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Streszczenie

Opracowanie stanowi próbę przedstawienia specyfi ki zarządzania zasobami ludzkimi w or-
ganizacjach publicznych. Wymagało to poruszenia kwestii znaczenia działu personalnego 
w organizacji funkcjonującej w zmieniającym się otoczeniu oraz odpowiedzi na pytanie, co 
sprawiło, że zadania wykonywane przez tę komórkę uległy zmianie. Na podstawie przedsta-
wionych w referacie rozważań wskazuje się na możliwość wzrostu roli działu personalnego 
w organizacjach publicznych, a także możliwość ściślejszego powiązania strategii personalnej 
z innymi działaniami organizacji.

Następną część referatu poświęcono analizie poszczególnych elementów procesu kadrowe-
go oraz kierunków jej zmian.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, funkcja personalna, proces kadrowy, or-
ganizacje publiczne

Summary

The paper is an attempt to present the specifi c of human resource management in public or-
ganisations. It required bringing up the issue of the personnel department’s signifi cance in an 
organisation functioning in changing environment. Based on the submitted in the paper consi-
derations the possibility of increase in the role of the personnel department in public organisa-
tions has been pointed out as well as the possibility of a closer connection of personnel strategy 
with other organisation’s activities.

The following part of the paper is devoted to the analyses of individual elements of the staff 
process and directions of its changes. Currently among the public organisation’s management 
there is a notion about the importance of human resources for the development of the organi-
sation. However, it does not mean that it is happening in the organisation’s present actions. 
Conducted considerations support this point of view. It is clearly visible is the shortage in work 
results’ assessment, candidates selection or training research needs.

Keywords: human resource management, personnel function, personnel process, public orga-
nizations
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Wprowadzenie

Zmiany, jakie zaszły w gospodarce naszego kraju, wyrażające się w przejściu do 
gospodarki rynkowej, winny znaleźć wyraz m.in. w sferze zarządzania kadrami 
w organizacjach publicznych. Jest to konieczne, gdyż przez wiele lat ta część za-
rządzania była szczególnie niedoceniona. Dotychczasowe zasady, mechanizmy, 
narzędzia oraz zainteresowanie funkcją personalną charakteryzowały się duży-
mi ograniczeniami i w odniesieniu do nowych warunków stają się nieadekwat-
ne. W przeszłości kierowanie kadrami nie stanowiło zwartego systemu. Części 
tej dziedziny były słabo z sobą powiązane bądź też stanowiły elementy auto-
nomiczne. Działania w tym obszarze nie były przedsięwzięciami programowymi 
i systematycznymi. Nie były ukierunkowane na realizację celów organizacji, tzn. 
realizację interesu publicznego, a podporządkowane jedynie ideologii i polityce 
m.in. przez przestrzeganie zasady pełnego zatrudnienia [por. Orczyk 1996: 15]. 
Skutkiem tego było małe znaczenie funkcji personalnej oraz negatywne efekty 
w postaci przerostów zatrudnienia, rotacji pracowników oraz niskiej wydajności 
[Listwan 1993: 129–130].

W literaturze nie ma jasno określonych kryteriów rozpatrywania istoty i za-
kresu specyfi ki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sektora pu-
blicznego. Problematyka ta nie została usystematyzowana ani w publikacjach 
krajowych, ani zagranicznych. Te zaś, które istnieją, tworzone są na potrzeby roz-
ważań prowadzonych przez konkretnych autorów [Arveson 2003: 14, Halvorsen 
i in. 2005: 26–29, Heffron 1989].

Mając na uwadze wartość poznawczą tematyki zarządzania zasobami ludzki-
mi w organizacjach, w pracy podjęto próbę pogłębionej analizy tej problematyki 
w odniesieniu do organizacji publicznych. Ukazano również uwarunkowania, 
które należy uwzględnić, przygotowując i wdrażając system zarządzania zaso-
bami ludzkimi w tych organizacjach. Rozważania ograniczono głównie do za-
gadnień istoty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, 
wskazując na specyfi kę wyrażającą się w realizacji podstawowych elementów 
zarządzania zasobami ludzkimi.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią głównie literatura przedmiotu 
oraz własne rozeznanie w temacie. W pracy zastosowano przede wszystkim me-
tody przetworzenia materiału oraz wnioskowania logicznego.

Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)

Dopiero pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku znaczenie zarządzania 
kadrami uległo zmianie pod wpływem pewnych czynników. Ewolucja w podej-
ściu do roli zarządzania zasobami ludzkimi przejawia się m.in. w przejściu od 
modelu administrowania kadrami do koncepcji zaangażowania pracowników 
w funkcjonowanie organizacji. Do najważniejszych czynników można zaliczyć:
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 – ogólne zmiany gospodarcze i polityczne, powodujące zwiększenie wyma-
gań stawianych organizacjom publicznym,

 – napływ światowej myśli naukowej i jej praktycznych zastosowań,
 – stały wzrost wydatków publicznych,
 – presja obywateli na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych,
 – wzrost krytycyzmu wobec władz publicznych ze strony społeczeństwa 

[Marciniak, Wawer 1998: 167; Kożuch 2004: 16–17].
Dynamicznie zachodzące zmiany w otoczeniu oraz zupełnie inne oczeki-

wania ze strony obywateli wymusiły podjęcie działań zmierzających do zwięk-
szenia elastyczności w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Przejście od 
tradycyjnego administrowania organizacją publiczną do nowego zarządzania 
organizacjami publicznymi (New Public Management) wpłynęło nie tylko na 
system zarządzania tymi organizacjami, lecz także objęło działy personalne 
(Tabela 1).

Tabela 1. Wybrane determinanty tradycyjnego administrowania i nowego zarządzania w or-
ganizacjach publicznych

Przedmiot porównania Tradycyjne administrowanie Nowe zarządzanie
Kontekst Stały, stabilny Zmienny, konkurencyjny
Całość Homogeniczna Heterogeniczna

Potrzeby/problemy Defi niowane
przez profesjonalistów Związane z rynkiem

Strategia Zorientowana na państwo,
procedury

Zorientowana na rynek 
i klienta

Metoda zarządzania Zarządzanie przez hierarchię Zarządzanie przez potrzeby 
rynku

Główna postać Urzędnicy wykonawcy/służba 
cywilna Konsument/klient i dostawca

Źródło: Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w or-
ganizacjach publicznych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne – 
elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego 
w Katowicach, Katowice, s. 270.

Zauważono, że „zarządzanie kadrami stanowi pewien aspekt ogólnego za-
rządzania organizacją, obejmujący zespół czynności pozyskujących i motywu-
jących ludzi, niezbędnych do realizacji celów organizacji, działania tworzące 
styl kierowania i klimat organizacyjny, zachęcający do efektywnego wysiłku, 
współpracy i zaufania między wszystkimi pracownikami, oraz zabezpieczenie 
przestrzegania prawnych zobowiązań organizacji wobec pracowników i re-
alizację społecznej odpowiedzialności za warunki ich pracy i życia” [Lyrson 
1996: 68].

Zagadnienie sprawnego wykorzystania zasobów ludzkich w organizacjach 
publicznych jest tak samo istotne jak w prywatnych (Tabela 2).
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Tabela 2. Wybrane determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze prywatnym 
i publicznym

Przedmiot
porównania

Sektor prywatny Sektor publiczny

Status pracodawcy Przedsiębiorca (właściciel, or-
gan spółki: zarząd, rada nad-
zorcza)

Przedstawiciel władzy państwowej, 
rządowej, samorządowej

Główna podstawa 
prawna regulacji 
stosunku pracy

Kodeks pracy Ustawa o pracownikach samorządo-
wych, pracownikach urzędów pań-
stwowych, o służbie cywilnej

Misja organizacji Osiąganie przewagi konkuren-
cyjnej, kształtowanie pozycji 
rynkowej

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb spo-
łeczeństwa o charakterze publicznym

Cele działalności 
organizacji

Osiąganie zysku bądź inne cele 
o charakterze ekonomicznym

Pełnienie służby publicznej wobec 
mieszkańców (obywateli)

Status odbiorcy 
usług organizacji

Klient (konsument) Petent (strona, mieszkaniec, oby-
watel, podatnik) jako podmiot praw 
i obowiązków konstytucyjnych

Pewność
zatrudnienia

Ryzyko utraty pracy związane 
z pozycją fi rmy na rynku i jej 
kondycją ekonomiczną

Wysoka, silny wpływ życia politycz-
nego (partii, mediów i grup nacisku)

Nawiązanie
stosunku pracy

Pełna dowolność wyboru tech-
nik rekrutacji przez pracodawcę

Często w sposób dyskrecjonalny; 
postępowanie konkursowe obligato-
ryjne tylko w służbie cywilnej, uzna-
niowość sposobu wyboru technik re-
krutacyjnych

Ocenianie
pracowników

Stosowanie głównie kryteriów 
ekonomicznych, np. wpływ 
pracownika na zwiększenie 
sprzedaży, duża rola kreatyw-
ności pracownika

Legalizm podejmowania decyzji 
(zgodność z prawem), sprawność 
(np. terminowość) wykonywania 
przydzielonych zadań o charakterze 
administracyjnym, ciągle mała rola 
innowacyjności

Wynagradzanie Płaca jako koszt przedsiębior-
stwa, ustalane indywidualnie 
w ramach układu zbiorowego 
pracy

Płaca pochodzi ze środków publicz-
nych, przedział wysokości określony 
przepisami pracy

Etyka w pracy Zasady etyki biznesu, znaczna 
autonomia organizacji w ich 
formułowaniu

Wysokie oczekiwania społeczne co 
do postaw etycznych urzędników, 
neutralność polityczna, bezstronność, 
wymagane godne zachowanie w pra-
cy i poza nią

Gospodarowanie 
środkami
fi nansowymi

Duża rola ryzyka działalności 
gospodarczej

Rygorystyczne wymogi celowości 
i racjonalnego wydatkowania środ-
ków publicznych, ustawa o zamówie-
niach publicznych



Specyfi ka zarządzania kadrami w organizacjach publicznych 43

Źródło: Bińczycki B. (2004), Budowa systemu informacji wewnętrznej dla potrzeb zarządza-
nia personelem w urzędzie gminy, [w:] A. Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne 
procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, Materiały konferencji na-
ukowej Katedry Procesów Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 78.

Należy zauważyć, że proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 
publicznych jest bardziej określony ramami regulacji prawnych niż w pozosta-
łych rodzajach organizacji. Zasada legalizmu działań pracownika organizacji pu-
blicznej przejawia się nie tylko w zakresie określenia jego ogólnych obowiązków, 
lecz także w poszczególnych elementach procesu personalnego, m.in. rekrutacji, 
oceniania czy wynagradzania pracownika.

Wspó łczesna funkcja personalna

Cel, przedmiot i metody działania działów personalnych w organizacjach pu-
blicznych były bardzo odmienne od współczesnego rozumienia funkcji perso-
nalnej. Komórki te, nazywane najczęściej działami zatrudnienia i płac, podlegały 
na ogół dyrektorowi do spraw ekonomicznych. Ich rola sprowadzała się głów-
nie do rejestracji stanów osobowych i prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
(gromadzenia i rejestracji danych osobowych pracowników, opracowywania 
i gromadzenia dokumentacji zatrudnienia, zwalniania, awansów, przeszeregowań, 
ewidencji obecności w pracy i przepracowanego czasu pracy). Wraz ze zmiana-
mi w zarządzaniu organizacjami publicznymi zostały przeprowadzone zmia-
ny struktur organizacyjnych, które objęły także te komórki. Uprzednie działy 
zatrudnienia i płac przekształcono w komórki nazwane służbą pracowniczą, 
zespołem polityki i rozwoju kadr czy też zespołem polityki płacowej i spraw ka-
drowych, podlegające bezpośrednio naczelnym organom jednostki. Tym działom 
i ich dotychczasowym kierownikom postawiono zupełnie nowe dla nich zada-
nia: opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie okresowych ocen pracowników, 
tworzenie systemu motywacyjnego, śledzenie i wdrażanie do organizacji szybko 
zmieniających się przepisów prawa pracy.

Istotną rolę w sprawnym kierowaniu ludźmi odgrywa dobór modelu polityki 
kadrowej prowadzonej przez działy personalne w organizacjach publicznych. Na 
jego wybór ma wpływ wiele czynników: misja i strategia, struktura, zarządzanie 
potencjałem społecznym [Szczepańska 1994: 34–36].

Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno odbywać się w ścisłym powiąza-
niu z formułowaniem strategii organizacji. Z jednej strony strategia personalna 
może wyznaczać kierunki organizacji jako całości, z drugiej – system personal-
ny, podobnie jak struktura, powinien być tak skomponowany, by maksymalnie 
umożliwiał realizację strategii.

Organizacje publiczne powinny posiadać pracowników dobrze poinformowa-
nych i posiadających wiedzę. Obecnie jednak nadal stosowana jest polityka ka-
dencyjności kadry zarządzającej, która wpływa na realizowane elementy procesu 
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zarządzania zasobami ludzkimi. Przejawia się to głównie w kadencyjności zatrud-
nianych pracowników, którzy nie zawsze są odpowiednio przygotowani do peł-
nienia określonych stanowisk, jak również w stosowaniu działań mających na celu 
wyłącznie przeczekanie i przetrwanie. Nie wpływa to pozytywnie na podnoszenie 
jakości personelu ani na zwiększanie jego zaangażowania i innowacyjności.

Na podstawie powyższych rozważań należy uznać, że dział personalny w or-
ganizacjach publicznych musi nabierać coraz większego znaczenia, wymagać 
ludzi bardziej wyszkolonych oraz łączyć strategię personalną z innymi działa-
niami organizacji.

Skuteczność  zarządzania zasobami ludzkimi

Warunkiem efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich organizacji publicz-
nych jest posiadanie odpowiednio przygotowanych i zmotywowanych pracowni-
ków. To przyczynia się do satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb obywateli. 
Dlatego też tak ważna jest potrzeba ciągłego doskonalenia polityki personalnej 
w organizacjach publicznych. Możliwe staje się to dzięki wykorzystaniu metod 
zarządzania zasobami ludzkimi: zasad, narzędzi i czynników motywacyjnych. 
Sprawna realizacja procesu ZZL w organizacjach publicznych powinna opierać 
się na następujących zaleceniach:

 – dobór odpowiednich ludzi do poszczególnych stanowisk pracy,
 – możliwie pełne wykorzystanie zasobów ludzkich i ciągłe doskonalenie 

sprawności ich działania,
 – racjonalność w wydatkach ponoszonych na zasoby ludzkie,
 – zapewnienie kierownictwu organizacji publicznej odpowiedniej kadry wy-

konawczej, która będzie skutecznie realizować powierzone jej zadania,
 – wpływanie na kształt indywidualnych i zbiorowych zachowań pracowni-

ków, stosownie do zajmowanego stanowiska pracy [Bińczycki 2007: 175].
W takich organizacjach publicznych, jak szpitale, szkoły itp., podział na gru-

py pracownicze jest podobny do sytuacji w organizacjach prywatnych. W od-
niesieniu zaś do urzędów jednostek samorządowych wyróżnia się cztery grupy 
pracowników, wobec których można stosować różne sposoby zarządzania i kie-
rowania ich zachowaniami organizacyjnymi:

 – kadra kierownicza z wyboru,
 – pozostała kadra kierownicza,
 – pracownicy o stałym zatrudnieniu,
 – pracownicy realizujący kontrakty [Wiatrak 2008: 71].

Organizacja publiczna, chcąc osiągać wyznaczone cele, musi dbać o wszyst-
kie grupy pracowników, kładąc nacisk w szczególności na systemowość, kom-
pleksowość i spójność zagadnień związanych z kadrą pracowniczą. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się na następujące elementy zintegrowanego systemu za-
rządzania zasobami ludzkimi:
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 – polityka personalna i kadrowa,
 – strategia zatrudnienia,
 – organizacja spraw personalnych i kadrowych,
 – narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, np. ocenianie, doskonalenie 

[Antoszkiewicz, Pawlak 2000: 111–112].
W organizacjach publicznych podstawowe działania w zakresie zarządza-

nia zasobami ludzkimi są podobne dla wszystkich grup pracowników. To, co je 
może odróżniać, dotyczy instrumentów oddziaływania powiązanych z rozmiesz-
czeniem stanowisk w strukturze organizacyjnej czy też rodzajem wykonywa-
nej pracy. Właściwemu kształtowaniu zasobów ludzkich służy proces kadrowy, 
w ramach którego najczęściej wyróżnia się następujące elementy: planowanie, 
obsada (czyli rekrutacja i selekcja), uczestnictwo w organizacji (motywacja, roz-
wój pracowników) oraz ocena. Wszystkie te składniki powinny mieć charakter 
systemowy, zapewniający pozyskiwanie właściwych ludzi na poszczególne sta-
nowiska pracy we właściwym czasie.

Planowanie

Planowanie w ZZL stanowi proces, podczas którego określa się zapotrzebowanie 
na personel. Pozwala to określić tzw. lukę potencjału społecznego organizacji 
[Niedzielski, Walkowiak 2000: 16–17], wpływa również na jak najlepsze dosto-
sowanie kadrowe pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Ponadto umożliwia 
wprowadzanie zmian w zakresie wymagań stawianych przed pracownikami 
przez zaplanowanie towarzyszących przedsięwzięć doskonalących. Składają się 
na nie następujące czynności:

 – ustalenie aktualnych i przyszłych potrzeb organizacji w odniesieniu do 
personelu, ze szczególnym uwzględnieniem zasady racjonalnego gospoda-
rowania środkami publicznymi,

 – przegląd posiadanych zasobów ludzkich pod względem ilościowym i jako-
ściowym [por. Kostera 1993: 25–29].

Planowanie powinno dotyczyć obsady stanowisk, oceny pracowników, syste-
mu motywacyjnego, polityki kształcenia i rozwoju personelu.

Planowanie kadrowe jest zaniedbaną sferą aktywności działów personalnych 
większości organizacji, nawet tych, w których zarządzanie potencjałem pracy 
jest na wysokim poziomie. Ma ono zazwyczaj charakter wyrywkowy i niekom-
pletny; z reguły uwzględnia wyłącznie krótki okres, związany z wymogami 
operacyjnego zarządzania poszczególnymi obszarami zasobów pracy. Sytuacja 
ta najczęściej wynika z braku środków na dalsze zatrudnienie i skutkuje za-
mrożeniem etatów, powodując niemożność realizacji przyjętych celów i działań. Zde-
cydowanie rzadziej w organizacjach publicznych jest to planowanie strategicz-
ne [Wiatrak 2005: 23–24].

Planowanie podsystemu personalnego i jego elementów w organizacjach pu-
blicznych ograniczone jest do planowania wielkości i struktury zatrudnienia oraz 
wynagrodzeń, z pominięciem lub częściowym opracowaniem pozostałych dzia-
łań. Przygotowywane plany zatrudnienia oraz wynagrodzeń obejmują najczę-
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ściej rok i sporządzane są na podstawie informacji płynących od kierowników 
wydziałów lub referatów [por. Bodak 1998: 79].

Opracowując plany zatrudnienia, w bardzo ograniczonym zakresie wykorzy-
stuje się ogólnie znane w krajach zachodnich techniki, np. analizy trendów, ana-
lizy wskaźników, analizy korelacji [Kostera 1997: 133].

Planowanie pozostałych elementów obszaru zarządzania czynnikiem ludz-
kim występuje w organizacjach publicznych w niewielkim zakresie, a podejmo-
wane działania charakteryzują się brakiem systematyczności. Są one często bez-
pośrednią reakcją na pojawiający się bodziec lub potrzebę, np. szkolenia kadry 
menedżerskiej odbywają się w dużej mierze jedynie na podstawie zgłaszanego 
indywidualnie w danym momencie zapotrzebowania, nie zaś na podstawie spój-
nego ze strategią planu kształcenia i rozwoju personelu.

Niedostatek planowania nie musi jednak negatywnie wpływać na jakość 
ZZL, ale warto pamiętać, że dobrze prowadzone planowanie przyczynia się do 
usprawnienia działań i procesów kadrowych, a także obniżenia ich kosztów oraz 
ma korzystny wpływ na integrację wewnętrzną zarządzania zasobami pracy (ze-
spala poszczególne obszary ZZL). Ma też wpływ na właściwy podział uprawnień 
podmiotów funkcji personalnej [Szczupaczyński 1999: 17–19].

Obsada

Drugim etapem procesu kadrowego jest pozyskiwanie pracowników. Składa się na 
to rekrutacja i selekcja. Rekrutacja polega na wyszukiwaniu i zebraniu wstępnej 
puli kandydatów o odpowiednich kwalifi kacjach, zgodnie z przyjętym zapotrzebo-
waniem i planem pracy. Pomocne na tym etapie jest opracowanie opisu stanowiska 
pracy, zawierającego m.in. podstawowe czynności i zadania, zakres odpowiedzial-
ności, warunki i zasady pracy oraz wymagania z nim związane (np. doświadcze-
nie, kwalifi kacje, kompetencje, dopasowanie organizacyjne) [Pocztowski 2007: 
132–135]. Posiadanie przez organizacje publiczne opisów stanowisk pracy pozwala 
poszukiwać wyłącznie ludzi, którzy są potrzebni. Prawidłowy dobór elementów 
rekrutacji (źródło, rodzaj, sposób) ma zasadnicze znaczenie dla trafności obsady 
oraz kosztów (materialnych i pozafi nansowych) ponoszonych przez organizację, 
wpływając także na jej image oraz kulturę organizacyjną.

Organizacje publiczne korzystają z wewnętrznego i zewnętrznego źródła 
rekrutacji, kładąc szczególny nacisk na pierwsze z nich, co wynika z większe-
go zaufania do własnych, „sprawdzonych”, znających instytucję pracowników, 
a także z dążenia do ograniczenia kosztów procedury rekrutacji i selekcji. Na 
preferowanie wewnętrznego źródła rekrutacji wpływa także motywacja o cha-
rakterze socjalnym, zgodnie z którą korzystanie z niego pozwala chronić pra-
cowników instytucji przed zwolnieniami, co jest szczególnie istotne w wypadku 
pracowników starszych. W organizacjach publicznych należy stosować zarówno 
wewnętrzną rekrutację, jak i zewnętrzną, prowadzącą do zwiększenia elastycz-
ności zatrudnienia na nowych warunkach i wzrostu rywalizacji [Pocztowski 
2007: 136].

Przeprowadzanie selekcji kandydatów wymaga od jej organizatorów dużego 
doświadczenia oraz odpowiedniego zaplecza metodologicznego. Procedura i wy-
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korzystane techniki selekcji kadr różnią się w zależności od rodzaju stanowiska, 
na które poszukiwany jest pracownik, okresu zatrudnienia, tradycji oraz wiedzy 
osób dokonujących wyboru. Dobór pracowników w niektórych organizacjach pu-
blicznych typu administracji rządowej dokonywany jest według kryteriów wy-
nikających z wymagań kwalifi kacyjnych określonych w przepisach prawa oraz 
zakresu zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku [Macek 1999: 131]. 
Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do osób pełniących stanowiska kie-
rownicze w pozostałych rodzajach organizacji publicznych, np. szkołach, szpi-
talach czy instytucjach kultury. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do kadry 
kierowniczej z wyboru często wykorzystuje się w większym stopniu element 
przynależności partyjnej niż posiadanie odpowiednich kwalifi kacji i umiejętności 
[Wiatrak 2008: 74].

Współczesne organizacje publiczne przywiązują większą wagę do charakte-
rystyki postaw i zachowań pracowników. Niesie to jednak ze sobą pewne zagro-
żenia. Organizacje publiczne, które w miarę łatwo się przystosowują do zmian 
w otoczeniu, potrzebują ludzi, którzy są w stanie obejść system, znajdując w nim 
luki, słabości. W przypadku gdy kierownictwo zatrudnia wyłącznie ludzi o po-
dobnych cechach, kwalifi kacjach czy też zachowaniach jak dotychczas zatrud-
niani pracownicy, może powstać organizacja, która nie będzie sprawnie funkcjo-
nować w warunkach obecnej gospodarki.

Należy jednak zaznaczyć, że wymagania w zakresie minimalnego poziomu 
wykształcenia i stażu pracy na danym stanowisku, stawiane wobec grupy pra-
cowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzę-
dach marszałkowskich reguluje rozporządzenie Rady Ministrów. Powoduje to 
często niemożność skutecznego wykorzystania potencjału kandydatów, który 
pozwoliłby na należytą realizację zadań i odpowiedzialności na danym stano-
wisku.

Do technik wykorzystywanych podczas selekcji kandydatów należą: kwestio-
nariusz zatrudnieniowy, życiorys, świadectwa kwalifi kacyjne, referencje, wy-
wiady, testy (psychologiczne, sytuacyjne) oraz inne [por. Pocztowski 1996: 52]. 
W organizacjach publicznych proces selekcji oparty jest na informacjach dostar-
czonych przez kandydata w formie pisemnej oraz bezpośrednio w trakcie rozmo-
wy kwalifi kacyjnej. W zależności od rodzaju stanowiska, na które wybierany jest 
kandydat, w rozmowach uczestniczy przyszły, bezpośredni przełożony kandyda-
ta, kierownik działu kadr oraz, w niektórych przypadkach, członkowie dyrekcji. 
Istotne jest, że świadomość różnorodnych technik selekcji oraz konieczności ich 
stosowania systematycznie wzrasta, a w otoczeniu organizacji pojawiły się fi rmy 
służące profesjonalną pomocą w dziedzinie rekrutacji i selekcji kadr.

Uczestnictwo w organizacji

Uczestnictwo w organizacji obejmuje przede wszystkim motywację oraz szkole-
nie i rozwój pracowników. Coraz częściej zwraca się uwagę, że w nowocześnie 
zarządzanej organizacji motywację wewnętrzną, wynikającą z potrzeby realiza-
cji osobistego programu pracownika, wspierać powinna motywacja zewnętrz-
na, będąca wynikiem doraźnych reakcji na bodźce stosowane przez organizację. 
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Takim bodźcem jest na przykład różnorodność zadań, która wpływa na wzrost 
motywacji pracownika; innym czynnikiem pozytywnie oddziałującym na mo-
tywację jest poczucie osiągnięć i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. 
Przestaje funkcjonować nieformalny i niezgodny z prawem system płac poza 
ewidencją oraz doraźne przyznawanie premii przez szefa po wykonaniu okre-
ślonego zadania.

Jednym z podstawowych czynników satysfakcji pracowników jest system 
płac ograniczony obowiązującymi przepisami. Nie oznacza to, żeby stosować 
w nim „matematyczny podział”, lecz stworzyć warunki umożliwiające przejrzy-
stość systemu, uwzględniające różne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 
[Torres-Bartyzel 1998: 29].

Należy jednak zwrócić uwagę, że motywacja to nie tylko sfera fi nansowa. 
W praktyce coraz istotniejsze stają się bodźce innego rodzaju. Wyniki badań nad 
skuteczną motywacją dowiodły, że 90% ankietowanych pracowników zwraca 
uwagę na wewnętrzne czynniki motywacyjne, budujące współpracę i przekona-
nie o słuszności tego, co robią [por. European Organisation for Quality 1993]. 
Uznanie za dobrą pracę, poczucie ważności oraz zaufanie wpływają na zaan-
gażowanie i przywiązanie do organizacji. Niezwykle ważne podczas wprowa-
dzania zmian, chociaż czasochłonne i kosztowne, są także szkolenia personelu.

Organizacje publiczne coraz bardziej doceniają szkolenie oraz rozwój i trak-
tują je jako działalność nie tylko potrzebną, lecz także niezbędną. W budżetach 
organizacji coraz większe kwoty przeznacza się na tę działalność. W większym 
niż dotychczas stopniu organizacje zdają sobie sprawę, że w obecnych warun-
kach ogromne znaczenie ma stałe kształcenie, zwłaszcza w dziedzinach wcześ-
niej zupełnie nieznanych bądź w których częstotliwość zmian jest bardzo duża, 
m.in. w systemie prawa.

Szkolenie daje szansę na rozwój umiejętności niezbędnych do efektywnego 
funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki. Organizacje publiczne 
przyjmują zasadę pierwszeństwa w organizowaniu szkoleń i kierowaniu pracow-
ników na te szkolenia, których przedmiotem są zmiany obowiązujących aktów 
prawnych, a których celem jest przystosowanie organizacji pracy do nowych wy-
magań, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi interesanta. Można stwierdzić, że 
największą popularność zdobyły tematy proceduralne związane ze zdobywaniem 
bardzo praktycznych umiejętności. Duże zainteresowanie budzą także szkolenia 
z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych [Lisek-Woubishet 1997: 14–16].

Jak wspomniano, proces planowania kształcenia i rozwoju kadr w organiza-
cjach publicznych nie istnieje lub funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. 
Określenie kierunków i rodzaju szkoleń optymalnych z punktu widzenia roz-
woju pracowników oraz realizacji strategii organizacji jest zatem odpowiedzią 
na bieżące potrzeby. Często spotykaną praktyką w organizacjach publicznych 
jest wysyłanie wszystkich pracowników na szkolenia, nawet jeśli ta wiedza jest 
im niepotrzebna lub też wyszkoleni pracownicy zaczynają zajmować się czymś 
innym albo zostają zwolnieni [Wiatrak 2008: 76].

Duży nacisk na podnoszenie kwalifi kacji w organizacjach publicznych znaj-
duje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia według poziomu wykształ-
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cenia. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby pracowników o wyższych 
kwalifi kacjach.

Ocena

Ważną funkcją zarządzania kadrami jest ocenianie pracowników. Istotne są 
cele, dla których dokonuje się ocen, oraz stosowane metody i techniki. Szerokie 
możliwości wykorzystania rezultatów oceny pracowników powinny skłaniać or-
ganizacje publiczne do starannego przygotowania i rozwoju własnych systemów 
ocen. Do podstawowych etapów systemu oceny pracowniczej zalicza się: usta-
lenie celów procesu oceniania, określenie grupy osób ocenianych i osób ocenia-
jących, ustalenie kryteriów i zasad oceny, określenie technik i narzędzi oceny 
[Król, Ludwiczyński (red.) 2007: 276].

Ocenianie pracowników jest ważne zarówno z punktu widzenia pracodaw-
cy, jak i pracownika. Oceny pozwalają bowiem m.in. na stałe gromadzenie in-
formacji o pracownikach, selekcję i dobór pracowników do kadry rezerwowej 
w organizacji, doskonalenie polityki płacowej i systemu motywacyjnego, jak 
również pozwalają na pozyskiwanie przez pracownika informacji o wynikach 
pracy, wskazując na niedociągnięcia oraz perspektywy rozwojowe [Niedzielski, 
Walkowiak 2000: 36].

Zazwyczaj pierwszej oceny dokonuje się po odbyciu stażu lub zatrudnie-
nia próbnego. Pozytywna ocena jest warunkiem dalszego zatrudnienia. Ocena 
w trakcie trwania stosunku pracy odbywa się najczęściej w odstępach rocznych 
lub kilkuletnich.

Kadra kierownicza często nie zdaje sobie sprawy z wagi tego procesu. 
Pracownicy oceniani są wyłącznie na podstawie stopnia realizacji powierzonych 
im zadań. Nie pokazuje to słabych punków i mocnych stron personelu oraz nie 
pozwala na sprecyzowanie kierunków działań w zakresie wzrostu efektywności 
pracy.

Specyfi czną grupą pracowników w organizacjach publicznych są pracownicy 
samorządowi; wobec nich system ocen okresowych jest obecnie obowiązkiem 
wynikającym z uregulowań prawnych, określających szczegółowo m.in. okres 
oceniania, kryteria i techniki oceniania [Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifi kacyjnych pracowników 
samorządowych, Dz.U. Nr 55, poz. 361].

W wypadku pracowników trwale związanych z urzędem ocena polega na po-
miarze jakości wykowywanych zadań, w tym ocenie postawy etycznej, opartej 
na kryteriach wynikających z wymagań kwalifi kacyjnych określonych w prze-
pisach prawa oraz zakresu zadań i odpowiedzialności na danym stanowisku, 
w trybie i na zasadach określonych w wewnętrznych dokumentach organizacji 
publicznej. Ocena pozostałych pracowników dokonywana jest przez bezpośred-
nich przełożonych, którzy mają decydujący wpływ na wysokość uzyskiwanych 
przez pracowników premii. W odniesieniu do organizacji publicznych ocena czę-
sto ma charakter wyłącznie negatywny – kierownicy wykorzystują ją wyłącznie 
jako instrument do karania pracowników w postaci braku premii lub zwolnienia. 
Dobór kryteriów ocen okresowych pracowników w organizacjach publicznych 
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powinien być budowany dla każdej grupy pracowników, a nie tylko dla części. 
Ocenie powinien być poddany każdy pracownik organizacji, znający wcześniej 
pełen zestaw kryteriów, według których jest ona dokonywana. Przełożeni w tro-
sce o dobrą atmosferę pracy, a także obawiając się konfl iktów, mają tendencję do 
ograniczania ocen skrajnych (bardzo dobrych i złych) na rzecz średnich. Efekty 
motywacyjne tego rodzaju działań są bardzo ograniczone.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich lat zauważalna jest powolna zmiana w podejściu do postrzega-
nia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacja publicznych. Dostrzeżono, że 
funkcjonowanie w obecnej gospodarce wymaga traktowania zasobów ludzkich 
jako głównego elementu potencjału organizacji. Dostrzeżono również potrzebę 
inwestowania w rozwój potencjału ludzkiego – poszukiwanie i wykorzystywa-
nie nowych technik, metod czy instrumentów ZZL do podnoszenia efektywności 
pracy pracowników, podnoszenia ich kwalifi kacji.

Specyfi ka organizacji publicznych sprawia, że działania podejmowane w tym 
obszarze zarządzania realizowane są w dużym stopniu na podstawie istniejących 
uregulowań prawnych. Określają one nie tylko ogólne obowiązki pracownika, 
lecz także kształtują poszczególne elementy procesu personalnego. Stosowana 
polityka personalna w organizacjach publicznych opiera się na kadencyjności, co 
utrudnia w znacznym stopniu systemowe, całościowe i spójne wykorzystywanie 
instrumentów oddziaływania na pracowników.

W tym obszarze funkcjonalnym dostrzeżono istotne braki dotyczące na 
przykład formułowania koncepcji polityki personalnej, która byłaby ciągiem 
przemyślanych, trafnie dobranych i spójnych działań, zapewniających właściwe 
ukształtowanie i wykorzystanie zasobów ludzkich. Często nie docenia się efek-
tów, jakie można uzyskać w wyniku posługiwania się profesjonalnymi technika-
mi i procedurami w ZZL. Dotyczy to oceny efektów pracy, selekcji kandydatów 
do pracy, badania potrzeb szkoleniowych, planowania działalności szkoleniowej 
oraz projektowania ścieżek rozwoju.
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