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1. Wst´p
W drugiej po∏owie XX w., a w szczególnoÊci w latach 80., nastàpi∏y znaczàce zmiany w postrzeganiu roli pracownika, czy szerzej cz∏owieka, w funkcjonowaniu organizacji. Konsekwencjà, a poniekàd i przejawem tych zmian by∏y
opracowywane koncepcje oraz metody identyfikujàce i opisujàce znaczenie zasobów ludzkich dla przedsi´biorstwa. Nie sposób nie odnotowaç równie˝, ˝e
to w∏aÊnie we wspomnianym okresie zacz´to pos∏ugiwaç si´ poj´ciem „zarzàdzanie zasobami ludzkimi” (ZZL). Poj´cie to ÊciÊle zwiàzane by∏o z modelami
prezentujàcymi optymalny sposób zarzàdzania zasobami ludzkimi organizacji.
Dà˝ono mi´dzy innymi do wskazania zale˝noÊci ∏àczàcych funkcj´ personalnà
przedsi´biorstwa z ogó∏em zewn´trznych i wewn´trznych czynników, w tym
przede wszystkim ze strategià organizacji. Niektórzy badacze zajmujàcy si´
omawianà tu problematykà zwrócili uwag´ równie˝ na relacje ∏àczàce interesariuszy (ang. stakeholders) z funkcjà personalnà, uwzgl´dniajàc je, bezpoÊrednio lub poÊrednio, w modelach zarzàdzania zasobami ludzkimi.

2. Wybrane modele zarzàdzania zasobami ludzkimi
Niewàtpliwie najwi´kszy wp∏yw na rozwój dyscypliny zarzàdzania zasobami ludzkimi wywarli badacze pracujàcy w dwóch oÊrodkach w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie w Michigan i Harvardzie, którzy w tym samym –
1984 roku przedstawili modele tego zarzàdzania.
Model opracowany przez Ch. Fombruna, N. Tichy’ego i M. Devanna, a potocznie okreÊlany jako model Michigan, zak∏ada istnienie czterech kluczowych
sk∏adników, b´dàcych zarazem obszarami zadaniowymi zarzàdzania zasobami
ludzkimi: selekcji, oceniania, rozwoju i wynagradzania, ukierunkowanych na
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wzrost organizacyjnych wyników, co ilustruje rys. 1. Te obszary sà wzajemnie
po∏àczone, tworzàc pewien cykl zasobów ludzkich.

Rozwój zasobów ludzkich

Selekcja

Dzia∏alnoÊç

Ocena

Wynagradzanie

Rys. 1. Zarzàdzanie zasobami ludzkimi w modelu Michigan
èród∏o: [Bratton, Gold 2003, s. 19].

Wyniki pracy stajà si´ wi´c tutaj zmiennà, która sprz´˝ona jest z wymienionymi sk∏adnikami ZZL. Kluczowe znaczenie ma jednak to, ˝e w modelu tym
podkreÊlano zwiàzki wyst´pujàce mi´dzy strategià, strukturà i zarzàdzaniem zasobami ludzkimi, przy czym priorytetem sta∏a si´ strategia [Paauwe 2004, s. 26].
Znacznie bardziej z∏o˝one relacje przedstawiono w modelu opracowanym
przez naukowców z Harvard Business School (rys. 2.). Opiera∏ si´ on na za∏o˝eniu, ˝e zarzàdzanie zasobami ludzkimi powinno bazowaç na krytycznej analizie ˝àdaƒ interesariuszy i licznych czynników sytuacyjnych. Zwrócono uwag´ na interesariuszy, poniewa˝ przyj´to, i˝ jednym z g∏ównych zadaƒ
mened˝erów jest równowa˝enie korzyÊci ró˝nych podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji i kszta∏towanie dobrych relacji z nimi.
Z kolei czynniki sytuacyjne wywodzàce si´ z wn´trza organizacji lub jej otoczenia mogà kreowaç polityk´ ZZL, ale tak˝e, choç w ró˝nym stopniu, podlegajà wp∏ywom polityki personalnej.
W modelu harwardzkim, którego autorami sà M. Beer, R. Walton i B. Spector, uwzgl´dnione zosta∏y krótko- i d∏ugoterminowe konsekwencje zarzàdzania zasobami ludzkimi. W krótkim okresie ZZL ma wp∏yw na zaanga˝owanie
pracowników w realizacj´ organizacyjnych celów (commitment), podzielanie
przez pracowników wizji przysz∏oÊci organizacji (congruence), kompetencje
pracowników (competence), efektywnoÊç dzia∏ania (cost-effectiveness). Z kolei d∏ugoterminowe skutki mogà byç rozpatrywane na trzech poziomach: jednostki, organizacji i spo∏eczeƒstwa. W przypadku jednostki chodzi tu o psychologiczne korzyÊci osiàgane przez nià w zwiàzku z pracà. JednoczeÊnie, na
poziomie organizacji, wzrost efektywnoÊci umo˝liwia przetrwanie i rozwój or-
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ganizacji. Zarzàdzanie zasobami ludzkimi znajduje tak˝e odzwierciedlenie
w dobrobycie spo∏ecznym [Bratton, Gold 2003, s. 19–20].
M. Beer i jego wspó∏pracownicy zidentyfikowali równie˝ trzy warianty zarzàdzania zasobami ludzkimi. Warianty te ró˝nià si´ ze wzgl´du na przyj´ty
w organizacji zakres partycypacji pracowniczej, od „biurokracji”, w której pracownik jest podw∏adnym, poprzez „rynek”, gdzie jest pracobiorcà, a˝ do „klanu”, gdzie staje si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem organizacji.
G∏ówne za∏o˝enie innego modelu zaproponowanego przez D. Guesta polega na tym, ˝e jeÊli zostanie wprowadzony zintegrowany i spójny zestaw obszarów zadaniowych ZZL, mo˝liwe b´dzie osiàgni´cie lepszych wyników indywidualnych. Znajdzie to równie˝ odzwierciedlenie w lepszych wynikach
organizacyjnych. Model Guesta ma szeÊç komponentów: strategia ZZL, obszary zadaniowe ZZL, wyniki ZZL, zmiany zachowaƒ, wyniki dzia∏ania, wyniki
finansowe [Bratton, Gold 2003, s. 22].
Tabela 1. Model zarzàdzania zasobami ludzkimi autorstwa Guesta
Strategia ZZL

Obszary
zadaniowe
ZZL

Wyniki ZZL

Wysi∏ek/
motywacja

Selekcja
Zró˝nicowanie
(innowacja)
Dostosowywanie (jakoÊç)
Koszty
(redukcja
kosztów)

Szkolenia
Ocenianie
Wynagradzanie
Projektowanie pracy
Zaanga˝owanie
Pozycja i bezpieczeƒstwo

Zmiany
zachowaƒ

Zaanga˝owanie
JakoÊç

Wspó∏praca

ElastycznoÊç

Zaanga˝owanie
Obywatelstwo organizacyjne

Wyniki
dzia∏ania
Wysoka:
– produktywnoÊç
– jakoÊç
– innowacyjnoÊç
Niska:
– absencyjnoÊç
– rotacja pracowników
– konfliktowoÊç
– skargi
klientów

Wyniki
finansowe
Zyski

Zwroty
z inwestycji

èród∏o: [Guest 1997, s. 263–267] za [Bratton, Gold 2003, s. 22].

W modelu tym wià˝e si´ strategi´ ZZL z ogólnà strategià organizacji, co
wi´cej, jako ˝e jest to model analityczny, ocenia si´ tu wp∏yw ZZL na sukces
organizacji i jej finansowe wyniki. Podobnie jak w modelu harwardzkim, zaanga˝owanie pracowników jest przez Guesta traktowane jako podstawowa korzyÊç, sprz´˝ona z przywiàzywaniem pracowników do organizacji i osiàganiem
zmian w zachowaniach, a przejawiajàcych si´ w zwi´kszonym wysi∏ku, wspó∏pracy i w postawie obywatelstwa organizacyjnego. Tylko wówczas, gdy osiàgni´te zostanà zaanga˝owanie, jakoÊç i elastycznoÊç, mo˝liwe b´dzie osiàgni´cie wyjàtkowych efektów dzia∏ania [Bratton, Gold 2003, s. 22].

Wyniki ZZL
Zaanga˝owanie
Kompetencje
ZgodnoÊç
EfektywnoÊç

Polityka ZZL
Partycypacja
pracownicza
Przep∏ywy
pracowników
Systemy
wynagradzania
Systemy pracy

èród∏o: [Beer i in. 1984] za [Bratton, Gold 2003, s. 20].

Rys. 2. Model harwardzki zarzàdzania zasobami ludzkimi

Charakter zasobów pracy
Strategia i warunki dzia∏ania
Filozofia zarzàdzania
Rynek pracy
Zwiàzki zawodowe
Technologia
Prawo i spo∏eczne wartoÊci

Czynniki sytuacyjne

Akcjonariusze
Kadra mened˝erska
Pracownicy
W∏adze paƒstwowe
Spo∏eczeƒstwo
Zwiàzki zawodowe

Interesy interesariuszy

Indywidualny
dobrobyt
EfektywnoÊç
organizacyjna
Spo∏eczny
dobrobyt

D∏ugoterminowe
konsekwencje
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Model Warwick, którego autorami sà w szczególnoÊci C. Hendry i A. Pettigrew, z za∏o˝enia stanowi rozszerzenie modelu harwardzkiego. Uwzgl´dniono w nim wewn´trzny i zewn´trzny kontekst funkcjonowania organizacji, poza tym po∏o˝ono wi´kszy nacisk na strategi´ dzia∏ania. Znaczenie modelu
wynika przede wszystkim z faktu, ˝e klasyfikuje on i identyfikuje wp∏yw otoczenia na zarzàdzanie zasobami ludzkimi.

Zewn´trzny kontekst
Spo∏eczno-ekonomiczny
Techniczny
Polityczno-prawny
Konkurencyjny

Wewn´trzny kontekst
Kultura
Struktura
Polityka/przywództwo
Zadania – technologia
Produkcja

ZawartoÊç strategii

Kontekst ZZL

Cele
Rynek produktów
Taktyka

Role
Definicje
Organizacja
ProduktywnoÊç zasobów
ludzkich

ZawartoÊç ZZL
Przep∏ywy zasobów ludzkich
Systemy pracy
Systemy wynagradzania
Stosunki pracy

Rys. 3. Model Warwick zarzàdzania zasobami ludzkimi
èród∏o: [Hendry, Pettigrew 1990, s. 17–44] za [Bratton, Gold 2003, s. 24].
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Jednak˝e dostrze˝ono równie˝ odwrotnà zale˝noÊç: ZZL wp∏ywa, bezpoÊrednio lub poÊrednio, na kontekst, w którym funkcjonuje organizacja. Jak wynika z rys. 3, autorzy podkreÊlali potrzeb´ integrowania polityki personalnej ze
strategià organizacji. Jednym z wa˝niejszych wyników badaƒ przeprowadzonych przez autorów modelu w ponad 20 wiodàcych przedsi´biorstwach
w Wielkiej Brytanii by∏o stwierdzenie, ˝e nie ma wàtpliwoÊci, i˝ wyst´puje
czysto mechaniczne sprz´˝enie mi´dzy strategicznymi mo˝liwoÊciami organizacji a ZZL [Paauwe 2004, s. 25].
Wymienione modele, majàce w przewa˝ajàcej mierze charakter opisowy,
prezentujà wi´c przede wszystkim rodzaje relacji ∏àczàcych ZZL oraz zewn´trzne i wewn´trzne czynniki sytuacyjne. Warto jednak podkreÊliç, ˝e znaczenie zarzàdzania zasobami ludzkimi zosta∏o w tych modelach znaczàco uwypuklone
i potraktowane jako zmienna o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji.

3. Interesariusze
Termin „interesariusze”, który cz´sto u˝ywany jest w kontekÊcie modeli
ZZL, zosta∏ wprowadzony do j´zyka polskiego przez S. Kwiatkowskiego jako
odpowiednik angielskiego s∏owa stakeholders. Jak podano w Cambridge International Dictionary of English, okreÊlenie stakeholder oznacza osob´ lub
grup´ osób posiadajàcà udzia∏y albo osobisty lub finansowy wk∏ad w interes
(przedsi´biorstwo) [Cambridge..., 2000]. W literaturze przedmiotu znaleêç
mo˝na bardziej szczegó∏owe wyjaÊnienia, niekiedy ukazujàce zwiàzki interesariuszy z organizacjà z odmiennej perspektywy. Przyk∏adowo, jedna z autorek zak∏ada, ˝e interesariuszem przedsi´biorstwa jest pojedyncza osoba i (lub)
okreÊlona grupa osób znajdujàca si´ w otoczeniu tego przedsi´biorstwa lub wewnàtrz niego, zaspokajajàca w wi´kszym lub mniejszym stopniu swoje interesy dzi´ki temu, i˝ realizuje ono okreÊlone cele [Gableta 2003, s. 84]. Powy˝sze
podejÊcia w pewnym stopniu integruje definicja podana przez E. Freemana,
który stwierdzi∏ w niej, ˝e interesariusz (stakeholder) to „ka˝da grupa lub osoba, która wp∏ywa lub podlega wp∏ywowi osiàganych przez firm´ celów” [za:
Mendel 2001, s. 16].
Warto pami´taç o tym, ˝e organizacja jest systemem otwartym, pobierajàcym z otoczenia nak∏ady (zasoby), które po transformacji mo˝e w postaci wyników przekazaç do niego z powrotem. Interesariusze sà wi´c zaanga˝owani
zarówno na wejÊciu, oferujàc mi´dzy innymi prac´, kapita∏, technologi´ i informacj´, jak i na wyjÊciu, jako ˝e korzystajà z produktów i us∏ug przedsi´biorstwa, czy ujmujàc ogólniej, z osiàganych przez organizacj´ celów. Wyró˝nia
si´ w zwiàzku z tym nast´pujàce zale˝noÊci wyst´pujàce pomi´dzy organizacjà a interesariuszem [Mendel 2001, s. 17–18]:
– interesariusz wysuwa ˝àdania uwzgl´dniajàc interes organizacji,
– organizacja jest zale˝na od interesariusza,
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– interesariusz ma w∏adz´ nad organizacjà,
– interesariusz jest zale˝ny od organizacji,
– organizacja ma w∏adz´ nad interesariuszem,
– organizacja i interesariusz sà wzajemnie uzale˝nieni,
– organizacja i interesariusz pozostajà w zwiàzku kontraktowym,
– interesariusz mo˝e wysuwaç ˝àdania natury moralnej wobec organizacji,
– interesariusz jest zagro˝ony ryzykiem,
– interesariusz jest zainteresowany dzia∏alnoÊcià organizacji.
Wyodr´bnienie powy˝szych zale˝noÊci skutkuje tym, ˝e do grona interesariuszy zaliczyç mo˝na niemal ka˝dy podmiot – osob´ lub grup´ – pozostajàcy
w jakimkolwiek kontakcie z organizacjà. Uzasadnione jest wi´c zaliczanie do
grona interesariuszy mi´dzy innymi pracowników, mened˝erów, w∏aÊcicieli,
a wÊród nich akcjonariuszy (stockholders) i udzia∏owców (shareholders),
zwiàzków zawodowych, klientów, dostawców i konkurentów, w∏adze paƒstwowe i samorzàdowe, instytucje finansowe oraz ogólnie poj´te spo∏eczeƒstwo.
Interesariusze majà nadziej´, ˝e organizacja pozytywnie odpowie na ich
oczekiwania, z których najbardziej charakterystyczne zaprezentowane zosta∏y
w tabeli 2.
Tabela 2. Oczekiwania interesariuszy organizacji
Oczekiwania
Interesariusze
pierwotne

wtórne

W∏aÊciciele (akcjonariusze
i udzia∏owcy)

Zwrot kapita∏ów

WartoÊç oczekiwana

Pracownicy

Wynagrodzenie za prac´

Realizacja kontraktu
psychologicznegoa

Klienci

Dostarczenie produktów
i us∏ug

Us∏ugi posprzeda˝owe

Instytucje finansowe

ZdolnoÊç kredytowa

D∏ugoterminowe stosunki

Dostawcy

Zap∏ata

D∏ugoterminowe stosunki

Spo∏ecznoÊci

Bezpieczeƒstwo
i zabezpieczenie

Wk∏ad na rzecz spo∏ecznoÊci

Rzàd

Harmonijne wspó∏dzia∏anie

Doskonalenie konkurencyjnoÊci

a kontrakt psychologiczny odzwierciedla ogó∏ niepisanych oczekiwaƒ ∏àczàcych poszczególnych
cz∏onków organizacji z pracodawcà i innymi cz∏onkami tej˝e organizacji

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie [Wawrzyniak 2002, s. 26].

W∏aÊciciele, a wÊród nich akcjonariusze i udzia∏owcy, to podmioty zwiàzane kapita∏owo z organizacjà, co skutkuje tym, ˝e ich prawo do decydowania
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o jej funkcjonowaniu wynika z prawa w∏asnoÊci. Niekiedy uznaje si´, ˝e oczekiwania akcjonariuszy i udzia∏owców powinny byç traktowane priorytetowo, jako ˝e „stawiajàc na maksymalizowanie wartoÊci spó∏ki, przedsi´biorstwo mo˝e
promowaç zarówno interesy akcjonariuszy [i udzia∏owców], jak i innych zainteresowanych stron, tworzàc tak˝e wartoÊç dodanà dla spo∏eczeƒstwa. W tej sytuacji postrzeganie wzrostu wartoÊci przedsi´biorstwa jako jedynego celu, którym zainteresowani sà tylko akcjonariusze, mo˝e okazaç si´ b∏´dne” [Hadera
2001, s. 63]. Mo˝na przyjàç za∏o˝enie, ˝e w wielu wypadkach zwi´kszanie zysku le˝y w obszarze zainteresowania nie tylko w∏aÊcicieli, ale tak˝e pracowników, dostawców, klientów, a nawet spo∏eczeƒstwa. W∏aÊciciele przedsi´biorstwa dwojako mogà wp∏ywaç na jego wartoÊç, a mianowicie [Marcinkowska
2000, s. 88]:
– bezpoÊrednio, poprzez wyznaczanie ceny akcji lub wartoÊci nabywanych
pakietów,
– poÊrednio, w drodze okreÊlania kierunków dzia∏ania czy te˝ wybierajàc
kierownictwo zarzàdzajàce podmiotem w taki sposób, by jego wartoÊç by∏a
maksymalizowana.
Zobowiàzania organizacji wzgl´dem w∏aÊcicieli mo˝na ujàç równie˝ szerzej, wymieniajàc nie tylko kreowanie zysku, ale tak˝e mi´dzy innymi udzielanie rzetelnych i kompletnych informacji, wyp∏acanie uczciwej dywidendy
oraz odpowiednie traktowanie wszystkich, nie wy∏àczajàc posiadaczy niewielkich pakietów akcji [Rybak 2004, s. 44].
W opracowaniach z zakresu zarzàdzania organizacj´ bardzo cz´sto traktuje
si´ podmiotowo. Pisze si´ na przyk∏ad, jak w niniejszym artykule, o zobowiàzaniach organizacji, twierdzi si´, ˝e organizacja „produkuje”, a w kontekÊcie
interesariuszy u˝ywane jest nierzadko sformu∏owanie „odpowiedzialnoÊç organizacji”. Pojawia si´ w zwiàzku z tym pytanie, kto tak naprawd´ t´ odpowiedzialnoÊç ponosi. W zale˝noÊci od sytuacji mo˝liwe jest zarówno to, ˝e ponosi jà jednostka, która podj´∏a danà decyzj´, jak i organizacja jako ca∏oÊç,
a uÊciÊlajàc – kolektywnie wszyscy pracownicy. Jednostkà, o której wspomniano, mo˝e byç pracodawca, w potocznym rozumieniu doÊç mgliÊcie uto˝samiany z w∏aÊcicielem lub kadrà zarzàdzajàcà. Tymczasem zgodnie z kodeksem
pracy pracodawcà jest „jednostka organizacyjna, choçby nie posiada∏a osobowoÊci prawnej, a tak˝e osoba fizyczna, jeÊli zatrudniajà one pracowników”. Poj´cie pracodawcy obejmuje tak˝e pewne grupy interesariuszy. Sà to przede
wszystkim, oprócz w∏aÊcicieli reprezentowanych przez udzia∏owców (akcjonariuszy) spó∏ek lub innych podmiotów w∏asnoÊci, naczelne kierownictwa (kadra
zarzàdzajàca). Mo˝na przyjàç, ˝e interesy tych mened˝erów (zajmujàcych stanowiska strategiczne) sà zbli˝one do interesów w∏aÊcicieli. Natomiast interesy
kierownictwa ni˝szych szczebli niewiele odbiegajà od dà˝eƒ pracowników wykonawczych. Za∏o˝ono zatem, ˝e w∏aÊciciele oraz kierownictwo naczelne stanowià grup´ pracodawców, pozostali zaÊ pracownicy nale˝à do grupy pracobiorców [Gableta 2003, s. 84]. Rozró˝nienie to jest szczególnie istotne
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z punktu widzenia wskazania podmiotów odpowiedzialnych za decyzje majàce wp∏yw na relacje z interesariuszami.
Niewàtpliwie znaczàcy wp∏yw na funkcjonowanie organizacji wywierajà,
zaliczani do zbiorowoÊci interesariuszy, pracownicy – uto˝samiani cz´sto z bogactwem czy kapita∏em przedsi´biorstwa. To w∏aÊnie cz∏owiek, pe∏niàcy rol´
podmiotu w procesie produkcji, decyduje o efektywnoÊci wykorzystania pozosta∏ych zasobów. Co bardzo istotne, cz∏owiek i praca wzajemnie si´ warunkujà [Gableta 2003, s. 9]. Mo˝na przewidywaç, ˝e zainteresowanie pracownikiem
b´dzie post´powaç, odpowiednio do dynamicznie zmieniajàcego si´ otoczenia,
w którym funkcjonujà przedsi´biorstwa, wzrostu znaczenia sektora us∏ug,
a tak˝e rozwoju nowoczesnych technologii. Pewne jest bowiem, ˝e w coraz
wi´kszym stopniu to w∏aÊnie kompetencje pracownika decydowaç b´dà o sukcesie lub niepowodzeniu organizacji.
JeÊli za∏o˝yç, ˝e nie wszyscy interesariusze majà dla organizacji jednakowe
znaczenie, do grona tych najwa˝niejszych z pewnoÊcià zaliczyç mo˝na klientów. Uznaje si´ niekiedy, ˝e o wartoÊci przedsi´biorstwa Êwiadczy znaczenie,
jakie ma ono dla nabywców, a w szczególnoÊci dla tych, których okreÊliç mo˝na jako lojalnych. Jak pisze jedna z autorek, „przedsi´biorstwo szczycàce si´
lojalnymi klientami ma wi´c przewag´ nad tym, które sprzedaje swoje produkty i us∏ugi wy∏àcznie przypadkowym nabywcom; jego wartoÊç b´dzie wy˝sza,
gdy˝ zawarty jest tu element pewnoÊci (lub przynajmniej wysokiego prawdopodobieƒstwa) w stosunku do ciàg∏ej sprzeda˝y” [Marcinkowska 2000, s. 117].
Klientami, którzy wymieniajà swoje zasoby na produkty i us∏ugi organizacji, sà instytucje u˝ytecznoÊci publicznej, inne przedsi´biorstwa i osoby fizyczne. Ich si∏a przetargowa wià˝e si´ z mo˝liwoÊciami wymuszania ni˝szych cen,
domagania si´ wy˝szej jakoÊci lub zwi´kszania zakresu obs∏ugi. Satysfakcja
klienta zale˝y mi´dzy innymi od szybkoÊci zaspokojenia jego potrzeb, postaw
prezentowanych przez sprzedawców, jakoÊci us∏ug posprzeda˝owych. Skutkuje to tym, ˝e „efektywne przedsi´biorstwa zacz´∏y definiowaç si´ jako organizacje, których celem nie jest produkcja dóbr lub us∏ug, ale dostarczanie satysfakcji klientom”. Klient dokonuje zakupu na podstawie wartoÊci postrzeganej,
czyli stosunku jakoÊci do ceny [Brilman 2002, s. 54]. Traktowanie klienta jako interesariusza ma implikacje w koncepcji okreÊlonej jako Customer Relationship Management (CRM), opierajàcej si´ na traktowaniu zwiàzku z nim
w kategoriach procesu. Kierujàc si´ zasadami CRM organizacja stara si´ „wykorzystaç swoje kwalifikacje dla dobra klienta i wnieÊç wk∏ad w proces kreowania wartoÊci”, czy inaczej, „celem CRM jest wzajemne dostosowanie do
siebie czynnoÊci firmy i klienta” [Storbacka, Lehtinen 2001, s. 20–21].
Zauwa˝ono, ˝e wi´zi ∏àczàce organizacj´ z jej interesariuszami-klientami coraz bardziej si´ zacieÊniajà. Klienci niejednokrotnie majà mo˝liwoÊç tworzenia
nazw dla nowych produktów, a tak˝e sloganów reklamowych. Nabywcy wyra˝ajàc swoje preferencje i dokonujàc wyborów stajà si´ tak zaanga˝owani w proces produkcji, ˝e coraz trudniej jest stwierdziç, kto jest producentem, a kto
klientem [Marcinkowska 2000, s. 126]. Co wi´cej, w literaturze angloj´zycznej
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funkcjonuje nawet poj´cie partial employee, co mo˝na przet∏umaczyç jako
„cz´Êciowy pracownik”; cz´Êciowy z tego wzgl´du, ˝e przede wszystkim jest
on klientem, natomiast termin „pracownik” u˝yty jest tu celowo, poniewa˝ wià˝e si´ on z kontraktowà relacjà (analogia do kontraktu psychologicznego) mi´dzy klientem i pracodawcà, na podstawie której klient oczekiwaç mo˝e pewnych korzyÊci (ni˝sze ceny, wi´ksza satysfakcja, szybkoÊç) w zamian za swoje
us∏ugi. W niektórych przypadkach klient mo˝e zastàpiç pracownika organizacji, wykonujàc pewne czynnoÊci, takie jak np. si´ganie po towar w sklepie samoobs∏ugowym, tankowanie paliwa, wybieranie pieni´dzy z bankomatu, towarzyszenie ˝onie w trakcie porodu i inne. Innym razem „cz´Êciowy pracownik”
staje si´ strategicznym partnerem, odpowiedzialnym za dostarczanie informacji
bàdê do organizacji, bàdê te˝ do innych klientów [Halbesleben, Buckley 2004].
Dostawcy to podmioty, od których organizacja na wejÊciu pozyskuje zasoby pozwalajàce na wytwarzanie produktów i us∏ug. Zasobami tymi sà przede
wszystkim surowce, us∏ugi, energia, wyposa˝enie, ale tak˝e praca, a w zwiàzku z tym pracownicy stajà si´ tak˝e w pewnym sensie dostawcami. W wypadku przedsi´biorstwa przemys∏owego kluczowe znaczenie majà dostawcy zasobów zewn´trznych, a mianowicie: materia∏ów produkcyjnych, materia∏ów do
produkcji (cz´Êci maszyn, narz´dzia), dóbr inwestycyjnych, us∏ug oraz towarów handlowych [Gregorczyk 2002, s. 103]. Od jakoÊci pozyskanych zasobów,
ich kosztów, a tak˝e wartoÊci dodatkowych uzale˝niona jest jakoÊç i cena produktów finalnych. „Organizacje sà zatem zale˝ne od dostawców materia∏ów
oraz osób Êwiadczàcych prac´ i starajà si´ wykorzystaç konkurencj´ mi´dzy
dostawcami, aby uzyskaç ni˝sze ceny, lepszà jakoÊç i szybsze dostawy” [Stoner, Freeman, Gilbert 1999, s. 82]. W du˝ym stopniu jednak to rodzaj i znaczenie nabywanych zasobów, obok d∏ugoÊci wzajemnych stosunków oraz efektywnoÊci organizacyjnej nabywcy i dostawcy, wp∏ywa na relacje mi´dzy
dostawcami a kupujàcymi. JeÊli bowiem przedmiotem tych relacji jest zasób
o strategicznym znaczeniu dla kupujàcego, konieczne mogà staç si´ bli˝sze
kontakty. Podobnie jest w przypadku zasobów niestandardowych, wytwarzanych na specjalne zamówienie nabywcy. Warto równie˝ zwróciç uwag´ na si∏´ przetargowà dostawcy i nabywcy.
W∏adze paƒstwowe tak˝e sà zaliczane do grona interesariuszy organizacji,
jako ˝e dysponujà narz´dziami umo˝liwiajàcymi okreÊlanie zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Jak podaje jeden z autorów, w∏adze paƒstwowe (agendy rzàdowe) oddzia∏ujà na przedsi´biorstwo g∏ównie poprzez
[Mendel 2001, s. 23]:
– „koncesje i zezwolenia,
– regulacje podatkowe i celne,
– szczegó∏owe ustawy regulujàce dzia∏alnoÊç niektórych bran˝ i typów
przedsi´biorstw,
– polityk´ monetarnà paƒstwa,
– system zamówieƒ publicznych,
– akty prawne proekologiczne,
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– akty prawne regulujàce warunki zatrudnienia i obcià˝enia spo∏eczne firm,
– ustawy o zwiàzkach zawodowych”.
Warto podkreÊliç, ˝e podmioty gospodarcze przynajmniej w pewnym zakresie majà jednak mo˝liwoÊç wp∏ywania na ustawodawstwo.
Wspó∏praca organizacji z instytucjami finansowymi jest niejako wymuszona koniecznoÊcià pozyskiwania Êrodków na prowadzenie i rozwój dzia∏alnoÊci.
Wykorzystywane sà wi´c te Êrodki na bie˝àcà dzia∏alnoÊç lub, w wypadku kredytów i po˝yczek d∏ugoterminowych, na inwestycje. OczywiÊcie znaczenie tego interesariusza dla organizacji mo˝e byç bardzo zró˝nicowane.
Do grona interesariuszy zaliczajà si´ tak˝e konkurenci. Najcz´Êciej zwiàzki organizacji z konkurencjà wymienia si´ mówiàc o koniecznoÊci zyskania
przewagi. Otoczenie konkurencyjne przedsi´biorstwa relatywizuje jego si∏´
rynkowà, co oznacza, ˝e „pozycja podmiotu na rynku zale˝y w du˝ej mierze od
si∏y konkurentów” [Marcinkowska 2000, s. 85]. Po˝àdana cz´sto pozycja monopolisty, jakkolwiek w oczywisty sposób zapewnia przewag´, doprowadziç
mo˝e do stagnacji, gdy˝ nie wymusza ciàg∏ego rozwoju. W niektórych przedsi´biorstwach podejmowane sà wi´c decyzje nawet o zawarciu aliansów strategicznych1, nierzadko z organizacjami dotychczas konkurencyjnymi. Relacje
∏àczàce partnerów aliansu mo˝na okreÊliç jako dobrowolne, jednak˝e z uwagi
na to, i˝ nawiàzywane sà w okreÊlonym celu, zazwyczaj majà dla obydwu stron
istotne znaczenie. OkreÊlajàc charakter tych relacji wskazaç mo˝na na aspekty: ekonomiczny i prawny, a w pewnym zakresie tak˝e etyczny.
Spo∏eczeƒstwo jest jednym z podmiotów „oczekujàcych” od organizacji
osiàgni´cia okreÊlonych wartoÊci. Jak pisze M. Rybak, oczekuje si´ przede
wszystkim, ˝e organizacja b´dzie „dobrym obywatelem, sàsiadem, czy po prostu bliênim” [2004, s. 46]. Niejednokrotnie rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
lub wielkoÊç firmy sprawiajà, ˝e znaczàco oddzia∏uje ona na otoczenie. „Sà
jednak takie organizacje, zarówno prywatne, jak i publiczne, które – odgrywajàc znaczàcà rol´ spo∏ecznà – dokonujà pomiarów swojego wk∏adu w popraw´
jakoÊci ˝ycia wspó∏obywateli i czynià jà szczególnym sensem swojego dzia∏ania” [Brilman 2002, s. 56]. Nawiàzujàc do przedstawionych wczeÊniej zale˝noÊci ∏àczàcych interesariuszy z organizacjà mo˝na przyjàç, ˝e gdy interesariuszem jest spo∏eczeƒstwo, stosunkowo cz´sto mogà byç wysuwane ˝àdania
natury moralnej. Niekiedy te zale˝noÊci sà na tyle silne, ˝e organizacja staje si´
zale˝na od interesariuszy. W szczególnym stopniu to organizacje spo∏eczne
mogà oddzia∏ywaç na dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa. Przede wszystkim mowa
tu o organizacjach ekologicznych, wyznaniowych, stowarzyszeniach konsumentów, partiach politycznych, spo∏ecznoÊci lokalnej. Cz´sto sà to zatem tak
zwane grupy szczególnych interesów, których dzia∏alnoÊç, potrzeby i wysuwane ˝àdania, tak˝e te potencjalne, uwzgl´dniane sà w momencie okreÊlania stra1 Alians strategiczny to d∏ugoterminowa i celowa umowa mi´dzy przedsi´biorstwami, zawarta na zasadach partnerstwa i adekwatnoÊci czerpanych z sojuszu korzyÊci, przy zachowaniu odr´bnoÊci organizacyjnej stron uk∏adu [Cygler 2002, s. 33].
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tegii. Dzieje si´ tak mi´dzy innymi po to, by kreowaç pozytywny wizerunek
przedsi´biorstwa.
Inny z interesariuszy, zwiàzki zawodowe, jako organizacja spo∏eczna zrzesza pracowników na zasadzie dobrowolnoÊci. Zgodnie z ustawà2 zwiàzek zawodowy powo∏any jest do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Celem jego funkcjonowania jest obrona
godnoÊci i praw pracowników oraz ich interesów materialnych i moralnych,
zbiorowych i indywidualnych. Wspó∏uczestniczy on ponadto w kreowaniu warunków pracy, bytu i wypoczynku personelu. Przys∏uguje mu mi´dzy innymi
prawo zawierania uk∏adów zbiorowych pracy. Na zarzàdzanie przedsi´biorstwem zwiàzki zawodowe mogà wp∏ywaç poprzez nast´pujàce dzia∏ania
[Mendel 2001, s. 74]:
– tradycyjnie przyj´te sposoby post´powania, np. negocjacje zbiorowe
i dzia∏alnoÊç w ramach systemu politycznego;
– „obsadzanie swoimi przedstawicielami instytucji reprezentacji za∏óg pracowniczych w przedsi´biorstwie;
– wy∏anianie specjalnych, wyodr´bnionych cia∏ i struktur zwiàzkowych,
s∏u˝àcych partycypacji pracowniczej w przedsi´biorstwie”.
JednoczeÊnie zwiàzki zawodowe pozostajà niezale˝ne od pracodawców.
Oznacza to, ˝e przynajmniej w pewnym zakresie interesariusz ten ma w∏adz´
nad organizacjà. Zdarza si´ niekiedy, ˝e zwiàzki zawodowe wysuwajàc ˝àdania nie uwzgl´dniajà interesu pracodawcy.

4. Rola interesariuszy w zarzàdzaniu zasobami ludzkimi
Pomimo ˝e wprost na interesariuszy zwrócono uwag´ tylko w modelu harwardzkim, nie oznacza to, ˝e autorzy pozosta∏ych modeli nie dostrzegajà zwiàzków tych podmiotów z zarzàdzaniem zasobami ludzkimi. Mo˝na uznaç, ˝e tylko w modelu Michigan ignoruje si´ zupe∏nie zwiàzki ZZL z interesariuszami
i czynnikami sytuacyjnymi, co uznawane jest za podstawowà jego s∏aboÊç.
Z kolei w modelu harwardzkim wr´cz eksponuje si´ wp∏yw interesariuszy na
poszczególne obszary zadaniowe ZZL oraz, poÊrednio, oddzia∏ywanie o przeciwnym kierunku. W modelu Guesta wymienieni sà natomiast klienci, którzy
odczuwajà skutki okreÊlonej polityki ZZL oddzia∏ujàcej na jakoÊç produktów
i us∏ug, a w konsekwencji na dynamik´ za˝aleƒ. Natomiast w modelu Warwick
wymieniono wewn´trzne i zewn´trzne czynniki oddzia∏ujàce na funkcjonowanie organizacji oraz na samo ZZL. Za tymi czynnikami stojà okreÊlone podmioty – interesariusze. JeÊli chodzi o zewn´trzny kontekst, sà to przede wszystkim
instytucje paƒstwowe, kreujàce uwarunkowania spo∏eczne, ekonomiczne, polityczne i prawne, oraz konkurenci. Z kolei kontekst wewn´trzny tworzony jest
g∏ównie przez pracowników, mened˝erów oraz w∏aÊcicieli.
2

Ustawa o zwiàzkach zawodowych, Dz.U. 2001, nr 79, poz. 854.
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Rodzi si´ zatem pytanie, jakie zale˝noÊci wyst´pujà mi´dzy interesariuszami i poszczególnymi obszarami zadaniowymi ZZL. Mo˝na przyjàç za∏o˝enie,
˝e si∏a wyst´pujàcego oddzia∏ywania jest zró˝nicowana, a co wi´cej, mo˝e
zmieniaç si´ pod wp∏ywem czynników sytuacyjnych.
Szczególnà rol´ w zarzàdzaniu zasobami ludzkimi odgrywajà pracownicy.
B´dàc aktywnymi uczestnikami ró˝nych obszarów zadaniowych, sà oni podmiotami tego zarzàdzania. Partycypacja pracowników w polityce personalnej
mo˝e mieç nawet charakter decyzyjny. Relacje ∏àczàce pracowników i pracodawców w znacznym stopniu regulowane sà przepisami prawa pracy, uk∏adów
zbiorowych i regulaminów. Jednak˝e cz∏owiek wnoszàc do organizacji prac´
oczekuje nie tylko wywiàzania si´ przez pracodawc´ z jego obowiàzków wynikajàcych z formalnej umowy o prac´, ale te˝ z zobowiàzaƒ niepisanych, a zawartych w kontrakcie psychologicznym. RzeczywiÊcie bowiem pracownicy
oczekujà przede wszystkim odpowiedniego wynagrodzenia, ale poza tym tak˝e stabilnoÊci zatrudnienia, sprawiedliwego traktowania, mo˝liwoÊci wykorzystywania posiadanych kompetencji oraz systematycznego ich rozwijania. Pracodawca jest zainteresowany realizacjà tych oczekiwaƒ, majàcych nierzadko
charakter moralny, poniewa˝ niespe∏nienie ich prowadziç mo˝e do obni˝enia
jakoÊci pracy, wydajnoÊci, braku zaufania, a w konsekwencji tak˝e do podj´cia decyzji o rozwiàzaniu stosunku pracy. Wag´ psychologicznych korzyÊci
wynikajàcych z w∏aÊciwego zarzàdzania zasobami ludzkimi podkreÊlali niemal
wszyscy autorzy zaprezentowanych wczeÊniej modeli.
Jak wczeÊniej zaznaczono, niejednokrotnie zaciera si´ ró˝nica mi´dzy klientami i pracownikami przedsi´biorstwa. Zauwa˝ono bowiem, ˝e zdarza si´, i˝
klient wykonuje zadania dotychczas przypisywane pracownikom. W szczególnych przypadkach zadania te polegajà równie˝ na realizacji niektórych funkcji
zarzàdzania zasobami ludzkimi. Przyk∏adem mo˝e byç w∏àczanie w proces formalnego oceniania zewn´trznych interesariuszy, a zw∏aszcza klientów. Sà nawet takie metody (np. 360° ocena wydajnoÊci personelu), których istota sprowadza si´ do wprowadzenia jak najwi´kszej liczby podmiotów oceniajàcych,
w tym klientów. Zazwyczaj to wspó∏dzia∏anie klientów z przedsi´biorstwami
ukierunkowane jest na lepszà jakoÊç towarów i us∏ug, a w konsekwencji tak˝e
na zwi´kszanie satysfakcji klientów.
Zwiàzki zawodowe aktywnie uczestniczà w tworzeniu ponadzak∏adowych
i zak∏adowych uk∏adów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania oraz
innych procedur regulujàcych zarzàdzanie zasobami ludzkimi. W szczególnoÊci oddzia∏ywanie zwiàzków zawodowych uzewn´trznia si´ w sytuacji redukcji zatrudnienia w przedsi´biorstwie. Mo˝na jednak zauwa˝yç, ˝e niejednokrotnie w praktyce gospodarczej dzia∏alnoÊç zwiàzków zawodowych przyczynia
si´ do blokowania nowych orientacji, tak˝e tych zwiàzanych z funkcjà personalnà przedsi´biorstwa. Opór wobec zmian charakterystyczny dla tego interesariusza mo˝e mieç negatywny wp∏yw na elastycznoÊç organizacji, po˝àdanà
zw∏aszcza w otoczeniu odznaczajàcym si´ du˝à dynamikà zmian.
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Zauwa˝yç mo˝na, ˝e w pewnym stopniu tak˝e konkurencyjne przedsi´biorstwa wp∏ywajà na polityk´ personalnà organizacji, g∏ównie poprzez tworzenie
pewnych standardów w zakresie realizacji funkcji personalnej, czy na przyk∏ad
na okreÊlanie poziomu wynagrodzeƒ. Równie˝ spotkania pracowników dzia∏ów personalnych na konferencjach lub szkoleniach owocujà przekazywaniem
wiedzy dotyczàcej podejmowanych dzia∏aƒ. Niekiedy te spotkania sà do tego
stopnia sformalizowane, ˝e mo˝na tu mówiç nawet o benchmarkingu.
W sytuacji znikomego zakresu partycypacji decyzyjnej pracowników w zarzàdzaniu pracodawca, a w szczególnoÊci mened˝erowie, decyduje nie tylko
o ogólnej strategii organizacji, ale te˝ o strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi. Jego zadaniem staje si´ zapewnienie wewn´trznej spójnoÊci mi´dzy poszczególnymi elementami ZZL oraz uczynienie z nich systemu. Co jednak
istotne, zadania te dotyczà niejednokrotnie tak˝e kwestii tego, którzy interesariusze, w jaki sposób i w jakim zakresie mogà wp∏ywaç na obszary zadaniowe
ZZL. To przede wszystkim pracodawca okreÊla bowiem mo˝liwoÊci wspó∏decydowania pracowników o funkcjonowaniu organizacji.
W modelu harwardzkim zwrócono uwag´ na to, ˝e d∏ugoterminowe konsekwencje zarzàdzania zasobami ludzkimi odnoszà si´ mi´dzy innymi do spo∏eczeƒstwa i do tego, co okreÊlane jest jako spo∏eczny dobrobyt. Wynika to choçby
z faktu, ˝e przyj´ta w przedsi´biorstwie strategia wynagrodzeƒ, a w szczególnoÊci
ich poziom, wywiera wp∏yw na nastroje w spo∏eczeƒstwie, konflikty i strajki. Z drugiej zaÊ strony spo∏eczeƒstwo – g∏ównie zasoby pracy i kompetencje tworzàcych
je osób – stanowià potencjalne êród∏o naboru kandydatów do pracy.
W∏adze paƒstwowe poprzez ustawodawstwo oddzia∏ujà na sfer´ personalnà
przedsi´biorstwa, podajàc w ten sposób ogólne wytyczne dotyczàce np. rekrutacji (przedstawiono m.in. katalog danych osobowych, których pracodawca ma
prawo domagaç si´ od osób ubiegajàcych si´ o zatrudnienie, czy dzia∏ania, które zgodnie z prawem mogà byç podj´te w trakcie selekcji), zwalniania, wynagradzania, podnoszenia kwalifikacji. Majà one równie˝ decydujàcy wp∏yw na
poziom oraz struktur´ kosztów pracy, czyli tych kosztów, które ponosi organizacja w zwiàzku z zatrudnieniem i rozwojem pracowników.
Zarzàdzanie zasobami ludzkimi wià˝e si´ wi´c tak˝e z identyfikowaniem tych
podmiotów, które wp∏ywajà lub podlegajà wp∏ywom polityki personalnej realizowanej przez przedsi´biorstwo, oraz z podejmowaniem prób Êwiadomego kszta∏towania wyst´pujàcych relacji w sposób umo˝liwiajàcy rozwój organizacji. Nie
ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e nie wszyscy interesariusze majà jednakowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji, a w Êlad za tym i dla ZZL, co wi´cej, ich
znaczenie mo˝e si´ zmieniaç, w zale˝noÊci od ogó∏u czynników sytuacyjnych.
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Stakeholders and Human Resource Management
This article attempts to identify the role of stakeholders in Human Resource management.
A selected model of such management as well as a stakeholders of organization are presented.
In what way businesses with stakeholders of organizations influence on personnel as well as
what influence HRM exerts on such businesses is considered.

