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rekrutacji i selekcji oraz ścieżki rozwoju zawodowego pracowników, oparte na zde-
finiowanych kompetencjach i sprofilowanych stanowiskach pracy. Budował narzę-
dzia oraz metodologie badania kompetencji. 
Od 2003 roku projektuje i prowadzi badania metodą AC i DC. Zarządza ośrod-
kami oceny i rozwoju, szkoli i superwizuje asesorów. Przeprowadził około 3 tys. 
udokumentowanych obserwacji asesorskich na potrzeby kilkudziesięciu organizacji 
biznesowych.
W 2012 roku rozpoczął współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie 
jako wykładowca na podyplomowym studium Akademia Kompetencji Menedżera 
oraz kursie Certyfikowany Asesor Metody AC/DC.

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością (diversity management), „szczupłe” zarządzanie (lean 
management), efektywność (efficiency), kształtowanie wizerunku (employer branding), zarządzanie zaso-
bami ludzkimi (human recourse management)

ZZL w przedsiębiorstwach

W XVIII edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” uczestnicy za-
prezentowali szereg nowatorskich rozwiązań będących reakcją na zmiany zachodzące 
zarówno w samych organizacjach, jak i w ich otoczeniu. Wielu menedżerów zarządza-
jących firmami jest świadomych, że obszar HR jako pierwszy powinien odpowiedzieć 
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W XVIII edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” (LZZL) 
uczestnicy zaprezentowali szereg nowatorskich rozwiązań będących reakcją na 
zmiany zachodzące zarówno w samych organizacjach, jak i w ich otoczeniu. Wielu 
menedżerów zarządzających firmami okazało się być świadomych, że obszar HR 
jako pierwszy powinien odpowiedzieć na wyzwania przekształcającego się środo-
wiska pracy. Przygotowując się do zmian, pamiętali także o wchodzącym na rynek 
pracy pokoleniu Millenium. Wielu z nich, dostosowując firmę do zachodzących 
zmian, podniosło rangę działu HR w strukturze przedsiębiorstwa i włączyło go do 
działań związanych z optymalizacją realizowanych procesów.
W artykule prezentujemy wybrane projekty w obszarze HR, zrealizowane przez 
organizacje, które w XVIII edycji konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludz-
kimi” otrzymały certyfikat „Profesjonalne ZZL”.
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na wyzwania przekształcającego się środowiska pracy. Przygotowując się do zmian, 
biorą także od uwagę wejście na rynek pracy pokolenia Millenium. Podnosząc ran-
gę działu HR w strukturze przedsiębiorstwa i włączając go do działań związanych  
z optymalizacją realizowanych procesów, można sprawnie dostosować firmę do 
nadchodzących zmian i przygotować ją na nową rzeczywistość. 

Przejawem takiej filozofii był projekt w jednej z nagrodzonych firm, przekształ-
cającej swoją działalność w duchu koncepcji Przemysł 4.0. Projekt ten polegał na 
uszczupleniu i uelastycznieniu procesów „biurokratycznych” działu HR, w zamian 
koncentrując się na aktywizacji jego działań probiznesowych – wykorzystano do 
tego narzędzie Lean Management. Wprowadzenie takich narzędzi, jak m.in. wdro-
żenie nowej platformy intranetowej między innymi z funkcją obsługi elektronicz-
nych wniosków (np. o wydanie zaświadczenia o zarobkach, czy o udzielenie urlopu) 
lub system 5S w biurze, znacząco odciążyło pracowników działu HR, przyspieszy-
ło pozostałe procesy, pomogło wyeliminować marnotrawstwo czasu i materiałów. 
Pozwoliło również skoncentrować się na powołaniu i stworzeniu warunków do 
mobilności HR Partnerów (zespołu pracowników, których zadaniem jest HR-owe 
wsparcie menedżerów i pracowników). HR Partnerzy pełnią w swoich obszarach 
cykliczne dyżury. Uczestniczą także w porannych spotkaniach w zakładzie produk-
cyjnym. Stwarza to doskonałe możliwości, aby bezpośrednio wesprzeć pracowni-
ków w ich bieżących potrzebach oraz doradzić menedżerom we wszelkich sprawach 
związanych z relacjami pracowniczymi. Mobilność HR Partnerów to doskonała 
okazja dla pracownika do uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej w jego 
miejscu pracy.

Niektóre z przedsięwzięć prezentowanych w konkursie były bardzo mocno na-
stawione na wzrost efektywności. Jednej z nagrodzonych firm postawiono zadanie 
znacznego zwiększenia produktywności. Stwierdzono, że aby je zrealizować, wy-
magane jest niestandardowe podejście do prowadzenia działalności w myśl zasady 
„jeżeli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy wcześniej nie osiągnąłeś, musisz zacząć 
robić rzeczy, których do tej pory nie robiłeś”. Podjęto więc bardzo radykalne dzia-
łania. Szkieletem programu stała się dwuwymiarowa macierz, w której na jednej osi 
przedstawione zostały: produktywność, wynik i efekt, a na drugiej – elementy doty-
czące pracownika, takie jak: zrozumienie, zaangażowanie i przywództwo. Dzięki tej 
konstrukcji zadbano zarówno o wzrost efektywności prowadzonej działalności, jak  
i o stworzenie warunków przyjaznych pracownikowi i stymulujących go do roz-
woju. Istotnym elementem programu było zachęcenie wszystkich pracowników 
do niestandardowego myślenia, do podawania w wątpliwość aktualnego status quo. 
Firma postawiła na aktywne włączenie nowych pracowników, doceniając w nich 
brak rutyny i świeżość spojrzenia. Rolą osób zarządzających było stworzenie bez-
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piecznych warunków, w których pracownicy mają odwagę do generowania nawet 
bardzo „szalonych” pomysłów i dzielenia się nimi z członkami swojego zespołu. 
Takie działania inspirowały często innych do rozbudowywania przedstawionych 
rozwiązań i dzięki efektowi synergii zespół wypracowywał doskonałe usprawnienia. 
W poprawie produktywności pomogła analiza wykorzystania czasu pracy, rozwój 
metod komunikacji, a także program silnego przywództwa. Mnogość narzędzi, ter-
minologia oraz wprowadzenie nowych zwyczajów do codziennej pracy wymagały 
sprawnego zarządzania wdrażaną zmianą i przeprowadzenia pracowników przez 
trudny okres przejściowy.

Niezmiennie firmy uznają za ważne projekty związane z kształtowaniem wize-
runku organizacji (employer branding). Robią to na różne sposoby. Wzmocnienie 
wizerunku firmy i postrzeganie jej jako organizacji, z którą warto wiązać się na 
długo, było celem jednej z firm. Działania w kierunku jego osiągnięcia podjęto 
poprzez postępowanie rekrutacyjne, które było realizowane w sposób przyjazny 
dla kandydata – szanowano jego czas, stosowano transparentną komunikację na 
każdym etapie procesu rekrutacyjnego, a także zawsze przekazywano informację 
zwrotną, niezależnie od wyniku rekrutacji. Pozytywny stosunek do kandydata był 
kontynuowany na etapie rozpoczynania przez niego pracy poprzez program ada-
ptacyjny. Jako cenny sposób kształtowania wizerunku firmy, dość szeroko był także 
stosowany program merytoryczny (wykłady, spotkania itp.).

Stosunkowo rzadko jako najważniejsze przedsięwzięcie mijającego roku firmy 
podają działania w sferze wynagrodzeń. Podobnie było w omawianej edycji kon-
kursu, w której tylko jedna z organizacji jako najistotniejsze osiągnięcie podała roz-
wiązanie z tego obszaru. Przyczyną podjęcia tych działań była potrzeba ponowne-
go przeglądu wszystkich stanowisk i ich zakresów obowiązków oraz przebudowy 
struktury organizacyjnej w związku z zakończoną niedawno dużą fuzją. Projekt zo-
stał rozszerzony o opracowanie ścieżek kariery oraz polityki benefitów. 

Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie bazy do opracowania transpa-
rentnych i harmonijnych zasad zarządzania potencjałem pracowników w nowych 
warunkach funkcjonowania, zastanowienie się nad ich rolą i zadaniami, uaktual-
nienie opisów stanowisk oraz miejsca w architekturze organizacji, a także uporząd-
kowanie nazewnictwa stanowisk i działów, które odzwierciedliło złożoność firmy 
po ostatnich dynamicznych zmianach spowodowanych rozwojem i wzrostem.  
W późniejszym etapie przeprowadzono wycenę wszystkich już „uporządkowanych” 
stanowisk, stworzono taryfikator kwalifikacyjny i tabele płac oraz uporządkowano 
politykę benefitów według nowych zasad. Projekt uwzględniał komunikację no-
wych zasad, został rozszerzony o wypracowanie kanałów komunikacji wprowadza-
nych zmian i zaangażowanie w akcję komunikacyjną menedżerów. Firma oceniła 
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przedsięwzięcie jako trudne ze względu na jego szeroką skalę, ale przynoszące duże 
wymierne korzyści. 

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i urzędy realizowały programy letnich praktyk 
studenckich, umożliwiające praktykantom zdobycie cennego doświadczenia pod 
okiem specjalistów. Korzyści dla firmy ze strony praktykanta zwykle są dość stan-
dardowe (dodatkowe ręce do pracy w okresie urlopowym i okresie szczytu, budowa 
bazy kandydatów do programu stażowego i na stanowiska juniorskie), ale też jest 
to wzrost świadomości marki wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni. 
Jedna z firm odmiennie podeszła do prowadzenia praktyk studenckich, w wyniku 
czego korzyści odnieśli zarówno praktykanci (poznanie firmy i specyfiki jej pracy, 
pakiet szkoleń rozwojowych w postaci zestawu e-szkoleń z zakresu umiejętności 
„miękkich”, jak i „twardych”, oraz szkolenia stacjonarne z zakresu różnego rodzaju 
umiejętności), jak i opiekunowie praktykujących studentów. Jednym z ustalonych 
celów praktyk było bowiem zaangażowanie w nie własnych pracowników przygo-
towywanych na stanowiska menedżerskie. Dzięki temu uczyli się zarządzania pra-
cownikami, przechodząc także specjalne przygotowanie do pełnienia roli opiekuna 
praktyk, a na koniec otrzymali certyfikat coachingowy.

W grupie firm uczestniczących w XVIII edycji konkursu za ważne przedsięwzię-
cie uznano także działania adaptacyjne dla nowych pracowników, ujęte w komplekso-
wy trzymiesięczny program, umożliwiający pracownikowi szybkie wdrożenie w pracę  
i prawidłowe wypełnianie powierzonych mu zadań i obowiązków. Jednocześnie dzię-
ki temu programowi wprowadzenie do firmy nowego pracownika było bardzo efek-
tywne. Umożliwiło szybkie i kompleksowe zapoznanie z firmą, otoczeniem, warun-
kami pracy, z kluczowymi procesami oraz specyfiką pracy. Charakterystyczne jest, że 
nową osobę przedstawiano innym pracownikom poprzez komunikat e-mailowy oraz 
wywiad publikowany w najbliższym numerze magazynu firmowego. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, firmy biorące udział w ubiegłorocznej 
edycji konkursu przykładały dużą wagę do stałego podnoszenia kompetencji osób 
zatrudnionych. W tworzonych oraz doskonalonych programach rozwoju pracow-
ników obserwowano dwie tendencje: do koncentrowania się na wybranych grupach 
osób zatrudnionych lub przeciwnie – do poszerzenia oferty szkoleń w taki sposób, 
by obejmowała możliwie największą część załogi (por. rys. 1). 

Firmy starały się także dywersyfikować metody i narzędzia przekazywania wiedzy 
w sposób uwzględniający potrzeby różnych grup pracowników, rozwijały dotych-
czasowe programy mentorskie oraz angażujące trenerów wewnętrznych. Wreszcie, 
część uczestników XVIII edycji konkursu skoncentrowała się na dążeniu do poko-
nania wszelkich potencjalnych barier utrudniających pracownikom dostęp do ofe-
rowanych przez firmę szkoleń. 
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Rysunek 1. Grupy docelowe programów rozwojowych wdrożonych przez 
uczestników XVIII edycji konkursu Lider ZZL

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet samooceny firm uczestniczących w XVIII 
edycji konkursu Lider ZZL

Programy skierowane do wybranych grup pracowników

Kilka firm w ostatnim czasie udoskonaliło założenia dotyczące wprowadzenia 
nowych pracowników do organizacji. Z myślą o nich tworzono szczegółowe pro-
cedury określające harmonogram, tematykę oraz formę szkoleń, które osoba taka 
musi odbyć w trakcie procesu adaptacji do pracy w firmie. Zwykle w działania te 
angażowani są mentorzy – bardziej doświadczeni pracownicy organizacji. Dzielą się 
oni swoim doświadczeniem, nadzorują prawidłowy przebieg adaptacji i służą nowo 
zatrudnionej osobie wsparciem. Z jednej strony prezentowane rozwiązania przyczy-
niają się do poszerzenia kompetencji nowych pracowników, z drugiej zaś pozwalają 
na wzmocnienie kompetencji „miękkich” i umiejętności dzielenia się wiedzą wśród 
od lat związanych z firmą mentorów.

Analogiczne cele przyświecały innemu uczestnikowi konkursu realizującemu 
program praktyk i staży. Potraktowano go nie tylko jako okazję do pozyskania no-
wych, zdolnych pracowników, ale także jako możliwość podniesienia kompetencji 
osób o wysokim potencjale (talentów), przygotowywanych do pełnienia w organi-
zacji funkcji kierowniczych. Opiekunowie praktyk odbyli szereg szkoleń przygo-
towujących do koordynacji prac praktykantów i stażystów, a zdobytą w ich trakcie 
wiedzę mogli niemal od razu wykorzystać w praktyce.

ZZL(HRM)_2018_2(121)_Jawor-Joniewicz_A_Sajkiewicz_B_79-92



84 Studium przypadku

Od kilku lat wśród uczestników konkursu obserwuje się tendencję do silnego 
wspierania dzielenia się wiedzą w firmie. W nurcie tych działań mieszczą się wszel-
kie inicjatywy służące tworzeniu zespołów trenerów wewnętrznych. Osoby te mogą 
liczyć na wsparcie pracodawcy w doskonaleniu swojego warsztatu trenerskiego. Fir-
my wprowadzają dedykowane im szkolenia pozwalające na zwiększenie ich umie-
jętności m.in. w zakresie wystąpień publicznych czy opracowywania programów 
szkoleń i materiałów edukacyjnych. Trenerzy wewnętrzni mogą szkolić z dowolnej 
tematyki, która cieszy się zainteresowaniem innych zatrudnionych. Często oferują 
współpracownikom wsparcie w korzystaniu z codziennych narzędzi pracy, np. z ob-
sługi programu MS Excel. Zaangażowanie pracowników w dzielenie się wiedzą jest 
przez uczestników konkursu doceniane i dodatkowo wynagradzane. Równolegle 
do procesu tworzenia zespołów trenerów wewnętrznych wspierano także rozwój 
mentorów, którzy z jednej strony bywają odpowiedzialni za sprawną adaptację no-
wych pracowników, z drugiej zaś – bywają opiekunami osób o szczególnie cennych 
z punktu widzenia pracodawcy talentów. 

Odrębny pakiet programów rozwojowych w firmach biorących udział w kon-
kursie tworzony był z myślą o menedżerach. Głównym celem oferowanych szkoleń 
było m.in. ujednolicenie standardów zarządzania oraz wzmocnienie zdolności przy-
wódczych kadry kierowniczej. Jednocześnie kładziono nacisk na docenianie różno-
rodności w miejscu pracy i dążenie do uwalniania potencjału wszystkich pracow-
ników. Programy dla menedżerów obejmowały tylko osoby z najwyższych szczebli 
zarządzania lub, odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do specyfiki zadań, 
wszystkich kierowników, także liniowych.

Programy skierowane do wszystkich pracowników

Równolegle do procesów tworzenia rozwiązań dedykowanych wybranym gru-
pom osób zatrudnionych część firm uczestniczących w konkursie podjęła wysiłek 
przebudowania dotychczasowych programów rozwoju w sposób pozwalający na 
zwiększenie ich dostępności dla wszystkich pracowników. Działania te były czę-
sto poprzedzane analizą i ewentualną modyfikacją obowiązujących w firmie mo-
deli kompetencyjnych. W ich wyniku opracowywano szczegółowe ścieżki karier, 
a pracownicy zostali poinformowani o wymogach stawianych na poszczególnych 
stanowiskach, możliwościach rozwoju i zasadach awansowania. 

Wreszcie, firmy zabiegały o przełamanie wszelkich barier utrudniających dostęp 
do szkoleń oraz stworzenie rozwiązań pozwalających na zgłaszanie potrzeb szkole-
niowych na bieżąco przez samego pracownika. Niektóre programy skupiały się na 
rozwinięciu ściśle określonych kompetencji pracowniczych. Tak było np. w przypad-
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ku jednej z firm, która stworzyła procedurę pozwalającą zatrudnionym na odbywanie 
kursów językowych (zwłaszcza z języka angielskiego, biznesowego) w wybranych 
przez siebie szkołach językowych; w jej ramach przedsiębiorstwo dofinansowu-
je udział w intensywnym szkoleniu trwającym maksymalnie 36 miesięcy. Inne or-
ganizacje dążyły do rozszerzenia oferty szkoleń zarówno o nowe, interesujące dla 
zatrudnionych tematy, jak i formy przekazywania wiedzy. Jedna z firm uruchomiła 
intranetową platformą szkoleniową, pozwalającą każdemu zatrudnionemu na łatwe 
zarządzanie swoim rozwojem. Pracownicy firmy mogą skorzystać z oferty kilkudzie-
sięciu dostępnych szkoleń dotyczących: umiejętności „miękkich” (także trenerskich) 
i technicznych, aspektów prawnych, narzędzi stosowanych w firmie czy języków ob-
cych. Wśród nich znalazły się szkolenia zewnętrzne, warsztaty wewnętrzne, treningi 
interpersonalne, szkolenia e-learningowe, szkolenia on-line z wykorzystaniem firmo-
wego komunikatora, kursy zdalne metodą „wirtualnej klasy”. 

Rysunek 2. Główne wartości, na których opierała się zmiana kultury  
organizacyjnej w firmach uczestniczących w XVIII edycji konkursu Lider ZZL

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet samooceny firm uczestniczących w XVIII 
edycji konkursu Lider ZZL
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Firmy biorące udział w XVIII edycji konkursu LZZL przykładały także dużą 
wagę do wzmacniania swoich kultur organizacyjnych. Podejmowane przez nie ini-
cjatywy koncentrowały się na wspomnianym wcześniej budowaniu przywództwa  
i zaangażowania, wspieraniu współpracy i dzielenia się wiedzą, przeciwdziałaniu ja-
kimkolwiek formom dyskryminacji oraz docenianiu różnorodności w miejscu pracy 
(por. rys. 2).

Pracodawcy, podejmując działania ukierunkowane na przebudowę obowiązującej 
kultury organizacyjnej, starali się włączyć w ten proces wszystkich zatrudnionych. 
Było to szczególnie widoczne w firmach, które za główny cel obrały zwiększenie 
współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz poprawę 
komunikacji w przedsiębiorstwie. Pracownicy tych firm byli zaangażowani w ana-
lizę obecnej sytuacji organizacji, diagnozę potencjalnych trudności i zagrożeń oraz 
identyfikację potrzeb załogi. Podobnie decyzje dotyczące proponowanych zmian 
kanonu wartości firmowych oraz związanej z nimi modyfikacji procedur podlegały 
konsultacjom z pracownikami. Podejście takie nie tylko zwiększało zaangażowanie 
zatrudnionych osób, ale także wzmacniało ich przychylność dla wprowadzanych 
zmian. 

Niektóre organizacje w ostatnim roku szczególny nacisk położyły na promo-
wanie otwartości na różnorodność. Wynikało to z jednej strony z faktu, iż część 
firm boryka się z problemem braku zastępowalności pokoleń w miejscy pracy,  
z drugiej zaś – ze zwiększoną aktywnością przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.  
W pierwszym przypadku dużą wagę przywiązywano do zwiększenia integracji zespo-
łu w sposób umożliwiający pracownikom lepsze poznanie się oraz wzajemne uczenie 
się. W drugim natomiast, wspólnie z pracownikami, wypracowywano mechanizmy 
pozwalające na uwolnienie pełnego potencjału zespołu, wynikającego z jego różno-
rodności. Niektóre firmy prowadziły działania służące uwrażliwieniu na korzyści 
płynące z różnorodności także poza swoimi murami, organizując lub współfinansu-
jąc wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do społeczności lokalnej, zwłasz-
cza młodzieży. 

Natomiast w samych przedsiębiorstwach zarządy zabiegały o wzmacnianie 
otwartości pracowników na różnorodność poprzez szkolenia i akcje informacyjne 
ukierunkowane na przełamywanie stereotypów. 

Na ten ostatni cel nastawione były działania podjęte przez jedną z instytucji re-
prezentujących administrację publiczną. Jej zarząd postanowił opracować i wdrożyć 
procedurę umożliwiającą szybkie reagowanie na wszelkie zjawiska niepożądane, któ-
re mogą zaistnieć w miejscu pracy. Podobnie jak w innych organizacjach, także tym 
razem w proces zmiany zaangażowano wszystkich pracowników, reprezentujących 
wszystkie szczeble zarządzania. Ostateczny kształt procedury został opracowany  
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w wyniku zakrojonych na szeroką skalę konsultacji. Przyjęte rozwiązania pozwalają 
na identyfikację oraz szybką reakcję na mobbing, dyskryminację ze względu na płeć, 
wiek i inne cechy pracowników oraz wszelkie inne zachowania, które nie powinny 
mieć miejsca w zakładzie pracy.

ZZL w administracji publicznej

Od kilku lat daje się zauważyć rosnące zainteresowanie konkursem LZZL ze strony 
jednostek administracji publicznej. Wynika to z dużych zmian w podejściu do zadań 
komórek kadrowych – odejściu od funkcji wyłącznie administratora kadr i podjęciu 
zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Działania urzędów w obsza-
rze ZZL stają się coraz bardziej kompleksowe. 

W systemie służby cywilnej część stosowanych instrumentów wynika bezpo-
średnio z obowiązujących przepisów, ale pozostałe są rezultatem autorskich roz-
wiązań, specyficznych dla konkretnej instytucji – widoczne jest stosowanie przy 
tym zasad sprawdzających się w organizacjach biznesowych. W efekcie nie mamy 
już do czynienia z jednolitym podejściem do zarządzania kadrami w jednostkach 
administracji publicznej. W każdym z urzędów uczestniczących w konkursie funk-
cjonowały nieco odmienne systemy ZZL. Wszystkie narzędzia i działania zgłaszane 
przez jednostki administracji publicznej do XVIII edycji konkursu służyły zwięk-
szeniu efektywności pracowników i umacnianiu wizerunku urzędu. Były również 
powiązane z misją i wizją każdej jednostki. Instytucje te deklarowały przykładanie 
dużej wagi do potrzeb pracowników: ich osobistego rozwoju, a także pozyskiwa-
nia przez nich kompetencji umożliwiających najlepsze realizowanie zadań urzędu  
i obsługę klientów. W przypadku administracji ważne jest to, iż dobre, sprawdzone 
rozwiązania mogą być powielone we wszystkich urzędach i podobnego szczebla,  
i w urzędach centralnych. Stanowi to doskonałe uzasadnienie dla udziału we wszel-
kich działaniach konkursowych, pozwalających na identyfikację i popularyzację naj-
lepszych i najskuteczniejszych rozwiązań, tzw. dobrych praktyk ZZL.

O ambicjach i dążeniach do stworzenia dobrego systemu ZZL w sferze admi-
nistracji może świadczyć zgłoszony do konkursu realizowany program polegający 
na włączeniu pracowników w proces zarządzania organizacją poprzez możliwość 
zgłaszania projektów doskonalących i udział w ich realizacji. Wprowadzone zasa-
dy przyniosły zadowalające efekty, a 53% wniosków zostało zakwalifikowanych 
do wdrożenia. Wnioski wdrożeniowe dotyczą różnych zagadnień: obsługi klienta 
zewnętrznego, spraw pracowniczych, procesów i procedur, narzędzi informatycz-
nych, społecznej odpowiedzialności biznesu.
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Wielkim atutem tego programu jest szerokie angażowanie pracowników w dzia-
łania ciągłego doskonalenia. Projekt jest traktowany jako pierwszy krok na drodze 
prowadzącej do adaptacji elementów modelu tzw. organizacji „turkusowej”, w któ-
rej każdy pracownik ma przestrzeń do rozwoju, a jednocześnie jest odpowiedzialny 
za efekty swojego działania i realizację wskazanych przez siebie celów.

Wśród innych wartych odnotowania projektów wdrożonych przez urzędy 
uczestniczące w XVIII edycji konkursu można wymienić:

■ system rozwoju osobistego oraz zarządzania wiedzą, zapewniający realizację 
celów urzędu poprzez rozwój kompetencji pracowników;

■ działania w kierunku poprawy komunikacji i utworzenie Rady Dialogu Pra-
cowniczego;

■ cykl warsztatów dla wszystkich pracowników, dotyczących zgłaszania niepra-
widłowości w miejscu pracy jako działania doskonalącego;

■ program płatnych praktyk dla studentów, dający najlepszym z nich pracę  
w urzędzie.

Podsumowanie

Uczestników konkursu od wielu lat wyróżnia wysoki poziom ZZL. Świadczą o tym 
dane zaprezentowane na poniższych wykresach (wykres 1 i wykres 2), ukazujące 
stopień zaawansowania rozwiązań stosowanych w ośmiu obszarach zarządzania 
zasobami ludzkimi dotyczących: podmiotów i organizacji ZZL, strategii i proce-
dur, zatrudniania i zwalniania, oceniania, wynagradzania, rozwoju, społecznej od-
powiedzialności biznesu oraz efektów zarządzania. Organizacje biznesowe prawie 
w każdej z tych kategorii miały przedstawicieli osiągających maksymalną punktację. 
Jedynie wynagradzanie i ocena pracy były ocenione niżej. Jednak przeciętnie to wy-
nagradzanie i efekty zarządzania były wyceniane najniżej także wśród laureatów, 
chociaż oni mieli ponadprzeciętne noty również w tych kategoriach. 

Jednostki administracji publicznej były oceniane według odrębnej skali – punk-
tację miały także stosunkowo wysoką, ale niedomagania były tu widoczne w katego-
riach: efekty zarządzania i zatrudnianie/zwalnianie pracowników. Najlepsze wyniki 
uzyskiwano w kategorii rozwój kapitału ludzkiego oraz strategie i procedury.

Mimo potwierdzonego wysokiego profesjonalizmu w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi uczestnicy konkursu nie poprzestają na dotychczas wypracowanych roz-
wiązaniach. Przeciwnie, firmy te, doceniając wagę stałego inwestowania w zasoby 
ludzkie, doskonalą wypracowywane procedury i strategie. 
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W przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje biorące udział w XVIII edycji 
konkursu Lider ZZL uwydatnia się dążenie do stawiania czoła wyzwaniom wyni-
kającym ze zmian demograficznych zachodzących w polskim społeczeństwie. Stąd, 
jak się zdaje, wzrost zainteresowania problematyką otwartości na różnorodność, 
przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu pracy oraz zabieganie 
o zwiększenie integracji zespołów, współpracy i wzajemnego uczenia się. Jednocze-
śnie organizacje pragnące ustrzec się przed potencjalnym odpływem pracowników 
do innych przedsiębiorstw podejmują starania o uczynienie miejsca pracy możliwie 
najbardziej przyjaznym, zaspokajającym różnorodne potrzeby pracownicze. Dążąc 
do zwiększenia stopnia identyfikacji pracowników z firmą oraz ich zaangażowania 
w jej losy, większość uczestników konkursu włącza ich w procesy zmian. Pracow-
nicy stają się prawdziwymi partnerami zarządów w tworzeniu koncepcji zmiany, 
wyborze jej kierunków oraz opracowywaniu nowych rozwiązań i procedur. Takie 
podejście do osób zatrudnionych cechuje najlepszych – Liderów Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi. Żywimy nadzieję, że ich przykład zachęci inne przedsiębiorstwa do 
doskonalenia i profesjonalizacji własnych systemów zarządzania kadrami.

HRM Best Practice  
(18th Edition of  the Human Resource Management Leader Competition)

Summary
Participants in the 18th edition of  the Human Resource Management Leader Com-
petition have presented a number of  innovative solutions that respond to changes 
occurring both in the organizations and in their environment. Many managers are 
aware that HR should be the first to respond to the challenges of  a changing work 
environment. In preparing for change, they should also take into account the Mil-
lennials now entering the labor market. The importance of  the HR department 
in a company’s structure has increased. Very often it now encompasses activities 
involving process optimization in the organization. It provides the company with 
support in preparing for a new reality. The article presents selected HR projects that 
have been implemented in organizations awarded the “Professional HRM” certi-
ficate as a part of  the 18th edition of  the Human Resource Management Leader 
Competition.

____________________

A n n a  J a w o r-J o n i e w i c z – doktor nauk ekonomicznych, ekonomistka  
i socjolożka, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pra-
cy i Spraw Socjalnych, ekspertka Instytutu Analiz Rynku Pracy, wykładowczyni  
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zarządzania różnorodnością na podyplomowych studiach Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji badań społecz-
nych, szczególnie badań przedsiębiorstw. W latach 2004–2007 piastowała stanowi-
sko pełnomocniczki wojewody mazowieckiego ds. równego statusu kobiet i męż-
czyzn oraz pełnomocniczki ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji. 
Przez dekadę kierowała pracami Biura Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi”. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi (motywowanie, kultu-
ra organizacji, zarządzanie różnorodnością) oraz problematyce równego traktowa-
nia kobiet i mężczyzn. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.

B a r b a r a  S a j k i e w i c z – jest pracownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Poprzednio przez kilka lat była 
związana z firmą doradczą Ernst & Young (konsultant) i Telekomunikacją Polską 
(główny specjalista wiodący ds. wartościowania pracy). Główne zainteresowania to 
systemy motywacyjne, a w szczególności wynagradzanie oparte na wartościowa-
niu pracy oraz proinnowacyjne systemy wynagradzania. Kierownik Biura Konkursu  
Lider ZZL. 
Ważniejsze projekty NCN: „Proinnowacyjne systemy wynagradzania we współcze-
snych organizacjach” (kierownik grantu), „Kształtowanie zaangażowania pracowni-
ków w kontekście zarządzania różnorodnością”, „Rola ZZL w kreowaniu innowa-
cyjności organizacji”. Ważniejsze publikacje: Remuneration Systems in Creating Employee 
Innovativeness, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, nr 4, 2014, Nowe stra-
tegie wynagrodzeń na tle zmian w japońskim ZZL, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 
5 (88), 2012; „Motywowanie do innowacyjności”, w: Borkowska S. (red.), Rola ZZL 
w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010.
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