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Wprowadzenie

W istocie splot dwóch zjawisk legł u podstaw przygotowania niniejszej pra-
cy i podjęcia badań w niej referowanych: postępujący rozwój organizacji 
wiedzy w warunkach ostrej konkurencji oraz wysokiej dynamiki zmian 
otoczenia zewnętrznego. Czyni on innowacyjność, rozumianą jako stałą 
zdolność do innowacji, kluczową dźwignią osiągania stałych przewag kon-
kurencyjnych. Jednocześnie następuje wzrost potencjału zasobów ludzkich, 
rośnie udział pracowników wiedzy w strukturze zatrudnienia. Rosną ocze-
kiwania pracowników wobec pracy i wobec sposobów zarządzania nimi. 
Mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami 
i być źródłem cennych pomysłów, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji 
fi rmy na rynku i zdobywania przewag konkurencyjnych. Oczekują możli-
wości rozwoju, partnerskich stosunków pracy i uznania dla swoich osiąg-
nięć. Rodzi to potrzebę budowania identyfi kacji pracowników z fi rmą i jej 
celami, czyli – zaangażowania ich nie tylko w realizację zadań, lecz także 
w sprawy fi rmy (zaangażowania organizacyjnego), które nie redukuje, ale 
wzmacnia harmonizację jej celów z celami pracowników. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL, ang. HRM) może wspierać roz-
wój innowacyjności organizacji przez kreowanie odpowiednich postaw 
i zachowań pracowników. Może  zatem kreować zintegrowane zaanga-
żowanie, uwzględniające obydwa wyżej wymienione wymiary. W nauce 
i praktyce znane są różne koncepcje architektury ZZL i sposoby jej im-
plementacji. Architektura ta podlega bowiem nie tylko zmianom powią-
zanym ze zmiennością strategii fi rmy i dyferencjacji między fi rmami, ale 
także w ich obrębie, ze względu na odmienność celów i zadań realizo-
wanych w różnych obszarach ich działalności. Powstaje zatem pytanie: 
po pierwsze, czy możliwości wpływu różnych modeli architektury ZZL 
na innowacyjność są jednakowe, czy zróżnicowane? Po drugie, jeśli zróż-
nicowane, to które modele bardziej wspierają jej wzrost? Czy i jaki wpływ 
wywierają na kształtowanie proinnowacyjnych zachowań pracowników? 
Jaką rolę odgrywają w tym praktyki ZZL?

Może dziwić, że w literaturze przedmiotu trudno znaleźć badania em-
piryczne, które poszukiwałyby odpowiedzi na tego typu – wydawałoby 

Stanisława Borkowska



Stanisława Borkowska

10

się – ważne pytania. Ważne ze względu na zarówno rolę innowacyjności 
organizacji, jak i ten oczywisty fakt, że innowacje są dziełem ludzi. Ludzi 
zaangażowanych i o odpowiednich kompetencjach. A więc rola ZZL w tej 
materii wydaje się ważna, choć nie zawsze doceniana. I rzecz w tym, aby 
ją wydatnie zwiększyć. 

Zespół autorów niniejszej pracy podjął to wyzwanie i w ramach grantu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N115 081 32/4232 przepro-
wadził badania w przedsiębiorstwach giełdowych oraz w organizacjach 
z listy najbardziej innowacyjnych w Polsce według rankingu Instytutu 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Badania te objęły lata 
2006–2008. Ich podstawą były wywiady oparte na kwestionariuszach an-
kietowych. W fi rmach giełdowych dotyczyły one wpływu trzech koncepcji 
HRM na innowacyjność i efektywność ekonomiczną fi rm. Pierwsza z nich 
to nieustrukturyzowany model HRM (model I), druga – model nastawio-
ny bezpośrednio na wzrost efektywności fi rm (model II), trzecia – mo-
del zorientowany na budowę zaangażowania pracowników (involvement) 
jako behawioralną dźwignię innowacyjności, która prowadzi do wzrostu 
efektywności fi rm (model III). Badania postaw pracowników wobec inno-
wacyjności oraz ich opinii na temat czynników i barier jej wzrostu prze-
prowadzono w fi rmach innowacyjnych. Rozwinięty opis metodyki badań 
zawarty jest w aneksach. 

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że model III najsilniej wpływa 
na poziom innowacyjności fi rm, podobnie jak i na kształtowanie proinno-
wacyjnych zachowań pracowników.

Wpływ ZZL na innowacyjność i inne efekty pośredniczące w zdobywa-
niu przewag konkurencyjnych zależy nie tylko od jego architektury i spój-
ności ze strategią biznesową, lecz także od innych czynników. Na przykład 
zależy on od wspomnianych sposobów implementacji, a zatem i od zdol-
ności implementacyjnych tej architektury, co mocno akcentują Becker 
i Huselid (htt p://www.sage-ereference.com/ndbk_humanresourcemgmt/
Article/_n21.html)1. Niezbędna jest też harmonizacja owej architektury 
ze specyfi ką innych obszarów działalności fi rm, a ściślej procesów bizne-
sowych, wywierających wpływ na realizację strategii fi rmy. Należałoby 
też uwzględniać relacje z klientami.   

Niestety, duża pracochłonność badań i ograniczone środki oraz ot-
wartość fi rm uniemożliwiły objęcie badaniami klientów oraz pogłębienie 
badań o takie problemy, jak jakość i tempo implementacji oraz zdolno-
ści implementacyjne architektury ZZL. Problemy te zostały częściowo 
uwzględnione przez badanie opinii szefów HR i B+R oraz przedstawicieli 
zarządów zakładowych organizacji związkowych w tych badanych fi r-
mach, w których one istniały. Z kolei badania opinii szefów wymienionych 
komórek organizacyjnych oraz kierowników liniowych i pracowników 
w fi rmach innowacyjnych obrazują rolę i jakość zarządzania zasobami 
ludzkimi w zakresie kształtowania postaw pracowników. 

1 Data pobrania: 2010-04-23.
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Przeprowadzone badania potwierdzają potrzebę dyferencjacji strate-
gicznej architektury ZZL w zależności od strategii biznesowej fi rmy. Lo-
giczną konsekwencją tego jest jej przełożenie do wewnątrz fi rmy oparte 
na zasadzie zróżnicowania. Czy tylko w odniesieniu do różnych procesów 
biznesowych? Żywimy nadzieję, że dalszy rozwój badań wzbogaci wiedzę 
o jego roli w zakresie rozwoju innowacyjności, jak też o determinantach 
skuteczności modeli architektury ZZL  i zakresie ich zróżnicowania. 

Praca oddawana do rąk Czytelnika składa się z dziewięciu rozdziałów. 
Zawiera także studia przypadków, ściślej prezentację rozwiązań w obszarze 
ZZL w połączeniu z innowacyjnością w czterech wysoce innowacyjnych fi r-
mach w Polsce: w Grupie TP SA, IBM Polska Sp. z o.o., Mondi Świecie SA, Hay 
Group Polska. Firmy te uczestniczyły w badaniach, które stanowią osnowę 
pracy oddawanej do rąk Czytelnika. Rozdział 1. poświęcony jest samym inno-
wacjom, ich roli, rodzajom, kierunkom ich rozwoju i współczesnym wyzwa-
niom, w tym związanych z innowacyjnością. Rozdział 2. zawiera dyskusję 
o modelach ZZL i ich roli w rozwoju innowacji, ważną dla wytyczenia kie-
runków badań i wyborów odpowiednich modeli ZZL w praktyce. Na tym 
tle rozdział 3. przedstawia wyniki empirycznej weryfi kacji badanych mode-
li architektury ZZL ze względu na ich wpływ na innowacyjność i konku-
rencyjność organizacji biznesowych oraz na postawy pracowników wobec 
innowacyjności. Badania siły związku modeli ZZL z innowacyjnością i kon-
kurencyjnością fi rm zostały przeprowadzone na podstawie informacji uzy-
skanych w fi rmach giełdowych. W określeniu tego związku wykorzystano 
rachunek regresji oraz wspomniane wcześniej opinie głównych technologów, 
szefów komórek ZZL, przewodniczących/przedstawicieli zarządów zakłado-
wych organizacji związkowych (tam, gdzie one występowały) oraz pracow-
ników wykonawczych. Opinie te dotyczyły oceny roli ZZL w tym obszarze. 
Natomiast badania wpływu ZLL na postawy i zachowania pracowników 
wobec innowacji zostały przeprowadzone w fi rmach innowacyjnych wśród 
szefów działów HR, B+R i innych departamentów oraz wśród kierowników 
liniowych. Jak podkreślono, badania te uwypukliły spore różnice w ocenach 
tej roli. Płyną z nich implikacje co do wyzwań, jakim ZZL powinno jak naj-
prędzej stawić czoła. Wymaga to ścisłej współpracy i współodpowiedzialności 
działów HR oraz kierowników liniowych.

Kolejne rozdziały poświęcone są ocenie roli głównych praktyk ZZL 
w rozwoju innowacji. Rozdział 4. koncentruje się na ocenie rekrutacji 
i selekcji, 5. natomiast zawiera analizę wpływu szkoleń i rozwoju na in-
nowacyjność fi rm wzbogaconą o interesujące – wolno sądzić – wnioski i re-
komendacje. Rozdział 6. podejmuje nader ważną i złożoną problematykę 
motywowania materialnego (przez wynagradzanie) oraz niematerialnego. 
Zawiera on, opartą na wynikach badań, ocenę wpływu tego motywowa-
nia na poziom i dynamikę innowacyjności oraz na zajmowane wobec niej 
postawy pracowników. Jest ona – ta innowacyjność – osadzona w kon-
tekście doświadczeń innych krajów i fi rm w obszarze motywowania pra-
cowników do rozwoju innowacji. Chodzi o kraje i fi rmy odnoszące duże 
sukcesy w tym obszarze. 


