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Jak Państwo zapewne zauważyli, najnowszy numer rozpoczynamy nietypowo – od jubi-
leuszu 50-lecia pracy zawodowej Pani Prof. Stanisławy Borkowskiej, która nie tylko jest 
jednym z najwybitniejszych naukowców w Polsce zajmujących się tematyką zarządzania 
zasobami ludzkimi, ale jest także Redaktor Naczelną naszego dwumiesięcznika. Przyłą-
czamy się do gratulacji i życzeń wszelkiej pomyślności dla Szanownej Jubilatki.

Oddajemy w Państwa ręce numer poświęcony efektywność ZZL (pomiar, zarządza-
nie) w administracji publicznej i w biznesie, w którym podejmujemy próbę naukowej 
refleksji nad efektywnością ZZL nie tylko w organizacjach biznesowych, ale także admi-
nistracji publicznej.

W literaturze dotyczącej ZZL, opisując badane podmioty, na ogół używa się sfor-
mułowań: „organizacja” lub „przedsiębiorstwo”. Często autorzy, którzy używają uniwer-
salnego pojęcia „organizacja” mają na myśli przede wszystkim organizacje nastawione 
na zysk, czyli przedsiębiorstwa. A przecież w Polsce działa mnóstwo organizacji niebiz-
nesowych, np. organizacje non-profit, lub szeroko pojęta administracja publiczna. Tylko 
dosyć wąsko definiowana administracja publiczna w Polsce, wg danych GUS, liczy blisko 
0,5 mln pracowników1. Wystarczającym uzasadnieniem, żeby zgłębiać tematykę ZZL 
w administracji publicznej, jest stosunkowo mała liczby dotychczasowych publikacji na 
ten temat i wielkość tej grupy organizacji. Dodatkowym powodem, dla którego warto in-
teresować się tym tematem, jest fakt, że powszechna wiedza na temat zarządzania w ad-
ministracji publicznej opiera się w dużej mierze na stereotypach i faktach medialnych. 
W powszechnym mniemaniu administracja jest zbyt liczna i nieefektywna. Nagłośnienie 
przez media kilku błędnych decyzji urzędników (spośród milionów wydanych) powodu-
je, że jest ona odbierana także jako nieprofesjonalna. Co do wynagrodzeń w administra-

1 „Mały Rocznik Statystyczny Polski”, GUS, 2010
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cji, opinia publiczna jest podzielona – jedni uważają, że urzędnicy zarabiają zbyt dużo, 
inni wprost przeciwnie – że zbyt mało.

Efektywność ZZL jest tematem interesującym zarówno dla praktyków ZZL, jak 
i teoretyków ZZL. Stąd w numerze znalazło się stosunkowo dużo pozycji w rubrykach: 
Komunikaty, Studium przypadku oraz Portfel metod i narzędzi. Efektywność ZZL jest 
powszechnie kojarzona z twardymi wskaźnikami dotyczącymi efektywności funkcji ka-
drowej, poszczególnych pracowników, lub też środków przeznaczonych na pracowni-
ków. To tradycyjne podejście zostało omówione w dwóch artykułach w dziale Portfel 
metod i narzędzi. Artykuł Pawła Dziechciarza dotyczący pomiaru efektywności polityki 
personalnej jest szczególnie istotny dla praktyków, gdyż zawiera wskazówki, wynikające 
z bogatej praktyki autora w działalności doradczej, dotyczące opomiarowania wszyst-
kich aspektów polityki personalnej. Jak zauważa autor, polityka personalna zdobędzie 
legitymizację i zostanie doceniona przez zarząd organizacji, tylko wtedy, gdy w sposób 
mierzalny będzie można udowodnić jej wpływ na wyniki biznesowe organizacji. Także 
Anna Balcerek-Wieszala prezentuje kompleksowy zestaw mierników do pomiaru funkcji 
personalnej.

Ale czy tylko „twardy” HR jest mierzalny? Czy można w sposób mierzalny pokazać 
wpływ miękkich aspektów HR na wyniki biznesowe firmy? Oczywiście, że można, a na-
wet trzeba – przekonuje Wayne Cascio w otwierającym numer artykule. Podobnie jak 
Dziechciarz, dowodzi on, że inwestowanie w miękkie obszary HR ma znacznie większy 
sens wtedy, gdy można wykazać wynikające z tego zyski dla organizacji. Cascio udo-
wadnia, że postawy pracownicze związane z pracą, takie jak zaangażowanie (rozumiane 
zarówno jako commitment, jak i jako engagement) i satysfakcja z pracy przekładają się 
w sposób wymierny na osiąganie strategicznych celów biznesowych.

Artykuły Marcina Żemigały i Anny Rogozińskiej Pawełczyk nie poruszają bezpośred-
nio tematu efektywności ZZL, ale dotykają niezmiernie istotnych dla funkcjonowania 
organizacji aspektów psychologicznych. Artykuł Żemigały jest przestrogą, że dążenie 
do zwiększenia efektywności pracy, pomimo pozytywnych efektów w krótkim okresie, 
w dłuższej perspektywie może prowadzić do zmniejszenia efektywności całej organizacji 
i do tragicznych skutków dla konkretnych osób. Anna Rogozińska-Pawełczyk, pisząc 
o zmianach w relacjach pracodawca-pracownik z kontraktu relacyjnego w kierunku kon-
traktu transakcyjnego, pomaga w głębszym zrozumieniu uwarunkowań wysokiej efek-
tywności w ZZL i wpisuje się w dyskusje na temat kierunków zmian w ZZL, obecne 
w naszym dwumiesięczniku pod koniec 2010 r. (nr 6/2010).

W numerze pojawia się także wiele artykułów poświęconych różnym aspektom 
funkcjonowania ZZL w administracji publicznej – w tym wszystkie komunikaty z ba-
dań. Do tematyki specyfiki administracji publicznej i jej wpływu na sposób zarządzania 
zasobami ludzkimi wprowadza artykuł Wojciecha Zielińskiego. Niedawny kryzys go-
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spodarczy skutkował, w wielu państwach europejskich, zwiększeniem zainteresowania 
działaniami mających przynieść oszczędności w administracji publicznej. Działania te są 
podejmowane już od dłuższego czasu, ale nie doczekały się jeszcze szerszej naukowej 
analizy porównawczej. Pierwszą próbę dokonania takiej analizy w Polsce i jedną z pierw-
szych na świecie podejmuje Paweł Pietrasieński, który w swoim artykule ostrzega przed 
zagrożeniami płynącymi ze „zbyt prostych recept” na oszczędności w administracji. W 
opozycji do działań doraźnych, przedstawia przykład strategicznych działań podejmowa-
nych w niektórych państwach UE, polegających na dokonaniu systemowego przeglądu 
wydatków, unowocześnianiu i podnoszeniu produktywności administracji publicznej.

Należy pamiętać, że poszczególne organizacje wchodzące w skład szeroko pojęte-
go sektora publicznego znacząco się różnią. Jednak odmienne cele stojące przed tymi 
organizacjami powodują, że ich polityka w zakresie ZZL powinna także się różnić. 
Bardzo ciekawą ilustrację tego problemu przedstawia Tomasz Rostkowski. W wyniku 
badań przeprowadzonych na imponującej próbie ponad pół tysiąca sądów i prokuratur 
dochodzi do wniosku, że o ile uelastycznienie procedur jest rekomendowane dla sądow-
nictwa, o tyle w przypadku prokuratury dużo lepiej sprawdzi się scentralizowany, trady-
cyjny weberowski model administracji publicznej. Wieloaspektową analizę efektywności 
ZZL w organizacjach będących innym elementem sfery budżetowej – placówkach edu-
kacyjnych – przeprowadza Izabela Bednarska-Wnuk, także wskazując na konieczność 
dokonywania ulepszeń. Krzysztof Katolo i Piotr Sierociński prezentują wyniki badań 
porównawczych dotyczące wynagrodzeń w administracji publicznej i w biznesie w Pol-
sce. Badania te zostały, przeprowadzone na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i są to pierwsze prowadzone na tą skalę badania w Polsce, które umożliwiają udziele-
nie odpowiedzi na pytanie, czy urzędnicy w Polsce zarabiają zbyt mało czy zbyt dużo 
w stosunku do rynku. Tym samym badania te mają nieoceniony wkład w weryfikowanie 
funkcjonujących stereotypów.

Warto także wspomnieć o dwóch studiach przypadku, pokazujących blaski i cienie 
ZZL w administracji publicznej. Z jednej strony opisana jest bardzo ciekawa inicjatywa 
Urzędu Miasta Poznania, która pokazuje, że administracja może „robić więcej za mniej”. 
Konrad Zawadzki przedstawia projekt proklienckiego podejścia w Urzędzie Miasta Po-
znania, polegającego na utworzeniu nowoczesnego call center. Samo call center to prze-
cież nic nadzwyczajnego, ale fakt, że pracują tam tylko osoby niepełnosprawne, to już 
jest innowacja. Projekt miasta Poznania nie tylko przyczynił się do zmiany stereotypów 
dot. zatrudniania niepełnosprawnych, ale także przyniósł urzędowi konkretne korzyści 
finansowe. Jednak ZZL w administracji publicznej to nie same historie sukcesu.

Anna Jawor-Joniewicz w swoim studium przypadku celnie punktuje błędy popeł-
niane w ZZL w jednym z urzędów administracji rządowej, wynikające głównie z braku 
umiejętności menedżerskich. Podobną wymowę ma artykuł Joanny M. Moczydłowskiej 
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w badaniach nad systemem ocen w samorządach, uznając obowiązujące rozwiązania za 
nowoczesne, zwraca uwagę, że same rozwiązania systemowe nie gwarantują sukcesu, 
jeżeli menedżerowie, nie będą umieli ich właściwie wykorzystać.

Życząc przyjemnej i inspirującej lektury, chcielibyśmy także Państwa zachęcić do za-
poznania się z działem Recenzje. Omówienia, gdzie przestawiamy recenzje dwóch pozy-
cji: A. Frączkiewicz (red.) „Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie 
sektora ochrony zdrowia (rec. J. Strużyna) oraz A. Rogozińska-Pawełczyk i D. Majewski 
(red.) „Dobry start kariery zawodowej” (rec. P. Bohdziewicz).
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