w pracy, oraz lojalność zaangażowana bez zaufania, która nie wystąpiła we 
wcześniejszym opisie. Osoby o lojalności tego typu cechują się pozytywnym za-
angażowaniem w pracę i jednoczesnym brakiem zarówno zaufania do firmy, jak  
i przyzwyczajenia do pracy w niej. Pierwszy z omówionych typów lojalności zdiagno-
zowano u 16 (27%) badanych osób, a drugi – u 17 (29%). Na trzecim miejscu pod 
względem częstotliwości występowania znajdował się także typ wcześniej nieokreślo-
ny, który został nazwany lojalnością zaangażowaną z rutyny, gdyż od lojalności zaan-
gażowanej bez zaufania różni się tylko występowaniem przyzwyczajenia w pracy dla 
aktualnej organizacji. Osób o takim typie lojalności było 7, co stanowi prawie 12% 
wszystkich respondentów. Pozostałe typy lojalności w próbie pojawiały się rzadko. 

Badanie wykazało, że istnieją statystycznie istotne zależności pomiędzy tak okre-
ślonymi typami lojalności a takimi zmiennymi, jak: stosowane w firmie strategie 
prolojalnościowe, stopień zaangażowania w trwałość relacji firmy i pracowników, 
akceptacja sposobów realizacji przez firmę swoich celów, subiektywna ocena wy-
sokości strat spowodowanych nielojalnością pracowników, postrzeganie ryzyka 
lojalnościowego w firmie, typy pracownicze reprezentowane przez respondentów, 
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siła związku emocjonalnego z obecnym pracodawcą oraz poziom lojalności wzglę-
dem niego, a także jego dynamika. Nie stwierdzono natomiast istotnych powią-
zań pomiędzy typami lojalności a odpowiedziami na pytania zawarte w metryczce.

Zakończenie

Powyżej zaprezentowano osiem różnych metod diagnozy/obszarów badania postaw 
lojalnościowych, które mogą identyfikować różnice między- i pozapokoleniowe tych 
postaw. Analizę SWOT, analizę kohortową, badanie ryzyka lojalnościowego i analizę 
wartości życiowej pracowników należy przypisać do metod analizy strategicznej (ze 
względu na horyzont czasowy, a także znaczenie dla organizacji), pozostałe zaś – do 
metod analizy operacyjnej. Czy metody te są względem siebie konkurencyjne czy 
też komplementarne? Wydaje się, iż można to rozstrzygnąć, ustalając logiczną ko-
lejność ich stosowania. Zapewne należy rozpocząć od analizy kohortowej. W przy-
padku nieakceptowanej stopy odejść pracowników – przystąpić do analizy SWOT 
oraz badania ryzyka wartości rynkowej organizacji związanego z wykorzystywaniem 
lojalności jako behawioralnej dźwigni wartości. Ich uzupełnieniem powinna być ana-
liza wartości życiowej kluczowych pracowników. A zatem wynik badania za pomocą 
analizy kohortowej może skłaniać do jego kontynuacji za pomocą innych metod lub 
wykluczyć ich stosowanie. W przypadku reakcji na badanie w postaci sformułowania 
strategii Employee Relationship Management należy włączyć do diagnozy ryzyko 
strategii i taktyki retencyjnej. Przed przełożeniem tej taktyki na szczebel operacyjny 
należy dokonać analiz: typów lojalności, jej natężenia, motywów i dynamiki, a także 
– analizy zadowolenia z pracy. W oparciu o nie należy opracować programy lojalno-
ściowe, diagnozując związane z nimi ryzyko (uzupełnione o oceny analiz ryzyka dia-
gnozy). W trakcie i po zakończeniu określonych etapów implementacji adresowanych 
do różnych pokoleń pracowniczych programów lojalnościowych należy dokonywać 
diagnoz typów lojalności, jej natężenia, motywów i dynamiki oraz zadowolenia z pra-
cy. Potwierdza to postawione na wstępie przypuszczenie o hierarchiczności procesu 
diagnozy lojalności, a także wykluczaniu się bądź uzupełnianiu metod stosowanych 
w tej diagnozie. Weryfikacji przypuszczenia dokonano na gruncie logicznego wnio-
skowania. Wymaga ono jednak także weryfikacji w praktyce.
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 Intergenerational and Outside Differences in Loyalty:  
Methods of  Diagnosis

Summary
The article characterizes eight methods for studying loyalty—diagnosis of  its inten-
sity, motives and dynamics, diagnosis of  its types, study of  job satisfaction, analysis 
of  employee life values, personal SWOT analysis, cohort analysis, study of  loyalty 
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risk, and study of  employee loyalty programs. It does so presenting the results of  
own empirical research regarding some of  them. The methods may bring to light 
intergenerational and outside differences in loyalty.

____________________

A n n a  L i p k a – profesor nauk ekonomicznych od 2002 r., od 2006 r. – kierownik 
Katedry Zarządzania Organizacjami. Autorka 10 książek, współautorka (z osobami 
z Katedry Zarządzania Organizacjami) – 12 (tytuł ostatniej: „Postawy wobec czasu 
pracy jako źródło ryzyka personalnego”); stypendystka Deutscher Akademischer 
Austauschdienst; zainteresowania badawcze: strategiczne zarządzanie zasobami 
ludzkimi, controlling personalny, kształtowanie jakości i wartości kapitału ludzkiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem behawioralnych dźwigni wartości oraz metod wy-
ceny.

A l i c j a  W i n n i c k a - W e j s – doktor nauk ekonomicznych, pracownik nauko-
wo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adiunkt w Katedrze 
Zarządzania Organizacjami; opiekun Koła Naukowego „HR-owców”, członek 
Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; zain-
teresowania naukowe-badawcze: jakość gospodarowania kapitałem ludzkim, zarzą-
dzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji, inwestowanie w kapitał 
ludzki, ryzyko personalne, efektywność procesów personalnych. 

J a n  A c e d a ń s k i – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydak-
tyczny Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, adiunkt 
w Katedrze Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii; zainteresowania 
naukowe: matematyczne modelowanie i prognozowanie procesów ekonomicznych, 
metody obliczeniowe w ekonomii. 
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