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Streszczenie:  

W pierwszej części niniejszego artykułu opisano podstawowe kwestie z zakresu polityki kadrowej. Zdefiniowano 

pojęcia, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, omówiono szereg istotnych elementów z zakresu 

planowania zasobów ludzkich, pozyskiwania nowych pracowników, jak również motywowania pracowników. 

Przedmiotem drugiej części artykułu będzie zarządzanie w głównych obszarach zadaniowych funkcji personalnej 

jakimi są m.in. rozwój i ocenianie pracowników oraz kształtowanie wynagrodzeń.  

Summary:  

The first part of the article is introducing the main definitions, goals and range of management of human 

resources in every organization. The author is describing planning of human resources, recruitment and people 

motivation. The second part will be devoted to staff development, staff assessment and salary policy in the 

organization. 
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Wstęp  

Przedmiotem decyzji podejmowanych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi są 

istotne kwestie personalne. Opisane zagadnienia mogą zainteresować osoby zarządzające 

przedsiębiorstwem, jak również kierowników, którzy nie mają możliwości korzystania 

z doradztwa specjalistów do spraw personelu. Kierownicy ci będą w stanie skuteczniej działać 
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w danej dziedzinie, kiedy lepiej zrozumieją racjonalne podstawy polityki i praktyki 

personalnej, ich funkcjonowanie w przedsiębiorstwie oraz ogólne korzyści, jakie przynoszą 

firmie i pracownikom. Informacje zawarte w tym artykule dotyczące m.in. planowania 

zasobów ludzkich, pozyskiwania nowych pracowników oraz ich motywowania będą pomocne 

dla wszystkich osób wykonujących ważną i odpowiedzialną pracę, jaką jest kierowanie 

ludźmi w firmie. 

 

Pojęcie, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi  

Zdefiniowanie zarządzania zasobami ludzkimi wymaga wyjaśnienia pojęcia zasobu 

ludzkiego. Po pierwsze, należy przyjąć, że ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, 

czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie różnych 

ról w organizacji. Do najważniejszych składników zasobu ludzkiego należą: wiedza, 

zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy i wartości oraz motywacja. Po drugie należy 

pamiętać, iż właścicielem zasobu ludzkiego są poszczególni pracownicy i to oni ostatecznie 

decydują o stopniu zaangażowania tego zasobu podczas pracy. 1  

Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji, dlatego, że oni kreują image 

danej firmy, to oni są kreatywni, przedsiębiorczy, posiadają możliwość uczenia się, 

doskonalenia swego potencjału, są więc strategicznym zasobem firmy i jak każdy zasób 

strategiczny są źródłem szans i zagrożeń. Zarządzanie ludźmi powinno więc zmierzać do 

wykorzystania tych szans i ograniczenia zagrożeń. Pracownicy z ich zdolnościami, wiedzą, 

doświadczeniem i motywacją do pracy są najsilniejszym wyróżnikiem dla firmy. Posiadanie 

takiego zasobu wymaga odpowiedniego zarządzania, a z uwagi na to, dla ludzi używa się 

terminu kierowanie nimi. Funkcjonowanie każdej organizacji zawsze wymagało kierowania 

ludźmi. Tyle, że podejście do problemu wykorzystania zasobów ludzkich zmieniało się, 

ponieważ zmieniały się same organizacje, otoczenie oraz sami ludzie. Przynajmniej 

w zakresie tego, co wiadomo o ich możliwościach wyrażania myśli, poglądów czy postaw 

w organizacjach. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza ogół działań związanych z dysponowaniem 

posiadanymi zasobami ludzkimi przez daną organizację, podejmowanych dla osiągnięcia jej 

celów, którym nadaje się strategiczne znaczenie. Pojęcie „zarządzanie zasobami ludzkimi” 

                                                 

1 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy – metody, PWE, Warszawa 2003, 
s. 36. 
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zaczęło pojawiać się w literaturze z zakresu zarządzania na początku lat 70.XX wieku 

i stopniowo wypierało wcześniej używane pojęcia, takie jak „zarządzanie personelem” czy 

„zarządzanie kadrami”. Zmiana stosowanej terminologii wynika z odmiennego podejścia do 

zatrudnionych pracowników. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” w odróżnieniu od 

„zarządzania personelem” polega na postrzeganiu pracowników organizacji jako 

strategicznych, cennych zasobów. Tymczasem „zarządzanie personelem” było raczej 

kojarzone z administracyjnym podejściem do zatrudnionych pracowników.2 

M. Armstrong zarządzanie zasobami ludzkimi definiuje jako „strategiczne, spójne 

i wszechstronne spojrzenie na problemy związane z kierowaniem i rozwojem zasobów 

ludzkich w ramach struktury przedsiębiorstwa, przy czym każdy aspekt tego procesu stanowi 

istotny element zarządzania organizacją jako całością. W istocie zarządzanie zasobami 

ludzkimi oznacza pewną ideologię, opartą na przekonaniu, iż organizacje (struktury) istnieją 

po to, by dostarczać klientom pewnych wartości (dóbr). Zarządzanie zasobami ludzkimi 

postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i traktuje ich nie jako koszty zmienne, lecz 

raczej jako majątek trwały, stąd też stoi na stanowisku, iż należy im zapewnić jak najlepszych 

przywódców i możliwości pełnego rozwoju posiadanych zdolności”.3  

Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, termin zarządzanie zasobami ludzkimi 

rozumieć należy jako strategiczną koncepcję, traktującą ten zasób organizacji, jakim są jej 

pracownicy w sposób podmiotowy – uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania oraz 

optymalnie wykorzystującą owy zasób w odpowiednim miejscu i czasie zarówno pod 

względem ilościowym, jak i jakościowym, zgodnie z celami, a także misją organizacji.4  

Cele zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu dokonanym przez M. Armstronga określić 

można następująco:  

• „umożliwić kierownictwu osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez zaangażowanie 

personelu,  

• w pełni wykorzystać możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób, 

• podsycać zaangażowanie pracowników w pracę poprzez ścisłą kontrolę jakości ich 

działań, a także kontrolę jakości całej organizacji,  

                                                 

2 Zob. W. Golnau (pod red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 
2004, s. 11.  

3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 
Kraków 1996, s. 9.  

4 Zob. L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – Teoria i praktyka, 
Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000, s. 25. 
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• spajać i integrować zasadę polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju 

firmy oraz umacniać odpowiednią kulturę lub, gdy zachodzi taka potrzeba – czuwać 

nad przeprowadzeniem niezbędnych przemian, 

• opracować spójny zestaw zasad polityki personalnej i zatrudnienia, co ma na celu 

optymalną obsadę stanowisk oraz poprawę jakości pracy,  

• stworzyć takie warunki pracy, dzięki którym będą się mogły uwolnić drzemiące w 

pracownikach pokłady energii i kreatywności,  

• stworzyć takie warunki, w których nowatorstwo, praca zespołowa oraz jakość totalna 

będą się mogły w pełni rozwijać,  

• podtrzymywać gotowość do elastycznego działania w ramach tzw. „organizacji 

zdolnej do adaptacji”, a zarazem po to, aby wciąż dążyć do doskonałości.”5  

Od lat 70. do chwili obecnej – model zarządzania zasobami ludzkimi charakteryzuje 

się silnymi związkami polityki kadrowej ze strategią firmy i kompleksowym ujęciem 

problemów. Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi w tym modelu skierowane jest na 

długofalowy rozwój pracowników i tworzenie innowacyjnego klimatu w przedsiębiorstwie. 

Polityka kadrowa w obecnej fazie charakteryzuje się działalnością operacyjną i strategiczną. 

Rozwój zaś funkcji personalnej przebiegał na świecie w 3 fazach: 

1. pierwsza faza (operacyjna) w latach 1900 – 1945 - charakteryzowała się tym, że działy 

kadr zajmowały się  administracją płac i pełniły rolę pomocniczą; 

2. druga faza zwana menedżerską w latach 1945 – 1980 - polegała na tym, że zarządzanie 

ludźmi było funkcją sztabową, tzn., że służyło fachową radą kierownikom liniowym. 

Dział kadr był usytuowany na szczeblu centralnym i zajmował się administrowaniem, 

współpracą z rynkiem pracy, a także rekrutacją pracowników; 

3. trzecia faza (strategiczna) od 1980 do dziś - funkcja personalna jest ściśle związana ze 

strategią firmy, a strategie firmy formułuje szczebel centralny. Wyróżnikiem jest 

również to, że zarządzanie potencjałem społecznym firmy jest często 

zdecentralizowane, a jego znaczenie dorównuje randze marketingu i produkcji. 

W literaturze przedmiotu prezentowane są współcześnie różne podejścia do problemu 

zarządzania zasobami ludzkimi. Poszczególni autorzy są zdania, że zarządzanie zasobami 

ludzkimi jest najważniejszą funkcją w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Różnią się natomiast 

                                                 

5 M. Armstrong, Zarządzanie …”, dz. cyt., s. 17-18.  
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w określaniu jego elementów. Za podstawowe komponenty zarządzania zasobami ludzkimi 

przyjmuje się: 

• „planowanie (strategiczne, taktyczne i operacyjne), 

• rekrutację i selekcję (obsługa stanowisk pracy, kontakty z rynkiem pracy i z jego 

organizacjami), 

• ocenę (ocena wyników pracowników, ocena ich możliwości rozwoju), 

• wynagrodzenie (motywacja pracowników), 

• rozwój (rozwój personelu i społecznego wizerunku organizacji).”6 

 

Planowanie zasobów ludzkich   

Istota i zakres planowania zasobów ludzkich 

 Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od posiadania wymaganej 

liczby odpowiednio kompetentnych i zaangażowanych jego pracowników. „Zabezpieczeniu 

bieżących i przyszłych potrzeb personalnych przedsiębiorstwa służy w pierwszej kolejności 

planowanie zasobów ludzkich. Stanowi ono bowiem punkt wyjścia w procesie pozyskiwania 

i zwalniania pracowników oraz rozwijania ich potencjału pracy zgodnie z celami 

organizacji.”7   

 Planowanie zatrudnienia (planowanie zasobów ludzkich, planowanie personalne) 

przedstawia się w literaturze przedmiotu w rozumieniu szerokim i wąskim. 

W ujęciu szerokim planowanie zatrudnienia to ogół decyzji dotyczących celów i działań we 

wszystkich obszarach związanych z człowiekiem w procesie pracy, tzn. w zakresie: polityki 

kadrowej i płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności socjalnej, kosztów pracy.8 

Poszczególne elementy planowania zatrudnienia i zależności między nimi ilustruje poniższy 

rysunek (rys. 1). 

                                                 

6 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994, s. 31. 
7 L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie …, dz. cyt., s. 69. 
8 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998, 

s.57. 
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Ryc. 1. Elementy planowania zatrudnienia 

Źródło: Opracowanie na podstawie: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys 

problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998, s. 58. 

 W węższym rozumieniu planowanie zatrudnienia obejmuje ustalenie potrzeb 

kadrowych w aspekcie: ilościowym (określenie niezbędnej liczby pracowników), 

jakościowym (ustalenie kwalifikacji, umiejętności pracowników), czasowym (ustalenie 

długości okresu zapotrzebowania na pracowników), przestrzennym (określenie miejsca 

zapotrzebowania na pracowników).9 

Działania te określa się w inny sposób jako10: 

• ustalenie popytu na pracowników,  

• ustalenie podaży pracowników,  

• planowanie obsady stanowisk pracy. 

Z punktu widzenia horyzontu czasowego planowanie zasobów ludzkich przyjmuje 

charakter11:  

• planowania operacyjnego lub krótkoterminowego, dotyczącego okresu do 1 roku,  

• planowania taktycznego lub średniookresowego, dotyczącego okresu od 1 roku do 

3 lat, 

•  planowania strategicznego lub długoterminowego, dotyczącego okresu od 3 lat do 

10 lat, to planowanie strategiczne nazywane jest często programowaniem lub 

prognozowaniem zatrudnienia. 

                                                 

9 Tamże, s. 18-21. 
10 Tamże, s. 57. 
11 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys …, dz. cyt., s. 57. 
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 Planowanie zatrudnienia ma na celu zapewnienie organizacji właściwej liczby 

pracowników o właściwych cechach, na właściwych stanowiskach pracy, w odpowiednim 

czasie i w ramach określonych środków finansowych. Prowadzi się je po to, aby z jednej 

strony – zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed niedoborem zasobów ludzkich niezbędnych do 

realizacji wyznaczonych celów, a z drugiej strony – aby nie dopuścić do wzrostu kosztów 

pracy poprzez nadmiar pracowników. 

 W wyniku planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie powstają plany 

i programy zatrudnienia. Zazwyczaj odrębnie sporządza się plan potrzeb i plan pokrycia 

potrzeb personalnych.12  

Plan potrzeb stanowi zestawienie krótko, średnio i długookresowych, ilościowych oraz 

jakościowych danych dotyczących personelu przedsiębiorstwa, ujętych według następującego 

wzorca:  

Potrzeby personalne – istniejące wewnątrz przedsiębiorstwa możliwości ich pokrycia = 

zapotrzebowanie zgłaszane na zewnątrz.  

Plan potrzeb obejmuje niezbędne zatrudnienie oraz odpowiednią rezerwę. 

Plan pokrycia potrzeb obejmuje różne przedsięwzięcia wewnętrzne i zewnętrzne, mające na 

celu zabezpieczenie aktualnych i przyszłych potrzeb personalnych przedsiębiorstwa. W ich 

zakres wchodzą najczęściej: planowanie szkolenia, planowanie awansów i karier zawodowych 

oraz planowanie redukcji pracowników. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie planu 

zatrudnienia i koordynację prac związanych z jego przygotowaniem jest komórka personalna 

przedsiębiorstwa. Komórka ta jest również współodpowiedzialna za kształtowanie takiej 

struktury zatrudnienia, która nie tylko zapewnia efektywne wykonanie zadań planowanych, 

ale i przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa.13  

 Efektywność przedsiębiorstwa zależy nie tylko od stanu liczebnego personelu, lecz 

jednocześnie od jego stanu jakościowego, tj. od cech jego składu, czyli struktury zatrudnienia 

według określonych kryteriów, z reguły współzależnych.  

 Najbardziej istotne z punktu widzenia realizacji celów zarządzania personelem jest 

wyodrębnienie w przedsiębiorstwie grup zatrudnionych na podstawie:14  

• wykonywanego zawodu i specjalności,  

                                                 

12 Zob. H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, 
przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1992, część V, s. 340. 

13 L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie …, dz. cyt., s. 73. 
14 Zob. M. Olędzki Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycja współdziałania, Inst. Wyd. Zw. Zawod., 

Warszawa 1985, s. 65.  
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• wykształcenia i stażu pracy – poziomu kwalifikacji,  

• cech demograficzno-społecznych,  

• stopnia powiązania z organizacją produkcji lub usług oraz charakteru wykonywanej 

pracy.  

 Jednym z nadrzędnych celów zarządzania personelem jest pełne spożytkowanie 

potencjału kwalifikacyjnego pracowników. Ocena wykorzystania tego potencjału powinna 

zatem stanowić istotny element w analizie zatrudnienia w przedsiębiorstwie.15 W ramach 

analizy zasobów ludzkich przedsiębiorstwa mieści się również analiza dynamiki zatrudnienia, 

która oznacza badanie zmian liczebności personelu zachodzących w czasie.  

 Do analizy zatrudnienia wykorzystuje się również analizę ruchliwości i stabilności 

personelu, w której bada się oba zjawiska za pomocą znanych współczynników przyjęć, 

zwolnień, wymiany i stabilizacji.16 

 W przeprowadzanych analizach zatrudnienia coraz częściej nawiązuje się do koncepcji 

segmentacji rynku pracy. Przedsiębiorstwo traktuje się jako wewnątrzzakładowy rynek pracy, 

w obrębie którego wydziela się zazwyczaj dwa jego segmenty:17  

• pierwotny rynek pracy, charakteryzujący się:  

o stabilnością zatrudnienia,  

o wysokim wynagrodzeniem,  

o lepszymi warunkami pracy,  

o większymi możliwościami kariery i awansu zawodowego;  

• wtórny rynek pracy:  

o na którym panują gorsze warunki pracy i płacy, 

o gdzie przewiduje się większe redukcje pracowników.   

 

Metody i techniki planowania zasobów ludzkich 

Prognozowanie popytu i podaży kadr to pojęcie ściśle związane z planowaniem 

zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Kategoria ta obejmuje identyfikowanie potrzeb 

personalnych z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania różnicy pomiędzy podażą 

i popytem na wewnętrznym rynku pracy. Jednym z nadrzędnych celów przedsiębiorstwa jest 

umiejętne wykorzystywanie personelu pracowniczego, a jego realizacja umożliwia 

                                                 

15 Tamże, s. 61. 
16 Zob. L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie …, dz. cyt., s. 78. 
17 Zob. A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, AE, Kraków 1993, s. 21-22 

i 43-44. 
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maksymalizowanie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy prognozowaniu 

popytu i podaży kadr należy uwzględnić między innymi: 18 

• odpowiednio długi czas prognozowania,  

• bogaty zestaw narzędzi i technologii ułatwiających prognozowanie,  

• koszty związane z procesem prognozowania zatrudnienia,  

• przejrzystość i czytelność w formułowaniu osiąganych wyników.  

 

Pierwszym obszarem planowania zasobów ludzkich jest ustalenie popytu na 

wewnętrznym rynku pracy danej organizacji, czyli planowanie jej potrzeb personalnych. 

Stanowi ono punkt wyjścia w procesie planowania zasobów ludzkich i ukierunkowane jest na 

ustalenie niezbędnej liczby pracowników o określonych kwalifikacjach, potrzebnych do 

realizacji zaplanowanego programu działania danego przedsiębiorstwa. Organizacja poszukuje 

pracowników o ściśle określonych kwalifikacjach, których posiadanie jest czynnikiem 

niezbędnym do realizacji jej zamierzeń. 

Planowanie potrzeb personalnych (popytu) posiada swój wymiar jakościowy 

i ilościowy.19 Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym jest 

określenie kwalifikacji i wzorców zachowań, którymi powinien wykazywać się personel 

przedsiębiorstwa w określonym momencie w przyszłości, ażeby móc wykonać przewidywane 

czynności i zadania. Podstawowym instrumentem służącym do realizacji tego celu jest analiza 

pracy (analiza stanowisk pracy). 

Planowanie potrzeb personalnych w wymiarze ilościowym ma na celu ustalenie liczby 

pracowników w wyodrębnionych kategoriach stanowisk pracy lub zakresu prac w określonym 

punkcie przyszłości, niezbędnych do wykonania przyjętego programu firmy. Przedmiotem 

planowania potrzeb ilościowych jest więc określenie konkretnej ilości pracy niezbędnej do 

wykonania założonych zadań. 

Przy prognozowaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie wyróżnia się wiele metod 

i technik planowania personelu: 20 

• metoda wskaźnikowa pozwala ustalić jaki jest odsetek pracowników 

administracyjnych i biurowych w grupie pracowników przemysłowych,  

                                                 

18 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie …, dz. cyt., s.108-117. 
19 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie…, dz. cyt., s.110-113. 
20 Zob. A. Szałkowski, Rozwój personelu, AE, Kraków 2002, s. 35-44. 
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• metoda normatywów zatrudnienia określa czas konieczny do wykonania 

poszczególnych czynności,  

• metoda zarządzania przez cele służy w głównej mierze określaniu liczebności 

personelu oraz jego efektywnego rozwoju,  

• prognozowanie o bazie zerowej, w którym istnieje bazowy stan zatrudnienia 

analizowany w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa,  

• podejście z dołu do góry, w którym to kierownicy liniowi tworzą plany zatrudnienia, 

które w dalszej części podlegają agregacji,  

• analiza statystyczna, w której przy tworzeniu prognozy zatrudnienia wykorzystywane 

są dane, które w przeszłości miały wpływ na wielkość zatrudnienia.  

 

Prognozowanie podaży kadr to planowanie tzw. wyposażenia personalnego organizacji 

na wewnętrznym rynku pracy, oparte na przewidywaniu zmian w strukturze obecnego 

zatrudnienia. Proces ten, podobnie jak prognozowanie popytu kadr, charakteryzowany jest w 

dwóch wymiarach21:  

• jakościowym, kiedy klasyfikacji struktury zatrudnienia dokonuje się na początek 

okresu planowania, następnie ustala się prognozę zmian na dany okres czasu 

i ostatecznie określa się pożądany stan struktury zatrudnienia na dany punkt 

w przyszłości. Przedmiotem planowania są tutaj aktualne struktury zatrudnienia 

w odniesieniu do płci, wieku oraz innych cech potencjału pracy;  

• ilościowym, w którym organizacja określa liczbę pracowników w poszczególnych 

kategoriach personelu na początek okresu planowania a następnie formułuje prognozę 

na koniec tego okresu. Najprościej jest posłużyć się w tym przypadku analizą 

obecnego wyposażenia personalnego w odniesieniu do przewidywanych zwolnień 

i przyjęć z uwzględnieniem analizy absencji.  

Przy prognozowaniu podaży personelu należy uwzględnić wewnętrzny i zewnętrzny 

rynek pracy. W pierwszej kolejności dokonuje się analizy rynku wewnętrznego organizacji 

określając stan i strukturę obecnego zatrudnienia. Następnie prognozuje się rynek zewnętrzny 

uwzględniając bezrobotnych, absolwentów, zatrudnionych w innych organizacjach 

pracowników, chętnych do zmiany pracodawcy.   

 

                                                 

21 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie …, dz. cyt., s. 115-116. 
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 Potrzeba planowania obsad personalnych wynika również bezpośrednio z celów 

zarządzania zasobami ludzkimi, zakładających nie tylko zapewnienie organizacji zatrudnienia 

w wymiarze ilościowym i jakościowym, lecz także jego produktywne zastosowanie 

w procesie pracy.  

 Celem planowania obsad personalnych jest rozdysponowanie zadań do wykonania 

między pracowników i innych zatrudnionych w danej organizacji. Polega na 

podporządkowaniu zatrudnionego personelu do istniejących komórek organizacyjnych, 

stanowisk pracy i czynności, na podstawie ustalonego wcześniej kryterium, którym jest 

najczęściej minimalizacja kosztów. Kolejnym kryterium jest maksymalizacja przydatności 

pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy.  

 Do optymalizacji obsad personalnych mogą być wykorzystywane również metody 

ilościowe i heurystyczne:22  

• spośród ilościowych metod planowania obsad personalnych najczęściej wykorzystuje 

się programowanie liniowe. Istota tej metody sprowadza się do optymalizacji 

określonej funkcji celu, którą może być np. maksymalizacja wskaźnika potencjału 

kwalifikacyjnego, będącego wyrazem użyteczności pracownika; 

• heurystyczne metody planowania obsad personalnych zmierzają do optymalizacji 

przyporządkowania pracowników i stanowisk pracy na podstawie stopnia przydatności 

pracowników do zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy. 

 

Analiza pracy stanowi podstawę doboru lub konstrukcji narzędzi służących realizacji 

wszystkich celów cząstkowych zarządzania personelem w przedsiębiorstwie.23 Obejmuje 

swoim zakresem badanie czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy, 

występujące tam warunki pracy, sposób wykonywania pracy, powiązania z innymi 

stanowiskami pracy oraz wynikające stąd wymagania kwalifikacyjne osób przewidzianych do 

zatrudnienia na tych stanowiskach pracy. 

 Można wyróżnić trzy podstawowe źródła informacji wykorzystywanych w analizie 

pracy, a mianowicie: 

• proces pracy (zadania do wykonania, wyposażenie, przebieg czynności), 

• dokumentację stanowiska pracy (instrukcje techniczne, instrukcje obsługi, zakresy 

czynności),  

                                                 

22 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie …, dz. cyt., s. 117-120. 
23 Zob. L. Kozioł, A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie …, dz. cyt., s. 40-44. 
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• wiedzę osób uczestniczących w procesie pracy (pracownik, kierownik, 

współpracownicy). 

Istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłowe wykonanie analizy i następnie 

opisu stanowiska pracy są kompetencje osoby przeprowadzającej badanie, do których należy 

zaliczyć wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, znajomość metodyki prowadzenia badań 

organizatorskich, umiejętności formułowania problemu i oceny możliwych wariantów 

decyzyjnych oraz umiejętności interpersonalne.24  

 

Pozyskiwanie nowych pracowników 

W warunkach nasilającej się konkurencji przeważający wpływ na wynik 

przedsiębiorstwa mają menadżerowie i ich decyzje. Przewaga na ryku, to wynik 

odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez racjonalne decyzje. Jeden z 

istotnych obszarów decyzyjnych dotyczy pozyskiwania nowych pracowników.  

 Właściwy dobór pracowników pozwala na zminimalizowanie ryzyka zatrudnienia 

nieodpowiedniej osoby i wybór najlepszego z możliwych kandydatów na dane stanowisko. 

Dobór ma na celu dopasowanie kandydatów (ich potencjału) do wymagań danego stanowiska 

pracy i kultury organizacyjnej firmy.25 Dobór nieodpowiednich pracowników doprowadzić 

może nie tylko do spadku efektywności działania, ale nawet do upadku firmy.  

 Do podstawowych etapów doboru zalicza się: rekrutację, selekcję i wprowadzenie na 

stanowisko pracy. Etapy te poprzedza dokładna analiza teraźniejszych i przyszłych potrzeb 

kadrowych.26 

Procedurę pozyskania nowych pracowników ilustruje rysunek 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24 Zob. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie …, dz. cyt., s. 123. 
25 Zob. M. Strużycki (pod red.), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, Wydanie II, DIFIN, Warszawa 2004, s. 386. 
26 Zob. T. Listwan (pod red.), „Zarządzanie kadrami”, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999, s. 81-82. 
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Ryc. 2. procedura pozyskiwania nowych pracowników 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Listwan (pod red.), „Zarządzanie kadrami”, dz. cyt., s. 83. 

 

 „Rekrutacja jest określona jako kompleksowy proces obejmujący czynności 

poszukiwania, informowania oraz przyciągania kandydatów na określone stanowisko.”27 

W takim ujęciu rekrutacja dotyczy przede wszystkim ustalenia źródeł i form pozyskiwania 

pracowników.  

Źródła rekrutacji odnoszą się do rynków pracy, na których firma zamierza pozyskać 

pracowników. Do głównych źródeł rekrutacji zalicza się wewnętrzny i zewnętrzny rynek 

pracy (tabela 1). 

 

                                                 

27 T. Listwan (pod. red.), Zarządzanie …, dz. cyt., s. 85. 

Analiza stanowiska pracy  
Opis stanowiska pracy  

Ocena podaży na rynku pracy  

Proces rekrutacji  

Określenie popytu na kadry  

Proces selekcji   

Wprowadzenie do pracy   

Określenie wymagań wobec kandydatów 
(kryteria doboru )  

Etap 4   

Etap 3   

Etap 2   

Etap 1 

(przygotowawczy)   

Ustalenie potrzeb kadrowych 
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Tabela 1 

Główne źródła rekrutacji pracowników 

Źródła 
rekrutacji 

Zalety Wady 

Wewnętrzny 
rynek pracy  

− Pobudzające oddziaływanie na 
pracowników i poprawa ich 
morale.  

− Wiedza o kandydacie i znane mu 
warunki pracy, dzięki czemu 
następuje skrócenie czasu na 
adaptację.  

− Zmniejszenie płynności kadr.  

− Trudno o nowy pomysły. 

− Kłopoty z realizacją nowych idei   
z racji panujących nawyków i 
powiązań personalnych.  

− Zakłócenia ładu stosunków 
międzyludzkich (zawiść). 

Zewnętrzny 
rynek pracy  

− Możliwość pozyskiwania 
specjalistów o dużym potencjale 
(świeża krew). 

− Brak uwikłania w stosunki 
nieformalne. 

− Trudności rozpoznawania 
kwalifikacji kandydata. 

− Większe ryzyko popełnienia 
błędu. 

− Niebezpieczeństwo konfliktu z 
pracownikami, zwłaszcza 
wewnętrznymi kandydatami na 
stanowisko.  

− Wysoki koszt.  

Źródło: Zob. T. Listwan, Kształtowanie kadry menadżerskiej firmy, Mimex, Wrocław 1993, s. 48. 

Formy rekrutacji obejmują sposoby i metody informowania otoczenia o potrzebach 

zatrudniania na konkretne stanowisko. Najczęściej stosowane metody ukazane są w tabeli 2. 

Tabela 2 

Formy rekrutacji nowych pracowników 

Metody 
rekrutacji 

Zalety Wady 

Ogłoszenie 
prasowe  

- Czyta je wiele osób. - Mogą opisywać pracę w zbyt 
atrakcyjny sposób. 

- Możliwość zgłoszenia zbyt dużej 
liczy kandydatów.   

Przekaz 
ustny  

- Tania. - Nie gwarantuje żadnych rezultatów. 

- Może zwabiać kandydatów bez 
kwalifikacji.  
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Agencja 
zatrudnienia  

- Sprawdzają kandydatów. 

- Przysyłają najodpowiedniejszych.  

- Możliwość sprzedaży „osoby 
niepotrzebnej”.  

- Metoda droga. 

Kooptacja - Pracownicy już zatrudnieni mogą 
polecić odpowiedniego 
pracownika. 

- Możliwość polecenia osób bez 
wystarczających kwalifikacji. 

Rodzina i 
krewni 

- Tania, ponieważ spokrewnieni 
mogą być zainteresowani pracą. 

- Mogą być niewykwalifikowani. 

- Mogą wywoływać konflikt w 
rodzinie. 

Szkoła  - Niedroga.  

- Kandydaci przeszkoleni mogą 
mieć zapał do pracy. 

- Kandydatom zwykle brakuje 
doświadczenia. 

Konkurencja  - Kandydaci są przeszkoleni. - Może doprowadzić do napięć z 
konkurencją. 

Źródło: Zob. J. Handrycz, M. Wrana, Polityka personalna w zakładzie pracy, AE, Katowice 1994, s. 22. 
 

Współczesne przedsiębiorstwa często stają przed problemem: czy korzystać z pomocy 

doradców personalnych przy doborze pracowników? Angażowanie konsultantów nie jest 

konieczne wtedy, gdy:  

• kryteria wyboru są jasno sformułowane,  

• źródło rekrutacji stanowi wąski rynek pracy, 

• poszukuje się specjalisty w określonej dziedzinie.  

Natomiast w następujących przypadkach warto skorzystać z tej pomocy, tzn. gdy:  

• obsada dotyczy wysokiego stanowiska,  

• przedsiębiorstwo jest w sytuacji istotnych zmian, np. wchodzenie na nowe rynki, 

tworzenie wspólnych firm.  

 

Proces rekrutacji kończy się przyciągnięciem odpowiedniej grupy kandydatów 

ubiegających się o określone stanowisko. Następnie rozpoczyna się kolejny etap doboru 

pracowników, tj. proces selekcji, który obejmuje działania pozwalające na wybór właściwej 

osoby na dane stanowisko według ustalonych kryteriów.28 Czynności procesu selekcji 

przedstawia rysunek 3. 

                                                 

28 Zob. T. Listwan (pod red.), Zarządzanie …, dz. cyt., s. 87. 
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Ryc. 3. Procedura selekcji kandydatów na pracowników organizacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Listwan (pod red.), Zarządzanie …, dz. cyt., s. 88-91. 

Procedura pozyskania nowego pracownika obejmuje również jego wprowadzenie na 

stanowisko pracy. Wiąże się to z adaptacją pracownika do nowego środowiska społeczno-

zawodowego w danym przedsiębiorstwie. Proces ten obejmuje dostosowanie do29: 

• wewnętrznych przepisów,  

• warunków pracy,  

• podstawowych zadań i obowiązków,  

• zależności służbowych, 

• kultury organizacyjnej istniejącej w przedsiębiorstwie. 

                                                 

29 T. Listwan (pod red.), Zarządzanie …, dz. cyt., s. 91. 

Analiza dokumentacji kandydata  

Przeprowadzenie wywiadu wstępnego  

Ocena opinii o kandydacie 
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Testy psychologiczne 

Badania lekarskie  

Ocena kandydata według ustalonych 

kryteriów doboru 

Decyzja o zatrudnieniu   



ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

 

Dopiero po tzw. okresie próbnym pozytywna ocena nowozatrudnionego pracownika stanowi 

podstawę do jego zatrudnienia na dłuższy okres. Trafność tej decyzji będzie można ocenić 

dopiero z pewnej perspektywy.  

 

Motywowanie pracowników 

„Motywowanie ludzi to ukierunkowanie ich na określone działanie, jakie chcesz, by 

podjęli w celu wywiązania się z nałożonych zadań. Motywowanie można określić jako 

zachowanie nastawione na osiągnięcie określonego celu. Ludzie są zmotywowani, kiedy 

oczekują, że sposób postępowania najprawdopodobniej doprowadzi do osiągnięcia celu 

i uzyskania wartościowej nagrody, jaką może być na przykład zaspokojenie potrzeb.”30  

Osoby o silnej motywacji dobrze formułują cel i odejmują działania, które zgodnie 

z ich oczekiwaniami, pozwolą im ten cel osiągnąć. Ludzie mogą sami dostarczać sobie 

motywacji i dopóki ona działa, zmierzają we właściwym kierunku, aby osiągnąć to, czego 

pragną, jest to więc najskuteczniejsza forma motywacji. Większość ludzi potrzebuje jednak 

motywacji z zewnątrz. 

 Motywacja powstaje, gdy człowiek świadomie lub nieświadomie odczuwa 

niezaspokojoną potrzebę. To ona wytycza cel i podjęcie określonych działań, w wyniku 

których ten cel osiągniemy. 

 

Ryc. 4. Model motywacji 

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007. 

 

                                                 

30 M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007, s. 33. 

Działanie 

Cel Potrzeba 
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Niezaspokojone potrzeby motywują ludzi. Liczne klasyfikacje potrzeb można zreasumować 

następująco: 31 

• biologiczne – potrzeba przetrwania i zaspokojenia wymagań fizjologicznych, 

• społeczne – przyjazne stosunki z innymi ludźmi, 

• osiągnięć – poczucie, że to co robimy ma sens, 

• uznania – chcemy, aby inni docenili to, co osiągnęliśmy, 

• rozwoju – chcemy rozwijać możliwości, stając się tym, kim w naszym przekonaniu 

możemy zostać,  

• potrzeba władzy – chcemy kontrolować innych ludzi i wpływać na nich.  

„Motywacja, a w jej następstwie działanie są silniejsze, gdy człowiek ma konkretny cel lub 

zadanie, kiedy cel jest trudny do osiągnięcia, ale akceptowany, kiedy człowiek uzyskuje 

informacje zwrotne na temat jego realizacji. Udział pracowników w ustalaniu celów ma 

znaczenie, gdyż ułatwia ich akceptację.”32 

Umiejętność motywowania podwładnych jest jednym z elementów decydujących 

o skuteczności pracy menedżera. Ważne jest poznanie czynników, które motywują 

pracowników do większej efektywności pracy, większego angażowania się w sprawy 

organizacji czy powodują satysfakcję z wykonywanej pracy.  

Czynniki motywacyjne to instrumenty zarządzania mające zapewnić wysoki poziom 

motywacji zatrudnionego personelu. Są one jednym z elementów składających się na system 

motywowania pracowników. Obejmują one:33  

• lokalizację firmy,  

• sytuację ekonomiczną,  

• wizerunek firmy na rynku,  

• strukturę organizacyjną,  

• treść i warunki pracy,  

• poziom techniczny,  

• stosunki społeczne,  

• środki przymusu (nakazy, zakazy, polecenia),  

• środki zachęty,  

• środki perswazji (informowanie, doradzanie, krytyka).  

                                                 

31 Zob. M. Armstrong, „Zarządzanie ludźmi”, …, dz. cyt., s. 34 - 35. 
32 M. Armstrong, „Zarządzanie ludźmi”, …, dz. cyt., s. 35. 
33 Zob. L. Kozioł, „Motywacja w pracy determinanty ekonomiczno-organizacyjne”, PWN Warszawa-Kraków 

2002, s.64-68.  
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Ponieważ czynników motywacyjnych jest wiele warto poddać je klasyfikacji: 34 

• podział z punktu widzenia zakresu oddziaływania:  

o wewnętrzne (uznanie, prestiż, rozwój, samodzielność, poczucie dokonania) - mające 

długotrwały i głęboki wpływ na postępowanie pracowników,  

o zewnętrzne (płaca, awans, pozycja w hierarchii służbowej, poczucie 

bezpieczeństwa) - wywierające natychmiastowy wpływ na zachowanie pracownika, 

skutki tego oddziaływania nie zawsze są długotrwałe;  

• podział z punktu widzenia formy:  

o płacowe (płace, nagrody, premie) - na ogół wywierające największy wpływ na 

zachowanie pracownika, motywujące do efektywnego wykonywania pracy,  

o pozapłacowe (pochwały ustne, dobre warunki pracy, kursy, szkolenia, posiadanie 

telefonu/samochodu służbowego, wyjazdy rekreacyjne) - oddziałujące w mniejszym 

stopniu na zachowanie pracownika;  

• podział z punktu widzenia kierunku oddziaływania:  

o pozytywne (nagrody) - wzmacniające zachowania pożądane,  

o negatywne (kary) - motywujące do unikania zachowań uważanych za niepożądane;  

• podział z punktu widzenia sposobu oddziaływania:  

o indywidualne,  

o zespołowe; 

• podział z punktu widzenia zaspokajanych potrzeb:  

o czynniki zaspokajające bodźce podstawowe (potrzeby życiowe organizmu),  

o czynniki zaspokajające bodźce wyższego rzędu (potrzeby typu społecznego, 

estetycznego, moralnego).  

Proces motywowania wiąże się z postrzeganiem uzyskanego wyniku (płacy, uznania, 

awansu, nagród) na zasadzie sprawiedliwości (równości) w porównaniu z innymi teoriami 

sprawiedliwości.35 Ocenie podlegają wyniki i wkład pracy danego pracownika w porównaniu 

z wynikami i wysiłkiem ponoszonym przez innych pracowników. Motywowanie jest wtedy 

skuteczne, gdy wyniki (nagrody) są odbierane jako sprawiedliwe. 

Kształtowanie skutecznej motywacji pracowniczej powinno opierać się na:36 

 

                                                 

34 Zob. A. Sajkiewicz (pod red.), „Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika”, POLTEXT, 
Warszawa 2004, s. 215-217.  

35 Zob. R.W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, PWN, Warszawa 1996, s. 474. 
36 Tamże, s. 473. 
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• określeniu wyników (tj. nagród), których oczekują pracownicy,  

• ustaleniu jakiego rodzaju osiągnięcia przyczyniają się do realizacji celów organizacji,  

• stworzeniu warunków dla uzyskania pożądanego poziomu osiągnięć, 

• określeniu związku pomiędzy pożądanym poziomem osiągnięć, a oczekiwanym 

poziomem wyników (nagród),  

• likwidowaniu ewentualnych sprzeczności oczekiwać z rzeczywistością,  

• ocenie sprawiedliwości systemu motywowania.  

Skuteczna motywacja zwiększa aktywność pracowników, mobilizuje ich energię dla realizacji 

określonych celów i zadań przedsiębiorstwa.  

 

Zakończenie  

W dzisiejszych czasach, w silnie konkurencyjnym środowisku, w jakim przychodzi 

funkcjonować wielu firmom, umiejętnie pokierowani i zmotywowani pracownicy umożliwiają 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi istniejącymi na rynku firmami. Skuteczny 

i efektywny personel jest w stanie zapewnić wysoką jakość usług, a więc zadowolenie 

klientów. Ludzie bowiem, ich wiedza, kwalifikacje, twórczość, wytrwałość w pokonywaniu 

trudności, to najważniejszy strategiczny czynnik sukcesu przedsiębiorstwa.  

Od wielu lat obserwować można zmiany w polityce kadrowej firm - zmiany 

prowadzące do skuteczniejszej organizacji pracy, do stosowania nowoczesnych systemów 

motywowania i systemów jakości oraz tworzenia warunków do rozwoju firmy poprzez rozwój 

własny jej pracowników. W użyciu pojawiły się terminy „zasoby ludzkie” czy też „kapitał 

ludzki”, które mają oddawać strategiczne znaczenie ludzi dla sukcesu organizacji. Kapitałem 

są więc ludzie związani z firmą, umiejący ze sobą współpracować, tworzący coraz lepsze 

produkty czy usługi. Tak jak wszystkie zasoby, tak i zasoby ludzkie wymagają specjalnych, 

profesjonalnych działań. Ważne jest, by potencjał pracowników pożytkowany był optymalnie 

dla zapewnienia wzrostu i efektywności firmy.  

Istnieje ścisła relacja między strategią firmy czy misją, jaką firma realizuje, a strategią 

realizowaną w polityce kadrowej. Dotąd najpopularniejszym modelem w wielu 

przedsiębiorstwach było planowanie działań kadrowych w zupełnym oderwaniu od strategii 

firmy. Oznaczało to, że polityka kadrowa stawała się reakcją na sytuacje kryzysowe, takie jak: 

nagłe odejścia pracowników, pilne potrzeby szkoleniowe ze względu na konieczność 

wdrożenia nowych procedur działania czy też wahania na krajowym bądź lokalnym rynku 

pracy. Jednak coraz więcej firm i instytucji rezygnuje z podejścia ad hoc na rzecz 
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profesjonalnej, planowej i uznawanej za strategiczną dziedzinę polityki kadrowej, nazywanej 

chętnie zarządzaniem zasobami ludzkimi.  
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