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Organizacji 

2010 - 2012 – pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Socjologii Organizacji, Uniwersytet 
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2004 – 2005 - adiunkt, umowa na czas określony, Uniwersytet Warszawski, Wydział 
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4 Syntetyczne omówienie dorobku naukowego 

Prowadzona aktywność naukowa po doktoracie zawiera się w dyscyplinie nauk o 
zarządzaniu, w szczególności teorii zachowań organizacyjnych i odnosi się do 
merytorycznych i metodycznych problemów badawczych.  

W publikacjach można zidentyfikować trzy główne nurty badawcze: związane z 
pracobiorcą na zmiennym rynku pracy, aktywnością przedsiębiorczą oraz głównie 
strategicznymi i kompetencyjnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Czwarty nurt 
poświęcony jest metodyce badań. Opisane zostały w nim perspektywy teoretyczne, modele 
i metody diagnostyczne do wykorzystania w obszarze badań nad zachowaniami 
organizacyjnymi. Całość stanowi autorską propozycję, która służy wypracowaniu wartości 
dodanej i poszerzeniu obszaru możliwości badawczych, poznawczych oraz potencjalnych 
korzyści aplikacyjnych w rozwiązywaniu problemów zarządzania ludźmi w organizacji. 

Wypracowany dorobek można traktować, jako realizację postulatu o 
interdyscyplinarności i łączeniu w badaniach podejścia jakościowego oraz ilościowego. 
Opisane w dorobku badania eksplorują problematykę zarządzania ludźmi i identyfikują 
obszary, wymagające bardziej pogłębionych analiz. Stanowią spójną całość, która z 
pojedynczych opracowań po kompilacji tworzy całościowe, logiczne opracowanie. W efekcie 
dzięki prowadzonym na przestrzeni lat badaniom i uzyskanym rezultatom sformułowano cele 
badawcze i tezy zawarte w monografii, stanowiącej główne osiągnięcie naukowe. 
  



5 

 

5 Wskazanie głównego osiągnięcia naukowego wynikaj ącego z art. 16 ust. 2 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1311) 

 

Monografia naukowa 

Anna Pawłowska. 2017. Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi, 
Warszawa: PWE, ISBN 978-83208-2293-9, liczba stron 223 

Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Augustyn Bańka 

5.1 Cele, pytania i hipotezy badawcze  
 

W literaturze dotyczącej zarządzania stosunkowo wiele uwagi poświęca się problematyce 
uelastyczniania procesu zarządzania ludźmi przedstawianej z perspektywy organizacji. Natomiast 
kwestia reakcji pracowników na tę nową dla nich sytuację jest stosunkowo rzadko badana i 
analizowana. Fakt koncentrowania się wyłącznie na pracodawcy, jego decyzjach i sposobie 
zarządzania powoduje niedosyt poznawczy. Prawdopodobne jest bowiem, że sytuacja jest obiektywnie 
złożona i wymaga od obu stron, zarówno pracodawców, jak i pracowników, wzajemnego 
dostosowania. Można więc przyjąć założenie, że pracownik także podejmuje określoną aktywność w 
reakcji na zaistniałe okoliczności i niekoniecznie jest to bierne podporządkowanie.  

Niedobór wiedzy na temat pracowników i mechanizmów rządzących ich zachowaniem w 
sytuacji zmiany reguł w relacjach z pracodawcami może spowodować wzrost ryzyka personalnego do 
poziomu obniżającego efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa na rynku. Znaczenie tego 
dodatkowo wzmacnia fakt pojawiającej się nierównowagi popytowo-potażowej na rynku pracy na 
korzyść pracownika, co jest stosunkowo nowe dla polskich przedsiębiorców. 

Pomijanie tych kwestii w konstruowaniu procesu zarządzania ludźmi wydaje się być działaniem 
sprzecznym z logiką proefektywnościową. Dlatego niniejsza monografia koncentruje się na 
pracobiorcy, jako podmiocie doświadczającym skutków elastycznego zarządzania ludźmi w postaci 
skrócenia czasu pracy i zanikania zatrudnienia przez całe życie u jednego pracodawcy. Z perspektywy 
teorii zachowań organizacyjnych oznacza to, że następuje zmiana kontraktu psychologicznego z 
relacyjnego na transakcyjny. Poza występowaniem wspomnianej powyżej luki badawczej, na 
wyraźną potrzebę analizy zachowań pracobiorców wskazują problemy identyfikowane w praktyce 
zarządzania, np. związane z ich niską lojalnością i zaangażowaniem. Szczególnie istotny wydaje się 
argument, że obecnie za jeden z czynników rozwoju gospodarczego przyjmuje się elastyczność i 
zdolności adaptacyjne kapitału ludzkiego. 

Przeprowadzony przegląd literatury zagranicznej i zestawienie jej z polskim dorobkiem 
wskazuje, że w obszarze teorii zarządzania na ten moment mamy do czynienia z luką teoretyczną i 
metodyczną na ten temat. Przede wszystkim brakuje spójnej podstawy teoretycznej i aparatu 
pojęciowego do wykorzystania w badaniu tych zjawisk. Sytuacja pracobiorcy w kontekście 
elastycznego zarządzania ludźmi opisywana jest przede wszystkim od strony negatywnych 
konsekwencji psychologicznych (np. stres), czy socjologicznych (np. prekariat). Tymczasem, jak 
zostało to szeroko wyjaśnione w monografii, zarządzanie ludźmi oparte na dążeniu do elastyczności 
jest reakcją na zmienność i niepewność otoczenia. Organizacje dążą do tego, aby czas reakcji na 
zmianę potrzeb klientów był jak najkrótszy i dawał przewagę nad konkurencją. Jest to niejako 
wymuszone przez reguły rynkowe i dlatego uzasadnione jest poszukiwanie zachowań pracobiorcy 
adaptacyjnych do tych nowych zjawisk. 

Tymczasem w istniejących polskich opracowaniach zwraca uwagę przypadkowość stosowanej 
terminologii, co szczególnie widać na przykładzie zatrudnialności (employability), kompetencji 
zatrudnieniowych i takich pojęć, jak elastyczność, adaptacja i mobilność.  Często stosowane są 
zamiennie, bez jednoznacznego wyznaczenia ich zakresu znaczeniowego oraz operacjonalizacji 
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niezbędnej do zbudowania wskaźników, a tym samym przeprowadzenia rzetelnych badań. Brakuje 
także wiarygodnych narzędzi diagnostycznych o właściwych parametrach psychometrycznych. 
Przedstawiona powyżej argumentacja uzasadnia podjęcie tej problematyki.  

Dlatego głównym celem niniejszej monografii było zidentyfikowanie adaptacyjnych 
zachowań pracobiorców, będących reakcją na elastyczne zarządzanie ludźmi i zmiany w relacjach z 
pracodawcami. Zaproponowane zostały ramy teoretyczne i aparat pojęciowy do ich analizy, 
konceptualny model adaptacji do zmiennego rynku pracy oraz skonstruowany kwestionariusz 
diagnozujący wzorzec tych zachowań wraz z podstawowymi determinantami ich aktywizacji. 

Przeprowadzane w pracy wnioskowanie i postępowanie badawcze koncentruje się na 
podmiotach, które wykonują czynności zlecone przez pracodawcę bez względu na formę prawną i 
występowanie stosunku pracy, gdyż może to dotyczyć także osób samozatrudnionych. Abstrahuje się 
od formalno-prawnych definicji i dlatego zamiennie stosuje takie pojęcia, jak „pracownik”, 
„pracobiorca” i „zatrudniony”. Najczęściej pojawia się określenie pracobiorca, gdyż to odzwierciedla 
jego rolę na współczesnym rynku pracy, jako „dostawcy kompetencji”. (Leighton, Syrett, Hecker i 
Holland, 2010) 

Przyjęto także, że wszelkiego rodzaju interakcje między pracodawcą a pracownikiem zachodzą 
na rynku pracy  i jest to pojęcie stosowane w węższym znaczeniu niż jest to przyjęte w 
makroekonomii. Do jego opisu nie zastosowano przymiotników takich, jak: niepewny, 
nieprzewidywalny z uwagi na ich składnik oceniający i wartościujący. Poza tym jednostronnie 
akcentują one właściwości rynku pracy. Dlatego zdecydowano się na określenie zmienny rynek 
pracy, jako bardziej neutralnie ujmujące charakter opisywanych zjawisk. W związku z tym, że 
podejmowane problemy stanowią przedmiot zainteresowania właściwy dla teorii zachowań 
organizacyjnych, zamiennie stosowane są pojęcia „organizacja” i „przedsiębiorstwo” . Będące 
przedmiotem zainteresowania relacje jednostki z pracodawcą odnoszone są do jej funkcjonowania w 
sferze rozwoju zawodowego zgodnie z definicją A. Bańki, traktującą karierę jako „proces 
ustawicznego uczenia się, którego rezultatem jest zakumulowany zbiór doświadczeń życiowych, 
pozycji, ról zawodowych, sprawdzany za każdym razem obiektywnymi kryteriami atrakcyjności i 
popytu na rynku pracy”. Jednocześnie przyjmuje się, że kariera jest to „własność jednostki a nie 
zawodu lub organizacji” (Bańka, 2006, s. 75). Jest to odmienne podejście od klasycznego, 
stosowanego w teorii organizacji rozumienia kariery jako wspinania się po szczeblach struktury 
organizacyjnej. 

 Zamiennie stosuję pojęcia „funkcja personalna”, „zarządzanie ludźmi” i „kapitałem 
ludzkim” . Tym niemniej użycie określenia funkcja personalna ma miejsce, gdy opisywane kwestie 
dotyczą bardziej „decyzji związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i 
zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników” (Listwan, 1999, s. 7). Zarządzanie kapitałem ludzkim 
odnosi się do nurtu ekonomizującego w zarządzaniu i służy podkreśleniu znaczenia pracowników w 
realizacji celów biznesowych oraz budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Najbardziej 
zgeneralizowane jest pojęcie „zarządzanie ludźmi” i stosuję je do ogólnej charakterystyki procesów 
realizowanych odnośnie do społecznego podsystemu organizacji. 

Podjęty proces badawczy służy poszukiwaniu odpowiedzi na następujące ogólne pytania 
badawcze: 
1. Jaki jest wzorzec zachowań pracowników, który jest ich adaptacyjną reakcją na elastyczne 

zarządzanie ludźmi i związaną z tym zmienność rynku pracy? Szczególnie chodzi o aktywność 
pracobiorców spowodowaną zmianą kontraktu psychologicznego relacyjnego na transakcyjny, w 
wyniku której utracili gwarantowane wcześniej długoterminowe bezpieczeństwo zatrudnienia i 
wsparcie w rozwoju zawodowym. 

2. Od jakiego rodzaju czynników zależy aktywizacja tego wzorca? 
3. Czy powstały w oparciu o ten wzorzec zachowań konceptualny model adaptacji pracobiorcy do 

zmiennego rynku pracy posiada właściwe parametry dopasowania, co oznaczałoby jego wysoką 
użyteczność w dalszych badaniach nad opisywanymi zjawiskami?  

4. Czy i jakie znaczenie może mieć ten wzorzec zachowań pracobiorcy dla sposobu realizacji 
procesu zarządzania ludźmi w organizacji? 

 



7 

 

Odpowiedź na pierwsze pytanie wiąże się z fazą koncepcyjną ukierunkowaną na poszukiwanie 
podstaw teoretycznych i aparatu pojęciowego do wykorzystania w analizie postawionego problemu 
badawczego. W jej ramach dokonano przeglądu literatury polskiej i zagranicznej, czego efektem jest  
usystematyzowanie podejść, definicji pojęć itp. z różnych perspektyw i nurtów teoretycznych oraz 
empirycznych. Wykorzystano także dane z raportów dotyczących rynku pracy w argumentacji na 
temat elastycznego zarządzania ludźmi i jego skutków dla rynku pracy oraz sytuacji pracobiorców. 
Efektem tego jest wskazanie luk w tym zakresie, które starano się wypełnić. Tym samym 
zaproponowane zostało autorskie podejście do analizy zachowań pracobiorcy na zmiennym rynku 
pracy. Przyjęto założenie, że pracobiorca jest mikroprzedsiębiorcą. Następnie dokonano ekstrapolacji 
podejścia marketingowego na poziom pracobiorcy i tym samym zidentyfikowano wzorzec 
adaptacyjnych zachowań pracobiorców w reakcji na elastyczne zarządzanie ludźmi. Na ten wzorzec 
składają się metakompetencje zatrudnieniowe wyższego rzędu, które zostały nazwane 
Zatrudnieniową Orientacja Rynkową. Nazwa jest propozycją autorską. W ramach Zatrudnieniowej 
Orientacji Rynkowej wyodrębnia się następujące podskale: Eksploracja Otoczenia Zawodowego, 
Zawodowy Obraz Siebie, Cele Zawodowe, Strategia Dotarcia do Pracodawcy i Orientacja Czasowa. 
Etap koncepcyjny kończy opis zbudowanego do testowania modelu adaptacji pracobiorcy do 
zmiennego rynku pracy opartego na Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej.  

W następnej fazie - empirycznej celem głównym była weryfikacja użyteczności stworzonego 
podejścia teoretycznego do analizy zachowań adaptacyjnych pracobiorcy i tym samym odpowiedź na 
kolejne pytania badawcze. W jej ramach zrealizowano kilka celów szczegółowych.  

Sformułowano hipotezy badawcze (Tabela 1) dotyczące Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej, 
zaprojektowano proces badawczy, wraz z jego uzasadnieniem, przedstawiono wyniki i analizę 
statystyczną, weryfikującą postawione hipotezy. 

Dokonano operacjonalizacji ZOR, inspirując się dorobkiem badaczy zagranicznych. Zbudowano 
Kwestionariusz Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej (ZOR) i zmierzono jego parametry 
psychometryczne. Sprawdzono rozkład zmiennej ZOR w badanej próbie, aby ocenić zdolność 
kwestionariusza do różnicowania osób badanych pod względem tej cechy. W ten sposób zrealizowano 
cel szczegółowy związany z identyfikacją osób, które wykazują adaptacyjny wzorzec zachowań. 
Zbadano także znaczenie determinant socjodemograficznych takich, jak wiek, płeć, wykształcenie 
oraz rodzaj umowy o pracę. Następnie poszukiwano odpowiedzi na kolejne pytania szczegółowe o 
inne determinanty ZOR.  

W pierwszej kolejności sprawdzono, czy poziom ZOR zależy od czynników organizacyjnych tj. 
rodzaju kontraktu psychologicznego (relacyjny lub transakcyjny). Hipotetycznie przewidywano 
istnienie związku ZOR z kontraktem psychologicznym transakcyjnym. Następnie zweryfikowano 
znaczenie indywidualnych czynników psychologicznych, tj. elastyczności poznawczej (wymiary 
Alternatywności i Kontroli Poznawczej). Wybór tej zmiennej wynikał z przeprowadzonego 
wnioskowania, że funkcjonowanie poznawcze pracobiorcy ma szczególne znaczenie w sytuacji 
zmiany reguł w relacjach z pracodawcą zawartych w kontrakcie psychologicznym. Dlatego na tym 
etapie badań nie sprawdzano trwałych predyspozycji psychicznych związanych na przykład z typem 
osobowości. Postawiona hipoteza przewidywała dodatni związek ZOR z elastycznością poznawczą, w 
przypadku obu wymiarów Alternatywności i Kontroli Poznawczej. Do zweryfikowania tej hipotezy 
niezbędne było zaadaptowanie do warunków polskich anglojęzycznego Testu Elastyczności 
Poznawczej (Cognitive Flexibility Inventory CFI) J.P. Dennisa i J.S. Vander Wala (2010). 
 
Następnie ustalono związek ZOR z kryteriami adaptacji pracobiorcy do zmiennego rynku pracy, czyli 
niepewnością pracy i zatrudnialnością. Opracowane własne wskaźniki pozwoliły na realizację celu 
szczegółowego, jakim było sprawdzenie, czy osoby, które realizują ZOR uzyskują wyższą 
zatrudnialność i odczuwają niższy poziom niepewności pracy. Tym samym zweryfikowano hipotezę o 
dodatnim związku między ZOR a zatrudnialnością oraz o ujemnym związku między ZOR a 
niepewnością pracy. 
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W nawiązaniu do ustaleń z etapu koncepcyjnego i przeglądu literatury, ZOR został porównany z 
alternatywnymi konstruktami teoretycznymi uznanymi w literaturze przedmiotu za warunki 
adaptacyjności jednostki, czyli tradycyjnie rozumianą elastycznością zawodową i karierą bez granic. 

Po pierwsze sprawdzono, czy w ogóle istnieje związek ZOR z tymi konstruktami. Następnie 
zanalizowano, czy elastyczność zawodowa i kariera bez granic wiążą się z niepewnością pracy i 
zatrudnialnością, czyli kryteriami adaptacji do zmiennego rynku pracy. Chodziło o sprawdzenie, czy 
pełnią porównywalną funkcję pod tym względem, co ZOR. Służy to pokazaniu, w jakiej relacji 
pozostaje ZOR do istniejących podejść teoretycznych odnośnie do zachowań pracobiorcy w sytuacji 
elastycznego zarządzania ludźmi.  

Udzielenie odpowiedzi na trzecie pytanie badawcze wiązało się ze zbudowaniem hipotetycznego 
modelu adaptacji pracobiorcy do zmiennego rynku pracy i sprawdzeniem parametrów jego 
dopasowania. Wreszcie porównanie go do modelu opartego na istniejącej w zagranicznych 
opracowaniach specjalnie do tego celu zaadaptowanej do warunków polskich Skali Zdolności 
Adaptacji do Kariery (SZAK, CAAS) M. L.Savickasa.  

Dzięki temu oceniono, czy zaproponowany wzorzec zachowań Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej 
wnosi wartość dodaną do teorii na temat funkcjonowania pracobiorcy na zmiennym rynku pracy. 
Odpowiedź na pytanie ostatnie została zawarta w końcowym rozdziale i stanowi analizę potencjalnych 
konsekwencji zachowań pracobiorcy, ujawniającego Zatrudnieniową Orientację Rynkową dla działań 
strategicznych, taktycznych i operacyjnych funkcji personalnej.  
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Tabela 1. Pytania badawcze, hipotezy statystyczne i zmienne zastosowane w procedurze 
badawczej dotyczącej Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. 
 

Pytanie badawcze ogólne Hipotezy statystyczne Zmienne 

Czy ZOR zależy od:  
• czynników organizacyjnych – 

rodzaju kontraktu 
psychologicznego (relacyjny i 
transakcyjny)  

• czynników psychologicznych – 
elastyczności poznawczej 
(wymiary: Alternatywność i 
Kontrola Poznawcza) 

H.1. Istnieje związek między Zatrudnieniową 
Orientacją Rynkową a kontraktem 
psychologicznym relacyjnym vs. 
transakcyjnym  

organizacyjna:  
kontrakt psychologiczny  
• relacyjny,  
• transakcyjny 

H.2. Istnieje dodatni związek między 
Elastycznością Poznawczą (wymiary 
Alternatywność i Kontrola Poznawcza) a 
Zatrudnieniową Orientacją Rynkową 
H.2a. Im wyższy poziom Alternatywności 
Poznawczej, tym wyższa Zatrudnieniowa 
Orientacja Rynkowa 
H.2b. Im wyższy poziom Kontroli Poznawczej, 
tym wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa 

psychologiczna: 
elastyczność poznawcza 
wymiary:  
• Alternatywność Poznawcza 
• Kontrola Poznawcza 

Czy ZOR ma związek z kryteriami 
adaptacji do zmiennego rynku 
pracy:  
• niepewnością pracy 
• zatrudnialnością 

H.3. Im wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa, tym niższa niepewność pracy 
H.4. Im wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa, tym wyższa zatrudnialność 

kryteria adaptacji: 
• Niepewność Pracy 
• Zatrudnialność 

Czy ZOR pełni funkcję podobną do 
alternatywnych konstruktów 
uznanych za warunki 
adaptacyjności jednostki, czyli: 
• Elastyczność Zawodowa  
• Kariera bez Granic 
 

H.5a. Istnieje związek między Elastycznością 
Zawodową a Zatrudnieniową Orientacją 
Rynkową 
H.5b. Istnieje związek między Elastycznością 
Zawodową a Niepewnością Pracy 
H.5c. Istnieje związek między Elastycznością 
Zawodową a Zatrudnialnością 
 

alternatywne konstrukty: 
• Elastyczność Zawodowa 

H.6a. Istnieje związek między karierą bez 
granic a ZOR Zatrudnieniową Orientacją 
Rynkową 
H.6b. Istnieje związek między Karierą bez 
Granic a Niepewnością Pracy 
H.6c. Istnieje związek między Karierą bez 
Granic a Zatrudnialnością 

• Kariera bez Granic 

Jakie są parametry dopasowania dla 
modelu adaptacji do zmiennego 
rynku pracy opartego na ZOR w 
porównaniu z modelem 
wykorzystującym Skalę Zdolności 
Adaptacji do Kariery (SZAK, 
CAAS) Savickasa? 

H.7. Model ścieżkowy adaptacji pracobiorcy do 
zmiennego rynku pracy oparty na 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej posiada 
lepsze wskaźniki dopasowania niż 
wykorzystujący Skalę Zdolności Adaptacji do 
Kariery (SZAK, CAAS) Savickasa. 

• Kwestionariusz ZOR 
• Skala Zdolności Adaptacji do 

Kariery (SZAK, CAAS) 
Savickasa  

wymiary: 
• zaangażowanie (Concern) 
• kontrola (Control) 
• ciekawość (Curiosity) 
• zaufanie (Confidence 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z uwagi na specyfikę podjętego problemu badawczego należy podkreślić, że w prezentowanym 
w niniejszej monografii podejściu unika się wartościowania zidentyfikowanych zjawisk. W 
stosowanej terminologii akcent został położony na jej funkcji opisowej, aby służyła wyłącznie do 
celów poznawczych, a maksymalnie ograniczono funkcję ekspresyjną, zawierającą stosunek 
mówiącego do przedmiotu wypowiedzi i impresywną, związaną z oddziaływaniem na postawy 
(Nowak, 2011). Podkreśla się to, gdyż podjęty problem badawczy budzi wiele emocji, ponieważ nie 
jest obojętny z punktu widzenia sytemu wartości. Jego ocenę pozostawiono specjalistom od etyki i 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Podsumowując, w oparciu o uzyskane dane stworzono profil pracobiorcy, który realizuje 
Zatrudnieniową Orientację Rynkową. Określono znaczenie determinant organizacyjnych i 
psychologicznych oraz sprawdzono związek z kryteriami adaptacyjności do zmiennego rynku pracy, 
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jakimi są niska niepewność pracy i wysoka zatrudnialność. Na koniec porównano ZOR z 
alternatywnymi konstruktami teoretycznymi takimi, jak tradycyjnie rozumiana elastyczność 
zawodowa i kariera bez granic. Zaś kwestionariusz ją diagnozujący, z innym narzędziem badającym 
adaptacyjność jednostki do zmiennego rynku pracy. W efekcie zaproponowano model adaptacji 
pracobiorcy do zmiennego rynku pracy w oparciu o Zatrudnieniową Orientację Rynkową o 
satysfakcjonujących parametrach dopasowania i omówiono jego znaczenie dla sposobu realizacji 
funkcji personalnej. 

W szerszym kontekście stworzono teoretyczne ramy koncepcji adaptacji wyrażonej 
zatrudnialnością pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi. Od strony metodycznej 
zaprojektowano narzędzie diagnostyczne wzorca zachowań pracobiorcy adaptacyjnych do zmiennego 
rynku pracy i stanowiących jedną z determinant sposobu realizacji funkcji personalnej organizacji. 

Zrealizowane zostały następujące cele poznawcze i empiryczne: 
 

• Zidentyfikowano i zwrócono uwagę na znaczenie kompetencji zatrudnieniowych wyższego 
rzędu (rodzaj metakompetencji) istotnych dla radzenia sobie w realiach zmiennego rynku 
pracy, wykraczających poza umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy, co pozwala 
na analizę nowych zachowań pracobiorców w relacji z pracodawcą w ramach transakcyjnego 
kontraktu psychologicznego.  

• Przeprowadzono ekstrapolację perspektywy marketingowej na poziom pracobiorcy. W efekcie 
zidentyfikowano wzorzec zachowań oparty na zestawie kompetencji zatrudnieniowych, 
odnoszących się stricte do radzenia sobie z problemami na zmiennym rynku pracy. Powstały 
dzięki temu wzorzec zachowań został nazwany Zatrudnieniową Orientacją Rynkową 
pracobiorcy. 

• Skonstruowano kwestionariusz diagnozujący Zatrudnieniową Orientację Rynkową i 
przeprowadzono ocenę jego rzetelności. Okazało się, że narzędzie to różnicuje osoby badane, 
co potwierdza jego użyteczność diagnostyczną.  

• Ustalono związek Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z elastycznością poznawczą, na którą 
składa się zdolność jednostki do znajdowania alternatywnych rozwiązań i interpretacji  oraz 
kontrolowania sytuacji, w jakiej się znalazła. Wykorzystano w tym celu specjalnie 
zaadaptowany  do warunków polskich Test Elastyczności Poznawczej (Cognitive Flexibility 
Inventory CFI) J.P. Dennisa i J.S. Vander Wala (2010) obejmujący dwie skale 
Alternatywności Poznawczej i Kontroli Poznawczej 

• Wykazano związek Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z funkcjonującymi powszechnie w 
teorii i badaniach pojęciami „elastyczności zawodowej” oraz „kariery bez granic”. 

• Skonstruowano model adaptacji pracobiorcy do zmiennego rynku pracy oparty na 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej, zatrudnialności (employability), wartości rynkowej 
(marketability), niepewności pracy i elastyczności poznawczej.  Następnie model ten został 
poddany weryfikacji opartej na konfirmacyjnej analizie ścieżkowej. 

• Przeprowadzono analizę porównawczą modelu adaptacji opartego na Zatrudnieniowej 
Orientacji Rynkowej w stosunku do istniejącego w zagranicznych publikacjach, specjalnie do 
tego celu zaadaptowanego do warunków polskich narzędzia diagnostycznego Skali Zdolności 
Adaptacji do Kariery Savickasa (SZAK, Career Adapt Abilities Scale CAAS). 
Przeprowadzona analiza ścieżek wykazała, że model oparty na Zatrudnieniowej Orientacji 
Rynkowej jest lepiej dopasowany. 

• Przeprowadzono analizę znaczenia potwierdzonego empirycznie wzorca zachowań 
pracobiorców według modelu Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej dla procesu zarządzania 
ludźmi. 

 
Oprócz tego, realizacja powyższych celów wiązała się z koniecznością uporządkowania i 

zdefiniowania szeregu pojęć oraz zbudowania wskaźników związanych z omawianą problematyką, co 
również należy do osiągnięć niniejszej monografii. Stanowi to uporządkowaną podstawę metodyczną, 
która może być wykorzystana w dalszych badaniach nad zjawiskami zachodzącymi na zmiennym 
rynku pracy, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i jednostkowym. 
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Zrealizowane cele praktyczne w toku przeprowadzonego postępowania badawczego można 
sformułować w następujący sposób: 

• Identyfikacja osób wykazujących Zatrudnieniową Orientację Rynkową pozwala lepiej 
zrozumieć i adekwatnie reagować na pojawiające się nowe zjawiska, jak na przykład problem 
braku lojalności zatrudnionych. W efekcie można modyfikować relacje między pracodawcą a 
pracownikami i podnieść efektywność organizacji, poprawiając ich konkurencyjność opartą na 
kapitale ludzkim oraz dostosowując proces zarządzania do nowych zachowań pracobiorców. 

• Opracowany kwestionariusz Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej może być wykorzystany 
do celów diagnostycznych tak przez pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi, 
jak i organizacje rynku pracy oraz indywidualnych pracobiorców do poszerzania ich 
samowiedzy. 

• Zaproponowany model adaptacji do zmiennego rynku pracy może wspierać motywacyjne 
programy rozwoju zawodowego jednostek i przeciwdziałać potencjalnym problemom 
społeczno-psychologicznym. Wskazuje na źródła czynników, podnoszących efektywność 
zatrudnionych. 

5.2 Struktura pracy 
 
Poza wstępem, w którym skrótowo opisany został zakres problemowy, monografię rozpoczyna 

rozdział poświęcony znaczeniu zachowań pracowników dla sposobu zarządzania ludźmi i związanym 
z tym ryzyku personalnym. Stanowi uzasadnienie dla badań w tym obszarze i traktowanie, jako jednej 
z determinant, którą należy uwzględniać przy projektowaniu sposobu realizacji funkcji personalnej. 

W kolejnym rozdziale zarysowane zostały warunki i reguły otoczenia, w jakim funkcjonują 
współczesne organizacje. W tej części dąży się do znalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile elastyczne 
zarządzanie ludźmi i jego skutek w postaci zmienności rynku pracy jest efektem celowych 
oddziaływań przedsiębiorstw, a na ile reakcją na sytuację w mniejszym lub większym stopniu 
wymuszoną przez realia biznesowe. Przedstawiono argumenty na rzecz tezy, że jest to reakcja na 
zmieniające się potrzeby klientów i globalną konkurencję. Zaprezentowano w tym miejscu również 
reistyczną koncepcję pracy, która stanowi podstawę elastycznego zarządzania ludźmi. Konsekwencją 
tego podejścia jest segmentacja pracowników według Ch. Handy’ego. Na koniec rozdziału drugiego 
zaprezentowano poglądy neoludystów i antyludystów na skutki elastycznego zarządzania ludźmi oraz 
opisana została idea flexicurity. 

Rozdział trzeci prezentuje przyjętą w monografii podstawę analizy opisywanych zjawisk, jaką 
jest kontrakt psychologiczny. Przedstawiono jego definicje i rodzaje. Następnie opisano poszczególne 
elementy kontraktu psychologicznego, pokazując ich zmiany (z relacyjnego na transakcyjny) i 
niejednoznaczność ich występowania w zakresie niepewności pracy, rozwoju zawodowego i 
lojalności. 

Kolejny rozdział dotyczy formułowanych powszechnie w literaturze przedmiotu oczekiwań 
wobec pracobiorcy na zmiennym rynku pracy. W tej części doprecyzowano takie pojęcia, jak 
„adaptacja”, „elastyczność” i „mobilność”. 

W rozdziale piątym omówiono problematykę rozwoju zawodowego jednostki, jako obszaru, w 
ramach którego kształtowane są relacje z pracodawcą. Porównano podejście tradycyjne i nowoczesne 
oraz omówiono nowe formy aktywności pracobiorców na zmiennym rynku pracy, takie jak 
„prekariat”, „proteanizm” i „kariera bez granic”. 

Następna część odnosi się do specyfiki funkcjonowania pracobiorcy na zmiennym rynku pracy. 
Wprowadzone w niej zostały pojęcia „zatrudnialności”, „wartości rynkowej” i „kompetencji 
zatrudnieniowych”. Analizę przeprowadzono opierając się na modelu adaptacji pracobiorcy według 
koncepcji konstrukcji kariery M.L.Savickasa. Zamieszczono przegląd podejść polskich i 
zagranicznych do problematyki kompetencji zatrudnieniowych, rozumianych jako metakompetencje 
wyższego rzędu, warunkujące utrzymanie zatrudnienia w realiach zmiennego rynku pracy, a istniejące 
obok kompetencji związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy.  

W rozdziale siódmym wprowadzona została koncepcja wzorca zachowań pod nazwą 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej (ZOR). Jest to efekt przyjęcia perspektywy wobec pracobiorcy, 
jako mikroprzedsiębiorcy na rynku pracy i przeprowadzenia ekstrapolacji podejścia marketingowego. 
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Scharakteryzowano tu wzorzec zachowań ZOR i składające się na niego podskale, takie jak 
eksploracja otoczenia zawodowego, zawodowy obraz siebie, wyznaczanie celów zawodowych, 
strategia dotarcia do pracodawcy i orientacja czasowa. W tym rozdziale przeprowadzono także 
wnioskowanie, w wyniku którego wybrano elastyczność poznawczą jako jedną z determinant 
aktywizowania się ZOR. Ponadto zaproponowano model adaptacji pracobiorcy do zmiennego rynku 
pracy z perspektywy transakcyjnego kontraktu psychologicznego  w oparciu o ZOR. 

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano schemat badawczy, zrealizowany w badaniach 
własnych wśród sprzedawców i urzędników oraz uzasadnienie jego wyboru. Następnie 
przeprowadzono weryfikację empiryczną Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej; analizę 
psychometryczną kwestionariusza diagnostycznego; związki ZOR z wiekiem, płcią, wykształceniem i 
rodzajem umowy o pracę. Ponadto wykazano znaczenie elastyczności poznawczej, poczucia 
niepewności pracy, zatrudnialności dla ZOR oraz jej związek z elastycznością zawodową i karierą bez 
granic. Część badawczą kończy rozdział, w którym zaprezentowano wyniki weryfikacji 
hipotetycznego modelu adaptacji do zmiennego rynku pracy opartego na ZOR. Wykazano także 
wartość dodaną stworzonego konstruktu w porównaniu ze Skalą Zdolności Adaptacji do Kariery 
(SZAK, CAAS) M.L. Savickasa. Tę część kończą rozważania nad źródłami ograniczeń wnioskowania 
na podstawie przyjętego schematu badawczego, jak również wskazanie kierunków dalszych badań. 

W końcowej części przeprowadzono analizę znaczenia i skutków Zatrudnieniowej Orientacji 
Rynkowej dla budowania relacji z pracobiorcą, co stanowi wyzwanie dla zarządzania ludźmi we 
współczesnej organizacji. W ostatnim rozdziale autorka odnosi się do sytuacji pracobiorcy 
realizującego Zatrudnieniową Orientację Rynkową i potencjalnych skutków dla różnych sfer jego 
funkcjonowania.  

 

5.3 Metodyka badań empirycznych 

Przeprowadzony proces badawczo-analityczny pozwolił udzielenie odpowiedzi na postawione 
ogólne pytania badawcze, realizację postawionych celów ogólnych i szczegółowych oraz weryfikację 
hipotez. Prezentowane w niniejszej monografii podejście kładzie nacisk na identyfikację zachowań 
adaptacyjnych pracobiorców w dedukcyjnym schemacie przewidywania (Nowak, 2011, s. 163) i 
empiryczną weryfikację zbudowanego modelu. Z punktu widzenia teorii zarządzania proces badawczy 
realizowany jest w obszarze zachowań organizacyjnych, teorii zarządzania zgodnie z paradygmatem 
funkcjonalistycznym. Posłużono się kilkoma metodami, a wśród nich: przeprowadzono studia 
piśmiennictwa w tym także raportów (literaturę polską i zagraniczną z zakresu różnych nurtów 
teoretycznych i empirycznych) oraz analizą statystyczną z wykorzystaniem statystyk opisowych, 
współczynnika korelacji R-Pearsona, jednoczynnikowej i dwuczynnikowej analizy wariancji, Alfa 
Cronbacha, analizy regresji liniowej, wielokrotnej analizy regresji oraz konfirmacyjnej analizy 
ścieżkowej. Przeprowadzono adaptację do warunków polskich dwóch anglojęzycznych 
kwestionariuszy wraz z ich analizą psychometryczną. Pierwszy to Test Elastyczności Poznawczej 
(Cognitive Flexibility Inventory CFI) J.P. Dennisa i J.S. Vander Wala (2010) obejmujący dwie skale 
Alternatywności Poznawczej i Kontroli Poznawczej. Natomiast drugi to Skala Zdolności Adaptacji do 
Kariery M.L. Savickasa (SZAK, Career Adapt Abilities Scale CAAS). 
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Rysunek 1. Schemat przeprowadzonego postępowania badawczego. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Udzielenie odpowiedzi na pytania, osiągnięcie celu głównego rozprawy, oraz testowanie 
hipotez wymagały zastosowania szczególnego schematu badawczego (Rysunek 1). Uznano bowiem, 
że wiele trudnych do kontroli czynników i determinant może mieć znaczenie dla zachowań 
pracobiorcy na rynku pracy. Dlatego konstrukcja badania zakładała konieczność celowego doboru 
osób badanych z dwóch organizacji, które zgodnie z założeniami teorii zarządzania różnią się 
rodzajem kontraktu psychologicznego. W rozważaniach nad Zatrudnieniową Orientacją Rynkową 
stanowi on bowiem punkt wyjścia do kształtowania się tego rodzaju wzorca zachowań na zmiennym 
rynku pracy. 

Z tego też powodu podjęte przez Autorkę badania nie zostały przeprowadzone na próbie 
reprezentatywnej, gdyż ich celem nie jest opis populacji, lecz poszukiwanie zależności i determinant 
omawianego zjawiska. Tym samym kontrakt psychologiczny i jego zmiana, jako kluczowy aspekt 
omawianych problemów, może być kontrolowany na akceptowalnym poziomie. Podobną logiką 
kierował się na przykład M.A. Lahey (za: O’Neill i Sevastos, 2013) w trakcie badań nad niepewnością 

Relacje ZOR z alternatywnymi 
konstruktami: 

• Elastycznością Zawodową 
• Karierą bez Granic 
• Ich związek z Niepewnością 

Pracy i Zatrudnialnością. 
 

• Operacjonalizacja 
• Ocena rzetelności 

Kwestionariusza ZOR 
• Związek ze zmiennymi 

socjodemograficznymi 

Modele adaptacji do zmiennego 
rynku pracy oparte na: 

• ZOR 
• Skali Zdolności Adaptacji do 

Kariery (SZAK, CAAS) 
Porównanie parametrów 

dopasowania 

Zatrudnieniowa 
Orientacja Rynkowa 

(ZOR) 

jako zmienna niezależna 
jako zmienna zależna 

Związek z kryteriami 
adaptacji do zmiennego 
rynku pracy: 

• Niepewnością Pracy 
• Zatrudnialnością 

Determinanty organizacyjne i 
psychologiczne:  

• Kontrakt psychologiczny 
• Alternatywność 

Poznawcza 
• Kontrola Poznawcza 
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pracy, w których porównywał pracowników organizacji z sektorów produkcyjnego, usług i 
administracji państwowej. 

Idąc za tym rozumowaniem, badanie przeprowadzono na dwóch grupach pracobiorców 
zatrudnionych w oparciu o różne typy kontraktów psychologicznych: sprzedawcach (kontrakt 
transakcyjny) i urzędnikach (kontrakt relacyjny). Dobór grup powoduje, że są one skontrastowane pod 
względem reguł kształtowania relacji pracodawcy z pracobiorcą. Przebadano (typu papier-ołówek) 
łącznie 300 osób, po 150 urzędników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i 
sprzedawców z województwa mazowieckiego, w wieku od 20 do 49 lat, w tym było 55% kobiet (165 
osób) i 45% mężczyzn (135 osób); 51%  osób z wykształceniem na poziomie licencjata lub niższym 
(152 osoby), a 49% – z wyższym (148 osób); 60% pracobiorców zatrudnionych na umowie na czas 
nieokreślony, traktowanej jako umowa długoterminowa, w przeciwieństwie do innych 
krótkoterminowych form zatrudnienia.  

 

Tabela 2. Zestawienie zmiennych diagnozowanych i zmiennych kontrolowanych 

wykorzystanych w procesie badawczym. 

Zmienna diagnozowana Wskaźnik  
Źródło narzędzia 
diagnostycznego Alfa Cronbacha 

Zatrudnieniowa 
Orientacja Rynkowa 
(ZOR) 

wynik ogólny i na 
poszczególnych skalach w 
Kwestionariuszu ZOR 

opracowanie własne na 
podstawie skal 
wykorzystywanych w 
publikacjach  zagranicznych 

• dla ZOR jako zbiór 5 
skal – 0.73 

• dla ZOR jako zbiór 28 
pytań – 0.89 

Kontrakt psychologiczny miejsce zatrudnienia (sprzedawcy 
vs. urzędnicy) 

- - 

Elastyczność Poznawcza 
– wymiary: 
Skala Alternatywność 
Poznawcza (CFI A) 
Skala Kontrola 
Poznawcza (CFI K) 

wynik w Teście Elastyczności 
Poznawczej (CFI) 
Skala Alternatywności (CFI A) 
Skala Kontroli (CFI K) 

adaptacja i tłumaczenie własne 
narzędzia zagranicznego 

• skala Alternatywności 
(CFI A) – 0.92 

• skala Kontroli (CFI K) 
– 0.84 

Niepewność pracy (WN) wskaźnik Niepewności Pracy 
(WN) 

opracowanie własne na 
podstawie istniejących podejść 

nie ma zastosowania 

Zatrudnialność (MAE) wskaźnik Zatrudnialności (MAE) opracowanie własne na 
podstawie skal 
wykorzystywanych w 
publikacjach zagranicznych 

0.77 

Kariera bez Granic (KPT) wskaźnik Kariery bez Granic 
(KPT) 

opracowanie własne nie ma zastosowania 

Elastyczność Zawodowa 
(EZ) 

wskaźnik Elastyczności 
Zawodowej (EZ) 

opracowanie własne 0.69 

Skala Zdolności 
Adaptacji do Kariery 
(SZAK, CAAS) 
 

wynik na Skali Zdolności 
Adaptacji do Kariery (SZAK, 
CAAS) Savickasa 

adaptacja i tłumaczenie własne 
narzędzia zagranicznego 

• zaangażowanie –  0.74,  
• kontrola – 0.895 
• ciekawość – 0.81 
• zaufanie – 0.86 

Zmienne kontrolowane wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj umowy o pracę (krótkoterminowa 
vs. długoterminowa), dochód 

- 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.4 Syntetyczne omówienie wyników i zakres ich wykorzystania. Wnioski 
 
W wyniku przeprowadzonego procesu koncepcyjno-empirycznego wykazano, że 

zaproponowane autorskie podejście do badania reakcji pracobiorców na skutki elastycznego 
zarządzania ludźmi może stanowić wiarygodną podstawę do prowadzenia dalszych pogłębionych 
badań na ten temat. Zestawienie hipotez i efektów ich weryfikacji znajduje się w Tabeli 3. 

Stworzony wzorzec zachowań adaptacyjnych pracobiorcy pod nazwą Zatrudnieniowa 
Orientacja Rynkowa, na który składa się zestaw metakompetencji zatrudnieniowych wyższego rzędu 
znalazł swoje empiryczne potwierdzenie. Dzięki skonstruowanemu Kwestionariuszowi ZOR 
zidentyfikowano zarówno wśród sprzedawców, jak i urzędników, pracobiorców, którzy go wykazują 
bez względu na płeć i wiek oraz co ciekawe rodzaju umowy o pracę. Wskazuje to na jego niezależność 
od rodzaju kontraktu psychologicznego, zgodnie z którym pracują. Wykazano, że pracobiorcy z 
niższym wykształceniem wykazują wyższy poziom ZOR. 

Szczególnie istotna dla aktywizacji wzorca zachowań adaptacyjnych okazała się elastyczność 
poznawcza zarówno w wymiarze Alternatywności, jak i Kontroli poznawczej. Oznacza to, że dopiero 
pracobiorca, który właściwie interpretuje rzeczywistość i jest świadomy aktualnych relacji 
pracodawcy z pracownikami potrafi dostosować do nich swoje zachowanie.  Znajduje wiele 
alternatywnych zachowań z poczuciem, że ma kontrolę nad sytuacją i dzięki temu jest w stanie podjąć 
działania wynikające z ZOR.  

Wzorzec zachowań ZOR spełnia kryteria adaptacji do zmiennego rynku pracy, gdyż osoby, 
które go wykazują mają wysoką zatrudnialność i niską niepewność pracy. Tym samym wskazuje to na 
przewagę ZOR nad innymi konstruktami, które istnieją w opracowaniach na temat sytuacji 
pracobiorcy na zmiennym rynku pracy. Nie stwierdzono związku tradycyjnie rozumianej elastyczności 
zawodowej i kariery bez granic z zatrudnialnością. Co ciekawe, w obu przypadkach mamy do 
czynienia ze wzrostem poczucia niepewności pracy, co jest nieadaptacyjne. Konstrukt ZOR wydaje się 
być lepiej zoperacjonalizowany niż tradycyjnie rozumiana elastyczność zawodowa i kariera bez 
granic. Tym samym można przyjąć, że stanowi wartość dodaną do wiedzy na temat adaptacyjnego 
funkcjonowania pracobiorcy na zmiennym rynku pracy. 

Zaproponowany model adaptacji pracobiorcy do zmiennego rynku pracy z wykorzystaniem 
ZOR ma lepsze wskaźniki dopasowania niż oparty na Skali Zdolności Adaptacji do Kariery 
M.L. Savickasa (SZAK, CAAS). Ten drugi musi być odrzucony z uwagi na niewystarczające poziomy 
tych wskaźników. Zestawienie wyników znajduje się w Tabeli 3. 
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Tabela 3. Zestawienie hipotez statystycznych i efektów ich weryfikacji. 

Hipoteza 
Efekt 

weryfikacji 
Wnioski 

H.1: Istnieje związek między Zatrudnieniową 
Orientacją Rynkową a kontraktem 
psychologicznym transakcyjnym vs. 
relacyjnym  

niepotwierdzona 

rodzaj kontraktu psychologicznego nie wiąże się ze 
skłonnością pracobiorcy do realizacji 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej; istotne 
znaczenie ma wykształcenie; pracobiorcy z niższym 
wykształceniem wykazują wyższy poziom 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej 

H.2a: Im wyższy poziom Alternatywności 
Poznawczej, tym wyższa Zatrudnieniowa 
Orientacja Rynkowa 
 

potwierdzona 

pracobiorcy z wysoką Alternatywnością Poznawczą 
wykazują wysoki poziom Zatrudnieniowej 
Orientacji Rynkowej; zależność ta nie występuje w 
przypadku skali Eksploracja Otoczenia 
Zawodowego  

H.2b: Im wyższy poziom Kontroli Poznawczej, 
tym wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa 

potwierdzona 

pracobiorcy z wysoką Kontrolą Poznawczą 
wykazują wysoki poziom Zatrudnieniowej 
Orientacji Rynkowej; zależność ta dotyczy 
wszystkich skal ZOR 

H.3: Im wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa, tym niższa Niepewność Pracy 

częściowo 
potwierdzona 

pracobiorcy z wysoką Zatrudnieniową Orientacją 
Rynkową wykazują niższy poziom Niepewności 
Pracy; związek ten zanika na rzecz silniejszego 
związku Niepewności Pracy z Kontrolą Poznawczą 

H.4: Im wyższa Zatrudnieniowa Orientacja 
Rynkowa, tym wyższa Zatrudnialność 

potwierdzona  
pracobiorcy z wysoką Zatrudnieniową Orientacją 
Rynkową posiadają wysoką Zatrudnialność 

H.5a: Istnieje związek między Zatrudnieniową 
Orientacją Rynkową a Elastycznością 
Zawodową 

niepotwierdzona 

stwierdzono jedynie istotny statystycznie dodatni 
związek Elastyczności Zawodowej (EZ) ze skalą 
Eksploracja Otoczenia Zawodowego (EOZ). Osoby, 
które wykazują się Elastycznością Zawodową, 
przejawiają także większą aktywność w zakresie 
Eksploracji Otoczenia Zawodowego 

H.5b: Istnieje związek między Elastycznością 
Zawodową a Niepewnością Pracy 

potwierdzona 
pracobiorcy z wysoką Elastycznością Zawodową 
wykazują wysoką Niepewność Pracy 

H.5c: Istnieje związek między Elastycznością 
Zawodową a Zatrudnialnością 

niepotwierdzona 
brak związku między Elastycznością Zawodową a 
Zatrudnialnością pracobiorcy 

H.6a: Istnieje związek między Zatrudnieniową 
Orientacją Rynkową a Karierą bez Granic 

potwierdzona 
osoby realizujące Karierę bez Granic wykazują 
wyższą Zatrudnieniową Orientacją Rynkową 

H.6b: Istnieje związek między Karierą bez 
Granic a Niepewnością Pracy 

potwierdzona 
realizowanie przez pracobiorcę wzorca Kariery bez 
Granic współwystępuje z wyższym poziomem 
Niepewności Pracy 

H.6c: Istnieje związek między Karierą bez 
Granic a Zatrudnialnością 

niepotwierdzona 
brak związku między Karierą bez Granic a 
Zatrudnialnością pracobiorcy 

Model ścieżkowy adaptacji pracobiorcy do 
zmiennego rynku pracy oparty na 
Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej posiada 
lepsze wskaźniki dopasowania niż 
wykorzystujący Skalę Zdolności Adaptacji do 
Kariery (SZAK, CAAS) Savickasa 

potwierdzona 

model adaptacji do zmiennego rynku pracy z 
wykorzystaniem ZOR ma lepsze wskaźniki 
dopasowania niż oparty na Skali Zdolności 
Adaptacji do Kariery Savickasa (SZAK, CAAS); ten 
ostatni musi być odrzucony z uwagi na 
niewystarczające poziomy tych wskaźników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika, że obok umiejętności bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy dla adaptacyjności pracobiorcy pojawia się znaczenie, 
składających się na Zatrudnieniową Orientację Rynkową, tzw. metakompetencji wyższego rzędu. Ich 
rozwój nie jest już związany z wiekiem i fazami rozwoju zawodowego, ale ze specjalnymi 
właściwościami elastycznych struktur poznawczych jednostki. Pozwalają one na właściwą ocenę reguł 
obowiązujących na zmiennym rynku pracy i wykreowanie adaptacyjnego wzorca w postaci ZOR. 
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Nie można więc zanegować faktu, że pojawienie się pracobiorców z ZOR spowoduje zmiany istotne 
dla sposobu zarządzania ludźmi. Już pojawiają się sygnały, że wiele wcześniej przyjętych w 
zarządzaniu ludźmi założeń, zasad i reguł zdezaktualizowało się, co widać na przykładzie problemów 
z lojalnością pracowników. Dużym ryzykiem, tym większym, że dotyczącym specyficznego ryzyka 
personalnego, obarczone jest stosowanie ich nadal i traktowanie a’priori jako skuteczne. Zwłaszcza 
z perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjnego i w obliczu tzw. „wojny o talenty” 
przed którą stoją obecnie przedsiębiorstwa. 
Należy zastrzec, że rozważania odnośnie do skutków dla zarządzania ludźmi na ten moment mogą 
mieć jedynie charakter hipotetyczny i powinny zostać poddane pogłębionym badaniom. Wielu 
konsekwencji nie da się do końca przewidzieć, gdyż mogą być efektem wzajemnej interakcji różnych 
zjawisk, a nie prostej deterministycznej zależności.   
Bez wątpienia należy wskazać konieczność budowania wizerunku pracodawcy (employer branding), 
podjęcia decyzji o zakresie szkolenia pracowników, którzy wypełniając obowiązki u pracodawcy 
i jednocześnie realizując ZOR, są aktywni na zewnętrznym rynku pracy. Jego kompetencje mogą być 
wykorzystane przez innego pracodawcę. Ponadto warto zweryfikować proces oceny, zwłaszcza 
przyjętych kryteriów pracowników i stosowanych motywatorów, aż po zmianę stylu przywództwa. 
Na koniec należy podkreślić, że zlekceważenie konieczności uwzględnienia Zatrudnieniowej 
Orientacji Rynkowej u pracobiorców może także spowodować wiele konsekwencji dla procesu 
zarządzania ludźmi. Nieadaptacyjna postawa pracownika rozumiana, jako nierealistyczne oczekiwanie 
przywrócenia tradycyjnych relacji z pracobiorcą, jest problemem dla biznesu i rozwoju gospodarki, 
gdyż stanowi źródło konfliktów, nieporozumień i utrudnia efektywną kooperację.  
Dlatego jedną z ważniejszych korzyści z uzyskanych danych jest wskazanie na znaczenie tych cech 
adaptacyjnych pracobiorcy, które mogą podlegać edukacji i świadomemu oddziaływaniu. Przy czym 
należy podkreślić, że dostarczanie pracobiorcy wiedzy formalnej i umiejętności stricte zawodowych 
nie jest wystarczające, aby odnalazł się i zaadaptował do reguł współczesnego rynku pracy. Niezbędna 
jest właściwa socjalizacja zawodowa i trening poprawiający zdolności jednostki w zakresie 
elastyczności poznawczej. Wtedy będzie mógł dostosować swoje zachowanie do zmienności rynku 
pracy, co da satysfakcjonujące efekty procesu szkoleniowego w zakresie ZOR. 

Będzie to zgodne z przyjętym w tym opracowaniu ogólnym kryterium adaptacji pracobiorcy, 
który polega na tym, że osiąga ją ten, który zachowuje się adekwatnie do transakcyjnych reguł 
wprowadzanych przez pracodawców w ramach elastycznego zarządzania ludźmi. Dzięki temu znów 
oba podmioty pracodawca i pracobiorca działają spójnie i zgodnie z jednym typem kontraktu 
psychologicznego. Odbudowana zostaje tym samym harmonijna współpraca między pracodawcą a 
pracobiorcą, co pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie organizacji i realizację jej celów 
biznesowych. 

Jak wynika bowiem z przeprowadzonych w części koncepcyjnej rozważań, istnieje znikome 
prawdopodobieństwo powrotu do relacji pracodawcy z pracownikiem opartych na długoterminowym 
zatrudnieniu, bezpieczeństwie, paternalistycznej opiece nad rozwojem zawodowym i obustronnej 
lojalności. Wykazano, że elastyczne zarządzanie ludźmi to wynik strategicznego dopasowania do 
otoczenia, a przede wszystkim zmieniających się potrzeb klientów, na które organizacja musi 
odpowiadać szybciej niż konkurencja. Nie ma więc szans na powrót do zatrudnienia na całe życie i 
stąd konieczność wypracowania zachowań adaptacyjnych. 

Dlatego niezbędne jest poszukiwanie zachowań adaptacyjnych ze strony pracobiorcy, zamiast 
koncentrowania się na jego negatywnych skutkach. Tym bardziej, że jak wspomniano obecnie 
elastyczność i zdolności adaptacyjne kapitału ludzkiego to jeden z czynników rozwoju gospodarczego. 

Z tego powodu podjęta została próba uzupełnienia luk teoretycznych i badawczych w tym 
zakresie. 
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5.5 Wkład głównego osiągnięcia do nauk o zarządzaniu ludźmi 
 
Zaprezentowane w niniejszej monografii podejście teoretyczne i wyniki badań własnych 

stanowią poszerzenie wiedzy na temat zachowań organizacyjnych i czynników determinujących 
sposób zarządzania ludźmi. Odnoszą się do aktualnych zjawisk, które są źródłem wielu problemów 
pojawiających się w praktyce zarządzania organizacją. Pozwalają na wskazanie kierunków i sposobów 
ich rozwiązywania. Dotychczas dominującym nurtem badań była analiza negatywnych konsekwencji 
zmiennego rynku pracy dla pracowników. Szczególny wkład opracowania polega na skoncentrowaniu 
się na reakcjach adaptacyjnych pracobiorców na skutki elastycznego zarządzania ludźmi i związaną z 
tym utratę długoterminowego, gwarantowanego zatrudnienia.  

W kontekście teoriopoznawczym zaproponowano podstawę teoretyczną i model, które mogą 
być wykorzystane w dalszych badaniach nad problematyką zachowań pracobiorców na zmiennym 
rynku pracy, kompetencjami zatrudnieniowymi, kształtowaniem się relacji opartych na kontrakcie 
transakcyjnym oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi. Ustalenia te są pomocne przy wyjaśnianiu 
problematycznych zachowań pracobiorców, jak lojalność czy przywiązanie organizacyjne i ich 
modyfikacji pod kątem potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Stanowią one przykład podejścia 
interdyscyplinarnego, polegającego na implementacji różnych perspektyw do problemów, w których 
dotychczas nie były stosowane, co poszerza spektrum możliwości badawczych i korzyści 
poznawczych. 

Między innymi uporządkowano i zdefiniowano szereg pojęć związanych z omawianą 
problematyką. Dookreślono lub zaproponowano nowe definicje takich pojęć, jak: elastyczność, 
mobilność i adaptacja zawodowa, niepewność pracy, kompetencje kariery i kompetencje 
zatrudnieniowe, zatrudnialność (employability) oraz zawodowa wartość rynkowa (marketability).  

Na poziomie metodycznym efektem przeprowadzonego postępowania badawczego jest 
narzędzie diagnozujące Kwestionariusz Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Posiada on 
satysfakcjonujące mierniki psychometryczne. Zaproponowano podejście do operacjonalizacji 
omawianej problematyki. Zbudowano i poddano weryfikacji następujące wskaźniki: niepewności 
pracy, zatrudnialności, elastyczności zawodowej, kontraktu psychologicznego transakcyjnego i kariery 
bez granic (boundaryless career). Ponadto przeprowadzono adaptację do warunków polskich dwóch 
anglojęzycznych narzędzi diagnostycznych Testu Elastyczności Poznawczej (Cognitive Flexibility 
Inventory – CFI) J.P. Dennisa i J.S. Vander Wala oraz Skalę Zdolności Adaptacji do Kariery 
Savickasa (SZAK, Career Adapt Abilities Scale – CAAS). Z uwagi na poprawne parametry mogą być 
wykorzystane w innych postępowaniach badawczych. 

Wkład empiryczny przedstawionej monografii polega na dostarczeniu wyników badań nad 
Zatrudnieniową Orientacją Rynkową w grupie sprzedawców i urzędników administracji państwowej, 
zatrudnionych w organizacjach o różnych kontraktach psychologicznych. Ustalono znaczenie 
elastyczności poznawczej oraz zmiennych demograficznych dla kształtowania się zachowań 
adaptacyjnych pracobiorców. Może to zostać wykorzystane przy projektowaniu oddziaływań, 
mających na celu rozwijanie proefektywnych zachowań pracobiorców pod kątem skuteczności 
zarządzania.  

W recenzji wydawczej prof. dr hab. A. Bańka pisze, że Autorka monografii podjęła interesujące 
ryzyko poznawcze, zarówno ze względu na ambicję teoretycznego uzasadnienia badań nad owym 
procesem, jak i ze względu na trud empirycznego udokumentowania sformułowanych hipotez 
badawczych. (…) Odpowiednio do tego Autorka sformułowała 7 grup hipotez tworzących 
skomplikowany model badawczy i już w tym miejscu można wyrazić uznanie dla Autorki za rozmach w 
badaniach empirycznych. 

Tym samym wykreowany został pewien obszar badań, w którym analizie poddane mogą być 
konsekwencje Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej pracobiorców dla relacji z pracodawcą, funkcji 
personalnej i szeregu założeń co do zachowań organizacyjnych, jak radzenie sobie z niepewnością 
pracy, stresem, zaangażowaniem organizacyjnym itp. W szerszym ujęciu wspiera to aktywność 
organizacji w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki. Z punktu 
widzenia społecznego podjęta problematyka jest na tyle poważna i aktualna, że podjęcie rzetelnych, 
obiektywnych badań wydaje się być niezbędne i pilne, aby wprowadzać adekwatne działania zaradcze. 
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Warto podkreślić wkład praktyczny monografii. Książka może stanowić inspirację dla 
zarówno teoretyków, jak i praktyków zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi oraz instytucji rynku 
pracy. Ponadto monografia skierowana jest do pracobiorców, dla których zmiennych rynek pracy 
stanowi wciąż narastające wyzwanie. Opracowany kwestionariusz Zatrudnieniowej Orientacji 
Rynkowej może być wykorzystany do celów diagnostycznych tak przez pracowników 
odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi, jak i organizacje rynku pracy oraz indywidualnych 
pracobiorców do poszerzania ich samowiedzy. Zaproponowany model adaptacji do zmiennego rynku 
pracy może wspierać motywacyjne programy rozwoju zawodowego jednostek i przeciwdziałać 
potencjalnym problemom społeczno-psychologicznym. Wskazuje na źródła czynników, podnoszących 
efektywność zatrudnionych. 

Na ten aspekty monografii zwraca uwagę prof. dr hab. A. Bańka w recenzji wydawniczej: 

Warto będzie się jeszcze zastanowić nad potencjalną wartością aplikacyjną podjętych badań, 
bowiem otwierają one bardzo obiecujący kierunek współzależności strategii adaptacyjnych ludzi ze 
zmiennością rynku pracy. (…) 

Po zapoznaniu się z treścią pracy stwierdzam, że spełnia ona wszelkie kryteria dysertacji 
naukowej, dotyczy ważnego tematu, zawiera nową wiedzę i pozwala ją zastosować w praktyce. 
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6 Pozostały dorobek naukowo-badawczy – szczegółowy opis 
6.1 Badania nad pracobiorcą na zmiennym rynku pracy 

Nurt I - Overflow jako determinanta organizacyjna realizowania wzorca kariery bez 
 granic 

Cel badań, hipotezy i metody badawcze 

W tym nurcie badań przedmiotem zainteresowania są zawodowe zachowania pracowników w 
reakcji na zjawiska, jakie zachodzą we współczesnych organizacjach. Należy do nich sytuacja, w 
której współczesny pracownik jest nadmiernie obciążony informacjami i danymi, czyli że doświadcza 
z ang. oveflow. Tymczasem są osoby, które  realizują wzorzec kariery bez granic (boundarylesss 
career, Arthur, 1994;  Arthur & Rousseau, 1996), co oznacza częste zmiany miejsca zatrudnienia, 
posiadanie wielu pracodawców i krótkoterminowe zatrudnienie. Realizacja tego wiąże się z 
doświadczaniem dodatkowej stymulacji i bodźców. Można przyjąć, że osoby te poszukują dodatkowej 
stymulacji, zamiast jej unikać. Stąd powstało pytanie, czy to oznacza, że nie odczuwają overflow i to 
skłania je do funkcjonowania według wzorca kariery bez granic. 

W badaniach realizowanych we współpracy z A. Kacprzak jedną z przyjętych hipotez było 
przewidywanie istnienia ujemnej korelacji między karierą bez granic a work overflow. Przy czym 
definicja i skala do pomiaru work overflow były wkładem własnym Autorki i współautorki 
opracowania. Ponadto przewidywano także ujemną korelację z zapotrzebowaniem na stymulację 
(Zuckerman, 1994), będącą po stronie fizjologii jednostki. Ponadto wymiaru kontroli poznawczej w 
ramach elastyczności poznawczej (Dennis & Vander, Wal 2010), co oznacza, że jednostka ma 
poczucie kontroli poznawczej w trudnych sytuacjach. 

Oprócz statystyk opisowych i współczynnika korelacji R-Pearsona stworzony został model 
strukturalny testowany za pomocą równań strukturalnych w AMOS. Uzyskał satysfakcjonujące miary 
dopasowania. 

Wyniki badań i ich implikacje 

Nie wykazano związku z przeciążeniem w miejscu pracy (work overflow) a realizowaniem 
wzorca kariery bez granic. Istnieje natomiast związek z płcią oraz ujemna korelacja z poszukiwaniem 
stymulacji i kontrolą poznawczą. Oznacza to, że właściwości środowiska pracy nie mają znaczenia dla 
podjęcia decyzji przez pracobiorcę o realizowaniu wzorca kariery bez granic. Większe znaczenie mają 
tutaj możliwości fizjologiczne i poznawcze jednostki. Przy czym większą skłonność wykazują 
mężczyźni niż kobiety. Z tego by wynikało, że realizacja tego wzorca kariery zawodowej jest poza 
kontrolą pracodawcy i nie ma możliwości oddziaływania na pracobiorcą pod tym kątem. 

Zawarte w tym opracowaniu wyniki badań dostarczają też interesujących informacji na temat 
przeciążenia pracowników, tj. work overflow w miejscu pracy. Wykazano na przykład związek z 
przeciążenie zakupowym (shopping overflow). Może to sugerować, że przeciążenie w realizowaniu 
roli konsumenckiej może mieć znaczenie dla odczuwanego overflow w pracy, co należałoby 
uwzględnić we wdrażaniu ewentualnych rozwiązań zaradczych. 
 

Efekty badań zostały ogłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej: Managing 
overflows: how people and organizations deal with daily overflows, Warszawa 1-2 września 2016. 

Ponadto opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym z listy A (impact factor 
2.482) 

o Pawłowska A., Kacprzak A. 2017. Work and shopping overflow – Consequences and 
differentiation among selected psychological and demographic characteristics, in: 
European Journal of Management, pages 755–765 
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Przedstawione w opracowaniu wyniki przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia 
poniższych luk: 

Luka definicyjna teoriopoznawcza 
• zdefiniowanie work overflow 
• opisanie zjawiska oveflow w pracy 
• zebranie dorobku publikacyjnego na ten temat 

Luka metodologiczna 
• zbudowanie skali do pomiaru work oveflow, która umożliwia prowadzenie dalszych badań 

nad tym zjawiskiem (the perceived work overflow index) 
Luka empiryczna 

• identyfikacja determinant realizacji wzorca kariery bez granic po stronie jednostki i 
organizacji 

• zaproponowanie badań ilościowych w obszarze zdominowanym przez badania jakościowe nad 
oveflow 

 

 

Nurt II - Kontrakt psychologiczny transakcyjny zami ast relacyjnego jako skutek 
 elastycznego zarządzania ludźmi  

Cel badań, pytania i metody badawcze 

Punktem wyjścia do podjęcia opisanych w tym nurcie badań, była analiza opracowań 
wskazujących na problemy we współpracy między pracodawcami i pracownikami. Główną przyczynę 
tej sytuacji upatruje się w deficytach kompetencyjnych tych ostatnich i wadliwy według pracodawców 
proces kształcenia. W efekcie powstaje niedopasowanie między oczekiwanymi przez pracodawców a 
posiadanymi przez pracowników umiejętnościami. 

Tymczasem w przeprowadzonym procesie badawczym przyjęto założenie, że jedną z 
możliwych przyczyn takiej sytuacji jest niewłaściwie ukształtowany w trakcie edukacji kontrakt 
psychologiczny oraz zawarte w nim wzajemne oczekiwania i zobowiązania, odnoszące się do reguł 
funkcjonowania w środowisku pracy. 

Celem badań w części, za którą Autorka odpowiadała, było sprawdzenie, czy rzeczywiście 
istnieją rozbieżności w tym zakresie oraz czy mogą być potencjalnym źródłem barier w efektywnej 
kooperacji w środowisku pracy. Jednocześnie rozważono rolę procesu edukacji menedżerskiej w 
konstruowaniu wyobrażeń co do charakteru relacji między pracodawcą a pracownikiem.  

Badanie przeprowadzono w trzech grupach. Wśród studentów kierunku menedżerskiego, 
bezrobotnych  45 plus biorących udział w ponadnarodowym projekcie EFS dedykowanym dla 
polskiego rynku pracy oraz pracodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Ze względu na specyfikę przedmiotu badań zastosowano badania jakościowe oparte o techniki 
projekcyjne opisane w nurcie badań 6.4. Problem kontraktu psychologicznego ma bowiem w wysokim 
stopniu charakter subiektywny, zapewne do pewnego stopnia trudny do zwerbalizowania i nie jest w 
pełni świadomy. 

Zakłada się, że taki sposób wykorzystania metod projekcyjnych do diagnozy elementów 
kontraktu psychologicznego ma dużą trafność przyrostową, gdyż dostarcza nowych informacji, które 
są trudne lub niemożliwe do uzyskania za pomocą innych technik. Ta metoda badawcza pozwoliła na 
pokonanie szeregu ograniczeń diagnostycznych i zwiększyła wiarygodność uzyskanych informacji.  
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Wyniki badań i ich implikacje 

Z badań wynika, że w przekonaniu zarówno studentów wchodzących na rynek pracy, jak i 
bezrobotnych jako pracownicy nie powinni być zbyt aktywni, a wręcz ulegli, występujący z pozycji 
zależnego i niesamodzielnego poddanego. Tymczasem pracodawcy wskazują to jako wadę 
pracowników. Pracodawcy są w tym jednak nie do końca konsekwentni, gdyż jednocześnie oczekują 
od pracowników całkowitego oddania i lojalności. Zjawisko tej niespójności znajduje swoje 
odzwierciedlenie także w innych badaniach. 

Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy zawarte w strukturach poznawczych badanych grup, 
składające się na kontrakt psychologiczny treści są niekompatybilne. Pracodawcy mają już inne 
oczekiwania niż te, które tkwią w przekonaniach potencjalnych pracowników, a jednocześnie nie do 
końca potrafią zgodnie z tym kierować. Jest to istotna przesłanka do stwierdzenia, że obecnie mamy 
do czynienia ze stanem przejściowym między regułami kontraktu psychologicznego relacyjnego a 
transakcyjnego.  

Uzyskane wyniki wskazują, że nie tylko braki umiejętności formalnych są kluczowe dla 
funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, ale właśnie aspekt związany ze zrozumieniem 
charakteru relacji i zasad współdziałania.  

W tym miejscu nasuwa się wniosek o szerszą analizę procesu edukacji menedżerskiej i 
odpowiedź na pytanie, czy jest ona w stanie wpłynąć na ujednolicenie wyobrażeń o treściach 
kontraktów psychologicznych i zachodzących zmian, wspierając tym samym efektywność współpracy. 

Uzyskane rezultaty badań wskazują na potencjalne źródła problemów sygnalizowanych przez 
podmioty rynku pracy. Ich rozwiązanie ma znaczenie dla podniesienia efektywności w kierowaniu 
ludźmi i poprawy konkurencyjności firm w tym zakresie. Kapitał ludzki staje się dzięki temu atutem i 
wsparciem, a nie obciążeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 
Efekty badań opublikowane zostały w dwóch w recenzowanych czasopismach naukowych z 
ministerialnej listy B oraz monografii: 

o Pawłowska A., Postuła A. 2016. Pracownik i pracodawca w perspektywie studentów 
zarządzania – wyzwania dla edukacji menedżerskiej, w: Studia i Materiały , 2/2016 (22), cz.2, 
s. 131-145 

o Pawłowska A., Postuła A. 2014 Pracownik i pracodawca - wykorzystywanie technik 
projekcyjnych w badaniu postrzegania wzajemnych relacji, w: Problemy Zarządzania 1/2014 
(45), s. 30-49 

o Pawłowska A., Mróz B., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D. 2014. Szef 
X - Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, Warszawa: Texter,  ISBN: 978-83-
7790-525-8 

Przedstawione badania przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia poniższych luk: 
Luka definicyjna i teoriopoznawcza 

• kontrakt psychologiczny – możliwości definiowania i analizowania w kontekście 
problemów współczesnego rynku pracy 

• wskazanie kontraktu psychologicznego i jego znaczenia dla efektywnego 
funkcjonowania na współczesnym rynku pracy 

Luka metodologiczna 
• Wykorzystanie metod projekcyjnych 

Luka empiryczna 
• Porównanie wzajemnych wyobrażeń co do oczekiwań i obowiązków między 

pracodawcami a pracownikami i ich znaczenie dla efektywnej współpracy 
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Nurt III - Potencjał adaptacyjny polskich pracobior ców 

Cel, pytania i metoda badawcza 

W tym nurcie badawczym znajdują się analizy badań własnych i wtórnych, dotyczące 
problematyki adaptacji pracobiorców do pojawiających się zmian na rynku pracy. 

Najstarsze opracowanie Autorki na ten temat odnosi się do problemu adaptacji do transformacji 
systemowej. Prezentowane są wyniki badań wskazujące, jaki jest stosunek Polaków do tych zjawisk 
oraz ich zdolność do znalezienia efektywnych sposobów zaspokajania swoich potrzeb w nowych 
wolnorynkowych warunkach. Analizie poddane zostały wyniki badań wtórnych dotyczące tych 
aspektów kulturowych, które sprzyjają sprawnemu działaniu w realiach kapitalistycznych. Należy do 
nich stosunek do pracy, sukcesu, konkurencji, umiejętność gospodarowania pieniędzmi, gotowość do 
podejmowania ryzyka itp. 

W późniejszym opracowaniu zawarto charakterystykę polskiego rynku pracy i omawiany jest na 
tle rynku pracy Turcji, jako państwa kandydującego do Unii Europejskiej (w momencie pisania tego 
opracowania). Skoncentrowano się przede wszystkim na kwestiach dotyczących bezrobocia i trendów 
demograficznych kluczowych dla funkcjonowania rynku pracy w przyszłości, głównie po stronie 
podażowej.  

Diagnoza sytuacji na opisywany moment i zidentyfikowanie problemów nastąpiło dzięki 
przeprowadzonej analizie danych wtórnych, dokumentów Unii Europejskiej i polskich raportów. 
Przedstawiony został stan faktyczny sytuacji Polski i docelowy, zawarty w wytycznych unijnych. 

Rozważono potencjalne trudności w osiągnięciu tego stanu i propozycje rozwiązywania 
pojawiających się problemów przez oddziaływanie na kapitał ludzki i jego aktywizację zawodową. 
Odbywać się to ma dzięki jego rozwojowi w aspekcie ilościowym i jakościowym przy dążeniu do 
osiągnięcia adaptacyjności do elastycznego rynku pracy. Podkreśla się znaczenie uczenia się przez 
całe życie (life long learning) i wskazuje na źródła ograniczeń w zakresie jego upowszechniania.  

Ten ostatni problem rozwinięty został w specjalnie temu poświęconych dwóch opracowaniach. 
Problematyki uczenia się przez całe życie, aktywizacji zawodowej osób 45 plus oraz poszukiwaniu 
rozwiązań potencjalnych problemów dotyczyły badania własne Autorki przeprowadzone wśród 
uczestników ponadnarodowego projektu. Jego celem było przetestowanie możliwości implementacji 
rozwiązań stosowanych na duńskim rynku pracy do warunków polskich.  

W trakcie czterech etapów – promocji projektu, kwalifikacji do projektu, początku zatrudnienia 
i na koniec projektu przeprowadzono badania o charakterze ilościowo-jakościowym. Specjalnie 
skonstruowanymi dla każdego etapu realizacji projektu kwestionariuszami oraz zogniskowanymi 
wywiadami grupowymi (FGI) przebadano przedsiębiorców i bezrobotnych. Wyniki analizowane były 
z różnych perspektyw. Przede wszystkim poszukiwano potencjalnych ograniczeń rozwoju 
zawodowego i przyczyn niskiej aktywności Polaków w programach uczenia się przez całe życie (life 
long learning). W jednym z opracowań odwołano się do teorii oczekiwań V. Vrooma (Vroom’s 
expectancy theory), według której motywacja zależy od tego jak bardzo atrakcyjny oraz osiągalny jest 
cel. Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło więc tego, czy osoby 45 plus mają wysoką motywację do 
tego, żeby mieć pracę. Z przyjętej za podstawę teorii wynika, że to zależy od tego, na ile posiadanie 
pracy jest atrakcyjne dla osób 45 plus oraz, jaki jest poziom odczuwanego przez nich subiektywnego 
prawdopodobieństwa zdobycia zatrudnienia. 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło tego, na ile w rozwoju zawodowym badane osoby odnoszą 
się do teorii tradycyjnych, opartych na stałym zatrudnieniu przez całe życie w przeciwieństwie do 
nowoczesnych, uwzględniających zmienność rynku pracy. Uzyskane rezultaty badań interpretowane 
były pod kątem problemów i zjawisk zachodzących na zmiennym rynku pracy. 

 
Wyniki i ich implikacje 

Okazało się, że posiadany przez Polaków potencjał adaptacji do zmian systemowych raczej 
utrudnia im znalezienie się w nowej sytuacji. Jednakże na tamten moment bardzo dużą wagę 
przywiązywali oni do edukacji, która wspomaga i przyspiesza dokonywanie się zmian 
mentalnościowych, stanowiących dość istotną barierę adaptacyjną. 
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Na podstawie analizy trendów demograficznych na rynku pracy stwierdzono, że w przyszłości 
nastąpi niedobór siły roboczej. Dlatego jednym z celów strategicznych powinno być ułatwianie 
dostosowania się oraz zwiększenie i wydłużenie aktywności ekonomicznej Polaków.  Ponadto rozwój 
kapitału ludzkiego w aspekcie ilościowym, co oznacza dążenie do podniesienia ogólnego poziomu 
wykształcenia ludności w Polsce.  

W aspekcie jakościowym, uwzględniającym poziom kompetencji, jakie posiadają polscy 
pracownicy wyniki badań wskazują na problem niedostosowania kwalifikacyjno-zawodowego 
polskich zasobów pracy. Dlatego kolejnym celem strategicznym jest podniesienie poziomu 
kompetencji i kwalifikacji Polaków.  W związku z tym jednej z poważniejszych barier oddziaływania 
na problemy rynku pracy należy upatrywać w niskiej skłonności Polaków do uczenia się przez całe 
życie (life long learning). Uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym w Polsce jest bowiem 
znacznie niższe niż średnia w UE27. 

Wreszcie trzeci aspekt rozwoju kapitału ludzkiego obok jakościowego i ilościowego dotyczy 
jego adaptacyjności i nastawienia, że bezpieczeństwo pracy nie jest już powiązane z utrzymaniem 
konkretnego etatu, lecz z łatwością znalezienia kolejnej pracy, czyli zatrudnialnością. 

Tymczasem z badań na grupie wiekowej 45 plus wynika, że postrzegają siebie w kontekście 
rynku pracy zgodnie z tradycyjnymi scenariuszami rozwoju zawodowego. Oczekują stałego, 
długoterminowego zatrudnienia tak, jak to jest w przypadku stabilnego wzorca kariery zawodowej. Ich 
oczekiwania, poznawcze wyobrażenia są więc nieadekwatne i nie przystają do realiów współczesnego 
rynku pracy, na którym kluczowa jest mobilność i elastyczność. 

Zachowania pracowników na rynku pracy wydają się więc być ważnym problemem, który 
będzie determinował skuteczność innych oddziaływań, szczególnie związanych z aktywizacją 
zawodową kapitału ludzkiego. Celem jest wykreowanie postawy polegającej na akceptacji reguł 
elastycznego rynku pracy, w tym dążenia do kształtowania poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia 
przez posiadanie zdolności zatrudnieniowej, a nie miejsca pracy oraz nastawienia na uczenie się przez 
całe życie, aby na bieżąco odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców. Jest to ważne zadanie, 
ograniczające potencjalne bariery, które na poziomie jednostkowym mogą blokować realne 
rozwiązywanie identyfikowanych problemów współczesnego rynku pracy. 

Tym bardziej, że w efekcie przeprowadzenia badań własnych Autorka uzyskała obraz relacji 
między pracodawcami a bezrobotnymi wskazujący na wiele niespójności w zakresie oczekiwań i 
zasad współpracy. Na przykład wśród pożądanych zachowań pracowników przedsiębiorcy wymieniają 
wszystkie te, które wiążą się z samodzielnością, nastawieniem na uczenie się i umiejętnością 
wyrażania własnego zdania. Są to interesujące wyniki, gdyż według osób bezrobotnych pracodawcy 
oczekują zachowań biernych i podporządkowanych. 

Ponadto z przeprowadzonej analizy wynika, że w kulturze polskiej posiadanie pracy nie jest 
wartością samą w sobie, a obraz relacji pracownik - pracodawca, jaki nasuwa się respondentom jest 
zdecydowanie negatywny.  

Stąd pierwszy element decydujący o powstaniu motywacji do pracy według koncepcji Vrooma, 
to jest atrakcyjność celu jakim jest zatrudnienie, wydaje się więc być na poziomie na tyle mało 
atrakcyjnym, że stanowi podstawę do przypuszczania, iż może nie wywołać aktywności edukacyjnej 
osób starszych. 

Jeśli chodzi o subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia celu, jakim jest zdobycie 
zatrudnienia, z badań wynika, że osoby badane 45 plus mają zewnętrzne umiejscowienie kontroli i 
nisko oceniają swój wpływ. Nie koncentrują się na rozwoju siebie, ale zewnętrznym otoczeniu, które 
według nich jest negatywnie do nich nastawione, nie docenia ich i „nie daje pracy”. W ich 
przekonaniu, wykształcenie i doświadczenie zawodowe posiadane z uwagi na ilość lat pracy i wiek, 
powinny czynić z nich lepszych pracowników niż osoby młode.  

Oba elementy determinujące podjęcie motywacji uwzględnione w teorii oczekiwań, czyli 
atrakcyjność celu i subiektywne prawdopodobieństwo jego osiągnięcia, w przypadku osób 45 plus 
wydają się być na stosunkowo niskim poziomie, a przynajmniej na takim, który może wyjaśniać brak 
zaangażowania w uczenie się przez całe życie. 

Wzmacnia to dodatkowe ustalenie, że osoby 45 plus postrzegają siebie w kontekście rynku 
pracy zgodnie z tradycyjnymi teoriami rozwoju zawodowego. Oczekują stałego, długoterminowego 
zatrudnienia tak, jak to jest w przypadku stabilnego wzorca kariery zawodowej. Ich oczekiwania, 
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poznawcze wyobrażenia są więc nieadekwatne do realiów współczesnego rynku pracy. Tym samym 
trudno pozytywnie oceniać ich potencjał adaptacyjny.  

Być może w pierwszej kolejności należałoby dostarczyć im wiedzy na temat funkcjonowania 
nowoczesnych firm i współczesnego rynku pracy. Elementem oddziaływania na postawy osób 45 plus 
wobec uczenia się przez całe życie jest też edukacja pracodawców, aby stwarzali środowisko pracy 
zachęcające do przebywania w nim. Wreszcie należy promować posiadanie pracy, jako wartości samej 
w sobie i utrwalać to w narodowej kulturze. 
 
Efekty badań  

Opublikowane zostały w międzynarodowych monografiach w tym dwóch wydanych poza granicami 
Polski: 

o Pawłowska, A. 2017. Lifelong learning motivation at the age of 45+. Some sources of 
limitations, in. Kożuch B., Sułkowski Ł., (eds.) Reflections about Contemporary 
Management, Frankfurt: Peter Lang GmbH, s. 127-126 

o Pawłowska A. 2014. Selected Issues of Polish Labor Market Seen from Human Capital 
Perspective, in: Adamczyk A., Dubel P. (eds.) Poland and Turkey in Europe – social, 
economic and political experiences and challenges, Warszawa: Centre for Europe, 
University of Warsaw, s. 137-154 

o Pawłowska, A. 2006. The Polish in ongoing process of adaptation to the system-
transformation,  in: I. Grigorov et al. (eds). Activity and adaptation of personality in 
conditions of change. Blagoevgrad (Bulgaria): University Publishing House "St. Kliment 
Ohridski", vol.2, s.78-84 

o Pawłowska A., Kacprzak-Choińska A., Dobrzyński M., Grzywacz W., Kuźmińska A., 
Ochinowski T., 2013. Niepewna praca, jako wynik elastycznego zarządzania, w: Wiatrak 
A. P. (red.) Aktualne problemy zarządzania. Teoria i praktyka. Warszawa: WN WZ UW, 
s. 273-287 

 

Ponadto wygłoszone na poniżej wymienionych konferencjach. 

• Konferencja Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Między 
poznaniem a metodą. Dylematy refleksyjnego zarządzania, Kraków, 9-10 maja 2014  

• Międzynarodowa konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
WellBox.PL – innowacyjne rozwiązanie dla polskiego rynku pracy, Warszawa, 4 
października 2012 

• Międzynarodowa konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Innowacyjność w zarządzaniu rynkiem pracy, Warszawa 7 marca 2011 

• Konferencja Institute of Psychology – Bulgarian Academy of Sciences, The Psychology 
Institute by the Ministry of Internal Affairs Activity and adaptation of personality in 
conditions of changes, West-South University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bułgaria, 
29-30 października 2004 
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6.2 Badania nad aktywnością przedsiębiorczą 

Nurt I - Perspektywa teorii rozwoju zawodowego 

Cel, pytanie badawcze i metodologia  

W tym nurcie prezentowane badania dotyczą procesu decyzyjnego o podjęciu aktywności 
przedsiębiorczej przez osobę młodą, tj. będącej u progu kariery zawodowej. Za podstawę teoretyczną i 
uzasadnienie dla tego typu badań przyjęto koncepcję zawodowego obrazu siebie (ang. vocational self-
concept) M.L. Supera. Zgodnie z nią subiektywne wyobrażenia własnej osoby w określonej roli, 
sytuacji czy pozycji zawodowej mają ważniejsze znaczenie dla kariery niż tzw. obiektywne pomiary 
zainteresowań, preferencji, zdolności itp. (Bajcar, Borkowska, Czerw, Gąsiorowska, Nosal 2006). Z 
perspektywy tej teorii rozwoju zawodowego szczególnie istotne wydają się być wyobrażenia młodych 
potencjalnych przedsiębiorców o sobie samych oraz o tym, jaki jest przedsiębiorca i na czym polega 
jego praca. Należy zauważyć, że informacje, w oparciu o które jednostka podejmuje decyzje 
zawodowe mają charakter subiektywny i są wypadkową jej relacji z otoczeniem. Jest jakby skazana na 
to, jakie informacje uzyska i nie zawsze mają one charakter obiektywny, ale są rodzajem stereotypów, 
uogólnień i uproszczeń funkcjonujących w danym społeczeństwie oraz przekazywanych jej w ramach 
socjalizacji. Dotyczy to zarówno postrzegania siebie samego jak i wyobrażeń zawodów. Potwierdzają 
to wyniki badań między innymi Koellingera, Minniti i Scheda (2007). Zgodnie z przyjętym 
podejściem teoretycznym wybór zawodu, w tym przypadku bycia przedsiębiorcą odbywa się więc w 
oparciu o treści zawarte w poznawczej mapie umysłowej i dotyczą własnego Ja, zawodu i środowiska 
zawodowego.  

Dlatego w szczególności celem przeprowadzonych badań było ustalenie, czy istnieje różnica 
między osobami przedsiębiorczymi a osobami nie planującymi prowadzenia własnego biznesu w 
zakresie wybranych elementów poznawczej mapy zawodów. W szczególności analizowano u osób 
badanych wyobrażenie tego, jaki jest typowy przedsiębiorca, obraz siebie samego jako potencjalnego 
przedsiębiorcy, przekonanie co do posiadania niezbędnych cech i umiejętności, reguł i zasad 
obowiązujących w środowisku pracy przedsiębiorcy oraz tego, co jest niezbędne, aby efektywnie 
prowadzić własne przedsiębiorstwo. Postawiono następujące pytanie badawcze: czy osoby te różnią 
się treścią poznawczej mapy umysłowej odnośnie do obrazu typowego przedsiębiorcy, siebie jako 
potencjalnego przedsiębiorcy oraz cech zawodu i reguł środowiska pracy przedsiębiorcy.  

Aby udzielić odpowiedzi na postawione pytania przeprowadzono badania ilościowe i 
jakościowe. Te pierwsze wśród osób deklarujących założenie własnej firmy oraz nie planujących 
prowadzenia tego typu działalności. Zastosowano analizę testem t-Studenta w celu stwierdzenia, czy 
istnieje statystycznie istotna różnica między obiema grupami. Przyjęto założenie, że grupy te będą 
różniły się pod względem tego, na ile ważny jest dla nich dany czynnik w prowadzeniu własnej firmy. 
Będzie to wynikało z odmiennych wyobrażeń na ten temat, co potwierdzi przyjętą hipotezę badawczą. 

Badania jakościowe przeprowadzono wśród uczestników dwóch projektów EFS realizowanych 
na Wydziale Zarządzania UW. Jedna grupa to przyszli przedsiębiorcy, druga to uczestnicy projektu 
szkoleniowego z zakresu administracji. Tym razem dobór osób do badania opierał się na założeniu, że 
wybrana przez nich aktywność zawodowa spowoduje różnice w udzielanych odpowiedziach, co 
wskaże charakterystyczne dla przedsiębiorców treści zawarte w mapie poznawczej umysłu. Założono, 
że przedsiębiorcy będą mieli inne wyobrażenia niż pracownicy administracji. W badaniu jakościowym 
wykorzystano dwie techniki o charakterze projekcyjnym Test Niedokończonych Zdań i Test Metafor. 
 

Wyniki i ich implikacje 

Zidentyfikowano istotne statystycznie różnice między grupami w zakresie oceny znaczenia 
posiadanego kapitału finansowego i znajomości rynku oraz marketingu. Planujący założenie własnej 
firmy przypisywali większe znaczenie tym czynnikom niż nieplanujący. Osoby nie planujące większe 
znaczenie przypisywały czynnikowi konieczność ciągłego uczenia się niż osoby planujące.  
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Wreszcie w prezentowanych badaniach stwierdzono istotną statystycznie różnicę między 
grupami pod względem tego, że nie planujący opisywali siebie jako osoby bardziej poświęcające się 
dla innych niż planujący założenie firmy. Natomiast obie grupy nie różniły się pod względem oceny 
najważniejszego i najmniej ważnego ich zdaniem czynnika. Największe znaczenie ich zdaniem ma 
pomysł.  

W badaniach jakościowych ustalono, że odpowiedzi przedsiębiorców i pracowników 
administracji wyraźnie różnią się między sobą. W ich treściach można zauważyć, że przedsiębiorcy 
wskazują odmienne cechy uznane za kluczowe oraz inne reguły i zasady pracy w biznesie. Podobnie 
inaczej postrzegają siebie i swoje możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek. Na przykład źródłem najpoważniejszych zagrożeń w prowadzeniu firmy dla 
przedsiębiorców są oni sami - brak pomysłów, motywacji. Pracownicy administracji zaś otoczenie 
wskazują, jako głównego „dostarczyciela” zagrożeń, czyli coś, co jest poza ich kontrolą. W dodatku 
przypisują oni szereg negatywnych cech przedsiębiorcom, a siebie w tym kontekście opisują jako 
osoby lękliwe, skoncentrowane na ciężkiej, bieżącej pracy.  

Podsumowując z uzyskanych danych w ramach badań jakościowych i ilościowych wynika, że 
osoby planujące i nie planujące założenie własnej firmy różnią się treścią poznawczej mapy 
umysłowej odnośnie do obrazu typowego przedsiębiorcy, siebie jako potencjalnego przedsiębiorcy 
oraz cech zawodu i reguł środowiska pracy przedsiębiorcy. Diagnozując treści zawodowej mapy 
poznawczej, można więc identyfikować bariery związane z podjęciem aktywności przedsiębiorczej. W 
dalszej zaś kolejności dopasowywać instrumenty jej wspierania i edukacji, wychodzące poza sferę 
wyłącznie formalną. Dzięki temu wsparcie tej sfery gospodarki będzie efektywniejsze, gdyż lepiej 
będzie odpowiadać na potrzeby beneficjentów, zwłaszcza osób młodych, będących u progu kariery 
zawodowej. 
 

Efekty badań  

Ogłoszone zostały na konferencji Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Młodzi 
przedsiębiorcy, Warszawa, 25 maja 2011. 

Ponadto opublikowane zostały w czasopiśmie z ministerialnej Listy B: 

o Pawłowska A. 2012. Młodzi w biznesie z perspektywy teorii rozwoju zawodowego. Wyniki 
badań własnych, w: Problemy Zarządzania 1/2012 (36), s. 131-143 
 

Nurt II - Uwarunkowania psychospołeczne  

Cel, pytania badawcze i metodologia  

W ramach badań nad przedsiębiorczością powstało kilka współautorskich publikacji (z A. 
Kacprzak i A. Strzeleckim), w których Autorka odpowiadała za część dotyczącą determinant 
psychospołecznych. W pierwszej kolejności w oparciu o istniejący dorobek badawczy stworzony 
został tzw. model potencjału proprzedsiębiorczego. Zawierał on wartości społeczne i predyspozycje 
psychologiczne, które są warunkiem uaktywnienia się efektywnych zachowań przedsiębiorczych. 
Podstawowe pytanie badawcze odnosiło się do tego, czy badane grupy posiadają te cechy, postawy, 
przekonania i motywacje, dzięki którym rzeczywiście poprowadzą z sukcesem własną działalność 
gospodarczą. Badania te były szczególnie istotne, gdyż przeprowadzane były w czasach transformacji 
systemowej Polski. Starano się wyjaśnić, czy postawy, system wartości (np. konsumeryzm) i sposób 
postrzegania rzeczywistości ekonomicznej badanych jest dla nich wsparciem, czy też ograniczeniami. 
W szczególności diagnozowano motywację osiągnięć, poczucie umiejscowienia kontroli, wartości 
postmaterialne, optymizm, zaufanie społeczne, percepcję cech otoczenia i klienta oraz obowiązujących 
w nim reguł. 

Zbadano i porównano grupy studentów kierunku menedżerskiego, uczestników projektów EFS, 
otrzymujących wsparcie finansowe i merytoryczne na założenie własnej firmy oraz przedsiębiorców z 
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regionu płockiego. Sprawdzono, na ile osoby deklarujące motywację do bycia przedsiębiorcą, 
wykazują predyspozycje, składające się na modelowy potencjał przedsiębiorczy.  

Przeprowadzono badania ilościowe w oparciu o kwestionariusze (np. M. Widerszal-Bazyl), 
których wyniki zostały poddane analizie statystycznej, wykorzystującej między innymi współczynnik 
korelacji R-Pearsona. Oprócz tego poszerzono proces diagnostyczny o testy projekcyjne, np. 
Niedokończonych Zdań. Uzasadnienie wykorzystania tej ostatniej metody znajduje się w specjalnie 
temu tematowi poświęconej części w nurcie 4.3. 

 
Wyniki 
 

Wyniki badań wskazują na to, że znaczna część badanych osób, deklarujących zamiar założenia 
własnej firmy wykazuje jednak cechy, które mogą stanowić barierę w realizacji tego typu decyzji lub 
obniżają prawdopodobieństwo prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej. 

Potencjalne bariery efektywności przyszłej działalności gospodarczej mogą wiązać się z 
niespójnymi wartościami (postmaterialnymi i proaktywnymi) oraz nieadekwatnym wyobrażeniem 
właściwości otoczenia zewnętrznego. Na podstawie ustaleń zespołu badawczego można powiedzieć, 
że polscy przedsiębiorcy mogą być nazywani konsumującymi producentami, ponieważ głównym 
powodem prowadzenia działalności gospodarczej są dla nich szanse na większą konsumpcję. W 
szczególności ujawnia się to w niskiej skłonności do oszczędzania w długim okresie czasu.  

Badani uczestnicy projektu UE wykazali wyraźnie wysoką motywację osiągnięć i wewnętrzne 
poczucie umiejscowienia kontroli, co znalazło odzwierciedlenie w tzw. twardych wskaźnikach 
realizacji projektu tj. zadowalającej ilości założonych mikroprzedsiębiorstw. Szczególnego znaczenia 
nabiera to, gdy analizuje się wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunków 
menedżerskich. Zauważa się, że w zakresie wszystkich istotnych dla postaw proprzedsiębiorczych 
cech (z wyjątkiem optymizmu) uzyskali wyniki niższe niż przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zaś cechy te 
mają na poziomie zgodnym z kierunkiem, jaki wskazuje profil potencjału proprzedsiębiorczego, 
aczkolwiek również są na niższym poziomie od oczekiwanego. Oznacza to, że pewien potencjał 
psychologiczny przedsiębiorcy posiadają, ale wymaga on dalszego kształtowania zwłaszcza w 
zakresie motywacji osiągnięć.  

Grupa studentów szczególnie słabo wypadła pod względem poczucia umiejscowienia kontroli i 
dalszą konsekwencją tego faktu jest nasuwająca się wątpliwość, czy deklaracje o chęci założenia firmy 
rzeczywiście zrealizowane będą w przyszłości. Zwłaszcza, że poczucie umiejscowienia kontroli i 
motywacja osiągnięć okazały się być cechami wyraźnie wyróżniającymi przedsiębiorców w 
porównaniu ze studentami (na poziomie istotnym statystycznie). 

 
Implikacje wynikaj ące z uzyskanych rezultatów badań 

Uzyskane rezultaty badań własnych są zgodne z innymi wynikami. Na przykład W. Wong, H. 
Cheung, P. Venuvinod analizowali znaczenie motywacji osiągnięć i poczucia umiejscowienia kontroli 
wśród absolwentów studiów inżynieryjnych, uczestników inkubatorów przedsiębiorczości na 
uniwersytecie w Hong-Kongu (business incubators). Tym, co decydowało o potencjalnej porażce 
podjętej działalności, było zewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli wykazywane przez 
założyciela firmy oraz niski poziom motywacji osiągnięć. Osoby o takim nastawieniu nie potrafią 
działać niezależnie i mają niską odporność na frustrację zwłaszcza, gdy środowisko, w którym działają 
jest trudne. Zdaniem autorów tych badań dlatego należy zweryfikować tradycyjne podejście, które 
zakłada wybór uczestników projektów na podstawie analizy biznesplanów, jako nie wystarczające. 
Dlatego zalecają, aby rozszerzyć proces selekcji wśród kandydatów do inkubatorów i podobnych 
projektów poprzez diagnozę poziomu motywacji osiągnięć oraz poczucie umiejscowienia kontroli. Ich 
zdaniem można dzięki temu uniknąć sytuacji, w której wsparcie kapitałowe zostanie przekazane 
niewłaściwym osobom o niskim potencjale przedsiębiorczym. Przedstawione rezultaty badań 
własnych w całości popierają ten postulat. Podkreślają też znaczenie procesu socjalizacji, w ramach 
którego należy kształtować proefektywnościowe wartości i przekazywanie wiedzy nie tylko formalnej, 
ale także bardziej kształtującej postawy i adekwatne wyobrażenie kluczowych dla przedsiębiorczości 
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czynników w otoczeniu biznesowym. Powinno to być też brane pod uwagę podczas budowania 
rozwiązań aktywizujących zachowania przedsiębiorcze. 

Efekty badań  

Opublikowane zostały w dwóch w recenzowanych czasopismach naukowych z ministerialnej listy A 
oraz w zagranicznej i polskiej monografii: 

o Pawłowska, A., Kacprzak, A., Strzelecki, A. 2010. To be or not to be ... An entrepreneur? 
An analysis of polish students’ entrepreneurial predispositions, in: Transformations in 
Business & Economics, vol.9, No 1 (19), lista A 

o Pawłowska, A., Kacprzak, A., Strzelecki, A. 2006. Postmodern Consumption Patterns in 
Polish Entrepreneurs` Behaviour, in: Transformations in Business & Economics, vol. 5, 
No 1 (9), lista A 

o Pawłowska, A., Dubel, P. 2011. The Support for Micro-Enterprise Development to 
Reduce Unemployment, w: New Socio-Economic Challenges of Development in Europe 
2008, Riga: University of Latvia, s. 210-219 

o Pawłowska, A. Znaczenie motywacji osiągnięć i poczucia umiejscowienia kontroli w 
aktywności przedsiębiorczej. Sprawozdanie z badań, w: Studia i Materiały, 1-2/2009 (9-
 10), s. 22-25 

o Pawłowska, A., Szałański, M., Ochinowski, T., Jachowicz, S. 2007. Psychologiczne 
aspekty przedsiębiorczości – badania w regionie płockim, w: Nowak, A. Z., Szałański M. 
(red.) Region płocki w strategii rozwoju Mazowsza, Warszawa: Wydawnictwo WZ UW, 
s.  101-112 
 

Ponadto ogłoszone zostały na poniższych konferencjach. 
• Międzynarodowa konferencja New Socio - Economic Challanges Of Development In 

Europe 2008. Labour Market Issues, University of Latvia, Ryga, Łotwa, 2008  
• Międzynarodowa konferencja Market and Human Aspects in International Economy, 

University of Latvia, Ryga, Łotwa, 2006  
• Międzynarodowa konferencja Postmodern Society and Consumption Patterns from the 

Perspective of Social Sciences, Kowno, Litwa, 2005 
 

Przedstawione badania przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia poniższych luk: 
Luka teoriopoznawcza 

• Wskazanie na znaczenie czynników nie związanych z wiedzą formalną, z poziomu procesu 
socjalizacji oraz psychologicznych predyspozycji takich, jak motywacja osiągnięć, optymizm 
itd. w kształtowaniu efektywnego potencjału proprzedsiębiorczego. 

Luka metodologiczna 
• Wykorzystanie techniki projekcyjnej do diagnozy potencjału przedsiębiorczego. 

Luka empiryczna 
• Zidentyfikowanie znaczenia doboru kryteriów selekcji kandydatów do projektów 

wspierających zakładanie mikroprzedsiębiorstw pod kątem motywacji osiągnięć i poczucia 
umiejscowienia kontroli. 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

Nurt III - Kształtowanie i rola orientacji na klien ta 

Cel, pytania badawcze i metodologia  

W tym nurcie badań własnych podjęte zostało zagadnienie związane z kompetencją 
przedsiębiorczą „orientacja na klienta” i jej znaczeniem w procesie decyzyjnym przedsiębiorcy o 
inwestowaniu w rozwój pracowników. Kompetencja ta rozumiana była zgodnie z podejściem Browna 
jako obserwowalny konstrukt behawioralny, będący tendencją lub predyspozycją do zaspokajania 
potrzeb klienta (Tajeddini, Trueman, 2013). Obejmuje takie elementy, jak: wysoka świadomość 
znaczenia klienta, nastawienie na aktywne rozpoznawanie jego potrzeb i zaspokajanie ich w trakcie 
współpracy. Dodatkowo uznano, że osoby z tą kompetencją będą wskazywały, iż wiedza o kliencie 
jest im potrzebna do budowania pozycji własnego przedsiębiorstwa na rynku. 

Należy je odróżnić od rozumienia marketingowego, zgodnie z którym są to działania i decyzje 
w organizacji (a nie jednostek) nakierowane na klienta, związane na przykład z jakością i 
efektywnością obsługi klienta (Tajeddini, Trueman, 2013).  

Punktem wyjścia było przyjęcie założenia, że jednostka w strukturach poznawczych posiada 
obraz świata biznesowego, przekonania i wyobrażenia na temat tego, jakie reguły w nim obowiązują. 
Źródłem informacji na ten temat jest edukacja formalna. Jednakże nie jest ona w stanie dostarczyć 
gotowych algorytmów postępowania do wykorzystania we wszystkich  sytuacjach, w jakich znajdzie 
się właściciel zarządzający firmą. Dlatego duże znaczenie ma doświadczenie własne jednostki, które 
może mieć charakter w pewnym stopniu przypadkowy. 

Dlatego uznano, że aktywność przedsiębiorcza musi czerpać z tych treści schematów 
poznawczych, które nie do końca są uświadomione i zautomatyzowane. Wywoła to pozytywne efekty, 
jeśli będzie spójność między tymi treściami, a wiedzą przekazywaną w procesie formalnego uczenia. 
Jeśli zaś występuje między nimi sprzeczność, jak badania pokazują, przedsiębiorca kierował się będzie 
tą bardziej intuicyjną wiedzą, a nie zobiektywizowaną, „narzuconą” z zewnątrz. 

Celem prezentowanych badań było więc sprawdzenie, czy elementy związane z orientacją na 
klienta znajdują się w systemie poznawczym, przekonaniach i wyobrażeniach badanych osób. 
Oznaczałoby to bowiem, że poznawczo są w stanie przyjąć perspektywę prokliencką i jest 
prawdopodobne, że przełożą to na zachowanie. Przede wszystkim zaś właściwie wykorzystają wiedzę 
formalną otrzymaną w procesie uczenia się. To w następstwie wspierać będzie efektywność 
prowadzenia działalności gospodarczej. Według K. Tajeddiniego i U.M. Truemana (2013) „Jest 
bardzo wyraźna potrzeba istnienia strategii zorientowanej na klienta, jeśli firmy chcą przetrwać na 
rynku w dłuższym okresie czasu. Wraz ze wzrostem ekonomicznego znaczenia małych firm, rośnie 
liczba badań wykazujących, że orientacja na klienta jest szczególnie istotna.”  

Drugim zaś postawionym pytaniem badawczym było sprawdzenie, czy istnieje związek między 
posiadaną przez przedsiębiorcę orientacją na klienta a jego skłonnością do inwestowania w rozwój 
pracowników. 

W tym podejściu przyjęto perspektywę postrzegania przedsiębiorstwa, jako zestawu 
posiadanych przez pracowników kompetencji, składających się na charakterystyczny portfel 
kompetencji biznesowych, pozwalający na  zaspokajanie potrzeb klienta.  Dlatego przedsiębiorca 
powinien prowadzić analizy zgodności między kompetencjami potrzebnymi biznesowo a rzeczywiście 
posiadanymi przez pracowników. Identyfikuje w ten sposób luki kompetencyjne, a zadaniem procesu 
szkoleniowego jest ich uzupełnianie tak, aby pracownik był w stanie dostarczyć klientowi usług na 
właściwymi poziomie. Warunkiem tego, aby przedsiębiorca podejmował decyzje, dotyczące 
inwestowania w szkolenia pracowników zgodnie z powyższą logiką biznesową, jest więc posiadanie 
przez niego kompetencji orientacja na klienta. K. Tajeddini i U.M. Trueman (2013) stwierdzili, że ci 
przedsiębiorcy, którzy „dążyli do tego by proaktywnie rozpoznawać ukryte potrzeby klientów i 
odpowiadać na istniejące obecnie oraz przyszłe ich potrzeby, uzyskują pionierską przewagę nad 
konkurencją” (Tajeddini, Trueman, 2013). Wykazanie takiej zależności pozwala wyciągnąć wniosek, 
że przyjęcie orientacji na klienta nie jest czymś naturalnym, nawet w sytuacji posiadania 
doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy i regularnego kontaktu z klientami. Stąd konieczność 
kontrolowania i rozwijania tej kompetencji. 

W szerszym kontekście cele prezentowanych badań wiązały się z procesem edukacji z zakresu 
przedsiębiorczości i skutecznego przekazywania wiedzy. Dlatego w ramach badań porównywano 
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osoby, które przeszły kurs z zakresu przedsiębiorczości, jak na przykład uczestnicy projektu EFS oraz 
studenci kierunku menedżerskiego. Badania miały charakter jakościowy i opierały się na narzędziach 
projekcyjnych takich, jak Test Niedokończonych Zdań oraz Test Metafor. 
 
Wyniki i ich implikacje 

Ogólnie poziom kompetencji orientacja na klienta u badanych studentów planujących założenie 
firmy i przedsiębiorców należy ocenić jako relatywnie niski. W udzielanych przez nich odpowiedziach 
w testach projekcyjnych klient bardzo rzadko wymieniany jest spontanicznie (14% odpowiedzi). Co 
do rozpoznawania potrzeb klienta respondenci zdecydowanie ujawniają postawę bierności i 
pasywności. Wykazują brak nastawienia na świadome, celowe wywieranie wpływu na klienta. 
Zauważa się jednocześnie symptomy myślenia życzeniowego, wyrażonego tym, że klient będzie 
czekał na firmę i będzie nią zachwycony. Pozytywne jest to, że wykazują postawę nastawioną na 
współpracę z klientem, choć w zestawieniu z innymi danymi, nie wydaje się być ona wiarygodna. 
Dopełnieniem tego jest fakt, że nieliczna grupa badanych zgłaszała zapotrzebowanie na wiedzę i 
pomoc w pozyskaniu klienta.  

Podobnie jest w przypadku badanych przedsiębiorców, u których poziom orientacji na klienta 
należy ocenić jako niski. Mają nieproefektywnościowe wyobrażenie o celach istnienia firmy i 
regułach, jakim podporządkowane jest kierowanie nią na rynku. Ogranicza to ich możliwości podjęcia 
działań, poprawiających kondycję firmy w tym związanych ze szkoleniami. Nie widząc klienta, jako 
ważnego czynnika decydującego o utrzymaniu się na rynku, nie identyfikują jego potrzeb i tym 
samym nie widzą uzasadnienia dla inwestowania w kompetencje pracowników, dzięki którym by je 
zaspokajali. 

Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują więc na jedno ze źródeł przyczyn nieskuteczności 
sposobów nauczania przedsiębiorczości. Przy tak niskiej kompetencji orientacja na klienta, trudno 
przypuszczać, aby wiedza formalna była właściwie stosowana w trakcie aktywności biznesowej. 
Kandydatów na przedsiębiorców warto uczyć myślenia w kategoriach rynkowych oraz zgodnie z tymi 
regułami, modyfikować ich przekonania i wyobrażenia. Próby przekazania wyłącznie wiedzy 
formalnej mogą kończyć się tym, że zostanie ona przyswojona automatycznie i błędnie zaaplikowana. 
Zadaniem edukacji powinno być identyfikowanie ukrytych w wyobrażeniach założeń co do klienta, 
jego cech i roli, a następnie poddanie celowej modyfikacji tak, aby wywoływały zachowania 
adekwatne do reguł wolnego rynku. Proste dostarczanie nawet bardzo dobrych instrumentów, na 
przykład marketingowych jest nieskuteczne, gdy przedsiębiorcy stosują je w oparciu o błędne 
przesłanki na temat reguł funkcjonowania w biznesie. Jest to zgodne z sugestią M.L.Sancheza, że 
nauczyciele przedsiębiorczości powinni wiedzieć nie tylko jak przekazywać wiedzę formalną, ale 
także jak zmieniać sposób myślenia o niej.  

Tym bardziej, że orientacja na klienta może być dobrym wyznacznikiem dokonywania 
inwestycji w pracowników. Uzasadnia wydatkowane koszty i podjęte ryzyko ich poniesienia w jeden z 
najbardziej nieprzewidywalnych zasobów firmy, jakim są ludzie. Znalezienie takiego „drogowskazu” 
wyznaczającego decyzje przedsiębiorcy, dotyczące szkolenia pracowników wydaje się bardzo ważne z 
efektywnościowego punktu widzenia. 

Dlatego w trakcie edukacji przedsiębiorców warto rozwijać ich umiejętności strategiczne w 
powiązaniu z zarządzaniem ludźmi, aby widzieli potrzebę takich szkoleń w kontekście celów 
biznesowych. Jest to korzystne także dla rynku pracy, gdyż wspiera procesy uczenia się przez całe 
życie oraz rozwiązuje problemy bezrobocia, podnosząc kwalifikacje pracowników zgodnie z 
potrzebami przedsiębiorców i zwiększając szanse na ich zatrudnienie. Uzyskane rezultaty badań w 
pełni to potwierdzają. 
 

Efekty badań  

Opublikowane zostały w monografii wydanej poza Polską i umieszczonej na Web of Science oraz w 
czasopismach z ministerialnej Listy B. 
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o Pawłowska A. 2014. The customer orientation of the prospective and current 
entrepreneurs in the research with usage of projection methods. Implications for 
education, in: Sanchez-Garcia J.C. (ed.) Entrepreneurship Education and Training, 
Zagreb, Croatia: INTECH, Web of Science 

o Pawłowska A. 2015. Kompetencja „orientacja na klienta” u osób zakładających 
działalność gospodarczą oraz jej znaczenie dla procesu inwestowania w rozwój 
pracowników, w: Problemy Zarządzania 1/2015 (51) t.2 s. 170 - 182  

o Pawłowska A., Glinka B. 2015. Przedsiębiorczość w XXI wieku: od redaktorów 
naukowych, Problemy Zarządzania, 1/2015 (51), s. 5-8 

 
Ponadto głoszone zostały na międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość XXI w. Oblicza i 
wyzwania, Warszawa, 2014. 
 
Przedstawione  badania własne przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia poniższych luk: 
 
Luka definicyjna 

• Zdefiniowanie i zoperacjonalizowanie kompetencji orientacja na klienta 
Luka teoriopoznawcza 

• Rozwinięcie teorii nauczania przedsiębiorczości o reprezentacje poznawcze (wyobrażenia) 
zawierające informacje o kliencie i jego znaczeniu dla budowania pozycji firmy na rynku. 

• Kompetencja orientacja na klienta jako determinanta decyzji inwestycyjnych w rozwój 
pracowników 

• Wykorzystanie teorii rozwoju zawodowego w kontekście podejmowania decyzji o założeniu 
własnej działalności gospodarczej i bycia przedsiębiorcą. 
 

Luka metodologiczna 
• Wykorzystanie metod projekcyjnych do badania efektów kształcenia w zakresie 

przedsiębiorczości 
• Wykorzystanie metod projekcyjnych do badania mapy poznawczej odnośnie do 

przedsiębiorczości 
 

Luka empiryczna 
• Wskazanie, że osoby w trakcie i po przejściu kursu nauczania przedsiębiorczości osiągają 

niski poziom kompetencji orientacja na klienta, co sugeruje konieczność modyfikacji metod 
nauczania.  

• Znaczenie kompetencji orientacja na klienta w inwestowaniu w szkolenia i rozwój 
pracowników 

• Wskazanie roli kompetencji orientacja na klienta w procesie edukacji przedsiębiorczości w 
kwestii decyzji o  inwestycji w rozwój pracowników 

• Zasygnalizowanie, że decyzja o byciu przedsiębiorcą zdeterminowana własnym 
wyobrażeniem na temat tego zawodu, kształtowanym np. kulturowo, środowiskowo 
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6.3 Badania w obszarze zarządzania ludźmi 

Nurt I - Społeczny podsystem organizacji jako determinanta sposobu realizacji funkcji 
 personalnej i jej innowacyjności 

Cel, pytania i metody badawcze 

W niniejszym nurcie badawczym przyjęto założenie, że w zmiennym otoczeniu i rosnącym 
znaczeniu kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej kluczowa staje się zdolność 
organizacji do wprowadzania innowacyjności w procesie zarządzania ludźmi. Badania wykazały, że 
wprowadzenie nowoczesnych technik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w wyraźnym stopniu 
zwiększa zyski i konkurencyjność firmy. 

Jednakże istnieją badania, z których wyłania się obraz funkcji personalnej, jako działań, których 
podjęcie wcale nie jest oczywiste i samoistnie zmierzające do poprawy efektywności czyli stosunkowo 
odpornej na innowacje. Funkcja personalna wydaje się być w związku z tym bardzo szczególnym 
obszarem wprowadzania innowacji.  

Ponadto szczególny charakter funkcji personalnej w porównaniu z innymi funkcjami polega na 
tym, że w kwestii zarządzania ludźmi mamy do czynienia ze stosunkowo dużym obszarem swobody 
działania i podejmowania decyzji. W związku z tym realizacja funkcji personalnej, wykraczająca poza 
wymuszoną prawnie formułę, wymaga zaistnienia określonych warunków – podjęcia decyzji 
i przeprowadzenia świadomych, intencjonalnych czynności, gdyż bez celowo nakierowanej na 
stworzenie aktywności, nie zaistnieje. Wiele wskazuje na to, że istotnym źródłem barier w tym 
zakresie jest wewnątrzorganizacyjny społeczny podsystem. Dlatego celem prezentowanych badań 
było poszukiwanie ograniczeń we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcji 
personalnej, wynikających z cech relacji podmiotów, które są z nim związane, czyli kierownictwa, 
działu personalnego oraz związków zawodowych. 

Chodziło o sprawdzenie, czy te grupy w przedsiębiorstwach o odmiennym poziomie 
zaawansowania procesu zarządzania ludźmi (niski vs. wysoki) będą różniły się pod względem treści 
reprezentacji poznawczych, odnoszących się do otoczenia organizacji, znaczenia działu personalnego i 
zasobów ludzkich.  

Oczekiwano także, że badane podmioty we wzajemnych relacjach koncentrują się na 
doskonaleniu efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w wolnorynkowych realiach, a nie na 
uzyskaniu korzyści wyłącznie dla własnej grupy. Wreszcie dążą do kooperacji, koncentrują się na 
konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i rzeczowym negocjowaniu. W niewielkim stopniu 
występują konflikty i trudności w ich rozwiązywaniu. Te problemy badawcze opisane zostały w 
poszczególnych publikacjach. 

Aby zrealizować postawione cele badawcze przeprowadzono analizę porównawczą dwóch 
polskich firm produkcyjnych, a powstały w wyniku przekształcenia zakładów państwowych na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obie działały na wysoko konkurencyjnym 
międzynarodowym rynku, a mimo to różniły się poziomem zaawansowania stosowanych metod 
zarządzania ludźmi. W jednej z nich było to wyłącznie administracyjno-operacyjne podejście. W 
drugiej zaś zarządzanie ludźmi miało charakter strategiczny, bliski realizacji założeń filozofii 
zarządzania potencjałem społecznym.  

Przedmiot i podjęta problematyka badań wymagały zastosowania bardziej pogłębionych metod 
badawczych. Obawiano się, że w badaniach korelacyjnych sposób postępowania polega na 
poszukiwaniu stosunkowo prostych związków i zależności, a badacze często są nieświadomi założeń, 
jakie przyjmują konstruując narzędzia diagnostyczne, co może zniekształcać obraz rzeczywistości i 
uzyskane wyniki. Dlatego zastosowano metody projekcyjne opisane w nurcie 4.3. 
 

Wyniki i ich implikacje 

Przeprowadzone badanie potwierdziło oczekiwane występowanie wyraźnych różnic we 
wszystkich badanych obszarach. W zakresie treści reprezentacji poznawczych odnoszących się do 
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otoczenia organizacji, znaczenia działu personalnego i zasobów ludzkich oraz charakteru relacji 
między działem personalnym, kierownictwem i związkami zawodowymi. 

W szczególności stwierdzono, że w organizacji o bardziej zaawansowanym sposobie 
zarządzania ludźmi relacje międzygrupowe w wyraźny sposób podporządkowane są celowi, jakim jest 
funkcjonowanie w wolnorynkowych realiach. Tymczasem w drugiej firmie aktywność badanych grup 
skoncentrowana jest na osiągniętych własnych korzyściach. Ich wyobrażenia o pozostałych grupach, 
postrzegane motywy działania, postępowania są bardzo negatywne. Szczególnie uwidacznia się to w 
stosunku do związków zawodowych. W przedsiębiorstwie o zaawansowanej funkcji personalnej 
wprawdzie również występują elementy świadczące o pewnych antagonizmach i negatywnym 
nastawieniu, ale są one zupełnie inaczej rozwiązywane. Zauważa się dążenie do kooperacji, 
koncentracji na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów i rzeczowym negocjowaniu.  

Interesująca wydaje się być obserwacja, że nastawienie na doskonalenie procesu zarządzania 
ludźmi, jest jakby pochodną rozumienia i świadomości obowiązywania trudnych, konkurencyjnych 
reguł wolnorynkowych. Można z tego wyciągnąć wniosek, że innowacyjność funkcji personalnej jest 
w wysokim stopniu uwarunkowana procesem społecznego kreowania rzeczywistości, który odbywa 
się poprzez kształtowanie wyobrażeń i wynikających z nich organizacyjnych wzorców zachowań.  

Dlatego wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu ludźmi wymaga oddziaływania na 
treści wyobrażeń, czyli odpowiedniego przygotowania wewnątrzorganizacyjnej świadomości 
społecznej i indywidualnej. 

Trzeba jednak pamiętać, że oddziaływanie na zachowania ludzi poprzez kształtowanie 
wyobrażeń nie jest łatwe. Stąd pojawiają się ograniczenia w podatności funkcji personalnej na 
innowacje. Nieadekwatna wiedza i wyobrażenie, percepcja pracowników organizacji o realiach 
rzeczywistości, w jakiej funkcjonują może być jedną z barier innowacyjności w zakresie procesów 
zarządzania i tym samym istotnym ograniczeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Jednocześnie sposób zdefiniowania realizacji funkcji personalnej w obowiązujących w danej 
organizacji wyobrażeniach można uznać za miernik organizacyjnej zdolności do innowacji i 
otwartości na zmiany. Zaś fakt, że jest także instrumentem służącym kształtowaniu kultury organizacji 
stawia ją w roli katalizatora przyspieszającego lub opóźniającego wystąpienie tego typu zachowań. 

Dlatego jednym z zadań osób odpowiedzialnych za realizację funkcji personalnej jest także 
dbałość o to, aby pracownicy je dostrzegali i potrafili zgodnie z nimi działać. Przede wszystkim zaś 
powinni oni kreować wewnątrzorganizacyjne relacje. Wzrasta, bowiem dzięki temu 
prawdopodobieństwo, że dokonywane będą inwestycje w innowacyjność procesu zarządzania 
zasobami ludzkimi, a wszelkie zmiany z tym związane zostaną zaakceptowane. 

Należy wyraźnie podkreślić, że z uwagi na przyjęte jakościowe podejście badawcze nie 
ujawniono ogólnych trendów, lecz uzyskano informacje o specyfice badanych organizacji, wskazując 
ewentualne bariery rozwoju funkcji personalnej i odkrywając obszary potencjalnych oddziaływań 
umożliwiających wzrost jej innowacyjności. 

Uzyskane wyniki należy traktować, jako pewne zasygnalizowanie i wskazanie obszaru 
głębszych dociekań badawczych, uwzględniających właśnie aspekt społecznego kreowania 
rzeczywistości organizacyjnej. 
 

Efekty badań  

opublikowane zostały w czasopiśmie z ministerialnej Listy B, czasopiśmie specjalistycznym 
wydawanym w Bułgarii oraz w monografiach: 

A. Pawłowska, A. 2004. Innowacyjność w realizacji funkcji personalnej, w: Problemy Zarządzania 
1/2004 (3), s. 111-122 

B. Pawłowska, A. 2005. Percepcja otoczenia organizacji a proces zarządzania ludźmi. w: A. Psyk 
(red.) Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy, Warszawa: WN WZ UW, s. 
147-152 

C. Pawłowska, A. 2005. V’’trešnoorganizacionni predpostavki za razvitieto na personalnata funkciâ, 
w: Čoveški resursi, Sofia, Broj 7/147/2005, Bułgaria 
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D. Pawłowska, A. 2006. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju funkcji personalnej, w: 
Król, H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Warszawa: Vizja 
Press&IT, s. 497-508 

E. Pawłowska A. 2009. Zarządzanie ludźmi w czasie kryzysu gospodarczego – badania 
pilotażowe w regionie płockim, w: Nowak A.Z., Szałański M. Czynniki i bariery rozwoju 
przedsiębiorstw na Mazowszu, Warszawa: WN WZ UW, s. 44-48 

 

Ponadto ogłoszone zostały na poniższych konferencjach. 

• III Konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izby 
Gospodarczej Regionu Płockiego w Płocku Czynniki i bariery rozwoju 
przedsiębiorstw na Mazowszu, Płock 5 czerwca 2009 

• Międzynarodowa konferencja Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 
Warszawie Ewolucja zarządzania organizacjami. Doświadczenie i przyszłość, 
Warszawa, 26-27 września 2005 

• IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów Przedsiębiorstwo i jego 
otoczenie: przemiany i perspektywy, Serock, 17-19 maja 2004 

Przedstawione badania przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia poniższych luk: 
 
Luka teoriopoznawcza 

• Odwołanie się do procesu społecznego kreowania rzeczywistości do analizy innowacyjności 
funkcji personalnej  

Luka metodologiczna 
• Wykorzystanie narzędzi projekcyjnych do badania uwarunkowań realizacji funkcji 

personalnej jako alternatywy dla badań korelacyjnych 

Luka empiryczna 
• Wykazanie, że sposób realizacji funkcji personalnej zdeterminowany jest nie tylko przez 

czynniki zewnętrzne, ale także wynika z wewnątrzorganizacyjnych relacji oraz percepcji cech 
otoczenia. Szczególną rolę odgrywa tu świadomość reguł wolnorynkowych i konieczność 
nastawienia na klienta. 

Nurt II - Instrumentarium i ró żnice kulturowe w jego stosowaniu  

W ramach tego nurtu przygotowane zostały opracowania teoretyczne, w których 
uporządkowano pojęcia i zagadnienia zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi w zmiennym, globalnym otoczeniu. Koncentrują się też na możliwości budowania 
przewagi konkurencyjnej w oparciu o posiadany kapitał ludzki. Wątkiem wspólnym dla tej 
problematyki i spajającym jest strategia personalna. Z tej perspektywy omawiane są na przykład 
systemy motywacyjne i ich zróżnicowanie kulturowe, proces rekrutacji i selekcji oraz różne podejścia 
do zarządzania kapitałem ludzkim. 

Prezentowane jest podejście, zgodnie z którym w procesie realizacji funkcji personalnej dąży 
się do zachowania spójności między działaniami operacyjnymi, taktycznymi i strategicznymi w 
organizacji. Tym samym uzyskuje się spójność wewnętrzną funkcji personalnej, tj. między 
poszczególnymi substrategiami i spójność zewnętrzną, tj. zgodność ze strategią ogólną organizacji.  
Efektem rozważań teoretycznych z tego obszaru są publikacje w monografiach naukowych: 

o Pawłowska A. 2013. Potencjał społeczny organizacji i strategia personalna, w: Bogdanienko, 
J., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Warszawa: PWE 



36 

 

o Pawłowska A. 2012. Rekrutacja w systemie zarządzania firmą, w: Bogdanienko J. (red.) 
Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji, Warszawa: WN WZ 
UW, s.13-29 

o Pawłowska, A. 2011. Kulturowe zróżnicowanie procesów motywacyjnych, w: Glinka B., 
Jelonek A. (red.), Zarządzanie międzykulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, s. 73-100 

Nurt III - Kompetencje przywódcze i ich znaczenie w budowaniu przewagi 
 konkurencyjnej organizacji 

Cel, pytania i metody badawcze 

Prezentowane w opracowaniu wyniki stanowią kontynuację badań ilościowych 
przeprowadzonych w latach 2012-2013 w ramach projektu „Perspektywa HR” przez Zespół 
Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowanym przez 
współautora publikacji dra M. Zdziarskiego, we współpracy z firmą doradczą PwC, Polskim 
Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz PKN Orlen SA. 

Wynika z nich, że według dyrektorów Działów Personalnych największych polskich 
przedsiębiorstw głównym czynnikiem sukcesu i kluczowe dla dynamicznego rozwoju firm są 
programy rozwoju przywództwa. Wraz ze współautorem zostały zaprojektowane badania jakościowe, 
których celem było sprawdzenie, w jaki sposób dyrektorzy personalni definiują kompetencję 
przywództwo i co z tego może wynikać dla procesów doskonalenia tej kompetencji, skoro 
wskazywana jest jako ważny i potrzebny obszar funkcjonowania firm.  

W prezentowanych badaniach przyjęto założenie, że sposób rozumienia przez dyrektorów 
Działów Personalnych kompetencji przywódczych zdeterminuje działania strategiczne i operacyjne w 
zakresie kryteriów i metod naboru, a zwłaszcza proces diagnozy potencjału przywódczego. Ponadto 
ukształtuje proces oceny i rozwoju tej kompetencji.  

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie cechy, zachowania i obszary 
aktywności badani Dyrektorzy wskazują, jako typowe dla przywódców. W trakcie wywiadów 
ustrukturalizowanych zadawano im dwa związane z tym pytania: czym jest dla Pani/Pana 
przywództwo oraz z jakimi sytuacjami związanymi z przywództwem zetknęła się Pani/Pan w sytuacji 
pracy. 

Pytania celowo miały charakter ogólny, aby zdiagnozować spontanicznie generowaną wiedzę 
na ten temat osób badanych, a bardziej szczegółowe mogłyby być sugerujące lub zbyt oczywiste. 
Tymczasem samoistne generowanie odpowiedzi wydaje się bardziej adekwatne, gdyż w procesie 
projektowania i realizacji programów rozwoju przywództwa osoby badane są właśnie w sytuacji 
działania bez zewnętrznego wspomagania i podejmują decyzje zgodnie z własnym wyobrażeniem na 
ten temat. 

Do analizy uzyskanego w trakcie wywiadów materiału badawczego wybrano model, który 
charakteryzuje kompetencje przywódcze oparte na wskaźnikach stosunkowo prostych do 
operacjonalizacji. Jednocześnie jest stosunkowo prosty do wykorzystania w analizie materiału 
badawczego, jakim są wywiady strukturalizowane, pozwalający przełożyć wskazywane przez 
badanych cechy i zachowania na wymiary kompetencji przywódczych. W satysfakcjonującym stopniu 
warunki te spełnia model potencjału przywódczego opracowany przez Nicky’ego Driesa and Rolanda 
Pepermansa (2012). Ważną zaletą tego modelu, pozwalającą na jego wykorzystanie do analizy treści 
wywiadów jest to, że opisuje on potencjał przywódczy w formie właśnie wskaźników behawioralnych, 
odwołujących się do zachowań, aktywności, działań, a nie cech osobowościowych, jako trwałych 
predyspozycji, które mogą być różnie definiowane i rozumiane. Dzięki temu, można zidentyfikować 
poszczególne wymiary, sprawdzając, o jakich zachowaniach przywódców mówią dyrektorzy 
personalni. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem tego modelu jest fakt, że 
powstał on w oparciu o dane empiryczne.  

 
 



37 

 

Wyniki badań i ich implikacje  
 

Obraz kompetencji przywódczych posiadany przez dyrektorów personalnych wydaje się być 
mało złożony i sprowadza się do tradycyjnego myślenia o przywództwie, opartym o osobowościowe 
atuty w postaci charyzmy.  

Powstaje pytanie, na ile jest to zgodne z potrzebami współczesnych organizacji, gdzie 
przywództwo zwłaszcza na wysokim szczeblu zarządzania musi zmierzyć się z jednostkami 
samodzielnymi, utalentowanymi i współpracować z nimi na zasadach partnerstwa. Tym bardziej, że 
obecnie sytuacja na rynku pracy zmienia się w stronę kontraktu transakcyjnego, w którym między 
pracodawcą a pracownikiem dochodzi do paraekonomicznej wymiany świadczeń w ramach ściśle 
określonego zakresu powinności i zadań obu stron (Adamska, 2011; Wellin, 2010). W tej sytuacji inne 
wymagania stawiane są przywódcom.  

W najnowszych podejściach do problemu przywództwa przyjmuje się, że pewne zachowania 
mogą być wypracowane w procesie szkoleniowym i błędem jest zakładanie, że przywódcą człowiek 
się rodzi (Adams K. i G.J. Galanes 2008: 298). 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że kompetencje przywódcze są w niewystarczającym stopniu 
zoperacjonalizowane przez dyrektorów personalnych. Tym samym trudno uznać, że w przyszłości 
przywództwo będzie we właściwym kierunku rozwijane i wykorzystywane do poprawy sprawności 
zarządzania oraz funkcjonowania firm na rynku. Ważne jest więc, aby osoby odpowiedzialne za 
zarządzanie ludźmi poświęciły więcej uwagi definiowaniu przywództwa w słownikach kompetencji. 
Pomoże to w dalszej kolejności opracować kryteria selekcji, oceny pracowniczej i programy 
szkoleniowe dopasowane do rzeczywistych proefektywnościowych potrzeb przywódczych organizacji 
i jej strategii. 

 

Efekty badań  

Zostały ogłoszone na międzynarodowej konferencji Academy of Management The HR Division Pekin, 
15-16 czerwca 2014. 

Ponadto opublikowane zostały w recenzowanym czasopiśmie naukowym z ministerialnej listy B oraz 
materiałach przygotowanych dla Urzędu Służby Cywilnej. 

o Pawłowska A., Zdziarski M. 2015. Dimensionality of Leadership in the Perceptions of Senior 
Human Resource Executives in Poland w: MBA.CE, Vol. 23, No. 1/2015 

o Pawłowska, A. 2006. Przywództwo, budowanie zespołów, motywowanie. Szkolenie generalne 
dla Urzędu Służby Cywilnej. Podręcznik dla trenera i uczestnika, Warszawa: Wydział 
Zarządzania UW w wersjach dla wyższego i średniego szczebla kierowniczego oraz stanowisk 
wykonawczych; materiał opracowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności 
administracyjnych. 

Przedstawione badania przyczyniają się w moim odczuciu do wypełnienia poniższych luk: 
Luka definicyjna i teoriopoznawcza 

• Przywództwo i jego operacjonalizacja w oparciu o wskaźniki behawioralne 
• Definiowanie przywództwa w kontekście kontraktu psychologicznego transakcyjnego 

Luka metodologiczna 
• Wykorzystanie modelu Nicky’ego Driesa i Rolanda Pepermansa (2012) do diagnozy 

wyobrażeń o zachowaniach charakterystycznych dla efektywnego przywództwa oraz 
możliwych do kształtowania i rozwijania w procesie szkoleniowym 

Luka empiryczna 
• Zasygnalizowanie konieczności przeprowadzenia operacjonalizacji przywództwa  
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6.4 Badania nad metodyką w obszarze zachowań organizacyjnych. 

Podejście autorskie 

Nurt I - Model analizy wewnątrzorganizacyjnych relacji jednostkowych i grupowych 

W tym nurcie badawczym testowano autorskie podejście metodyczne, które można zastosować 
do diagnozy relacji wewnątrzorganizacyjnych zarówno jednostkowych, jak i grupowych. Dzięki temu 
możliwe jest analizowanie społecznego kontekstu organizacyjnych działań i poszukiwanie 
wynikających z tego determinant. W tym przypadku zastosowano je do badania uwarunkowań 
realizacji funkcji personalnej. 

Punktem wyjścia jest założenie, że sposób realizacji zadań organizacyjnych jest konstruowany 
społecznie i powstaje, jako rezultat interakcji związanych z nimi podmiotów (na przykład 
kierownictwa, działu personalnego i związków zawodowych). Dlatego obserwacja i analiza 
obowiązującego w organizacji typu relacji między podmiotami w nie zaangażowanymi może wyjaśnić 
i dostarczyć informacji o czynnikach determinujących sposób ich realizacji. Wiąże się z tym 
konieczność ustalenia, czym są relacje i na czym polega ich wpływ na zachowania podmiotów oraz 
skutki w postaci działań w badanym obszarze funkcjonowania organizacji. Zaproponowany został 
model i wynikający z niego sposób postępowania (procedura) w procesie diagnostycznym. 

 
Rysunek 2. Model relacji społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W pierwszej kolejności po zidentyfikowaniu podmiotów zaangażowanych w realizację danego 
procesu w organizacji diagnozowany jest ich potencjał relacyjny, obejmujący w zależności od 
przyjętego podejścia teoretycznego, ich wyobrażenia społeczne, systemy znaczeń, schematy 
interpretacyjne i opisy ról organizacyjnych.  

Jednakże treści potencjałów relacyjnych determinują aktywność podmiotu we wstępnej fazie 
interakcji. Dalszy ich wpływ wiąże się z faktem, że problem realizacji danych działań w organizacji 
angażuje więcej niż jeden podmiot i dlatego pojawią się procesy oddziaływań społecznych, czyli 
„zderzanie się” potencjałów relacyjnych. Widać to na rysunku 2, gdzie przedstawiono Autorski model 
relacji społecznych. Skutki tych „zderzeń” i przewidywanie charakteru relacji może przebiegać z 
wykorzystaniem na przykład poniżej opisanej analizy transakcyjnej E. Bernego. 
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Nurt II -  Analiza transakcyjna E. Bernego  

W kolejnym nurcie badawczym Autorka podjęła próbę implementacji analizy transakcyjnej E. 
Bernego do nauki o zachowaniach organizacyjnych. Została ona wykorzystana przykładowo do: 

• opisu typu relacji jednostkowych i grupowych w organizacji; 
• identyfikacji uwarunkowań wyboru aktywności przedsiębiorczej jako rozwoju zawodowego; 
• wyjaśnienia różnic pokoleniowych w procesie komunikowania się kierownika z 

pracownikiem. 
Użyteczność analizy transakcyjnej wynika między innymi z tego, że jest koncepcją 

skoncentrowaną na aspektach społecznego funkcjonowania jednostki i grup.  Dlatego może być 
wykorzystywana w wielu dziedzinach, w tym także w odniesieniu do zachowań organizacyjnych. 
Według transakcjonalistów grupa to całość, którą można opisywać aparatem pojęciowym 
analogicznym do stosowanego w odniesieniu do jednostek. Możliwe więc było stworzenie modelu 
relacji międzygrupowych z perspektywy analizy transakcyjnej po uprzedniej transpozycji koncepcji z 
poziomu jednostkowego na grupowy.  

Wiele informacji o wynikających z wcześniej omawianego „zderzenia się” potencjałów 
relacyjnych w momencie transakcji skutkach dostarczają wprowadzone przez analizę transakcyjną 
reguły komunikacji interpersonalnej i międzygrupowej. Chodzi mianowicie o to, że nie koncentruje 
się ona na treści, lecz związku między podmiotami, jaki kształtuje się w trakcie procesu 
komunikowania się. Podmioty relacji mogą kształtować relacje oparte na dążeniu do porozumienia, 
współpracy, rzeczowych negocjacji czy też konfliktu, walki o dominację. Można też zidentyfikować 
występowanie relacji symbiotycznych i niekonstruktywnych gier psychologicznych. Wreszcie 
zdolność do podejmowania działań innowacyjnych i otwartość na zmiany w powiązaniu z 
konstruktywną kooperacją. 

Analiza transakcyjna została wykorzystana na przykład do analizy decyzji o byciu 
przedsiębiorcą, którą traktuje się jako wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Zastosowanie podejścia 
interpretacyjnego z perspektywy analizy transakcyjnej ma istotną zaletę. Mianowicie rozpatruje 
kandydata do danego zawodu w relacji z otoczeniem, środowiskiem danego zawodu. Dlatego jego 
cechy można nazwać potencjałem relacyjnym i poddać ocenie, czy podoła on realiom, jakie tam 
obowiązują. Dzięki analizie transakcyjnej można zbudować model relacji jednostki w odniesieniu do 
sytuacji zawodowej i przewidzieć jej efektywność. Potwierdzone to zostało w badaniu uczestników 
kursu przygotowującego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pracowników 
administracji publicznej. Dobór osób do badania opierał się na założeniu, że preferowana przez nich 
aktywność zawodowa spowoduje różnice w udzielanych odpowiedziach, co wskaże charakterystyczne 
dla przedsiębiorców treści zawarte w odpowiedziach analizowanych z perspektywy analizy 
transakcyjnej. Okazało się, że dzięki temu podejściu można dotrzeć do szeregu determinant wyboru 
zawodu poza zainteresowaniami i umiejętnościami, które nie byłyby możliwe do identyfikacji  innymi 
metodami.  

W innych badaniach w tym nurcie celem było poszukiwanie źródeł trudności we współpracy 
między pracodawcami, najczęściej menedżerami z pokolenia X  a młodym pokoleniem Y.  

Skoncentrowano się na treści kontraktu psychologicznego, jaki zostaje zawarty między tymi 
grupami. Jako podstawa wnioskowania o wynikającym z tego charakterze relacji wykorzystana została 
analiza transakcyjna E. Berne’go. 

Badanie przeprowadzono w oparciu o autorski, specjalnie skonstruowany kwestionariusz, 
składający się z części ilościowej i jakościowej. W części ilościowej badani oceniali zachowanie 
menedżera i własne. Jednocześnie badani określali sytuację, w jakiej się znajdują oraz przez nich 
preferowaną. W części jakościowej wykorzystano test Niedokończonych Zdań.  

Z badań wynika, że menedżerowie głównie nastawieni są na rzeczowe rozwiązywanie 
problemów. Wśród młodych pracowników wyróżnić można grupę, która oczekuje wsparcia i 
mentoringu oraz taką, która jest nastawiona innowacyjnie do rzeczywistości. Zastosowanie analizy 
transakcyjnej pozwala przypuszczać, że znajdują się wśród nich zarówno ci, którzy potrzebują 
wyzwań i możliwości kreatywnego działania, jak i podporządkowujący się. Są także nastawieni na 
rozwiązywanie problemów, choć tych ostatnich jest mniej.  



40 

 

Zidentyfikowano sytuację, która polega na tym, że menedżerowie komunikują się, koncentrując 
na realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów. Młodzi ludzie, lecz wykazują pewną 
niesamodzielność, oczekując instrukcji i pewnej opieki. Poprawa jakości współpracy 
międzygeneracyjnej jest możliwa, jeśli obie strony uzgodnią wzajemne oczekiwania i usprawnią 
proces komunikowania się. Generalnie zaś młode pokolenie posiada cechy, które choć w pierwszym 
odruchu traktowane są przez pracodawców jako wady, umiejętnie wykorzystane mogą wspomóc 
rozwój firm. Wiele wskazuje też na to, że pokolenia Y nie należy traktować jako jednolitą grupę pod 
względem ich zachowań w pracy. To wyjaśnia sprzeczności i niespójności w istniejących publikacjach 
na ten temat. Wykazano tym samy użyteczność zastosowania analizy transakcyjnej. 

Nurt III - Metody projekcyjne  

W kolejnym nurcie badawczym sprawdzano zakres wykorzystania do badań nad zachowaniami 
i organizacyjną rzeczywistością społeczną specyficznego podejścia diagnostycznego, jakim są metody 
projekcyjne. W szczególności Test Niedokończonych Zdań wzorowany na Rotter Incomplete 
Sentences Blank (RISB) oraz Test Metafor. 

Zasadniczym argumentem za ich stosowaniem przemawia fakt, że zachowania organizacyjne 
wiążą się z interakcjami i relacjami interpersonalnymi. Jako obiekt badawczy mają więc cechy 
związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki wraz z wynikającymi z tego trudnościami 
przeprowadzenia rzetelnego i wiarygodnego procesu diagnostycznego, z uwagi na przykład na silną 
potrzebę aprobaty społecznej. 

Główną ich zaletą jest to, że dostarczają wiedzy na temat społecznego podsystemu organizacji i 
pozwalają dotrzeć do często trudno uchwytnych aspektów, których członkowie organizacji nie są 
świadomi lub nie chcą o nich mówić. Dostarcza konkretnego materiału do analizy, dyskusji i zmiany 
w celu poprawy efektywności funkcjonowania. Metody projekcyjne mają duże możliwości 
aplikacyjne i mogą być wykorzystane w szerokim spektrum rodzajów organizacji oraz problemów 
badawczych tak, jak to jest na przykład w badaniach konsumenckich. 

 Należy jednak mieć cały czas na uwadze ograniczenia w interpretacji danych, które dzięki nim 
się uzyskuje. Dlatego zaleca się, aby poddać je weryfikacji z wykorzystaniem współczynnika stopnia 
zgodności sędziów kompetentnych W- Kendalla (Brzeziński 1996: 500-505).  

 Przedstawione postępowanie metodologiczne zwiększa wiarygodność uzyskanego w procesie 
diagnostycznym, np. obrazu relacji społecznych w danej organizacji. Pozwala na rzetelniejszą ocenę 
ich wpływu na sposób realizacji działań będących przedmiotem zainteresowania badawczego. Tym 
samym daje nowe możliwości w badaniach nad zachowaniami organizacyjnymi i uzyskanie tym 
samym wartości dodanej dzięki podejściu interdyscyplinarnemu. Stworzenie nowego obszaru 
możliwości badawczych, poznawczych i korzyści aplikacyjnych kreuje kolejne perspektywy 
rozwiązywania problemów związanych z czynnikiem ludzkim w organizacji. 
 

Efekty zastosowania powyższych podejść zostały przedstawione w poniższych publikacjach. 

o Pawłowska A., Mróz B., Nieżurawska J., Wileczek A., Bubiak B., Jedlikowska D. 2014. Szef 
X - Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, Warszawa: Texter,  ISBN: 978-83-
7790-525-8 (w przygotowaniu wydanie drugie) 

o Pawłowska A. 2012 Projective methods in diagnosing an individual’s cognitive map of 
occupations, w: Mróz B. (red.) Functioning in the workplace. Quantitative and qualitative 
psychological research. Warszawa: Scholar Publishing House, s. 115-127 

o Pawłowska A., Skorek M. 2012. Obraz uczestników rynku farmaceutycznego. Badanie 
pilotażowe, w: Problemy Zarządzania, Vol. 10, nr 1/2012 (35), t. 1 s. 85-97 

o Pawłowska, A. 2006. Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod 
projekcyjnych, w: Studia i Materiały, 1/2006 (3), s. 7-17 

o Pawłowska, A. 2006. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju funkcji personalnej, 
w: Król, H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Warszawa: 
Vizja Press&IT, ss. 497-508 
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7 Syntetyczna charakterystyka dorobku naukowo-badawczego 

7.1  Opis publikacji1 

Zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w Załączniku nr 4 jestem autorką lub współautorką 31 
publikacji i opracowań naukowych, w tym 11 w języku angielskim oraz 1 w jęz. bułgarskim. Ponadto 
3 publikacje znajdują się w czasopismach z ministerialnej listy A i 1 na Web of Science. W ramach 
dorobku 19 publikacji napisałam samodzielnie, jako odrębne opracowania lub rozdziały w 
monografiach. 

Na mój dorobek naukowo-badawczy po uzyskaniu stopnia doktora składają się: 

• Monografia Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi, która 
stanowi moje osiągnięcie naukowe w świetle art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.). 

• Trzy artykuły opublikowane w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych 
znajdujących się na liście Journal Citations Report (JCR), tj. 1 w European Management 
Journal (lista A MNiSW, impact factor: 2,48, liczba punktów: 25 MNiSW, 
wydawnictwo: Elsevier) i 2 w Transformations in Business and Economics (lista A 
MNiSW, impact factor: 1,67, liczba punktów: 32 MNiSW w 2010 roku2; 

• Rozdział w międzynarodowej monografii wydanej poza Polską (Zagrzeb, Chorwacja) 
zamieszczonej na Web of Science. 

• Rozdziały w 3 monografiach wydanych poza granicami Polski. 
• 3 publikacje wydane poza Polską w recenzowanych czasopismach. 
• 1 międzynarodowe, anglojęzyczne, wydane za granicą (Łotwa) opracowanie conference 

proceedings. 
• Artykuł w jęz. bułgarskim zamieszczony w czasopiśmie zagranicznym Čoveški resursi 

(Bułgaria) nieobjętym oceną parametryczną MNiSW; 
• 9 artykułów w czasopismach recenzowanych objętych listą B MNiSW,  
• Rozdziały w 11 monografiach, z czego dwóch anglojęzycznych, 
• 1 recenzowane opracowanie projektowe, 
• Redagowałam wspólnie z prof. dr hab. B. Glinką numer Problemów Zarządzania 1/2015 

(51). 

 

7.1.1 Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation 

Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

Sumaryczny impact factor naukowych publikacji, opublikowanych po uzyskaniu stopnia 
doktora, wynosi  4,15. Składają się na niego IF (2017) 2,48 za publikację „European Management 
Journal” oraz IF (2010) 1,67 za publikację w „Transformation in Business & Economics”. Nie 
uwzględnia on impact factora za publikację z 2006 w „Transformation in Business & Economics” 
z powodu niedostępności informacji na ten temat. 

7.1.2 Liczba cytowań publikacji 

Liczba cytowań moich publikacji według bazy Web of Science wynosi 7. 

                                                           
1 Opis wynika z zestawienia zawartego w Załączniku 4 do Wniosku. 
2 Dane pochodzą ze strony http://impactfactor.pl/czasopisma/25067, data pobrania 7.12.2017, dla wydania z 
2006 roku – brak danych. 
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7.1.3 Indeks Hirscha opublikowanych publikacji 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosi 2. 

7.2 Współpraca recenzencka z periodykami naukowymi 

Stale współpracuję jako recenzent z następującymi periodykami naukowymi: 

• od 2017 - Journal of Organizational Change Management - impact factor 0.761, 
ministerialna lista A 

• od 2015 - European Management Journal – impact factor 2.48, ministerialna lista 
A 

• od 2017 - Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. Scientific 
Journal of Nowy Sacz Business School – National-Louis University 

• od 2016 - Journal of Marketing and Consumer Behavior in Emerging Markets 
• Problemy Zarządzania Wydział Zarządzania UW 
• Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW  

 
Od 2014 roku jestem recenzentem artykułów nadsyłanych w ramach cyklicznej 

międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość XXI wieku Wydział Zarządzania UW. 

Szczegółowe zestawienie ilości napisanych recenzji znajduje się w zamieszczonej poniżej 
Tabeli 4 oraz w Załączniku 4. 

7.3 Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami 

badawczymi oraz udział w takich projektach 

Po uzyskaniu stopnia doktora kierowałam i brałam udział w 6 projektach z zakresu badań nad 
zarządzaniem ludźmi, rynkiem pracy i bezrobociem. 

Kierownictwo w finansowanych zewnętrznie krajowych projektach badawczych 
 

2006 - kierownik projektu badawczo-wdrożeniowego Opracowanie założeń programowych 
szkoleń generalnych i specjalistycznych dla korpusu służby cywilnej w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – Działanie 2.4 
Wzmocnienie zdolności administracyjnych; 

2009 - 2010 - Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki 
kierownik specjalizacji Zarządzanie kompetencjami; 

Kierownictwo w finansowanych zewnętrznie międzynarodowych projektach badawczych 

2014 – kierownik ds. badań w projekcie ponadnarodowym we współpracy z duńskim Aarhus 
Job Center Zmiana myślenia kluczem do integracji społecznej, POKL.07.02.01-14-004/13 

2010 - 2012 – kierownik ds. badań w ponadnarodowym projekcie innowacyjno-testującym 
we współpracy z duńskim Aarhus Job Center Adaptacja modelu „WellBox” jako narzędzia 
wydłużenia wieku aktywności zawodowej na mazowieckim regionalnym rynku pracy 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VI. 
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Jako członek zespołu badawczego nadal występuję lub występowałam w następujących projektach: 

2017 – konsultant przy opracowywaniu procesu badawczego (budowa narzędzia 
diagnostycznego) w projekcie Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3) 2017 
finansowanym w programie H2020-MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie Research 
and Innovation Staff Exchange). Liderem projektu jest Northumbria University, a uczestniczą 
w nim przedsiębiorstwa i uczelnie z Polski, Słowenii, Irlandii oraz Korei Południowej; 

2013 – członek zespołu badawczego na etapie projektowania i realizacji badań oraz analizy 
danych w projekcie HR Perspective realizowanym przez Międzynarodowe Centrum 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z dr M. Zdziarskim, PWC, Polskim 
Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz PKN Orlen SA;  

Przed doktoratem: 

1993 grudzień - 1994 styczeń – program badań nad bezrobociem Polskiej Akademii Nauk. 
Opracowywanie danych. 

Ponadto prowadziłam 4 projekty w ramach badań własnych finansowanych przez Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze środków przyznanych przez MNiSW na rozwój 
potencjału badawczego (tzw. badania własne i statutowe).  Badania te odnosiły się do następujących 
zagadnień:  
 

2014-2016 – „Badanie wzorców rozwoju zawodowego ze względu na ich konsekwencje dla 
zatrudnialności na niepewnym rynku pracy oraz skutki dla procesu zarządzania ludźmi w 
organizacji”. 
2011 – „Badania nad autorskim kwestionariuszem diagnozującym predyspozycje zawodowe. 
określenie mocy predyktywnej narzędzia i wskazanie zakresu jego wykorzystania w 
szczególności do diagnozy kompetencji przedsiębiorczych.”  
2006 – „Badania dotyczące psychospołecznych uwarunkowań podejmowania aktywności 
przedsiębiorczej.” 
2004 - 2005 - „Społeczne wyobrażenia świata biznesu, jako determinanty podejmowania 
aktywności gospodarczej”. 

 
Przed doktoratem: 

2001 - „Analiza relacji interpersonalnych w organizacji z wykorzystaniem analizy 
transakcyjnej E. Bernego.” 
2000 - „Diagnozowanie kultury organizacyjnej z wykorzystaniem analizy transakcyjnej E. 
Bernego.” 

7.4 Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową  

W latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2017 otrzymałam w sumie 9 nagród 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, w tym 7 indywidualnych, 1 indywidualna za osiągnięcia 
naukowe III stopnia i 1 zespołowa za osiągnięcia naukowe.  

W 2014 – otrzymałam wyróżnienie w konkursie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii, Uniwersytetu Warszawskiego w kategorii innowacyjne projekty aplikacyjne w obszarze 
nauk o organizacji i zarządzaniu.  

Za wystąpienia na międzynarodowych konferencjach w latach 2005 i 2006  otrzymałam wraz ze 
współautorami 2nd Best Paper Award: 
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o Kacprzak A., Pawłowska A., Strzelecki A., (2005) Postmodern consumption patterns in polish 
entrepreneurs’ behavior, międzynarodowa konferencja Postmodern Society and Consumption 
Patterns from the Perspective of Social Sciences, University of Kaunas, Kowno, Litwa, 15-16 
kwietnia 2005, wystąpienie współautora w języku angielskim 

o Strzelecki A., Kacprzak A., Pawłowska A.(2006) To be or not to be ... An entrepreneur? An 
analysis of polish students’ entrepreneurial predispositions, międzynarodowa konferencja 
Market and Human Aspects in International Economy, University of Latvia, Ryga, Łotwa, 7-8 
kwietnia 2006, wystąpienie współautora w języku angielskim 

7.5 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych 

konferencjach  

Po uzyskaniu stopnia doktora ogłaszałam wyniki prowadzonych przeze mnie badań na 22 
konferencjach i seminariach naukowych, w tym miałam: 

• 12 wystąpień na konferencjach międzynarodowych, 7 na konferencjach organizowanych w 
Polsce i 5 na konferencjach organizowanych za granicą (w tym 5 referatów w języku 
angielskim w tym 3 ze współautorami); 

• 10 wystąpień na polskich konferencjach i seminariach. 

 Byłam członkiem komitetów organizacyjnych 4 konferencji międzynarodowych, 1 polskiej, a 
w 3 z nich jednocześnie recenzentem. 

• Międzynarodowa konferencja Przedsiębiorczość XXI wieku Wydział Zarządzania UW, 
Warszawa, 2014,  2015,  2017 (recenzent); 

• Międzynarodowa konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
WellBox.PL – innowacyjne rozwiązanie dla polskiego rynku pracy, Warszawa, 2012; 

• Konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Młodzi przedsiębiorcy, 
Warszawa, 2011. 

Szczegółowe informacje o referatach wygłaszanych na konferencjach i seminariach po 
uzyskaniu stopnia doktora znajdują się w Załączniku 4. 

7.6 Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych 

Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych opisanych w pkt.7.1-7.5 i zaprezentowanych 
w Załączniku 4 zawarte zostało w tabeli 4. 
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Tabela 4. Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych przed i po uzyskaniu stopnia doktora. 

Wyszczególnienie Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Po uzyskaniu 
stopnia doktora 

CHARAKTERYSTYKA AKTYWNO ŚCI 
PUBLIKACYJNEJ   
Artykuły w czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Reports, tzw. Lista A 
MNiSW 

- 3 

Rozdziały w monografii na Web of Science - 1 
Artykuły w czasopismach znajdujących się na 
tzw. Liście B MNiSW - 9 
Monografie autorskie - 1 
Monografie współautorskie - 1 
Rozdziały w monografiach w jęz. angielskim - 3 
Rozdziały w monografiach w jęz. polskim 2 8 
Rozdziały w monografiach krajowych 
opublikowanych zagranicą  - 1 
Publikacje zagraniczne nieobjęte oceną 
parametryczną MNiSW 1 1 
Redakcja numeru specjalnego czasopisma - 1 
Publikacje conference proceedings - 1 
Recenzowane opracowania projektowe - 1 

Razem publikacje: 34 
Sumaryczny Impact Factor 4,15 
Liczba cytowań według Web of Science 7 
Indeks H według Web of Science 2 
   
PROJEKTY BADAWCZE   
Funkcja kierownicza 2 8 

w tym międzynarodowe - 2 
Funkcja wykonawcza 1 2 

w tym międzynarodowe - 1 
   
NAGRODY - 11 
WYGŁOSZONE REFERATY NA 
KONFERENCJACH I SEMINARIACH 
NAUKOWYCH 

  

Konferencje międzynarodowe  12 
Konferencje ogólnopolskie  5 
W tym referaty w języku angielskim  5 
Źródło: opracowanie własne  
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8 Syntetyczna charakterystyka dorobku dydaktycznego i 

popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 

 Działalność dydaktyczna 

 Po uzyskaniu stopnia doktora w ramach działalności dydaktycznej prowadziłam 7 wykładów 
kursowych i specjalizacyjnych na studiach stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych pierwszego oraz 
drugiego stopnia. Ponadto prowadziłam 6 ćwiczeń i konwersatoriów. Szczegółowe informacje o 
tematyce prowadzonych zajęć znajdują się w Załączniku 4. 

 W ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW prowadzę wykłady dla 
Executive MBA WZ UW Zarządzanie Zasobami Ludzkimi., a wcześniej dla PreMBA Komunikacja 
interpersonalna. Prowadziłam wykład w języku angielskim Human Resource Management w 
2017 roku dla Global MBA WZ UW. 

 Oprócz tego od wielu lat prowadzę autorski wykład monograficzny Mechanizmy i 
prawidłowości wykorzystywane w reklamie. Dla słuchaczy studiów podyplomowych opracowałam 
zajęcia: Komunikacja w zespole projektowym, Trening kreatywności, Przywództwo i kierowanie 
ludźmi oraz Integracyjny trening psychologiczny. Prowadziłam też aktywność dydaktyczną na 
studiach podyplomowych dedykowanych dla nauczycieli przedsiębiorczości (2007-2008 
Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości), dla Wymiaru 
Sprawiedliwości (2009-2010 Motywowanie do pracy) oraz Polskiego Forum HR w ramach 
Studium Profesjonalnej Rekrutacji (2011-2012 Rekrutacja w systemie zarządzania firmą). 
W latach 2003-2006 prowadziłam także na Wydziale Psychologii UW konwersatorium Praktyki 
motywowania do pracy. 

 Wykazywałam także aktywność dydaktyczną w ramach projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych UE realizowanych przez Wydział Zarządzania UW. W tym: 

POKL 2007 - 2013  

Działanie 2.1 Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Kadr Nowoczesnej Gospodarki 
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa;  
 2009-2010 - kierownik specjalizacji Zarządzanie kompetencjami,  
Działanie 6.2 Młodzi w biznesie - Trening interpersonalny 

ZPORR 2004-2006  

• Działanie 2.5 Przedsiębiorczość – zakładamy własną firmę – Trening komunikacyjny i 
interpersonalny 

• Działanie 2.1 Wykwalifikowane kadry nowoczesnej administracji - Umiejętności 
kierownicze 

 
 W ramach seminarium dyplomowego Zarządzanie ludźmi we współczesnej organizacji 
wypromowałam 111 magistrów i 81 licencjatów oraz zrecenzowałam 148 prac licencjackich i 
magisterskich. Więcej informacji znajduje się w Załączniku 4. 
 
Działalność organizacyjna 

 W latach 2010-2012 pełniłam obowiązki kierownika  Zakładu Socjologii Organizacji. Do 
szczególnych moich osiągnięć organizacyjnych zaliczam założenie w 2006 roku Biura Karier 
Wydziału Zarządzania i prowadzenie go z sukcesem przez osiem lat. Organizacja ta istnieje do dnia 
dzisiejszego. 
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 Od 2013 roku do chwili obecnej jestem członkiem Rady Wydziału (niesamodzielni), a od 
2016 członkiem Zespołu ds. Akredytacji. Od 2013 uczestniczę w pracach Rady Programowej. W 
latach 2013-2015 byłam członkiem Rady Bibliotecznej i Rady ds. Badań, a w 2008 byłam członkiem 
komisji wyborczej WZ UW. 

W ramach działalności popularyzującej naukę uczestniczyłam w 22 konferencjach naukowych (12 
międzynarodowych), na których wygłaszałam referaty, z czego 5 w języku angielskim. W 5 
konferencjach (w tym w 4 międzynarodowych) byłam członkiem komitetu organizacyjnego.  
Wygłosiłam także referat w ramach czwartej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
organizowanego przez Konfederację Pracodawców Polskich Lewiatan.  

Współpracowałam ze studenckim Kołem Naukowym Praktycznych Metod Zarządzania Wydziału 
Zarządzania oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (2003-2004), a w latach 2005 – 2007 z Kołem 
Naukowym Praktyk WZ UW przy realizacji projektu Junior Menedżer. 

W ramach współpracy międzynarodowej, prezentowałam wyniki swoich badań na 12 
międzynarodowych konferencjach. Opublikowałam rozdziały w 3 monografiach wydanych poza 
granicami Polski, 3 publikacje wydane poza Polską w recenzowanych czasopismach, 
międzynarodowe, anglojęzyczne, wydane za granicą (Łotwa) opracowanie w conference proceedings 
oraz artykuł w jęz. bułgarskim zamieszczony w czasopiśmie zagranicznym Čoveški resursi (Bułgaria) 
nieobjętym oceną parametryczną MNiSW. 

Obecnie uczestniczę, jako konsultant przy opracowywaniu procesu badawczego (budowa narzędzia 
diagnostycznego) w międzynarodowym projekcie Global Entrepreneurial Talent Management 3 
(GETM3) 2017 finansowanym w programie H2020-MSCA-RISE-2016 (Marie Skłodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange). Liderem projektu jest Northumbria University, a 
uczestniczą w nim przedsiębiorstwa i uczelnie z Polski, Słowenii, Irlandii oraz Korei Południowej. 

Od 2010 współpracuję i w jej ramach byłam z wizytą studyjną w Job Center Aarhus w Danii, 
partnerem w dwóch projektach, w których byłam kierownikiem ds. badań.  

W latach 2005-2008 Współpracowałam z uniwersytetami w Kownie (Kaunas Faculty of Humanities 
Vilnius University, Lituania) i  Rydze (University of Latvia). 

W ramach działalności eksperckiej na stałe współpracuję z Centrum Przedsiębiorczości oraz 
Centrum Projektów i Ekspertyz Wydziału Zarządzania UW. 

Jednym z efektów badań realizowanych przez kierowany przeze mnie zespół badawczy w ramach 
ponadnarodowego projektu z Job Center Aarhus było opracowanie rekomendacji dla senackiej 
Komisji  Rodziny i Polityki Społecznej dotyczących rozwiązań stosowanych w modelu testowanym 
dla polskiego rynku pracy.  

W latach 2007 - 2017 pełniłam funkcję zastępcy członka Podkomitetu Monitorującego PO KL 2007-
2013 Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego. 

Potwierdzeniem aplikowalności prowadzonych przeze mnie badań i relacji z otoczeniem biznesowym 
może być fakt, że w 2014 roku w konkursie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii 
Uniwersytetu Warszawskiego otrzymałam wyróżnienie w kategorii innowacyjne projekty aplikacyjne 
w obszarze nauk o organizacji i zarządzaniu. 

W roku 2017 w ramach finału konkursu organizowanego dla Grupy Żywiec występowałam jako 
ekspert oceniający prace projektowe studentów WZ UW. W 2011 byłam sędzią w konkursie na 
sprzedawcę roku Polish National Sales Awards.  

W latach 2007-2008 reprezentowałam nauczycieli akademickich w zespole ds. systemu 
jakości nauczania. 
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W latach 2004 – 2007 pracowałam jako konsultant zewnętrzny w międzynarodowej firmie doradztwa 
personalnego Hay Group S.A.. Brałam udział w projektach dotyczących zarządzania zasobami 
ludzkimi, głównie, jako asesor Centrum Oceny (Assessment Center) w ramach diagnozy kompetencji 
pracowników. 

W procesach diagnozy kompetencji i selekcji pracowników współpracowałam z firmą Bielmar sp. z 
o.o. Bielsko-Biała i Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

Prowadziłam szkolenia dla wielu firm i instytucji w tym, na przykład dla Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Polskiego Forum HR, Wymiaru Sprawiedliwości i 
Mota-Engile Central Europe S.A. w Krakowie. 

Przed doktoratem w latach 1996-1997 pracowałam w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej 
w projekcie ALSO, jako koordynator do spraw wdrożeń oprogramowania wspomagającego 
system pomocy społecznej. 

W 1994 roku odbyłam praktykę studencką AIESEC w firmie Alcatel Telecom Norway w 
Oslo (Norwegia). 

W latach 1993-1994 uczestniczyłam przy opracowywaniu danych w programie badań nad 
bezrobociem Polskiej Akademii Nauk.  
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Tabela 5. Podsumowanie aktywności dydaktycznej, popularyzującej naukę oraz wspólpracy 
międzynarodowej 

Wyszczególnienie Dane liczbowe 
DZIAŁALNO ŚĆ DYDAKTYCZNA   
Prowadzone wykłady, w tym: 10 

• w języku angielskim 1 
• dla studiów MBA 2 

Prowadzone ćwiczenia i konwersatoria 6 
Prowadzone seminaria dyplomowe 2 
Liczba wypromowanych magistrów 111 
Liczba wypromowanych licencjatów 81 
Recenzowanie pracy dyplomowych - ogółem 148 
Liczba recenzji prac magisterskich 79 
Liczba recenzji prac licencjackich 69  
DZIAŁALNO ŚĆ ORGANIZACYJNA  
Członek Rady Wydziału - liczba kadencji 2 
Członkostwo w Zespole ds. Akredytacji 1 
Członkostwo w radach wydziałowych 3 
Założenie i prowadzenie organizacji studenckiej - Biura Karier 1 
DZIAŁALNO ŚĆ POPULARYZUJĄCA NAUKĘ  
Prezentacja wyników badań poza ośrodkami naukowymi (Konfederacja 
Pracodawców Polskich Lewiatan) 1 
Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi 2 
WSPÓŁPRACA MI ĘDZYNARODOWA  
Projekty badawcze z udziałem partnera zagranicznego: kierowanie 2 
Projekty badawcze z udziałem partnera zagranicznego: wykonawstwo 1 
Prezentowanie wyników badań na konferencjach zagranicznych 12 
Recenzowanie artykułów w czasopismach zagranicznych 3 
Wizyta studyjna w zagranicznym ośrodku pozanaukowym 1 
DZIAŁALNO ŚĆ EKSPERCKA  
Recenzje artykułów w czasopismach polskich 17 
Recenzje artykułów w czasopismach anglojęzycznych 9 
Współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi 10 
Członkostwo w zespołach eksperckich 3 
Autorstwo/współautorstwo ekspertyz, raportów dla podmiotów społeczno-
gospodarczych 2 
Członkostwo w pozanaukowych zespołach konkursowych 2 
Źródło:opracowanie własne 
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