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Wybrane założenia polityki wynagrodzeń 
wspartej na relacji „dynamiczne zdolności–rutyny”

W artykule autor podejmuje próbę wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolno-
ści i rutyn do opracowania polityki wynagrodzeń w firmie. Dla realizacji celów ar-
tykułu zastosowano prosty schemat wnioskowania dedukcyjnego. Opierając się na 
opisie dynamicznych zdolności i rutyn, zaproponowano trzy podstawowe wytyczne 
dla konstrukcji systemu wynagrodzeń. Pierwsza dotyczy kryteriów wynagradzania. 
Druga opisuje sposób tworzenia struktury i doboru form, typów wynagrodzeń. 
Trzecia poziomu płac. Ich treść sugeruje sposób projektowania systemu wynagro-
dzeń, który, w pewnym zakresie, różni się od dotąd opisywanych w literaturze.

Słowa kluczowe: rutyny (routines), dynamiczne zdolności (dynamic capabilities), system 
wynagrodzeń (reward system), polityki wynagrodzeń (compensation policies)

Wprowadzenie

Jednym z podstawowych kanonów współczesnego zarządzania jest nadążanie lub wręcz 
wyprzedzanie zmian w otoczeniu. Jednocześnie, co wynika z procesów utrwalania zacho-
wań ludzkich, każde rozwiązanie organizacyjne zmierza do stabilizacji. Stabilne punkty 
odniesienia pozwalają oceniać postęp, identyfikować skalę zmiany, odczuwać przynależ-
ność – są zatem niezbędne dla człowieka. Problem uchwycenia odpowiedniego poziomu 
relacji „stabilność–zmiana” jest jednym z kluczowych tak w wymiarze organizacyjnym, 
jak i  osobistym. Dotyczy on także zarządzania wynagrodzeniami (szerzej: tworzenia 
bodźców, motywacji). Dla jego określenia należy odpowiedzieć na pytanie, jakie zało-
żenia w polityce wynagrodzeń firmy ukształtują tę relację na pożądanym poziomie. Roz-
wiązanie tej kwestii możliwe jest na wiele sposobów. W przedstawionym poniżej tekście 
wybrano jeden z nich. Opiera się on na rozróżnieniu dynamicznych zdolności (capabi-
lities) i rutyn. Dynamiczne zdolności podbiły umysły badaczy i praktyków zarządzania 
pod koniec ubiegłego wieku. Nieco wcześniej zainteresowano się rutynami. Przegląd 
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dostępnej autorowi literatury wydaje się wskazywać, że popularyzowane rozwiązania pła-
cowe słabo akcentują oba te zagadnienia, nie mówiąc już o problemie tworzenia relacji 
pomiędzy nimi. W poniższej pracy starano się tę lukę wypełnić. Podjęto to wyzwanie, 
mimo przypuszczenia, że osoby gruntownie znające tematykę zdolności i  rutyn mogą 
mieć wątpliwości, co do możliwości rozdzielenia obu pojęć. Atrakcyjność takiego wy-
zwania przeważyła jednak obawę o krytykę. Różnica pomiędzy zdolnościami i rutynami 
dostrzegana jest w literaturze [Dosi, Nelson, Winter, 2000].

Przy założeniu możliwości rozdzielenia rutyn i zdolności, głównym celem opracowa-
nia stało się stworzenie zarysu wytycznych dla polityki wynagrodzeń, która ma sprzyjać 
utworzeniu w organizacji relacji dynamiczne zdolności–rutyny odpowiedniej do jej prze-
życia. Cel deskryptywny dotyczy propozycji opisu relacji dynamicznych zdolności i rutyn 
z  perspektywy przydatnej do tworzenia wytycznych w  zakresie polityki wynagrodzeń. 
Cel metodologiczny związany jest z tworzeniem zarysu sposobu projektowania polityki 
wynagrodzeń opartej na poszukiwaniu tytułowej relacji. Autor starał się także, aby wyniki 
prac studialnych przyniosły rezultat w postaci praktycznych przykładów rozwiązań.

Do realizacji celów zastosowano prosty schemat wnioskowania dedukcyjnego. Pod-
stawowy opis koncepcji bazowej został wyprowadzony na podstawie studiów nad wy-
branymi tekstami z zakresu dynamicznych zdolności i rutyn. Nie jest to przy tym pełna 
synteza i  oryginalna krytyka, a  raczej zestawienie podstawowych tez formułowanych 
przez twórców. Częściowo korzystano także z opracowań wtórnych i omówień. Niestety, 
w tekstach źródłowych i wtórnych odnaleziono jedynie wzmianki na temat kwestii bodź-
ców i motywacji. Dla fachowca wzmianki te mają charakter bardzo ogólny i dość po-
wszechnie znany. Dlatego też jedynie skorzystano z nich, poszukując dodatkowych racji 
lub inspiracji. W znaczącej większości potrzebne było wypracowanie własnego schematu 
relacji i, w konsekwencji, propozycji wytycznych polityki wynagrodzeń w organizacjach 
nastawionych na zysk (ideę dynamicznych zdolności w  zasadzie wiązano dotąd tylko 
z tymi organizacjami). Autor ma jednocześnie nadzieję, że propozycja może zostać za-
uważona przez specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy pracują w innych ty-
pach organizacji. Opracowanie kończy dyskusja o otrzymanych wynikach, zastosowanej 
metodzie i propozycje dalszych starań badawczych.

Wybrane założenia koncepcji dynamicznych zdolności

Kluczowe dla zrozumienia idei dynamicznych zdolności są prace, które zostały napisane 
samodzielnie lub we współautorstwie przez Davida Teece’a [Teece, 2007; Teece, Pisano, 
Shuen, 1997; Teece, Pisano, 1994]. Wynika z  nich, że narastające i  burzliwe zmiany 
środowiska w ostatnich trzech dekadach wywołały potrzebę pełniejszego zrozumienia, 
jak zdobywana jest przewaga konkurencyjna. W odpowiedzi na to pytanie autorzy opra-
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cowań o dynamicznych zdolnościach analizują źródła oraz metody kreowania i zdoby-
wania bogactwa przez prywatne przedsiębiorstwa, które operują w środowisku szybkich 
zmian technologicznych [Teece, Pisano, Shuen, 1997, s. 509]. Jest to możliwe jedynie 
wówczas, gdy istniejące zdolności podążają za zmieniającym się środowiskiem. Takie 
zdolności można traktować jako istotny fragment atrybutów organizacji – wyróżniają-
cych i trudnych do replikacji. W ich poszukiwaniach, zdaniem Teece’a [2007], kluczowe 
stają się trzy behawioralne, dynamiczne zdolności organizacji: 1) wykrywanie/wyczuwa-
nie (i kształtowanie) szans i zagrożeń; 2) chwytanie/korzystanie z możliwości; 3) utrzy-
mywanie konkurencyjności poprzez ulepszanie, łączenie, chronienie, a nawet rekonfi-
gurowanie namacalnych i nieuchwytnych aktywów. Zadania związane z wykształceniem 
tych zdolności mają charakter strategiczny. Myli się jednak ten, kto przypuszcza, że są 
to zadania przynależne jedynie naczelnemu kierownictwu. To raczej cała organizacja, 
wszyscy jej członkowie muszą je podejmować i być przygotowanymi do ich realizacji. 
Wyraźnie ilustruje to na kolejnych schematach David Teece [2007], podkreślając na 
przykład, że „wyczuwanie” szans pozostaje w związku z systemem analitycznym i indy-
widualnymi zdolnościami do uczenia się, wyczuwania, filtrowania, kształtowania i kali-
browania szans. Takie sugerowane związki dotyczą wszystkich trzech kluczowych zdol-
ności. Jednak osobnym problemem jest to, czy dynamiczne zdolności mają powstawać 
w wyniku synergii i zespołowości, czy też cechować, przynajmniej w jakiejś części, każ-
dego z pracowników. Najważniejsze jest osiągnięcie stanu dynamicznych zdolności całej 
organizacji, zaś sposób spełnienia tego postulatu może być już różny w różnych firmach. 
Wspólne dla nich wszystkich jest jednak to, że idea dynamicznych zdolności jest znana 
powszechnie w organizacji i akceptowana przez jej interesariuszy (właścicieli, pracowni-
ków, a nawet klientów). Zasadnicze kwestie zarządzania związane z kształtowaniem dy-
namicznych kompetencji dotyczą kilku kluczowych spraw [Teece, Pisano, Shuen, 1997].

Pierwsza związana jest z ukierunkowaniem organizacji na rynek. Istotne jest w tym 
miejscu zwrócenie uwagi na to, co jest organizacją, a co rynkiem. W niektórych organi-
zacjach (np. sieciach sprzedażowych wykorzystujących klientów do promocji produk-
tów, a nawet ich sprzedaży) takie rozdzielenie może być dość trudne. Należy go jednak 
dokonać, gdyż wewnętrzne procesy organizacyjne mogą mieć nierynkową logikę, mogą 
blokować uczenie, być destruktywne dla kooperacji. Inne z kolei mogą być przejawem 
jedynie quasi-rynkowych zachowań – wówczas idea urynkowienia jest „wstrzyknięta” do 
firmy, ale kluczowe procesy wymiany koncentrują się na rynku wewnętrznym. W koncep-
cji dynamicznych zdolności, choć ulokowane są one wewnątrz organizacji, ważne jest, 
aby były waloryzowane z perspektywy rynku, a nie z wnętrza. Przy tej ocenie nie należy 
zbytnio polegać na mechanizmie cen i szacowaniu wartości wymiany lub na tworzeniu 
nadziei, że możliwe jest odtwarzanie czy kopiowanie przez innych danych firmowych 
zdolności, a tym bardziej gromadzenie ich na rynku w celu spekulowania nimi. W kon-
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sekwencji rynek jest elementem wartościującym zdolności, ale nie jedynym kryterium ich 
oceny końcowej. Dla wystawienia tej oceny ważne są specyficzne dla każdej organizacji 
trzy wymiary: proces, pozycja i ścieżka zależności od przeszłych wyborów.

Po drugie, zdolności wymagają organizowania i  zarządzania. Procesy te spełniają 
trzy role: 1) koordynacji/integracji, 2) uczenia i 3) rekonfiguracji. O  ile ceny regulują 
gospodarowanie, o  tyle menedżerowie regulują działania wewnątrz firmy. Utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej wymaga połączenia wymiaru zewnętrznego i wewnętrznego, 
stworzenia odpowiedniego układu architektury i  koordynacji elementów organizacji 
i procesów. W ten sposób powstaje statyczny obraz organizacji, której dynamikę nadają 
procesy uczenia się. Być może, zdaniem autorów [Teece, Pisano, Shuen, 1997], proces 
uczenia jest nawet ważniejszy niż proces koordynacji. Uczenie przy tym powinno być 
odnoszone tak do całości organizacyjnej, jak i umiejętności indywidualnych oraz wymaga 
wspólnych kodów komunikacyjnych – wiedza organizacyjna tworzona jest poprzez nowe 
wzory zachowań, przez nowe rutyny i nową logikę działania. Dążenie do osiągnięcia dy-
namicznych zdolności powinno zatem otwierać możliwość zastosowania w firmie nauki 
i doświadczeń międzyorganizacyjnych. I wreszcie rekonfigurowanie dotyczy umiejętno-
ści wprowadzenia zmiany przez ludzi organizacji.

Po trzecie, pozycja firmy wynika nie tylko z koordynacji i uczenia się, ale także posia-
dania specyficznych aktywów (technologicznych, dopełniających, finansowych, reputacji, 
strukturalnych, instytucjonalnych, rynkowych) i wyznaczonych granic organizacyjnych.

Po czwarte, uzyskanie atrybutu posiadania dynamicznych zdolności wymaga głęb-
szego przeanalizowania ścieżki uzależnienia wyborów aktualnych od przeszłych. Szanse 
i ich oszacowanie wymagają często pozbycia się „balastu”, który narósł w konsekwencji 
wcześniejszych (trafnych, dodajmy, na tamten czas) decyzji.

Te cztery punkty w bardzo ogólnym zarysie wskazują, że zarządzanie oparte na idei 
dynamicznych kompetencji nieco inaczej (niż model sił rynkowych, konfliktów czy zaso-
bowy) układa znane elementy organizacji i procesu zarządzania. Inaczej również wpływa 
na ocenę trudności pracy, zbiór oczekiwanych kompetencji, role pracowników. Sednem 
tej koncepcji jest przyjęcie, że rynek, zasoby, gra konkurencyjna i uwarunkowania środo-
wiskowe wymagają specyficznych zachowań dostosowawczych, nad którymi mogą zapa-
nować ludzie organizacji.

Interesującym dla zarządzania zasobami ludzkimi uzupełnieniem koncepcji dyna-
micznych zdolności jest tekst, w  którym poszukiwano psychologicznych założeń ade-
kwatnych dla proponowanej przez Teece’a i współautorów koncepcji. Dzięki niemu dość 
płynnie można przejść z ogólnych założeń koncepcji dynamicznych zdolności na poziom 
zarządzania zasobami ludzkimi, a dalej polityk wynagrodzeń.
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Tabela 1. Psychologiczne założenia zrewidowanych dynamicznych zdolności

Zdolności Zrewidowane psychologiczne założenia
Wykrywanie/wyczuwanie 
i kształtowanie

Identyfikacja i tworzenie szans poprzez szukanie, syntezowanie i fil-
trowanie informacji ma swoje źródło w refleksyjnym stylu poznaw-
czym (intuicja, ukryte asocjacje).
Pochodzi z interakcji pomiędzy refleksyjnym (intuicja, ukryte asocja-
cje) i refleksywnym (wyraźne rozumowanie) poznaniem a emocjo-
nalnymi zdolnościami.
Rozpoznanie, skanowanie i nadawanie kształtu zależą od zdolności 
do używania emocji dla uaktualniania umysłowego odwzorowa-
nia (np. uznanie dysonansu) i wykwalifikowanego wykorzystania 
intuicyjnych procesów do syntetyzowania informacji i tworzenia 
kompetentnych orzeczeń.
Ramy identyfikacji związane są z przestrzenią zarysowaną przez 
opozycje poznania: „gorącego” i „chłodnego” oraz nieświadomego/
automatycznego i świadomego/deliberowanego.

Chwytanie/korzystanie Chwytanie szans wymaga rozbudzania odpowiednich emocjonal-
nych reakcji na nowe kierunki.
Procesy wymagające kognitywnych wysiłków mogą zaostrzać uprze-
dzenia – łagodzenie uprzedzeń wymaga zarówno kognitywnych, jak 
i emocjonalnych zasadności.

Rekonfiguracja Rekonfiguracja wymaga zarządzania zmianą (przejściem) i odtwa-
rzaną redefinicją społecznych tożsamości poprzez łagodzenie ukryte-
go uprzedzenia i samoregulowanie emocjonalnych odpowiedzi na 
zagrożoną przez zmianę tożsamość.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hodgkinson, Healey, 2011

Podsumowując ten krótki zarys podstaw podejścia opartego na dynamicznych zdol-
nościach, można stwierdzić, że powinny one charakteryzować całą organizację. Jednak 
osiągnięcie tego stanu jest możliwe jedynie wówczas, gdy pracownicy będą posiadać ta-
kie indywidualne zdolności, które skonfigurowane dadzą wymagane zdolności organiza-
cyjne. Dla tego stanu konieczna jest, co najmniej, świadomość pracowników w zakresie:

 � erozji zatrzymanych w rozwoju kompetencji,
 � potrzeby nadążania za zmieniającym się środowiskiem,
 � istotności utrzymania poziomu firmowej konkurencyjności.

Rozważając szczegółowo tę kwestię, można przyjąć, że psychologiczne założenia 
z kolumny 2 tabeli 1 mogą pomóc w ustaleniu pożądanych atrybutów pracownika orga-
nizacji opartej na idei dynamicznych zdolności. W efekcie można także, na podstawie 
całości powyższych studiów, uzasadnić wybór wytycznych w  zakresie wynagradzania. 
Jednak, jak założono na wstępie, gwarantowanie dynamiki organizacji jest tylko jedną 
wytyczną polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Drugą, mniej popularną/modną, jest 
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potrzeba utrzymywania odpowiedniego dla jej identyfikacji poziomu stabilizacji. Już 
w wielu fragmentach powyższego opisu można tę konieczność spostrzec.

Założenia dotyczące koncepcji rutyn organizacyjnych

Drugą stroną organizacyjnej rzeczywistości jest dążenie do stabilizacji. Jego praktycznym 
wyrazem jest rutynizacja. Rutyny bardziej odpowiadają nieuświadomionym umiejętno-
ściom wykonania niż posiadaniu uświadomionej wiedzy o tym, jak coś się robi. Rutyny są 
podstawową aktywnością człowieka. Zgodnie z Sidneyem Winterem i Richardem Nelso-
nem [1982], można przyjąć, że rutyny to regularne zachowania, poznawcze regularności, 
skłonności, wzór powtarzalnych regularnych zachowań, który odkrywany jest w działa-
niu i w procesie permanentnego doskonalenia. Zbliża się on do rekurencyjnego wzoru 
interakcji pomiędzy uczestnikami. Rutyny, jako skłonności uwalniają zachowania i ko-
gnitywne regularności. Dlatego, że są quasi-automatyczne, nieuświadomione, przyno-
szą pokój pomiędzy uczestnikami organizacji. Rutynowe wykonywanie czynności w zor-
ganizowanej firmie nie wprowadza elementu kolizji zachowań pracowniczych. Rutyny 
mają kluczowe znaczenie nie tylko w zakresie podtrzymywania stanu istniejącego, ale 
również jego zmian. Nelson, Winter, a później Dosi [2000] uznali, że zmiany w rutynach 
są kluczowym czynnikiem rozwoju organizacji. Przy tym zmiany te mają charakter ewo-
lucyjny, prawie niezauważalny. Przy uznaniu takiej natury rutyn (stabilnej w generaliach, 
ale stale zmieniającej się w szczegółach) proces rozwoju organizacji przebiega w trzech 
zasadniczych etapach: 1) przypadkowego (ślepego) różnicowania, 2) selekcji i 3) zatrzy-
mywania. Przypadkowe różnicowanie tworzy różnorodność wzorów rutyn. Małe zmiany 
indywidualne, dziedziczone, przypadkowe, okazjonalne, tworzą zróżnicowanie i są jed-
nocześnie wtórnymi, niewidocznymi zasobami organizacji. W nich ukryty jest potencjał 
adaptacyjności, ale jednocześnie hamulec przed nadmiernym ryzykiem nowatorstwa. 
Dość radykalnie brzmiące słowo „selekcja” dotyczy tutaj nie tylko fazy wyboru, ale i do-
boru, czyli efektywnego zatrzymywania korzystnych własności pod wpływem okoliczno-
ści. Selekcja to proces wyboru spośród istniejących rutyn tych, które najlepiej są dopa-
sowane do aktualnie panujących w otoczeniu warunków. Podstawowe kryterium selekcji 
związane jest z koncepcją adaptacji. Jednak nie można przyjąć, że selekcja to jedynie 
proces biernego dopasowywania. Poprzez oddziaływanie organizacji na otoczenie, ulega 
ono zmianie, a tym samym zmieniane są również panujące w nim warunki. Selekcja jest 
ukierunkowana na dopasowanie do otoczenia, ale wiele wskazuje na to, że wewnętrzne 
procesy selekcji także mają znaczenie dla zmian otoczenia. Należy dodać, że w ujęciu 
ewolucyjnym selekcja jest procesem, którego efekty zawsze powinny być rozpatrywane 
z uwzględnieniem wielopoziomowej, złożonej struktury rzeczywistości i skutków zmian. 
Zatrzymywanie wyselekcjonowanego wzoru następuje w wyniku złożonych okoliczności, 
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a nie prostej decyzji kierownictwa organizacji, że coś jest dobrze dopasowane do strate-
gicznych planów określonej grupy (np. właścicielskiej). Teoretycznie, zatrzymywane po-
winny być rutyny najlepiej dostosowane do aktualnych warunków, ale w praktyce trudno 
stwierdzić taki najwyższy poziom dopasowania. Zatrzymywane rutyny są konsekwencją 
aktualnego i przeszłego splotu okoliczności, kumulujących się przeszłych doświadczeń, 
ścieżki przyczynowej zależności, zdolności do uczenia się. Zatrzymywanie jest bardziej 
podobne do społecznego zagnieżdżania, umocowywania wzorów, do podtrzymywania 
dyspozycji zachowań niż procesem racjonalnego przekonywania i  świadomych zmian. 
Zatrzymywanie nie jest procesem zero-jedynkowych rozstrzygnięć, ale pasmem iteracji 
procesu zachowanie – sukces oraz interakcji społecznych o nieznanym kierunku rozwią-
zań.

Zwrócenie uwagi na rutyny uwypukla znaczenie konserwatywnych cech pracowni-
ków, ich zdolności do bezrefleksyjnego, ale perfekcyjnego wykonywania zadań, opano-
wywania twórczych emocji, działania zgodnie z zasadą drobnych zmian i przede wszyst-
kim wykorzystywania sprawdzonych sposobów. Z tej perspektywy nieświadomość swojej 
doskonałości jest oceniana pozytywnie. Rozumne działanie przeszkadza w otrzymywa-
niu wysokiej efektywności. Podobnie jest z emocjami, które raczej nie towarzyszą ruty-
nowym działaniom. W efekcie rutynizacji rośnie poczucie skuteczności.

Relacja dynamiczne zdolności–rutyny

Zasadnicze relacje pomiędzy dynamicznymi zdolnościami i rutynami można wyprowa-
dzić dzięki pracy Giovanniego Dosi, Richarda Nelsona i Sidneya Wintera [2000]. W tej 
pracy kluczowym pojęciem dla autorów staje się „organizacyjne zdolności” (organizatio-
nal capabilities), które nie jest tożsame z pojęciem „rutyny”. Zależności pomiędzy tymi 
pojęciami nie są proste i jednokierunkowe, a tym bardziej przyczynowo-skutkowe. Nie 
są one także stanami opozycyjnymi, choć w potocznym sensie rutyny są zaprzeczeniem 
dynamiki. Być zdolnym do jakiejś rzeczy oznacza tutaj posiadanie wiarygodnej możli-
wości doprowadzania do tego, że zamierzone rzeczy się stają. Zdolności wypełniają lukę 
pomiędzy intencją a efektami. Efekty pozwalają oznaczyć różnicę pomiędzy „zdolno-
ściami” i „doświadczeniem posiadania zdolności”. Doświadczenie musi być potwierdzo-
ne. W tym ogólnym sensie rutyny i zdolności w pewnej mierze nakładają się na siebie. 
Dla pełniejszego zrozumienia różnicy warto sięgnąć do jednej z prac S. Wintera [2000]. 
Zgodnie z podaną tam definicją, zdolności to wysokiego poziomu rutyna (zbiór rutyn), 
która wraz z wprowadzanymi przepływami wejściowymi nadaje organizacyjnemu zarzą-
dowi zbiór opcji decyzyjnych, które dotyczą tworzenia szczególnego typu znaczących 
wyjść. Mimo pozornego zespolenia w tej definicji rutyn i zdolności, to właśnie treść tej 
definicji pozwala wskazać na możliwość odróżnienia zdolności od rutyn. Po pierwsze, 
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rutyny mogą być dowolnej wielkości lub znaczenia, a zdolności dotyczą tylko istotnego 
dla przeżycia organizacji fragmentu jej aktywności i prosperity. Zdolności obejmują klu-
czowy zakres rzeczywistości organizacyjnej. Rutyny zaś niekoniecznie. Po drugie, rutyny 
są zazwyczaj zupełnie niewidoczne i nieznane, podczas kiedy zdolności zawsze są znane, 
choćby w  zarysie. Ich poznanie możliwe jest na podstawie nawet minimalnego prze-
czucia zamierzonych efektów i zrozumienia mechanizmów kontrolnych. Szczególnie te 
ostatnie muszą prowadzić do rozpoznania zdolności, gdyż to one pozwalają radzić sobie 
z zestawem opcji decyzyjnych. Rutyny są wywoływane przez środowisko i realizowane 
bez kierowniczego wyboru. Jeden z fragmentów podanej powyżej definicji zdolności do-
tyczy wprowadzanych „wejść”. Wskazuje on, że zdolności w większym stopniu niż rutyny 
muszą być powiązane z konkretnymi „wejściami”, jeśli mają prowadzić do zamierzone-
go efektu. Dobrą analogią wyjaśniającą tę potrzebę jest porównanie zdolności układu 
nerwowego. Jest on zdolny do działania, ale nic nie jest w stanie zmienić, jeśli nie jest 
powiązany z mięśniami i kośćmi. Tylko w takim zestawie może on doprowadzić do za-
mierzonego efektu. W przypadku rutyn, powiązanie z wejściami nie jest aż tak widoczne. 
Rutyny wywoływane i realizowane mechanicznie nie są kojarzone z konkretnymi wejścia-
mi – są sposobem, ale o charakterze modularnym i akcyjnym. I wreszcie kwestia uczenia 
się i uczenia. Procesy te są fundamentem dynamicznych zdolności. Rutyny zmieniają się, 
ale w ich istocie ukryte jest dążenie do replikacji, odtwarzania i w efekcie stabilizowania 
sytuacji. Zmieniają się w konsekwencji procesów ewolucji. Zmiany rutyn są wynikiem 
procesów różnicowania, selekcji i zatrzymywania [Pentland, 2005].

Wydaje się, że podana przez Wintera [2000], a opisana powyżej propozycja definicji 
daje szansę na odróżnienie rutyn od zdolności, a tym samym urealnia poszukiwania rela-
cji pomiędzy nimi. Idąc dalej tym tropem, można przyjąć, że organizacja intencjonalnie 
opiera się na przeczuciu zdolności lub na silniejszych dowodach ich posiadania. Przygo-
towuje i wiąże działania oraz aktywa odpowiednie do tych zdolności. Po doświadczeniu 
posiadania zdolności, ćwiczy ich wykorzystanie. W efekcie uczenia się z kolei, po pozy-
tywnym doświadczeniu posiadania zdolności (czyli w praktyce potwierdzeniu sensowno-
ści wykorzystania zdolności) organizacja doskonali się. Wielokrotność powtórzeń może 
jednocześnie prowadzić do rutyn, czyli stanu mechanicznej odpowiedzi na bodziec. 
W ten sposób, choć zdolności i rutyny mogą być uznane za podobne, to jednak w czasie 
można je rozdzielić konkretnymi procesami. To one sprawiają oddzielenie cech charak-
terystycznych zdolności od rutyn. Refleksja nad rutynami, próba zarządzania zmianami 
rutyn wprowadzają do procedur element świadomego wyboru, który zaprzecza istocie 
rutyn, ale nie zdolności. Rutyny są wyzwalane mechanicznie, a nie po namyśle. Osoba 
jest wyposażona w zdolności, ale wykorzystywać je może ze świadomością zamierzenia.

Należy także zwrócić uwagę, że rutyny są bardzo trudno obserwowalne, występują 
także w kontekście, który nie jest możliwy do pełnego wyjaśnienia, gdyż jest niezmiernie 
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złożony. Rutyny pojmowane są w kategorii niejasnego, ogólnego sformułowania: „spo-
sób, w jaki to jest robione”. Poszukiwanie przyczyn zmieniałoby rutyny w działania nieru-
tynowe. Zdolności kuszą poszukiwaniem swych źródeł i uwarunkowań (patrz tabela 1).

Mimo trudności, dążenie do badania rutyn jest naturalną cechą człowieka. Bada-
nia te rozpoczynają się od prostego pytania: „dlaczego ja to tak robię?” a  na końcu 
mogą wskazać, do czego jesteśmy zdolni. Badanie rutyn może prowadzić do odkrywania 
zdolności, podobnie jak badanie zdolności do przewidywania skłonności do rutynizacji. 
Rutyny są elementami budowlanymi zdolności, ale równocześnie nie są ich jedynymi 
składnikami. Zdolności mogą być uznane za przyczynę rutyn, ale niektóre z typów rutyn 
wymagają szczególnych zdolności.

Relacja pomiędzy rutynami i zdolnościami nie jest zatem jednokierunkowa. Indy-
widualne zdolności budują rutyny. Rutyny są z kolei quasi-modularne (operator jednej 
maszyny może obsługiwać podobną w innej firmie) i w ten sposób mogą odkrywać zdol-
ności (dając wiedzę o najogólniejszych rutynach związanych z istotnym fragmentem or-
ganizacyjnego przeżycia).

Rozdzielenie rutyn i  zdolności w  swym sensie ogólnym zmierza do uchwycenia 
w procesach działania wagi elementów do automatycznego (X system) i  refleksyjnego 
(C system) rozpoczynania procesów przez system nerwowy człowieka [Powell, 2011]. 
W tym sensie proponowane zadanie dla polityki wynagrodzeń dotyczy zidentyfikowania 
w systemie wynagrodzeń organizacji wagi obu przyczyn aktywności ludzkiej. Rzecz nie 
dotyczy przeciwieństw i  ścisłych podziałów na kategorie, lecz raczej relacji pomiędzy 
dwoma zasadniczymi skłonnościami, orientacjami ważnymi dla inicjowania działań – re-
fleksyjnej i mechanicznej. Istotne przy tym jest założenie o potrzebie występowania obu 
przyczyn i ich wzajemnym splocie. Kiedy bowiem nakłady i nagrody są oddzielane w cza-
sie, zachowania ludzi stają się podatne na patologie [Powell, 2011, s. 1494]. W świetle 
dzisiejszego dążenia do kreatywności wartość rutyn może być obniżana, podobnie jak 
wartość hamowanych zdolności. W konsekwencji mogą pojawiać się zachowania niebez-
pieczne dla sukcesów organizacji.

Uproszczony schemat wyłaniającej się relacji rutyny–zdolności prezentuje rysunek 1.
Dokonane na rysunku 1 uproszczenie dotyczy pominięcia przyczyn i  warunków 

wpływających na kształt tej relacji, a  także specyfiki indywidualnych oraz grupowych 
procesów dostrzegania i oceniania zdolności. Dla wyjaśnienia przyjęto bowiem, że będą 
one przedmiotem częściowej analizy w trakcie tworzenia projektu polityki wynagrodzeń 
i to tylko w części, jaka jest możliwa do rozpoznania przez specjalistów z danej organi-
zacji (patrz poniżej: wytyczna II). Mówiąc inaczej, zidentyfikowanie stanu relacji będzie 
pozwalać w następnej kolejności na odpowiedź na pytanie o przyczyny i uwarunkowania, 
ale tylko zgodnie z potrzebami i możliwościami danego zespołu projektantów. Choć wie-
dza o relatywnym otoczeniu, przyczynach, warunkach jest ważnym czynnikiem sukcesu 
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organizacji, to nie oznacza, że jej gromadzenie powinno rozpoczynać prace badawcze 
i projektowe w zakresie zarządzania. Przyjęcie powyższego schematu relacji pozwala na-
tomiast przedstawić organizację z jednej strony, jako przyjazny, dobrze znany pracowni-
kom prosty zestaw działań, a z drugiej, jako skomplikowany, złożony i nieprzewidywalny 
system. System ten tworzy się poprzez kompleks relacji pomiędzy zdolnościami – dzia-
łaniami – udoskonaleniami – rutynami – efektami i jeszcze wieloma innymi okoliczno-
ściami. System ten nigdy nie powstaje jako jednorazowy akt urzeczywistniania intencji. 
Jednocześnie trzeba wyraźnie podkreślić, że zaistnienie możliwości (czyli posiadania 
zdolności) nie jest równoznaczne z jej wykorzystaniem, a organizacje mogą zniechęcać 
do potwierdzania i ćwiczenia jednych zdolności na rzecz innych. Na dodatek mogą to 
czynić nieświadomie. Prace nad polityką wynagrodzeń w zakresie rozpoznania i kształ-
towania tych procesów mogą bardzo pomóc w procesach uświadamiania i kształtowania 
oczekiwanych relacji.

Rysunek 1. Uproszczona relacja rutyny–zdolności

Źródło: opracowanie własne
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Wybrane wytyczne dla polityki wynagrodzeń w organizacjach 
poszukujących relacji rutyny i dynamiczne zdolności

Powyżej zaproponowany opis dynamicznych zdolności, rutyn i  ich relacji, a w  szcze-
gólności schemat zaprezentowany na rysunku 1, pozwala na zaproponowanie trzech 
specyficznych wytycznych projektowania polityki wynagrodzeń. Dotyczą one kwestii 
przedmiotu wynagradzania, kształtowania struktury, doboru form i typów wynagrodzeń, 
i wreszcie sposobu wyznaczania wysokości wynagrodzeń. Propozycje mają jedynie cha-
rakter kierunkowy i należy je traktować jako oś, wokół której można zbudować resztę 
elementów polityki wynagrodzeń.

Wytyczna I

Identyfikacja dynamicznych zdolności oraz efektów stosowania rutyn stanowi pod-
stawę określenia przedmiotu wynagradzania

Należy zauważyć, że w treści wytycznej I wskazano na dwa różne sposoby ukonkretnie-
nia przedmiotu wynagradzania. Identyfikacja zdolności dzieje się niejako bezpośrednio, 
zaś identyfikacja rutyn niejako pośrednio – przez efekty.

O ile zdefiniowanie zdolności może być wynikiem procesów rozbudzania świado-
mości, wiedzy o sobie samym i wspólnocie organizacji, o tyle rutyny są z definicji pro-
cesami nieuświadomionymi, przynajmniej w trakcie działania. Stąd można poszukiwać 
dynamicznych zdolności poprzez przeprowadzenie wywiadu lub sesji grupowej dyskusji, 
natomiast pytanie o rutyny z definicji kończyłoby ich istnienie. W sprawie dynamicznych 
zdolności wypowiedzi pracowników mogą być wiarygodnym źródłem poszukiwanych de-
finicji. Będzie ona trafna i wiarygodna dla środowiska danej organizacji. Można przyjąć, 
że poznanie dynamicznych zdolności może być wynikiem dyskursu, refleksji nad emocja-
mi, intuicjami itd. Można tak twierdzić, tym bardziej że niektórzy sugerują, iż zdolności 
są nieobserwowalne [Godfrey, Hill, 1995].

Badanie rutyn to zadanie o  wiele trudniejsze i  trwa miesiącami, a  czasem latami 
[Pentland, 2005; Pentland, Haerem, Hillison, 2009]. Dlatego też warto uprościć po-
szukiwania poprzez stawianie pytań o oczekiwany powtarzalny efekt, a nie sposób lub 
predyspozycje do jego osiągnięcia. Istotną wskazówką identyfikującą ważne organizacyj-
ne rutyny jest to, że rutyny przynoszą „pokój organizacyjny”, co w praktyce oznacza, że 
„pewne kompetencje oddaje się” najsprawniejszym w ich wykorzystaniu. Mniej przy tym 
powinno się angażować środków badawczych na zidentyfikowanie źródeł (bardzo często 
wręcz ulokowanych w genach) i uwarunkowań rutyn. Sprawdzanie, czy zła konstrukcja 
struktury organizacyjnej jest przyczyną ulokowania rutynowych działań w tym czy innym 
miejscu, nie musi mieć miejsca przy tworzeniu polityki wynagrodzeń. Należy uznać, że 
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rutyny są wykonywane najlepiej w sytuacji danej organizacji, choć w miejscu, być może, 
niezgodnym z podręcznikami organizacji.

Identyfikując rutyny i  dynamiczne zdolności, można wykorzystać także pytania 
o uczenie, uczenie się i doskonalenie. Rutyny zmieniają się, zdolności rozwijają, są od-
krywane, przyswajane. W  zespole szczególnie sprzyjającym rozmowom o  wykształco-
nej zdolności do deliberowania można zadać wyrafinowane pytanie o sposoby uczenia 
i uczenia się tak w wymiarze indywidualnym, zespołowym, jak i organizacyjnym. W szyb-
ko działającym zespole zorientowanym na wynik, tego typu rozmowy mogą się nie udać.

Przykład sposobów realizacji wytycznej I
Poszukując dynamicznych zdolnośc, można bezpośrednio zapytać o sposób odkry-

wania organizacyjnych szans lub inne z dynamicznych zdolności (patrz powyższy opis 
zadań kierownictwa w sprawie dynamicznych zdolności) osoby zajmujące różne pozy-
cje, a następnie dokonać analizy porównawczej otrzymanych odpowiedzi i ich typizacji. 
W końcu można poddać wymienione przez badanych propozycje pod grupową ocenę. 
Mają dotyczyć ważnych dla przeżycia organizacji aktywności lub zasobów. Dynamiczne 
zdolności mają być doświadczane i  ćwiczone. Dlatego też powinny być rozpoznawal-
ne. Zbiór pytań skierowanych do zainteresowanych powinien obejmować: wykrywanie, 
chwytanie, rekonfigurowanie oraz opisane procesy, pozycje i  zależności od wcześniej-
szych wyborów.

Poszukując rutyn, należy zinwentaryzować powtarzalne efekty, które są przynależne 
konkretnym stanowiskom/osobom/grupom. Pomocne przy identyfikacji może być od-
wołanie się do identyfikacji zadań/procedur/sposobów działania (wybór jednej z możli-
wości nie jest narzucony definicją rutyn) powiązanych z tymi efektami. Ważne jest przy 
tym to, żeby były one:

 � podświadomie przypisywane pewnym stanowiskom, osobom, a nawet w szczegól-
nych okolicznościach grupom i nikt z innych członków organizacji nie podejmował dotąd 
prób zawłaszczenia nimi – rutyny są bezrefleksyjne, niosą pokój i poczucie porządku, 
stabilizują relacje pomiędzy członkami organizacji;

 � wykonywane najlepiej mechanicznie przez osoby, które uznaje się za „bardzo do-
świadczone i kompetentne” – rutyny są doskonalone przez kolejne iteracje, zmieniają się 
ewolucyjnie, a więc osoby mające szanse na ich powtarzanie doskonalą je.

Pomocne w  takiej identyfikacji nie są rozmowy bezpośrednie z danym pracowni-
kiem, ale z innymi. To oni wskażą tego, kto robi coś najlepiej, ale nie wiadomo, dlaczego 
robi to „od niechcenia”. Należy zidentyfikować osoby uznane za doświadczone w osią-
ganiu powtarzalnych efektów i tak kompetentne, że nikt nie wie „jak one to robią, ale 
wszyscy wiedzą, że robią to najlepiej”. Należy także, dla uproszczenia, poszukiwać tylko 
tych efektów, których sposoby osiągania przez jednych nie są kwestionowane przez in-
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nych (kierownik podpisuje „w ciemno”). Pomocna jest także w tym rozpoznaniu wiedza 
eksperta lub obserwacja procesów.

Wytyczna II

Struktura, formy, typy wynagrodzeń powinny uwzględniać w różnym stopniu przy-
czyny oraz uwarunkowania spełniania zdolności i rutyn

Istotnym elementem tworzenia polityki wynagrodzeń jest określenie struktury, typów 
i form wynagrodzeń. Koncepcja zdolności i rutyn kieruje w tych sprawach uwagę na dość 
specyficzne postępowanie projektanta i realizatora polityki wynagrodzeń.

W wypadku bazowania na koncepcji dynamicznych zdolności potrzebne jest stwo-
rzenie modelu zależności pomiędzy stanem dynamicznych zdolności a ich uwarunkowa-
niami i źródłami. W ten sposób można powiązać na przykład psychologiczne podstawy 
ze zdolnościami (patrz tabela 1). Źródła i uwarunkowania tkwią także w aktywach po-
siadanych przez organizację – kulturze organizacyjnej, procesach i ścieżce zależności ak-
tualnych decyzji i zachowań od przeszłych. Każde z hipotetycznie wyznaczonych źródeł 
i uwarunkowań może służyć do wyznaczania okoliczności, sugerowanych typów, form 
wynagrodzeń, a nawet wielkości tych ostatnich.

Przykład sposobu realizacji wytycznej II
Na podstawie tabeli 1, po uwzględnieniu sytuacji danej organizacji, może zostać 

sformułowane przypuszczenie, że dla spełnienia danych zdolności (potwierdzania, do-
świadczenia, ćwiczenia) potrzebne jest odwoływanie się do intuicji, ponieważ hamują 
ją racjonalne procedury. Wówczas fakt ten należy uwzględnić przy wyznaczaniu typów 
i form wynagrodzeń. Intuicja nie jest możliwa do uchwycenia na podstawie formalnych 
świadectw. Nawet przeszłe trafne prognozy sporządzone przez pracownika na podstawie 
przeczucia, mogą budzić nieufność. Stąd też lepiej związać intuicję z ruchomymi skład-
nikami wynagrodzeń i płacami za efekt. Umowa o dzieło to trafna sugestia w tej sprawie. 
Dla większej obiektywizacji wpływu wykorzystania intuicji można sięgnąć po ideę kalku-
lowania ryzyka, która powinna być wpisana w uwarunkowania wykorzystania procedur.

Potrzebę stworzenia nawet prostego schematu uwarunkowań ilustruje kolejny przy-
kład. Jeśli okazuje się, że wykorzystanie zdolności jest silnie warunkowane zachowaniami 
przełożonych, można sugerować formę wynagrodzeń skierowaną na dowartościowanie 
zespołowości. Natomiast w przypadku, gdy pracownikowi pozostawia się wolność w za-
kresie wykorzystania zdolności, wynagrodzenia mogą obejmować indywidualny udział 
w wartości efektów tworzonych przez tego pracownika.

Z kolei, jeśli pracownik posiada potencjalne zdolności, ale wcześniejsze jego przy-
zwyczajenia blokują ich wykorzystanie, można zainwestować w  jego rozwój, traktując 
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koszt (przynajmniej w  części) szkoleń, jako składnik korzyści z  pracy w  organizacji. 
W przypadku szkoleń dedykowanych ważne jest przy tym zwrócenie uwagi na możli-
wość wykształcania niezdolności do podejmowania pracy w innych organizacjach. Takie 
ukierunkowanie efektów szkoleń może budzić nie tylko zastrzeżenia etyczne [Szczupa-
czyński, 2009], ale również utrudniać ewentualne rozstanie z pracownikiem. Szkolenia 
nie powinny więc być traktowane jako element korzyści indywidualnych, ale jako inwe-
stycja w rozwój organizacji jako całości. Zatem poniesiony koszt szkoleń powinien być 
związany z wynagrodzeniem menedżerskiego ryzyka do inwestowania.

Z podanych przykładów wynika, że przy budowaniu polityki wynagrodzeń bazującej 
na zdolnościach istotne staje się nie tylko rozpoznanie sytuacji, ale również zapropono-
wanie adekwatnych do tej sytuacji struktury, formy i typów wynagrodzeń. Jest to waru-
nek zgodny z ogólnymi postulatami teorii motywowania [Borkowska, 2012; Kopertyń-
ska, 2008].

Inaczej, wydaje się, ma się sprawa z modelowaniem przyczyn i uwarunkowań rutyn. 
Należy powtórzyć, że budowanie pełnego modelu przyczyn i uwarunkowań nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego (patrz opis charakterystyki rutyn). Jest jednak jeden wyjątek, 
o którym należy wspomnieć w tym miejscu. Potrzeba taka jest uzasadniona wówczas, 
gdy rutynowe działania mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. W niektórych sytu-
acjach (np. monopolisty, producenta surowcowego) waga dynamicznych zdolności może 
maleć. Przez wiele miesięcy lub nawet lat wykonuje się rutynowe czynności na danych 
stanowiskach. Uznanie naturalności procesów zmieniania rutyn w opisanej wersji wydaje 
się wystarczyć. Warto wówczas zainwestować w pełniejsze rozpoznanie uwarunkowań 
i przyczyn takich rutyn.

Pomijając ten wyjątek, można zaryzykować stwierdzenie, że dynamiczne zdolności 
powinny być rozstrzygające przy wyborze struktury, form i typów wynagrodzeń. To one 
mogą być głównym argumentem, który uzasadnia taką a nie inną strukturę składników 
wynagrodzeń, funduszy i pozostałych elementów polityki wynagrodzeń w konkretnej fir-
mie lub nawet jej fragmencie. Specyfika rutyn powinna mieć charakter uzupełniający, co 
nie powinno być odczytywane jako zgoda na kompletne pominięcia zagadnienia rutyn 
przy konstruowaniu projektu wynagrodzeń. Po pierwsze, rutyny decydują o przeżyciu 
i relacjach z wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi podmiotami, po drugie, są wysoko 
wydajne. Można je uznać za ukrytą podstawę istnienia organizacji. Nadmierne prze-
wartościowanie w polityce wynagrodzeń dynamicznych zdolności może zachwiać fun-
damentami istnienia organizacji. Jednocześnie warto przypomnieć, że złożoność bada-
nia rutyn jest nieekonomiczna jak na potrzeby budowania systemu wynagrodzeń (poza 
przypadkiem monopolisty). Dla wyznaczenia struktury wynagrodzeń można na przykład 
ograniczyć się do badania procentu czasu pracy poświęconego powtarzanym procesom 
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i przyjąć, że bardzo wysoki procent wskazuje na potrzebę większego udziału form i ty-
pów wynagrodzeń odpowiadających rutynom.

Wytyczna III

Wysokość wynagrodzeń (poziom płac) powinna zależeć od kalkulacji wartości efek-
tów rutyn oraz stanu zmiennych opisujących spełnianie dynamicznych zdolności

O ile w poprzedniej wytycznej zwrócono uwagę na to, że struktura, formy i typy wynagro-
dzeń w przedsiębiorstwach powinny być zdominowane przez identyfikację źródeł i przy-
czyn dynamicznych zdolności, o tyle przy ustalaniu (wysokości) wynagrodzeń decydujące 
znaczenie mają efekty rutyn. To one, zgodnie z krzywą uczenia się, przynoszą bieżące, 
ponadnormalne korzyści. Z rysunku 1. wynika, że dynamiczne zdolności naturalnie prze-
kształcają się w rutyny. Istotą dynamicznych zdolności jest ich spełnianie. Niespełnione 
stają się potencjalnymi zdolnościami, w które można inwestować (struktura, formy, typy 
wynagrodzeń), ale z nadzieją na zwrot. Dopiero spełnianie zdolności przynosi przychody, 
które można dzielić w postaci wynagrodzeń. Spełnianie dynamicznych zdolności indy-
widualnych ma dwa wymiary (za które można wynagradzać). Pierwszy dotyczy adapto-
wania lub tworzenia warunków w otoczeniu dla sukcesu organizacji. Drugi wymiar to 
zgodność indywidualnych zdolności z wymaganiami organizacji i jej otoczenia – indywi-
dualne dynamiczne zdolności mogą przeciwstawiać się dynamicznym zdolnościom orga-
nizacji. Koszt spełniania zdolności może jednak nie dawać przewagi konkurencyjnej na 
rynku. Może być zbyt wysoki ze względu na znaczący stopień eksperymentowania z no-
wymi zachowaniami. Dynamiczne zdolności łączą się z potrzebą poszukiwania nowości. 
Nie zawsze przynosi to oczekiwany efekt. Tymczasem rutyny z definicji są formą zacho-
wań wyuczonych, które dotąd przynosiły oczekiwany efekt w relacjach z otoczeniem. 
Ze względu na to, że są zachowaniami wyuczonymi, doskonalonymi od lat, przynoszą 
ponadnormalne korzyści. Rutyny zmieniają się znacznie wolniej i bardziej „pasują” do 
aktualnego otoczenia. Spowalniają rozwój organizacji, ale bez względu na opinie o su-
perburzliwym otoczeniu, warto zauważyć, że nadmierna skala nowości zagraża poczuciu 
tożsamości i efektywności. Koszty stałego eksperymentowania z wielką liczbą nowości 
mogą być nie do uniesienia przez firmę. Dlatego o wysokości (poziomie) wynagrodzeń 
powinny decydować spełniane efektywnie rutyny i potwierdzone (w świetle parametrów 
sukcesu organizacji) dynamiczne zdolności, które zamieniane są z czasem w rutyny. To 
one przynoszą przychód.

Przy takim postawieniu kwestii wysokości wynagrodzeń dochodzi także do weryfika-
cji wyników prac identyfikujących zdolności (wytyczna I). Liczą się nie same deklaracje 
o zdolnościach, ale umiejętność przekładania ich na rutyny.
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Przykład
Księgowy, który posiada szczególny dar przewidywania zmian przepisów, tylko po-

tencjalnie może być traktowany jako pracownik zasługujący na płacowe wyróżnienie. 
Ten szczególny dar zamienia się w  zdolność organizacji jedynie wówczas, gdy efekty 
jego spełnienia przynoszą podwyższoną korzyść z zajętej pozycji konkurencyjnej. Jeśli 
organizacja niskim kosztem potrafi nadążać za zmianami po ich zaistnieniu (wówczas, 
kiedy przepis się już ukazał), to taki dar księgowego raczej nie powinien być dodatkowo 
wynagradzany. Zdolność jest wartościowa jedynie wówczas, kiedy łączy się ze spełnie-
niem. Zmiany w rutynach (kunktacja) w tym wypadku mogą być ekonomicznie bardziej 
opłacalne.

Inny przykład. Przy tworzeniu zbiorów kompetencji pracowników podano jako waż-
ną dla stanowiska umiejętność bezkonfliktowej komunikacji. Może ona być skutkiem 
zakorzenienia rutyn. Jednak „dobry klimat” w zespole nie musi wpływać na poprawę 
pozycji rynkowej firmy. Niektóre organizacje są zdolne do uwalniania swojej dynamiki 
jedynie przez kreowanie konfliktów. Bezkonfliktowa komunikacja w tym wypadku nie 
powinna zatem koncentrować uwagi twórców polityki wynagrodzeń.

Podane przykłady wskazują, że ustalanie wysokości (poziomu) wynagrodzeń jest 
efektem waloryzowania nie samych efektów rutyn i spełniania dynamicznych zdolności, 
ale ich waloryzowania w  relacji do sukcesu organizacji. Jeśli nie ma okresów drama-
tycznych przełomów, to warto skierować większy strumień wynagrodzeń pieniężnych na 
opłacanie efektów rutyn. Jeśli następują okoliczności dramatyczne dla organizacji, zna-
czenia mogą nabierać fundusze związane z rozwijaniem lub gratyfikacją dynamicznych 
zdolności. To jednak forma inwestycji o pewnym ryzyku.

Do odwzorowania poziomu wynagrodzeń za wykonanie rutyn można posłużyć się 
wartością zakupu rutynowych efektów na rynku zewnętrznym. Ta cena wyznacza wartość 
rutyn, choć wyniki nie zawsze muszą być miłe dla samopoczucia pracowników.

Przykład
Pracownik w sposób rutynowy wprowadza dane z zapotrzebowania wykonywanego 

przez kierowników do programu komputerowego. Następnie tworzy wydruk i  składa 
go do podpisu kierownikowi działu. To główne zadania. Nazwa stanowiska zaopatrze-
niowiec. Prace mają charakter rutynowy zgodnie z podanymi wcześniej wyróżnikami: 
1) wykonywane są mechanicznie przez pracownika; 2) kompetencja do ich realizacji 
została powierzona tylko temu pracownikowi i on to robi najlepiej (rutyny jako nośnik 
pokoju organizacyjnego). Przy ustalaniu wynagrodzenia można jednak łatwo stwierdzić, 
że wartość tych prac rutynowych równa jest wartości oprogramowania komputerowego, 
które pozwalałoby kierownikom samodzielnie wpisywać dane do zbiorczego zestawienia 
(planu zaopatrzenia na dany okres). To 2000-3000 złotych – nie na miesiąc, tylko w ogó-
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le. Zatem są dwie możliwości: pierwsza – działania rutynowe są przepłacane, druga – 
w działaniach tych ukryta jest dodatkowa wartość, której ani obserwator, ani pracownik 
nie dostrzega. Może się okazać, że w trakcie przekazywania zapotrzebowania przez kie-
rowników, pracownik tworzy atmosferę, która podkreśla wagę każdego zamawiającego 
kierownika. Realnie, pracownik jest buforem pomiędzy składającym zapotrzebowanie 
i realizatorem, daje on szansę na obniżenie wewnętrznych napięć, choć nie zdaje sobie 
z tego sprawy. Wartość takiej rutyny jest o wiele wyższa niż bezdusznego oprogramowa-
nia komputerowego. Jednak nie powinno się uświadamiać tego faktu pracownikowi, ani 
kierownikom, gdyż wówczas jasne stanie się, że pracownik staje się „kozłem ofiarnym” 
menedżerskich frustracji. Trudno odpowiedzieć, ile kosztuje na rynku profesjonalna in-
terwencja psychologa, który zastępowałby istnienie prostej rutyny.

Przeprowadzony tok rozumowania i opisane przykłady sugerują, że wysokość i struktu-
ra, formy i typy wynagrodzeń z tej perspektywy są elastyczne, zaś pozycja aktora w pro-
cesie tworzenia i przekształcania dynamicznych zdolności w rutyny i odwrotnie stanowi 
także o parametrach jego wynagrodzenia.

Dyskusja nad propozycją i dalsze kierunki badań

Kuhn sugerował, że nic tak dobrze nie robi nauce jak nowy paradygmat [Kuhn, 1968]. 
Dynamiczne zdolności i rutyny można uznać za fragmenty nowych paradygmatów, które 
znacznie ożywiły dyskusję naukową. Na kanwie jej efektów zrodził się pomysł tego tek-
stu. U jego podstaw leżało założenie, że organizacja odnosi sukcesy, balansując na ostrzu 
pomiędzy dynamiką i statyką. Przyjmując je, starano się sformułować podstawowe za-
łożenia polityki wynagrodzeń, która miałaby wspierać poszukiwanie tego balansu. Dla 
realizacji zamierzania posłużono się dwoma terminami „dynamiczne zdolności” i „ruty-
ny”. Opracowany opis pozwolił na zaproponowanie schematu, który odwzorowuje ich 
relacje, a jednocześnie dostarcza to, co warto poddać wartościowaniu i do czego warto 
nakłaniać pracowników. W konsekwencji stało się możliwe wypracowanie wytycznych do 
adekwatnej do przyjętych założeń polityki wynagrodzeń. Jej sednem jest wzmacnianie 
sił podnoszących świadomość posiadania dynamicznych zdolności i jednocześnie hono-
rowanie sił konserwatywnych, zachowujących utrwalone, mechaniczne, bezmyślne pro-
cedury, które jednak przynoszą ponadnormalne korzyści. Zarys sposobu projektowania 
takiej propozycji został powiązany z kolejnością i treścią podanych wytycznych. Zaczy-
nając od identyfikacji, można dojść do wyznaczania wartości wynagrodzeń, przy czym 
nie jest to proces liniowego postępowania, ale zapętlające i rozszerzające się sekwencje 
działań projektowych. Podane przykłady obrazują nie tylko sposoby wykonania wytycz-
nych, ale także oryginalne konsekwencje ich stosowania. Przypatrując się im, można 
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postawić przypuszczenie, że zaproponowane rozwiązanie różni się w pewnym sensie od 
dotąd rozpowszechnionych w podręcznikach i ofercie usług konsultingowych. Można 
zauważyć, że:

 � nie opiera się na idei kompetencji lub trudności pracy, choć im nie przeczy, to inaczej 
ogniskuje uwagę projektanta na innym przedmiocie;

 � z jednej strony uwzględnia element świadomości przyczyn sukcesów, z drugiej zaś 
procedury wykonywane niejako bez świadomości;

 � podkreślona zostaje sytuacyjność systemu wynagrodzeń (dopasowanie do konkret-
nej firmy), a na plan dalszy zostają przesunięte dążenia do powielania najlepszych prak-
tyk lub mimetyki;

 � rozszerza skalę analiz i ocen systemów wynagrodzeń w różnych sytuacjach, na przy-
kład w sytuacji spowolnienia lub kryzysu [Pocztowski, 2011];

 � uwypukla zagadnienie relacji pomiędzy procesami i zdolnościami, pomiędzy tym, co 
powtarzalne, i zmianami;

 � zwraca uwagę nie tylko na wykorzystywane zdolności i rutyny (przeszłość), ale i na 
potrzebę uwalniania ukrytego potencjału (zdolności potencjalne i doświadczone, ćwi-
czone; rutyny łatwe do zastąpienia techniką); nakłada przy tym na kierownictwo wy-
mierny w  płacach obowiązek tworzenia takich warunków, aby personel potwierdzał 
i wykorzystywał ten potencjał, co znajduje swoje miejsce w przedmiocie wynagradzania 
kierownictwa;

 � projekt rozpoczyna się od spraw oczywistych dla pracowników – od rutyn i uznaje 
się je za bardzo istotny składnik przedmiotu wynagrodzeń; jednocześnie uwzględnia się 
przede wszystkim zdolność i rutyny potwierdzone wartością waloryzowaną w otoczeniu;

 � indywidualizuje wynagrodzenia, ale szacując ich wartość w odniesieniu do sukcesu 
organizacji;

 � wiąże rozwiązania płacowe z nowszymi tendencjami w zarządzaniu.
Wydaje się także, że propozycja jest niekonfliktowa w stosunku do istniejących na 

rynku, na przykład: podziału opartego na sprawiedliwości dystrybutywnej [Radzka, 
2010] czy popularnym wartościowaniu opartym na kompetencjach. Dodaje jedynie dwa 
dodatkowe elementy do nich. Nie jest formą radykalnej zmiany, ale uzupełnieniem.

Ograniczenia stosowania podanej propozycji wiążą się z ciągle rozwijającą się kon-
cepcją ewoluującej organizacji. Jak zwykle, gdy rodzi się teoria, istnieje wiele różnych 
stanowisk i ujęć. Powyżej zaprezentowano jedną z możliwych translacji koncepcji stwo-
rzonej dla ożywienia teorii zarządzania na język zarządzania wynagrodzeniami. Takie 
przekłady zawsze mogą budzić krytykę, tak ze strony prekursorów idei, jak i zwolenni-
ków innych idei. O losie koncepcji dynamicznych zdolności i rutyn przesądzi środowisko 
praktyków i naukowców. Na dziś pomysł został dobrze przyjęty.
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To, co w przyszłości powinno zostać poddane dalszym badaniom, dotyczy:
 � poszukiwania źródeł i uwarunkowań stosowania koncepcji dynamicznych zdolności 

– szczególną kwestią są wspomniane psychologiczne, społeczne i ekonomiczne podstawy 
dynamicznych zdolności oraz wielowymiarowe konsekwencje ich wykorzystania;

 � uproszczenia badań nad rutynami i stworzenia takiej ich metodyki, aby nie niszczyła 
ich nieuświadamianego (mechanicznie wyuczonego, a przez to doskonale sprawnego), 
charakteru;

 � ustalenia dokładniejszej definicyjnej odrębności rutyn i zdolności;
 � powiązania, a może opracowania nowych składników systemu wynagrodzeń, które 

trafniej wiązałyby się z odwzorowaniem zakładanej relacji rutyny-dynamiczne zdolności.
Przede wszystkim jednak potrzebna jest dyskusja środowiskowa nad szansami na 

przełożenie koncepcji dynamicznych zdolności i rutyn na rozwiązania w dziedzinie wy-
nagrodzeń. Ten tekst może otwierać taką dyskusję. W świetle szerokich ujęć zagadnienia 
wynagrodzeń [patrz np. Borkowska, 2012; Borkowska, 2004] jest on szkicem, który po-
zwala zastanawiać się nad skalą wzajemnego wpływu systemu wynagrodzeń na strategię 
generalną firmy. Diagnoza stosunku wynagradzania rutyn do wynagradzania skłonności 
do dynamizowania może, co najmniej, wyjaśniać treść wyborów strategicznych. To ważna 
informacja dla właścicieli. Taka strategiczna rola analizy polityki wynagrodzeń przekra-
cza dotychczasowe, jedynie kosztowe, ujęcie poziomu kompensacji.
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Selected Assumptions behind Remuneration Policy as Supported 
by the ‘Dynamic Capability – Routine’ Relationship

Sumary
In this article the author undertakes an effort to apply the concept of dynamic capability 
and routine to develop a company remuneration policy. In order to achieve this target, 
the article applies a simple scheme of deductive reasoning. Three basic recommendations 
are proposed for constructing the system of rewards. They are based on a description of 
the dynamic capability and routine concept. The first concerns pay criteria. The second 
describes ways of developing structure and selecting forms and types of compensation. 
The third looks at pay levels. Their content suggests the way in which the remuneration 
system should be designed, which, in a sense, is different from that described in literature 
to date.
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