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Zaangażowanie
Ignacy Daszyński pisał o swoich działaniach w Pamiętnikach tak: „Organizacja,
agitacja, wybory do gminy, parlamentu, do Kas chorych, do sądów
przemysłowych, robotnicze stowarzyszenia kształcące, zawodowe, polityczne,
wiece, wykłady, delegacje na niezliczone konferencje, zjazdy krajowe i kongresy
międzynarodowe, wreszcie ciągłe narady i posiedzenia…” Był więc człowiekiem
i działaczem niezmiernie zaangażowanym. Przykładem i wzorcem. Dziś też!
Oczywiście 100 lat temu zaangażowanie wybitnego działacza politycznego
wyglądało zgoła inaczej niż dziś. Nie mniej jednak temat zaangażowania jest nadal
aktualny. Zajęliśmy się więc drobnym wycinkiem tego zagadnienia, chcąc w ten
sposób – minimalnie choćby – przyczynić się do realizacji Programu
Stowarzyszeniami. I. Daszyńskiego na lata 2022 2025. Zwłaszcza do założeni
związanych z wiedzą współczesną, badaniami itd.
xxx
Najnowsze paradygmaty kierowania i zarządzania wskazują, że jednym z
najistotniejszych elementów efektywnego funkcjonowania organizacji, w tym
przedsiębiorstw, jest współudział pracowników; ich zaangażowanie. Z kolei opinie
wygłaszane prywatnie przez dość liczne grono pracodawców, informują, że
pracownicy najemni chcieliby jak najmniej pracować i jak najwięcej zarabiać;
niechętnie angażując się w cokolwiek. Jaka zatem jest prawda i po czyjej leży
stronie ? Czy pracownikom zależy na polepszaniu efektywności, usprawnianiu
kierowania, organizacji i czy jest to sfera ich zainteresowania i zaangażowania?
Aby znaleźć, choćby częściową tylko, odpowiedź na te pytania
postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła, czyli u pracowników. W tym celu
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postawiono 68 osobom którzy byli pracującymi studentami, osiem pytań
dotyczących w/w zagadnień, podzielonych ( umownie ) na dwie grupy.
Pierwsze zagadnienie to (cztery) pytania dotyczyły ulepszania organizacji
pracy.
Drugie zagadnienie, również sprowadzone do 4 pytań dotyczyło
usprawnień w kierowaniu ludźmi w procesie pracy.
Prawie 30 % spośród indagowanych posiadało wykształcenie wyższe (
licencjat ) i byli słuchaczami studiów magisterskich. Pozostali studiowali na
poziomie licencjackim. Około 12 % to osoby na niższych kierowniczych
stanowiskach i właściciele małych firm, czasem jednoosobowych..
Zaznaczamy, że nie były to badania reprezentatywne w znaczeniu
socjologicznym, a tylko sondaż diagnostyczny dla wzbogacenie materiałów
dydaktycznych na wyższą uczelnię i materiał dla wzbogacenia referatu na
konferencji naukowej.
Od razu, na wstępie, zaznaczyć trzeba niespodziewane wielkie, przynajmniej
dla niżej podpisanych, zaangażowanie respondentów dotyczące propozycji
polepszenia stanu istniejącego w wymienionych wyżej dwu płaszczyznach.
Pewnym dowodem jest objętość propozycji ( pytania były otwarte ), często
przekraczająca pół arkusza wydawniczego, czyli 12 stron znormalizowanego
maszynopisu, mimo sugerowanego ograniczenia. Kolejnym dowodem jest bogate
zróżnicowanie tematyczne propozycji.
Zdumienie może budzić natomiast postrzegany fakt mnogości niedostatków,
które widzą zazwyczaj niedoceniani, „szeregowi pracownicy” i jak wiele
proponują w związku z tym usprawnień. Nie jest to więc, przynajmniej w
opisywanych przypadkach, tradycyjne krytykanctwo i narzekania. To twórcza
krytyka wynikająca z troski. Rzecz jedynie w tym czy można swoje uwagi
zgłaszać w firmach i przedsiębiorstwach, a jeśli nawet tak, jak choćby w
przypadku sygnalistów, to czy zostają one uwzględniane. Tego już, niestety, nie
zbadaliśmy, ale każdy może zaobserwować takie zjawisko, lub jego brak, u siebie
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w pracy i „uzupełnić w myśli” niniejsze opracowanie. Faktem jest natomiast
nieoficjalne istnienie giełdy pomysłów pracowniczych, uwzględniającej
dodatkowo priorytety sanacyjne.
Oczywiście, można by, nieco złośliwie, powiedzieć, że uzyskane
odpowiedzi to tylko „wymądrzanie się” pracowników nie posiadających
rozeznania w ogólnej sytuacji zakładu pracy. Ale, postawmy raczej retoryczne
pytanie, czy warto, przed kim i po co „wymądrzać się” jeśli nie ma z tego żadnej
korzyści ? Po co byłyby zatem te wszystkie socjologiczne badania pracowników?
Chodzi o możliwość, potencjał zaangażowania pracowników. Przyjmujemy więc
hipotezę, że najemni pracownicy są zaangażowani w żywotne interesy firm i
przedsiębiorstw w których są zatrudnieni. Nie można jednak zupełnie wykluczyć,
że owo zaangażowanie wynika ze strachu przed upadkiem firm i przedsiębiorstw,
czyli przed grożącym bezrobociem i brakiem życiowych szans dla zatrudnionych.
A oto krótkie przemyślenia zbudowane na podstawie uzyskanych wyników
sondażu. .
I OMÓWIENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH
Struktura organizacyjna jest zazwyczaj przygotowana i wypracowana wcześniej
niż nabór pracowników wypełniających jej treści i założenia . Stąd postawiliśmy
jej ocenę i propozycje uzdrowienia na pierwszym miejscu.
a) Propozycje dotyczące wykorzystania czasu pracy
W tej części zgłaszanych sugestii wyróżniają się dwa zagadnienia.
Pierwsze, liczniejsze, to niemal błagania o nie przekraczanie przez
pracodawców ponad zdrowy rozsądek obowiązującego, zgodnie z
ustawodawstwem, czasu pracy. Praca trwająca 10-12 godzin wydaje się w świetle
odpowiedzi respondentów „chlebem codziennym”. Tzw. wolne soboty i święta (
zwłaszcza niedziele ) nie są, w nazbyt wielu przypadkach, żadnymi dniami
wolnymi od pracy, a do tego nie są właściwie opłacane. Spośród wszystkich
badanych tylko jedna osoba oznajmiła, że pracuje 5 dni po 8 godzin. Reszta
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pracuje dłużej. Brak jest nawet wymaganych ustawowo przerw w pracy z
komputerami; brak jest gdzie-niegdzie przerw śniadaniowych. Wspomniano nawet
o ograniczeniu wyjść do toalety a pracownica PZU napisała, miejmy nadzieję że
sarkastycznie, iż opierając się na angażu – nie ma możliwości chorowania – i
nawet to udowadniała.
Druga grupa propozycji dotyczy właściwego wykorzystania czasu pracy,
czyli lepszej organizacji. Propozycje są tu bardzo zindywidualizowane, w
zależności od specyfiki pracy. Niemniej jednak rysują się uogólnienia. Dość często
pojawiały się propozycje, aby czas pracy, oczywiście tam gdzie to jest możliwe,
uzgadniać z pracownikami; aby unikać akcyjności powodującej bałagan czasowy i
organizacyjny, przede wszystkim ze szkodą dla klientów. W bardzo wielu
wypowiedziach znalazły się sugestie przeciwstawiające się planowaniu
wykorzystania czasu pracy w 100 %, ponieważ nigdy jeszcze nie zdało to w pełni
egzaminu, bowiem realizacja założeń czasowych zależy nie tylko od samych
zainteresowanych, ale nader często od warunków zewnętrznych. Muszą być zatem
rezerwy czasowe. W oparciu o literaturę naukową proponuje się od 20 – 40 %
rezerwy czasowej. Jej brak niechybnie zwiększa dezorganizację i większe straty
niż zyski przy planowanym 100 procentowym wykorzystaniu dnia pracy.
Stosunkowo często wspominano o możliwości bardziej efektywnego
wykorzystania czasu pracy, przy założeniu, że pewne, nieistotne funkcje, proste
prace i czynności będą wykonywać praktykanci lub osoby „na przyuczeniu”, a nie
kadrowi pracownicy.
b) Przepływ informacji
Twierdzi się, że przepływ informacji jest systemem nerwowym każdej organizacji.
Jego niesprawność powoduje dewiacje i uciążliwości w pracy. Dlatego też,
zapewne, przykłada się, zwłaszcza ostatnimi czasy, wielką wagę do jego
sprawności i usprawnień. Sprawność zależy bezwzględnie od kierownictw firm i
przedsiębiorstw, propozycje usprawnień mogą wypływać od pracowników. W
naszym przypadku nie brakowało ich. Były bardzo zróżnicowane w zależności od
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oceny komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwach. O wiele, wiele mniejsze
znaczenie przykładano do podnoszenia poziomu technicznego informacji. Oznacza
to dosyć wymiernie, że problemy techniczne nie stwarzają większych problemów.
Stwarzają je ludzi i ich decyzje – jak zwykle zresztą.
Jak we wszystkich opracowaniach, również książkowych, specjalistycznych,
pojawiały się w odpowiedziach respondentów standardowe propozycje, np. o
potrzebie dwustronnej informacji itp. Pominiemy je zatem, koncentrując się na
bardziej oryginalnych ( zdaniem autorów ). Mocno i wielokrotnie podkreślano
potrzebę informowania pracowników o zamiarach strategicznych, lub co najmniej
taktycznych, firm, sprzeciwiając się równie mocno informacjom tylko
ograniczanym do poleceń związanych z działalnością bieżącą, operacyjną.
Na uwagę zasługują ( być może kontrowersyjne ) wnioski dotyczące
wielorakości przekazywania tych samych informacji: np. przez radiowęzeł,
biuletyny, Internet, na zebraniach...Chodzi o to, że jednorazowa i jednowymiarowa
informacja szybko zostaje zapomniana. Powtarzana kilkakrotnie i w różnych
formach - utrwala się. Jest to pogląd zgodny z wieloma naukowymi
opracowaniami * a także z bieżącą praktyką, zwłaszcza polityczną.
Podkreślano, że kierownicy powinni traktować swoich pracowników nie jak
klientów, którym przekazuje się wybiórczą informację, lecz jako współtwórców
sukcesów, którym potrzebna jest szeroka wiedza o problemach przedsiębiorstwa.
Jedna z respondentek – Katarzyna S., z firmy handlowo-produkcyjnej napisała:
„Podstawą otwartej komunikacji jest zaufanie, a tam gdzie panuje nieufność nie
ma otwartych rozmów. Często rozmawia się nie ze sobą, lecz o sobie.” W wielu
wypowiedziach zastanawiano się poważnie nad problemem utrzymania tajemnicy
zawodowej w kontekście wymiany informacji. Doceniano potrzebę tajności, ale
postrzegano również dochodzenie do paradoksów w tym zakresie. Pani E.K.
nazwała swoją firmę „wielką tajemnicą”, w której np. trzyma się do ostatniej
chwili w tajemnicy terminy wyjazdów integracyjnych, nic nie wolno wiedzieć o
ekwiwalentach za ubrania robocze, które wszyscy otrzymują w jednakowej kwocie
5

itd. Oczywiście wszelkie dane dotyczące finansów przedsiębiorstwa, spraw
personalnych itp. to także „wielkie tajemnice” o których wszyscy i tak wiedza z
pokątnych źródeł. Kto chce uniknąć niezdrowego plotkarstwa, musi być mniej
tajemniczy, radzi Pani E.K. W przedsiębiorstwie doszło w końcu do tego, że ludzie
nie wiedzą co im wolno mówić, a czego nie; kiedy są zaangażowani, a kiedy
dokonują „przestępstwa” informacyjnego.
Istotnym czynnikiem w komunikacji interpersonalnej jest czas przekazu
informacji. Pracowników w małym stopniu interesuje zdobywanie od swoich
przełożonych wiadomości dotyczących działania ich organizacji post factum.
Owszem, to wzbogaca wiedzę załóg, ale nie ma nic wspólnego z podmiotowym
traktowaniem ludzi. Ludzie zaś chcą być w pewnym wymiarze współtwórcami i
odpowiedzialnymi za „swój” zakład pracy, nie tylko za swoje stanowisko.
c) Kultura organizacyjna i kultura pracy
Zagadnienie kultury organizacyjnej i kultury pracy jest bodajże najtrudniejszą
sprawą do zrelacjonowania, jako że respondenci pod pojęcia te podkładają
najróżniejsze desygnaty. Między innymi utożsamiają oba pojęcia z: atmosferą
pracy, osobowością firmy, schematami zachowań i reagowania, grzecznością na co
dzień, współudziałem w zarządzaniu i partnerstwem, sposobem kierowania,
stosunkiem do klientów, warunkami socjalno – bytowymi, z artefaktami. Nie jest
to dziwne, ponieważ istniej ponad 100 definicji kultury organizacyjnej, a więc
sprecyzowanie jej istoty jest prawie że niemożliwe. Chyba, że uznamy, iż
wszystkie wymienione czynniki i szereg innych to właśnie są istotą kultury
organizacyjnej i kultury pracy. Gwoli obiektywizmu należy poinformować, że
największe braki w odpowiedziach dotyczył właśnie w/w zagadnień. Nie mniej
jednak można wyodrębnić przynajmniej dwa – trzy najczęściej przewijające się
problemy wymagające specjalnej troski lub poprawy.
Być może wynikiem istniejących niedoskonałości są liczne „ciągoty”
respondentów do stworzenia w ich firmach i instytucjach kodeksu etycznego (
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etyki ) postępowania, który miałby zawierać, jak wynika z propozycji, prawie
wszystkie w/w elementy kultury – bardziej pracowniczej – niż organizacyjnej.
Jednocześnie ci, którzy funkcjonują już w ramach różnych regulaminów i
kodeksów, ubolewają nad nimi. Fragment relacji jednej z pracownic firmy
promocyjno – reklamowej Iwony W, zawiera następującą uwagę: „Trzeba walczyć
też ze schematami. Podczas pracy posługujemy się regułkami, które wymyślili
specjaliści od marketingu; wyglądamy przy tym również paradoksalnie , np. za
mała bluzka i za duża spódnica ( nie wspomnę o kolorystyce tych ubrań )
Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. Nie pochwala się pomysłowości i
własnej inicjatywy. Odstępstwa są niedopuszczalne. Wręcz jest to zabronione”.
Nie jest to przypadek odosobniony; istnieją regulaminy zalecające uśmiech w
określonych ściśle momentach, rodzaj noszonej biżuterii, zegarków, fason butów
itd.
. Uznać można, że kultura pracy z klientami jest czynnikiem decydującym,
w pojęciu indagowanych pracowników firm usługowo – handlowych, w całej
charakterystyce kulturowej przedsiębiorstwa. Jest to ważka uwaga, ponieważ
pracownicy takich firm stanowili większość osób odpowiadających na pytania
ankiety. Jedna z respondentek ( pracownica PZU S.A. ) pokusiła się nawet o
stworzenie schematu klientów, który ze względu na oryginalność i ewentualną
przydatność przytoczymy: „Pierwszym rodzajem klienta są ‘krzykacze’, których
traktujemy jako najbardziej pożądanych dla firmy. Zawsze można na nich liczyć,
gdy im się cos nie podoba. Raczej nie będą opowiadali innym, co złego spotkało
ich w firmie. Wszystko wykrzyczą na miejscu. Drugi to klient ‘bierny’. Nie
krytykuje, nie chwali, wyczekuje jak bomba z opóźnionym zapłonem. Jeśli się go
nie sprowokuje może narobić wiele szkód. Nie należy go tolerować, trzeba zmusić,
aby zaczął mówić co mu się nie podoba, czyli przekształcić na ‘krzykacza’.
Najbardziej niebezpiecznym klientem jest ‘pleciuga’. Nie powie w firmie ani
słowa o swoim niezadowoleniu. Z ogromną radością. Z ogromną radością opowie
o wszystkim złym na prawo i lewo. Firma się o tym nie dowie, a dowie rzesza
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potencjalnych klientów. Klienci ‘aktywiści’ szukają rewanżu za zło im
wyrządzone. To też niebezpieczni klienci. Gonią za czymś więcej niż
rekompensata ze strony firmy. Jeśli ta, szybko i bezwarunkowo nie zaspokoi ich
roszczeń, gotowi są w walce ‘o swoje’ doprowadzić do nagłośnienia konfliktu w
mediach”
Dość często pojawiają się uwagi, że kultura pracy ma podwójny wymiar,
który jest niesprawiedliwy. Jej kreatorami są przede wszystkim osoby na
stanowiskach kierowniczych, zaś wymaga się jej realizowania przede wszystkim
od szeregowych pracowników, co nie jest pozytywne ani dobrze widziane.
Pewnym potwierdzeniem tej tezy może być fragment relacji jednego z właścicieli
firmy: „Pisałem już, że ‘mój’ personel dobrze wywiązuje się z powierzonej pracy.
Jednak zauważyłem coś, co budzi mój niepokój. Źródło obaw moich pracowników
odnalazłem w sobie samym, tzn. uważam, że jestem antymotywatorem ich pracy”.
d) Efektywność pracy
Podnoszenie efektywności pracy jest działaniem wielowymiarowym. Ocena
efektów jest trudna, niejednoznaczna. Dlatego zapewne problem ten w literaturze
pojawia się nieczęsto, co można łatwo prześledzić wertując choćby tylko spisy
treści literatury naukowej i popularno – naukowej. Z ogólnodostępnych książek
zagadnienie to jest omówione najbardziej szczegółowo w Traktacie o dobrej
robocie T. Kotarbińskiego oraz w obszernej książce M. Armstronga: Zarządzanie
zasobami ludzkimi i w książce B. Kożusznik: Zachowanie człowieka w organizacji.
W tym ostatnim opracowaniu preferowane jest ocenianie efektywności przez
pryzmat systemów kierowania. Z zadowoleniem odnotować trzeba, że propozycje
dotyczące polepszania efektywności zgłaszane przez praktyków – respondentów w
dużej mierze są zgodne z teoretycznymi rozważaniami T. Kotarbińskiego i M.
Armstronga ( których treści – śmiemy podejrzewać – respondenci nie znają nazbyt
dobrze ). Zgłaszane postulaty i uwagi dotyczące polepszenia efektywności można
by pogrupować w trzech działach tematycznych:
1. Uwagi i propozycje związane z problematyką organizacyjno- ekonomiczną
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Pracownicy będąc żywym elementem składowym struktur organizacyjnych widzą
ich niedostatki polegające m.in. na niepotrzebnych przerostach stanowisk
kierowniczych nad wykonawczymi, co powoduje bałagan, dublowanie funkcji,
dużą liczbę niepotrzebnych procedur. Marek Ch, z międzynarodowej firmy napisał
na ten temat: „Słabością systemu jest duża ilość procedur, które tworzą
biurokrację. Zwalnia to proces podejmowania szybkich decyzji, kiedy jest to
niezbędne. Przykład – pobranie zaliczki przez pracownika. Musi on zebrać kilka
podpisów, a pilny zakup odwleka się w czasie. Kolejną zmianę należy
przeprowadzić w decyzjach dyrektora finansowego. Zastrzeżenie sobie
podejmowania decyzji finansowych przy niskich nawet kwotach powoduje
ogromny zator, powodując niepotrzebne ograniczenie kompetencji kierowników
działów. W takiej sytuacji na rozstrzygnięcie poważnych spraw brakuje czasu”. W
tej grupie zagadnień wymienia się także potrzebę uaktualniania danych
niezbędnych dla efektywnej pracy, nieumiejętność organizowania pracy własnej
kierowników, akcyjność działań czyli brak systematyczności, organizowanie
warunków do wykonywania zadań, polegające m.in. na dostępie do potrzebnych
dokumentów, stworzenie czytelnej hierarchii potrzeb itd.
2. Uwagi i propozycje związane z problematyką etyczno-psychologiczną
Tu zdecydowanie przeważają uwagi o konieczności cedowania uprawnień i decyzji
kierowniczych na podległych pracowników. Pojawiają się dowcipne głosy o
kierowniczych „Zosiach – samosiach”, które są po prosu zawalidrogami w
efektywnej pracy, a rzecz polega w istocie na zarozumialstwie, braku elastyczności
i nieco zwyrodniałym dążeniu do nieograniczonego samozadowolenia. Zarzuty,
jak widać, dosyć ciężkie. Kolejna przeszkoda do usunięcia związana jest z małym
poczuciem bezpieczeństwa pracowników, którzy w takiej sytuacji stają się
biernymi. Z tym łączy się obawa przed asertywnym postępowaniem i tym bardziej
z możliwością słusznej i uzasadnionej krytyki przełożonych. W sumie wymienione
mankamenty – tu posłużymy się kolejnym stwierdzeniem – „nie pozwalają na
przekształcenia grup roboczych w wydajne zespoły pracownicze.”
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3. Uwagi i propozycje związane z podnoszeniem wiedzy i umiejętności.
Ta grupa problemów należy do określanych bardzo lapidarnie i krótko: bez
należytej wiedzy i zdobywania nowych kwalifikacji trudno jest w ogóle mówić o
zwiększeniu efektywności. Z tym, że zdobywanie nowej wiedzy i kwalifikacji
pracownicy wiążą jednoznacznie ze zmianami, które zachodzą w firmach. Prawie
wszyscy uważają, że są wystarczająco przygotowani dla efektywnej pracy w
stałych, aktualnych warunkach. Obawiają się natomiast czy dadzą sobie radę z
nadciągającymi zmianami organizacyjnymi, ekonomicznymi, z nowymi
wymogami... Stąd postulaty o podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej
wiedzy przed wszelkimi reorganizacjami. Chodzi o to, aby być na nie
przygotowanym i nie dać się zaskoczyć, co niechybnie spowodowałoby
zmniejszenie efektywności.
II OMÓWIENIE USPRAWNIEŃ ZWIĄZANYCH Z
KIEROWANIEM I ZARZĄDZANIEM LUDŹMI W PROCESIE PRACY
Człowiek jest najbardziej skomplikowanym w obsłudze biokomputerem.
Nie wystarczy, jak pokazuje historia ludzkości, kilka, kilkadziesiąt lub kilkaset
tysięcy sposobów aby w pełni wpływać na postawy i zachowania podmiotu
wszelkich działań – człowieka. Ta świadomość pozwala z czystym ( w miarę )
sumieniem sprowadzić problem do poniższych czterech zagadnień.
a) ( anty) Motywacje do pracy
W tym przypadku badanie wzbogacone zostało o eksperyment, czyli 18 osobową
grupę porównawcza, której uczestnicy jeszcze nie pracowali, w związku z czym
mieli za zadanie napisać jak wyobrażają sobie najlepszą tzn. najbardziej efektywną
motywację do pracy w swoim przyszłym miejscu zatrudnienia.
Analiza odpowiedzi obu grup wykazała, że niepracujący mają bardziej
wysublimowane ( idealistyczne ) pojęcia o motywatorach. Zdecydowanie
dominują u nich marzenia o motywacji w postaci możliwości awansowania,
idealnych stosunkach w grupach pracowniczych, nieograniczonym rozwijaniu
swoich kwalifikacji, sprawiedliwych ocenach, wyjazdach zagranicznych. Świadczy
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to o nieznajomości realiów pracowniczych, o których M. Świątkowski** napisał
tak: „Wiele codziennych działań rozgrywa się w firmie za kurtyną oficjalnej sceny
zdarzeń. Typowe jest np., że kliki walczą o nietykalność i wpływy swoich
członków, szare eminencje umacniają swoją władzę, nietykalni nieudacznicy psują
krew prawdziwym specjalistom, obwinia się niewinnych i wyróżnia ponoszących
winę. Prawdziwa władza nadal często spoczywa w rękach sekretarek czy
magazynierów. Oto wiedza naprawdę przydatna w życiu organizacji.”. Ci, którzy
nie pracują, tej wiedzy jeszcze nie doświadczyli i stąd ich górnolotne wyobrażenia.
Nie znaczy to, że wśród pracujących takie propozycje motywacyjne nie
występują. Występują, tylko rzadziej. Funkcjonują na powszechnie znanej
zasadzie, że człowiek zawsze dąży do tego, czego mu brak. W motywacjach
również. Wspólnym tematem propozycyjnym dla obu grup są godziwe płace za
dobrze wykonaną pracę oraz premie za wybitne osiągnięcia. Pracujący podkreślają,
że winny być one wypłacane tuż po sukcesie, bowiem „kto szybko płaci, ten dwa
razy płaci”.
U pracujących występują w większości propozycje bardziej pragmatyczne;
wynikające z obserwacji występujących praktyk i doświadczenia pracowniczego (
zawodowego ). One podpowiadają realistyczne propozycje, czasem bardzo
przyziemne. Dotyczą np. potrzeby „normalnego” porozmawiania z przełożonym,
usłyszenia miłego słowa, nieobowiązującej pochwały; dopuszczenia do jakoby
wielkiej tajemnicy przedsiębiorstwa, pozytywnego ustosunkowania się do
życiowych próśb pracowników, wykazania zaufania, pozwolenie na pewną
samodzielność, uzyskanie polecenia wykonania poważnych, ponadnormatywnych
działań.
Powyższe propozycje wynikają z bardzo osobistych, indywidualnych odczuć
i – wydaje się – niezbyt do tej pory docenianych, a przynajmniej mało
opisywanych w literaturze. Ale nie zabrakło także propozycji uogólnionych ,
dotyczących grup pracowniczych. W tej kategorii motywatorów umieszczono
propozycje związane z: uzyskiwaniem informacji o wizerunku firmy na rynku, z
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tworzeniem właściwej atmosfery, zarówno między kierownictwem i podwładnymi
jak i wśród samych pracowników wykonawczych, stosowania metody zarządzania
przez cele, właściwego doboru ludzi motywujących, tzn. takich, którzy posiadają
autentyczny autorytet, preferowaniu nagradzania przed karaniem. Ta ostatnia
sugestia należy do najbardziej często powtarzanych.
Liczna grupa respondentów ześrodkowała tę część swoich „wypracowań” na
przestrzeganiu przed coraz liczniejszymi przypadkami motywowania
negatywnego; motywowania przez różnego rodzaju zastraszanie. Powoduje ono,
napisał Eugeniusz C., „wykonywanie pracy polegającej na ucieczce przed karą”.
Grażyna P. uważa, iż w związku z taką sytuacją „panuje niezdrowa atmosfera w
nastrojach pracowników. Zaczął się bardzo niebezpieczny proces samo destrukcji
pracowników” Polega on na spadku ambicji, postawach ukrytego buntu
wewnętrznego, odgrywaniu ról służalczych, utracie nadziei, spustoszeń w
osobowości każdego człowieka, które często zamiast współzawodnictwa powoduje
dziką rywalizację.
Tradycyjne propozycje były ubarwiane od czasu do czasu złośliwymi a czasem
zabawnymi sugestiami. Zaproponowaliśmy bowiem respondentom aby, jeśli
zechcą, „popuścili” wodze fantazji. Były więc propozycje typu: „chciałbym
widzieć jak mój szef pracuje na moim stanowisku lepiej ode mnie”,
„zmobilizowałby mnie wyjazd z moim szefem na urlop”, „chciałbym zobaczyć
jego zachowanie w ekstremalnych warunkach”, „niechby raz zaprosił nas na obiad
do eleganckiej restauracji”, „chciałabym zobaczyć ją jako normalną kobietę rano;
bez makijażu i tego służbowego stroju”, „wprost marzę, aby zobaczyć jak go ruga
jego szef i jak on się wtedy zachowuje”. Wniosek – ci respondenci chcieli poznać
swoich przełożonych jako „normalnych” ludzi w innych warunkach niż służbowe.
b) Udział w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów
Tę czynność pracownicy pojmują dosyć szeroko. Wymieniają narady, współpracę,
indywidualne konsultacje, dyskusje, nie ograniczając ich bynajmniej do swojego
poziomu pracy. Wręcz odwrotnie, część zaznaczyła, że czynności powyższe
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powinny obejmować inny zakres niż zakres wykonywanych przez nich
obowiązków. Tu, uważają, nie ma potrzeby pomocy i współpracy. Jest to chyba
fałszywy punkt widzenia, bo tak samo mogą twierdzić decydenci: nam nie
potrzeba pomocy i współpracy... Wyraźnie zauważalny odsetek sugerował wiarę
kierownictwa w intuicję pracowniczą ( którą być może mylono z doświadczeniem
).
Gremialnie odnotowano, że pracowniczy współudział w podejmowaniu
decyzji i rozwiązywaniu problemów musi zaowocować ich uwzględnieniem. W
przeciwnym przypadku przynosi on więcej szkód niż pożytku. Jednocześnie
zaznaczano, że przed zaproszeniem do konsultacji należy sprawdzić poziom
intelektualny danej osoby, etykę, staż pracy itd. A więc nie wszyscy muszą brać,
zdaniem respondentów, udział we współzarządzaniu przedsiębiorstwem. W wielu
przypadkach ograniczano się do wyeksponowania zwiększonej samodzielności
pracowników, jako najistotniejszego przejawu współdecydowania o sprawach
zakładu pracy. Równie często robiono uwagi, iż do współudziału pracowników w
rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji trzeba przygotować...nie
pracowników, ale kadrę kierowniczą. Ta, przez udawanie wszechwiedzących nie
zyskuje szacunku, ale zupełnie odwrotnie – traci go.
Wnioskowano wiele rozwiązań technicznych dotyczących przedmiotowego
zagadnienia: od wykorzystywania poczty e-mailowej poprzez stosowanie
odpowiednich ankiet, aż po dość tradycyjne skrzynki wniosków i zgłaszanych
uwag.
Jedna z uczestniczek badania Danuta O. ( kierownik dużej placówki
handlowej ) opisała dokładnie cały sukcesywny proces wdrażania pracowników do
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów . Pierwszym krokiem było
wykorzystanie uwag zawartych w specjalnie przygotowanej przez respondentkę
ankiecie. Nie były one sympatyczne. Następnie ustalono wspólną strategię
polegającą na nowej organizacji, nowym podziale zadań, innym wykorzystaniu
czasu pracy i innych stosunkach interpersonalnych. Już po dwóch miesiącach
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wspólnie stwierdzono, że: „praca zabiera mniej czasu, wprowadzony został ład i
porządek w działaniu, ułatwiono koncentracje na tym co najważniejsze,
wyeliminowano w zespole nerwowość, wystąpiły nadwyżki czasu”.
Wart odnotować, że tylko w dwu przypadkach ( na 68 ) uznano, że
współudział w podejmowaniu decyzji dokonuje się przez udział pracowników w
Radzie Nadzorczej i poprzez związki zawodowe.
c) Jak usprawnić system ocen pracowniczych ?
Literatura podaje bardzo liczne sposoby dokonywania ocen. Ale, jak się
okazuje, ciągle można proponować nowe: bardziej szczegółowe lub bardziej
syntetyczne ( systemowe ). W ramach przeprowadzonego badania zgłoszono kilka
propozycji. Za najoryginalniejszą uznać można propozycję trzech osób
pracujących w banku i niezadowolonych z obowiązującej tam metodyki ocen.
Zaproponowały one własny system a nawet rozpracowały go dosyć szczegółowo.
Podstawowe założenia do zbudowania systemu, wyrażone w pytaniach,
przedstawiają się następująco:
1. czego oczekuję od organizacji w „swoim” przedsiębiorstwie ?
2. czego nie udało mi się wdrożyć, zrealizować i co mi w tym przeszkadza ?
3. co chciałabym poprawić w swojej pracy i jakie z tego wypływają
wnioski ?
4. jak odnaleźć swoje miejsce w zespole ?
5. czy moja wiedza o sobie samym jest spójna z tym, co myśli o mnie mój
przełożony ?
A zatem mamy tutaj coś w rodzaju opisu stanowiska pracy, jako elementu
niezbędnego ( i słusznie ) przed przystąpieniem do ocen Wyjaśniając taki układ
pytań autorzy napisali: „Oceny pracownicze to jeden z elementów mający
ogromny wpływ na uaktywnienie indywidualnego i twórczego potencjału
pracownika. To nie system kontroli, ale przede wszystkim doskonałe narzędzie
pozwalające na ukierunkowanie dalszych działań i kształtowanie etapów kariery
zawodowej. System powinien dawać odpowiedź , tak przełożonym jaki
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podwładnym na zasadnicze ( w/w ) pytania.” Inny respondent napisał: „Osoba
oceniająca nie powinna być sędzią, czy kontrolerem a nauczycielem czy też
doradcą wspomagającym kierunek rozwoju pracownika.”
Takie postulaty wyraża zresztą większa część respondentów. Ocena ma, wg
nich, służyć rozwojowi firmy i pracownika poprzez poznanie i usunięcie
dotychczasowych niedostatków. W przypadku potraktowania ocen jako kontroli,
powinny bezwzględnie wynikać z niej konsekwencje: przeniesienie służbowe,
nagroda, kara; w ogóle jakieś wnioski. Jednocześnie przestrzega się, aby
pracownicy nie byli oceniani, co podobno ma miejsce, za działania na które nie
mają wpływu i za które nie są odpowiedzialni. Twierdzi się, że często winien jest
„brak organizacja w ogóle”, a oceniani są negatywnie poszczególni pracownicy lub
zespoły. Pracownicy odczuwają taką sytuacje jako bardzo nieetyczną.
Dość powszechnie postuluje się wprowadzenie systemów ocen zawierających w
sobie elementy samooceny, co powinno zapobiec nieokiełznanej czasem żądzy
władzy nad ludźmi i pragnienia dominacji osób na kierowniczych stanowiskach.
Kolejna, równie często zgłaszana uwaga dotyczy udostępniania pracownikom
rezultatów oceny i możliwości dialogu ( nie koniecznie dyskusji ) o jej rezultatach.
We wszystkich przypadkach jednoznacznie postuluje się, aby przy
wszelkich ocenach najpierw dostrzegać najpierw człowieka, później pracownika.
Czyżby więc było odwrotnie ?
d) Co poprawić w szkoleniach ?
Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji jest, wg art.94 ust.6 Kodeksu pracy,
obowiązkiem pracodawcy. Pracownicy studiujący na wyższych uczelniach wiedzą
o tym doskonale, i w bardzo wielu przypadkach rozpoczynali od informacji, że
obowiązek ten nie jest w żadnym wymiarze przestrzegany przez pracodawców.
Szczególnie dotyczy to pracowników, którzy podjęli studia bez skierowania przez
pracodawcę. Można by zaryzykować stwierdzenie, że postępowanie takie odnosi
się to do najbardziej zdeterminowanych pozytywnie i inicjatywnych pracowników.
Niejako przy okazji pisano, że pracodawcy nie znają Kodeksu, lub świadomie nie
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przestrzegają jego postanowień. Nie brakło nawet stwierdzeń o współczesnym
niewolnictwie w pracy, zamiast XXI wiecznego partnerstwa. Marcin G. oznajmił
wprost, że wyrzucono go z pracy, gdzie nie było ani jednego pracownika z
wyższym wykształceniem, za to że rozpoczął studia.
A zatem pierwsza propozycja w omawianym zakresie dotyczy
przestrzegania Kodeksu pracy. O wiele lepsza sytuacja jest w przypadku szkoleń
zakładowych, choć i tu występują mankamenty, które znalazły swoje
odzwierciedlenie w zgłaszanych propozycjach.
Do dość oryginalnych w warunkach Polski ( ale realizowanych w niektórych
renomowanych firmach zagranicznych ) należą propozycje szkoleń niekoniecznie
związanych z wykonywaną pracą. Zamiast uogólnienia przytoczymy jedną z
wypowiedzi - Justyny K. - pracującej w przedsiębiorstwie sprzedającym
samochody: „...szkolenia wcale nie muszą być związane tylko z wykonywaną
pracą, może to np. być kurs tańca, fotografii, czy też szkolenie integracyjne
organizowane dla pracowników , ich rodzin lub kluczowych klientów. Miały by
one na celu nawiązanie nowych kontaktów, pokazanie relacji zachodzących w
zespole i różnych zachowań pracowników, a także zintegrowanie nie tylko
pracownika, ale i jego rodziny z firmą. Organizowanie tego typu szkoleń buduje
pozytywny wizerunek firmy”
Znaczna część propozycji zakłada zróżnicowanie szkoleń dla kadry i
szeregowego personelu. Pierwszym zaleca się w szczególności szkolenia z zakresu
budowania stosunków międzyludzkich, właściwego realizowania polityki ZZL,
etyki i ...walki ze stresem. Drugim , szkolenia związane z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych związanych ze wprowadzaniem wszelkiego rodzaju
nowości.
Do absolutnej rzadkości należały propozycje w których nie uwzględniano by
problematyki szkoleń poświęconych relacjom z klientami. Można bez przesady
stwierdzić iż, uzyskały one priorytet, dystansując zdecydowanie inne tematy.
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Sugerowano aby szkolenia teoretyczne łączyć z praktyką – i to nie na
własnym stanowisku pracy, bo tam zaraz się wpadnie w codzienną „bieżączkę” ,
ale w innych działach, wydziałach. Takich, gdzie można próbować realizować
uzyskaną wiedzę.
Najbardziej efektywne, zdaniem respondentów, są szkolenia, które: są
#systematyczne, planowane i są kontrolowanym procesem, a nie wyciąganiem
wniosków z przypadkowych doświadczeń,
# koncentrują się na zmianie wiedzy, umiejętności i postawach poszczególnych
osób i całych zespołów,
#mają na względzie poprawę wyników pracy poszczególnych osób i grup
pracowniczych, a przez to poprawiają efektywność.
Danuta O, kierownik dużego sklepu zastosowała taką metodę. Szczególną
uwagę poświęciła zrealizowaniu ustalonych wcześniej, wspólnie z pracownikami,
założeń i tematów oraz wykorzystaniu nabytych umiejętności w praktyce. Efektem
było zwiększenie w krótkim czasie zakładanych planów o 5 %, mimo – iż oprócz
szkolenia i wykorzystania jego efektów – nie zaistniały żadne inne szczególne
okoliczności.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Twierdzi się, że przekaz wizualny pozostaje w pamięci w 55 %, wokalny (
intonacja głosu ) w 38 %, a tylko werbalny w 8 %. Natężenie uwagi maleje po 25
minutach. Zapamiętujmy do wykorzystania około 20 % uzyskanych informacji.
** Marek Świątkowski: Patalogie zarządzania wiedzą. W: Wiedza w małej i
średniej firmie. Szkoła Wyższa im .P. Włodkowica w Płocku. Zeszyty Naukowe. Nr.
16.

17

