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Znaczenie organizacyjnego zaangażowania pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), uznawane w krajach wysoko rozwiniętych 
za główny czynnik sukcesu firm1, wywiera istotny wpływ na „zaangażowanie pra-
cowników w pracę i dążenie do osiągania możliwie wysokich efektów swej pracy” 
(Yamada i wsp., 2005). Z kolei zaangażowanie załogi przekłada się na dochody 

1 Tak też postrzegają ZZL polskie firmy uczestniczące w konkursie „Lider Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi”, por. Jawor-Joniewicz i wsp., 2013.
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Postępująca globalizacja i towarzyszący jej wzrost konkurencji globalnej skła-
niają organizacje do inwestowania w rozwój technologiczny i techniczno-orga-
nizacyjny, warunkujące zdobywanie przewag konkurencyjnych. Dźwignią tego 
rozwoju jest wzrost innowacyjności i efektywności finansowej organizacji, zależny 
zarówno od czynników materialnych, jak i od zasobów ludzkich, a ściślej od ich 
kompetencji – wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych. Niniejsze opraco-
wanie koncentruje się na zasobach ludzkich. 
 Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie dźwigni beha-
wioralnych, a w tym zaangażowania jako cechy pracowników, stanowiącej istotną 
determinantę wykorzystania ich potencjału. Zachodzi zatem konieczność zmiany 
tradycyjnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku budowy  i roz-
woju modelu zarządzania opartego na zaangażowaniu (engagement) pracowników. 
Celem niniejszego opracowania jest nie tylko wskazanie na tę konieczność, lecz 
też na modele i uwarunkowania jego skutecznego funkcjonowania..
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firm, na co wskazują badania Hay Group (2009). Wynika z nich, że w organizacjach 
odnotowujących wysoki poziom zaangażowania pracowników wzrost dochodów 
jest 2,5 raza większy niż w firmach o niskich wskaźnikach zaangażowania oraz 4,5 
raza wyższy niż w firmach o niskich wkaźnikach zaangażowania i słabym umoco-
waniu pracowników. Co więcej, satysfakcja klientów firm o wysokim zaangażowa-
niu pracowników, jest o 22% wyższa niż klientów firm o niskim zaangażowaniu.  
W firmach, w których ma miejsce zarówno wysokie zaangażowanie, jak też upeł-
nomocnienie pracowników, satysfakcja klientow jest wyższa aż o 54% (Hay Group, 
2009). Zaangażowanie sprzyja też przywiązaniu pracownika do zatrudniającej go 
organizacji, integrowaniu się z nią. Jego brak „ułatwia“ pracownikowi podjęcie de-
cyzji o porzuceniu firmy. To zaś rodzi potrzebę zatrudnienia nowej osoby, co wiąże 
się z wysokimi kosztami jej pozyskania. Tak więc już w procesie pozyskiwania trze-
ba rozpoznawać nie tylko formalne kompetencje kandydatów do pracy, ale także ich 
skłonność do angażowania się w realizowane zadania, znajomość firmy i specyfiki 
pracy w niej.

Stopień zaangażowania pracownika pozwala przewidywać poziom jego osiągnięć 
w pracy (Chusmir, 1988) oraz poziom sukcesu organizacji i jej pozycji rynkowej. Jego 
wysoki poziom wywiera istotny i pozytywny wpływ na efektywność firmy, a także na 
satysfakcję pracowników z pracy (Gaertner, Nollen, 1989), ta zaś, na zasadzie sprzę-
żenia zwrotnego, wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie. 

Budowa zaangażowania pracowników ma zatem kluczowe znaczenie w zarządza-
niu zasobami ludzkimi oraz rozwoju organizacji i wzrostu jej efektywności2. Przema-
wia za tą tezą kilka argumentów.

1. Pracownicy zaangażowani w pracę czy firmę identyfikują się z nią i łączą z nią 
swoje życie zawodowe (por. Balay, 2007); jak wynika z badań The Gallup Organiza-
tion (2001) oraz firmy Wagner & Harter (2006) i innych, zaangażowani pracownicy 
są skłonni ponosić znaczne wysiłki na rzecz organizacji, w której są zatrudnieni,  
a mianowicie:

■ generują większość jej dochodów (Hay Group, 2009) i wzrost dochodów (Wa-
gner, Harter, 2006);

■ poziom zysku organizacji jest pozytywnie skorelowany z zaangażowaniem za-
trudnionych w niej pracowników (Czarnowsky, 2008); 

2 Niektórzy specjaliści uznają zaangażowanie pracowników jako już niewystarczający 
czynnik sukcesu organizacji, wskazując, że niezbędna jest ich pasja (por. K.E. Ayers, 2006, s. 193). 
Niemniej praca z pasją jest możliwa do utrzymania w relatywnie krótkich odcinkach czasu, pod-
czas gdy zaangażowanie można podtrzymywać w dłuższych okresach.
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■ są cenieni przez klientów (Vance, 2006)3;
■ zachodzi korelacja między poziomem zaangażowania i zyskiem (Czarnow-

sky, 2008).
2. Wśród pracowników zaangażowanych absencja i płynność kadr są mniejsze.
3. Zaangażowanie pracowników, zwłaszcza afektywne, pozytywnie wpływa na 

stosunki międzyludzkie. 
4. Zaangażowanie pracowników pozytywnie wpływa na jakość ich pracy (Meyer, 

Allen, 1999, s. 11 i 27), a także na ich efektywność.
5. Zaangażowani pracownicy wywierają pozytywny wpływ na przetrwanie i roz-

wój firmy oraz na jej pozycję rynkową.
6. Zaangażowanie pracowników wzmacnia też pozycję samego ZZL, którego 

jest integralnym subobszarem; trudno więc przecenić jego rolę w warunkach wyso-
kiej konkurencji globalnej; zrozumiały jest zatem rosnący popyt pracodawców na 
pracowników o silnej motywacji wewnętrznej; organizacje oczekują od specjalistów  
w zakresie ZZL pozyskiwania pracowników posiadających potrzebne kompetencje, 
w tym gotowość angażowania się w pracę, w wykonywany zawód, w stosunki mię-
dzyludzkie, jak też w rozwój firmy.

7. Zaangażowanie afektywne cechuje najwyższa pozytywna korelacja z poziomem 
wykonywania zadań przez pracownika i efektywnością jego pracy.

8. Zaangażowanie przynosi korzyści także samym pracownikom; są to korzyści 
niematerialne i materialne; przede wszystkim należą do nich:

■ satysfakcja ze swoich dokonań; 
■ zazwyczaj są bardziej doceniani i wyżej wynagradzani niż przeciętnie w odnie-

sieniu do członków tej samej grupy zawodowej w organizacji;
■ pracodawcy są też bardziej skłonni inwestować w ich rozwój.
9. Zaangażowanie afektywne stanowi bufor pomiędzy stresem i poczuciem nieza-

dowolenia z pracy w organizacji; stres zwiększa niezadowolenie, gdy zaangażowanie 
pracownika (pracowników) jest niskie (Kożuch, Jończyk, 2011).

Poziom i rodzaj wpływu wymienionych czynników na zarządzanie zasobami 
ludzkimi zależą od rodzaju zaangażowania. Zmianom ulega także jego poziom. 
Zazwyczaj maleje on blisko o połowę po upływie 6 miesięcy od podjęcia danej 
pracy (Coffman, Gonzalez-Molina 2002, s. 136). Implikuje to konieczność wzmac-
niania zaangażowania pracowników poprzez odpowiednie ich motywowanie. 

3 Wskazują na to także wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r. przez Corporate Le-
adership Council. 
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Uwarunkowania rozwoju skutecznego zarządzania przez  
zaangażowanie

Budowa i rozwój skutecznego zarządzania przez zaangażowanie zależy od wielu 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Do kluczowych czyników wewnętrznych 
należą: model ZZL w organizacji, rodzaj zaangażowania pracowników i możliwości 
ich rozwoju, stosunki międzyludzkie w organizacji, czynniki związane z pracowni-
kiem i jego sytuacją w życiu prywatnym oraz kontrakt psychologiczny.

Model zarządzania zasobami ludzkimi

W gospodarce opartej na wiedzy rośnie znaczenie dźwigni behawioralnych. Mo-
del zarządzania zasobami ludzkimi istotnie wpływa na zachowania pracowników, 
w tym na ich zaangażowanie (involvement), na jego rodzaj i poziom. Rzecz w tym, 
że rosnącemu poziomowi wiedzy i umiejętności pracowników towarzyszy wzrost 
ich oczekiwań4 wobec pracy – jej rodzaju i warunków wykonywania. Z kolei wzrost 
zaangażowania pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności i efektywność finan-
sową organizacji jako dźwigni przewag konkurencyjnych.

Konieczność stawiania czoła rosnącej konkurencji i jej postępującej globalizacji 
w powiązaniu ze wzrostem kompetencji i oczekiwań pracowników wobec pracy 
uzasadnia nie tylko wzrost elastyczności zachowań pracowników i wymóg usta-
wicznego uczenia się, ale też zwiększania ich uprawnień decyzyjnych. Pociąga to 
za sobą wzrost ich samodzielności i odpowiedzialności oraz zainteresowania pracą 
i zaangażowania w nią. Wyzwania te leżą u podstaw rozwoju „partycypacyjnego”  
i „elastycznego“ zarządzania zasobami ludzkimi oraz stosunków pracy opartych na 
wzajemnym zaufaniu i współpracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz 
pozycji w organizacji. Pracownik, który ma wpływ na podejmowane decyzje, choć-
by tylko w tym odcinku działalności organizacji, w ramach którego wykonuje swoją 
pracę, czuje się bardziej z nią związany i zaangażowany zarówno w realizowane 
zadania, jak i w firmę.

Model partycypacyjny wymaga uwzględnienia głosu pracowników w wielu pod-
systemach ZZL, np. w ocenianiu. Zasady prowadzenia okresowych ocen i wykorzy-
stania ich wyników powinny być wcześniej skonsultowane z pracownikami, a same 
rozmowy oceniające oparte na wzajemnym zaufaniu. 

4 Zgodnie z nowym kontraktem psychologicznym, pracownicy oczekują od pracodaw-
ców uczciwego i etycznego traktowania oraz poszanowania swej godności, postrzegania ich jako 
interesariuszy, doceniania i nagradzania wkładu wnoszonego do organizacji, otrzymywania in-
formacji zwrotnych, wspierania rozwoju pracowników przez organizację, akceptacji przez pra-
codawców kierowania się pracowników perspektywą własnej kariery w stosunkach pracy (por. 
Pocztowski, 2007, s. 151).
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Rosnące znaczenie zarządzania przez zaangażowanie implikuje też potrzebę 
budowy programów zaangażowania z udziałem pracowników. Programów, które 
określają cele i metody ich realizacji oraz podtrzymywania poziomu oddania pra-
cowników sprawom firmy. Jest to nader istotne, ponieważ, jak wspomniano wcze-
śniej, zazwyczaj poziom zaangażowania jednostki spada po upływie pewnego okre-
su od podjęcia przez nią danej pracy, na ogół nie krótszego niż pół roku, jeśli nie 
jest on wspierany i doceniany przez przełożonego (przełożonych) bądź nie znajduje 
aprobaty ze strony współpracowników (Coffman, Gonzalez-Molina, 2002, s. 136).

Ponadto do ważnych czynników wpływu na rozwój zarządzania zasobami ludzki-
mi opartego na zaangażowaniu pracowników należy „bezpieczeństwo zatrudnienia, 
dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, pozytywne i etyczne” stosunki 
międzyludzkie oparte na przestrzeganiu prawa pracy oraz na jasnych i akceptowa-
nych zasadach obowiązujacych w zakładzie. Należą do nich możliwości „samoreali-
zacji” i „rozwoju” pracowników przez „efektywną” pracę, jak też przejrzysty system 
„informacji” wewnętrznej i skutecznego „motywowania”. Duże znaczenie ma rów-
nież pomoc organizacji udzielana pracownikom i/lub ich rodzinom znajdującym 
się w trudnych sytuacjach życiowych, na przykład takich jak: ciężka choroba czy 
śmierć członka rodziny i in. Tego typu relacje między kierownictwem organizacji  
i pracownikami oraz ich rodzinami nie tylko budują zaangażowanie pracowników  
i pozytywnie wpływają na rozwój i efektywność firmy, ale też „kreują jej pozytywny 
wizerunek” na rynku. Z kolei taki wizerunek firmy, na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go, wpływa na wzrost podaży kandydatów do podjęcia w niej pracy. 

Pożytki płynące z zaangażowania zależą od jego rodzaju, przy czym największe 
korzyści zdaje się przynosić rozwój tzw. zaangażowania afektywnego.

Rodzaje zaangażowania

Zaangażowanie pracowników, co to znaczy? Faktem jest, że istnieje bogactwo de-
finicji zaangażowania5. W ramach jego ogólnego terminu anglojęzycznego (engage-
ment) wyróżnia się kilka rodzajów zaangażowania. 

Przede wszystkim odróżnić trzeba dwie grupy rodzajowe: 
a) zaangażowanie bierne (commitment) rozumiane jako przywiązanie do organi-

zacji, trwanie w niej oraz
b) zaangażowanie aktywne (involvement)6, czyli włączanie się w sprawy firmy, w jej 

trwanie i rozwój. 

5 Szacuje się, że istnieje ok. 0,5 mln definicji zaangażowania (Shuck, Wollard, 2010).
6 Niektórzy specjaliści definiują zaangażowanie (engagement) zarówno jako zaangażowanie 
aktywne (involement), jak też satysfakcja oraz entuzjazm z pracy (Harter i wsp., 2003).
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Wielu autorów, na przykład Porter i wsp. (1974), jak też O’Reilly i Chatman 
(1986), uznaje, że zaangażowanie typu commitment (bierne przywiązanie) obejmuje 
trzy czynniki: a) mocna wiara w cele i wartości organizacji i ich akceptacja, b) wola 
ponoszenia znacznego wysiłku na rzecz organizacji, c) jasno określone pragnienie 
bycia członkiem organizacji. Inni autorzy, koncentrując się na zaangażowaniu aktyw-
nym (involvement) poszerzają jego definicję o satysfakcję z pracy czy „(...) chęć danej 
osoby do zainwestowania i włożenia własnego wysilku w sukces pracodawcy“7.

Z kolei Allen i Meyer (1990, s. (1990, s. 847–858)), biorąc za podstawę psycho-
logiczne podłoże zaangażowania wyróżnili trzy rodzajowo odmienne jego grupy,  
a mianowicie:

I – zaangażowanie aktywne rozumiane jako: a) emocjonalne/afektywne (affective) 
przywiązanie pracownika do organizacji, b) identyfikowanie się z nią i chęć pracy dla 
niej, c) włączanie się w sprawy firmy;

II – zaangażowanie trwałe, ciągłe (continuance), często określane w Polsce jako za-
angażowanie trwania, czyli przywiązanie do organizacji, u podstaw którego leży brak 
gotowości czy możliwości poniesienia kosztów związanych z odejściem z firmy;

III – zaangażowanie normatywne, którego cechą jest poczucie silnego zobowią-
zania pracownika (osoby) o wysokim zaangażowaniu do pozostawania w firmie.

Znaczenie trzech rodzajów psychologicznego zaangażowania, na które wskazali 
Allen i Meyer, jest różne. Tylko jego pierwszy rodzaj (zaangażowanie afektywne) 
oznacza identyfikowanie się pracownika z firmą i chęć pracy na jej rzecz, a także ini-
cjatywność oraz aktywne włączanie się w sprawy firmy i dbałość o klientów (Burke, 
Ng, 2006). Efektem tego są pozytywne stosunki międzyludzkie w organizacji oparte 
na zarządzaniu emocjonalnym, a także brak lub niewielka fluktuacja i absencja pra-
cowników. W zestawieniu z innymi wymienionymi wyżej rodzajami zaangażowania 
jego cechą jest najwyższa efektywność pracy i inicjatywność pracowników oraz sto-
sunki między pracownikami oparte na współpracy, troska o własny rozwój i o klien-
tów oraz lojalność pracowników wobec organizacji, w której są zatrudnieni.

Ponadto pierwszy rodzaj zaangażowania, bardziej niż dwa pozostałe, wpływa 
pozytywnie na kreatywność i i innowacyjność pracowników, jak też na ich przywią-
zanie do firmy. Ważne jest zatem budowanie zaangażowania emocjonalnego. 

Drugi rodzaj, czyli zaangażowanie trwania w firmie, oznacza, że pracownik nie 
zmienia pracy tylko dlatego, że nie chce lub nie stać go na poniesienie kosztów z tym 
związanych. Trzeci zaś (zaangażowanie normatywne) oznacza, że pracownik czuje 
się zobowiązany wobec firmy i z tego powodu w niej pozostaje.

7 Według innych autorów, może to być przywiązanie do grupy społecznej (Tsui Egan, 
O’Reilly 1992).
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Natomiast biorąc pod uwagę „przedmiot zaangażowania”, J.J. Buck i J.L. Watson 
(2002) wyróżnili zaangażowanie: a) w pracę (jej rodzaj i/lub treść pracy), b) w wykony-
wany zawód, c) w organizację (budowanie jej wartości) – oznacza ono identyfikowa-
nie się z jej celami i wartościami, chęć przynależności do niej i działania na jej rzecz 
oraz d) we współpracę (kształtowanie zarówno wewnętrznych, w tym przyjaznej 
atmosfery, jak i zewnętrznych stosunków międzyludzkich,). 

Na ogół nie wszystkie rodzaje zaangażowania występują jednocześnie w zacho-
waniach tego samego pracownika.

Trzeba podkreślić, że oprócz współpracy wewnętrznej między pracownikami 
czy między kierownikami oraz współpracy kierownictwa ze współpracownikami 
duże znaczenie ma współpraca zewnętrzna, zwłaszcza z władzami centralnymi i lo-
kalnymi, w tym z urzędami pracy, z klientami, szkołami, służbą zdrowia itd. Organi-
zacje biznesowe często angażują się w działalność na rzecz środowiska społeczne-
go, zwłaszcza lokalnego, np. w budowę szkół, boisk sportowych, lecznic (szpitali), 
ośrodków kultury i innych instytucji użyteczności publicznych. W działalność „spo-
łeczną“ włączają się też, a nawet głównie, organizacje non profit, choć zazwyczaj nie 
jest to zaangażowanie finansowe, lecz poprzez pracę społeczną. 

Co więcej, w zewnętrzną działalność społeczną angażują się też pojedynczy pra-
cownicy – wolontariusze, niosąc pomoc zwłaszcza osobom chorym, ubogim, star-
szym lub innym, które jej potrzebują.

Istotny wpływ, zwłaszcza emocjonalnego zaangażowania pracowników na efek-
tywność organizacji i jej pozycję konkurencyjną, implikuje konieczność stałej troski 
kierownictwa i departamentu ZZL o jego budowę i podtrzymywanie. Przejawem tej 
troski jest przede wszystkim dbałość o:

■ dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach i dopasowaniu do kul-
tury organizacyjnej;

■ jasne określenie zakresu pracy każdego pracownika i zapewnienie warunków 
umożliwiających jej efektywne i terminowe wykonywanie;

■ badanie stopnia zadowolenia pracowników z pracy i ich oczekiwań wobec niej;
■ budowę klimatu wzajemnego zaufania i współpracy między pracownikami 

oraz na linii pracownik-przełożony, a także o budowę satysfakcji z pracy;
■ przejrzysty system informacji i otwartą komunikację między przełożonymi  

i podwładnymi;
■ klarowny system wynagrodzeń i ich poziom nie odbiegający od poziomu sta-

wek rynkowych;
■ jasne określenie celów i zasad przeprowadzania okresowych ocen pracy po-

szczególnych pracowników oraz konsekwentne ich przestrzeganie;
■ wspieranie rozwoju pracowników, w tym poprzez szkolenia, staże itd.; chodzi 

o szkolenia, które nie mają charakteru formalnego, lecz wpływają na rozwój pra-
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cowników, przygotowują ich do nowych wyzwań (metod wykonywania pracy i ew. 
zmian jej charakteru, zmian organizacyjnych itd);

■ równowagę między pracą i życiem pozazawodowym pracowników (Work-Life 
Balance – W-LB) zależną od organizacji;

■ uznanie dla pracowników, ich postawy wobec pracy, starań i osiągnięć.
W literaturze przedmiotu często podkreśla się przede wszystkim korzyści pły-

nące z silnego zaangażowania pracowników (por. Macey i Schneider, 2008). Nie 
sposób jednak wykluczyć, że wysokie, długotrwałe zaangażowanie w pracę może 
prowadzić do skutków negatywnych, na przykład takich jak przepracowanie.

Wszystkie prezentowane wyżej działania sprzyjają czy wręcz wzmacniają rolę 
zaangażowania, zwłaszcza zintegrowanego, jak też jego różnych, mniej komplek-
sowych rodzajów. Podkreślić trzeba, że zaangażowanie nie jest mierzalne w sensie 
liczbowym. I – jak wskazują na to Harter, Schmidt i Hayes (2002) – nie uwzględ-
nia takich mierzalnych czynników, jak wydajność pracy czy fluktuacja. Natomiast 
za swoisty miernik zaangażowania przyjmuje się poziom satysfakcji pracowników  
z pracy (Burke, 2005).

Zwrócić też trzeba uwagę, że współcześnie coraz częściej kilka organizacji bie-
rze udział w realizacji wspólnego projektu. Wówczas to znajduje zastosowanie 
holistyczne zarządzanie oparte na współpracy tych organizacji, ukierunkowane na 
rezultaty wspólnego przedsięwzięcia, nie zaś na poszczególne jego elementy. Nie-
mniej często napotyka ono na słabe zaangażownie stron lub jednej z nich ze wzglę-
du na: niechęć do dzielenia się władzą, ograniczanie swej niezależności, dominację 
jednej ze stron w zarządzaniu projektem, ryzyko niepowodzenia itd. Powodzenie 
wspólnego przedsięwzięcia wymaga uprzedniego, odpowiedniego przygotowania. 
Nie tylko określenia zakresu i zasad współpracy partnerów uczestniczących w nim, 
w tym zasad udziału ich w kosztach i korzyściach przedsięwzięcia, ale też np. szko-
leń pracowników, którzy będą brali udział w realizacji tego projektu (Margerum, 
2001, s. 421–431. Duże znaczenie ma też monitorowanie zaangażowania i działania 
wzmacniajace utrzymanie jego założonego poziomu poprzez pełniejsze informo-
wanie, instrukcje, poradnictwo itp.

W istocie wszystkie rodzaje zaangażowania są bardzo ważne, wzajemnie się 
dopełniające i wzmacniające. Składają się one na zaangażowanie zintegrowane 
(kompleksowe). Odnosi się ono zarówno do pojedynczych organizacji, jak i do 
kilku współpracujących w realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Mimo zalet zaangażowania zintegrowanego o podłożu psychologicznym, w li-
teraturze przedmiotu na ogół wciąż nie jest ono wprost uwzględniane w rozważa-
niach na temat zaangażowania, jak też w badaniach empirycznych tego problemu – 
zazwyczaj koncentrują się one na różnych rodzajach i elementach zaangażowania. 
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Czynniki wpływu na zaangażowanie pracownków w pracę i w firmę

Wiele czynników wywiera wzajemnie sprzężony wpływ na zaangażowanie pracow-
nika w wykonywaną przez niego pracę. Po pierwsze, są to czynniki związane „z ce-
chami osobowymi i osobowościowymi” pracownika oraz z jego życiem prywatnym, 
po drugie, związane z życiem zawodowym, a zatem z „rodzajem pracy i warunkami 
jej realizacji”, po trzecie, czynniki organizacyjno-sytuacyjne oraz „dopasowanie” na 
linii: pracownik – organizacja (Masuda, 1997)8.

Czynniki związane z pracownikiem i jego sytuacją w życiu prywatnym

Do pierwszej grupy należą czynniki dotyczące samego pracownika, na przykład 
takie jak: wiek9, płeć, stosunki międzyludzkie i in., stan zdrowia, kompetencje, chęć 
oraz możliwości rozwoju i awansu, potrzeba samorealizacji przez pracę i satysfakcję 
z pracy. 

Zaawansowany wiek pracownika o względnie dobrej kondycji zdrowotnej nie 
wywiera negatywnego wpływu na jego kreatywność i zaangażowanie w pracę. Do-
tyczy to zwłaszcza pracowników twórczych10. Pozytywny wpływ na zaangażowanie 
w pracę wywiera możliwość jej indywidualnego wykonywania w warunkach domo-
wych. Natomiast negatywny wpływ zaawansowanego wieku na efektywność pracy 
jest częstszy i bardziej wyrazisty w przypadku ciężkiej pracy fizycznej (np. górników, 
hutników i in.). Współcześnie wydłuża się krzywa życia ludzi na wielu kontynentach, 
co wiąże się z poprawą jego jakości (zdrowia, wyżywienia, wolnego czasu itd.). To 
zaś wywołuje dyskusje na temat celowości podwyższenia granicy wieku pracowni-
ków upoważniającej ich do przejścia na emeryturę – dyskusje o tym większym zna-
czeniu w Polsce, że jednocześnie maleje przyrost naturalny. Utrzymanie tej tenden-
cji oznacza, że coraz mniej osób aktywnych zawodowo będzie musiało utrzymywać 
coraz większą grupę osób zawodowo nieczynnych. To zaś grozi ich przeciążeniem 
pracą i zakłóceniem równowagi między pracą i życiem pozazawodowym (W-LB)11 

8 Autor uwzględnia też wcześniej wymienione czynniki osobowe.
9 Często osoby w wieku 50 lat i więcej, a nawet zbliżające się do wieku 50 lat, napotykają 
na trudności z uzyskaniem zatrudnienia. Jest to zjawisko ageizmu, szczególnie dotkliwe w Japonii, 
gdzie ponad 50% bezrobotnych, to osoby w wieku 50 i 50+), por. Yamada i wsp., 2006. Z drugiej 
strony osoby w wieku 50+ bardziej angażują się w pracę i są bardziej przywiązane do organizacji. 
Także młode zamężne, w tym zwłaszcza bezdzietne kobiety, napotykają na trudności z uzyskaniem 
pracy ze względu na obawę pracodawców, iż wkrótce będą korzystały z urlopów macierzyńskich. 
Dotyczy to nie tylko Polski i szerzej krajów euroatlantyckich, ale też azjatyckich, np. Japonii.
10 Znakomitym przykładem takiej aktywności umysłowej był polski filozof, prof. Tadeusz 
Kotarbiński, który dożył prawie 100 lat.
11 Więcej na temat roli W-LB: Borkowska, 2011.
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ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami (wzrost zachorowalności, osłabienie ży-
cia rodzinnego, mniejszy przyrost naturalny, wpływ na wychowanie dzieci i in.).

Orientacja pracownika na swój rozwój poprzez pracę skłania go nie tylko do 
zdobywania nowej wiedzy, ale też doświadczenia poprzez zmianę stanowiska pracy 
lub nawet miejsca zatrudnienia. Stwarza mu to możliwość zapoznawania się z inny-
mi metodami organizacji i pracy, systemami motywowania, a także – jeśli trzeba –  
z pozostałymi subsystemami zarządzania zasobami ludzkimi.

Istotny wpływ na zaangażowanie pracownika wywiera: a) sytuacja rodzinna, na 
przykład rodzina wielodzietna, wielopokoleniowa, chory członek rodziny, b) jedno-
osobowy żywiciel rodziny, c) trudna sytuacja mieszkaniowa, d) długotrwałe, męczą-
ce dojazdy do pracy i z powrotem itd. Zaangażowanie tego rodzaju, a więc poniekąd 
przymusowe, nie sprzyja samorealizacji przez pracę zawodową. Prowadzi raczej do 
psychicznego i fizycznego zmęczenia oraz większej podatności na choroby.

Rodzaj pracy i warunki jej wykonywania

Do drugiej grupy czynników wpływu na zaangażowanie pracowników w pracę  
i w firmę należą przede wszystkim: 

■ rodzaj pracy – praca umysłowa i fizyczna:
– charakter pracy – np. rutynowa czy twórcza, „autonomia pracy”12;
– rodzaj zajmowanego stanowiska;
■ organizacja czasu pracy, np. praca dzienna, zmianowa: na dwie lub trzy zmiany, 

a zatem i nocna; praca pod ziemią i generalnie praca wykonywana w niebezpiecz-
nych warunkach; praca w drodze (związana z podróżowaniem) itd.; 

– bezpieczeństwo zatrudnienia i higieniczne warunki pracy;
– dobry wizerunek organizacji;
– stosunki międzyludzkie oparte na zaufaniu i współpracy, których podstawę 

stanowi otwarta i przejrzysta komunikacja;
■ klarowna polityka personalna
– możliwości rozwoju wewnątrz organizacji i/lub zewnętrzne (kształcenie w szko-

łach wyższych czy średnich itd. lub szkolenia w trybie kursów, a także staże, praktyki 
zawodowe i in.);

– jasno określone kryteria awansowania oraz ich honorowanie;
– system motywowania materialnego i niematerialnego, w tym system i zasa-

dy wynagradzania kompleksowego uwzględniającego różne jego składniki dobrane 
pod kątem potrzeb pracownika i mieszczące się w łącznej kwocie wynagrodzenia 

12 Z badań japońskich dotyczących starszych pracowników wynika, że większa autono-
mia w pracy wpływa na ich większe zaangażowanie (commitment); źródło j.w., s. 187–189, a także 
Yamada i wsp. (2006).
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przewidzianej dla niego – kwocie uwzględniającej rodzaj wykonywanej pracy, jego 
kompetencje oraz efekty pracy, jak też sytuację na rynku pracy i wynagrodzeń.

Praca rutynowa, monotonna, z natury rzeczy nie wymaga zaangażowania od jej 
wykonawcy, a wręcz może prowadzić do znużenia nią, a w konsekwencji nawet do 
wypadków w pracy. Także praca nocna nie sprzyja wysokiemu zaangażowaniu jej 
wykonawcy. Z drugiej strony praca rutynowa bywa też postrzegana pozytywnie jako 
taka, która nie jest absorbująca lub wręcz stwarza możliwość swego rodzaju odpo-
czynku po trudach pracy domowej13.

Istotnym, choć nie zawsze docenianym czynnikiem pozytywnego wpływu na 
zaangażowanie jest autonomia w pracy. Jest ona szczególnie ważna w wykonywaniu 
pracy twórczej oraz w rozwoju innowacyjności w organizacjach. 

Powstaje także pytanie o związek wynagrodzenia z zaangażowaniem pracowni-
ków. Z jednej strony, wynagrodzenie traktowane jest jako czynnik higieny; człowiek 
pracuje, aby móc pokrywać koszty utrzymania siebie i swej rodziny, koszty rozwoju 
siebie i/lub swej rodziny itd. Z drugiej strony, praca może być środkiem samore-
alizacji jej wykonawcy tak ze względu na jej treść (rodzaj), jak też stosunki między-
ludzkie, poczucie bezpieczeństwa pracy, organizację pracy i inne czynniki; wówczas 
wynagrodzenie z tytułu jej wykonywania, a ściślej jego poziom, nie jest główną 
przesłanką jej podjęcia. Współcześnie, wraz z rozwojem gospodarki opartej na wie-
dzy, następuje ewolucja od wynagradzania za ilość i jakość pracy do wynagradzania 
pracownika za jego kompetencje, a więc nie tylko za wiedzę i umiejętności, ale też za 
cechy osobowościowe, m.in. takie jak: kreatywność, etyka zawodowa i in.

Czynniki organizacyjno-sytuacyjne

Wyodrębniana bywa też trzecia grupa czynników wpływu na zaangażowanie pra-
cowników w pracę, a mianowicie czynniki organizacyjno-sytuacyjne, w tym „stosun-
ki międzyludzkie” oraz „dopasowanie” na linii: pracownik – organizacja (Masuda, 
1997), a zwłaszcza dopasowanie do kultury organizacyjnej. Brak tego dopasowania 
zazwyczaj negatywnie wpływa na efekty pracy. Może zatem pociągać za sobą rezy-
gnację z pracy tych pracowników, których kompetencje nie są należycie wykorzy-
stywane, albo zwolnienia przez organizację pracowników o nieodpowiednich kom-
petencjach, w tym cechach osobowościowych. Praca zawodowa może być zarówno 
źródłem niezbędnych dochodów, jak też środkiem samorealizacji pracownika lub 
nawet swoistą odskocznią od licznych obowiązków domowych pracownika14.

13 Tak na przykład łódzkie włókniarki wykonując proste powtarzalne prace postrzegały je 
jako odpoczynek od prac i trosk domowych 
14 Tak na przykład łódzkie włókniarki na pytanie, czy nie męczy ich monotonia wykony-
wanej przez nie pracy, odpowiadały, że wręcz przeciwnie. Dzięki takiej pracy mogą odpocząć od 
trudów pracy domowej.
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Ocena poziomu zaangażowania dotyczy głównie poszczególnych pracowników, 
a więc jest dokonywana na poziomie indywidualnym. Bywa też sporządzana łączna, 
syntetyczna ocena na poziomie organizacji jako całości i ewentualnie jej subsyste-
mów, jako że zwykle dość istotnie różnią się one ze względu na rodzaj działalności 
i strukturę zatrudnienia, a nawet organizację pracy.

Zaangażowanie w pracę pozytywnie wpływa na integrację pracownika z firmą  
i na jego chęć pozostawania w niej.

Zaangażowaniu pracowników sprzyja też, jak wspomniano, partycypacyjne zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i stosunki pracy oparte na wzajemnym zaufaniu i współpra-
cy, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pozycji w organizacji. Pracownik, 
który ma wpływ na podejmowane decyzje, choćby tylko w tym odcinku działalności 
organizacji, w ramach którego wykonuje swoją pracę, bardziej czuje się z nią zwią-
zany. Tak więc również zasady prowadzenia okresowych ocen i wykorzystania ich 
wyników powinny być wcześniej skonsultowane z pracownikami. 

Spójność wszystkich czynników wpływu na zaangażowanie oraz ich pozytywna 
ocena przez pracownika są źródłem jego „satysfakcji” z pracy i stanowią istotną de-
terminantę jego pozostawania w organizacji i przywiązania do niej. Z drugiej strony, 
„satysfakcja” – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – „wpływa na zaangażowanie pra-
cownika tak w pracę, jak też w sprawy firmy; jej trwanie i rozwój”. Ze wszech miar 
jest zatem wskazane okresowe, systematyczne badanie satysfakcji z pracy i jej deter-
minant oraz podejmowanie odpowiednich działań ją kreujących i wzmacniających. 

Zaangażowany pracownik nie potrzebuje nadzoru. Wręcz przeciwnie, nadzór 
nad nim może wywoływać skutki negatywne aż po rezygnację z pracy w tej organi-
zacji. Jest bowiem przejawem braku zaufania do pracownika oraz uznania dla jego 
pracy i zaangażowania. „Brak potrzeby nadzorowania zaangażowanych pracowni-
ków” stanowi kolejną zaletę zarządzania przez zaangażowanie, przynoszącą korzy-
ści tak pracownikom, jak i pracodawcom.

Zaangażowanie a stosunki międzyludzkie (społeczne) w organizacji

Stosunki międzyludzkie w organizacji wywierają istotny wpływ na postawy i zacho-
wania pracowników w procesie pracy, na ich efektywność i gotowość kontynuacji 
swego zatrudnienia w niej, a zatem na zaangażowanie pracowników. Nieprzyjazny 
klimat pracy i toksyczne stosunki międzyludzkie nie sprzyjają zaangażowaniu pra-
cowników w pracę oraz w firmę. Tak więc w trosce o budowę zaangażowania nie-
zbędna jest dbałość o kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych na współ-
pracy i wzajemnym zaufaniu, na identyfikowaniu się pracowników z firmą i z pracą. 
Kluczowym czynnikiem wpływu na nie jest przejrzysty, otwarty system informacji, 
klarowne zasady postępowania oraz ich przestrzeganie i monitorowanie.
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Relatywnie duży wpływ na stosunki międzyludzkie i zaangażowanie pracowni-
ków mają systemy wynagradzania, a głównie zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń. 
Wadliwe, niesprawiedliwe w opinii pracowników, zróżnicowanie ich budzi niezado-
wolenie i studzi zaangażowanie; może też przyczyniać się do rezygnacji części załogi 
z pracy w firmie ich zatrudniającej. 

Kolejnym czynnikiem o istotnym znaczeniu dla budowania zaangażowania  
w firmie jest postępująca globalizacja. Wraz z nią nasilają się migracje pracowników 
między różnymi krajami. Mają one dobre strony, takie na przykład jak przepływ  
i wzbogacanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności. Ale też i te gorsze, 
„ciemne“ strony. I tak imigranci często godzą się na niższe zarobki niż uzyskiwane 
przez pracowników rodzimych, co przynosi oszczędność kosztów dla organizacji 
ich zatrudniających. I ogranicza dostępność pracy dla rodzimych pracowników lub 
wpływa niekorzystnie na poziom ich wynagrodzenia. Z drugiej strony – w zależ-
ności od poziomu kwalifikacji imigrantów – mogą oni dzielić się swoją wiedzą np. 
organizacyjną, czy techniczną i przyczyniać się do rozwoju organizacji. 

Niekiedy zatrudnianie obcokrajowców, czy – jak na przykład w Japonii – osób 
starszych (w wieku 50+) (por. Yamada i wsp., 2006), tzw. ageizm, sponsorowane przez 
pracodawców lub organizacje, budzi niezadowolenie, a nawet opór dotychczaso-
wych pracowników, bowiem, ich zdaniem, ogranicza to dostępność miejsc pracy 
dla osób młodszych. Takie postawy dotychczasowych pracowników źle wpływają 
na ich zaangażowanie i relacje międzyludzkie w firmach ich zatrudniających. Impli-
kuje to konieczność monitorowania poprawności tych relacji i przeciwdziałanie ich 
deformacjom. 

Zmianom podlegają nie tylko wewnętrzne czynniki wpływu na ZZL i zaangażo-
wanie, ale też zewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji. Do zewnętrznych 
czynników wpływu na ZZL należy przede wszystkim sytuacja społeczno-gospo-
darcza kraju, system finansowy i podatkowy, kondycja ekonomiczna i społeczna 
organizacji, popyt na jej produkty oraz sytuacja na rynku pracy. I one także powinny 
być monitorowane i uwzględniane w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Rola kontraktu psychologicznego

Niezależnie od formalnej umowy o pracę, między pracodawcą i pracownikiem za-
wierany jest swego rodzaju kontrakt psychologiczny, który nie ma charakteru for-
malnego. Z jednej strony, określa on oczekiwania i zobowiązania pracodawcy wobec 
pracownika, z drugiej zaś – oczekiwania i zobowiązania tegoż pracodawcy wobec 
pracownika. W istocie określają one wzajemne relacje między kierownictwem i pra-
cownikami. Jak wskazuje E. Mamford (1972), oczekiwania pracodawców dotyczą 
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takich kwestii, jak: poziom wiedzy i umiejętności pracowników, wpływ na pracowni-
ka, aby dbał on o interesy zakładu pracy, wysokie efekty pracy pracowników zatrud-
nionych w organizacji, akceptacja przez nich norm i wartości organizacji, lojalność 
wobec firmy, a także potrzeba akceptacji przez pracowników warunków technicz-
nych występujących w firmie go zatrudniającej. 

Z kolei pracownik na ogół oczekuje od pracodawcy i kierowanej przez niego 
organizacji wykorzystania swoich kompetencji i bodźców do wzrostu efektów swej 
pracy, zapewnienia zgodności swego systemu wartości z systemem wartości orga-
nizacji, adekwatnych nagród do ponoszonych nakładów przez pracownika, a także 
odpowiednich wymagań, zadań, „aury“ społecznej itp. (Mamford, 1972). Zgodność 
oczekiwań obu stron kontraktu wpływa na zaangażowanie pracownika i efektywność 
jego pracy, a także na jego gotowość (lub jej brak) do pozostawania w organiza-
cji. Zgodnie z koncepcją kontraktu psychologicznego, J. Coyle-Shapiro i N. Conway 
(2009) wskazują na 12 czynników zaangażowania organizacyjnego:

■ bieżące szkolenia i rozwój,
■ trening konieczny dla właściwego wykonywania zadań,
■ możliwość zdobywania nowych kompetencji,
■ swoboda w zakresie właściwego wykonywania obowiązków,
■ możliwość udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej osoby,
■ interesująca praca,
■ uczciwe wynagrodzenie zależne od rodzaju wykonywanych zadań,
■ uczciwe, porównywalne wynagrodzenie do wynagrodzeń innych pracowni-

ków wykonujących podobne zadania,
■ wzrost wynagrodzenia zapewniający utrzymanie stałego standardu życia,
■ świadczenia dodatkowe porównywalne ze świadczeniami otrzymywanymi 

przez innych pracowników wykonujących podobną pracę,
■ długoterminowe bezpieczeństwo zatrudnienia,
■ obiecujące perspektywy kariery.
Jednakże kontrakty psychologiczne podlegają zmianom wraz ze zmianami or-

ganizacji i samej pracy, tj. jej treści, rodzaju, oraz kompetencji pracowników, a za-
tem ich wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych. Współcześnie obserwuje się 
wzrost kompetencji oraz elastyczności zachowań pracowników na wewnętrznym 
„rynku pracy“ w organizacji.

Zmianom podlegają też organizacje, a ściślej rodzaj ich działalności, procesy  
i metody pracy, struktura zatrudnienia oraz systemy wynagrodzeń.

Współczesne oczekiwania pracodawców wobec pracowników oraz oczekiwania 
pracowników wobec pracodawców, zdefiniowane przez A. Pocztowskiego (2007), 
przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Oczekiwania pracodawców i pracowników według nowego kontraktu 
psychologicznego

Oczekiwania pracodawców wobec  
pracowników

Oczekiwania pracowników wobec  
pracodawców

Elastyczność zatrudnienia Etyczne traktowanie pracowników i poszano-
wanie ich godności 

Samodzielność pracowników Postrzeganie pracowników jako interesariuszy
Odpowiedzialność pracowników za własną 
karierę

Docenianie i nagradzanie wkładu pracowników 
wnoszonego do organizacji

Tworzenie wartości jako kryterium oceny 
pracowników

Pozyskiwanie informacji zwrotnych

Gotowość pracowników do zmian i zdolność 
przystosowania się do nich

Wspieranie przez organizację rozwoju pracow-
ników
Akceptacja przez pracodawców kierowania się 
pracowników perspektywą własnej kariery

Źródło: oprac. na podstawie: Pocztowski, 2007, s. 15

Jak wynika z zaprezezntowanej w artykule analizy literatury dotyczącej budowa-
nia zaangażowania pracowników, dbanie o zwiększenie stopnia oddania zatrudnio-
nych osób firmie i realizowanym zadaniom jest niemałym wyzwaniem. Wyzwaniem, 
które należy jednak podjąć. Zaangażowanie pracowników stanowi ważny czynnik 
wpływu na trwanie i rozwój firmy, na wzmacnianie jej pozycji konkurencyjnej,  
a w konsekwencji na utrzymanie miejsc pracy przez pracowników i/lub poprawę wa-
runków swej pracy. Wpływa też na rozwój pracowników i ich pozycję w organizacji. 
Rośnie zatem znaczenie zarządzania przez zaangażowanie. Leży to także u podstaw 
zarządzania różnorodnością. 

Implikuje również budowę i wzmacnianie przyjaznego klimatu pracy opartego 
na wzajemnym zaufaniu samych pracowników, jak też zaufaniu na linii pracownicy-
kierownictwo. 

Umiejętność takiego zarządzania jest współcześnie istotnym wymogiem stawia-
nym kadrze kierowniczej, a zatem ważnym elementem jej kompetencji, której zna-
czenie może w kolejnych latach wzrastać.
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The Role of  Employee Engagement
Summary

Ongoing globalization and its associated increase in global competition induce or-
ganizations to invest in technological and technical–organizational development 
as prerequisite to gain a competitive edge. The lever behind this development is 
growth in the innovativeness and financial efficiency of  the organization, depen-
dent on both tangible factors and human resources, or more precisely their com-
petencies—knowledge, skills, and personality traits. This paper concentrates on 
human resources.
As the knowledge–based economy develops, the importance of  the behavioral lever 
grows. This includes the engagement of  employees, which forms a major determi-
nant for the utilization of  their potential. It is for this reason that it is vital to modify 
the traditional model of  human resource management towards the building and de-
velopment of  a management model based on employee engagement. The objective 
of  this paper is not only to indicate this necessity, but also models and conditions 
for its effective functioning.
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