
131ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolności dynamicznych organizacji...

JAROSŁAW KARPACZ* 
MONIKA INGRAM

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY 
ZATRUDNIENIA JAKO WYRAZ 

ZDOLNOśCI DYNAMICZNYCH 
ORGANIZACJI – ZARYS PRObLEMU

Wprowadzenie

Wzrastający dynamizm otoczenia skłania do rozważań o zdolnościach umoż‑
liwiających organizacji odpowiadanie na zmieniające się szanse i neutralizowanie 
zagrożeń. Tym bardziej, że w niestabilnych warunkach otoczenia zdolności, które 
pozwalają organizacji dostosowywać się do zmian wyłącznie przez podtrzymanie 
ciągłości operacji prowadzonych w przeszłości, okazują się dalece niewystarczające 
[12, s. 111–125]. Te bowiem umożliwiają jej „życie”, ale w krótkim okresie, ponieważ 
pozwalają na prowadzenie bieżącej aktywności za pomocą mniej więcej tych samych 
technik, w tej samej skali, z oferowaniem istniejących produktów i usług tej samej 
populacji klientów [8, s. 254–279].

Zatem wzrost dynamizmu otoczenia – określany jako zmiany w konkurencyjnym 
otoczeniu wpływające na charakter konkurencji oraz sposób reagowania na potrzeby 
klientów i sytuację w branży [18, s. 347–363] – może znacząco osłabić wpływ tego typu 
zdolności na wyniki przedsiębiorstwa. Przykładowo ignorowanie zmian w strukturze 
zatrudnienia w sytuacji, kiedy uwarunkowania otoczenia wskazują na potrzebę takich 
zmian, może prowadzić do przerostu zatrudnienia i podniesienia kosztów.

Warto zatem podejmować próby rozpoznawania zdolności, które mogą stanowić 
narzędzie używane przez organizacje do manipulowania istniejącymi zasobami 
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w celu tworzenia nowych ich konfiguracji [9, s. 1105–1121]. Współcześnie uważa 
się, że spośród wielu zasobów organizacji przede wszystkim zasoby ludzkie stanowią 
o jej przewadze konkurencyjnej [10, s. 94]. Na tle innych zasobów cechuje je daleko 
posunięta specyfika związana z ich wrażliwością psychospołeczną, zróżnicowaniem, 
zmiennością zachowań i aktywnością [13, s. 215]. Ponadto przeobrażanie zasobów 
dokonujące się w organizacji nie może przebiegać bez udziału ludzi. Wymaga to 
zarządzania, w trakcie którego zasoby ludzkie są aktywizowane w kierunku osiągania 
przez przedsiębiorstwo zamierzonych celów.

Takimi wydają się być zdolności dynamiczne pomagające organizacji w nabywaniu 
przekonania potwierdzającego lub odrzucającego potrzebę zmian w wymaganych 
aktywach [16, s. 1395–1401].

Osią prowadzonych rozważań będzie problem badawczy zawierający się w pyta‑
niu: Jakie są przejawy zdolności organizacji w rekonfigurowaniu zasobów ludzkich 
podporządkowanemu konkretnym celom?

Mając na uwadze, iż struktura zatrudnienia może mieć kluczowe znaczenie dla 
przetrwania i rozwoju organizacji, szczególnie w warunkach burzliwych zmian 
otoczenia, zdecydowano się na rozpoznanie zdolności przystosowania struktury 
zatrudnienia do zmieniających się warunków otoczenia.

1.  Pojęcie i zarys zakresu znaczeniowego zdolności 
dynamicznych

Z uwagi na fakt, iż istniejące w literaturze definicje pojęcia „zdolności dynamiczne” 
są wyrazem rozumienia tego konstruktu przez badaczy, przegląd wybranych koncep‑
tualizacji pozwala przyjrzeć się ich poglądom na ten temat (por. tabela 1).

Przywołane definicje pojęciowe zdolności dynamicznych wskazują, że ich poziom 
determinuje zdolność organizacji do identyfikacji szans i zagrożeń oraz reagowania 
na nie. Oprócz zmiany rutynowych sposobów postępowania zmieniają one także 
bazę zasobową organizacji. Zatem oddziałują na zbiór posiadanych przez organiza‑
cję zasobów, kształtując jego elementy zarówno pod względem ilości, jak i jakości, 
co tworzy bazę zasobową organizacji. Organizacje czynią to, pozbywając się mniej 
potrzebnych zasobów oraz pozyskując te, które są niezbędne w procesach tworze‑
nia wartości [6, s. 156]. Zdolności dynamiczne stanowią bowiem proces integro‑
wania, rekonfigurowania, pozyskiwania i uwalniania zasobów po to, by reagować 
na zmiany rynku bądź je wywoływać [2, s. 678]. Zdolność ta jest wykorzystywana 
przez przedsiębiorstwa do rozpoznawania szans i zagrożeń oraz odpowiadania na 
nie, co pociąga za sobą modyfikowanie i/ lub tworzenie zdolności zwykłych, umoż‑
liwiających dokonanie zmian. To właśnie zdolności dynamiczne organizacji są 
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uważane za determinantę jej sukcesu lub porażki [3, s. 38]. Jest to tym istotniejsze, 
że dążenie organizacji do nieśmiertelności, mierzonej trwałością źródeł przewagi 
konkurencyjnej, może być zabójcze, ponieważ utrudnia pozbywanie się zasobów 
nieefektywnych [4, s. 54].

Tabela 1.  Wybrane definicje pojęciowe zdolności dynamicznych

Autor Definicja pojęciowa

Agarwal R. 
i Helfat C.E.

Zdolności dynamiczne to zdolności organizacji do celowego tworzenia, rozszerzania 
lub zmieniania swojej bazy zasobowej.

blyler M. i Coff R. Zdolności dynamiczne to proces integrowania, rekonfigurowania, pozyskiwania 
i uwalniania zasobów po to, by reagować na zmiany rynku bądź je wywoływać.

Teece D., Pisano G. 
i Shuen A.

Zdolności dynamiczne umożliwiają organizacjom odnowę kompetencji 
umożliwiających zarządzanie strategiczne wewnętrznymi i zewnętrznymi 
umiejętnościami, rutynami i zasobami niezbędnymi do utrzymywania wyników 
w obliczu zmieniających się warunków otoczenia biznesowego.

Teece D. Zdolności dynamiczne są to wyższego rzędu kompetencje, które determinują 
zdolność przedsiębiorstwa do integrowania, tworzenia i rekonfigurowania 
wewnętrznych i zewnętrznych zasobów/kompetencji skierowanych na adaptację do 
szybko zmieniających się warunków otoczenia biznesowego bądź kształtowanie tych 
zmian.

Eisenhardt K.M. 
i Martin J.A.M.

Zdolności dynamiczne stanowią narzędzie, które może zostać użyte do 
manipulowania istniejącymi zasobami przedsiębiorstwa w celu tworzenia nowych ich 

konfiguracji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [1, s. 283; 9, s. 1105–1121; 2, s. 678; 17, s. 509–533; 16, 
s. 1395–1401].

Zdolności dynamiczne organizacji w ujęciu procesowym przedstawiono na 
rysunku 1.

Rysunek 1.  Procesowe ujęcie zdolności dynamicznych

Integracja zasobów Rekonfiguracja zasobów

Pozyskiwanie
zasobów

Uwalnianie
zasobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [5, s. 61].

OiK 2014-01.indd   133 30-04-14   12:47:01



134 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Jarosław Karpacz, Monika Ingram

Definiując zdolności dynamiczne w ujęciu konfiguracyjnym, uwaga badawcza 
koncentruje się na procesach kształtowania bazy zasobowej organizacji obejmującej 
również zasoby ludzkie. Uwalnianie i pozyskiwanie zasobów to procesy związane 
z odpowiadaniem na zmiany otoczenia bądź zmiany te kreujące. Modyfikują one zbiór 
własnych zasobów przedsiębiorstwa albo przez jego zwiększenie, albo też zmniejsze‑
nie. Oba te działania są podporządkowane uzyskaniu dokładnie takiej bazy zasobów, 
która jest wymagana, by sprawnie zrealizować cel. Integracja zasobów to działanie 
o charakterze organizatorskim, polegające na takim ich uporządkowaniu, alokacji do 
odpowiednich jednostek organizacyjnych, opracowaniu właściwych sposobów wyko‑
rzystania, które prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Ten zabieg jest 
skierowany wyraźnie do wnętrza organizacji i odzwierciedla potrzebę takiej alokacji 
zasobów oraz takiego ich dopasowania do statycznych i dynamicznych elementów, 
aby osiągnąć efekt synergii. Rekonfiguracja to działanie, które odzwierciedla dyna‑
miczny charakter zdolności. Polega ona na adaptacji reaktywnej lub proaktywnej do 
zmieniających się warunków otoczenia oraz uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych. 
Rekonfiguracja może prowadzić do modyfikacji przyjętych sposobów integrowania 
zasobów z organizacją albo też do ich wymiany z otoczeniem. Kluczowe znaczenie 
ma to, że to rekonfiguracja jest motorem zmian.

2.  Składowe zdolności dynamicznych

Jednak nie każda zmiana struktury zatrudnienia może być uznana za przejaw 
zdolności dynamicznej. Za taką można uznać tylko tę, która jest powtarzalna i pod‑
porządkowana konkretnym celom. Dlatego też pojedyncza, przypadkowa zmiana 
struktury zatrudnienia nie oznacza istnienia zdolności dynamicznej. Może wynikać 
z przypadku albo nawet działania przeciwskutecznego, przynoszącego skutki prze‑
ciwne do zamierzonych. Stąd kategoria zdolności dynamicznych odzwierciedla nie 
tyle zmianę i nie tylko uczenie się jako mechanizm zmiany, lecz przede wszystkim 
wyuczony i powtarzalny wzorzec dokonywania zmian organizacyjnych podporząd‑
kowany konkretnemu celowi.

Dlatego powtarzalne działania organizacji związane z przystosowaniem struktury 
zatrudnienia do zmieniających się warunków w otoczeniu, których rozpoznania 
w niniejszym opracowaniu się podjęto, można uznać za przejaw zdolności adaptacyj‑
nej stanowiącej jedną ze składowych zdolności dynamicznych organizacji. Składowe 
zdolności dynamicznych przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2.  Składowe zdolności dynamicznych

Zdolności
dynamiczne

Zdolność
adaptacyjna

Zdolność
absorpcyjna

Zdolność
innowacyjna

Źródło: opracowanie własne.

W skład zdolności dynamicznych wchodzą bowiem:
zdolność adaptacyjna – możność przystosowywania się we właściwym czasie do  �

zmian otoczenia oraz dopasowywania zasobów do wymogów zewnętrznych;
zdolność absorpcyjna – możność rozpoznawania wartości nowej, zewnętrznej  �

wiedzy, jej pozyskiwania czy wchłaniania przez już istniejącą wiedzę wewnętrzną, 
a w efekcie – jej wykorzystywania;
zdolność innowacyjna – możność poszukiwania niezwykłych, nowatorskich  �

rozwiązań, co przejawia się w rozwijaniu nowych produktów lub usług, metod 
wytwarzania lub świadczenia usług, a także w wypracowywaniu nowych form 
organizacyjnych lub tworzeniu nowych rynków [19, s. 31–51].
Dotychczas przedstawioną strukturę nośną należy odnieść do otoczenia oddzia‑

łującego na zdolności dynamiczne, które z kolei wpływają na bazę zasobową przed‑
siębiorstwa przez przeobrażenia operacyjnych rutyn i procesów.

Zdolności dynamiczne mogą się przejawiać na kilka sposobów:
mogą pozytywnie wpływać na wyniki przedsiębiorstwa, pozwalają bowiem na  �

identyfikowanie szans i odpowiadanie na nie przez rozwijanie nowych proce‑
sów, a także trafionych produktów i usług [14, s. 356–372], które mają potencjał 
w kierunku zwiększania przychodów;
mogą poprawiać szybkość, skuteczność i efektywność, z jaką przedsiębiorstwo  �

reaguje na zmiany otoczenia, co z kolei może pozytywnie wpływać na wyniki 
przedsiębiorstwa i przyczyniać się do zwiększenia dochodów przez obniżkę kosz‑
tów działalności operacyjnej [21, s. 187–199];
pozwalają na poszerzenie zestawu wariantów działania o te, które uprzednio  �

były dla przedsiębiorstwa niedostępne, przez co pośrednio przyczyniają się 
do zwiększenia wyników, a co za tym idzie – wzrostu przychodów lub zysków 
[8, s. 254–279].
Podjęty problem zdolności adaptacyjnej przedsiębiorstwa jest tym istotniej‑

szy, ponieważ adaptacja do otoczenia jest podstawą działania przedsiębiorstwa 
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odnoszącego sukcesy, bez względu na to, czy zmiany mają charakter cząstkowy, 
czy transformacyjny. Podejście do adaptacji jako organizacyjnego poszukiwania 
dopasowania do uwarunkowań otoczenia jest jednym z podstawowych założeń, 
wręcz kanonem myślenia strategicznego.

3.  Procedura prowadzenia studium przypadku i jej 
rezultaty

Łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie jest wyrazem ilościowego 
stanu potencjału ludzkiego tego przedsiębiorstwa [13, s. 215]. Sama jednak liczba 
pracowników nie określa w pełni potencjału ludzkiego organizacji – równie ważny 
jest poziom ich wiedzy i umiejętności, ich mobilność czy struktura zatrudnienia. 
W niniejszym opracowaniu uwaga jest skoncentrowana na zdolnościach organizacji 
do aktywnego dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu (zdolność ada‑
ptacyjna) w zakresie dopasowywania struktury zatrudnienia. Sama struktura zatrud‑
nienia w naukach społecznych zazwyczaj jest odnoszona do skali makrogospodarki 
[15, s. 27–51], mezoregionu [11, s. 957–969], a rzadziej do pojedynczych organizacji 
[7, s. 429–463]. Dla potrzeb niniejszego tekstu przyjęto, że struktura zatrudnienia to 
organizacja (pracy) i proporcje różnych typów pracowników w przedsiębiorstwie. 
Charakterystyka struktury zatrudnienia w organizacji może być dokonywana w oparciu 
o różne kryteria, m.in.: płeć, wiek, poziom wykształcenia, typ pracowników ze względu 
na ich znaczenie dla organizacji (kluczowi, pomocniczy, peryferyjni, zewnętrzni), 
liczby pracowników na poszczególnych stanowiskach itp. [22, s. 108–125]. W niniej‑
szym artykule przyjmuje się, że przez strukturę zatrudnienia rozumiana jest liczba 
pracowników w zidentyfikowanych kluczowych grupach stanowisk pracy.

Dla potrzeb zaprezentowania metody analizy zdolności adaptacyjnej jako jednej 
ze składowych zdolności dynamicznych posłużono się przypadkiem przedsiębiorstwa 
produkcyjnego z województwa śląskiego. Firma X jest średnim zakładem produkcyjno‑
‑handlowo ‑usługowym, powstałym w 1996 roku działającym w branży budowlanej. 
Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja i montaż stolarki 
okiennej oraz drzwiowej produkowanej z profili PVC i aluminiowych. Wybór przed‑
siębiorstwa nie był przypadkowy – poszukiwano bowiem przedsiębiorstwa, w którym 
w ostatnich latach zachodziły istotne zmiany w strukturze zatrudnienia w zakresie 
liczby pracowników na poszczególnych stanowiskach. Poszukiwano także organi‑
zacji, która łączy różne typy działalności – produkcję, usługi i handel – co pozwoli 
na uchwycenie dynamiki w różnych grupach stanowisk. Wzmiankowane przedsię‑
biorstwo spełnia wszystkie z powyższych warunków. W 1996 roku przedsiębiorstwo 
zatrudniało zaledwie 9 pracowników, w okresie szczytowym – latach 2007–2010 – 
w firmie było zatrudnionych ponad 200 pracowników, a obecnie w organizacji pracuje 
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70 osób. W 2011 roku firma była zaliczona do grona najszybciej rozwijających się 
organizacji województwa śląskiego.

Argumentem decydującym o wyborze respondenta do badań był fakt, że choć 
pewne elementy zdolności dynamicznej są osadzone w organizacji, to jednak zdol‑
ność oceny i określenia zmian w konfiguracji zasobów (zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych) należy do naczelnego kierownictwa.

Respondentem był prezes i główny udziałowiec w jednej osobie. Co więcej, pre‑
zes jako jedyna osoba w opisywanej organizacji podejmuje decyzje o zatrudnianiu 
i zwalnianiu grup pracowniczych, decydując tym samym o zdolności adaptacyjnej 
organizacji. Mimo znacznego rozmiaru organizacji decyzje personalne pozostały 
domeną osoby zarządzającej całością organizacji, co może być uzasadnione rodzin‑
nym charakterem opisywanej firmy. Podstawą dla niniejszego studium przypadku 
był wywiad semistrukturyzowany przeprowadzony z prezesem firmy X 7 maja 2013 r. 
oraz analiza dokumentacji organizacji. Prowadzący badania od 2003 roku doradza 
także prezesowi w zakresie podejmowanych decyzji finansowych, co pozwoliło na 
zgromadzenie znaczącej wiedzy na temat rozwoju organizacji, jej problemów oraz 
kluczowych uwarunkowań jej funkcjonowania.

W opisywanym przedsiębiorstwie jest pięć podstawowych grup pracowniczych, 
decydujących o wynikach finansowych organizacji. Należy do nich zaliczyć: grupę 
najliczniejszą – pracowników produkcyjnych, grupę pracowników magazynowych, 
projektantów, sprzedawców i pracowników administracji (określaną przez prezesa 
mianem „biurokracji”). W tabeli 2 przedstawiono zmiany w liczbie zatrudnionych 
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

Tabela 2.  Zmiana w liczbie zatrudnionych według rodzaju stanowisk

Grupa stano‑
wisk

Liczba zatrudnionych w roku 
2010

Liczba zatrudnionych w roku 
2011

Liczba zatrudnionych w roku 
2012

Stan 
począt‑
kowy

Stan 
koń‑
cowy

Zmiana 
+/–

Stan 
począt‑
kowy

Stan 
koń‑
cowy

Zmiana 
+/–

Stan 
począt‑
kowy

Stan 
koń‑
cowy

Zmiana 
+/–

produkcja 158 146 –12 146 116 –30 116 75 –41

magazyn 7 7 0 7 7 0 7 5 –2

projektowanie 11 9 –2 9 7 –2 7 3 –4

sprzedaż 3 3 0 3 4 +1 4 4 0

administracja 8 8 0 8 8 0 8 8 0

 RAZEM 187 173 –14 173 142 –31 142 95 –47

Źródło: opracowanie własne.

Odnotowany spadek liczby zatrudnionych w okresie objętym badaniem stanowi 
wyraz uwalniania zasobów ludzkich. Zmiany w liczbie zatrudnionych pracowników 
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były spowodowane przede wszystkim trudnościami finansowymi przedsiębiorstwa 
wynikającymi z braku płynności finansowej spowodowanej nietrafionymi decyzjami 
inwestycyjnymi i niespłaconymi zobowiązaniami przez dwóch dużych kontrahentów. 
Podejmowane działania miały na celu przede wszystkim optymalizację kosztów. Oto jak 
na temat samych zmian w liczbie pracowników w latach 2010–2012 mówi prezes:

„Przyczyną były zmniejszone ceny na rynku, w odniesieniu do poszczególnych 
zleceń, czyli spadek cen wyrobu końcowego. Najpierw się to odbija na cięciu najła‑
twiejszych kosztów, czyli po zatrudnieniu, potem dopiero po materiałach, jak ludzie 
dojrzewają, czyli negocjuje się z dostawcami. Kolejnym powodem był spadek w ogóle 
ilości zamówień. (…)  czyli redukowało się tam, gdzie ktoś był niepotrzebny. Jeżeli 
największe oszustwa i najniższe ceny były na obiektach, dlatego najbardziej został 
zredukowany dział projektowy, na te obiekty. (…)  Wewnętrzne przyczyny zmian to 
były sporadyczne, tak jak w każdej firmie. Najbardziej się zwalnia leni, a tym (dobrym) 
się robi podwyżkę – to jest taka parodia, pomimo kryzysu (…)”.

Zmiany w zatrudnieniu oraz ich kierunki sumarycznie przedstawiono 
w tabeli 3.

Tabela 3.  Kierunki zmian w zatrudnieniu w firmie x

stanowisko

W roku 2010 W roku 2011 W roku 2012

zlikwi‑
dowane

nowo 
utwo‑
rzone

utrzy‑
mane

zlikwi‑
dowane

nowo 
utwo‑
rzone

utrzy‑
mane

zlikwi‑
dowane

nowo 
utwo‑
rzone

utrzy‑
mane

produkcja 17 5 141 34 4 112 49 8 67

magazyn 0 0 7 0 0 7 2 0 5

projektowanie 2 0 9 2 0 7 4 0 3

sprzedaż 0 0 3 0 1 3 0 0 4

administracja 0 0 8 0 0 8 0 0 8

Źródło: opracowanie własne.

Cele wprowadzania zmian to przede wszystkim zwiększenie efektywności kosztowej 
działań, co może się odbywać dzięki podjęciu określonych czynności w zakresie redukcji 
czasu realizacji działań. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa zmiana liczby zatrudnionych 
ma dużą wagę, gdyż może przyczynić się do uzyskania oszczędności kosztowej poprzez 
obniżkę kosztów pracy „żeby się zmieścić z kosztami w firmie” (optymalizacja kosztów – 
przyp. autorów). Jednakże preferowanie efektywności kosztowej w tym przedsiębiorstwie 
nie odbywa się kosztem skuteczności, co niewątpliwie zapobiega stawianiu „fałszywych” 
celów, których nie udałoby się skorygować wysoką efektywnością. Działania efektywne 
bowiem nie oznaczają, iż są jednocześnie skuteczne [20, s. 217]. Wyrazem takich dzia‑
łań prezesa jest drugi z postawionych dla wprowadzanych zmian celów, a mianowicie 
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„jak najmniejsze ograniczenie sprawności działania – tak, by na wypadek pozyskania 
nowych zleceń można było je należycie i szybko wykonać”. Wiedząc, że utrzymywanie 
rezerwy zasobów ludzkich, która ma umożliwić organizacji dostosowanie do zmian, 
zwiększa koszty przedsiębiorstwa, stąd ocena stopnia zbieżności rzeczywistych skutków 
wprowadzonych zmian w liczbie zatrudnionych z założonymi celami.

Aby ocenić jakość decyzji kadrowych, analiza struktury zatrudnienia powinna być 
wzbogacona o analizę jakościową. Jej wynikiem jest naturalnie subiektywna ocena 
wprowadzonych i zaniechanych przez respondenta zmian w liczbie zatrudnionych. 
Jednak, jak wynika z poniższego przykładu (zestawienie tabeli 4 z wypowiedzią 
prezesa – przedstawioną poniżej), wnioski nie muszą być oczywiste. Aby ocenić 
zmiany, pytano o trzy zasadnicze aspekty: ocenę samej zmiany, ocenę skutków zmian 
oraz zbieżność skutków zmian z postawionymi celami. Wykorzystano do tego skalę 
pięciostopniową. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Ocena procesu i skutków zmiany oraz stopnia, w którym zmiany przyczyniły 
się do realizacji postawionych celów strategicznych w latach 2010–2012

Ocena procesów zmian 1 – bardzo 
łatwa 2 – łatwa

3 – umiar‑
kowanie 
trudna

4 – trudna 5 – bardzo 
trudna

0 – nie 
dotyczy

produkcja x

magazyn x

projektowanie x

sprzedaż x

administracja x

Ocena skutków zmian 
(wyniki zmiany)

1 – bardzo 
słabe

2 – słabe 3 – 
przeciętne

4 – dobre 5 – bardzo 
dobre

0 – nie 
dotyczy

produkcja x

magazyn x

projektowanie x

sprzedaż x

administracja x

Stopień dopasowania 
zmian do realizacji 
celów

1 – 
minimalny

2 – mały 3 – 
przeciętny

4 – duży 5 – bardzo 
duży

0 – nie 
dotyczy

produkcja x

magazyn x

projektowanie x

sprzedaż x

administracja x

Źródło: opracowanie własne.
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Na temat wprowadzania samych zmian i ich przebiegu prezes stwierdził, że w więk‑
szości przypadków były one proste – nie miał z nimi problemów. Ilustruje to poniższa 
wypowiedź:

„(…) Więc to jest tak. Człowiek się całe życie uczy, a jak się nie uczy, to ma kłopot. 
Ja na początku miałem z tym problem (ze zwalnianiem – przypis autorów), no bo 
powiedzmy prosto, rodzice mnie nie wychowali do prowadzenia biznesu, za co 
zapłaciłem słono, no ale trzeba było się tego nauczyć. Bo jeżeli ktoś jest nieefektywny 
i nie umie na swoją wypłatę należycie zarobić i nie jest w drużynie, no to jest poza 
drużyną. (…)  Sama zmiana była prosta, banalna (…)”.

Skutki ocenia pozytywnie lub bardzo pozytywnie, co było też wynikiem metod 
wprowadzania zmian – kryteria były jasno określone, w związku z powyższym nie 
było trudności z ich realizacją. Na temat zmian w dwóch najistotniejszych komór‑
kach – dziale projektowym i produkcji – prezes wypowiada się następująco:

„(…) (w dziale projektowym – przyp. autorów) zostawiałem tych najbardziej 
potrzebnych, najbardziej lojalnych, najbardziej efektywnych itd., no taka jest prawda. 
Niektórych, np. dział montażowy (pracownicy działu produkcji – przyp. autorów) 
usamodzielniłem. Sprzedałem im samochody swoje, sprzedałem narzędzia, dawa‑
łem – do dzisiaj daję im pracę zewnętrzną, ale już jako niezależnej firmie, czyli 
zrobiłem (…)  outsourcing w firmie, tak? (…) i znowu koszty montażu spadły aż 
o 60 %. Na przykład z prawie miliona zł rocznie prawie do 400 tys. zł zredukowałem 
te koszty. Jest inna wydajność, inna odpowiedzialność, inaczej się chłopcy szanują 
i szanują narzędzia (…)”.

Prezes podkreśla, że efekty wprowadzonych zmian ocenia pozytywnie. Podobnie 
oceniany jest stopień realizacji celów. W taki sposób ilustrowany jest wpływ podej‑
mowanych decyzji na obecną sytuację:

„(…) Czy udało się Panu zrealizować cele postawione przed wprowadzaniem 
zmian? Odpowiedź: Tak, cele tak. Trzeba by tylko sądownictwo w Polsce zmienić – 
a to już inna historia (…)  jako spółka cele całkowicie wewnętrzne zostały osiągnięte, 
jesteśmy znani, mamy markę, eksport sięga aż po Australię, Kalifornię. Do dzisiaj 
robimy takie obiekty, w tej chwili, mimo kryzysu, mimo strasznej sytuacji w firmie, 
staramy się to odrabiać, np. robimy x (nazwa klienta) w Essen, robimy x (nazwa 
klienta) zakłady w Leverkusen, w Berlinie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dla‑
czego w Polsce nie można tego zrobić, powiedzcie mi? (…)”.

Do oceny skutków zmian wprowadzonych i zaniechanych posłużono się ana‑
lizą tabelaryczną, w której poproszono prezesa o ocenę zmian wprowadzonych 
w poprzednich latach. Zadane pytanie brzmiało: na ile wprowadzone i zaniechane 
zmiany przyczyniły się do realizacji celów w poszczególnych latach? Z odpowiedzią 
dotyczącą skutków zaniechanych zmian prezes miał trudności i stwierdził, że ponie‑
waż zmiany były postrzegane przez niego jako konieczność i były proste, nie miał 
oporów przed podejmowaniem decyzji o nich. Jedyne wątpliwości budził ich zakres 
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i jak sam przyznaje, ciężko mu było patrzeć na konieczność zwalniania, rozstawania się 
z licznymi grupami pracowników, których wcześniej sam zatrudniał. Choć planowane 
były cięcia o wiele bardziej radykalne ze względu na sytuację firmy, to jednak obecnie 
prezes uważa, że zasadne było pozostawienie takiej liczby pracowników – stąd też 
jednakowo wysokie oceny skutków zaniechanych zmian (patrz: tabela 5).

Tabela 5.  Skutki wprowadzonych/zaniechanych zmian w liczbie zatrudnionych 
według grup stanowisk w poszczególnych latach

Stanowisko
Skutki wprowadzonych zmian

2010 2011 2012

1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0

produkcja x x x

magazyn x x x

projektowanie x x x

sprzedaż x x x

administracja x x x

Stanowisko
Skutki zaniechanych zmian

2010 2011 2012

1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0

produkcja x x x

magazyn x x x

projektowanie x x x

sprzedaż x x x

administracja x x x

Skala: od 1– w ogóle (wcale) do 5– w bardzo dużym stopniu; 0– nie dotyczy.
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski wynikające z danych prezentowanych w tabelach oraz przeprowadzonych 
wywiadów pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwo X posiada zdolności adaptacyjne. 
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa zmiany miały charakter ciągniony – wymuszany 
przez rynek. Celami prezesa pozostawały: efektywność, mieszczenie się z kosztami 
w firmie, wysoka jakość i utrzymanie na rynku. Z perspektywy dokonanych przez 
respondenta ocen oraz poprawiającej się sytuacji firmy (o której świadczy wypo‑
wiedź cytowana powyżej) można stwierdzić, że zmiany wprowadzane w zakresie 
struktury zatrudnienia w organizacji pozwoliły jej osiągnąć cele, które zostały przed 
nią postawione w chwili, w której firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej 
(rok 2010). Na podstawie zakresu i natury dokonywanych zmian oraz ocen ich 
skutków można zatem stwierdzić, że z perspektywy właściciela organizacja posiada 
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zdolności adaptacyjne przejawiające się szybkim reagowaniem na trendy rynkowe. 
Tak na temat samych zmian wypowiada się prezes:

„(…) Zmiany były wymuszone przez rynek. Ja zawsze inwestowałem w firmę. 
Źle trochę proporcje ułożyłem, bo nie byłem przygotowany na sytuację, jaka mnie 
zastanie. Podobno powinno się pół na pół – połowę zysku inwestować, połowę odkła‑
dać na czarną godzinę – taka czysta teoria. Ja inwestowałem 100 % zysku w maszyny, 
w nowe technologie, w rozwój, w budowę hali, w zatrudnianie jak najlepszych inży‑
nierów itd. Cały czas było coś do roboty, bo to jest tak jak z domem. Prawda, zawsze 
coś się da poprawić. No więc te inwestycje szły non stop. No, ale rynek – nagle się 
okazało, że trzeba tu zacisnąć pasa, zredukować, trzeba zwalniać najlepszych ludzi 
i to mnie najbardziej bolało. Bo w tej chwili, przez te dwa lata cofania się w rozwoju, 
byśmy byli na poziomie firmy, nie przesadzę, jak XXX (nazwa konkurenta) to jest 
niemiecki, jeden z największych producentów (…)”.

Z wypowiedzi wynika, że zmiany miały charakter wymuszany przez rynek, 
a zachowanie organizacji należy ocenić jako szybką – natychmiastową reakcję na 
sytuację na rynku i trudności finansowe. Propozycją miernika zdolności adaptacyjnej 
w wymiarze rekonfiguracji zasobów ludzkich jest zdolność przystosowania struktury 
zatrudnienia do zmieniających się warunków otoczenia.

Wydaje się, iż bardzo wysoka ocena skuteczności wprowadzonych zmian w struk‑
turze zatrudnienia świadczy o bardzo wysokim poziomie zdolności adaptacyjnej 
w wymiarze rekonfiguracji zasobów ludzkich. Odnotowany wzrost oraz spadek liczby 
zatrudnionych jest obserwowalnym wyrazem zdolności dynamicznych przedsiębior‑
stwa, świadczy bowiem o procesach konfigurowania zasobów związanych z odpo‑
wiadaniem przez to przedsiębiorstwo podporządkowane konkretnym celom.

Prezentowane studium przypadku pozwoliło odsłonić powiązanie między zdol‑
nością adaptacyjną, stanowiącą składową zdolności dynamicznych, a wynikami 
organizacji. Aby podnieść moc wyjaśniającą zidentyfikowanej zależności, a mając na 
uwadze, iż wyników opartych na studium przypadku nie można uogólniać, należy, 
z jednej strony, testować wyłonioną w badaniach jakościowych hipotezę na repre‑
zentatywnej próbie badawczej, z drugiej zaś możliwe jest też – w odniesieniu do 
badanego problemu rozwiązywanego w formie studium przypadku – zastosowanie 
zasady replikacji w celu poparcia propozycji badawczych.

Zakończenie

Zdolności dynamiczne są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu rozpo‑
znawania szans i zagrożeń oraz odpowiadania na nie, czego wyrazem jest zdolność 
do kształtowania struktury zatrudnienia do zmieniających się warunków w otocze‑
niu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji. Stanowią więc one narzędzie, które 
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może zostać użyte do manipulowania istniejącymi zasobami przedsiębiorstwa w celu 
tworzenia nowych ich konfiguracji [9, s. 1105–1121].

Według takiej logiki rozumowania zdolności dynamiczne wpływają na efektyw‑
ność organizacji również pośrednio, przez zmiany w zasobach ludzkich.

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć przynajmniej kilka wniosków 
metodycznych. Po pierwsze, struktura zatrudnienia z perspektywy menedżera zarzą‑
dzającego jest relatywnie trudna do badania przy zastosowaniu logiki rocznych 
okresów, w których dokonywana była ocena. Respondent miał znaczące trudności 
zwłaszcza w ocenie skutków zmian oraz skutków zaniechanych zmian, co wynika 
z oderwania od cykli rocznych w codziennym działaniu. Koniec roku jest końcem 
okresu rozliczeniowego i sprawozdawczego, ale organizacja w tym czasie działa tak 
samo lub bardzo podobnie jak w każdym innym okresie, a skutki zmian mogą być 
rozpatrywane dopiero po pewnym czasie – niekoniecznie rocznym. Po drugie, tabe‑
laryczna – jak założono na początku – metoda prowadzenia analizy sama w sobie 
jest trudna do przeprowadzenia i niekompletna. Tak prowadzona analiza powinna 
być wsparta wyjaśnieniem przyczyn, a to jest możliwe do osiągnięcia jedynie w przy‑
padku zastosowania dodatkowo elementów analiz jakościowych, pozwalających 
na lepsze zrozumienie zarówno kontekstu badanych zjawisk, jak i subiektywnych 
odczuć i przyczyn. Po trzecie, ocena ilościowa (na skali punktowej) jest wypadkową 
wielu czynników w przypadku oceny skutków zmian – stąd wyjaśnienia dla każdego 
z obszarów są konieczne. Po czwarte, ocena skutków zmian powinna być prowadzona 
po ich zakończeniu, ponieważ zmiany w strukturze zatrudnienia są z natury długo‑
trwałe, a ich skutki dla organizacji mogą być oceniane dopiero z perspektywy czasu, 
jest wskazana analiza danych historycznych obejmujących pewną całość – np. tak jak 
w przypadku opisywanego przedsiębiorstwa – okres trudności i związanych z tym 
redukcji zatrudnienia i trudnych decyzji personalnych. Naturalnym wnioskiem dla 
przyszłych badań, w świetle przedstawionych argumentów, jest konieczność pro‑
wadzenia badań raczej jakościowych niż ilościowych, gdyż natura analizowanych 
zjawisk jest podłużna.

Na gruncie praktycznym stworzone narzędzie może pozwolić przedsiębiorcom na 
krytyczną refleksję i zestawienie historycznych zamiarów z rzeczywistością. Analiza 
struktury zatrudnienia może być także prowadzona w innych przekrojach – płci, 
wieku, stażu pracy czy kompetencji – istotne w tym przypadku jest powiązanie celu 
analizy z odpowiednim przekrojem organizacji.

OiK 2014-01.indd   143 30-04-14   12:47:02



144 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Jarosław Karpacz, Monika Ingram

bibliografia
Agarwal R., Helfat C.E., [1] Strategic renewal of organizations, „Organization Science” 2009, 
Vol. 20, No. 2.

Blyler M., Coff R., [2] Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that 
split pies, „Strategic Management Journal” 2003, Vol. 24, No. 7.

Bratnicki M., [3] Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efek‑
tywności przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania 
przedsiębiorstwem, Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono‑
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Bratnicki M., [4] Strategiczna rola przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju organizacji, 
[w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Krupski R. (red.), Wydawnictwo 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.

Czakon W., [5] Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, [w:] Zarządzanie strategiczne w bada‑
niach teoretycznych i w praktyce, Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Wydawnictwo Uni‑
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Czakon W., [6] Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012.

Damarin A.K., [7] Rethinking occupational structure. The case of web site production work, 
„Work and Occupations” 2006, Vol. 33, No. 4.

Drnevich P.L., Kriauciunas A.P., [8] Clarifying the conditions and limits of the contributions 
of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, „Strategic Management 
Journal” 2011, Vol. 32, No. 11.

Eisenhardt K.M., Martin J.A.M., [9] Dynamic capabilities: What are they?, „Strategic Mana‑
gement Journal” 2000, Vol. 21, No. 10/11.

Krupski R. (red.), [10] Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Kun Q., Song W., Wei L., Zheng ‑Yong C., [11] Effects of industrial structure adjustment on the 
employment structure in Sichuan province, „Interdisciplinary Journal of Contemporary 
Research in Business” 2012, Vol. 4, No. 6.

Leonard ‑Barton D., [12] Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new 
product development, „Strategic Management Journal” 1992, No. 1.

Lichtarski J. (red.), [13] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Eko‑
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Makadok R., [14] The interaction effect of rivalry restraint and competitive advantage on profit: 
Why the whole is less than the sum of the parts, „Management Science” 2010, Vol. 56, 
No. 2.

OiK 2014-01.indd   144 30-04-14   12:47:02



145ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolności dynamicznych organizacji...

Naticchioni P., Ricci, A., Rustichelli E., [15] Wage inequality, employment structure and skill‑
‑biased change in Italy, „Labour” 2008, Vol. 22, Special Issue.

Teece D., [16] Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, „Journal of 
Management Studies” 2012, Vol. 49, No. 8.

Teece D., Pisano G., Shuen A., [17] Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic 
Management Journal” 1997, Vol. 18, No. 7.

Wang C.K., Ang B.L., [18] Determinants of venture performance in Singapore, „Journal of 
Small Business Management” 2004, Vol. 42, No. 4.

Wang C.K., Pervaiz K.A., [19] Dynamic capabilities: A review and research agenda, „Interna‑
tional Journal of Management Reviews” 2007, Vol. 9, No. 1, [za:]  Bratnicki M., Przed‑
siębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębior‑
stwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, 
Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro‑
cławiu, Wrocław 2010.

Wójcik ‑Karpacz A., [20] Finansowe kryteria oceny relacji małych i średnich przedsiębiorstw 
z dostawcami. Wyniki badań empirycznych, [w:] Przedsiębiorczość – natura i atrybuty, 
Jaremczuk K. (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tar‑
nobrzegu, Tarnobrzeg 2012.

Wójcik ‑Karpacz A., [21] Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych 
i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Zwick T., Consequences [22] of seniority wages on the employment structure, „Industrial and 
Labor Relations Review” 2012, Vol. 65, No. 1.

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ZATRUDNIENIA JAKO WYRAZ 
ZDOLNOśCI DYNAMICZNYCH ORGANIZACJI – ZARYS 
PRObLEMU

Streszczenie

Wzrastająca złożoność i dynamika otoczenia skłania do zwracania uwagi na zdolności 
adaptacyjne przedsiębiorstw. Jednym z wyrazów zdolności adaptacyjnych jest umiejętność 
adekwatnych modyfikacji struktury zatrudnienia. Celem niniejszego artykułu jest rozpo‑
znanie zdolności przystosowania wielkości i struktury zatrudnienia do zmieniających się 
warunków rynkowych. Kanwą rozważań jest krytyczna analiza literatury dotyczącej zdolności 
dynamicznych organizacji. W części empirycznej, przy wykorzystaniu autorskiej metody 
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analizy struktury zatrudnienia prowadzonej w przekroju homogenicznych grup stanowisk 
pracy, przeanalizowano zdolności adaptacyjne wybranego podmiotu. Wyniki badań wykazały 
wysoką zdolność adaptacyjną do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Całość 
rozważań doprowadziła do wypracowania wniosków o charakterze metodycznym w zakresie 
prowadzenia analiz struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne organizacji, struktura 
zatrudnienia, studium przypadku

SHAPING OF THE EMPLOYMENT STRUCTURE AS 
AN ExPRESION OF ORGANIZATIONAL DYNAMIC 
CAPAbILITIES – AN OUTLINE.

Abstract

Increasing complexity of environment forces managers to pay attention to adaptive capabilities. 
They can be manifested by the capabilities of crafting the structure of employment within 
the organization. The main aim of the paper is getting deeper understanding of how adaptive 
capabilities, in regard to the size of a company and structure of employment, fit changing 
market conditions. The background for our research is critical analysis of the literature on 
dynamic capabilities. In the empirical part, using created method of employment structure 
analysis that was carried on within homogeneous jobs, we analyzed adaptive capabilities of 
chosen company. Research results reveal high adaptive capabilities in response to changing 
market conditions. The study finishes with methodological implications for employment 
structure analysis within a company.

Key words: dynamic capabilities, employment structure, case study
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