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Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami – próba operacjonalizacji
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OPERACJONALIZACJI1

Wprowadzenie

Zarządzanie talentami, pojmowane jako zarządzanie najbardziej wartościowymi 
pracownikami współczesnych organizacji, stało się w ostatnich latach przedmiotem 
licznych badań i analiz zarówno w języku polskim, jak i angielskim [zob. 17]. O ile 
jednak wiele uwagi poświęcane jest w literaturze problematyce „zawartości” samych 
programów zarządzania talentami, o tyle czynnikom kształtującym programy – deter‑
minantom – poświęcono relatywnie niewiele uwagi w ostatnich latach. Niniejszy 
artykuł zmierza do realizacji dwóch zasadniczych celów: przedstawienia zarządzania 
talentami jako czynnika umożliwiającego sukces organizacji oraz przedstawienia 
propozycji metodyki badania organizacyjnych czynników warunkujących kształt 
programów zarządzania talentami.

Pierwszy z celów zostanie zrealizowany w drodze krytycznej analizy literatury 
z zakresu zarządzania talentami i zarządzania strategicznego (w szczególności zaso‑
bowej teorii organizacji). Uzupełnieniem krytycznej analizy założeń zasobowej teorii 
organizacji jest prezentacja modelu zarządzania talentami stworzonego w oparciu 
o badania jakościowe prowadzone w 2012 roku. Drugi z celów zostanie zrealizowany 
przez wskazanie narzędzi pozwalających badać zmienne kontekstu organizacyjnego, 
tworzących tło do badań zarządzania talentami w organizacjach.

 * Dr Tomasz Ingram – Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, Uniwersytet Ekono‑
miczny w Katowicach

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC‑2012/05/D/HS4/01521.
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1.  Zarządzanie talentami a sukces organizacji

Sukces organizacji może być rozpatrywany w wielu płaszczyznach i na różne 
sposoby. Spośród wielu koncepcji sukcesu organizacji dla celów niniejszego tekstu 
wybrano koncepcję przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (osadzoną na gruncie 
zasobowej teorii organizacji [por. 1]), jako widocznego dowodu sukcesu organizacji 
[por. 23].

Sama koncepcja przewagi konkurencyjnej została zbudowana wokół procesów 
wdrażania strategii zakładającej twórcze wykorzystanie zasobów organizacji w odpo‑
wiedzi na szanse istniejące w otoczeniu [zob.: 16, 20]. Tak rozumiana przewaga konku‑
rencyjna może być osiągana i utrzymywana przez rozmaite zabiegi, a jednym z podejść 
do osiągania przewagi konkurencyjnej jest koncentracja na zasobach. Zasobowa teoria 
organizacji stanowi podstawę analiz w opracowaniach traktujących o przewadze kon‑
kurencyjnej [por. 3]. Zgodnie z założeniami zasobowej teorii organizacji przewaga 
konkurencyjna jest osiągana i utrzymywana dzięki zasobom określanym terminem 
kompetencji. Wśród kompetencji organizacji (zasobów) najistotniejszą rolę odgrywają 
kluczowe kompetencje, które wyróżnia: wysoka wartość, rzadkość, stopień zastępo‑
walności oraz niedoskonała możliwość imitacji (w skład której wchodzą: zależność 
od historii – ang. history dependence, społeczna złożoność – ang. social complexity, 
przyczynowa wieloznaczność – ang. casual ambiguity) [1]. Kluczowe kompetencje, 
według Barney’a, są rezultatem heterogeniczności i niemobilności zasobów. Zgodnie 
z podzielanym poglądem zasoby ludzkie mogą stanowić kluczową kompetencję firmy, 
gdyż mogą być charakteryzowane w powyższy sposób (mają zdolność do tworzenia 
wysokiej wartości, są rzadkie, trudne do zastąpienia i imitacji) [4].

W XXI wieku na gruncie teorii zarządzania zasobami ludzkimi została stworzona 
koncepcja zarządzania kluczowymi z punktu widzenia organizacji pracownikami – 
zarządzania talentami [13]. Stanowi ona odpowiedź na organizacyjną potrzebę 
strategii i technik pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu 
o najcenniejszy w opinii organizacji zasób – pracowników. Koncepcja zarządzania 
talentami pojawiła się także  m. in. jako odpowiedź na niejednoznaczne wyniki badań 
nad relacjami między zarządzaniem zasobami ludzkimi a efektywnością organizacji 
[5, 10]. Przez umiejętne wykorzystanie kompetencji „najmocniejszych graczy w orga‑
nizacji” ma ona stanowić remedium na trudności w tłumaczeniu zróżnicowanej efek‑
tywności firm cechujących się wysoką jakością zarządzania zasobami ludzkimi.

Rodzeniu się nowych koncepcji towarzyszą pytania natury ontologicznej (odróż‑
nienie od innych koncepcji), epistemologicznej (języka opisu) czy metodologicz‑
nej (metod badawczych). Koncepcja zarządzania talentami, ze względu na swój 
krótki rodowód, jest obecnie w stadium rozwojowym, choć istnieje wiele publikacji 
na wzmiankowany temat. Jednym z kluczowych pytań, którym przy narodzinach 
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koncepcji zajęli się badacze, była kwestia sposobu definiowania talentu. Ponieważ 
problematyka ta była już wielokrotnie podejmowana zarówno w krajowej, jak i zagra‑
nicznej literaturze, dla potrzeb niniejszego tekstu przyjmuję, że talent jako osoba jest 
charakteryzowany przez zbiór cech, działań i specyficznych przedmiotów oddziaływa‑
nia i występuje na tle społecznym stanowionym przez pracowników danej organiza‑
cji [11]. W świetle powyższej definicji to właśnie proefektywnościowe i celowościowe 
aspekty funkcjonowania organizacji stanowią o różnicy między talentem i jego tłem 
społecznym (pozostałymi pracownikami). Jego charakterystyki – cechy – stanowią 
zarazem zbiór kompetencji istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa, a dopaso‑
wanie tych kompetencji do potrzeb organizacji sprawia, że pracownik staje się dla niej 
szczególnie ważny [zob. 5]. Przy założeniu, że w organizacji są osoby utalentowane, 
zadaniem menedżerów (także tych zajmujących się tradycyjnie rozumianą funkcją 
personalną – realizujących zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce) jest opraco‑
wanie metod służących do wykorzystania potencjału drzemiącego w utalentowanych 
pracownikach. Ten zbiór metod jest określany mianem zarządzania talentami. Prowa‑
dzone jednak do tej pory badania literatury (prezentowane na innych konferencjach 
krajowych i międzynarodowych) udowadniają, że ani teoria, ani praktyka zarządzania 
talentami nie zdołała znaleźć sposobu na znaczące odróżnienie metod i sposobów 
traktowania talentów w organizacjach. Zarządzanie talentami, podobnie jak zarzą‑
dzanie zasobami ludzkimi, oparte jest o koncepcję najlepszych praktyk [zob. 10], 
która została mocno skrytykowana w literaturze [zob. m.in.: 4, 6].

Co więcej, w literaturze są także prezentowane wątpliwości dotyczące możliwości 
tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w oparciu o założenia zasobowej 
teorii organizacji – ZTO [12]. Wynikają one przede wszystkim z szeregu paradok‑
sów leżących u podstaw ZTO. Podstawowe sprzeczności mają charakter logiczny 
i dotyczą m.in.:
1) założenia, że nieobserwowalne (trudne w pomiarze i w identyfikacji) kompetencje 

mogą stanowić podstawę tworzenia przewagi konkurencyjnej – jeśli zasób jest 
nieobserwowalny, to trudno go adekwatnie mierzyć i empirycznie weryfiko‑
wać [9];

2) w oparciu o idee Poppera [19] dotyczące falsyfikacji, jeśli założenia ZTO są 
prawdziwe z definicji (twierdzenie o konieczności rzadkości, wartości i trudności 
w imitowaniu zasobów, aby mogły one generować przewagę konkurencyjną w opi‑
nii niektórych jest truizmem [21]), to nie mogą być przedmiotem empirycznej 
weryfikacji;

3) założenia ZTO prowadzą do nieskończonego i bezcelowego poszukiwania ide‑
alnego zbioru zasobów (np. jeśli organizacja za kluczową kompetencję uznaje 
uczenie się, to uruchamia proces uczenia się na temat uczenia jak się uczyć);

4) przekonania, że przyczynowa wieloznaczność (casual ambiguity) między zasobami 
organizacji i wynikami jest trudna w imitacji i stanowi o przewadze konkurencyjnej, 
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przy czym ta wieloznaczność powinna być na tyle duża, by nikt, włączając w to 
przedstawicieli organizacji, nie był w stanie jej zrozumieć – tym samym przyczy‑
nowa wieloznaczność jednocześnie umożliwia i ogranicza tworzenie przewagi 
konkurencyjnej [14];

5) sprzeczności w obszarze imitacji rozwiązań innowacyjnych. Z jednej strony orga‑
nizacje chronią innowacyjne produkty przed imitacją, a z drugiej stopień, w jakim 
produkty są imitowane, świadczy o wysokim stopniu innowacyjności, co także 
może prowadzić do tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej [22];

6) zasady bogactwa (ZTO nie daje niemal żadnych praktycznych wskazówek na 
temat zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej, a leżąca u jego podstaw przyczy‑
nowa wieloznaczność znacząco ogranicza możliwości tworzenia i utrzymywania 
przewagi konkurencyjnej) – sprzeczności między opisowym i preskryptywnym 
charakterem ZTO, które muszą godzić potrzeby badaczy dotyczące opisu i prak‑
tyków, które dotyczą spekulacji na temat potencjalnego bogactwa tworzonego 
przy pomocy wzmiankowanej teorii.
Wymienione paradoksy leżące u podstaw to jedynie wierzchołek góry lodo‑

wej, lecz wskazują one, z jakimi problemami muszą sobie radzić zarówno badacze, 
jak i praktycy organizacyjni pragnący tworzyć na gruncie ZTO. Te sprzeczności mogą 
zostać naturalnie usunięte dzięki czasowej lub przestrzennej separacji [18], lecz ich 
rozwiązanie może także opierać się na zastosowaniu logiki godzenia sprzeczności 
strategicznych [2]  m. in. przez specyfikowanie nowych założeń, hipotez pomocni‑
czych lub kontekstowych granic stosowania założeń koncepcji. Ich istnienie może 
powodować jednak organizacyjną niezdolność do budowania i utrzymywania trwałej 
przewagi konkurencyjnej.

O ile paradoks drugi nie może być usunięty w świetle istniejących teorii, o tyle 
pozostałe paradoksy wydają się możliwe do rozwiązania przy wykorzystaniu kon‑
cepcji stanowiących podłoże zarządzania talentami. W świetle powyżej wzmianko‑
wanych sprzeczności zarządzanie talentami, korzystające z dobrze oprzyrządowanej 
teorii zarządzania zasobami ludzkimi w połączeniu z istniejącymi koncepcjami 
zarządzania strategicznego, może być zdolne do rozwiązania paradoksu pierwszego – 
wyjątkowi pracownicy współczesnych organizacji, dobrze rozumiejących jej istotę, 
mogą wypracować metody i techniki pomiaru, weryfikacji i wykorzystania rzadkich 
kompetencji. Sami mogą stanowić tego typu kompetencje dla organizacji [por. 17]. 
Programy zarządzania talentami, przez wewnątrzorganizacyjne definiowanie zało‑
żeń ich dotyczących, stawiają granice nieograniczonym poszukiwaniom idealnego 
zbioru kompetencji organizacyjnych (w zakresie zasobów ludzkich). Utalentowani 
pracownicy, dzięki posiadanym umiejętnościom, są w stanie nie tylko rozpoznać 
istotne zależności między zasobami a wynikami, ale także na pewnym poziomie 
ogólności je opisać, co wydaje się, przynajmniej częściowo rozwiązywać paradoks 
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przyczynowej wieloznaczności. Przykłady praktyczne z zakresu innowacyjności 
(np. Apple) ukazują, jak innowacyjność łączyć z niemożnością imitacji. Wyjątkowi 
pracownicy, tacy jak Steven Jobs, potrafią tworzyć organizacyjne uwarunkowania 
dla kreowania rozwiązań wysoce innowacyjnych, a skłonność do imitowania roz‑
wiązań stosowanych przez tę firmę raczej potwierdza wysoki poziom nowatorskości 
i stanowi jedynie ograniczone zagrożenie (sądząc po bardzo wysokiej rynkowej 
kapitalizacji firmy i najwyższych aktywach płynnych wśród istniejących na świecie 
podmiotów rynkowych).

Zarządzanie talentami jako wysoce praktyczna koncepcja, która zaczęła być opi‑
sywana w kategoriach teoretycznych (w oparciu o założenia teorii ugruntowanej), 
w naturalnym stopniu może usuwać niedoskonałości ZTO w obszarze konieczności 
godzenia sprzeczności między deskryptywnym i preskryptywnym charakterem 
w drodze teoretycznego nasycania istniejących modeli zarządzania talentami. Spe‑
kulując, możliwy jest scenariusz, w którym teoria w zakresie zarządzania talentami 
odbiegnie nadmiernie od praktyki gospodarczej, jednak na obecnym etapie wykorzy‑
stanie koncepcji zarządzania talentami powinno pozwolić na umiejętne łączenie tych 
dwóch obszarów na gruncie teorii godzenia sprzeczności, dzięki ścisłej współpracy 
środowisk naukowych i biznesowych w tym zakresie. Podsumowując, w świetle 
powyższych rozważań, można stwierdzić, że talenty w organizacji stanowić mogą 
źródło tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, a samo zarządzanie 
talentami, dzięki praktyczno ‑teoretycznej konstrukcji koncepcji, sprzyja osiąganiu 
sukcesu organizacji (zwłaszcza przy wykorzystaniu teorii godzenia sprzeczności 
strategicznych).

W kolejnej części artykułu przedstawiono skrótowo wyniki badań empirycznych 
prowadzonych nad zarządzaniem talentami. Część ta stanowi wprowadzenie do 
próby operacjonalizacji zmiennych kształtujących programy zarządzania talentami 
w organizacjach.

2.  Wyniki badań empirycznych

W wyniku prowadzonych w 2012 roku badań jakościowych, realizowanych zgod‑
nie z zaleceniami teorii ugruntowanej (w ramach projektu Młodzi Naukowcy), stwo‑
rzono model zarządzania talentami w organizacji. Ponieważ był on już przedmiotem 
analiz i dyskusji na forum, w niniejszym artykule zdecydowano się jedynie na zapre‑
zentowanie kluczowych – z punktu widzenia artykułu – elementów. Należą do nich 
organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami. Na rysunku 1 przedstawiono 
uproszczoną postać modelu, w której szczególny nacisk położono na organizacyjne 
uwarunkowania zarządzania talentami.
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Rysunek 1.  Model zarządzania talentami w organizacji

Efekty:
–  indywidualne,
–  organizacyjne

Pracownicy jako adresaci
programu zarządzania
talentami:
–  talenty,
–  osoby w wieku 50+,
–  inne grupy

Uwarunkowania
wewnątrzorganizacyjne

Definicja talentu
Kultura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Strategia organizacji
Historia organizacji (wiek,
doświadczenie kadry)
Zadania i obowiązki
Procesy ZZL (rekrutacja, ścieżki
karier)
Grupy wpływu
Kondycja ekonomiczna podmiotu

Uwarunkowania zewnętrzne

Programy zarządzania
talentami jako wyraz dążeń
organizacyjnych:
–  moduły,
–  adresaci,
–  cele,
–  cechy,
–  czas

Źródło: opracowanie własne.

3.  Analiza uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych 
programów zarządzania talentami

Wśród kluczowych uwarunkowań programów zarządzania talentami w organi‑
zacjach uczestnicy wskazywali na szczególną rolę istnienia definicji talentu, kultury, 
struktury i strategii organizacji, jej historii, a konkretniej wieku firmy i doświadczenia 
pracowników, zadań i obowiązków, procesów ZZL – zwłaszcza rekrutacji oraz ście‑
żek karier, potencjalnych grup wpływu (np. związków zawodowych) oraz szeroko 
rozumianej kondycji ekonomicznej podmiotu.

Nawet pobieżna analiza przedstawionych powyżej uwarunkowań zarządzania 
talentami pozwala stwierdzić, że zjawiska te pozostają we wzajemnych relacjach. 
Co więcej, są one ulokowane na różnych poziomach organizacji. I tak kwestie strategii, 
struktury i kultury, powszechnie postrzegane jako elementy „konstruktu organiza‑
cyjnego”, to poziom polityk organizacji, czyli ogólnych wytycznych [zob. 4]. Definicja 
talentu to zjawisko praktyczne, i choć wypowiedzi respondentów wprost nie dają 
odpowiedzi na czynniki kształtujące definicję talentu, to jednak będzie ona w znacznej 
mierze zależna od tego, co jest dla organizacji ważne, a zatem będzie w pewnym zakre‑
sie pochodną założeń strategicznych, a w części zapewne także kulturowych (które 
będą wpływać na kształt samej definicji osoby utalentowanej). Wiek organizacji jest 
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zmienną kontrolną i jego operacjonalizacja nie nastręcza w tym zakresie większych 
problemów. Zadania i obowiązki, ich podział i powiązane z nimi kwestie szeroko 
pojętej władzy w organizacji to zagadnienia silnie związane ze strukturą organiza‑
cji. Procesy ZZL – rekrutacja i selekcja oraz kwestie karier – to zagadnienia natury 
operacyjnej opisywane przez respondentów w kategoriach najlepszych praktyk, 
co konsekwentnie wpisuje ten element poziom niżej względem kwestii strategicznych 
(tego typu zmienne poddawane są badaniu głównie w podejściu uniwersalistycznym 
zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Colberta [4]). Istnienie potencjalnych 
grup wpływu (np. związków) to zmienna kontrolna, a sama możliwość wpływania 
prominentnych decydentów na kształt rozwiązań w programach zarządzania talentami 
jest zależna, podobnie jak w przypadku zadań i obowiązków, od struktury organizacji 
oraz cech ją opisujących. Kondycja ekonomiczna organizacji jest wskazywana jako 
uwarunkowanie zarządzania talentami, co sugeruje dwukierunkową zależność między 
programami zarządzania talentami a wynikami organizacji. Z jednej strony, istnienie 
programów jest uzależnione od kondycji ekonomicznej podmiotu (zatem w pewnym 
zakresie od wyników organizacji), z drugiej strony, same wyniki organizacji są zależne 
od jakości (postrzeganej przez pryzmat cech) programów zarządzania talentami.

Omawiając pracowników jako uwarunkowania programów zarządzania talentami, 
respondenci zwracali szczególną uwagę na ich cechy demograficzne, takie jak: wiek, 
wykształcenie oraz posiadane kompetencje.

Ze względu na konfiguracyjny charakter zaplanowanych badań poprawnym 
rozwiązaniem będzie wyszczególnienie pięciu podstawowych uwarunkowań progra‑
mów zarządzania talentami. By nadmiernie nie komplikować modelu badawczego, 
przyjmuje się, że uwarunkowaniami kształtującymi programy zarządzania talentami 
będą: strategia, struktura, kultura organizacji (typowe zmienne brane pod uwagę 
w badaniach konfiguracyjnych), wiek organizacji, charakterystyka demograficzna 
pracowników w organizacji. Włączanie dodatkowych zmiennych mogłoby poprawić 
jakość wyjaśniania kształtu programów zarządzania talentami, jednak wzrost stopnia 
wyjaśniania kształtu samych programów byłby prawdopodobnie nieproporcjonalnie 
niski w stosunku do zmiany wywołanej wprowadzeniem wzmiankowanych powy‑
żej elementów modelu. Byłoby tak, gdyż strategia i kultura organizacji determinuje 
definicję talentu, struktura określa zadania i obowiązki wykonywane przez pracow‑
ników, procesy ZZL i siła wpływu kluczowych decydentów są zależne od filozofii 
organizacji – a w szczególności od założeń strategicznych, kulturowych i struktury. 
W dalszym fragmencie opracowania zostaną zaproponowane miary wskazanych 
pięciu uwarunkowań organizacyjnych programów zarządzania talentami (pominięte 
w tym zakresie zostają kwestie kondycji ekonomicznej, gdyż będą one mierzone przy 
pomocy tych samych narzędzi co wyniki organizacji, a ten temat zostanie poruszony 
w odrębnym opracowaniu).
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4.  Próba operacjonalizacji uwarunkowań wewnętrznych 
programów zarządzania talentami

4.1.  Strategia organizacji

Istnieje wiele metod pomiaru strategii organizacji, jednak wiodące wśród nich 
koncepcje to: Snowa i Milesa, Portera czy Mintzberga. Ze względu na powszechność 
oraz przetestowaną wielokrotnie rzetelność narzędzia proponuje się, aby do pomiaru 
strategii organizacji wykorzystać koncepcję Snowa i Milesa. Zgodnie z koncepcją 
w organizacjach mogą występować cztery generyczne typy strategii, do których 
zalicza się: poszukującego (prospektor), analityka (analyzer), obrońcę (defender) 
i reagującego (reactor). Wybór tej koncepcji umożliwi postawienie bezpośredniej 
hipotezy roboczej zakładającej, że przedsiębiorstwa o orientacji strategicznej pro‑
spector (poszukujący) będą naturalnie bardziej skłonne do tworzenia programów 
zarządzania talentami w organizacji. Pomiar orientacji strategicznej może w tym 
przypadku być wykonywany na dwa sposoby – metodą „paragrafową” lub przez 
wybranie w 11 pytaniach wariantu w najlepszym stopniu opisującego organizację. 
W pierwszej z metod respondent wybiera jeden z czterech opisów – taki, który jest 
najbardziej charakterystyczny dla organizacji, w której pracuje. Druga z metod zawiera 
kwestionariusz z 11 pytaniami, w których respondent wybiera jeden z 4 wariantów 
odpowiedzi, najbardziej charakterystyczny dla jego organizacji [7]. Ze względu na 
konieczność ograniczania rozmiaru narzędzi badawczych pierwsza z opcji wydaje 
się zasadniejsza.

4.2.  Struktura organizacji

Spośród wielu koncepcji pomiaru struktury organizacji, ze względu na konieczność 
ograniczania rozmiarów narzędzia badawczego, wybór powinien paść na narzędzie 
wiarygodne i sprawdzone, z jednej strony, i możliwie treściwe – z drugiej. Ponie‑
waż większość narzędzi do badania struktury organizacji jest bardzo rozbudowana 
(powyżej 40 elementów), zdecydowano się na wybór bardzo zwartego, kompakto‑
wego narzędzia [15]. Poddaje ono badaniu cztery wymiary struktury organizacyjnej, 
a w szczególności: rozmiar, liczbę szczebli organizacyjnych oraz stopień formalizacji 
i centralizacji. Duży rozmiar oraz relatywnie duży stopień formalizacji i centralizacji 
powinien, w świetle dotychczasowej wiedzy, być powiązany z istnieniem specjalnie 
tworzonych programów zarządzania talentami w organizacjach.
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4.3.  Kultura organizacji

Pomiar kultury organizacyjnej, podobnie jak w przypadku struktury, wymaga 
zastosowania rozbudowanych narzędzi. W wyniku przeprowadzonych analiz lite‑
ratury stwierdzono, że najczęściej badanymi wymiarami kultury organizacyjnej są 
indywidualizm – kolektywizm, długookresowe – krótkookresowe zorientowanie 
(dynamizm konfucjański), męskość – kobiecość, dystans władzy, unikanie niepew‑
ności. Spośród licznych narzędzi oferujących skale dla pomiaru różnych typów kultur 
te zaproponowane przez Furrera, Liu i Sudharashan [8] oraz Vitell, Paolillo i Tho‑
masa [24] są nie tylko najkrótsze (20 i 21 elementów), lecz także badają wszystkie 
z pięciu wymienionych powyżej wymiarów kultury organizacyjnej.

4.4.  Wiek organizacji i cechy demograficzne puli potencjalnych 
kandydatów do programu zarządzania talentami

Dla badania wieku organizacji założono wykorzystanie jednego pytania doty‑
czącego liczby lat funkcjonowania na rynku. Dodatkowo proponuje się pytanie 
o krajowy/zagraniczny rodowód firmy (może decydować o typie kultury i jest ważną 
zmienną determinującą cechy programów ze względu na kopiowanie rozwiązań z filii 
zagranicznych). Aby scharakteryzować pracowników, proponowane miary to pytanie 
o średni wiek pracowników w organizacji i udział pracowników z wykształceniem 
wyższym – obie zmienne silnie charakteryzują populację pracowników mogących 
stać się podmiotami programów zarządzania talentami.

4.5.  Adaptacja narzędzi do warunków polskich i draft badania 
właściwego

Adaptacja narzędzi do warunków polskich powinna się odbyć w drodze dokonania 
tłumaczenia na język polski, przy założeniu, że jest ono dokonywane przez dwóch 
niezależnych tłumaczy, z których pierwszy tłumaczy narzędzie z języka angielskiego 
na polski, drugi tłumaczy przetłumaczone narzędzie z języka polskiego na angielski. 
Dwie wersje angielskie są porównywane i jeśli są tożsame, to uznaje się tłumaczenie 
na język polski za poprawne, a jeśli są różne, tłumaczenie jest dokonywane ponow‑
nie. Procedura jest powtarzana do momentu, w którym obie wersje angielskie – 
pierwotna i tłumaczenie tłumaczenia polskiego na język angielski są jednakowe lub 
bardzo zbliżone znaczeniowo. Następnie przetłumaczone na język polski narzędzie 
zostanie poddane analizie pod względem jasności dla potencjalnego odbiorcy (ana‑
lizy będą dokonywać osoby młode, bez doświadczenia w przedmiotowym zakresie) 
i poprawności językowej. W dalszej kolejności konieczne będzie przeprowadzenie 
badań pilotażowych na odpowiedniej próbie (ok. 100 organizacji, choć precyzyjna 
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liczba zostanie określona w drodze doboru losowego). Tak przygotowane narzędzie 
będzie stanowić odpowiedź na potrzebę badania uwarunkowań organizacyjnych 
zarządzania talentami w przedsiębiorstwie.

Badanie właściwe powinno być przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 
przedsiębiorstw. Aby uzyskać informację o samych programach zarządzania talen‑
tami, niezbędne będzie dotarcie do przedsiębiorstw, które takie programy posiadają. 
Aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo natrafienia na firmę posiadającą pro‑
gram zarządzania talentami, zakłada się, że losowanie przedsiębiorstw z puli najwięk‑
szych podmiotów krajowych i zagranicznych działających na terenie Polski będzie 
rozwiązaniem optymalnym. W tym zakresie zasadne jest przeprowadzenie badań 
na próbie największych podmiotów krajowych – można w tym zakresie skorzystać 
z przedsiębiorstw znajdujących się na liście Gazel Biznesu czy Listy 2000.

Badanie, ze względu na wysoką zwrotność i podobną wiarygodność, powinno 
być prowadzone przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego lub wywiadu typu 
CATI (ang. computer assisted telephone interview). Wykorzystane narzędzia powinny 
być oparte skale 5‑ lub 7‑ punktowe (Likerta). Wśród podstawowych metod analizy 
danych należy wyszczególnić analizę rzetelności (alpha Cronbacha), w przypadku 
poszczególnych części narzędzia – analizę czynnikową – w celu identyfikacji meta‑
zmiennych, metody opisu statystycznego, korelacji i regresji (w tym regresji wielora‑
kiej). Dla testowania całego modelu można wykorzystać także modelowanie równań 
strukturalnych pozwalające na statystyczne testowanie i estymowanie zależności 
przyczynowych, wykorzystując kombinacje metod statystycznych i jakościowych 
założeń przyczynowych.

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zarządzanie talentami 
może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem, 
że założenia programu wesprą rozwój kompetencji pracowników nakierowanych na 
aktywne godzenie sprzeczności zawartych w zasobowej teorii organizacji. W tym 
świetle istotnego znaczenia nabiera świadome kształtowanie programów zarządzania 
talentami, a uwarunkowania samych programów, decydujące o ich kształcie, stają się 
istotnym elementem wymagającym uwagi menedżerów. W dalszej części artykułu 
przedstawiono propozycje miar kluczowych uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych 
zarządzania talentami. W szczególności przedstawiono propozycje miar strategii, 
struktury, kultury organizacyjnej oraz charakterystyk organizacji (wieku, cech demo‑
graficznych puli kandydatów). Badanie programów zarządzania talentami oraz ich 
związków z wynikami organizacji, dzięki przyjęciu dodatkowych zmiennych tworzą‑
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cych określone konfiguracje, powinno pozwolić na tworzenie bardziej precyzyjnych 
modeli wyjaśniających złożone zależności tworzące współczesne organizacje.
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ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA 
TALENTAMI – PRÓbA OPERACJONALIZACJI

Streszczenie

Pomimo rosnącego zainteresowania zarządzania talentami w organizacjach do tej pory niewiele 
uwagi poświęcono kwestiom związanym z determinantami kształtującymi programy rozwoju 
najbardziej wartościowych pracowników w organizacji. Główne cele artykułu to przedstawienie 
zarządzania talentami jako czynnika umożliwiającego osiąganie sukcesu przez organizację 
oraz zaproponowanie metodyki badania wewnątrzorganizacyjnych uwarunkowań programów 
zarządzania talentami. Pierwszy z celów jest realizowany dzięki krytycznej analizie literatury 
dotyczącej fundamentów zarzadzania talentami i zarządzania strategicznego. Drugi z celów 
jest realizowany dzięki wykorzystaniu wyników badań empirycznych prowadzonych w 2012 
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roku. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano, że zarządzanie talentami może stanowić 
źródło osiągania przez organizacje przewagi konkurencyjnej oraz zaprezentowano propozycję 
doboru miar dla zmiennych stanowiących kluczowe determinanty programów zarządzania 
talentami: strategii, struktury, kultury, charakterystyk organizacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie talentami, przewaga konkurencyjna, 
zasobowa teoria organizacji, badania jakościowe

ORGANIZATIONAL DETERMINANTS OF TALENT 
MANAGEMENT – ATTEMPT OF OPERATIONALIZATION

Abstract

Despite growing interest in talent management so far little attention has been paid to issues 
related to determinants of organizational programs aiming at the development of most valuable 
employees. Main aims of the paper are to present talent management as a factor of organi‑
zational success as well as suggestion of measures of talent management interorganizational 
determinants. The first of aims is realized through critical analysis of talent management 
and strategic management literature. The second aim is achieved by the use of empirical 
research results carried on in 2012. Research results allow statement that talent management 
may become a source of competitive advantage and it was possible to present proposition of 
measures for key determinants of talent management programs: strategy, structure, culture, 
and organizational characteristics.

Keywords: talent management, competitive advantage,  
resource -based theory, qualitative research
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