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Izabela Bednarska-Wnuk
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi 
w placówkach edukacyjnych7

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, któremu podlegają wszyst-
kie organizacje. Coraz większą świadomość ze znaczenia sprawnego i efek-
tywnego procesu zzl przejawiają także osoby zarządzające organizacjami 
użyteczności publicznej, do których zalicza się szkoła. Celem opracowania 
jest przedstawienie i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami 
ludzkimi w placówkach edukacyjnych po roku 1989 z perspektywy realizacji 
ich efektywności, jako przykładu funkcjonowania organizacji publicznej.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management), efektywność 
(efficiency), organizacja publiczna (public organization), placówka edukacyjna (school), dyrektor 
szkoły (headmaster)

Wstęp

W Polsce przez ostatnie lata dokonało się wiele zmian w gospodarce. Szczególnego 
znaczenia nabierają przeobrażenia społeczno-polityczne i gospodarcze, które wpłynę-
ły na nowy sposób funkcjonowania organizacji we wszystkich jej aspektach. Potrzeba 
usprawnień dotyczyła nie tylko organizacji gospodarczych, ale i organizacji publicznych, 
tj. szpitali, szkół, urzędów czy instytucji kulturalnych, wśród których szczególne miejsce 
zajmują szkoły, które stają się coraz częściej przedmiotem badań praktyki organizacyj-
nej. W funkcjonowaniu szkoły i procesie kierowania istotną rolę odgrywa jej dyrektor, 
który znalazł się w zupełnie innej sytuacji, wymagającej nowego spojrzenia na jego rolę 
w zarządzaniu szkołą. Rola ta polega na poszukiwaniu i wdrażaniu optymalnych i efek-
tywnych rozwiązań w sferze zarządzania szkołą. Jest to jednak o tyle trudne, gdyż szkołę 
charakteryzuje brak redundacji zasobów, zwłaszcza finansowych. Niskie wydatki budże-
towe na oświatę i wychowanie w 2009 roku wyrażone (w %) wyniosły 53,1 mld zł, co sta-
nowiło 3,9% PKB. Są one poniżej przeciętnej europejskiej, która wynosi 5,3% [Jeżowski, 
2006, s. 194]. Brak funduszy na finansowanie bieżących zadań dodatkowo przyczynia 
się do konfliktów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Odnoszą się one przede 
wszystkim do sfery motywowania, wynagradzania, oceniania i awansowania pracowni-
ków zatrudnionych w placówkach edukacyjnych.

7 Artykuł powstał na podstawie mojej książki pt. „Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspekty-
wa menedżerska”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
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Współcześnie coraz większa rola przypada zatem edukacji, która jest w trakcie per-
manentnych zmian. Jest ona także ważnym czynnikiem z punktu widzenia konkurencji 
ekonomicznej między krajami.

Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena wybranych elementów zarządzania za-
sobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych po roku 1989 z perspektywy realizacji ich 
efektywności jako przykładu funkcjonowania organizacji publicznej.

Czynniki wpływające na ZZL w placówkach edukacyjnych

Zmiany transformacyjne spowodowały, że polski sektor oświaty nie mógł pozostać obo-
jętny na dokonujące się przeobrażenia. Istotę i kierunek przyszłych działań wytyczyła 
ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku, która wskazywała na pożądane kie-
runki zmian w dziedzinie edukacji. Ustawa ta zakładała likwidację monopolu państwa 
przy zakładaniu i prowadzeniu szkół. Ustalała zasady zakładania szkół niepublicznych. 
Oznaczało to zdjęcie licznych ograniczeń, jakie stworzył poprzedni system. Dawało to 
możliwość rozwoju nowych form szkolnictwa (szkolnictwa odpłatnego), jak również 
zmian struktury kształcenia na rzecz wykształcenia ogólnego kosztem zawodowego. 
Zaowocowało to zwiększeniem liczby młodych osób kończących pełne szkoły średnie 
i rozpoczynających studia. Stwarzała możliwość doboru podręczników; wprowadzono 
„minimum programowe przedmiotów obowiązkowych”, na podstawie którego mogły 
powstawać różne programy i podręczniki do danego przedmiotu. Umożliwiała decen-
tralizację zarządzania oświatą poprzez wzmocnienie dwu szczebli zarządzania szkołą: 
dyrektora i samorządu gminnego [Zahorska, 1999, s. 5].

Ustawa wprowadziła także sporo zmian w systemie zarządzania szkołą. Przede 
wszystkim zwiększyła znacznie autonomię szkoły i wprowadziła konkursy na stanowiska 
kierownicze. Została wzmocniona zatem rola dyrektora szkoły w zakresie uprawnień 
i obowiązków. Zwiększyła się jego odpowiedzialność przed władzami oświatowymi, lo-
kalnym środowiskiem oraz rodzicami. Wraz z usamodzielnieniem szkoły dyrektor zyskał 
także inne obowiązki, które musi wykonywać i liczyć się z różnymi konsekwencjami. 
Przede wszystkim należą do nich: dysponowanie środkami finansowymi określonymi 
w planie finansowym szkoły oraz gospodarowanie zasobami ludzkimi.

W sektorze oświaty w latach 1991-1998, choć dokonano wiele zmian, nie zdołano 
stworzyć systemu, który przyczyniłby się do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi 
w placówkach edukacyjnych. Dopiero reforma oświaty z 1999 roku wdrożyła zmiany 
praktycznie we wszystkich aspektach jej funkcjonowania, począwszy od zasad finanso-
wania publicznego szkolnictwa, poprzez stworzenie nowych typów szkół i nowej organi-
zacji zajęć, nadzorowania systemu edukacji, aż do zasad związanych z polityką kadrową. 
Dyrektor szkoły zaczął odpowiadać zatem za pozyskiwanie zasobów ludzkich, ich re-

zzl_3-4-2011_bednarska-wnuk_i_117-127



Komunikaty z badań 119

krutację, selekcję, ocenianie, awansowanie, motywowanie i wynagradzanie nauczycieli, 
zmianę i rozwiązanie stosunku pracy.

Usankcjonowały się także dwa podmioty odpowiedzialne za sferę związaną z go-
spodarowaniem zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych. Należą do nich: Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej (odpowiedzialne za selekcję, wdrażanie pracowników do 
pracy, ocenianie, przemieszczanie i wynagrodzenia) oraz dyrektor szkoły (odpowiedzial-
ny za wszystkie aspekty związane z ZZL w placówkach edukacyjnych). Istnieje także 
szereg uregulowań prawnych, które są „narzucane” dyrektorowi szkoły przez podmiot 
nadrzędny – Ministerstwo Edukacji Narodowej czy jednostkę samorządu terytorialnego 
[Piwowar-Sulej, 2009, s. 90-92]. W większości krajów Unii Europejskiej (np. Belgia, 
Estonia, Słowacja, Szwecja czy Wielka Brytania) szkoły są w pełni lub niemal autono-
miczne. Dotyczy to takich elementów ZZL, jak: rekrutacja nauczycieli na stałe etaty i za-
stępstwa, określanie ich zadań i obowiązków, stosowanie wobec nich środków dyscypli-
narnych i zwalnianie oraz przyznawanie dodatkowego wynagrodzenia (w uzasadnionych 
przypadkach) [Komisja Europejska, 2008].

Coraz częściej podejmuje się dyskusję na temat profesjonalizacji zarządzania szko-
łami, co skutkuje możliwością przenoszenia charakterystycznych metod dla organizacji 
gospodarczych i dostosowywania ich do potrzeb placówki edukacyjnej. W tej sytuacji 
w szkołach powinny funkcjonować efektywne systemy związane z gospodarowaniem 
zasobami ludzkimi. W dalszej części artykułu zaprezentowano wybrane elementy ZZL 
w placówkach edukacyjnych i podjęto próbę uzyskania odpowiedzi, czy wdrożona refor-
ma wpłynęła na ich efektywność w świetle założeń ustawodawców.

Wybrane elementy ZZL w placówkach edukacyjnych – wyniki badań 
empirycznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi określone ujęcie funkcji personalnej [Pocztow-
ski, 2007, s. 30], które obejmuje analizę pracy (projektowanie stanowisk), planowanie 
zasobów, rekrutację i selekcję, wprowadzenie do pracy, wynagradzanie pracowników, 
ocenianie, szkolenie, przenoszenie pracowników oraz zwalnianie [Golnau, 2007, s. 27]. 
W opracowaniu ograniczono się natomiast do przedstawienia rekrutacji i selekcji, awan-
sowania personelu oraz motywowania (w tym wynagrodzeń) z perspektywy ich efektyw-
ności w placówkach edukacyjnych.

W celu przedstawienia powyższych elementów w niniejszym opracowaniu posłużono 
się badaniami własnymi przeprowadzonymi w latach 2006-2007 w szkołach publicznych. 
W procesie badawczym wykorzystano dwa narzędzia badawcze, kwestionariusz ankieto-
wy i wywiad kwestionariuszowy. Badaniem objęto 392 respondentów, stanowiących czte-
ry grupy: dyrektorzy szkół publicznych (N=202), pracownicy nadzoru pedagogicznego 
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(N=34), rodzice (N=67) i nauczyciele (N=89) z województwa łódzkiego. Dotyczyły 
one realizacji roli dyrektora w zarządzaniu szkołą publiczną. Na poboczu tych badań 
zajmowano się również problemami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Analiza empiryczna materiału badawczego wykazała, iż w szkołach praktykowana jest 
przede wszystkim rekrutacja zewnętrzna, tj. osoby biorące udział w rekrutacji pochodzą 
z zewnętrznego rynku pracy. Prawie w ogóle pracownicy nie są rekrutowani w ramach or-
ganizacji. Do głównych technik pozyskania nauczycieli należą: kontakty osobiste (92%), 
rekomendacja personelu (29%), współpraca ze szkołą wyższą (39%), korzystanie z biura 
pośrednictwa pracy (5%), zamieszczanie ofert w wydziałach edukacji (89%), ogłosze-
nie na stronie internetowej szkoły (2%), analizowanie ofert „przychodzących” do szkoły 
(15%) oraz zamieszczanie ofert w powiatowych urzędach pracy (2%). Z analizy zebrane-
go materiału wynika zatem, że dyrektorzy nie są w ogóle zainteresowani zamieszczaniem 
informacji o wolnym stanowisku pracy przy użyciu wielu technik rekrutacji. Fakt ten nie 
jest zaskoczeniem w sytuacji, gdy w Polsce likwiduje się coraz więcej szkół. Dla przykła-
du, w porównaniu do okresu 2000/2001, w roku szkolnym 2009/2010 o 1849 placówek 
zmniejszyła się liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych [„Mały Rocznik Statystyczny 
Polski“, 2010, s. 233]. Natomiast absolwentów szkół pedagogicznych i humanistycznych 
(potencjalnych kandydatów do pracy w szkole) nieustannie przybywa. Jak podaje Głów-
ny Urząd Statystyczny, w roku akademickim 2008/2009 absolwentów szkół pedagogicz-
nych i humanistycznych było 95,8 tys., co porównując np. do roku 2000 oznacza wzrost 
o 27 tys. osób [„Mały Rocznik Statystyczny Polski“, 2002, 2010]. Nie można również za-
pominać o szkołach kształcących absolwentów na innych kierunkach, po których można 
nabyć kwalifikacje pedagogiczne i starać się o pracę w placówce edukacyjnej. Konstatu-
jąc zatem, liczba oferowanych miejsc pracy w edukacji jest odwrotnie proporcjonalna do 
liczby kandydatów na te miejsca. Jest to sytuacja niekorzystna, dlatego dyrektor szkoły, 
jeśli chce, aby szkoła działała w sposób efektywny, to powinien zadbać o jak najwłaściw-
szy sposób rekrutacji i selekcji. Oba procesy przyczynią się do zatrudnienia personelu 
o najwyższym potencjale. Nauczyciele są także rekrutowani głównie na podstawie prze-
pisów prawa, a dyrektorzy nie stosują dodatkowych regulacji wewnętrznych. W szkołach 
nie stosuje się również opisu stanowiska pracy na etapie formułowania oferty pracy. Po-
twierdzają to także badania K. Piwowar-Sulej [2009, s. 95]. Wydaje się zatem, że jeśli 
dyrektor chce pozyskać pracowników, którzy będą odpowiadać aktualnym potrzebom 
placówki, powinien już w trakcie rekrutacji wykorzystywać w swojej pracy zarządzanie 
kompetencjami jako jedną z dynamicznie rozwijających się dziś koncepcji zarządzania 
zasobami ludzkimi [Bednarska-Wnuk, 2009, s. 115-121].

Natomiast stanowisko dyrektora szkoły jest wyłaniane w drodze konkursu, poda-
nego do publicznej wiadomości, w wyniku którego organ prowadzący szkołę powierza 
osobie spełniającej określone wymagania. Sylwetkę kandydata na stanowisko dyrektora 
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szkoły rozpatruje się pod kątem: posiadanego wykształcenia, kwalifikacji, wiedzy i umie-
jętności z zakresu zarządzania. Odnośnie zaś do osób nie będących nauczycielami, a za-
trudnionych w szkole proces rekrutacji odbywa się także w sposób jawny i publiczny.

W przypadku selekcji dyrektor szkoły ogranicza się jedynie do analizy dokumentów: 
CV i listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W badanych szkołach aż 82% 
dyrektorów przeprowadza ją samodzielnie, 12% razem z wicedyrektorem, a tylko 6% 
dyrektorów powołuje specjalną komisję rekrutacyjną składającą się, oprócz wicedyrek-
tora, również z nauczyciela zatrudnionego w danej placówce edukacyjnej. Można zatem 
stwierdzić, że w szkołach w porównaniu do organizacji gospodarczych, które preferu-
ją przede wszystkim testy kompetencyjne badające predyspozycje kandydata do pracy, 
i metody Assessment Center system selekcji jest ubogi. Potwierdzają to również badania 
L.R. Naper [2010, s. 658], przeprowadzone w Norwegii, która uważa, że wykształcenie 
i posiadane kwalifikacje nauczyciela nie mogą być jedynymi wskaźnikami wykorzysty-
wanymi w procesie rekrutacji. Proponuje ona wdrożenie tzw. hipotetycznego zbadania 
stopnia zaangażowania w pracę danej szkoły. Ma to przyczynić się, zdaniem cytowanej 
autorki, do lepszego dopasowania między szkołą a danym nauczycielem oraz zwięk-
szenia efektywności pracy. W tym miejscu należy również podkreślić, że wyniki badań 
dotyczące rekrutacji i selekcji są zbieżne z wynikami uzyskanymi przez K. Piwowar-Sulej 
[2009, s. 94-98], a przeprowadzonymi w latach 2007-2008 na przykładzie aglomeracji 
wrocławskiej.

Kolejnym obszarem związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest awansowa-
nie. W placówkach edukacyjnych wynika ono przede wszystkim z uregulowań prawnych, 
mających swoje odzwierciedlenie w Karcie Nauczyciela, a w szczególności od art. 9a do 
9i. Awans nauczycieli dokonywany jest pionowo, zgodnie z ustaloną przez ustawodawcę 
ścieżką. Obejmuje ona cztery szczeble: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, na-
uczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Awans zawodowy nauczyciela w myśl re-
formy z 1999 roku miał za zadanie wspierać twórcze podejście do tego zawodu, rzeczy-
wiste kwalifikacje oraz posiadane kompetencje. Jednak w istocie proponowana ścieżka 
kariery utożsamiana jest z biurokratycznym przymusem oraz z nieustannym zbieraniem 
dokumentacji potrzebnej do uzyskania kolejnego stopnia zawodowego, zaś komisje 
uprawnione do podejmowania decyzji odnośnie do awansu zawodowego charakteryzuje 
brak obiektywizmu [Piwowar-Sulej, 2009, s. 116].

Badania wykazały, że nauczyciele często (92%) sami są moderatorami własnego roz-
woju zawodowego, który stał się powszechną koniecznością w momencie wprowadze-
nia stopni awansu. W przypadku dyrektorów aż 71,9% odczuwa potrzebę planowania 
własnego rozwoju zawodowego. Uświadomienie tej kategorii zmiennej przez dyrektora 
szkoły jest szczególnie istotne zwłaszcza w warunkach turbulentnego otoczenia, które 
niejako „wymusza” podjęcie pewnych działań dotyczących jego przyszłej kariery. Z pla-
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nowaniem rozwoju zawodowego związany jest także awans dyrektora. Skoro wszyscy 
pracownicy zatrudnieni zgodnie z Kartą Nauczyciela awansują według ustalonej ścieżki, 
to czy możliwy jest inny awans dyrektora, np. w ramach systemu oświaty?

We wszystkich badanych grupach istnieje zgodność w kwestii szans dyrektora szkoły 
publicznej na awans w ramach systemu oświaty. W każdej grupie (pracownicy nadzoru 
pedagogicznego – 85,3%, nauczyciele 52,4%, dyrektorzy szkół 65,5%) zmienna ta zo-
stała w większości poddana negacji. Jak zauważono, jeśli osoba pełni funkcję dyrektora 
szkoły, to przeważnie po zakończeniu kadencji powraca na stanowisko niższe – nauczy-
ciela. Także dyrektorzy rzadko są awansowani za osiągnięcie dobrych wyników w pracy 
zawodowej, chyba że sami zadecydują o przystąpieniu do konkursu np. na stanowisko 
kuratora oświaty.

Jednym z ważniejszych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w każdej orga-
nizacji jest motywowanie. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów motywacyj-
nych przez dyrektora szkoły w kierowaniu pracownikami dyrektorzy zaliczyli: pochwa-
łę osobistą (68%), pochwałę na radzie pedagogicznej (45%), kierowanie pracowników 
na dodatkowe kursy i szkolenia dokształcające (bezpłatnie) (31%), nagrodę dyrektora 
w formie pieniężnej (22%), wystosowany wniosek do nagrody kuratora lub prezydenta 
miasta (5%), wniosek do Związku Nauczycielstwa Polskiego w celu odznaczenia oraz 
zwiększenie dodatku motywacyjnego (3%). Jednocześnie nauczyciele obok instrumen-
tów wskazanych przez dyrektora szkoły wymieniają także: zwiększone obowiązki pra-
cownicze oraz gratyfikację finansową pochodzącą z części funduszu płac. Zwiększone 
obowiązki pracownicze nauczyciele odbierają raczej jako rodzaj motywacji negatywnej 
niż pozytywnej. Uważają także, iż skierowanie na dodatkowe szkolenia lub kursy wpływa 
demotywująco na ich codzienną pracę, bowiem często, jak twierdzą, ich tematyka nie 
koresponduje z zainteresowaniami. Natomiast odnośnie do motywowania za pomocą 
gratyfikacji finansowej z części funduszu płac, nauczyciele podkreślają, że pomimo ist-
nienia kryteriów przyznawania tych środków, dyrektor szkoły udziela jej według wła-
snego uznania. W większości przypadków są one dzielone zgodnie z zasadą „każdemu 
tyle samo”. Mają jednak miejsca również i inne sposoby podziału środków, np. według 
kryterium charakteru relacji pracownika z dyrektorem.

Natomiast jeśli chodzi o pracowników nie będących nauczycielami, dyrektor szkoły 
stosuje takie instrumenty, jak: pochwałę osobistą i nagrodę dyrektora szkoły.

Nauczyciele w procesie motywacji porównują także swoje wyniki pracy i poniesione 
na nią nakłady z innymi pracownikami. Jest to coraz częstsze zjawisko, zwłaszcza pod-
czas udzielania pochwał lub nagród finansowych przez dyrektora szkoły. Bardzo często 
nauczyciele zadają sobie pytanie, dlaczego to nie ja otrzymałam/em w tym roku nagrody/
wyróżnienia, skoro mam większe osiągnięcia od osoby do niej pretendującej.
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Jednocześnie obydwie grupy, dyrektorzy (91,6%) i nauczyciele (81%), w większości 
podkreślają, że w procesie motywowania dyrektor szkoły nie korzysta z takich instru-
mentów, jak: zwiększenie finansowego dodatku funkcyjnego czy przyznawanie premii 
w przypadku efektywnej pracy. Jest to uwarunkowane przepisami prawa oświatowego, 
gdyż dodatek funkcyjny jest stały, a forma premii w oświacie w ogóle nie istnieje. Dyrek-
tor szkoły nie może zatem indywidualnie kształtować wynagrodzeń pracowników (które 
uzależnione są przede wszystkim od stażu pracy i uzyskanego awansu zawodowego) 
w przeciwieństwie do menedżerów organizacji gospodarczych. Może on jedynie, w sfe-
rze gratyfikacji finansowej, motywować poprzez zwiększenie, co najwyżej o kilkanaście 
procent, dodatku motywacyjnego do pensji zasadniczej dla najlepszych nauczycieli oraz 
poprzez nagrodę dyrektora. Nauczyciele dość często wyrażają swoje niezadowolenie 
z systemu motywacyjnego między innymi w postaci coraz powszechniej występujących 
strajków tej grupy zawodowej.

W prezentowanych badaniach nauczyciele mieli również wskazać na pożądane in-
strumenty motywacyjne w szkole. Zaliczyli do nich przede wszystkim: gratyfikację fi-
nansową (89%), wzbogacanie treści pracy poprzez wyznaczanie zadań wymagających 
większej samodzielności, np. kierownik samodzielnego projektu (67%), możliwość sa-
modzielnego pozyskiwania funduszy dla „swojej” klasy (52%) oraz możliwość podejmo-
wania decyzji w odniesieniu zarówno do zadań, jak i sposobu ich realizacji (35%).

W rozważaniach nad systemem motywacyjnym należy zauważyć, że jego istotnym 
elementem są wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach 
Karty Nauczyciela (dotyczy to także dyrektorów) składa się z: pensji zasadniczej, dodat-
ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny wynikające z doraźnych zastępstw. Wysokość wy-
nagrodzenia nauczyciela uzależniona jest od uzyskanego stopnia awansu zawodowego. 
Względy efektywnościowe sugerują, iż pracownicy sektora publicznego powinni otrzy-
mywać wynagrodzenie porównywalne do uposażeń pracowników sektora prywatnego 
[Austen, Frączkiewicz-Wronka, Majowska, 2008, s. 21]. Chociaż średnie wynagrodzenie 
w 2010 roku pracownika zatrudnionego w placówce edukacyjnej wynosiło 3189,3 tys. 
[Kosiarz, 2010], to w ich odczuciach jest ono niedostateczne, niewystarczające i niskie 
w porównaniu do uposażeń pracowników z innych sektorów gospodarki.

W procesie badań postawiono pytania: Czy w przypadku dyrektora szkoły i nauczy-
cieli wynagrodzenie jest na odpowiednim poziomie? Czy stawiane dyrektorowi szkoły 
wymagania i funkcje, jakie pełni w placówce oświatowej, są dostatecznie wynagradzane? 
Badane grupy w przypadku oceny wynagrodzenia środowiska nauczycielskiego są zgod-
ne, że jest ono na nieodpowiednim poziomie. Taki wynik wśród badanych dyrektorów 
i nauczycieli z pewnością nie jest zaskoczeniem w świetle trwających nieustannie debat 
nad wynagrodzeniem w sektorze edukacji. Różnicę jednak zauważono podczas oceny 
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wynagrodzenia dyrektora szkoły, a dokonywanej przez nauczycieli jako podwładnych. 
Zaskakujący jest bowiem wysoki odsetek odpowiedzi stwierdzających odpowiedni po-
ziom wynagrodzenia dyrektora szkoły – 52,8%. Uzasadnienia dla takiego wyniku na-
leży upatrywać przede wszystkim w istocie roli dyrektora szkoły jako podmiotu władzy 
organizacyjnej. Panuje przekonanie, że zarządzający placówką oświatową mają wyższe 
wynagrodzenie niż pozostali zatrudnieni. W rzeczywistości o wyższym wynagrodzeniu 
decyduje przede wszystkim wyższy dodatek funkcyjny i zasobność gminy, której podlega 
zarządzana placówka edukacyjna.

Satysfakcjonujące wynagrodzenie ma niewątpliwie znaczenie dla zaspokojenia po-
trzeb pierwszego rzędu i stanowi warunek konieczny do uzyskania uznania, prestiżu, 
władzy oraz samorealizacji (hierarchia potrzeb A. Maslowa). Czy jednak wynagrodzenie 
jest wartością motywującą pracownika do pracy? Można bowiem przypuszczać, iż pra-
cownik, który wykonuje swoją pracę z pasją, nie przywiązuje tak dużej wagi do wysokości 
wynagrodzenia, a jedynie do jej treści. Z drugiej jednak strony wynagrodzenie, zgodnie 
z dwuczynnikową teorią F. Herzberga, jest jednym z czynników wywołujących niezado-
wolenie ze środowiska pracy i wpływa na demotywację pracownika.

Wnioski i postulowane zmiany

W świetle przedstawionych rozważań należy stwierdzić, iż zarządzanie zasobami ludzki-
mi w placówkach edukacyjnych wymaga wielu zmian, które trzeba podjąć, aby poprawić 
ich efektywność. Można bowiem zauważyć, że badane elementy ZZL wymagają zinten-
syfikowanych działań naprawczych. Także proces ZZL jest o wiele bardziej złożony niż 
w organizacjach gospodarczych. Po pierwsze, dyrektor nie posiada tak wielu instrumen-
tów motywacyjnych, którymi może oddziaływać na pracownika, po drugie, nie ma on 
dużych szans na awans, a wynagrodzenie, jakie otrzymują pracownicy sektora edukacji, 
nie są dla nich satysfakcjonujące. Wydaje się, że system ZZL mógłby być bardziej udo-
skonalony, zgodny z zapotrzebowaniem i profilem danej placówki, uwzględniający rów-
nież mierniki efektywności.

Można zatem sformułować kilka zaleceń dotyczących dalszych kierunków zmian 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych. Odnoszą się one jednak 
tylko do badanych i przedstawionych w niniejszym opracowaniu wybranych elementów.

W pierwszej kolejności należy zwiększyć uprawnienia decyzyjne dyrektora szkoły, 
którego choć charakteryzuje pewna autonomia, to nadal ograniczają przepisy prawne. 
Powinien on mieć większą swobodę przy wykorzystywaniu różnych metod i narzędzi 
w obszarze ZZL. Przede wszystkim w procesie rekrutacji dyrektor szkoły powinien wy-
konać dokładny opis stanowiska pracy, określając wymagania i oczekiwania względem 
kandydata, uwzględniając nie tylko kryteria formalne, ale również te wynikające ze spe-
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cyfiki danej szkoły. Tak sformułowana oferta pracy powinna być podana do publicznej 
wiadomości. Szczególnie dotyczy to jednostek organizacyjnych, finansowanych ze środ-
ków publicznych. Mając na uwadze rekrutację pracowników, należy również ograniczyć 
łatwy dostęp do zawodu nauczyciela. Kandydaci na nauczycieli powinni być poddawani 
testom kompetencyjnym, sprawdzającym ich predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Dyrektor szkoły powinien dokonywać selekcji nie tylko za pomocą CV i listu moty-
wacyjnego, ale przy użyciu opracowanego autorskiego kwestionariusza, skierowanego do 
osób starających się o pracę w danej szkole.

Awansowanie pracownika nie powinno tylko wynikać z biurokratycznych przepisów, 
ale z chęci własnego rozwoju zawodowego pracownika. Także w szkołach należy zasta-
nowić się nad wprowadzeniem awansów poziomych, o kryteriach których decydowałby 
dyrektor konkretnej placówki. Należałoby również powołać wyspecjalizowane jednostki 
(centra) [Piwowar-Sulej, 20093 s. 171], które sprawdzałyby awansowanych pracowni-
ków od strony ich nabytych umiejętności i określały przyrost wiedzy organizacyjnej zwią-
zanej z uzyskaniem kolejnego awansu zawodowego.

Kolejnym ważnym kierunkiem zmian powinna być sprawa związana ze zmianą spo-
sobu wynagradzania dyrektora szkoły i nauczycieli. Jest to szczególne ważny aspekt, 
zwłaszcza w kontekście trwających debat sejmowych nad likwidacją Karty Nauczycie-
la. Implikuje to nie tylko zmiany w zatrudnieniu czy nowe przepisy o czasie pracy, ale 
również ma związek z wynagrodzeniem pracowników. Zmiana ta jest ważna, bowiem 
adekwatne wynagrodzenie np. dyrektora szkoły w większym stopniu przyciągnęłyby 
kandydatów ze sfery biznesu do placówek edukacyjnych. W aspekcie wynagrodzeń 
w placówkach edukacyjnych autorka zgadza się z K. Piwowar-Sulej, która w odniesie-
niu do systemu wynagradzania w szkole dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowni-
ków proponuje uzależnić go od wzrostu wiedzy organizacyjnej pracownika lub od jego 
kompetencji [Piwowar-Sulej, 2009, s. 179]. Pierwszy z nich związany jest z zakresem 
i rodzajem wiedzy oraz posiadanych i wykorzystywanych w pracy umiejętności. Wszyscy 
pracownicy, tworzący określoną grupę zawodową, na początku pracy otrzymują takie 
same wynagrodzenie, a w chwili osiągnięcia danej umiejętności przechodzą na wyższym 
poziom. Wynagrodzenie takie powiązane jest z rozwojem osobistym dyrektora szkoły. 
Drugi zaś system wynagrodzenia oparty jest na kompetencji, a jego wysokość jest uza-
leżniona od liczby ról realizowanych w szkole [Piwowar-Sulej, 2009, s. 179]. Wydaje się 
zatem, że pracownicy zatrudnieni w szkole powinni być wynagradzani również za inne 
funkcje pełnione w placówce. Koresponduje to z propozycją D. Playera. Autor uważa, że 
nauczyciele powinni być wynagradzani (oprócz wynagrodzenia zasadniczego) za dodat-
kowe, nabywane w procesie pracy nowe kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie oraz 
za dodatkowe obowiązki wykonywane na rzecz szkoły. To wynagrodzenie stanowiłoby 
rekompensatę za czas poświęcony danej szkole [Player, 2009, s. 277].
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Realizacja powyższych kierunków zmian może przyczynić się do poprawy efektyw-
ności sfer związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w szkole, zwłaszcza w sytuacji 
coraz częstego wdrażania i wykorzystywania w pracy przez dyrektorów szkół modelu 
zarządzania sektorem publicznym, tak zwanego new public management.
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Human Resource Management Efficiency in Education

Summary
Human resource management is a process to which all organizations are subject. There 
is an increasing awareness of the importance of an efficient and effective HRM process 
exhibited among the managers of public organizations, including schools. The aim of 
this paper is to present and evaluate selected elements of human resource management 
in educational institutions after 1989 in terms of their effectiveness as an example of the 
operation of a public organization.
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Izabela  Bednarska-Wnuk – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Ka-
tedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 20 prac związanych z tema-
tyką społecznych problemów zarządzania i zarządzania oświatą, które stanowią wyraz 
jej zainteresowań naukowych i badawczych. We wrześniu 2010 r. wydała książkę pt. 
„Zarządzanie szkołą XXI wieku. Perspektywa menedżerska”.

Krzysztof Katolo, Piotr Sierociński
Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej

Publikacja prezentuje wyniki badań konkurencyjności płac w służbie cy-
wilnej przeprowadzonych przez firmę doradczą HRM partners S.A. 
w 2010 r. na próbie 93 organizacji (48 ze służby cywilnej, 14 z pozostałej 
administracji publicznej oraz 31 podmiotów biznesowych. Analizą ob-
jęto 38 364 pracowników zatrudnionych na 91 stanowiskach pracy.
Badanie wykazało, że struktura i poziomy wynagrodzeń pracowników w służ-
bie cywilnej są zbliżone do rozwiązań stosowanych w pozostałej administracji 
publicznej, natomiast różnią się znacząco w stosunku do rozwiązań w pod-
miotach biznesowych. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń zasadniczych, jak 
i całkowitych, a także struktury płac oraz świadczeń pozapłacowych.

Wstęp

W czerwcu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg 101571 – 2010 z 28.04.2010 r. rozpisany 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na analizę konkurencyjności płac pracowni-
ków zatrudnionych w służbie cywilnej. Przetarg wygrała firma HRM partners S.A. Pro-
jekt został zrealizowany w II połowie 2010 r. Badanie sfinansowano ze środków projektu 
„Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji 
rządowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 
5.1.1.).

Autorzy opracowania mieli przyjemność kierowania projektem po stronie HRM 
partners S.A.
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