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1. Posiadane stopnie i tytuły naukowe wraz z opisem dyplomów

A. Studia magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Okres: październik 2002 – czerwiec 2007
Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Ekonomii nr 59889 na kierunku Finanse i Bankowość
z wynikiem celującym
W czasie studiów otrzymywałem stypendium Narodowego Banku Polskiego oraz stypendium Banku Pekao S.A.
Praca magisterska zajęła 1. miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie.

B. Studia doktoranckie
Jednostka: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Okres: październik 2007 – wrzesień 2011
Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomia
C. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych1
Jednostka nadająca: Rada Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Data nadania: 2.12.2011
Stopień z zakresu ekonomii nadany po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt. Społecznoekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudnienia pracowników w sektorze bankowym (na
przykładzie regionu wielkopolskiego w latach 1996-2008), przygotowanej pod kierunkiem prof.
zw. dr. hab. Wacława Jarmołowicza. Praca otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Ekonomii.
Praca doktorska zajęła 1. miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie.

D. Pozostałe wykształcenie

D1. Studium pedagogiczne
Jednostka: Studium Pedagogiczne przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Okres: październik 2004 – czerwiec 2006

1

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora stanowi Załącznik 1 do wniosku.
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D2. Studia licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Okres: październik 2008 – wrzesień 2011
Studia z zakresu Filologii rosyjskiej, translatoryka biznesowa

D3. Studia magisterskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Okres: październik 2011 – wrzesień 2013
Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Humanistyczny nr 55542 na kierunku Filologia, specjalizacja Filologia rosyjska z językiem angielskim z wynikiem celującym

D4. Studia magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres: październik 2013 – styczeń 2019
Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Psychologia
z wynikiem dobrym plus

2. Informacja o zatrudnieniu w jednostkach naukowych i badawczych
Zatrudnienie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP), Wydział Ekonomii na stanowiskach naukowo-dydaktycznych:
a) asystenta: luty 2012 – styczeń 2013, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr; zakres obowiązków: prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z obszaru ekonomii,
b) adiunkta: luty 2013 – nadal, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr; zakres obowiązków: prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z obszaru ekonomii, dodatkowo obowiązki organizacyjne.
W okresie zatrudnienia na UEP od grudnia 2016 utrzymywałem współpracę naukową z Instytutem Finansowo-Ekonomicznym Tyumen State University (Rosja; TSU) realizując wspólne projekty badawcze z prof. G.F. Romashkiną i prof. V.A. Davydenko w ramach stażu postdoc.
W 2015 roku odbyłem również staż w SRH Heidelberg University (Niemcy) pod kierownictwem
prof. J. Gläsera i w Daugavpils University (Łotwa) pod kierownictwem dr O. Ruža.
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Pozostała działalność
a) 29 maja 2015 do dziś – sekretarz, członek Prezydium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa
b) 10 kwietnia 2010 r. do dziś – członek Zarządu, a od 14 marca 2015 do dziś członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
c) 10 grudnia 2012 r. do dziś – radny Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku województwa lubuskiego (m.in. opiniowanie kierunków kształcenia i planu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

3. Działalność naukowa przed uzyskaniem stopnia doktora
Podczas studiów magisterskich nawiązałem współpracę z prof. W. Jarmołowiczem, który
objął opieką naukową moją pracę magisterską, a później doktorską. Wówczas ukształtowały
się moje zainteresowania badawcze związane z rynkiem pracy. Pogłębiałem je na stażu
w Regionalnym Wydziale Kadr Banku Pekao S.A. oraz praktykach w oddziałach Pekao S.A.
Praca magisterska pt. Polityka zatrudnienia w sektorze bankowym i jej determinanty społeczno-ekonomiczne (na przykładzie Banku Pekao S.A.), otrzymała wyróżnienie i została nagrodzona pierwszą nagrodą w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace
magisterskie.
Rozpoczęcie studiów doktoranckich i pracy naukowej w Katedrze Makroekonomii i Badań
nad Gospodarką Narodową wiązało się z podjęciem badań naukowych poświęconych polityce
zatrudnienia realizowanej przez banki.
Do czasu uzyskania stopnia naukowego doktora opublikowałem 34 teksty:
P1. Kaźmierczyk, J., Rosół, M., 2005, Wyniki badania opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
– marzec 2005, Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, Cz. 3, s. 7-17.
P2. Kaźmierczyk, J., Lewandowska, K., Rosół, M., 2005, Rozliczenia międzybankowe w Polsce i Unii Europejskiej, w: K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Pieniądz, rynek, instytucje, Akademia Ekonomiczna (AE)
w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Poznań, s. 243-268.
P3. Kaźmierczyk, J., 2006, Przemiany polskiego sektora bankowego w latach 1990-2005, Interdyscyplinarne
Wykorzystanie Metod Ilościowych, Cz. 4, s. 181-191.
P4. Kaźmierczyk, J., Rosół, M., 2007, Wyniki badań opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
– marzec 2006, Debiuty Ekonomiczne, 6, s. 7-27.
P5. Kaźmierczyk, J., 2007, Demograficzne aspekty podażowej strony rynku pracy w Polsce w latach 1990-2004,
Debiuty Ekonomiczne, 5, s. 21-40.
P6. Kaźmierczyk, J., Grela, A., 2007, Emigracja zagraniczna Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilościowych, Cz. 5, s. 41-49.
P7. Kaźmierczyk, J., Kaszkowiak, A., 2007, Abroad Migrations Against Supply's Side of the Labour Market,
w: P. Zwiech (red.), Selected Aspects of the Competitiveness of Economies and Enterprises, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 35-47.
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P8. Kaźmierczyk, J., Jarmołowicz, W., 2008, Polityka zatrudnienia i rozwoju kadr w polskim sektorze bankowym w latach 1990-2007, w: J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 90-97.
P9. Kaźmierczyk, J., 2008, Giełda papierów wartościowych we Włoszech – Borsa Italiana, w: U. Ziarko-Siwek
(red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa, s. 213-241.
P10. Kaźmierczyk, J., 2008, Роль организационной культуры в польском коммерческом банковском деле,
w: S. Partycki (red.), Kultura a rynek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Lublin,
s. 519-522.
P11. Kaźmierczyk, J., 2008, Fundusz pracy jako pozabudżetowe narzędzie ochrony socjalnej i zmniejszania
bezrobocia, w: K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Pieniądz, budżet i rynek, Akademia Ekonomiczna (AE)
w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, s. 141-150.
P12. Kaźmierczyk, J., Kęsicki, R., 2009, Sektor bankowy w dobie transformacji, Debiuty Ekonomiczne, 9, s. 6471.
P13. Kaźmierczyk, J., 2009, Cykl koniunkturalny w polskim sektorze bankowym – wybrane zagadnienia,
w: M. Gazińska (red.), Ekonomiczne aspekty metod ilościowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 67-77.
P14. Kaźmierczyk, J., 2009, Zatrudnienie w sektorze bankowym w warunkach nierównomiernego wzrostu gospodarczego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 121, s. 189-204.
P15. Kaźmierczyk, J., 2009, Wykorzystanie kapitału ludzkiego w sektorze bankowym, w: S. Partycki (red.),
E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (KUL), Lublin, s. 464-467.
P16. Kaźmierczyk, J., 2009, Znaczenie czynnika ludzkiego w bankach, w: S. Lachiewicz, A. ZakrzewskaBielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 189-197.
P17. Kaźmierczyk, J., 2009, Wzrostowe i spadkowe tendencje w rozwoju polskiego sektora bankowego,
w: J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu
subprime, C.H.BECK, Warszawa, s. 179-189.
P18. Kaźmierczyk, J., 2009, Prywatyzacja sektora bankowego a zmiany w zarządzaniu personelem, w: J. Greser,
J. Kępiński, J. Schmidt (red.), Problemy przedsiębiorstw w ujęciu interdyscyplinarnym, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM), Wydział Prawa i Administracji, Poznań, s. 67-72.
P19. Kaźmierczyk, J., 2010, Łączenia banków a zatrudnienie, w: S. Partycki (red.), Partnerstwo i współpraca
a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (KUL), Lublin, s. 363-369.
P20. Kaźmierczyk, J., 2010, Technika i technologia a zatrudnienie w sektorze bankowym,. w: F. Bylok,
A. Czarnecka, A. Słocińska (red.), Człowiek – praca – organizacja: wymiary socjologiczne, psychologiczne
i zarządcze, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 514-522.
P21. Kaźmierczyk, J., Aszkowski, K., Nowak, D., 2010, Aktywność uczniów szkół średnich w olimpiadach
ekonomicznych jako motywator przedsiębiorczości, w: J. Teczke, J. Czekaj (red.), Zarządzanie intensyfikujące
rozwój gospodarczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 423-433.
P22. Kaźmierczyk, J., 2010, Kierunki zmian zatrudnienia w sektorze banków komercyjnych pod wpływem kapitału zagranicznego (w Polsce w latach 1996-2008), Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, 9, s. 119-134.
P23. Kaźmierczyk, J., 2010, Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w kontekście napływu kapitału
zagranicznego – wybrane zagadnienia, Europa Regionum, XIII, s. 81-92.
P24. Kaźmierczyk, J., 2011, Zmiany w technice i technologii i ich konsekwencje w zatrudnieniu w sektorze
bankowym, Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 10, s. 221-231.
P25. Kaźmierczyk, J., 2011, Nowe kanały dystrybucji usług bankowych i ich wpływ na zatrudnienie w sektorze
bankowym, Studia Oeconomica Posnaniensia, 207, s. 59-72.
P26. Kaźmierczyk, J., Jarmołowicz, W., 2011, Кадровые изменения в банковском секторе в условиях
экономических колебаний (с использованием результатов опросов сотрудников банков), w: М.Ю.
Шерешева (red.), Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования, Издательский дом
Высшей школы экономики, Moskwa, s. 271-282.
P27. Kaźmierczyk, J., 2011, Migrations vs. Employment (in the Polish Banking Sector), Проблемы развития
финансовой системы Украины в условиях глобализации, Tavria National Technical University, Simferopol,
s. 63-65.

Strona 5 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych
P28. Kaźmierczyk, J., 2011, Expectations with Regard to the Candidates to Work in the Bank (The Example of
Polish Banking Sector), Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for
PhD students and assistants QUAERE 2011, Hradec Kralove 25-29.4.2011, s. 928-934.
P29. Kaźmierczyk, J., 2011, Business Cycle Changes and Economic Slowdown in the Polish Banking Sector,
IECS 2011, 18th International Economic Conference Crises After the Crisis. Inquiries from a National, European
and Global Perspective, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania, Sibiu 19-20.5.2011, s. 309-317.
P30. Kaźmierczyk, J., Jarmołowicz, W., 2011, Zmiany kadrowe a wahania aktywności gospodarczej w sektorze
bankowym, w: W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Forum Naukowe, Poznań, s. 139156.
P31. Kaźmierczyk, J., Jarmołowicz, W., 2011, O pracy ludzkiej. Glosa, w: W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy
a koniunktura gospodarcza, Forum Naukowe, Poznań, s. 214-223.
P32. Kaźmierczyk, J., 2011, Banks’ Expectations on Banking Labour Market: The Polish Case, Proceedings of
the Fourteenth International Conference, American Society of Business and Behavioral Sciences, Paris, s. 129135.
P33. Kaźmierczyk, J., Świt, M., 2011, The Importance of Ethic in The Sphere of Employment in Polish Banking
Sector, International Conference on Eurasian Economies 2011, s. 299-305.
P34. Kaźmierczyk, J., Jarmołowicz, W., 2013, Kształtowanie się zatrudnienia w sektorze bankowym
w warunkach wahań koniunktury gospodarczej, w: S. Lis (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie
wieków: doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 118132.

Przed obroną doktoratu uczestniczyłem również z referatem w 23 konferencjach naukowych
(w tym w 5 za granicą) i zdobyłem doświadczenie dydaktyczne na uczelni.
4. Działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora
Działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora zostanie scharakteryzowana w podziale
na główne osiągnięcia naukowe i inne wątki badawcze. Ewolucję moich zainteresowań naukowych i związanych z nimi obszarów badawczych przedstawiam na schemacie 1. Mogę
wśród nich wymienić, obok badań nad kryteriami i czynnikami segmentacji zatrudnienia
w bankach zgłaszanymi jako główne osiągnięcie naukowe, badania nad: polityką zatrudnienia
w bankach, zatrudnieniem i rynkiem pracy (w dużej mierze jest to kontynuacja tematów podjętych w cyklu), przedsiębiorczością, ingerencją państwa w gospodarkę oraz kryzysami gospodarczymi, Konsensusem Waszyngtońskim i Konsensusem Pekińskim.
Na schemacie prezentuję również badania zrealizowane przed doktoratem; wpłynęły one
bowiem na moją działalność naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Procentowy
udział badań w ramach prac nad głównym osiągnięciem naukowym i pozostałymi wątkami
badawczymi szacuję na podstawie czasu poświęconego badaniom oraz ich efektów formalnych w postaci referatów na konferencjach i opublikowanych artykułów naukowych.

Strona 6 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Schemat 1. Ewolucja obszarów badawczych

4.1. Charakterystyka głównego osiągnięcia naukowego
Jako osiągnięcie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)
wskazuję cykl 10 publikacji powiązanych tematycznie, pt. Kryteria i czynniki segmentacji
zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza). Wspomniany cykl (tab. 1) składa się
z 9 artykułów naukowych i 1 rozdziału w monografii.

Tab. 1. Zestawienie publikacji tworzących główne osiągnięcie naukowe
Nr

C1

C2

Publikacja
Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A.,
Romashkina, G.F., Andrianova, E.V.,
2018, A Comparative Analysis of the
Levels of Collective Trust among the
Banking Staff in Poland and Russia,
Comparative Sociology, Brill, 17 (34), s. 299-317.
Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., 2017,
Избранные показатели
удовлетворенности работой:
сравнительный анализ польских и
российских банков [Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej: analiza

Lista

Punkty*

Wątek**

5

II, III,
IV, V

5

II, III, V
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Uwagi
Artykuł z wynikami badań
przeprowadzonych w ramach
grantu Russian Humanitarian
Science Foundation.
Journal indeksowany w: Web
of Science, Scopus. Wkład
w powstanie artykułu:
50%***.
Artykuł z wynikami badań
przeprowadzonych w ramach
grantu Russian Humanitarian
Science Foundation.
Zeszyt naukowy indeksowany
w: RINC i VAK****. Wkład
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C3

C4

porównawcza polskich i rosyjskich
banków], Вестник Тюменского
государственного университета
[Zeszyt Naukowy Tyumen State
University], 3 (4), s. 19-40.
Kaźmierczyk, J., Chinalska, A.,
2018, Flexible Forms of Employment,
an Opportunity or a Curse for The
Modern Economy? Case Study: Banks
in Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (2), s. 782-799.
Kaźmierczyk, J., Żelichowska, E.,
2017, Satisfaction of Polish Bank
Employees with Incentive Systems: An
Empirical Approach, The Baltic Region, 9 (3), s. 58-86.

w powstanie artykułu:
60%***.

5

15

Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.,
Romashkina, G., Żelichowska, E.,
2017, Diversity of Employee Incentives from The Perspective of Banks
C5
15
Employees in Poland – Empirical
Approach, Entrepreneurship and
Sustainability Issues, 5 (1), s. 116126.
Kaźmierczyk, J., Aptacy, M., 2016,
The management by objectives in
C6
banks: the Polish case, Entrepreneur4
ship and Sustainability Issues, 4 (2), s.
146-158.
Kaźmierczyk, J., 2014, Centralizacja
działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter (przyC7
kład banków w Polsce), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1, s.
119-132.
Kaźmierczyk, J., 2015, Organizacja
bankowa i psychologia w ujęciu systemowym, w: B. Pietrulewicz, M.A.
Paszkowicz (red.), Wybrane zagadC8
nienia aktywności zawodowej czło5
wieka na rynku pracy, Wydawnictwo
Naukowe Polskiego Towarzystwa
Profesjologicznego, Zielona Góra, s.
87-97.
Kaźmierczyk, J., 2011, Grzechy
ekonomii, czyli trzynaście problemów
w rozważaniach ekonomistów (esej),
C9
B
9
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego
Towarzystwa Naukowego im. Adama
Chętnika, XXV, s. 393-406.
Kaźmierczyk, J., 2019, Workforce
Segmentation Model: Banks` ExamC10
5
ple, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (4), p. 1938-1954.
* Zgodnie z zestawieniem obowiązującym dla roku ukazania się
według listy z 2016 r.
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II, IV

II, IV

II, IV

Journal indeksowany w: Web
of Science, Scopus. Wkład
w powstanie artykułu:
70%***.
Artykuł z wynikami badań
przeprowadzonych w ramach
grantu Russian Humanitarian
Science Foundation.
Journal indeksowany w: Web
of Science, Scopus. Wkład
w powstanie artykułu:
70%***.
Artykuł z wynikami badań
przeprowadzonych w ramach
grantu Russian Humanitarian
Science Foundation.
Journal indeksowany w: Web
of Science, Scopus. Wkład
w powstanie artykułu:
50%***.

II, IV

Journal indeksowany w: Web
of Science. Wkład w powstanie
artykułu: 70%***.

I

Wkład w powstanie artykułu:
100%.

I

Wkład w powstanie artykułu:
100%.

I

Wkład w powstanie artykułu:
100%.

II

Journal indeksowany w: Web
of Science, Scopus. Wkład
w powstanie artykułu: 100%.

artykułu. Dla publikacji po 2016 r. – punkty

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych
** Publikacje zestawione według podejmowanych wątków badawczych realizowanych w ramach głównego
osiągnięcia naukowego, które scharakteryzowałem poniżej.
*** Oświadczenia autorów o udziale w pracach dołączone do publikacji.
**** RINC – РИНЦ – Rosyjski Indeks Cytowań Nauki, VAK – ВАК – lista wiodących czasopism naukowych
recenzowanych peer-to-peer, opracowana przez Wyższą Komisję Atestacyjną Rosji.

Wskazane powyżej publikacje, zgłoszone jako cykl powiązany tematycznie, prezentują
moje osiągnięcie naukowe i oryginalny wkład w dyscyplinę ekonomia. W różnych artykułach
mój wkład różnił się; zawsze jednak dostarczałem koncepcji badań, dokonałem obliczeń statystycznych i interpretacji wyników. Podstawa teoretyczna, literaturowa do postawienia hipotez najczęściej była opracowywana przeze mnie. Najczęściej w publikacjach ze współautorem
korzystałem ze wsparcia na poziomie współtworzenia części podbudowy teoretycznej, proofreadingu oraz prac edytorskich.
Kilka z artykułów stanowiły prace przeglądowe, których głównym zadaniem było przyjęcie i zaprezentowanie założeń badawczych i paradygmatu. Część artykułów były to prace
oparte o empiryczne badanie realizowane tylko w polskich bankach, a pozostałe to artykuły
oparte o polsko-rosyjskie badanie empiryczne w bankach.
Cykl artykułów Kryteria i czynniki segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza) odzwierciedla moje zainteresowania badawcze i stanowi ich swoistą syntezę. Jednocześnie jest kontynuacją badań, które podjąłem w mojej rozprawie doktorskiej. Zajmowałem
się wówczas ogólnym poziomem i strukturą zatrudnienia w bankach w Polsce bez szczegółowej analizy wydzielonych instrumentów polityki personalnej, postrzegania stosunków pracy
i bez porównań międzynarodowych2.
Cykl odzwierciedla mój rozwój naukowy, a także rozwój mojego projektu, od prac poświęconych jedynie Polsce z wykorzystaniem bardziej podstawowych narzędzi statystycznych, do prac opartych na międzynarodowym projekcie (pt. Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej), którym kieruję, z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technik i narzędzi statystycznych.
Ze względów formalnych do cyklu nie została włączona publikacja (publikacja po dwóch
pozytywnych recenzjach, przyjęta do druku, ale wydrukowana zostanie najprawdopodobniej
w sierpniu/wrześniu 2019):

2

Tematyka podjęta w cyklu wynika również z mojego wykształcenia i zainteresowań Rosją oraz doświadczenia
pracy w bankach i w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, a sam sposób interpretacji danych (łączący podejścia
mikro, mezo i porównań międzynarodowych) jest pokłosiem pracy w Katedrze Makroekonomii i Badań nad
Gospodarką Narodową oraz Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

Stanowi ona jednak zwartą całość powstałą na bazie polsko-rosyjskiego projektu, który jest
podstawą cyklu. Będzie ona w najbliższej przyszłości wspierać wątki: II, III, IV, V.

4.1.1. Koncepcja cyklu Kryteria i czynniki segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza
porównawcza)
Ogólny wątek badawczy (I) jest reprezentowany gównie przez trzy publikacje (C7-C9),
które pozwoliły mi na określenie sposobu podejścia do analiz społeczno-ekonomicznych realizowanych w cyklu artykułów. Ze względu na to, że poza stworzeniem „mapy segmentacyjnej” zatrudniania w bankach, najważniejszym osiągnięciem związanym z cyklem jest stworzenie narzędzi do mierzenia satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego
(a także lojalności poza cyklem, ale w ramach projektu), przyjąłem, że podstawą badań powinien być wątek paradygmatyczny, łączący z jednej strony ogólne założenia badawcze,
a z drugiej strony ukierunkowany na specyfikę banków.
Zwróciłem w nim uwagę na znaczenie paradygmatu w uprawianiu nauki (w tym na konsekwencje jego braku) oraz dogmatyzmu metodologicznego, a także na inne problemy mogące
się pojawić w przypadku analiz zatrudnienia, na które wpływają z jednej strony czynniki ekonomiczne (rynkowe), a z drugiej strony czynniki społeczne (cechy pracownika). Zauważyłem,
że współczesna ekonomia opiera się na danych liczbowych i statystykach, które obiektywizują ocenę. Szczególnie ma to znaczenie w obszarze zatrudnienia w bankach, które bardzo
szybko przeszły przez etap prywatyzacji, restrukturyzacji i łączeń prowadzących do centralizacji działalności. W warunkach burzliwych zmian możliwości dalszego rozwoju upatruję
w podejściu systemowym, uwzględniającym wiele płaszczyzn i obszarów analizy. Nurt systemowy pozwala uchwycić zależności, które łatwo można pominąć przy innej analizie.
Badania prowadzone w cyklu mają charakter porównawczy, czyli opierają się na analizach
cech pracowników i banków pod kątem ustalenia podobieństw i różnic. Te ostatnie przeświadczają o segmentacji zatrudnienia. Badania porównawcze realizowane są na kilku płaszczyznach. W ujęciu teoretycznym porównuję model segmentacji zatrudnienia wypracowany
w ramach cyklu publikacji artykułów z modelem segmentacji rynku pracy M.J. Piore i P.B.
Doeringera. Szczegółowo analizuję cechy wspólne i różnicujące modele.
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Jeśli przyjąć, że badania porównawcze obejmują różne kultury, to trzeba przyznać, że różne branże mają swoją kulturę organizacyjną (o której pisałem przed obroną doktoratu, artykuł
P10). Z pewnością odmienna jest kultura organizacyjna banków komercyjnych i spółdzielczych, a także banków z przewagą kapitału państwowego i prywatnego.
Schemat 2. Synteza procedury badawczej w prezentowanym cyklu publikacji zatytułowanym Kryteria
i czynniki segmentacji zatrudnienia w bankach (analiza porównawcza)
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Q1. Jaka jest specyfika badań społeczno-ekonomicznych zatrudnienia?
Q2. Jakie są okoliczności zmian zatrudnienia w bankach?
Q3. Jakie są teoretyczne podstawy segmentacji zatrudnienia w bankach?
Q4. Jakie są teoretyczne podstawy i determinanty form zatrudnienia, zarządzania przez cele (ZPC),
motywowania, satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego (oraz lojalności poza cyklem)?
Q5. Czy przyjęte narzędzia badawcze zaufania międzypracowniczego i job insecurity (oraz lojalności
poza cyklem) dają rzetelne rezultaty na próbie pracowników banków z Polski i Rosji?
Q6a. Jakie są relacje między zmiennymi demograficzno-społecznymi charakteryzującymi pracowników a wybranymi instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy?
Q6b. Jakie są relacje między zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi banki a wybranymi
instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy?
Q7. Jakie są podobieństwa i różnice w zatrudnieniu w polskich i rosyjskich bankach w odniesieniu do
postrzegania stosunków pracy?
Q8. Czy można wyróżnić odrębne segmenty zatrudnienia w bankach w Polsce i w Rosji?
Q9. W jaki sposób doświadczenie w zakresie zatrudnienia w bankach w Polsce może być pomocne
dla optymalizacji zatrudnienia w bankach w Rosji?

Jedną z form badań porównawczych jest benchmarking polegający na poszukiwaniu wzorca gospodarczego, który można naśladować. Rozszerzeniem badań podjętych w cyklu artykułów mogłoby być ustalenie segmentu wewnętrznego rynku pracy w bankach, który zostanie
uznany za wzorcowy w odniesieniu do występującej w nim segmentacji. Należałoby wówczas
zbadać jakimi cechami się on charakteryzuje i rozważyć wdrożenie podobnej struktury zatrudnienia (podobnych rozwiązań) w innych bankach. Można by wówczas postawić hipotezę,
że wdrożenie wybranych wzorcowych cech segmentacji zatrudnienia daje pożądane rezultaty
w strukturze wewnętrznego rynku pracy banku, w którym dokonano zmiany.
Ostatnim rodzajem analiz porównawczych, które prowadzę jest uwzględnienie
w badaniach Rosji. Z uwagi na to, że projekt dotyczący zatrudnienia w bankach rozwijał się
z czasem a mój staż w Tyumen State University rozpoczął się w jego trakcie, nie było możliwe przeprowadzenie badań porównawczych w Polsce i Rosji w odniesieniu do wszystkich
instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy. Niemniej jednak, jednym
z najważniejszych kryteriów segmentacji zatrudnienia jest postrzeganie stosunków pracy (lojalność, satysfakcja z pracy i zaufanie międzypracownicze), które zostało przeanalizowane
w ujęciu porównań Polski i Rosji.
Drugi wątek badawczy (II) obejmował analizę najważniejszych teorii segmentacji zatrudnienia;

teoretyczną

podbudowę

wybranych
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i postrzegania stosunków pracy, a także teoretyczną podbudowę hipotez szczegółowych zawartych w poszczególnych artykułach. Analizowałem teorie segmentacji zatrudnienia
i rynku pracy autorstwa m.in. C. Kerra, B. Lutza, W. Sengenbergera, P.B. Doeringera,
M.J. Piore, J.T. Dunlopa i L. Thurowa.
W toku badania konkretnych hipotez szczegółowych przeanalizowano także ewolucję pojęcia satysfakcji z pracy, które od prostych definicji lat 30. XX w. doszło do bardziej zaawansowanych i skomplikowanych analitycznie, rozdzielających zadowolenie na komponent emocjonalny i kognitywny. Współczesne badania zwracają uwagę na fakt, że doświadczenie emocjonalne związane z pracą i oceną pracy są dwiema różnymi konstrukcjami o różnych przyczynach i konsekwencjach. Analizowałem korelaty wysokiego i niskiego poziomu satysfakcji
z pracy. Wysoki poziom satysfakcji często współwystępował z wysoką motywacją do pracy,
lojalnością pracowników i przywiązaniem do organizacji. Wysokie zadowolenie z pracy
sprzyjało też wyższej frekwencji w pracy, zmniejszeniu ryzyka porzucenia organizacji przez
pracownika, oraz zmniejszeniu ryzyka stresu i choroby.
W analizie zaufania wyszliśmy od ogólnych rozważań na temat rodzajów zaufania. Teoria
struktur, teoria racjonalnego wyboru, teoria modernizacji, teoria systemów pozwoliły na scharakteryzowanie specyfiki zaufania międzypracowniczego. Przytoczyliśmy różnorodne badania teoretyczne i empiryczne, aby określić następstwa braku zaufania.
W ramach projektu, ale poza cyklem zwróciłem również uwagę na wieloaspektowość lojalności i jej oddziaływanie na wiele instrumentów polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy, a także na różne jej definicje i klasyfikacje. Analizowałem wpływ lojalności na
pracowników, pracodawców i gospodarkę w całości. Określiłem czynniki wspólne i różnicujące Polskę i Rosję, które mogą wpływać na poziom lojalności pracowników w tych krajach.
Zgodnie z klasycznym ujęciem, przyjąłem podział lojalności na lojalność kalkulacyjną i zaangażowanie emocjonalne.
Trzeci wątek badawczy (III) koncentrował się na stworzeniu narzędzi pozwalających
mierzyć satysfakcję pracowniczą i zaufanie międzypracownicze (oraz lojalność poza cyklem),
czyli postrzeganie stosunków pracy w bankach. Wspomniane narzędzia oparłem na teorii odnoszącej się do poruszanych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy. Takie narzędzia były potrzebne do pogłębienia analiz segmentacyjnych i zbadania różnic
w poszczególnych segmentach rynku pracy. Są również najbardziej zaawansowanym wynikiem metodycznym moich analiz, który może zostać wykorzystany do realizacji różnych celów badawczych.
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Uwzględniając analizę rozwoju pojęcia satysfakcji pracowniczej, a także badania nad tym
zagadnieniem, zbudowałem indeks relacji z kierownictwem i indeks nagród oraz sprawiedliwości. Indeksy satysfakcji pracowniczej objęły m.in.: otwartość przełożonego na propozycje podwładnych, wsparcie ze strony kierownictwa, jasne wyrażanie oczekiwań przez przełożonego, sprawiedliwe tratowanie pracowników, możliwość odwołania się od przyjętych decyzji oraz sprawiedliwą ocenę efektów pracy.
Ze względu na wieloaspektowość zaufania, konstrukcja indeksu zaufania międzypracowniczego była najbardziej skomplikowana spośród wszystkich skonstruowanych przeze
mnie wskaźników. Poza czynnikami wpływającymi bezpośrednio na zaufanie (jak bezpieczeństwo pracy, czy wsparcie) uwzględniłem również zaufanie diadyczne odnoszące się do
deklaracji pracowników. Tworząc indeksy, wypełniłem lukę badawczą w zakresie sposobów pomiaru. W literaturze przedmiotu brakowało bowiem takich narzędzi adekwatnych do
pomiarów na próbach w polskich i rosyjskich bankach.
Poza cyklem, analiza empiryczna pozwoliła stworzyć narzędzie do mierzenia obu rodzajów lojalności (lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego) charakteryzujące
się wysoką rzetelnością zarówno w odniesieniu do polskiej, jak i rosyjskiej próby badawczej.
Indeks lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego uwzględnił m.in. takie aspekty, jak dumę ze swojej pracy, dążenie do możliwie najlepszych warunków zatrudnienia, czy
prawo do odejścia z przedsiębiorstwa.
Czwarty wątek badawczy (IV). Wykorzystanie wspomnianych narzędzi pozwoliło mi na
weryfikację postawionych hipotez szczegółowych.
Analizowałem relacje zmiennych demograficzno-społecznych charakteryzujących pracowników z instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy, a także
relacje zmiennych ekonomicznych charakteryzujących banki z instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy. Uwzględniłem szeroki zestaw zmiennych demograficzno-społeczno-ekonomicznych oraz wybrane instrumenty personalne. Analizy teoretyczne
pozwoliły na stworzenie „mapy segmentacji”, która schematycznie pokazuje wspomniane
relacje, a także pozwala na głębszą analizę empiryczną.
Wykazałem występowanie segmentacji zarówno w odniesieniu do instrumentów polityki
personalnej (liczby motywatorów, zarządzania przez cele, elastycznych form zatrudnienia),
jak i postrzegania stosunków pracy (satysfakcja pracownicza, satysfakcja z systemu motywacyjnego, zaufanie międzypracownicze oraz lojalność poza cyklem). Jako kryterium segmentacji zatrudnienia przyjąłem zestaw zmiennych demograficzno-społecznych charakteryzujących
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pracowników (wiek, płeć, staż, wykształcenie, zajmowane stanowisko i absencja w pracy)
oraz zmienne chrakteryzujące banki (kraj pochodzenia, front/back office i rodzaj banku).
W piątym wątku badawczym (V) pokazałem różnice między Polską i Rosją
w segmentacji zatrudnienia w bankach. Uwzględniłem determinanty i następstwa różnic
i podobieństw w zatrudnieniu w Polsce i Rosji. Analizowałem, jak kształtuje się rozkład satysfakcji pracowniczej w Polsce i Rosji oraz jakie są zależności pomiędzy oboma analizowanymi indeksami. Dowiodłem, że Rosjanie są bardziej kategoryczni w swoich ocenach niż
Polacy – częściej oceniali swoją satysfakcję jako skrajnie wysoką (najwyższą na skali), chociaż i tak najwięcej rosyjskich bankowców określała swoją satysfakcję jako wysoką, ale nie
najwyższą.
Wykazałem, że zaufanie międzypracownicze w Polsce jest statystycznie niższe niż w Rosji. Dotyczyło to zarówno pracowników niekierowniczych, pracowników niższego szczebla
kierowniczego, jak i pracowników średniego szczebla kierowniczego. Nie zanotowano różnic
w przypadku pracowników wyższego szczebla kierowniczego.
W ramach projekt, ale poza cyklem wykazałem, że zarówno poziom lojalności ekonomicznej, jak i zaangażowania emocjonalnego w Rosji jest istotnie wyższy niż w Polsce. Interpretowałem, że może to wynikać z braku doświadczeń restrukturyzacyjnych w Rosji oraz
dobrej koniunktury w Polsce (w porównaniu do ochłodzenia gospodarczego w Rosji).
4.1.2. Cele cyklu artykułów
Ogólnym celem cyklu publikacji jest: wypracowanie podstaw do identyfikacji segmentów
zatrudnienia w bankach w oparciu o wybrane instrumenty polityki personalnej i postrzeganie
stosunków pracy przez pracowników. Uwzględniłem przy tym poziom oceny (mikro, mezo
i porównań międzynarodowych). Celem szczegółowym jest opracowanie i doskonalenie narzędzi do badania postrzegania stosunków pracy (relacji z kierownictwem, oceny nagrody
i sprawiedliwości, zaufania międzypracowniczego, oraz poza cyklem lojalności ekonomicznej
i zaangażowania emocjonalnego), a następnie sprawdzenie możliwości ich zastosowania na
przykładzie danych charakteryzujących pracowników banków z Polski i Rosji.
Własne obserwacje, rozmowy z pracownikami banków, dyskusje w gronie ekspertów zajmujących się problematyką zatrudnienia, bankowości i gospodarki Rosji oraz dokonany przegląd literatury krajowej i zagranicznej pozwoliły mi na zidentyfikowanie istniejącej luki badawczej w zakresie segmentacji zatrudnienia z uwzględnieniem poszczególnych instrumentów polityki personalnej, postrzegania stosunków pracy i poziomów oceny (mikro, mezo
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i porównań międzynarodowych). Nawet wykraczając poza obszar sektora bankowego, zwykle
w opracowaniach autorzy skupiają się albo na analizie jednego obszaru zatrudnienia,
albo na ogólnych rozważaniach na temat segmentacji zatrudnienia z perspektywy całej
gospodarki lub sektora; nie ma natomiast pogłębionych analiz. Brakuje też pogłębionego podejścia analitycznego i metodycznego służącego badaniu i optymalizacji statystycznych narzędzi badawczych segmentacji zatrudnienia. Nie uwzględnia się przejścia od poziomu mikro przez poziom mezo do poziomu porównań międzynarodowych.
Brak jest badań porównawczych, które pokazywałyby sytuację, jaka panuje w ramach
podstawowych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy zatrudnienia w różnych krajach. Takie badania pozwalają na ocenę stopnia rozwoju rynku
i gospodarki a krajowi, który znajduje się na niższej pozycji w rozwoju gospodarczym pozwalają czerpać wzorce z drugiego kraju, który osiągnął już wyższy poziom rozwoju. W analizowanym przypadku krajem o wyższym poziomie rozwoju jest Polska, która dawno temu
wprowadziła w bankach zachodnie rozwiązania organizacyjno-personalne i przeszła okres
masowych restrukturyzacji. Bez względu na to, jak oceniane jest zaangażowanie kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym w kontekście narodowym, patriotycznym czy
wreszcie w kontekście kontroli nad sektorem, niezaprzeczalnym jest, że kapitał zagraniczny
przyniósł do Polski (poza dokapitalizowaniem) również know-how z zakresu prowadzenia
stricto działalności bankowej, ale także realizacji polityki personalnej. Z takiej perspektywy
Rosja znajduje się na wcześniejszym etapie rozwoju sektora bankowego niż Polska. Pomimo
tego, że rozwiązania technologiczne stosowane w rosyjskim sektorze bankowym niewiele
różnią się od rozwiązań technologicznych w Polsce czy Europie, to widoczne są jednak przerosty zatrudnienia uzasadniające konieczność restrukturyzacji. Ta ostatnia zostanie najprawdopodobniej przyspieszona efektami sankcji Unii Europejskiej i USA względem Rosji. Sankcje wymusiły bowiem na Rosji reorganizację sektora, a pierwszym jej przejawem jest mające
miejsce w ostatnich pięciu latach masowe odbieranie licencji bankowych (głównie małym
bankom).
W badaniach podjąłem próbę odpowiedzi na pytanie: jak tworzą się segmenty zatrudnienia
w bankach i co je warunkuje? Przyjąłem, że segmentację zatrudnienia można analizować na
poziomie szczegółowych analiz instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków
pracy, które pozostają pod wpływem czynników związanych z samym pracownikiem oraz
z bankiem, który go zatrudnia.
Za cele naukowe na płaszczyźnie teoretycznej przyjąłem:
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 systematyzację wiedzy dotyczącej wybranych instrumentów polityki personalnej
i postrzegania stosunków pracy w bankach oraz rozwój koncepcji segmentacji zatrudnienia
o aspekt analizy instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy przez pryzmat mikro, mezo i porównań międzynarodowych,
 poszerzenie stanu wiedzy w odniesieniu do uwarunkowań instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy w bankach w Polsce i Rosji,
 zaproponowanie nowego teoretycznego modelu segmentacji zatrudnienia, uwzględniającego instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy oraz zmienne demograficzno-społeczne charakteryzujące pracownika i zmienne ekonomiczne charakteryzujące
bank, a także perspektywę mikro, mezo i porównań międzynarodowych.
W warstwie metodycznej cele były następujące:
 zaproponowanie zestawu nowych narzędzi mierzenia satysfakcji z pracy (relacji z kierownictwem oraz oceny nagrody i sprawiedliwości), zaufania międzypracowniczego, a także poza
cyklem lojalności (lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego), dających możliwość porównywania zatrudnienia zarówno na poziomie indywidualnych pracowników (mikromikro), czy instytucji bankowej (mikro), jak i na poziomie całego sektora (mezo) oraz
w przypadku porównań międzynarodowych,
 weryfikacja możliwości zastosowania narzędzia do pomiaru niepewności zatrudnienia autorstwa P. Sevastosa i P. O`Nella na próbie danych z banków w Polsce i Rosji.
W warstwie empirycznej wymienić można następujące cele:
 zbadanie relacji pomiędzy instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków
pracy a zmiennymi demograficzno-społecznymi charakteryzującymi pracowników i zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi banki,
 zidentyfikowanie i rozważania o determinantach segmentacji bankowego rynku pracy,
 porównanie wybranych aspektów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy
w bankach w Polsce i Rosji.
4.1.3. Charakterystyka modelu segmentacji zatrudnienia i jego założeń
W badaniach wykorzystano narzędzia mikroekonomiczne do analizy poszczególnych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy, następnie zagregowano uzyskane wyniki, aby wyciągać wnioski na mezo poziomie – poziomie całego sektora
i poszczególnych jego segmentów, a ostatecznie wykorzystać je do porównań międzykrajo-
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wych. W ten sposób wydzielono segmenty zatrudnienia w ramach wybranych instrumentów
polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy.
Wiele procesów związanych z rynkiem pracy ma wbudowaną historię naturalną, zrytualizowaną przez proces społeczny. W ich skrajnym, dyskretnym końcu kontinuum na poziomie
mikro, czyli na poziomie indywidualnym (pojedynczego pracownika), występują niespodziewane, nieprzewidziane zdarzenia. Uogólniam wnioskowanie do poziomu pracodawcy zatrudniającego dużą liczbę pracowników, następnie do poziomu mezo (poziomu sektora). Wykorzystane dane pozwoliły również na porównanie sytuacji, jaka panuje w Polsce i Rosji, co
dało podstawy do dodatkowych wniosków. Pośrednia jednostka analityczna zawierająca mezo-czynniki jest określeniem źródeł bodźców między osobą a poziomem systemowym (działaniami w ramach różnych obszarów zatrudnienia). Potencjalnie istnieje wiele poziomów mezo (w kontekście konstruktywizmu jest ich praktycznie nieograniczona liczba). Wiele form
zrutynizowanych procesów może być chronicznych, ponieważ zależą one od formy organizacji społecznej, pojawią się także „zdarzenia” środowiskowe, które podkreślają ważne źródła
bodźców na poziomie indywidualnym.
Biorąc pod uwagę bodźce jako problem wielopoziomowy, istnieje możliwość zbadania ich
wpływu na różnych poziomach. Ta orientacja może być niezwykle ważna, jeśli odkryjemy, że
skutki poszczególnych bodźców są z natury zależne od czynników kontekstowych na wyższych poziomach organizacji społecznej. Dlatego proponowane przeze mnie ogólne ramy
koncepcyjne i społeczne umożliwiają połączenie znaków i relacji między parametrami indywidualnych zachowań i reakcji na bodźce na poziomie indywidualnym (mikromikro)
a działaniami wpływającymi na zachowanie ludzi i rozwiązań w organizacjach (mikro i mezo), a dalej także na poziomie porównań między Polską i Rosją3.
Podstawą teoretyczną moich badań była teoria segmentacji rynku pracy. Przy tym,
w odróżnieniu od dotychczasowych analiz prezentowanych w literaturze przedmiotu, nie
koncentrowałem się na ogólnych rozważaniach dotyczących całego rynku, a na wybranych instrumentach polityki personalnej (schemat 3):


motywowanie,



zarządzanie przez cele,



formy zatrudnienia;

3

Duży wpływ na pomysł trójwymiarowej koncepcji segmentacji miały rozmowy z prof. M.Yu. Shereshevą
z Lomonosov Moscow State University, którą poznałem na konferencji organizowanej przez National Research
University Higher School of Economics w Moskwie (2010). Uwzględnienie perspektywy mezoekonomicznej
i międzynarodowej zawdzięczam prof. J. Gläserowi, który był moim przełożonym podczas pracy w SRH
University Heidelberg, a nazwanie aspektu mikromikro prof. J. Szambelańczykowi z UEP.
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i postrzeganiu stosunków pracy:


satysfakcja z pracy – relacja z przełożonym,



satysfakcja z pracy – ocena nagrody i sprawiedliwości,



satysfakcja z systemu motywacyjnego,



zaufanie międzypracownicze,



lojalność – lojalność kalkulacyjna (poza cyklem),



lojalność – zaangażowanie emocjonalne (poza cyklem).

Innymi słowy, zmiany w ramach instrumentów polityki personalnej dają ostatecznie rezultat
w zmianach zachodzących w postrzeganiu stosunków pracy. Analiza instrumentów polityki
personalnej i postrzegania stosunków pracy pozwala na stworzenie bardziej dogłębnego obrazu i wyciągnięcie prawidłowości dotyczących segmentów bankowego rynku pracy, szczególnie w kontekście międzynarodowym i porównawczym. Dodatkowo odnoszę całą analizę do
trzech

wspomnianych

poziomów

–

mikro,

mezo

i

porównań

międzykrajowych.

W większości dotychczasowych badań analiza ekonomiczna zatrudnienia na poziomie
mikro nie jest kontynuowana na poziomie mezo i porównań międzykrajowych. Moje
badania idą dalej i koncentrują się na analizie bodźców mikro, co pozwala na uchwycenie
indywidualnych sposobów reakcji na bodźce płynące z otoczenia ekonomicznego, uogólnienie tendencji na poziomie mezo i porównanie wyników na poziomie międzynarodowym
– odnośnie do danych z Polski i Rosji.
Poszczególne instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy są jak
klocki, z których można układać różne figury – mogące pokazywać różne zależności.
W ramach prezentowanego tu cyklu artykułów wybrano jedynie niektóre zagadnienia (pozostałe instrumenty polityki personalnej i aspekty postrzegania stosunków pracy zostały już
w dużej części przeanalizowane i wyniki oczekują na publikację: outplacement, niepewność
zatrudnienia, szanse znalezienia pracy, szkolenia, e-learning, wpływ uprawiania sportu na
zatrudnienie, wpływ gender na zatrudnienie oraz stres)4.
Segmentacją rynku pracy lub segmentacją zatrudnienia zajmowali się m.in.: A. Fisher,
C. Clark, M.J. Piore, P.B. Doeringer, J.T. Dunlop, B. Lutz i W. Sengenberger, B. Jamka,
E. Kryńska, C. Kerr, L. Thurow, D. Morse (teorie peryferyjności), H. Mortimer-Szymczak,

4

Staż w Tyumen State University (Rosja) i współpraca z moim bezpośrednim przełożonym – prof. V.A. Davydenko, pozwoliła mi zagłębić się w zagadnienia zaufania międzypracowniczego, a konsultacje z prof.
M. Sasaki (z Chuo University w Tokio) zaowocowały pomysłem na mierzenie zaufania i uwzględnieniem go
w badaniach zatrudnienia w bankach. Z kolei, analiza lojalności i job insecurity jest bezpośrednim skutkiem
współpracy z prof. T. Chirkowską-Smolak (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz wspólnych badań zatrudnienia w bankach w Polsce.
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A. Mrozowicki, C. Offe i K. Hinrich (teorie dyskryminacji na rynku pracy), A. Sajkiewicz,
R. Loveridge i A.L. Moka (teorie rynku pracy jako areny). Dzielili oni rynek/zatrudnienie na
subrynki, subsektory, subsegmenty charakteryzujące się odmiennymi parametrami. Istnieją
segmenty „pierwszorzędne” i „drugorzędne” pod różnymi względami. Część autorów uważa,
że granica między segmentami rozdziela różne przedsiębiorstwa, część natomiast uważa, że
również wewnątrz przedsiębiorstw oraz wewnątrz sektorów gospodarki tworzą się segmenty rynku pracy (Zwiech 2013; Barron, Norris 1976).
Jedną z najbardziej popularnych i najbardziej rozwiniętych koncepcji segmentacji rynku
pracy jest koncepcja dualnego rynku pracy M.J. Piore i P.B. Doeringera. Podzielili oni rynek
pracy na dwa segmenty – „pierwszorzędny” i „drugorzędny”. Tradycyjnie pierwszorzędny
segment charakteryzuje się wyższymi płacami, większą stabilnością zatrudnienia, większą
ochroną zatrudnienia, lepszymi możliwościami rozwoju i awansu zawodowego. Z kolei, pracownicy znajdujący się w drugorzędnym segmencie zatrudnienia otrzymują niższe płace, ich
praca charakteryzuje się mniejszą stabilnością zatrudnienia, mniejszą ochroną zatrudnienia,
gorszymi możliwościami rozwoju i awansu zawodowego. Taki podział jest interesujący i często trafny, jednak nie uwzględnia specyfiki branży, oddziaływania instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy. Uwzględnienie bardziej analitycznego ujęcia i rozbudowa teorii o instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy, zmienne
demograficzno-społeczno-ekonomiczne i perspektywę mikro, mezo i porównań międzynarodowych pozwala na dokładniejszą analizę i wyciąganie bardziej trafnych wniosków.
Zaproponowany model obejmuje trzy wymiary:


instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy,



zmienne demograficzno-społeczne różnicujące pracowników i zmienne ekonomiczne
różnicujące banki,



warstwy mikro, mezo oraz warstwę porównań międzynarodowych.

Instrumenty polityki personalnej (motywowanie, formy zatrudnienia, zarządzanie przez
cele) wpływają na postrzeganie stosunków pracy (relacje z przełożonym oraz ocenę nagrody
i sprawiedliwości, satysfakcję z systemów motywacyjnych, lojalność kalkulacyjną, zaangażowanie emocjonalne, zaufanie międzypracownicze; schemat 3, oś pionowa). Analizując dane
empirycznie należy brać pod uwagę powiązania między nimi. Analiza instrumentów polityki
personalnej i postrzegania stosunków pracy pod kątem zmiennych demograficznospołecznych charakteryzujących pracowników oraz zmiennych ekonomicznych charakteryzujących banki (oś pozioma) daje podstawy do wyciągnięcia wniosków na temat segmentacji,
a w wybranych przypadkach także na temat dyskryminacji pracowników. Na schemacie możStrona 20 z 104
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na łatwo zauważyć tworzące się segmenty zatrudnienia (na przykład kobiety zatrudnione na
tym samym stanowisku co mężczyźni korzystają z mniejszej liczby instrumentów motywacyjnych). Tworzy się swego rodzaju „mapa segmentacyjna” w graficzny sposób pokazująca,
gdzie koncentrują się różnice między pracownikami (obszar pomiędzy osią pionową i poziomą).

Schemat 3. Model segmentacji zatrudnienia w bankach

Źródło: opracowanie własne.

Dopełnieniem obrazu jest uwzględnienie podejścia mikro, mezo i porównań międzynarodowych. Innymi słowy, na dwuwymiarowy model można dodatkowo nałożyć perspektywę
albo bardziej, albo mniej zagregowaną (trzecia oś „poziom analizy”), dochodząc aż do poziomu różnic międzynarodowych, na przykład między Polską i Rosją. O ile zmienne demo-
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graficzno-społeczno-ekonomiczne zobrazowane na osi poziomej oraz instrumenty polityki
personalnej i postrzeganie stosunków pracy zobrazowane na osi pionowej są danymi dyskretnymi, o tyle zmienne na osi „poziom analizy” można traktować jako zmienne ciągłe. Przejście od podejścia mikro przez podejście mezo do podejścia porównań międzynarodowych jest
płynne i zgodne z paradygmatem systemowym i konstruktywistycznym.
Moje badania można uznać za badania porównawcze. Są one potrzebne, aby zidentyfikować cele pracowników i odpowiednio dopasować oraz rozwijać realizowaną politykę personalną. Ponadto analiza porównawcza daje szansę na czerpanie wiedzy z cudzych doświadczeń
oraz na umiędzynarodowienie podejścia badawczego. Taką próbę podjąłem na przykładzie
Polski i Rosji w ramach międzynarodowego projektu, którym kieruję5 (Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej).
W artykułach (C1-C6, A1) rozważyłem różne zmienne demograficzno-społecznoekonomiczne, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na zatrudnienie a także na analizowane
instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy. Znalazły się wśród nich
zarówno:
a) charakterystyki jednostek bankowych:
- kraj pochodzenia,
- wielkość miejscowości,
- rodzaj banku ze względu na przeważający kapitał (krajowy, zagraniczny),
- rodzaj banku ze względu na formę organizacyjną (bank komercyjny, spółdzielczy),
- jednostka banku (centrala, oddział regionalny, placówka operacyjna),
- rodzaj wykonywanej pracy (front office, back office),
b) jak i charakterystyki pracowników:
- wiek,
- płeć,
- wykształcenie,
- doświadczenie na obecnym miejscu pracy,
- doświadczenie w bankowości,
- łączne doświadczenie zawodowe,

5

Pomysł na współpracę z Rosją pojawił się podczas konferencji naukowej w Nałęczowie organizowanej przez
zespół prof. S. Partyckiego (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), na której spotkałem prof. V.V. Voronova (z Daugavpils University na Łotwie). W ramach rozwijającej się współpracy profesor zaproponował mi
udział w badaniach dotyczących Rosji.
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- zajmowane stanowisko (niekierownicze, kierownicze niższego, średniego
i wyższego szczebla),
- niepełnosprawność,
- absencja w pracy,
- deklarowana aktywność sportowa,
- obciążenie godzinowe pracą.
Bogata metryczka kwestionariusza ankiety wykorzystywanego w badaniu sondażowym pozwoliła

na

wnikliwą

analizę

poruszanych

zagadnień

oraz

wydzielenie

struktury

i segmentów zatrudnienia w ramach instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy. Każdy z nich był analizowany w poszukiwaniu segmentów wydzielanych
z uwzględnieniem powyższych charakterystyk.
W ramach proponowanego modelu tworzona jest „mapa segmentacji” uwzględniająca różnice pomiędzy stanowiskami pracy. „Pierwszorzędnym” segmentem będzie zatem przykładowo taki, który charakteryzuje się bardziej stabilnymi formami zatrudnienia, czy
większą liczbą motywatorów stosowanych w stosunku do pracowników (w ramach instrumentów polityki personalnej), a także wyższym poziomem lojalności, satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego (w ramach postrzegania stosunków pracy).
Uwzględnienie zmiennych demograficzno-społeczno-ekonomicznych pozwala natomiast na
sprawdzenie jakie grupy pracowników, czy banków charakteryzują się większą liczbą „pierwszorzędnych” subsegmentów, a które większą liczbą subsegmentów „drugorzędnych”. Przykładowo, może się okazać, że płeć decyduje o przypisaniu do „drugorzędnego” subsegmentu
w aspekcie liczby motywatorów, ale do „pierwszorzędnego” w aspekcie zaufania międzypracowniczego. Tym samym można sprawdzić, które zmienne demograficzno-społecznoekonomiczne skupiają wokół siebie „pierwszorzędne”, a które „drugorzędne” subsegmenty.
Powtarzanie się takich „pierwszorzędnych” lub „drugorzędnych” subsegmentów zatrudnienia
w ramach wielu instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy może potwierdzić hipotezę o tym, że dana zmienna demograficzno-społeczno-ekonomiczna istotnie
determinuje przyporządkowanie do „pierwszorzędnego” lub „drugorzędnego” segmentu zatrudnienia. Przykładowo – jeśli płeć żeńska będzie korelować z mniejszą liczbą instrumentów
motywacyjnych, bardziej restrykcyjnym wdrażaniem zarządzania przez cele, mniejszą satysfakcją pracowniczą, mniejszym zaangażowaniem emocjonalnym oraz z mniejszym zaufaniem
międzypracowniczym, wówczas będzie można potwierdzić hipotezę, że kobiety należą do
„drugorzędnych” obszarów zatrudnienia. Dodatkowo potwierdzi to, że kobiety są dyskrymi-
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nowane. Podobnie można odnieść się do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub
inne cechy osobiste.
Określenie tego, który segment jest pierwszorzędny, a który drugorzędny, zależy
ostatecznie od badacza i od warunków, w jakich przeprowadza on badania. Zakłada on
na przykład, że do pierwszorzędnego segmentu zalicza taką pracę, która charakteryzuje
się większą liczbą instrumentów motywacyjnych, większym zaufaniem międzypracowniczym i rzadszym wykorzystywaniem elastycznych form zatrudnienia. Można też przyjąć,
że pierwszorzędnym segmentem zatrudnienia jest taki segment, w przypadku którego liczba
pierwszorzędnych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy przeważa nad liczbą drugorzędnych; innymi słowy, tam gdzie koncentrują się częściej pierwszorzędne cechy niż drugorzędne. Tym samym model jest elastyczny i pozwala na zastosowanie
w różnych warunkach i na różnych rynkach. Można również klasyfikować wyniki jako
pierwszorzędne/drugorzędne według opinii pracowników lub pracodawców i ich oczekiwań.
Ponadto skonstruowałem narzędzia pozwalające na kwantyfikację i mierzenie postrzegania stosunków pracy i następnie sprawdziłem ich rzetelność oraz testowałem na próbach danych z Polski i Rosji. Narzędzia te obejmują: satysfakcję pracowników (relacje z przełożonym oraz ocenę nagrody i sprawiedliwości), zaufanie międzypracownicze, a także poza cyklem lojalność kalkulacyjną i zaangażowanie emocjonalne; a wyniki ich pomiaru są rezultatem stosowania różnorakich instrumentów personalnych przez banki. Narzędzia te działają
bezpośrednio na poziomie mikro (z niego bowiem czerpią dane), mezo (na takim poziomie
agregowane są dane – poziom sektora banków), ale wykorzystanie ich pozwala na analizę i na
wyciąganie wniosków również na poziomie porównań międzykrajowych (na przykład tak, jak
to zrobiono w odniesieniu do Polski i Rosji). Na podstawie takiej analizy można opracować nowe definicje nie tylko lojalności, satysfakcji pracowniczej, czy zaufania, ale także
„pierwszorzędnego” i „drugorzędnego” segmentu zatrudnienia. Definicje te mają charakter
dynamiczny; zależą od wyników badań empirycznych i zmieniają się w zależności od tego,
jak zmienia się zatrudnienie.
Badania prowadzę pod wpływem konstruktywizmu i ujęcia systemowego. Przyjmuję założenie, że wszystko co nas otacza jest subiektywne, a dążenie do wyznaczonych celów
(w tym takich jak zysk, efektywność itp.) często jest zakłócane czynnikami pozaekonomicznymi. Jest to szczególnie widoczne na rynku pracy, który jest bardzo mocno związany z ludzkimi emocjami. Ponadto każdy z uczestników rynku, a także badacz przyjmuje własną definicję racjonalności, która wynika z jego wiedzy i doświadczeń. Stąd każda ocena zdarzenia,
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postępowania czy zjawiska jako racjonalne lub nieracjonalne jest subiektywna. Zarówno badacz, jak i uczestnicy rynku nie są odporni na wiele błędów poznawczych i wpływ emocji.
Dodatkowo osoba oceniająca (badacz) często zna jedynie wybrane aspekty analizowanego
problemu. Swego rodzaju manifestem założeń paradygmatycznych, które przyjmuję jest artykuł:
C9. Kaźmierczyk, J., 2011, Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów
(esej), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, XXV, s. 393-406.

Podsumowując, do najważniejszych argumentów za nowatorstwem prowadzonych analiz, a jednocześnie argumentów za prowadzeniem dalszych porównawczych badań segmentacji zatrudnienia w bankach w odniesieniu do wybranych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy należą:


możliwość wyciągania pogłębionych i szczegółowych wniosków dotyczących wybranych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy,



możliwość uwzględnienia specyfiki tych instrumentów oraz specyfiki kraju,



możliwość analizowania zależności pomiędzy instrumentami polityki personalnej
i postrzeganiem stosunków pracy (nie tracąc dokładności analizy jednocześnie można
analizować szersze powiązania między tymi obszarami w sektorze),



ciekawość poznawcza analizowania zagadnień, które jeszcze nie doczekały się analizy
(również ze względu na trudności w dostępie do danych o bankach,
w szczególności w odniesieniu do rosyjskiego sektora bankowego),



przekonanie, że Azja (w tym Rosja) i pozostałe kraje BRICS – Brazylia, Indie, Chiny
oraz Republika Południowej Afryki, są ciekawym obszarem, który w przyszłości ma
szansę na dynamiczny rozwój,



sektor bankowy jest sektorem, który przechodził burzliwe zmiany, co sprzyja obserwacji wielu różnorodnych procesów personalnych,



sektor bankowy jest jednocześnie wiodącym we wprowadzaniu wielu rozwiązań organizacyjnych i personalnych, co pozwala na późniejsze odniesienie rezultatów do sektorów, w których zmiany dopiero następują lub będą następować,



analiza dwóch sektorów bankowych znajdujących się na różnym poziomie rozwoju
(polskiego i rosyjskiego) pozwala na prognozowanie rozwoju zatrudnienia w bankach,
a także, w ujęciu praktycznym, na optymalizację procesów personalnych,



opracowanie uniwersalnych narzędzi do mierzenia relacji z kierownictwem, oceny nagrody i sprawiedliwości, zaufania międzypracowniczego oraz poza cyklem lojalności
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kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, a także późniejsza ich weryfikacja na
danych z Polski i Rosji6.

4.1.4. Krytyczna analiza modelu segmentacji M.J. Piore i P.B. Doeringera oraz refleksje autorskie
Często uważa się, że koncepcja segmentacji rynku pracy M.J. Piore i P.B. Doeringera jest
najbardziej rozwiniętą i popularną spośród wszystkich teorii segmentacji rynku pracy (Cain
1976, s. 1222). Stała się ona także podstawą moich analiz teoretycznych i empirycznych 7.
M.J. Piore i P.B. Doeringer charakteryzują miejsca pracy z punktu widzenia pracownika. Za pierwszorzędne traktują te miejsca pracy, które oferują bardziej pożądane (w powszechnej opinii) cechy: poczynając od wysokiego wynagrodzenia, po charakterystykę
przedsiębiorstwa pracodawcy jako duży podmiot. Model, który zaproponowałem w cyklu,
w przeciwieństwie do M.J. Piore i P.B. Doeringera nie ogranicza się do z góry założonych
kryteriów podziału miejsc pracy na „pierwszorzędne” i „drugorzędne”. W tym sensie jest bardziej

elastyczny.

Jednocześnie

można

przyporządkować

cechy

pierwszorzędnego

i drugorzędnego segmentu rynku pracy zaproponowane przez M.J. Piore i P.B. Doeringera do
instrumentów polityki personalnej, postrzegania stosunków pracy lub zmiennych ekonomicznych charakteryzujących pracodawcę uwzględnionych w moim modelu (schemat 4).

6

Analizy, które prowadzę, dojrzewały razem ze mną i z czasem odchodziłem od badań krajowych (polskich), na
rzecz pogłębionych porównań międzynarodowych. Sprzyjał temu trzyletni staż postdoc w Tyumen State University w Rosji. Polsko-rosyjski zespół badawczy, którym kieruję kontynuuje zbieranie ankiet w Polsce
i Rosji. W 2018 roku zebraliśmy dodatkowe ponad 600 ankiet w Polsce, a dzięki włączeniu w projekt kolejnej
uczelni (Ural Institute of Management in Yekaterinburg) pod kierownictwem prof. I.A. Koha, udało nam się
zebrać ponad 500 ankiet w okręgu svierdlovskim (Jekaterynburg i okolice) w Rosji. Prowadzę obecnie rozmowy
z prof. I.V. Antonenko z Russian State University named after A.N. Kosygin, Moskwa. Naszym celem jest
wzbogacenie bazy danych, uchwycenie dynamiki zmian oraz późniejsze, bardziej wnikliwe odniesienie jej do
zmian cyklu koniunkturalnego.
7
Ekonomia w swojej historii wielokrotnie wchodziła w ścisłe relacje z innymi naukami, w tym z psychologią.
Już A. Smith nawiązywał do „Teorii uczuć moralnych”. Nurt neoklasyczny nieco odseparował ekonomię od
wpływów innych dyscyplin, co wynikało m.in. z analitycznego podejścia, ale także z chęci dowiedzenia samodzielności ekonomii jako dyscypliny. O ile do (w przybliżeniu) kryzysów naftowych lat 70. XX w. kolejne szkoły ekonomiczne dość wyraźnie zakreślały granice swojego funkcjonowania i podkreślały swoją odrębność,
o tyle później nastąpił powrót do związków z innymi dyscyplinami. Nagroda Banku Szwecji im. A. Nobla
w dziedzinie ekonomii wielokrotnie była przyznawana naukowcom łączącym ekonomię z psychologią, podejściem behawioralnym, czy etyką i filozofią, czego przykładem są D. Kahneman, R. Thaler oraz A. Sen. Można
podsumować, że współczesna ekonomia (a przynajmniej jej część) dość mocno wiąże się z innymi naukami.
Można by postawić nawet hipotezę, że w przeciwieństwie do wcześniejszych okresów, nie ma dziś jednego
dominującego nurtu ekonomicznego. Przeważa eklektyzm a inne nauki służą poniekąd jako „napęd” dla ekonomii. Można dziś odnieść wrażenie, że popularność ekonomii behawioralnej rośnie. Właśnie w ramach tego nurtu,
z uwzględnieniem podejścia systemowego i konstruktywizmu stworzono model prezentowany w cyklu artykułów.
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Schemat 4. Model segmentacji zatrudnienia w bankach a model segmentacji rynku pracy M.J. Piore
i P.B. Doeringera

Źródło: opracowanie własne.

Bezpieczeństwo zatrudnienia uwzględnione przez M.J. Piore i P.B. Doeringera (zgodnie
z ujęciem systemowym i konstruktywistycznym) jest cechą subiektywną i zależy od oceny
dokonanej przez pracownika. Podobnie jest z poczuciem stabilności zatrudnienia (lub jego
brakiem – jak w przypadku analiz job insecurity, które prowadziłem). Te dwa kryteria klasyfikacji przynależą zatem do postrzegania stosunków pracy (na osi pionowej). Z kolei możliwość awansu i rozwoju jest wynikiem polityki personalnej stosowanej przez przedsiębiorstwa i dlatego klasyfikuję je wśród instrumentów personalnych (na osi pionowej). Zaproponowany model ujmuje wynagrodzenie wśród instrumentów motywacyjnych. Wielkość
przedsiębiorstwa i dostęp do związków zawodowych są natomiast ekonomicznymi charakterystykami pracodawcy (oś pozioma). Jak zatem widać, model zaproponowany w cyklu
artykułów wydaje się być uogólnieniem modelu M.J. Piore i P.B. Doeringera.
Dodatkowo może pojawić się szereg innych kryteriów i czynników determinujących segmentację, których nie uwzględnili M.J. Piore i P.B. Doeringer. Ponadto, w kontekście dynamicznych zmian współczesnego rynku pracy wątpliwości budzi kategoryczne przyjęcie tego
co jest „pierwszorzędne”, a co „drugorzędne” dla pracownika. Być może praca w dużych kor-
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poracjach (które nie pozwalają się rozwijać i wymagają działania w ramach sztywnych reguł
i procedur postepowania) nie jest pracą pożądaną przez pracowników, a zatem nie może być
jednoznacznie zaklasyfikowana do pierwszorzędnego segmentu zatrudnienia8. Znacznie bardziej propracownicze wydaje się umożliwienie pracownikom wypowiedzenia się na temat
tego, czego oni sami oczekują, a później klasyfikowanie miejsc pracy jako pierwszorzędne
lub drugorzędne według wskazań pracowników. Podobnie można mieć wątpliwości co do
działalności związków zawodowych (i skuteczności ich funkcjonowania, szczególnie
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i krajach postsocjalistycznych). M.J. Piore i P.B.
Doeringer uznali, że przejście do pierwszorzędnego segmentu rynku pracy jest ograniczone
założoną z góry drabiną awansu zawodowego, trybami ocen pracowniczych i zwolnieniami
(Kryńska 2000). Czynniki te mogą zostać uwzględnione również w moim modelu w ramach
instrumentów polityki zatrudnienia. Wydaje się, że najmniej sporny jest aspekt wynagrodzeń,
w przypadku którego zdecydowana większość pracowników (o ile nie wszyscy) chciałaby
zarabiać możliwie najwięcej.
Model M.J. Piore i P.B. Doeringera odpowiadał na zapotrzebowanie lat 60. XX w. Miał
pomagać w walce z ubóstwem i marginalizacją niektórych grup społecznych. Model segmentacyjny zaproponowany w cyklu artykułów odpowiada na współczesne problemy rynku pracy: polaryzację zatrudnienia, wychodzenie na rynek pracy osób posiadających specyficzne
cechy, jak niepełnosprawni, ale też młodzież pokolenia milenijnego, która ma zdecydowanie
inne charakterystyki niż ich rodzice (z pokolenia X), czy dziadkowie (z pokolenia baby boomers). Bez uwzględnienia cech współczesnego pracownika nie można mówić o współczesnej
analizie rynku pracy, a tym samym analizie segmentacji zatrudnienia. Miejsce to wypełnia
model zaproponowany w cyklu (oś pozioma). Tym samym model kładzie nacisk na upodmiotowienie pracownika, który przestaje być „organizmem, na którym wykonuje się zabiegi ekonomiczne”, czy to przez pracodawcę (w ramach polityki personalnej), czy to przez państwo
(w ramach polityki rynku pracy). Współczesny rynek pracy zmienił się istotnie przez ostatnie
półwiecze i ocena go przez pryzmat niezmiennych twierdzeń i przekonań jest błędna. Znacznie bardziej w praktyce sprawdza się podejście dynamiczne (zastosowane w opracowanym
modelu), które opiera się na segmentacji uwzględniającej zmienne kryteria zależne od warunków rynkowych. Model pozwala również na uchwycenie dokonujących się zmian.

8

Podobną opinię prezentuje M. Garz (2013) uznając, że współcześnie wiele tymczasowych prac wchodzi
w zakres pierwszorzędnego rynku pracy, a pracownicy zatrudnieni na pełen etat należą niekiedy do drugorzędnego segmentu zatrudnienia.
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Sytuacja jest tym bardziej interesująca, że w obliczu znikomego bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń i ogólnie pozytywnych nastrojów na rynku pracy, wciąż istnieją segmenty zatrudnienia, w których przeważa niskie wynagrodzenie i inne „drugorzędne” cechy analizowane
w modelach M.J. Piore i P.B. Doeringera oraz moim. Poprawa ogólnej sytuacji na rynku pracy nie oznacza jednakowej poprawy dla każdego uczestnika rynku. Zastosowanie szerszego
(niż w klasycznej koncepcji dualnego rynku pracy) spectrum kryteriów oceny segmentacji
pozwala na możliwie obiektywne wyłonienie drugorzędnych segmentów zatrudnienia (nazywanych w klasycznej analizie segmentowej „gettami”). Również w ramach wewnętrznego
rynku pracy pisze się o „szklanym suficie”, „szklanych ścianach” i „lepkiej podłodze”. Oznacza to, że pierwszorzędne i drugorzędne segmenty występują na rynku w ujęciu makro,
ale także na rynku w ujęciu branżowym i sektorowym.
M.J. Piore i P.B. Doeringer zauważyli silny wpływ czynników pozaekonomicznych na
rynek pracy. W tym aspekcie ich założenia są zgodne z moimi – opracowany w cyklu model
uwzględnia szereg kryteriów i czynników demograficzno-społeczno-ekonomicznych.
Autor ma świadomość, że testowanie modelu jedynie w bankach nie ma charteru uniwersalnego, a raczej sektorowy. Tym niemniej istnieje szereg argumentów za takim właśnie postępowaniem (o których pisałem w artykułach C1, C3-C7). Ponadto, M.J. Piore i P.B. Doeringer wiązali pierwszorzędne segmenty rynku pracy z „pierwszorzędnymi” przedsiębiorstwami, tzn. takimi, które produkują towary lub usługi cieszące się dużym popytem. Można
oczywiście mieć wątpliwości czy banki należą do takiego segmentu, jednak, przynajmniej
w tradycyjnym myśleniu (potwierdzanym również przez bankowców w wywiadach, które
przeprowadzaliśmy w bankach w Polsce i Rosji razem z dr E. Andrianovą w 2018 roku), banki należą do takiego segmentu. Trzeba jednak pamiętać o pauperyzacji zawodu bankowca,
coraz popularniejszym dostępnie do zawodu osób bez specjalistycznego wykształcenia oraz
nacisku na sprzedaż i specjalizacji pracy, które razem prowadzą do jej rutynizacji
i akordyzacji (o której pisałem w artykule C7).
W przypadku dualnego rynku pracy analizy prowadzone są głównie od strony popytowej (Kryńska 2000), dokładnie tak jak to czynię, prosząc o opinie pracowników banków. W modelu M.J. Piore i P.B. Doeringera sytuacja danego pracownika ma tendencję do
utrwalania się. Osoby zajmujące lepsze miejsca pracy zazwyczaj zajmują je przez długi czas
i nie pozwalają usunąć się z obranej pozycji. Ponadto, im silniejsza pozycja pracownika
(w modelu obrazowana większą liczbą instrumentów polityki personalnej lub postrzeganiem
stosunków pracy, w których klasyfikują się oni do pierwszorzędnego segmentu zatrudnienia),
tym trwalsza jest jego pierwszorzędna pozycja. Ma to również związek ze znanym
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w ekonomii pojęciem path dependency9. Pozytywne cechy wzajemnie się wspierają, tak samo jak negatywne cechy zapętlają się i tworzą „getta” bezrobocia, biedy itd. Opracowany
model podobnie, jak model M.J. Piore i P.B. Doeringera (Barron, Norris 1976; Kryńska
2000) w główniej mierze koncentruje się na pracownikach, jednak z jego wykorzystaniem
(po adaptacji) można również analizować osoby bezrobotne.
Tab. 2. Elementy wspólne i różnicujące model M.J. Piore i P.B. Doeringera oraz model proponowany
w cyklu artykułów
Założenia i rezultaty wspólne dla modelu
M.J. Piore i P.B. Doeringera oraz modelu proponowanego w cyklu artykułów
Wyjście z pozycji instytucjonalizmu

Rezultaty autorskiego cyklu artykułów uzupełniające
dotychczasowy dorobek literatury
Dodatkowe uwzględnienie wpływy ekonomii behawioralnej,
nurtu systemowego i konstruktywizmu
Uwzględnienie dodatkowo pozycji pracodawcy
Dodanie perspektywy mikro, mezo i międzynarodowej

Analiza segmentacji z pozycji pracownika
Generalizacja wniosków dotyczących segmentacji
Wykorzystanie konkretnych kryteriów segmentacji
rynku pracy (duże przedsiębiorstwa, związki zaDodatkowe przyjęcie do analizy szeregu innych kryteriów10.
wodowe, bezpieczeństwo zatrudnienia, możliwość
Lista instrumentów polityki personalnej i postrzegania
awansu i rozwoju zawodowego, stabilność zatrudstosunków pracy jest otwarta.
nienia, wysokie wynagrodzenia, silna identyfikacja z miejscem pracy)
Uwzględnienie dużego wpływu czynników pozaekonomicznych
Liczba segmentów wynika z aktualnych warunków
Podział zatrudnienia na segmenty
rynkowych
Brak założenia z góry określonego zbioru kryteriów
Wydzielenie kryteriów segmentacji zatrudnienia
(kryteria zależą od celów analizy segmentacji)
(Po adaptacji) możliwość wykorzystania modelu w odniesieKoncentracja na pracownikach
niu do osób bezrobotnych i pasywnych na rynku pracy

W przypadku modelu M.J. Piore i P.B. Doeringera, jedną z przyczyn występowania pierwotnego i wtórnego rynku pracy była chęć wykorzystania tego ostatniego przez pierwszy
(Leszczyński 2008, s. 31). W opracowanym modelu antagonizmy pomiędzy uczestnikami
rynku mają znaczenie, ale ważne są również demograficzno-społeczne zmienne charakteryzujące pracownika i ekonomiczne zmienne charakteryzujące pracodawcę. Podsumowując, założenia i rezultaty moich badań są podobne do badań M.J. Piore i P.B. Doeringera, jednak
pogłębiają dotychczasowy dorobek literatury z zakresu ekonomii (tab. 2).
E. Kwiatkowski ocenia, że od lat 70. XX w. w ramach ekonomicznych badań nad rynkiem
pracy analizy zaczynano od pewnych faktów z rzeczywistości rynku pracy, które wykorzystywano do skonstruowania modelu teoretycznego, uwzględniającego te fakty, a następnie
konfrontowano ten model z rzeczywistością testując go na danych rynkowych

9

Podobną opinię można znaleźć u I. Bludnik (2014).
Np. jak zauważyli E. Kryńska (2001) i A. Musiał-Paczkowska (2002), segmentacja rynku pracy jest związana
ze stosowaniem elastycznych form zatrudnienia, które uwzględniam w moim modelu i analizuję empirycznie.
10
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z wykorzystaniem narzędzi statystyki. Dodaje on również, że w ten sposób ekonomia odeszła
od instytucjonalnej specyfiki i upodobniła się do ekonomii głównego nurtu (2019, s. 5). Moje
badania z jednej strony łączą podejście zbliżone do instytucjonalizmu (kontynuuję segmentowanie zatrudnienia zbliżone do M.J. Piore i P.B. Doeringera), a z drugiej strony, postępuję
dokładnie zgodnie z algorytmem opisanym przez E. Kwiatkowskiego11.

4.1.5. Hipotezy cyklu publikacji
Przyjęto ogólne założenie, zgodnie z którym zatrudnienie w bankach nie jest jednorodne,
a w różnych obszarach instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy
można wyodrębnić różne segmenty (pierwszorzędne i drugorzędne), które mogą być analizowane z perspektywy mikro, mezo i analiz międzynarodowych. Przyjąłem główną hipotezę,
zgodnie z którą możliwe jest zidentyfikowanie segmentów zatrudnienia w bankach na podstawie modelu obejmującego instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy. W artykułach z cyklu najczęściej prowadziłem szerszą analizę, a hipotezy szczegółowe
ograniczały się do wybranych zagadnień:
Tab. 3. Hipotezy szczegółowe cyklu publikacji
Hipoteza
Wątek I
H1. Po pierwotnej decentralizacji sektora bankowego w Polsce, przejawiającej się głównie wzrostem liczby banków oraz pojawieniem się konkurencji między nimi, następuje jego ponowna
centralizacji.
Wątek III
H2. Satysfakcja z pracy (w przypadku pracowników banków) zmienia się w zależności od stopnia postrzegania relacji z kierownictwem, a także systemu nagród i poczucia sprawiedliwości.
H3. Zaufanie międzypracownicze w bankach jest w dużym stopniu deklaratywne i w związku
z tym ulega wyolbrzymieniu (przeszacowaniu).
Wątek IV
H4. Elastyczne formy zatrudnienia są częstsze wśród młodych pracowników niż wśród starszych
pracowników.
H5. Elastyczne formy zatrudnienia są rzadsze wśród kadry kierowniczej niż wśród pracowników
niekierowniczych.
H6. Kobiety pracujące w bankach są motywowane mniej różnorodnym zestawem instrumentów
motywacyjnych niż mężczyźni pracujący w bankach.
H7. Kadra zarządzająca w bankach jest motywowana bardziej różnorodnie niż pracownicy na
stanowiskach niekierowniczych.
H8. Banki komercyjne stosują bardziej zróżnicowane zachęty pracownicze niż banki spółdzielcze.
H9. Istnieje segmentacja banków w Polsce w odniesieniu do wykorzystania systemu zarządzania
przez cele (ZPC).
H10. ZPC w bankach częściej obejmuje kadrę zarządzającą niż pracowników niekierowniczych.
11

Artykuł

C7

C2
C1

C3
C3
C5
C5
C5
C6
C6

O sprzecznościach w instytucjonalnym i neoklasycznym podejściu do dualnego rynku pracy pisze M.L. Wachter (1974, s. 641).
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H11. W bankach ZPC jest bardziej powszechne wśród pracowników o dłuższym stażu pracy niż
wśród osób o krótszym stażu pracy w danym banku.
H12. Pracownicy banku z wyższym wykształceniem częściej podlegają ZPC niż pracownicy
z wykształceniem średnim.
H13. Mężczyźni zatrudnieni w bankach częściej niż kobiety podlegają systemowi ZPC.
H14. Mężczyźni zatrudnieni w bankach są bardziej zadowoleni z istniejącego systemu motywacyjnego niż kobiety.
H15. Poziom zaufania międzypracowniczego jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu wykształcenia.
Wątek V
H16. Pracownicy banków w Polsce i Rosji wykazują podobny poziom lojalności. (poza głównym
cyklem, ale w ramach projektu)
H17. Zaufanie międzypracownicze w bankach w Rosji jest niższe niż w Polsce.

C6
C6
C6
C4
C1

A1
C1

Większość hipotez można przedstawić na „mapie segmentacyjnej” uwzględniającej dwa
wymiary: zmienne demograficzno-społeczno-ekonomiczne oraz instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy (schemat 5). Mapę segmentacji zatrudnienia można
analizować:
- pionowo (wtedy odpowiadamy na pytanie jacy pracownicy lub jakie banki należą do pierwszorzędnego/drugorzędnego segmentu zatrudnienia, przy wcześniejszym określeniu co znaczy
pierwszorzędny/drugorzędny),
- poziomo (wówczas odpowiadamy na pytanie jak różnicują się poszczególne instrumenty
polityki zatrudnienia i postrzeganie stosunków pracy).
Pomimo ograniczenia hipotez do wybranych zmiennych demograficzno-społecznoekonomicznych, zazwyczaj analizowałem wpływ wszystkich zmiennych uwzględnionych
w ankiecie, a publikowałem wyniki, które dawały rezultaty istotne poznawczo i statystycznie.

Strona 32 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Schemat 5. Weryfikacja hipotez zgodnie z modelem segmentacji zatrudnienia

Uwaga: przykładowo, H14< oznacza, że zgodnie z hipotezą nr 14, satysfakcja z systemów motywacyjnych
w przypadku kobiet jest mniejsza niż w przypadku mężczyzn; H16 oznacza, że zgodnie z hipotezą nr 16, poziom
lojalności w przypadku pracowników z Polski jest równy poziomowi lojalności w Rosji; zapis w nawiasie „(<)”
oznacza, że badania empiryczne dowiodły występowania innej tendencji niż zakładana w hipotezie.
Kolorem zielonym oznaczono hipotezy skoroborowane w toku badania empirycznego, kolorem czerwonym
oznaczono hipotezy jednoznacznie obalone, a kolorem czarnym hipotezy potwierdzone częściowo; zapis
„no*” oznacza, że zależność wystąpiła, ale nie była istotna statystycznie na poziomie 0,05. Dwie gwiazdki **
oznaczają – na początku kariery. W [nawiasach kwadratowych] podano wyniki badań empirycznych, które nie
były objęte hipotezami, jednak są istotne z punktu widzenia celi cyklu artykułów.
Źródło: opracowanie własne.

4.1.6. Metody badawcze zastosowane w cyklu artykułów
W części teoretycznej artykułów zastosowałem metodę analizy danych zastanych (desk
research): dostępnej literatury polsko-, anglo- i rosyjskojęzycznej dotyczącej zatrudnienia,
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ekonomii, psychologii organizacji, rozwoju pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi,
w tym raportów banków i instytucji okołobankowych, danych statystycznych, baz czasopism
(m.in. ProQuest, EBSCO, BazEkon, Emerald). Łącznie w cyklu przeanalizowałem 476 pozycji literaturowych, w tym 162 (34%) polskojęzycznych, 287 (60%) anglojęzycznych i 27 (6%)
rosyjskojęzycznych. 262 (55%) z nich to pozycje nie starsze niż 10 lat.
W części empirycznej wykorzystałem metodę sondażu diagnostycznego, prowadzonego
techniką ankietową. Dobór respondentów był celowy: dotyczył osób zatrudnionych
w bankach w Polsce i Rosji. Wobec braku ogólnie dostępnej bazy osób zatrudnionych w bankach (taką bazą nie dysponują: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego,
Związek Banków Polskich, Główny Urząd Statystyczny oraz ich odpowiedników w Rosji)
oraz niechęci banków do współpracy i ujawniania danych, do respondentów docierałem metodą „kuli śniegowej”. W empirycznej części zastosowałem metody statystyczne, opis wyników badań oraz wyjaśnianie ujawnionych relacji i wnioskowanie. Tam, gdzie było to możliwe, dokonałem analizy porównawczej wyników własnych z wynikami badań zrealizowanych
przez innych badaczy.
Poniżej opisano procedurę i próbę badawczą dotyczącą ostatniego etapu badań empirycznych, ponieważ samo narzędzie i procedura badawcza ulegały ewolucji od badania wyłącznie
w Polsce do porównawczych badań w Polsce i Rosji. W badaniach zastosowano metodykę:
- P. Sevastosa i P. O`Neilla mierzenia niepewności zatrudnienia (4 składowe obszary: Job
Loss Insecurity, Job Changes Insecurity, Marginalisation Insecurity, Organisational Survival
Insecurity),
- metodykę pomiaru Skalą Postrzeganego Stresu w Pracy autorstwa T. Chirkowskiej-Smolak
oraz J. Grobelnego (2016), będącą adaptacją kwestionariusza Skala Postrzeganego Stresu
(PSS) autorstwa S. Cohena i D. Janickiego-Devertsa (2012),
- własną metodykę pomiaru satysfakcji pracowników (relacji z kierownictwem oraz oceny
nagrody i sprawiedliwości), poziomu zaufania międzypracowniczego oraz poza cyklem poziomu lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego.
Narzędzia statystyczne użyte w cyklu:
- statystyki opisowe,
- testy istotności różnic (Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa),
- testy normalności rozkładu (Kołmogorowa-Smirnowa),
- współczynnik korelacji Spearmana, V Cramera, Phi Yulea,
- analiza dyskryminacyjna,
- test Wilksa Lambda,
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- analiza czynnikowa (ang. exploratory factor analysis, EFA, principal component analysis,
PCA, oblimin),
- wykresy osypiska,
- testy Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta,
- Alfa Cronbacha,
- drzewka odpowiedzi według metody CRT i CHAID (ang. decision tree).
Wyniki

empiryczne

są

efektem

międzynarodowego

projektu

pt.

Zatrudnienie

i wynagradzanie pracowników w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
którym kieruję od 2013 roku. Niniejsze badanie porównawcze jest pierwszym, które dotyczyło zatrudnienia w bankach i zostało przeprowadzono na dużej próbie (ponad 2400)
polskich i rosyjskich pracowników12 (mimo naturalnej tendencji banków do ochrony poufnych informacji).

4.1.7. Charakterystyka cyklu publikacji z punktu widzenia odpowiedzi na postawione
pytania badawcze
Wyniki prac wchodzących w skład osiągnięcia zostaną zaprezentowane w kontekście pytań
badawczych.
Q1. Jaka jest specyfika badań społeczno-ekonomicznych zatrudnienia?
C9. Kaźmierczyk, J., 2011, Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów
(esej), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, XXV, s. 393-406.
12

Kwestionariusz zastosowany w niniejszym badaniu składał się z 4 części. We wprowadzeniu znalazła się
instrukcja dotycząca udzielania odpowiedzi. Główna część kwestionariusza zawierała 23 pytania odnoszące się
do wybranych ważnych obszarów zatrudnienia (rekrutacja, formy zatrudnienia, motywacja, kształcenie zawodowe, e-learning, lojalność, stres, niepewność zatrudnienia, postrzegane możliwości znalezienia pracy, efektywność pracy, zarządzanie przez cele (ZPC), mobbing, satysfakcja z pracy, job insecurity, kariera zawodowa, derekrutacja, zwolnienia i outplacement). Pytania metryczki dotyczyły cech demograficznych respondentów, charakterystyki ich zatrudnienia i pracodawcy. W głównym badaniu empirycznym wykorzystałem dane z badania ankietowego, które przeprowadzono w Polsce w okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. oraz w Rosji (region tiumeński) od lutego do kwietnia 2017 r. Do gromadzenia danych wykorzystano osobiste kontakty i indywidualne
wizyty w bankach. W Polsce wysłano ponad 20 000, a w Rosji ponad 4000 zapytań, prosząc odbiorców o wypełnienie kwestionariusza za pośrednictwem poczty e-mail, serwisów społecznościowych (takich jak Facebook,
GoldenLine i LinkedIn) oraz forów tematycznych. W ankiecie wykorzystano zarówno wersję elektroniczną, jak
i papierową wersję kwestionariusza. Główne badanie zostało poprzedzone dwuetapowym badaniem pilotażowym w Polsce. Najpierw badanie zostało przeprowadzone na małej grupie uczestników (180 studentów w Polsce, którzy wskazywali techniczne i edytorskie niedociągnięcia kwestionariusza). W drugim etapie pilotażu
grupa pilotażowa składała się ze 100 pracowników sektora bankowego w Polsce. Celem było ujawnienie usterek
niespójności i sprawdzenie, czy pytania były zrozumiałe. Dzięki badaniu pilotażowemu kwestionariusz został
zmodyfikowany i ulepszony. Następnie został on przetłumaczony na język rosyjski przez grupę 12 filologów,
psychologów, bankowców i specjalistów HRM. W celu potwierdzenia jakości tłumaczenia zastosowano tłumaczenie odwrotne: z języka rosyjskiego na język polski. Dwuetapowe badanie pilotażowe w Rosji przeprowadzono na grupie 50 studentów, a następnie na grupie 50 bankowców.
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C8. Kaźmierczyk, J., 2015, Organizacja bankowa i psychologia w ujęciu systemowym, w: B. Pietrulewicz,
M.A. Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra, s. 87-97.
C7. Kaźmierczyk, J., 2014, Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter
(przykład banków w Polsce), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze,
1, s. 119-132.

Wszystkie badania społeczno-ekonomiczne, a szczególnie te odnoszące się do zatrudnienia
niosą za sobą ryzyko popełnienia wielu błędów wynikających ze specyfiki zachowań człowieka. Od początku myśli ekonomicznej myśliciele, a potem badacze ekonomii, na wstępie
swoich analiz przyjmowali pewien zestaw wyjściowych założeń, który miał chociaż częściowo uchronić ich od tego ryzyka. Świadome przyjęcie takich założeń pozycjonuje badacza
w określonym paradygmacie (którego ze swej definicji nie kwestionuje się). W niniejszym
cyklu artykułów dominujące jest myślenie w ujęciu systemowym, konstruktywizmu i w duchu ekonomii behawioralnej. Oznacza to, że dla rozważań ważne są m.in. świadomość subiektywności decyzji uczestników rynku, nielinearność ich zachowań oraz brak założenia
o ich całkowitej racjonalności.
C9. Kaźmierczyk, J., 2011, Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów
(esej), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, XXV, s. 393-406.

W powyższym artykule scharakteryzowałem podstawowe problemy związane z przyjęciem określonego paradygmatu i realizacją badań społeczno-ekonomicznych. Należą do nich:
1. dogmatyzm paradygmatów,
2. brak uwzględnienia w badaniach społeczno-ekonomicznych kwestii emocji uczestników
rynku,
3. subiektywizm pracowników i pracodawców,
4. naturalna oporność człowieka (pracownika) na zmiany,
5. wątpliwości co do racjonalności decyzji społeczno-ekonomicznych,
6. „zwrotność”, która powoduje, że w badaniach bardzo często nie jest możliwe oddzielenie skutku i przyczyny13,
7. histereza wiedzy, czyli ułomność pamięci badacza, który nie ma pełnej wiedzy o analizowanym problemie,
8. moda w badaniach,
9. problem zakresu badań,
10. pomijanie kwestii trudnych w badaniach (jednotorowość badań),
11. problem „zdrowego rozsądku” w ekonomii,

13

Na problem zwrotności w analizach segmentacji rynku pracy zwróciła uwagę E. Kryńska. Nie wiadomo bowiem co jest przyczyną a co skutkiem – znajdowanie się w danym segmencie zatrudnienia czy cechy pracownika (Kryńska, 1996, s. 105). Do podobnych wniosków doszedł również M.L. Wachter (1974, s. 679).
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12. problem intuicji badacza,
13. liczby jako dowód w badaniach.
Poniżej rozszerzę wybrane z powyższych problemów. Istotnym z punktu widzenia całego
cyklu artykułów problemem jest kwestia zakresu badań. Przyjmuję, że w badaniach,
z jednej strony, potrzebna jest dogłębna analiza przyjętych problemów, a z drugiej strony, nie
należy tracić obrazu szerszego wycinka rzeczywistości, co znaczy, że badacz powinien (chociażby okresowo) przejść na meta poziom analizy i zauważyć relacje pomiędzy składowymi
analizowanego problemu oraz relacje analizowanego problemu z innymi problemami nurtującymi naukę. Takie podejście stosuję w swoich badaniach segmentacji zatrudnienia, analizując
wybrane instrumenty polityki zatrudniania i postrzeganie stosunków pracy, a z drugiej strony
jednocześnie staram się objąć analizą meta poziom widziany z perspektywy „mapy segmentacyjnej”. Takie podejście wymusza również uwzględnienie w badaniach ekonomicznych perspektywy innych nauk. Zgadzam się F.A. z von Hayekiem, który stwierdził, że „ekonomista,
który jest tylko ekonomistą, jest nie tylko skończonym nudziarzem, lecz jest wręcz niebezpieczny”, a także z A. Etzioni, który był przekonany, że nie można oddzielić człowieka ekonomisty od człowieka polityka i socjologa (1998). Można odnieść wrażenie, że nauka wraca
do tradycji babilońskiej, która w miejsce redukcjonizmu stosuje holizm rozumiany jako całościowe ujmowanie analizowanego zagadnienia (Rybiński 2007, s. 257).
Przyjmując do analiz ujęcie systemowe zakładam jednocześnie, że racjonalność uczestników rynku jest ograniczona. Zgadzam się z J. Grayem, który uważa, że dogmatyzm naukowej racjonalności jest większym problemem niż dogmatyzm religijny (J. Gray, cyt. za: Sikorski 2007, s. 84). W swoich badaniach staram się przyjmować założenie, że część decyzji pracowników i pracodawców może być racjonalna nawet wtedy, gdy badaczowi wydaje się nieracjonalna.
Przejściem pomiędzy kwestiami obranego paradygmatu a funkcjonowaniem sektora bankowego jest kolejny artykuł, w którym analizuję sektor bankowy z perspektywy ujęcia systemowego:
C8. Kaźmierczyk, J., 2015, Organizacja bankowa i psychologia w ujęciu systemowym, w: B. Pietrulewicz,
M.A. Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Wydawnictwo
Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra, s. 87-97.

Z ujęcia systemowego wynika również podkreślenie, że równowaga systemów ma charakter dynamiczny. Wszystko we wnętrzu banku jest zmienne, a stan stabilizacji jest względny
i nietrwały. Stąd (jak to napisałem w punkcie autoreferatu poświęconym dalszym perspektywom badań), kolejnym krokiem w moich badaniach powinno być powtórzenie analiz segmentacji zatrudnienia w celu uchwycenia zmian.
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Q2. Jakie są okoliczności zmian zatrudnienia w bankach?
C7. Kaźmierczyk, J., 2014, Centralizacja działalności jako czynnik zmniejszający jej regionalny charakter
(przykład banków w Polsce), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze,
1, s. 119-132.
C8. Kaźmierczyk, J., 2015, Organizacja bankowa i psychologia w ujęciu systemowym, w: B. Pietrulewicz,
M.A. Paszkowicz (red.), Wybrane zagadnienia aktywności zawodowej człowieka na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra, s. 87-97.
C5. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V., Romashkina, G., Żelichowska, E., 2017, Diversity of Employee Incentives from The Perspective of Banks Employees in Poland – Empirical Approach, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5 (1), s. 116-126.
C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology,
Brill, 17 (3-4), s. 299-317.

Jednymi z najważniejszych procesów mających miejsce w ostatnich 30 latach w bankach
w Polsce i Rosji były:
- prywatyzacja banków,
- otwieranie się nowych banków (szczególnie w pierwszych 2 dekadach kapitalizmu),
- przejęcie większości polskiego sektora bankowego przez kapitał zagraniczny,
- restrukturyzacja banków,
- łączenia i przejęcia banków,
- odbieranie licencji dużej liczbie banków w Rosji,
- centralizacja działalności banków zarówno w Polsce, jak i w Rosji.
Wspomniane główne procesy dały podstawy do zmian strategicznych na poziomie pojedynczych banków. Te z kolei wpływały na sferę organizacyjno-personalną.
Prywatyzacja umożliwiła dalszy rozwój sektora, a nowa gospodarka kapitalistyczna lat
90. dała szansę na rozwój bankowości przez kapitał prywatny. W Polsce kapitał zagraniczny
przejął większość sektora bankowego w latach 90. i na początku XXI w. Z kolei rosyjski system bankowy jest zdominowany przez kapitał krajowy. Tendencja ta została wzmocniona
w wyniku sankcji UE i USA wobec Rosji. Dopełnieniem obrazu są łączenia i przejęcia
banków. W Polsce najsilniej były one widoczne tuż po prywatyzacji i potem na skutek sprzedaży przez zagraniczne „banki matki” zagranicznych oddziałów w celu ograniczania strat
całych grup kapitałowych wynikających z kryzysu finansowego. W Rosji łączenia następowały również pod wpływem sytuacji kryzysowych, a jedną z nich jest odbieranie licencji (głównie) małym bankom w ostatnich latach. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy stale rosnącą liczbę banków, które utraciły licencje w Rosji: 2014 – 86 banków, 2015 – 93, 2016 – 97
banków, 2017 – 40 banków, 2018 – 66 banków (The situation in the banking sector in December and the forecast for 2017, 2017; Banking License 2018; Banking License 2017).
Napływ kapitału zagranicznego, głównie z Zachodu, umożliwił dokapitalizowanie oraz
korzystanie z gotowych rozwiązań organizacyjno-personalnych wypracowanych przez lata
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przez wyżej rozwinięte gospodarki. Wykorzystywano: outsourcing, outplacement, faktoring, forfaiting, franchising i inne, które nie tak dawno obce były polskim i rosyjskim bankowcom. Następował transfer know-how w zakresie polityki personalnej z zagranicznych
„banków matek”. Z drugiej strony, niekiedy przytacza się argumenty wskazujące negatywne
konsekwencje przejęcia kontroli nad większością banków komercyjnych w Polsce przez kapitał zagraniczny. Wśród nich znalazły się m.in. utrata niezależności, czy brak różnicowania
oferty. Powyższe procesy są powiązane z silną tendencją do maksymalizacji wydajności pracowników w obu krajach.
Następstwem tego była centralizacja. Koncentracji w ramach central czy oddziałów regionalnych banków ulegały takie funkcje jak: kadry, księgowość, call center, obsługa informatyczna, obsługa prawna, zakupy, back office, (w znacznej mierze) ocena zdolności kredytowej (m.in. za sprawą credit scoringu) i inne. Centralizacja poszczególnych funkcji bankowych jest obecna zarówno w Polsce, jak i w Rosji. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak
pamiętać o ograniczeniach administracyjnych i prawnych, które utrudniają centralizację.
Centralizacja back office banków była możliwa m.in. za sprawą centralnie osadzonych systemów informatycznych i scoringowych, które szybko stały się standardem w obsłudze kredytobiorców. W przypadku wielu kredytów, pracownik banku jedynie wpisuje dane klienta do
komputera i w odpowiedzi otrzymuje dyspozycję: przyznać kredyt, lub nie przyznawać kredytu. W Polsce sprzyjało to miniaturyzacji oddziałów. Banki rezygnowały z dużych oddziałów operacyjnych i otwierały nieduże, standardowe placówki. Coraz bardziej zbliżały się do
potrzeb klienta lokując swoje niekiedy miniaturowe placówki w centrach handlowych budujących się szybko na przełomie XX i XXI wieków. W typowym rosyjskim oddziale bankowym nadal pracuje więcej pracowników niż w jego odpowiedniku w Polsce.
Jedną z najbardziej zaawansowanych form centralizacji działalności bankowej są centra
usług (shared services centers). Banki coraz częściej zauważają, że mogą konkurować na
polu front office, tj. pozyskiwania i obsługi klienta, natomiast niekiedy łączą siły przy projektach back office, ograniczając koszty działalności zaplecza (Odmiejscowienie usług informatycznych, s. 78-79).
J. Czapelska oceniła, że scentralizowane systemy informatyczne pozwoliły na zmniejszenie liczby pracowników w sieci sprzedaży, jednak przełożyły się też na wzrost zatrudnienia
w sferze obsługi samych systemów na poziomie centrali (Czapelska 2004, s. 57). W wielu
bankach komercyjnych funkcjonuje help desk, z którym kontaktują się pozostali pracownicy
banku w sytuacji, gdy mają problem natury informatycznej (Kaźmierczyk 2011, s. 187).
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Trudno jest również połączyć dążenie do obniżenia kosztów drogą centralizacji i unifikacji, ze
zindywidualizowaną ofertą bankową oraz indywidualnym podejściem do pracownika.
Sytuacja w sferze organizacyjno-personalnej w bankach zależy również od procesów zachodzących poza samym bankiem. Jednym z nich jest zmiana oczekiwań pracowników. Pokolenie millenialsów charakteryzuje się zgoła innymi cechami niż starsze pokolenia (w tym
pokolenia X). Co ciekawe, struktura zatrudnienia według wieku w bankach w Polsce
i Rosji jest odmienna. Średnia wieku pracowników zatrudnionych w rosyjskich bankach jest
o około 5 lat niższa niż w Polsce i tylko nieznacznie przekracza 31 lat.
Zmiany kapitałowe i reorganizacja spowodowały zmianę charakteru pracy bankowców.
Globalizacja, internacjonalizacja, restrukturyzacja, mcdonaldyzacja, outsourcing i zarządzania
przez cele wpływają na życie i pracę ludzi. Pracownicy banków przez ostatnie 25 lat w Polsce
i Rosji przestali pełnić funkcję urzędnika bankowego, musieli dostosować się do niepewności,
nowych narzędzi i systemów, a w Polsce także do kapitału zagranicznego, który przejął większą część prywatyzowanych banków. Członkowie zarządów oceniani są głównie za realizację
aktualnych zysków, a plany i przyszłość mają często mniejsze znaczenie, czego najlepszym
przykładem są upadki banków podczas ostatniego kryzysu gospodarczego w USA. G. Kotliński napisał o korporacyjnym charakterze, standaryzacji i unifikacji banków (Kotliński
1999, s. 9). J. Harasim podsumowuje, że o personelu w bankach „częściej myślano
w kategoriach kosztów (nadmiernych, wymagających zredukowania) niż w kategoriach dochodów”. Uważa ona, że „…część banków jest zdania, że najlepszym bodźcem skłaniającym
pracownika do lepszej i wydajniejszej pracy jest groźba zwolnienia” (Harasim 2005, s. 240).
Systemy motywacyjne wprowadzane w bankach były nacelowane na szybkie efekty, jednak
często rodziły konflikty i negatywnie wpływały na stosunki międzyludzkie. Przykładem czego może być hasło „aktywny sprzedawca mile widziany”, dobrze obrazujące charakter pracy
większości pracowników oddziałów bankowych.
Jednym z istotnych warunków ograniczania ryzyka personalnego jest wzajemne zaufanie
między pracodawcą i pracownikiem. To natomiast kształtuje się przez dłuższy czas. Polski
i Rosyjski kapitalizm są wciąż młode, a zasady rynkowe bywają labilne. Niekiedy można odnieść wrażenie, że wartości deklarowane przez banki na dniach kariery organizowanych dla
młodych pracowników obowiązują do czasu, gdy przynoszą zysk dla banku. Wydaje się, że
obecnymi wyzwaniami w sferze organizacyjno-personalnej, przed którymi stoją banki
w Polsce jest wzrost efektywności pracy i próba generowania własnych nowych rozwiązań
personalnych przy utrzymaniu dotychczasowej presji na wzrost zysków. Z kolei rosyjski sektor bankowy stoi przed restrukturyzacją na skalę tej, jaka miała miejsce w Polsce na przeło-
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mie XX i XXI w. Będzie ona wymuszona z jednej strony dotychczasowym brakiem masowych cięć personalnych, a z drugiej strony następstwami kryzysu gospodarczego i tym, że
technologia stwarza możliwość wzrostu efektywności pracy.
Wydaje się, że obecnie polski i rosyjski sektor bankowy już w mniejszym stopniu czerpią
rozwiązania personalne wprost od „banków matek”. Nadal mają one decydujący wpływ na
decyzje dotyczące rozwoju grup kapitałowych, ale osiągnięty w Polsce i Rosji poziom rozwoju (m.in. technologicznego) sprawił, że rodzime podmioty są już w stanie samodzielnie generować nowe rozwiązania organizacyjno-personalne. W Polsce będą się one koncentrować na
doskonaleniu już rozpoczętych procesów, a w Rosji dodatkowo także na restrukturyzacji
kosztów.
Q3. Jakie są teoretyczne podstawy segmentacji zatrudnienia w bankach?
C10. Kaźmierczyk, J., 2019, Workforce Segmentation Model: Banks` Example, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (4), p. 1938-1954.

Koncepcje segmentacyjne rynku pracy wydzielają segmenty całego rynku pracy
a segmentacja zatrudniania wydziela często określone stanowiska według charakteryzujących
je cech. Część autorów uważa, że granica między segmentami rozdziela różne przedsiębiorstwa, część natomiast, że również wewnątrz przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki
tworzą się segmenty rynku pracy (Zwiech 2013; Barron, Norris 1976). Niemniej, bazując
na stanowiskach pracy w wielu przedsiębiorstwach można próbować zobrazować segmentację
rynku pracy. Na przykład osoby motywowane przez pracodawców wieloma motywatorami
zatrudnione w wielu przedsiębiorstwach mogą tworzyć subsektor osób silnie motywowanych.
Podobnego zdania jest P. Piasecki: „w przypadku odtwarzania podobnych schematów działania w wielu organizacjach na danym rynku pracy (np. branżowym), segmentacja zatrudnienia
może przerodzić się w segmentację rynku pracy” (2018, s. 9, 27). Przytacza on również argumenty za przypisaniem segmentacji zatrudnienia do dyscypliny ekonomia (brak konkretnych rezultatów segmentacji, mających na celu zwiększenie efektywności organizacji,
wykorzystanie teorii z dziedziny ekonomia, połączenie perspektywy mikro i mezoekonomicznej). Segmentacja zatrudnienia nie doczekała się jasnej i klarownej teorii, a badacze zajmujący się segmentacją zatrudnienia najczęściej bazują na ekonomicznych koncepcjach segmentacji rynku pracy.
Przyjmuję, że segmentacja zatrudnienia to względnie stały stan, w którym pracownicy są
dzieleni na grupy (segmenty) według wykorzystania instrumentów polityki personalnej
i postrzegania stosunków pracy a istotnymi kryteriami segmentacji są zmienne demograficz-
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no-społeczne charakteryzujące pracowników oraz zmienne ekonomiczne charakteryzujące
banki. Jest to ujęcie typowe dla ekonomii, która rozważa rezultaty gospodarowania zasobami
ludzkimi. Z kolei za segment zatrudnienia przyjmuję za L. Osberg, R. Apostle i D. Clairmont,
zbiór pracowników i stanowisk pracy (1987), które ulegały procesowi segmentacji. Poniższa
tabela przedstawia wybrane najpopularniejsze koncepcje segmentacji rynku pracy.

Tab. 4. Koncepcje segmentacji rynku pracy

P.B. Doeringer, M.J.
Piore, J.T. Dunlop
Teoria wewnętrznego
i zewnętrznego rynku
pracy

P.B. Doeringer,
M.J. Piore
Koncepcja dualnego
rynku pracy

B. Lutz,
W. Sengenberger

C. Kerr

Badacz

Teoria
segmentacji,
L. Thurow

Główne założenia
Segmenty:
1. Wolny (brak barier mobilności, nieznaczne regulacje)
2. Zinstytucjonalizowany wewnętrzny (różne wewnętrzne rynki pracy o odmiennych zasadach
funkcjonowania); obejmuje:
- rynek określonych zawodów
- rynek wewnątrzzakładowy
Przyczyny segmentacji:
- ograniczenia ruchliwości między poszczególnymi grupami na rynku pracy spowodowane różnymi kwalifikacjami lub ograniczeniami w ruchliwości terytorialnej
- brak informacji
- formalne i nieformalne reguły
- zrzeszenia pracodawców oraz ich nieformalne porozumienia
- związki zawodowe
- układy zbiorowe
- działania administracji publicznej
Konkurencja między segmentami jest ograniczona.
1. Rynek niewykwalifikowanej siły roboczej (mocno ograniczony awans, pracownicy posiadają
wiedzę powszechną, stanowiska nie wymagają wiedzy specjalistycznej, wysoka mobilność pracowników)
2. Rynek wykwalifikowanej siły roboczej (pracownicy posiadają uniwersalne kwalifikacje, standaryzacja i koncesjonowanie umiejętności, łatwość zmiany pracodawcy)
3. Rynek pracy osób posiadających kwalifikacje dostosowane do potrzeb pojedynczych zakładów
pracy (konkretne wymagania względem pracownika, ograniczona możliwość zmiany pracodawcy, długookresowe umowy o pracę, duże znaczenie doświadczenia zawodowego)
1. „Pierwszorzędne” miejsca pracy (sektor pierwotny; zazwyczaj duże dochodowe przedsiębiorstwa, z funkcjonującymi związkami zawodowymi, ochrona prawna, wysokie bezpieczeństwo
zatrudnienia, możliwość awansu i rozwoju zawodowego, stabilność zatrudnienia, wysokie wynagrodzenia, silna identyfikacja z miejscem pracy, niska fluktuacja kadr, niskie bezrobocie w ramach tego segmentu); ten segment dzieli się na:
a) segment górny (niezależny; praca wymagająca inicjatywy i twórczego działania)
b) segment dolny (podporządkowany; praca wykonawcza wymagająca wysokiej dyscypliny pracy
i niezawodności)
2. „Drugorzędne” miejsca pracy (sektor wtórny; przeciwieństwo sektora pierwszorzędnego)
1. Wewnętrzny rynek pracy (z ograniczonym dostępem z zewnątrz, długookresowymi stosunkami
pracy, drabiną awansu, uzupełnieniem alokacji cenowej przez niecenową); dzieli się na:
a) segment zasadniczy (stanowiska kluczowe, możliwy awans, stabilność zatrudnienia)
b) segment brzegowy (prace rutynowe, awans ograniczony, brak stabilności)
2. Zewnętrzny rynek pracy (równowaga kształtowana pod wpływem zmienności płac)
Konkurencja ma miejsce w ramach danego obszaru, a czynnikami wywołującymi segmentację są:
specyficzne kwalifikacje nie mające zastosowania w innych segmentach, szkolenia lub przyuczanie na stanowisku pracy, obyczaje co do płac i rozmieszczenia pracowników na stanowiskach
1. Segment konkurencji płacowej (pracownicy konkurują płacami)
2. Segment konkurencji miejsc pracy (pracownicy konkurują posiadanymi kwalifikacjami, poziomem wykształcenia)
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Teoria konfliktu

Koncepcja tradycyjnego –
statystycznego
podziału rynku
pracy

Zasady funkcjonowania segmentów (zasady alokacji) mogą być takie same.
Rynek pracy dzieli się ze względu na różne kryteria zawodowe, demograficzne lub przestrzenne.
Wydziela się rynki poszczególnych zawodów, gałęzi, branżowe i regionalne.
Nie ma swobody przepływu zasobów siły roboczej między zawodami, obszarami i dziedzinami
gospodarki.
Istnieją rynki pracy poszczególnych zawodów.
Segmenty:
1. Insiders (zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie, o określonych kwalifikacjach, których koszty
częściowo poniosło przedsiębiorstwo)
2. Entrants (zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo nie ponosiło znaczących
kosztów w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników)
3. Outsiders (osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa, najsłabsza z trzech grup)
Źródło: (Berger, Piore 1980; Cain 1976; Garz 2013; Golinowska 2001; Jarmołowicz, Knapińska 2011; Kerr
1977; Kryńska 1996; Kryńska 2000; Kwiatkowski 2019; Leszczyński 2008; Loveridge, Mok 1980; Maniak
2003; Musiał-Paczkowska 2003; Osterman 1987; Pocztowski 1993; Polkowska 2016; Puzio-Wacławik 2015;
Reich, Gordon, Edwards 1973; Szambelańczyk 2001; Wachter 1974; Wąsowicz 2007; Zawada 2017; Zwiech
2013).

W tradycyjnym ujęciu segmentacyjnym pierwotny rynek pracy powiększa się w czasie
wysokich wzrostów gospodarczych, a ustępuje miejsca rynkowi wtórnemu w czasie ochłodzenia gospodarczego. Jednocześnie przejście pomiędzy sektorami jest utrudnione ze względu na to, że pracownicy drugorzędnego segmentu mają ograniczone szanse na zdobycie kwalifikacji

niezbędnych

w pierwszorzędnym

segmencie

(Kryńska 2000). W

opinii

M. Battisti, segmentacja jest obecnie powodowana cechami pracy a nie cechami pracownika
(2008). Z kolei badania prowadzone przez M.L. Wachtera świadczą o tym, że pomiędzy segmentami rynku pracy następują przepływy i nie występuje typowe dwusegmentowe rozdzielenie na lepszych i gorszych pracowników (1974, s. 678).
Q4. Jakie są teoretyczne podstawy i determinanty form zatrudnienia, zarządzania przez cele
(ZPC), motywowania, satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego (oraz lojalności poza cyklem)?
C3. Kaźmierczyk, J., Chinalska, A., 2018, Flexible Forms of Employment, an Opportunity or a Curse for
The Modern Economy? Case Study: Banks in Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (2),
s. 782-799.
C6. Kaźmierczyk, J., Aptacy, M., 2016, The management by objectives in banks: the Polish case, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 4 (2), s. 146-158.
C5. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V., Romashkina, G., Żelichowska, E., 2017, Diversity of Employee Incentives from The Perspective of Banks Employees in Poland – Empirical Approach, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5 (1), s. 116-126.
C4. Kaźmierczyk, J., Żelichowska, E., 2017, Satisfaction of Polish Bank Employees with Incentive Systems:
An Empirical Approach, The Baltic Region, 9 (3), s. 58-86.
C2. Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., 2017, Избранные показатели удовлетворенности работой:
сравнительный анализ польских и российских банков [Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej: analiza porównawcza polskich i rosyjskich banków], Вестник Тюменского государственного университета
[Zeszyt Naukowy Tyumen State University], 3 (4), s. 19-40.
A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.
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C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology,
Brill, 17 (3-4), s. 299-317.

Ogromną popularność elastycznych form zatrudnienia w Europie badali: E.J. Jahn,
R.T. Riphahn i C. Schnabel (2012), J. Storey i in. (2002), S. Süß i M. Kleiner (2007) oraz
C. Jasarevic (2012). W Polsce opinie na temat popularności elastycznych form zatrudnienia są
podzielone. Niektórzy autorzy wskazują na popularność elastycznych form zatrudnienia (Węgrzyn 2009). Inni twierdzą, że tradycyjne formy zatrudnienia nadal dominują w Polsce (Kalinowska 2008). Popularność zatrudnienia tymczasowego w Europie waha się od 5% (kraje
bałtyckie i Rumunia), do 23% (w Hiszpanii), a nawet ponad 25% w Polsce. Polska zajmuje
pierwsze miejsce w rankingu tymczasowego wzrostu zatrudnienia wśród krajów Europy
Wschodniej (International Labor Office 2016, s. 52, 56).
Elastyczne formy zatrudnienia są czasem nadużywane. Są one często wykorzystywane jako instrument obniżający koszty (International Labour Office 2016, s. 57; Eurofound 2015;
Jahn i in. 2012), jednocześnie zmniejszając bezpieczeństwo pracowników. Dlatego
w niektórych krajach, w tym w Polsce, stały się znane jako „umowy śmieciowe”, co wyraźnie
charakteryzuje ich postrzeganie przez ogół społeczeństwa (Bąk-Grabowska i Jagoda 2015).
Termin ten odzwierciedla społeczny sens elastycznych form zatrudnienia. Praca w ramach
„umów śmieciowych” jest postrzegana jako niestabilna i mniej płatna. Elastyczne formy zatrudnienia mogą być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla młodych pracowników (Heyes
2011). Niezależnie od pozytywnych lub negatywnych cech elastycznych form zatrudnienia,
można zaobserwować ciągłe pojawianie się nowych form zatrudnienia mających na celu
zwiększenie elastyczności (zwłaszcza w krajach przechodzących transformację).
Elastyczność można zdefiniować jako umiejętność dostosowania się do nowych warunków
rynkowych, a także zmiany technologii i informacji (Wyrwa i Piątyszek-Pych 2012). Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak (Kalinowska i in. 2014):
- elastyczność zatrudnienia, która daje przedsiębiorcom możliwość dopasowania struktury
pracowników do rzeczywistego popytu i zmian w wielkości produkcji i usług,
- elastyczność funkcjonalna, umożliwiająca pracownikom wykonywanie wielu zadań na wielu
stanowiskach; wiąże się to z wieloprofilowymi kwalifikacjami i dywersyfikacją umiejętności
pracowników,
- elastyczność finansowa, która reprezentuje zmienność płac,
- elastyczność czasu pracy, oferowanie nietypowych form organizacji czasu pracy, w zależności od panującej sytuacji gospodarczej na rynku, a także możliwości przedsiębiorstwa,
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- elastyczność przestrzenna, która reprezentuje swobodę wyboru lokalizacji, w której przydzielona praca zostanie wykonana.
Koncepcja elastycznych form zatrudnienia (lub elastycznych form pracy) nie jest łatwa do
zdefiniowania. Trudności w definiowaniu nietypowych form zatrudnienia odnotowali
K. Drela (2013), S. Süß i M. Kleiner (2007). Termin „alternatywne formy zatrudnienia” jest
powszechnie używany do opisania różnych rodzajów stosunku pracy. Ten sposób myślenia
został zaadaptowany przez N.M. Salikovę (2012). Dlatego, jeśli takie alternatywne formy
zatrudnienia różnią się od tradycyjnych, można pokusić się o stwierdzenie, że są one sprzeczne z typowym stosunkiem pracy (Burroni, Keune 2011). Elastyczne formy są niekiedy charakteryzowane na przykład poprzez długość umowy inną niż na czas nieokreślony, pracę
w niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy, miejsce pracy inne niż siedziba
pracodawcy i brak stałego nadzoru ze strony pracodawcy. W wielu krajach Unii Europejskiej
elastyczne formy zatrudnienia były bardziej popularne po kryzysie (International Labour Office 2016).
Elastyczne formy zatrudnienia czasami chronią pracowników przed bezrobociem (Wilthagen 1998). Ponadto starzejące się społeczeństwa i przemiany kulturowe, takie jak zmiany
w rolach kobiet i mężczyzn w rodzinie, lub wzrost liczby samotnych rodziców wychowujących dzieci, przyczyniają się do powstawania nietypowych form zatrudnienia (Komisja Europejska 2007). Obserwuje się tendencję do rozluźniania tych regulacji w dużej części krajów
OECD (OECD 2013). Wszystko to intensyfikuje rozwój elastycznego bezpieczeństwa.
Klasyfikację elastycznych form zatrudnienia można przeprowadzić na kilka sposobów,
stosując różne kryteria. Biorąc pod uwagę stopień elastyczności, możemy wyróżnić różne
elastyczne formy zatrudnienia, takie jak (Kalinowska i in. 2014):
- bardzo elastyczne (umowa zlecenia, umowa o pracę, umowa o zarządzanie, telepraca, outsourcing),
- średnio elastyczne (umowa agencyjna, umowa przedwstępna, leasing personelu, podział
pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin) (Eurofound 2015),
- częściowo elastyczne (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, mianowanie,
umowa o staż, praca sezonowa).
Ponadto, według badań R. Mustera, młodzi ludzie wskazują, że elastyczne formy zatrudnienia pozwalają im łączyć pracę i edukację. Jednocześnie obniżają ich zdolność kredytową
(2012). Często nietypowe zatrudnienie jest wymuszane przez pracodawcę, który nie chce
zwiększać kosztów pracy i zatrudniać na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Młodzi zadeklarowali, że chętnie zmienią formę zatrudnienia, jeśli tylko będą mogli.
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Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że należy przyjrzeć się elastycznym formom zatrudnienia poprzez pryzmat poszczególnych sektorów gospodarki (Storey i in. 2002). Pozwala
to dostrzec ich specyficzny charakter. Sektory różnie dostosowują się do elastycznego zatrudnienia (Süß i Kleiner 2007; Schmidt 2011). Tym samym analizy sektorowe pozwalają uchwycić specyfikę elastycznego zatrudnienia, szczególnie tam, gdzie jest ono związane z charakterem pracy, jak na przykład w bankowości.
Według Y.N. Olexandrivny nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują równowagi dla funkcjonowania wszystkich swoich podsystemów. Ta harmonia ma znaczący wpływ na strategiczny rozwój całej organizacji, co z kolei może skutkować jej przewagą konkurencyjną
(Olexandrivna 2016, s. 63). We współczesnej literaturze naukowej omawiane są różne sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej (Fuschi, Tvaronavičienė 2014; Belás i in. 2016; Razminienė i in. 2016; Tvaronavičienė, Černevičiūtė 2015). Jednym ze sposobów osiągnięcia tej
równowagi może być zarządzanie przez cele (ZPC). Niestety, w praktyce ZPC często znacznie odbiega od założeń jego autora, P.F. Druckera. Jest ono stosunkowo nowe w Polsce i nie
ma wystarczających badań na jego temat. Teoria zakłada, że ZPC należy zastosować do całej
organizacji; jednak praktyka pokazała, że w Polsce jest ono często używane tylko
w wybranych częściach organizacji.
Zarządzanie przez cele, opisane również w literaturze specjalistycznej jako „zarządzanie
przez cele i samokontrolę”, po raz pierwszy zostało opisane przez P.F. Druckera w książce
The Practice of Management. Koncepcja ta została wprowadzona do praktyki zarządzania
w latach 60. XX wieku. Początkowo była krytykowana ze względu na możliwe negatywne
skutki, które mogła wywołać (np. niekorzystny wpływ na kreatywność pracowników). Spotkała się również z dezaprobatą ze strony menedżerów, którzy podążając za najnowszymi
trendami, wprowadzili ją na ślepo bez pełnego zrozumienia podstawowych warunków wymaganych do jej zastosowania (Fulk, Bell, Bodie 2011, s. 18).
Zgodnie z definicją X. Liu (2010, s. 219): „ZPC to system usystematyzowanego stylu zarządzania demokratycznego, w którym menedżerowie wyższego i niższego szczebla oraz pracownicy w organizacji wspólnie ustanawiają wspólny cel organizacji oraz określają
i rozpowszechniają te zasady w każdym dziale, na każdym szczeblu administracyjnym,
w odniesieniu do każdego pracownika w organizacji i wiążą ten cel z ich obowiązkami
i efektami pracy”. Zarządzanie przez cele opiera się na dwustronnej komunikacji między menedżerem a podległym pracownikiem. Obaj są zaangażowani we wspólny proces ustalania
celów, które kierują ich zbiorowymi wysiłkami i służą jako podstawa oceny. Założono, że
wszyscy pracownicy zaangażowani w proces określania celów będą dokładać większego wy-
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siłku do ich realizacji, co z kolei przyczyni się do większego prawdopodobieństwa ich realizacji. Działania te mają stymulujący wpływ na motywację pracowników i zobowiązują ich do
wzięcia odpowiedzialności za realizację zadań, w których uczestniczyli. Ponadto R. Čiutienė
i P. Petrauskas (2012, s. 1560) zauważyli, że oprócz ustalania celów, ZPC powinno również
„monitorować, motywować, kontrolować i przyznawać nagrody każdej osobie i całej organizacji”. Dlatego może to być ogólny system sprzyjający wydajności organizacji.
Ważne jest, aby każdy menedżer posiadał informacje potrzebne do oceny wydajności systemu i aby miał je do dyspozycji wystarczająco wcześnie. To pozwala mu wprowadzać zmiany konieczne do osiągnięcia pożądanych celów i funkcjonowania organizacji jako całości.
Zasadnicze znaczenie ma to, aby informacje te dotarły do bezpośredniego kierownika, a ZPC
nie stało się elementem zarządzania odgórnego. Ponadto, w czasie, gdy dostęp do baz danych
i ich analiza jest praktycznie nieograniczona, przełożeni powinni oprzeć się pokusie regularnego kontrolowania swoich podwładnych, ponieważ w ten sposób mogą znacząco podważyć
niezależność pracowników, co może skutkować ich zmniejszoną wydajnością. Oczywiście,
wszystkie metody, które organizacja uważa za niepożądane, nieetyczne lub nieprofesjonalne,
powinny być jasno określone. Menedżerowie muszą być świadomi, które praktyki są uznawane za naganne. Aby zarządzanie przez cele działało efektywnie, menedżerowie powinni być
niezależni podczas procesu decyzyjnego (Drucker 1994, s. 151).
Proces motywowania ma doprowadzić do osiągnięcia optymalnego poziomu motywacji.
Motywacja jest bardzo ważna zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Dzięki temu
ludzie osiągają nie tylko cele, które sobie wyznaczają, ale także cele wyznaczone przez innych. D. Podmoroff przytacza tezę, że „…zmotywowani pracownicy są niezbędni dla przetrwania przedsiębiorstwa. Są bardziej wydajni, a ich pozytywna energia tworzy dobrą atmosferę i jest zaraźliwa dla innych” (Podmoroff 2010, s. 37).
Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu skuteczności organizacji. Są odpowiedzialni za motywowanie pracowników do osiągnięcia ustalonych celów. Robią to, zaspokajając potrzeby pracowników, podkreślając wartość ich wkładu, a także uznając
i nagradzając ich sukcesy.
Lista motywatorów stosownych przez pracowników jest bardzo długa i obejmuje: premie,
prywatną

opiekę

zdrowotną,

pochwały,

współfinansowanie

aktywności

sportowej

i rekreacyjnej, podwyżki wynagrodzeń, dotacje na wakacje, dodatkowe szkolenia, wyjazdy
integracyjne, awanse, dodatkowe ubezpieczenie, nagany, współfinansowanie edukacji, udział
w planowaniu celów, pomoc mieszkaniową, kupony żywnościowe, współfinansowanie przedszkola lub żłobka, dotowane posiłki i inne (Gick i Tarczyńska 1999, s. 270-279; Przepiórka
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2012; Kopertyńska 2009, s. 209-215). Efektem ich stosowania powinien być wzrost satysfakcji z pracy.
Satysfakcja z pracy jest koncepcją, którą można analizować z różnych punktów widzenia.
Sposób rozumienia pojęcia „satysfakcji z pracy” znacząco wpływa na odpowiedni dobór jej
elementów i stanowi podstawę do dalszych badań. W początkowym okresie badań pojęcie
„satysfakcji z pracy” zostało zdefiniowane niejednoznacznie, co wynikało z różnorodności
podejść koncepcyjnych. W rezultacie podjęto próby wyjaśnienia tej koncepcji, w wyniku czego definicje zadowolenia z pracy w ciągu ostatnich kilku dekad stały się zbieżne (Wudarzewski 2016, s. 130).
Satysfakcja z pracy jest pozytywnie związana z: motywacją do pracy, zaangażowaniem
w pracę, przywiązaniem do organizacji i zachowaniem obywatelskim w organizacji. Stwierdzono negatywny związek między satysfakcją z pracy a brakiem pracy, degradacją miejsc
pracy, zwiększoną chęcią opuszczenia organizacji, stresem zawodowym oraz brakiem zdrowia psychicznego i fizycznego. Satysfakcja z pracy odzwierciedla aspekty funkcjonowania
pracowników, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji i mogą służyć
jako wskaźnik dostarczający menedżerom cennych informacji (Kulikowski 2016, s. 83-84;
Babiarczyk, Fraś, Ulman-Włodarz, Jarosova 2014, s. 100; Westover 2011, s. 63-76).
Jednym z prekursorów badań satysfakcji pracowników był R. Hoppock, który w 1935
r. zdefiniował tę koncepcję jako „dowolną kombinację uwarunkowań psychologicznych
i środowiskowych, w przypadku których osoba z prawdziwym przekonaniem może powiedzieć <jestem zadowolony ze swojej pracy>”. Podejście to pokazuje, że satysfakcja
z pracy wynika z wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które muszą
zostać zidentyfikowane i zmierzone. Dlatego można powiedzieć, że ta definicja zawiera imperatyw badania warunków, w których osiąga się satysfakcję (Kosiorek 2012, s. 200).
Od lat 60. XX w. satysfakcję z pracy rozumiano jako postawę o dwóch aspektach: emocjonalnym (uczucia pracownika w pracy i w stosunku do pracy) oraz poznawczym (co pracownik myśli o swojej pracy – ocenie pracy) (Zalewska 2003, s. 50; Springer 2011, s. 164; Haffer
2015, s. 157-158). Emocjonalny aspekt satysfakcji z pracy uwzględnia zadowolenie
z bezpośredniej i krótkoterminowej reakcji emocjonalnej osoby, przede wszystkim w wyniku
zaspokojenia potrzeb i zmniejszenia napięcia (Borowska-Pietrzak 2014, s. 10). Wiele badań
skupiało się przede wszystkim na aspekcie poznawczym. Znajduje to odzwierciedlenie
w ilości i strukturze potencjalnych składników i wskaźników satysfakcji zaproponowanych
w literaturze przedmiotu. Podejście to opiera się na założeniu, że dobra ocena poznawcza może być podstawą do wyciągania wniosków na temat aspektu emocjonalnego. Kolejne badania
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empiryczne nie w pełni potwierdziły tę hipotezę, a to oznaczało potrzebę względnie niezależnych badań. Według A.P. Brefa (2002, s. 282-286), emocjonalny aspekt satysfakcji
z pracy może być heterogeniczny, ponieważ składa się ze stanów emocjonalnych, doświadczenia zawodowego i emocjonalnego stosunku do pracy. Stan emocjonalny można zdefiniować jako samopoczucie lub uczucie w miejscu pracy, a komponent poznawczy jako satysfakcję z pracy. R.E. Spector wyraża inne stanowisko: uważa, że satysfakcja z pracy odnosi się do
uczuć ludzi dotyczących pracy i jej elementów, a zatem do oceny „na ile pracownik lubi lub
nie lubi swojej pracy” (Borowska-Pietrzak 2014, s. 10). W literaturze przedmiotu najczęściej
cytowaną definicją satysfakcji z pracy jest zdanie A.A. Locke'a, że zadowolenie z pracy jest
„przyjemnym stanem emocjonalnym w wyniku postrzegania przez człowieka jego pracy jako
znaczącej. Te wartości odpowiadają jej potrzebom”. Ta interpretacja jest łącznikiem między
różnymi sposobami postrzegania satysfakcji. Definicja E.A. Locke mówi, że zadowolenie
z pracy jest pozytywnym stanem emocjonalnym w wyniku oceny pracy jako aktywności prowadzącej do osiągnięcia celów zawodowych lub przyczyniającej się do ich osiągnięcia; jednak obecnie wskazano, że doświadczenie emocjonalne związane z pracą i ocenami pracy są
dwiema różnymi konstrukcjami z różnymi przyczynami i konsekwencjami (Kulikowski 2016,
s. 81). Profesjonalne podejście do satysfakcji zaproponowane przez E.A. Locke'a (Locke
1990, s. 240-246), określa ją jako główny wymiar skutecznego funkcjonowania osoby w pracy, opiera się na założeniu, że osoba musi posiadać zdolność, w organizacji lub w pracy, do
realizacji ważnych dla siebie celów. P.E. Spector wskazuje na dominującą rolę procesów poznawczych w kształtowaniu postaw wobec pracy, która jest kluczowym elementem satysfakcji pracowników. Podobnie P.K. Nair rozumie satysfakcję z pracy jako związek oparty na
indywidualnej ocenie miejsca pracy. Obejmuje nie tylko uczucia, ale także ocenę
i postrzeganie wartości pracy (Springer 2011, s. 163). Efektem satysfakcji z pracy może być
zaufanie międzypracownicze.
Zgodnie z teorią, zaufanie pracowników jest bardzo ważnym czynnikiem, który prowadzi
do sukcesu całej organizacji i jest ściśle związane z wieloma aspektami pracy, tj. na przykład
systemem motywacyjnym w miejscu pracy. W ekonomii i naukach społecznych szeroko
rozważane są zaufanie i jego cechy funkcjonalne, jego formy i przejawy, rola jako mechanizm
zmniejszania ryzyka w warunkach niepewności, jego aspekty poznawcze i aktywności
(McClellan 2014; Wyrwa 2014).
Teoria ekonomii i socjologii proponuje różne rodzaje zaufania: osobiste (interpersonalne),
bezosobowe (abstrakcyjne), sieciowe, systemowe, „działające” i wiele innych. Jak zauważył
P. Sztompka, działając w warunkach niepewności i braku kontroli, ryzykujemy, stawiamy na
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coś, zobowiązujemy się do niepewnych, niezależnych przyszłych działań innych ludzi. W ten
sposób dochodzimy do prostej, najbardziej ogólnej definicji zaufania: zaufanie to pożyczka,
którą zaciągamy przeciwko niepewnym przyszłym działaniom innych ludzi. W tym
rozumieniu zaufanie obejmuje dwa elementy: ufność i jej wyrażenie w praktyce (2012).
Wśród różnych interpretacji kategorii zaufania wyróżnia się: zaufanie jako część teorii
struktury (Giddens 2003), modernizacji refleksyjnej (Beck, Giddens i Lash 1994), teorii
systemów (Luhmann 2012), teorii racjonalnego wyboru (Coleman 1992). Zjawisko zaufania
zostało opisane z punktu widzenia kryteriów i wskaźników wiarygodności jednostki,
wskaźnika zdrowia społecznego (Fukuyama 1996), równowagi między rolami społecznymi
(Seligman 1997) lub dojrzałości osoby i gotowości do przyjęcia odpowiedzialności za czyjeś
działania. P. Sztompka rozwinął również pojęcie „kultury zaufania”, która jest ważnym
warunkiem rozwoju społeczeństwa, biznesu, instytucji obywatelskich i wdrażania decyzji
podejmowanych przez władze. Niski poziom zaufania może stać się czynnikiem
powodującym konflikt. Tak więc behawioralne strategie zaufania mogą być lekkomyślne,
graniczące ze „ślepym zaufaniem” i polegać w pełni na systemach eksperckich. Ta sama
kultura zaufania lub nieufności może być charakterystyczna dla banków (WieczorekSzymańska 2016, s. 161-171).
W klasycznych modelach relacje zaufania mogą zaczynać się niemal od zera w sytuacji,
gdy oddziałujący na siebie aktorzy rozważają swoje zainteresowanie zaufaniem i obliczają
możliwość relacji opartych na zaufaniu. R.J. Lewicki, E.C. Tomlinson i N. Gillespie
zmieniają to podejście, pokazując, że w niektórych przypadkach pojawienie się relacji
zaufania jest uwarunkowane sytuacją, a rozwój zaufania może opierać się na wcześniejszym
doświadczeniu pracy zespołowej i skłonności do zaufania. Ponadto znajomość osoby nie
wystarcza do przewidzenia jej zachowania i zbudowania na tej podstawie zaufania do niej
(2006). S. Bhati i A. De Zoysa uzupełniają wyżej wspomnianą interpretację potrzebą
dowiedzenia się więcej o drugiej osobie w trakcie interakcji zawodowej, interakcji
społecznych i uwzględnienia poglądów kolegów na temat przedmiotu zaufania (2013).
Zaufanie międzypracownicze powstaje, gdy w organizacji istnieją odpowiednie elementy
instytucjonalne, społeczne i psychologiczne. Jest zjawiskiem o krytycznym znaczeniu:
powstaje, gdy dostrzega się wystarczającą ilość uspokajających czynników. Istnieje wiele
konfiguracji takich czynników, ale zakłada się, że pewien próg takich zlewających się
czynników jest potrzebny do przekonania typowego (prototypowego) członka organizacji,
który zaufał innym (Kramer 2010).
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międzypracownicze opiera się na schematycznej wiedzy i stereotypowych przekonaniach na
temat organizacji oraz na tym, że członkostwo w niej mówi nam o motywach, zamiarach
i
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międzypracownicze postrzegane jest jako konstrukt poznawczy.
Zaufanie międzypracownicze jest powiązane z lojalnością. Lojalność, podobnie jak
zaufanie (Górna-Łunkiewicz 2018; Jaźwiński 2017; Kramer 2010; Wyrwa 2014) i satysfakcja
z pracy (Akhtar, Nadir, Nadir 2016; Barska, Śnihur 2007; Kogay 2014) oddziałuje na wiele
aspektów zatrudnienia, w końcowym efekcie wpływając na poziom oraz strukturę popytu
i podaży pracy.
Lojalność można rozumieć w bardziej rygorystyczny albo szerszy sposób. Ten ostatni jest
ogólnie przyjęty i wiąże się z pewnym typem emocjonalnego przywiązania. Na przykład
R.T. Mowday, R.M. Steers i L.W. Porter (1979) określają zaangażowanie organizacyjne jako
poziom intensywności identyfikacji osoby i zaangażowania w konkretną organizację. Podobnie J.E. Mathieu i D.M. Zajac (1990) wskazują na lojalność jako jeden z powodów zaangażowania organizacyjnego. M. Hajdin (2005) twierdzi, że lojalność wiąże się ze świadomymi
emocjami. B. Narteh i R. Odoom (2015) wskazują na znaczenie przyjemności z relacji jako
przyczynę lojalności. T. Chirkowska-Smolak i M. Wnuk (w druku) jako przejawy lojalności
traktują dbanie o pozytywny wizerunek organizacji oraz skłonność do poświęceń i wyrzeczeń
na rzecz organizacji. Z kolei J.M. Elegido (2013, s. 497) może mieć rację w uznaniu lojalności raczej za „kontinuum niż zjawisko binarne”.
A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

W powyższym artykule (w tab. 1) zestawiono wybrane badania dotyczące konsekwencji
lojalności pracowników wobec pracodawców. Można zaobserwować, że ogólne nastawienie
do lojalności jest pozytywne. Większość autorów osiąga konsensus, że z lojalnością wiąże się
więcej pozytywnych, niż negatywnych efektów; jednak, jak podkreśla J.M. Elegido (2013),
zgodnie z popularnym założeniem, lojalność może być postrzegana jako przeszkoda
w rozwoju zawodowym. Niekiedy jest ona traktowana jako czynnik ograniczający racjonalne
myślenie i działanie.
Jak piszą J.L. Heskett, T.O. Jones, G.W. Loveman, W.E. Sasser i L.A. Schlesinger (1994),
lojalność pracowników jest uznawana za ważny czynnik determinujący lojalność klientów
i ostatecznie sukces organizacji usługowej. Co więcej, znalezienie zastępstwa wiąże się
z dodatkowymi kosztami, takimi jak przekwalifikowanie dotychczasowych pracowników,
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tymczasowe zatrudnienie, reklama, rozmowa kwalifikacyjna, selekcja i wybór najlepszych
kandydatów.
Podczas gdy lojalność pracowników bezsprzecznie przynosi korzyści przedsiębiorstwom,
jej brak w naturalny sposób wiąże się z kosztami rekrutowania pracowników lub zwiększania
poziomu lojalności już zatrudnionych. Według G.S. Beckera (1975), przedsiębiorstwa
i pracownicy chcą dzielić się zwrotami z inwestycji w kapitał ludzki i kosztami w celu
zmniejszenia możliwości kosztownej separacji.
Rolę lojalności i retencji pracowników można analizować również z perspektywy
makroekonomicznej. J.E. Mathieu i D.M. Zajac (1990, s. 174) krótko odnoszą się do tego
problemu, gdy wspominają, że: „z szerszej perspektywy, całe społeczeństwo ma tendencję do
czerpania korzyści z zaangażowania organizacyjnego pracowników w zakresie niższego
wskaźnika rotacji i być może wyższej produktywności lub jakości pracy lub obu
jednocześnie”.
Q5. Czy przyjęte narzędzia badawcze zaufania międzypracowniczego i job insecurity (oraz
lojalności poza cyklem) dają rzetelne rezultaty na próbie pracowników banków z Polski i Rosji?
C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis
of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology, Brill,
17 (3-4), s. 299-317.
Kaźmierczyk, J., Tarasova, A., Andrianova, E., Outplacement – an employment safety tool but not for everyone.
The relationship between job insecurity, new job opportunities and outplacement implementation (examples from
Polish and Russian banks), Cogent Business & Management, Taylor & Francis (tekst wysłany do wydawcy,
nieopublikowany; artykuł zawiera obliczenia analizy czynnikowej dla job insecurity, które wykorzystno jako
składową obliczeń uwzględnbionych w cyklu artykułów. Podobnie było w przypadku lojalności.).
A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

W celu potwierdzenia założenia o podziale lojalności na lojalność kalkulacyjną
i zaangażowanie emocjonalne oraz dla potwierdzenia jakości wyliczonych wskaźników lojalności, dla Polski i Rosji łącznie oraz dla obu krajów oddzielnie przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (ang. exploratory factor analysis – EFA; analiza głównych składników, PCA, oblimin). Całkowita wyjaśniona wariancja wyniosła 68,06% dla obu krajów łącznie, 66,74% dla Rosji i 67,68% dla Polski. Wszystkie dane wykorzystane w eksploracyjnej
analizie czynnikowej dały dwa składniki o wysokich współzależnościach. Potwierdziły to
wykresy osypiska, które wskazały również dwa składniki (zarówno w Polsce, jak i w Rosji).
Rzetelność skali lojalności kalkulacyjnej mierzona alfą Cronbacha wynosiła odpowiednio dla
obu krajów łącznie/dla Rosji/dla Polski: 0,707/0,712/0,686, dla zaangażowania emocjonalnego było to: 0,826/0,808/0,820, oraz dla lojalności ogółem: 0,677/0,656/0,681.
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Podobnie postąpiono w przypadku zaufania międzypracowniczego. Całkowita wyjaśniona
wariancja wyniosła 59,3% dla obu krajów łącznie, 57,6% dla Rosji i 58,2% dla Polski.
Wszystkie dane wykorzystane w EFA dały jeden składniki. Potwierdziły to wykresy osypiska,
które wskazały również jeden składniki (zarówno w Polsce, jak i w Rosji).
Eksploracyjna analiza czynnikowa potwierdziła również jakość indeksu job insecurity.
Całkowita wyjaśniona wariancja wyniosła 68,06%. Wszystkie dane wykorzystane
w eksploracyjnej analizie czynnikowej dały cztery składniki o wysokich współzależnościach
(Job Loss Insecurity, Job Changes Insecurity, Marginalisation Insecurity, Organisational
Survival Insecurity). Potwierdził to wykres osypiska, który wskazały również 4 składniki.
Rzetelność skali lojalności kalkulacyjnej mierzona alfą Cronbacha wynosiła 0,888.
Badania porównawcze przeprowadzone wśród bankowców w Polsce i Rosji pozwoliły na
stworzenie cechujących się dużą rzetelnością dwujęzycznych narzędzi umożliwiających ocenę poziomu lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego oraz zaufania międzypracowniczego. Przetestowano również rzetelność job insecurity. Zaproponowane pytania
testowe dają adekwatne rezultaty empiryczne.

Q6a. Jakie są relacje między zmiennymi demograficzno-społecznymi charakteryzującymi
pracowników a wybranymi instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków
pracy?
C3. Kaźmierczyk, J., Chinalska, A., 2018, Flexible Forms of Employment, an Opportunity or a Curse for
The Modern Economy? Case Study: Banks in Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (2),
s. 782-799.
C6. Kaźmierczyk, J., Aptacy, M., 2016, The management by objectives in banks: the Polish case, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 4 (2), s. 146-158.
C5. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V., Romashkina, G., Żelichowska, E., 2017, Diversity of Employee Incentives from The Perspective of Banks Employees in Poland – Empirical Approach, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5 (1), s. 116-126.
C4. Kaźmierczyk, J., Żelichowska, E., 2017, Satisfaction of Polish Bank Employees with Incentive Systems:
An Empirical Approach, The Baltic Region, 9 (3), s. 58-86.
C2. Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., 2017, Избранные показатели удовлетворенности работой:
сравнительный анализ польских и российских банков [Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej: analiza porównawcza polskich i rosyjskich banków], Вестник Тюменского государственного университета
[Zeszyt Naukowy Tyumen State University], 3 (4), s. 19-40.
C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology,
Brill, 17 (3-4), s. 299-317.

Większość (74,1%) pracowników banku jest zatrudnionych na początku swojej kariery
zawodowej za pomocą różnych rodzajów elastycznych umów o różnym czasie (60,5% na
podstawie umowy na czas określony). Tylko 18,8% mogło liczyć na umowę o pracę na czas
nieokreślony, co daje im najwięcej przywilejów zatrudnienia i najwyższe zabezpieczenie społeczne. Prawie 8% bankowców na wczesnych etapach kariery zawodowej jest zatrudnionych
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na podstawie umów zlecenia lub umów na realizację konkretnych prac, a 9,5% pracuje na
umowach czasowych (umowy na okres próbny lub umowy na zastępstwo).
Struktura form zatrudnienia w przypadku dalszego zatrudnienia (obecna forma zatrudnienia) wygląda zupełnie inaczej. Większość pracowników pracuje na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony (66,1%). Różne elastyczne formy zatrudnienia dotyczą 25,5%
pracowników. Najpopularniejszą formą jest umowa o pracę na czas określony i telepraca
(8,5%).
Stosowaniu elastycznych form zatrudnienia sprzyja: młody wiek pracownika (do 35 lat),
krótkie doświadczenie pracy u obecnego pracodawcy (do 7 lat), krótkie doświadczenie zawodowe w bankowości (do 10 lat) i krótkie całkowite doświadczenie zawodowe (do 12 lat).
Zarówno w przypadku pierwszej, jak i obecnej pracy, większy staż pracy i więcej doświadczenia sprzyja zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Odsetek młodych pracowników pracujących w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia był kilkakrotnie
wyższy niż wśród pracowników z dłuższym doświadczeniem. Na przykład 41,7% pracowników w wieku do 35 lat było zatrudnionych (obecnie) w ramach elastycznych form zatrudnienia. Jednocześnie odsetek starszych pracowników (powyżej 35 lat) zatrudnionych na podstawie tych form zatrudnienia wynosił tylko 13,7%.
Elastyczne formy zatrudnienia występują rzadziej na stanowiskach kierowniczych niż
na stanowiskach niekierowniczych. Menedżerowie byli częściej niż nie kierownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Na przykład, 92,5% menedżerów wyższego szczebla i tylko 69,1% pracowników niekierowniczych było zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony jest dominującą formą zatrudnienia dla menedżerów. Analiza wyraźnie oddziela
menedżerów wyższego szczebla od pracowników niebędących pracownikami kierowniczymi,
którzy znajdują się na przeciwnym biegunie w odniesieniu do formy zatrudnienia. Raport
Zielona Linia wskazuje również, że elastyczne formy zatrudnienia są stosunkowo rzadko wykorzystywane na stanowiskach kierowniczych (Zielona Linia 2011). Inne wyniki uzyskali D.
Bąk-Grabowska i A. Jagoda. Badania empiryczne przeprowadzone wśród 397 osób w 49
przedsiębiorstwach w Polsce potwierdziły, że kadra zarządzająca jest rzadziej niż inni pracownicy zatrudniana na podstawie umowy o pracę i częściej na podstawie samozatrudnienia.
Jednocześnie prawie nigdy nie są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych (2016).
Można podejrzewać, że menedżerowie banków są zatrudnieni na bardziej stabilnych warunkach niż pracownicy w innych sektorach. Ponadto specyfika banku jako instytucji zaufania
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publicznego wymusza (przynajmniej w teorii) większą więź między pracownikiem a bankiem.
Pracownicy z wykształceniem ekonomicznym byli zatrudniani w oparciu o elastyczne
formy zatrudnienia rzadziej niż ich odpowiednicy bez wykształcenia ekonomicznego. Jednocześnie zatrudniano ich częściej na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Podczas
gdy w przypadku pierwszej umowy o pracę różnice w odpowiedziach nie przekraczały 10
punktów procentowych, zwykle nieznacznie wzrastały w odniesieniu do obecnej umowy
o pracę. Pracując w banku, opłaca się zatem mieć wykształcenie ekonomiczne, które sprzyja
stabilności zatrudnienia. Rodzaj edukacji (ekonomiczna a nieekonomiczna) nabiera coraz
większego znaczenia dla form zatrudnienia. Edukacja ekonomiczna zapewniła pracownikom
większą stabilność. Można podejrzewać, że pracownicy z wykształceniem ekonomicznym są
„rdzeniem” pracowników, a ci, którzy nie mają wykształcenia ekonomicznego, mogą przyjąć
role wspierające (i podjąć działania pomocnicze).
Kobiety są nieco rzadziej (27,2%) niż mężczyźni (30,4%) zatrudnione na początku kariery
w ramach elastycznych form zatrudnienia. Jeśli założymy, że typowa umowa o pracę na czas
nieokreślony jest najbezpieczniejszą i najbardziej pożądaną formą zatrudnienia, podważa to
argument o dyskryminacji kobiet w miejscu pracy.
Elastyczne formy zatrudnienia są bardziej powszechne wśród młodych ludzi, którzy znajdują się na początku swojej kariery zawodowej (41,7%), niż wśród starszych pracowników
(13,7%). Teza ta została potwierdzona zarówno w odniesieniu do pierwszej, jak i obecnej
formy zatrudnienia pracowników. Ważne jest, że elastyczne formy zatrudnienia były bardziej
popularne wśród młodych ludzi z mniejszym stażem pracy (43,9% vs. 12,1%)
u obecnego pracodawcy, mniejszym doświadczeniem w bankowości (40,4% vs. 12,6%)
i mniejszym stażem pracy w ogóle (42,0% vs. 14,1%). Wyniki analizy empirycznej potwierdzają również tezę, która zakładała, że elastyczne formy zatrudnienia są rzadsze wśród kadry
kierowniczej. Im wyższa pozycja bankowca na drabinie kariery, tym bardziej prawdopodobne
jest, że będzie on zawierać tradycyjną umowę o pracę na czas nieokreślony,
a nie jedną z elastycznych form zatrudnienia. Teza ta została potwierdzona tylko w odniesieniu do obecnej formy zatrudnienia (kierownicy wyższego szczebla – 7,5%, średniego szczebla
– 18,7%, niższego szczebla – 17,8%, niekierowniczy – 30,9%).
Szczegółowa analiza płci respondentów zaangażowanych w system zarządzania przez cele wykazała różnicę ponad 10,2 punktów procentowych między kobietami i mężczyznami.
Spośród wszystkich mężczyzn, 27,4% wskazało na występowanie ZPC w miejscu pracy, podczas gdy odpowiadający odsetek kobiet wynosił 17,2%. Powodem tak dużej rozbieżności jest
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większa liczba mężczyzn niż kobiet zajmujących stanowiska kierownicze (Gayle, Golan
i Miller 2012, s. 831). Stanowiska te charakteryzują się występowaniem ZPC częściej niż
stanowiska szeregowe. Dowodzi to tezy, że mężczyźni pracujący w bankach są częściej objęci systemem zarządzania przez cele niż kobiety. U. Wilkesmann i C.J. Schmid (2012,
s. 44-45) doszli do podobnych wniosków w trakcie swoich badań. Zauważyli również, że kobiety w systemie ZPC zwracają większą uwagę na prawidłowe wykonywanie obowiązków
zawodowych niż mężczyźni.
Odsetek młodych pracowników (poniżej 35 lat włącznie) objętych ZPC wyniósł 23,2%.
Wśród starszych pracowników (powyżej 35 roku życia) odsetek ten wynosi 17,9%. Młodzi
pracownicy często reprezentują cechy, które w opinii rekruterów są najbardziej potrzebne na
rynku pracy; dlatego pracodawcy dokładają starań, aby silni podwładni byli emocjonalnie
związani ze swoimi firmami (DeKay 2013, s. 250). Z tego powodu, w odniesieniu do tych
pracowników, pracodawcy są bardziej skłonni do korzystania z szerokiej gamy metod i instrumentów motywacyjnych. Pomaga to im nawiązać i utrzymać wzajemne więzi i zatrzymać
młodych pracowników w przedsiębiorstwie (Kampioni-Zawadka 2014, s. 143).
W odniesieniu do kryterium wykształcenia zaobserwowano pewną asymetrię. Odnosi się
ona do poziomu wykształcenia pracowników zatrudnionych w ramach ZPC. Pracownicy
z wyższym wykształceniem, zarówno absolwenci kierunków ekonomicznych (24,1%), jak
i inni specjaliści (21,4%), są w dużej mierze objęci systemem. Tylko 11,4% absolwentów
średnich szkół ekonomicznych zadeklarowało pracę w ZPC, natomiast stosowanie ZPC potwierdza 13,7% absolwentów innych szkół. Zarządzanie przez cele nie było obserwowane
wśród absolwentów szkół podstawowych i zawodowych. Na tej podstawie pracowników
można podzielić na dwie grupy: osoby z dyplomem uniwersyteckim i osoby z wykształceniem średnim. Różnica między tymi grupami w przypadku ZPC może sięgać nawet 10%.
Wyniki potwierdzają tezę, zgodnie z którą pracownicy z wyższym wykształceniem są częściej
objęci systemem zarządzania przez cele niż ci z dyplomem szkoły średniej. Ta prawidłowość
znajduje odzwierciedlenie w relacji opisanej przez G.H. Graham’s (1968, s. 298) między zdobytym wykształceniem a wystąpieniem ZPC. Można to wyjaśnić charakterystyką stanowisk,
które podlegają ZPC. Zazwyczaj wyższe stanowiska organizacyjne wymagają wyższych kwalifikacji zawodowych; dlatego pracodawcy starają się wypełnić te oferty pracy kandydatami
z wyższym wykształceniem. Tacy pracownicy, nawet jeśli nie mają ścisłej edukacji ekonomicznej, najczęściej zostali nauczeni przyjmowania analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów (Jepsen, Troske i Coomes 2014, s. 97). W trakcie swoich badań D. Terpstra
i P. Olson (1984, s. 439) doszli do nieco innych wniosków. Przeanalizowali opinie pracowni-
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ków pracujących w ramach ZPC. Zgodnie z ich wynikami, po wdrożeniu systemu zarządzania
przez cele, pracownicy uznali, że wymagania dotyczące ich kwalifikacji zawodowych zostały
złagodzone.
Związek między stażem pracownika w obecnym banku a występowaniem ZPC jest bardzo interesujący. Zauważalną tendencją jest częstsze stosowanie ZPC wobec pracowników
o mniejszym doświadczeniu zawodowym w obecnym miejscu pracy niż w przypadku bardziej
doświadczonych. ZPC miało zastosowanie do 23,5% pracowników ze stażem do 7 lat
w obecnym miejscu pracy oraz do 17,7% pracowników ze stażem powyżej 7 lat. Trend ten
potwierdzono również w odniesieniu do stażu pracy w bankowości. Zaobserwowano, że
22,7% pracowników z co najmniej 10-letnim stażem pracy w bankowości jest objętych ZPC
w porównaniu z 17,9% dla osób z ponad 10-letnim stażem pracy. Jeśli chodzi o kryterium
całkowitego stażu pracy, 23,2% pracowników z 12-letnim stażem włącznie obejmuje ZPC,
natomiast dla pracowników ze stażem pracy powyżej 12 lat odsetek ten wynosi 18%.
Analiza systemu zarządzania przez cele w stosunku do stanowiska respondentów wykazała, że było ono bardziej powszechne wśród menedżerów wyższego szczebla (38,1%) niż kadry kierowniczej średniego szczebla (24,6%), menedżerów niższego szczebla (23,6%)
i w przypadku pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych (19,7%). Trend ten potwierdza również literatura fachowa. Niestety, istotność statystyczna tej analizy (p = 0,15) nie
spełnia poziomu istotności statystycznej 5% ustalonego dla nauk społecznych (Hansen, Lunde
i Nason 2005, s. 11).
Analiza wyników badań w odniesieniu do związku między liczbą motywatorów a płcią
pracowników wykazała, że: najliczniejszą grupą wśród kobiet były osoby motywowane tylko
jednym motywatorem (17% badanych kobiet), najliczniejszą grupą wśród mężczyzn były
osoby motywowane czterema instrumentami motywowania (17,6% badanych mężczyzn); im
więcej motywatorów jest wykorzystywanych w miejscu pracy, tym mniejszy jest odsetek
otrzymujących je kobiet. Przy rosnącej liczbie motywatorów stosowanych w miejscu pracy,
liczba pracowników płci męskiej wzrasta do pewnego stopnia, a następnie maleje, wśród pracowników zmotywowanych wieloma motywatorami (więcej niż trzy), przewaga męskiego
personelu była obserwowana w prawie wszystkich badanych grupach.
Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy: osoby na stanowiskach kierowniczych
i na stanowiskach niekierowniczych. Na tej podstawie zbadano liczbę instrumentów motywacyjnych stosowanych w obu grupach. Badania wykazały, że w obu grupach większość pracowników jest motywowana czterema instrumentami. W przedziale od 0 do 3 motywatorów
liczniejszą grupą jest kadra zarządzająca. Świadczy to o występowaniu większych rozbieżno-
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ści między dwiema badanymi grupami w zakresie obejmującym liczbę instrumentów motywacyjnych. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczby motywatorów zmniejsza się liczba pracowników; jednak w zakresie od 4 do 18 motywatorów personel zarządzający jest grupą liczniejszą. Podsumowując, pracownicy zarządzający są silniej motywowani niż pracownicy na
stanowiskach innych niż kierownicze.
Zgodnie z metodą CHAID, najważniejszym czynnikiem determinującym zgodność systemu motywacyjnego z indywidualnymi oczekiwaniami pracownika był wiek; młodsi pracownicy (do 27 roku życia) są bardziej zadowoleni z istniejącego systemu motywacyjnego.
Kolejnym różnicującym kryterium jest miejsce pracy (szczególnie dla młodszych pracowników) i płeć (szczególnie dla starszych pracowników). Pracownicy zatrudnieni w centrali banku, zwłaszcza młodsi pracownicy, wykazali większą satysfakcję z systemu motywacyjnego;
jednak kobiety w wieku powyżej 27 lat były nieco mniej zadowolone z systemu motywacyjnego niż mężczyźni w tej samej grupie wiekowej. W ich przypadku ważna była również liczba dni nieobecności w pracy w ostatnim roku. Kobiety w wieku powyżej 27 lat z wysokimi
wskaźnikami absencji były mniej zadowolone z istniejącego systemu motywacyjnego.
Zgodnie z metodą CRT, najważniejszym czynnikiem determinującym zgodność systemu
motywacyjnego z indywidualnymi oczekiwaniami pracownika była liczba dni nieobecności
w pracy w poprzednim roku. Metoda CRT, podobnie jak metoda CHAID, dowiodła, że pracownicy o wyższej frekwencji są bardziej zadowoleni z systemu motywacyjnego. Osoby, które były nieobecne w pracy przez średnio co najmniej 4,5 dnia, można podzielić na dwie grupy: młodzież – do 27,5 roku życia (bardziej zadowolona) i starszych – powyżej 27,5 lat
(mniej zadowolonych). Obserwacje te są w dużej mierze spójne z wynikami metody CHAID.
Okazuje się, że dla zadowolenia pracownika z systemu motywacyjnego ważne są: młody
wiek, wysoka frekwencja w pracy i płeć (mężczyzna).
Mężczyźni w bankach są bardziej zadowoleni z systemu motywacyjnego istniejącego
w ich miejscu pracy niż kobiety. Wniosek ten służy również jako częściowe potwierdzenie
badań przeprowadzonych przez organizację Catalyst, które wykazały, że kobiety są ogólnie
mniej zadowolone ze swojej kariery zawodowej niż mężczyźni (Ibarra, Carter, Silva 2010,
s. 82).
Warto również zastanowić się, jak ważne jest stanowisko zajmowane przez pracownika dla
jego zadowolenia z systemu motywacyjnego. Można przypuszczać, że kobiety są mniej zadowolone z systemu motywacyjnego, ponieważ częściej zajmują stanowiska inne niż mężczyźni. Nawet jeśli pracownicy płci żeńskiej zajmowaliby wysokie stanowiska, nadal byliby
mniej zadowoleni z istniejącego systemu motywacyjnego na ich stanowisku pracy.
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Z drugiej strony, metoda CRT wykazała, że kobiety na stanowiskach kierowniczych są
nieco bardziej zadowolone z systemu motywacyjnego niż kobiety na stanowiskach innych niż
kierownicze, a płeć nadal jest ważniejsza dla stopnia zadowolenia pracownika niż zajmowane
stanowisko. I odwrotnie, metoda CHAID nie wykazała, że stanowisko jest ważne dla zadowolenia kobiet.
Badanie nie wykazało statystycznej różnicy w zaufaniu międzypracowniczym w zależności od poziomu wykształcenia (w obu krajach łącznie i w każdym z krajów oddzielnie).
Edukacja nie ma wpływu na zaufanie międzypracownicze, co odnosi się zarówno do grupy
niekierowniczej, jak i kierowniczej. Większość pracowników bankowych w Polsce i Rosji
posiada wyższe wykształcenie (często w dziedzinie ekonomii lub zarządzania), co mogło
mieć znaczący wpływ na uzyskane wyniki; dlatego dokonano podziału na pracowników
z wyższym wykształceniem ekonomicznym i pracowników z innymi rodzajami wykształcenia. Jak się okazało, nie zaobserwowano żadnej różnicy w poziomie zaufania
w tych grupach14. Poziomy zaufania międzypracowniczego w grupach o różnym poziomie
wykształcenia były podobne. Może to wynikać ze struktury zatrudnienia w bankach i tego, że
większość pracowników posiada wyższe wykształcenie.
Q6b. Jakie są relacje między zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi banki
a wybranymi instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy?
C3. Kaźmierczyk, J., Chinalska, A., 2018, Flexible Forms of Employment, an Opportunity or a Curse for
The Modern Economy? Case Study: Banks in Poland, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6 (2),
s. 782-799.
C6. Kaźmierczyk, J., Aptacy, M., 2016, The management by objectives in banks: the Polish case, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 4 (2), s. 146-158.
C5. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V., Romashkina, G., Żelichowska, E., 2017, Diversity of Employee Incentives from The Perspective of Banks Employees in Poland – Empirical Approach, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5 (1), s. 116-126.
C2. Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., 2017, Избранные показатели удовлетворенности работой:
сравнительный анализ польских и российских банков [Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej: analiza porównawcza polskich i rosyjskich banków], Вестник Тюменского государственного университета
[Zeszyt Naukowy Tyumen State University], 3 (4), s. 19-40.
C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology,
Brill, 17 (3-4), s. 299-317.

W przypadku obecnej (aktualnej) formy zatrudnienia okazało się, że banki komercyjne
(31,1%) częściej niż spółdzielnie (20,1%) korzystają z elastycznych form zatrudnienia,
a jednocześnie rzadziej korzystają z umów o pracę na czas nieokreślony. Można to wyjaśnić
bardziej korporacyjnym charakterem banków komercyjnych, innym sposobem zarządzania
14

Rosja: wyższe wykształcenie ekonomiczne = 2,73, inny rodzaj wykształcenia = 2,81, test Manna-Whitneya:
U = 10153,5; W = 33899,5; Z = -1,521; p = 0,128, Polska: wyższe wykształcenie ekonomiczne = 2,32, inny
rodzaj wykształcenia = 2,34, test Manna-Whitneya: U = 424488,5; W = 813891,5; Z = -0,589; p = 0,556.
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i inną kulturą organizacyjną tych dwóch rodzajów banków. Pracownicy banków komercyjnych są młodsi, mają krótszy staż pracy (staż pracy u obecnego pracodawcy,
w bankowości i całkowite doświadczenie zawodowe).
Zarówno w przypadku pierwszej, jak i obecnej (aktualnej) formy zatrudnienia okazało się,
że banki, których większościowymi udziałowcami są inwestorzy zagraniczni (32,6%), częściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia niż te, które są własnością kapitału krajowego (23,6%). Jest to związane z faktem, że wszystkie banki spółdzielcze w Polsce mają
większościowy kapitał krajowy, podczas gdy większość banków komercyjnych jest w większości własnością inwestorów zagranicznych.
Zaobserwowano różnicę w występowaniu zarządzania przez cele między bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. 26,3% wszystkich respondentów pracujących w bankach komercyjnych stwierdziło, że są objęci systemem ZPC, podczas gdy w bankach spółdzielczych
odsetek ten wynosił tylko 5,8%. Przyczyną tak dużej dysproporcji może być nieproporcjonalnie mniejsza siła kapitału i wyniki banków spółdzielczych w porównaniu z bankami komercyjnymi (Rolski 2015, s. 256). Mniej zamożne banki spółdzielcze mogą charakteryzować się
niższą jakością kadry kierowniczej. Może to prowadzić do podjęcia niewłaściwych działań
w procesie zarządzania (Komisja Nadzoru Finansowego 2015, s. 8), stosowania przestarzałej
technologii, niskiego poziomu innowacyjności i braku nowoczesności (Związek Banków Polskich 2013, s. 10).
Jeśli chodzi o kapitał większościowy, można zaobserwować powszechność występowania
ZPC w bankach z przewagą kapitału zagranicznego (28,3%), w porównaniu do banków
z przewagą kapitału krajowego (13,5%). Tak wysoka procentowa różnica może być spowodowana transferem wiedzy bankowej i wdrożeniem nowoczesnych standardów obowiązujących w „bankach matkach” (Rzyman i in. 2015). Jednym z tych standardów było ZPC, z powodzeniem stosowane w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w krajach zachodnich
(Fulk, Bell, Bodie 2011, s. 18). Rzadsze stosowanie ZPC w bankach z większościowym kapitałem krajowym może wynikać z niedoboru technologicznego lub niskiej kultury zarządzania
(Dąbrowska-Gruszczyńska 2013, s. 43).
Zarządzanie przez cele charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem w zależności od miejsca pracy. Prawie co trzeci respondent (32,1%) pracujący w działach back office potwierdził
wystąpienie systemu ZPC na swoim stanowisku. W działach mających bezpośredni kontakt
z klientami (front office) 18,1% respondentów stwierdziło, że jest zaangażowanych w ten system. Ta prawidłowość potwierdza relacje opisane przez H. Tossiego, S. Carrolla (1968,
s. 418) i G.H. Graham (1968, s. 297). Zgodnie z ich analizami, zarządzanie przez cele wystę-
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puje częściej na wyższych stanowiskach w hierarchii organizacyjnej. Znając charakterystykę
zatrudnienia w bankowym back office (Muniesa i in. 2011, s. 1193-1195), można założyć, że
większość menedżerów wyższego szczebla pracuje na tego typu stanowiskach.
Inną zauważalną tendencją jest wzrost występowania zarządzania przez cele wraz ze
wzrostem wielkości miejscowości, w której znajduje się bank. Miasta liczące mniej niż 50
000 mieszkańców oraz 50 000-100 000 osób wykazały, że udział ZPC wynosi odpowiednio
7,3% i 23,3%. Wśród miast liczących 100 000-200 000 mieszkańców 25,3% respondentów
zadeklarowało objęcie systemem zarządzania przez cele. Największy udział ZPC stwierdzono
w miastach od 200 000 do 500 000 mieszkańców (30,6%) lub powyżej (31,5%). Rozwój
w głównych ośrodkach miejskich oparty jest na generowaniu i wdrażaniu innowacyjnych
technologii i wykorzystywaniu wartości intelektualnych; jednocześnie pomaga stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego (Wrana 2013, s. 9). Duże miasta są siedzibami central banków i oddziałów regionalnych, co jest czynnikiem sprzyjającym zatrudnianiu
menedżerów według zasad ZPC.
Banki komercyjne stosują bardziej zróżnicowane motywatory niż banki spółdzielcze.
Badania wykazały, że większość respondentów pracujących w bankach spółdzielczych jest
motywowana jednym motywatorem. Pracownicy zmotywowani kilkoma motywatorami stanowią stosunkowo dużą grupę, jednak osoby motywowane ośmioma lub większą liczbą motywatorów są rzadkością. Jeśli chodzi o personel banków komercyjnych, wyniki badań wykazały nieco inną tendencję: wraz z rosnącą różnorodnością motywatorów liczba pracowników
wzrasta, a następnie spada. Wśród pracowników zmotywowanych wieloma motywatorami
(więcej niż trzema) przewagę pracowników banków komercyjnych zaobserwowano we
wszystkich badanych grupach. Oznacza to, że istnieje stosunkowo niewielka grupa pracowników, którzy motywowani są tylko jednym lub dwoma motywatorami (w porównaniu do banków spółdzielczych).
Różnice między Polską i Rosją w poziomie lojalności, satysfakcji pracowniczej i zaufania
międzypracowniczego zostały scharakteryzowane przy opisie pytania badawczego dotyczącego różnic i podobieństw między Polską i Rosją (Q7).
Q7. Jakie są podobieństwa i różnice w zatrudnieniu w polskich i rosyjskich bankach
w odniesieniu do postrzegania stosunków pracy?
C2. Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., 2017, Избранные показатели удовлетворенности работой:
сравнительный анализ польских и российских банков [Wybrane wskaźniki satysfakcji pracowniczej: analiza
porównawcza polskich i rosyjskich banków], Вестник Тюменского государственного университета [Zeszyt
Naukowy Tyumen State University], 3 (4), s. 19-40.
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C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis
of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology, Brill,
17 (3-4), s. 299-317.
A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

Satysfakcja pracownicza mierzona zarówno odpowiedziami na ogólne pytanie
o satysfakcję, jak i mierzona za pomocą obu indeksów, była znacznie wyższa w Rosji. Największe różnice zaobserwowano w przypadku Indeksu Nagrody i Sprawiedliwości (średni
effect size – współczynnik Glassa) (tab. 5). Różnica w przypadku ogólnej satysfakcji,
i w przypadku Indeksu Relacji z Kierownictwem była nieco niższa (effect size miał wartość
zbliżoną do średniej). Odpowiedzi dotyczące każdego z analizowanych aspektów dawały niższe wartości w Polsce (odpowiednio 2,747; 2,61; 2,30) niż wartość najniżej ocenianego
aspektu w Rosji, jakim były nagrody i sprawiedliwość (2,748). Obserwacje te potwierdza także wykres 1. Można na nim zaobserwować, że liczba pozytywnych odpowiedzi
w przypadku Rosji jest wyższa niż w przypadku Polski. Natomiast w Polsce było więcej niż
w Rosji odpowiedzi negatywnych, świadczących o mniejszej satysfakcji pracowniczej zarówno ogólnej, jak i dotyczącej relacji z kierownictwem, czy nagród i sprawiedliwości (wykres
1).

Satysfakcja ogólna
Indeks Relacji
z Kierownictwem
Indeks Nagrody
i Sprawiedliwości

Błąd standardowy kurtozy

Błąd standardowy skośności

Skośność

Odchylenie standardowe

3,18
3,01

3,00
3,17

Rosja
3
4

0,91
0,83

-1,28
-1,04

0,13
0,13

1,56
1,17

0,257
0,26

359

2,75

2,8

2,8

0,63

-0,48

0,13

0,17

0,26

Kurtoza

Mediana

359
359

N

Średnia

Wskaźniki

Dominanta

Tab. 5. Satysfakcja z pracy w sektorze bankowym w Polsce i Rosji

Polska
Satysfakcja ogólna
1906
2,75
3
3
0,97
-1,00
0,056
0,69
0,11
Indeks Relacji
1917
2,61
2,67
3
0,94
-0,44
0,056
-0,40
0,11
z Kierownictwem
Indeks Nagrody
1915
2,30
2,30
2,5
0,73
-0,19
0,056
-0,24
0,11
i Sprawiedliwości
Uwaga: różnice między Polską i Rosją są istotne statystycznie (ogólna satysfakcja z pracy w banku: U MannaWhitneya 250022,5, W Wilcoxona = 2067393,5, z = -8,888416, istotność asymptotyczna (dwustronna) = 0,000,
współczynnik Glassa (effect size) = 0,2692; Indeks Relacje z Kierownictwem: U Manna-Whitneya 256272,0,
W Wilcoxona = 2094675,0, z = -7,698918, istotność asymptotyczna (dwustronna)=0,000, współczynnik Glassa
(effect size) = 0,2553; Indeks Nagrody i Sprawiedliwości: U Manna-Whitneya 217584,50, W Wilcoxona
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= 2052154,50, z = -11,058374, istotność asymptotyczna (dwustronna)=0,000, współczynnik Glassa (effect size)
= 0,3670).
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań własnych.

W artykule poświęconym satysfakcji pracowniczej pokazałem również i zinterpretowałem
matrycę zależności IRK i INS.
Wykres 1. Indeks Relacji z Kierownictwem (IRK) i Indeks Nagrody i Sprawiedliwości (INS)
pracowników banków w Rosji i Polsce (procent odpowiedzi)
100%
80%

3-4

60%

2-3

40%

1-2

20%

0-1

0%
Rosja IRK

Polska IRK

Rosja INS

Polska INS

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań własnych.

Jeśli chodzi o Polskę, następujące elementy okazały się najważniejsze dla wskaźnika zaufania międzypracowniczego: uczciwość, troska i otwartość. Dokładnie te same elementy
były ważne dla pracowników rosyjskiego banku, ale ich kolejność była inna: opieka znalazła
na pierwszym miejscu, po niej otwartość i uczciwość. Bardzo podobna struktura głównych
czynników zarówno dla Rosji, jak i Polski wskazuje na wysoki poziom ogólności uzyskanych
wyników. Można stwierdzić, że banki w obu krajach działają w podobny sposób, a ludzie
reagują w podobny sposób na instrumenty polityki personalnej, jednak kontekst społeczny,
w którym powstaje zaufanie międzypracownicze w bankach Rosji i Polski, nie jest taki sam.
Wyższy poziom zaufania międzypracowniczego w Rosji wynika z dużego wkładu subindeksów wspólnych, podzielanych wartości i bezpieczeństwa pracy. Z drugiej strony,
w polskich bankach zaobserwowano większy wkład subindeksów uczciwości, zaufania diadycznego i uznania.
Można wnioskować, że w Polsce strukturę zaufania tworzą głównie bezosobowe lub uogólnione osądy dotyczące uczciwości, opieki i wsparcia. W przeciwieństwie do tego, w Rosji
zaufanie międzypracownicze powstaje głównie w oparciu o wsparcie (opiekę), otwartość na
dialog, a następnie generalny osąd na temat uczciwości i sprawiedliwości. Można przypuszczać, że zarządzanie zaufaniem międzypracowniczym w rosyjskich bankach powinno opierać
się na wykazaniu troski i otwartości, podczas gdy w Polsce można nim zarządzać na podstawie należytego uwzględnienia integralności i uczciwości komunikacji społecznej.
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W przypadku Polski, średnia wartość odpowiedzi na bezpośrednie pytanie o zaufanie była
wyższa niż wartość każdego subindeksu, który mierzył zaufanie pośrednio. Łączna średnia
wartość wszystkich subindeksów (bez pytania bezpośredniego) wynosiła 2,28 dla Polski,
podczas gdy deklarowana wartość zaufania wynosiła 2,61. Podobne wyniki uzyskano dla Rosji. Odpowiedź dotycząca bezpośredniego zaufania wyniosła 3,01, podczas gdy średni wskaźnik zaufania dla Rosji (bez pytania bezpośredniego) wynosił 2,71. Jeśli chodzi o Rosję, jedynym subindeksem, który był nieco wyższy niż wartość odpowiedzi na bezpośrednie pytanie
o zaufanie, było uznanie (3,13). Rosja charakteryzuje się wysokim deklaratywnym zaufaniem. Polacy boją się natomiast zwolnienia. Społeczeństwo nie jest jeszcze wystarczająco
dojrzałe, aby wyrazić swoje poglądy i opinie na temat zatrudnienia i kolegów. Pracownicy,
którzy deklarują wysoki poziom zaufania, robią to głównie po to, aby zyskać przychylność
pracodawcy.
Wykazałem, że zaufanie międzypracownicze w Polsce jest niższe (2,33) niż w Rosji
(2,75). Różnica między próbą rosyjską i polską jest istotna statystycznie w odniesieniu do
stanowisk kierowniczych średniego15 i niższego szczebla16, a także na stanowiskach niekierowniczych 17 . Różnica między Federacją Rosyjską a Polską nie jest istotna statystycznie
w odniesieniu do najwyższego kierownictwa18 (wykres 2).
Wykres 2. Zaufanie międzypracownicze w Rosji i Polsce według zajmowanego stanowiska
3,2
3
2,8
Rosja

2,6

Polska
2,4
2,2
Pracownicy
niekierowniczy

Kierownicy
Kierownicy
Kierownicy
niższego szczebla średniego szczebla wyższego szczebla

Źródło: obliczenia własne.

15

Rosja = 2,98, Polska = 2,48; Mann-Whitney U = 1074,5; W = 9459,5; Z = −4,2; p = 0,000, współczynnik
Glassa = 0,48.
16
Rosja = 2,71, Polska = 2,41; Mann-Whitney U = 1373,0; W = 13001,0; Z = −2,5; p = 0,013, współczynnik
Glassa = 0,31.
17
Rosja = 2,71, Polska = 2,29; Mann-Whitney U = 110583,0; W = 1213938,0; Z = −9,8; p = 0,000, współczynnik Glassa = 0,39.
18
Mann-Whitney U = 32,0; W = 978,0; Z = −0,6; p = 0,545.
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Wyniki potwierdzają, że w Polsce poziom zaufania międzypracowniczego jest niższy niż
w Rosji. Mimo że Rosja zajmuje ostatnie miejsca w wielu rankingach zaufania, poziom zaufania międzypracowniczego w Polsce jest jeszcze niższy. Polska charakteryzuje się innym
poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego niż Rosja. Jej gospodarka jest bardziej
otwarta niż gospodarka rosyjska, dlatego w Polsce procesy globalizacji, takie jak konsumpcjonizm, są bardziej powszechne. Z powodu prawie 50 lat socjalizmu w Polsce, kapitalistyczne zasady uogólnionego zaufania nie miały szansy się zakorzenić. Zasady te są zazwyczaj
opracowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Socjalizm nie pozwolił Polsce
przekształcić się w pełnoprawne społeczeństwo obywatelskie. Podobną sytuację można zaobserwować także w Rosji, ale to polskie społeczeństwo wydaje się być bliższe zasadom indywidualizmu i konsumpcjonizmu, które Polacy przyjęli ze współczesnego systemu kapitalistycznego. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie ufają wąskiemu gronu ludzi, najczęściej swoim
rodzinom i (w mniejszym stopniu) najbliższym przyjaciołom. Ludziom w najbliższym otoczeniu brakuje jednak wzajemnego zaufania, jakie można zaobserwować w innych społeczeństwach. Brak uogólnionego zaufania (które ma wyższy poziom abstrakcji) przejawia się
w potrzebie kontroli, tak powszechnej w Rosji: niezliczone dokumenty, certyfikaty
i „spravki” są wymagane nie tylko od kredytobiorców, ale także od pracowników. Podkreśla
to znaczenie ogólnego zaufania jako reduktora kosztów dla przedsiębiorstw i gospodarki krajowej jako takiej.
Rosyjski rynek pracy charakteryzuje się niską elastyczności poziomu zatrudnienia względem zmian cyklu koniunkturalnego. Ochłodzenie gospodarcze zazwyczaj przekłada się na
zmniejszenie godzin pracy, a nie na zmniejszenie liczby etatów (Kapelyushnikov 2001). Dodatkowo globalizacja spowodowała, że relacje międzyludzkie są komercjalizowane zarówno
w Rosji, jak i w Polsce. W Rosji daje się obserwować transformacja motywacji pracowników,
tj. odejście od lojalności charakterystycznej dla czasów sowieckich na rzecz lojalności na zasadzie wzajemności. Pracownicy w Polsce wykazują znacznie niższy poziom lojalności
(1,63) niż pracownicy w Rosji (2,10), o czym świadczą dane zebrane 19 w tabeli 6. Wielkość

19

Rozkład nie był zgodny z rozkładem normalnym (test Kołmogorova-Smirnowa: lojalność ogółem w obu krajach łącznie: m = 1,70, SD = 0,67, p<0,0001; lojalność kalkulacyjna w obu krajach łącznie: m = 0,85, SD = 0,80,
p<0,0001; zaangażowanie emocjonalne w obu krajach łącznie: m = 2,55, SD = 0,92, p<0,0001; lojalność ogółem
w Rosji: m = 2,10, SD = 0,69, p<0,0001; lojalność kalkulacyjna w Rosji: m = 1,15, SD = 0,85, p<0,0001; zaangażowanie emocjonalne w Rosji: m = 3,01, SD = 0,86, p<0,0001; lojalność ogółem w Polsce: m = 1,63, SD
= 0,64, p<0,0001; lojalność kalkulacyjna w Polsce: m = 0,80, SD = 0,77, p<0,0001; zaangażowanie emocjonalne
w Polsce: m = 2,47, SD = 0,91, p<0,0001). Różnice są statystycznie istotne zarówno w odniesieniu do ogólnego
poziomu lojalności w Polsce i Rosji (test Manna-Whitneya, U = 1122,50, W = 2051563,50, Z = -11,67,
p<0,0001, współczynnik Glassa = 0,3864), a także poziomu lojalności kalkulacyjnej (test Manna-Whitneya,
U = 253958,50, W = 2092361,50, Z = -7,92, p<0,0001, współczynnik Glassa = 0,2599), jak i zaangażowania
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efektu jest umiarkowana w przypadku ogólnej lojalności i zaangażowania emocjonalnego
oraz słaba w stosunku do lojalności kalkulacyjnej. Odzwierciedla to historycznie wysoki poziom lojalności wśród rosyjskich pracowników.
Tab. 6. Lojalność ogółem, lojalność kalkulacyjna i zaangażowanie emocjonalne w Polsce i Rosji
Polska
m
Q1
Lojalność kalkulacyjna
0,80
0,33
Zaangażowanie emocjonalne
2,47
2,00
Lojalność ogółem
1,63
1,19
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiety.
Rodzaj lojalności

Q3
1,00
3,00
2,00

m
1,15
3,01
2,10

Rosja
Q1
0,67
2,67
1,67

Q3
1,67
3,67
2,50

Q8. Czy można wyróżnić odrębne segmenty zatrudnienia w bankach w Polsce i w Rosji?
Na podstawie cyklu artykułów i badania instrumentów personalnych oraz postrzegania polityki personalnej można stwierdzić, że zarówno w Polsce, jak i w Rosji w bankach występuje
segmentacja zatrudnienia. Na schemacie 5 zaprezentowano najważniejsze hipotezy szczegółowe dotyczące relacji między instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków
pracy a zmiennych demograficzno-społecznymi charakteryzującymi pracowników i zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi banki. Za cechy charakteryzujące pierwszorzędne
miejsca pracy przyjmuję: wyższą satysfakcję z systemów motywacyjnych, satysfakcją z pracy, wyższą lojalność, wyższe zaufanie międzypracownicze, większą liczbę motywatorów
i mniejszą liczbę elastycznych form zatrudnienia. Z kolei zarządzanie przez cele, ze względu
na nacisk i powszechną niechęć pracowników do podnoszenia wydajności pracy, a także ze
względu na nadużywanie ZPC niezgodnie z pierwotnymi teoretycznymi założeniami (tj. eksponowanie jedynie celów sprzedażowych), przyjmuję za cechę charakteryzującą drugorzędne
miejsca pracy. Za pierwszorzędny segment zatrudnienia przyjmuję taki, w przypadku którego
liczba pierwszorzędnych instrumentów personalnych i postrzegania stosunków pracy przeważa nad liczbą drugorzędnych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków
pracy. Przy takich założeniach, wstępnie do pierwszorzędnego segmentu zatrudnienia można
zaliczyć: starszych pracowników, osoby o długim stażu pracy, osoby z niższym wykształceniem, osoby z wykształceniem ekonomicznym, kierowników, pracowników z małą absencją
w pracy, pracowników front office, pracowników z Rosji, pracowników banków spółdzielczych, pracowników zatrudnionych w bankach z przewagą kapitału krajowego. Do drugorzędnego segmentu można zaliczyć: młodszych pracowników, osoby o krótkim stażu pracy,
emocjonalnego (test Manna-Whitneya, U = 219566,50, W = 2057969,50, Z = -10,99, p<0,0001, współczynnik
Glassa = 0,3619).
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osoby z wyższym wykształceniem, osoby z wykształceniem nieekonomicznym, niekierowników, pracowników z dużą absencją w pracy, pracowników back office, pracowników z Polski, pracowników banków komercyjnych, pracowników zatrudnionych w bankach z przewagą
kapitału zagranicznego. Różnice między mężczyznami i kobietami były istotne statystycznie,
ale znosiły się w ramach różnych instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków
pracy. Tym samym kobiet i mężczyzn nie można jednoznacznie zaklasyfikować do pierwszorzędnego albo drugorzędnego segmentu zatrudnienia.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że całkowite wypełnienie „mapy segmentacyjnej”
może wpływać na uzyskane wyniki segmentacji. Znaczące mogą być wszystkie relacje między instrumentami polityki personalnej i postrzeganiem stosunków pracy a zmiennymi demograficzno-społecznymi charakteryzującymi pracowników i zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi banki.
Q9. W jaki sposób doświadczenie w zakresie zatrudnienia w bankach w Polsce może być pomocne dla optymalizacji zatrudnienia w bankach w Rosji?
C1. Kaźmierczyk, J., Davydenko, V.A., Romashkina, G.F., Andrianova, E.V., 2018, A Comparative Analysis of the Levels of Collective Trust among the Banking Staff in Poland and Russia, Comparative Sociology,
Brill, 17 (3-4), s. 299-317.
A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

Szereg podobieństw między analizowanymi krajami okazał się niedostateczny by
zdecydować o podobieństwie poziomu lojalności i zaufania międzypracowniczego. To z kolei
ma znaczenie praktyczne w przypadku zarządzania międzynarodowymi koncernami
mającymi swoje oddziały w Polsce i Rosji. Potwierdza się, że instrumenty personalne
należy adaptować do lokalnych warunków. Biorąc natomiast pod uwagę konsekwencje
polskich procesów restrukturyzacyjnych i powszechność zamknięć banków w Rosji, można
rekomendować Rosjanom szczególną uwagę w odniesieniu do negatywnych konsekwencji
restrukturyzacji a przede wszystkim zwolnień. Takimi konsekwencjami są obniżenie
poziomu lojalności i zaufania międzypracowniczego oraz wzrost job insecurity. Być może
rozwiązaniem niedocenianym w Polsce, które mogłoby zostać zaimplementowane w Rosji
jest outplacement. Z drugiej jednak strony, jest to kosztowny instrument i raczej mało
prawdopodobne jest, że stanie się powszechny. Ponadto w Rosji (i nie tylko) często wierzy się
w stwierdzenie, że zastraszony pracownik jest łatwiejszy do zarządzania. Tymczasem polskie
doświadczenie pokazuje, że w przypadku zapowiedzi restrukturyzacji dobrzy pracownicy
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często nie czekają na decyzje swojego pracodawcy, tylko podejmują zapobiegawcze
i wyprzedzające kroki szukając pracy u konkurencji.
Wbrew

powszechnym

oczekiwaniom

okazuje

się,

że

poziom

zaufania

międzypracowniczego w bankach w Rosji jest wyższy niż w Polsce. Można to przypisać
ogólnemu, niskiemu poziomowi zaufania w obu krajach i wyższemu kolektywizmowi
w Rosji, co ilustruje wiele różnych badań. Znaczenie ma także wspólna historia tych krajów,
obciążona erą socjalizmu, która nie tylko wpłynęła na wydajność pracy i poziom życia, ale
także na relacje zbiorowe. Biorąc pod uwagę, że Polska jest nieco bardziej rozwiniętym
i zglobalizowanym krajem, można założyć, że poziom zaufania w Rosji będzie nadal
spadać w przyszłości.
W Rosji od kilku lat trwają intensywne procesy restrukturyzacyjne, zawierające się
głównie w masowym zamykaniu głównie małych banków (Banking licenses 2018; Banking
licenses 2017). Może to wpływać na postrzeganie niepewności zatrudnienia. W wyniku tego,
że pracownicy coraz częściej obawiają się utraty pracy, są mniej skłonni do zmiany i szukania
innych opcji, zwiększając wyniki lojalnościowe. Dodatkowo rosyjscy bankowcy nie przeszli
jeszcze fali systemowej restrukturyzacji, która miała miejsce w Polsce na przełomie lat 90.
XX wieku i dwutysięcznych, co wpłynęło na ich zaufanie i lojalność w stosunku do pracodawcy. Warto obserwować tę zależność i zmiany zachodzące w rosyjskim sektorze bankowym. Istnieją bowiem szanse, że Rosja będzie powtarzać niektóre procesy obserwowane niegdyś w Polsce. Tym samym polskie doświadczenie w procesach personalnych może zostać
wykorzystane przez osoby pracujące w rosyjskich bankach.

4.1.8. Autorski wkład do dyscypliny ekonomia
Podsumowując wyniki badań zgłoszonych jako główne osiągnięcie naukowe wskazuję na
elementy, które stanowią mój znaczący wkład w rozwój dyscypliny ekonomia.
A. Wkład w obszarze teoretycznym (wątek I i II)
W aspekcie teoretycznym w artykułach zaprezentowałem problemy metodyczne dotyczące
analiz społeczno-ekonomicznych, a w dalszej kolejności uporządkowałem dotychczasową
wiedzę o segmentacji zatrudnienia. Dokonałem krytycznej analizy koncepcji segmentacyjnych. Odniosłem się również do segmentacji zatrudnienia i segmentacji rynku pracy, a także
umiejscowiłem analizę segmentacyjną zatrudnienia w dyscyplinie ekonomii. Wśród rezulta-
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tów poznawczych cyklu artykułów można wskazać rozpoznanie i uporządkowanie – na
podstawie dostępnej literatury przedmiotu – czynników determinujących segmentację zatrudnienia

oraz

wyjaśnienie

ich

znaczenia

w

kontekście

porównań

polskiego

i rosyjskiego sektora bankowego. Usystematyzowałem także wiedzę związaną z ważnymi
instrumentami polityki personalnej (formy zatrudnienia, instrumenty motywacyjne, zarządzanie przez cele), oraz postrzeganiem stosunków pracy (satysfakcja z systemów motywacyjnych, satysfakcja z pracy, zaangażowanie emocjonalne oraz zaufanie międzypracownicze;
a także poza cyklem lojalność kalkulacyjna). Stworzyłem podstawy do definiowania satysfakcji z pracy, zaangażowania emocjonalnego i zaufania międzypracowniczego, a także
poza cyklem lojalności kalkulacyjnej, z uwzględnieniem polskiej i rosyjskiej specyfiki, bazując na wynikach empirycznych.
Wartość poznawczą cyklu można też upatrywać w kontekście wzbogacenia wiedzy dotyczącej kluczowych czynników wpływających na strukturę zatrudnienia. Dokonałem
kompleksowej analizy w kontekście wybranych instrumentów polityki personalnej
i postrzegania stosunków pracy poprzez odniesienie się do interdyscyplinarnego dorobku naukowego wykraczającego poza ekonomię (m.in. z zakresu psychologii i socjologii).
W szczególności jako wkład w rozwój dyscypliny można uznać zaproponowanie
– w oparciu o teorię – nowego podejścia do kryteriów i czynników kształtujących segmentację zatrudnienia, opartego o analizy instrumentów polityki personalnej i postrzeganie
stosunków pracy oraz uwzględniającego aspekty mikro, mezo i porównań międzynarodowych.
Wyniki analiz teoretycznych nad zatrudnieniem umożliwiły mi zbudowanie nowego teoretycznego modelu segmentacji zatrudnienia. Dotychczas nie podejmowano próby takiego podejścia. W modelu tym wymiarami są wspomniane już instrumenty polityki personalnej i postrzeganie stosunków pracy, zmienne demograficzno-społeczno-ekonomiczne i poziom analizy. Takie podejście stanowi nowość, gdyż zwykle badaniu podlegały albo dość wąskie,
wybrane aspekty zatrudnienia bez odniesienia do segmentacji zatrudnienia (Akhtar, Nadir, Nadir 2016; Bhati, De Zoysa 2013; Bąk-Grabowska, Jagoda 2015; Čiutienė, Petrauskas
2012; Elegido 2013; Fukuyama 1996; Fulk, Bell, Bodie 2011; Hajdin 2005; Heyes 2011;
Kramer 2010; Lurie, Frenkel 2002; Seligman 1997; Wyrwa, Piątyszek-Pych 2012), albo
prowadzono szerokie, ogólne rozważania na temat segmentacji zatrudnienia bez
uwzględnienia specyfiki jego poszczególnych obszarów (Barron, Norris 1976; Battisti
2008; Berger, Piore 1980; Cain 1976; Garz 2013; Jarmołowicz, Knapińska 2011; MusiałPaczkowska 2003; Osberg, Apostle, Clairmont 1987), a tym bardziej perspektywy mikro,
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mezo i porównań międzynarodowych. Mój model łączy zatem podejście typowo biznesowe
(uwzględniające różne obszary zatrudnienia) z podejściem ekonomicznym bazującym na pojęciu zatrudnienia i jego segmentacji.
Wartością dodaną zastosowania trójaspektowej metodyki jest rozszerzenie perspektywy
analizy i uwzględnienie różnorakich zależności między składowymi modelu segmentacji
– niewystępujące w tradycyjnych koncepcjach segmentacyjnych. W badaniach padły zatem
m.in. pytania o cechy demograficzno-społeczne pracowników, a także pytania pozwalające na
segmentację przez pryzmat rodzaju banku. Łącznie pozwala to na zaprezentowanie pierwszorzędnych i drugorzędnych subsegmentow zatrudnienia w postaci mapy segmentacyjnej.
B. Wkład w obszarze metodycznym (wątek III)
W aspekcie metodycznym wkład cyklu w rozwój nauk ekonomicznych polega na stworzeniu podstaw koncepcyjnych oraz metodyki pomiaru satysfakcji pracowniczej, zaufania
międzypracowniczego oraz poza cyklem lojalności pracowników – z uwzględnieniem aspektu segmentacji.
Indeks relacji z kierownictwem oraz indeks nagrody i sprawiedliwości odzwierciedla dyskusję na temat składowych satysfakcji z pracy, jaka toczy się w literaturze przedmiotu. Relacje z przełożonym uwzględniają m.in. takie aspekty, jak otwartość przełożonego na nowe
idee, możliwość otwartej rozmowy, troskę o rozwój zawodowy podwładnych i inne. Indeks
nagrody i sprawiedliwości obejmował natomiast subiektywną ocenę sprawiedliwości, możliwość odwołania się od podjętych decyzji, adekwatność systemu wynagrodzeń do włożonych
wysiłków i inne.
Skonstruowany indeks zaufania międzypracowniczego uwzględnia zarówno aspekt zaufania deklaratywnego, jak i zmienne pośrednio związane z zaufaniem. Przy jego tworzeniu
oparłem się o bogatą literaturę poświęconą relacjom z innymi konstruktami społecznymi,
a w analizie czynnikowej wykorzystałem gotowe narzędzie – indeks job insecurity autorstwa
P. Sevastosa i P. O`Nella. Zgodnie z teorią, zaufanie jest szerokim konstruktem, co wykorzystałem przy tworzeniu indeksu zaufania. Skład indeksu w Polsce i Rosji (wynikający z analizy
empirycznej) był bardzo podobny.
Ponadto, poza samym cyklem, ale w ramach projektu, zgodnie z klasycznym studium J.P.
Meyera i N.J. Allena (1990) założyłem, że można wydzielić lojalność kalkulacyjną i zaangażowanie emocjonalne, które charakteryzują się odrębnymi cechami. Pierwsza jest przejawem
wyrachowania lub lęków przed pozostaniem bez pracy, a druga wynika z emocjonalnego po-
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zytywnego stosunku do pracodawcy lub współpracowników i przekonania, że chce się pracować dla określonego pracodawcy.
Zaproponowane przeze mnie wskaźniki pomiaru przeszły pozytywną weryfikację na próbie polskich i rosyjskich bankowców. Uzyskane wyniki wykazują wysoką statystyczną rzetelność. Wykazano tym samym możliwość wykorzystania danych mikromikroekonomicznych, tj. pomiarów pojedynczych respondentów do agregacji i do pomiaru oraz analizy nawet
tak złożonej koncepcji, jaką jest segmentacja zatrudnienia. Wartości dodanej przeprowadzonych badań należy upatrywać w tym, że opracowane narzędzia pomiaru satysfakcji pracowniczej, lojalności i zaufania międzypracowniczego można zastosować do badań pracowników
z różnych krajów i różnych sektorów. Dodatkowo sprawdziłem rzetelność i możliwość zastosowania kwestionariusza Job Insecurity P. Sevastosa i P. O`Nella (2013) do analizy zatrudnienia w polskich i rosyjskich bankach.
C. Nowatorskie rezultaty empiryczne (wątek IV i V)
Aplikacyjne znaczenie cyklu w dorobku nauk ekonomicznych znalazło wyraz w konstrukcji narzędzi pomiaru satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego, a także poza
cyklem lojalności. Wartość dodaną cyklu stanowi propozycja wskaźników: relacji z kierownictwem oraz indeksu nagrody i sprawiedliwości oraz zaufania międzypracowniczego a także
poza cyklem lojalności kalkulacyjnej oraz zaangażowania emocjonalnego, które pozwalają na
stworzenie wieloskładnikowego rankingu segmentacji zatrudnienia (w szczególności
można przy ich pomocy zbudować wielowymiarowy model charakteryzujący z osobna każdego pracownika, a potem aplikując w praktyce określić, jak tworzą się segmenty zatrudnienia oraz z wykorzystaniem danych metryczkowych/demograficznych wskazać na „pierwszorzędne” i „drugorzędne” segmenty zatrudnienia). Można również wskazać sumaryczny wynik
każdego pracownika i na tej podstawie sporządzić ranking segmentacji pracowników określający, jakie miejsce zajmuje każdy z nich i czy znajduje się bliżej „pierwszorzędnego” czy
„drugorzędnego” segmentu zatrudnienia. Wskazanie to będzie oparte o wnikliwą analizę mikroekonomiczną, która uogólniona da podstawy do wyciągania wniosków na poziomie mezo,
a także pozwoli na porównania międzynarodowe. Ranking ten można również wykorzystać
do indywidualnego procesu selekcji i rozwoju pracowników (narzędzia te mogą stać się
częścią Assessment Center czy Development Center).
Przedstawione w cyklu rezultaty badań empirycznych i rozważań teoretycznych są ważne
zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mogą one być przydatne dla
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działów personalnych różnych szczebli i instytucji, zarówno prywatnych, jak i publicznych.
Ich wartość utylitarna uzewnętrznia się w warunkach zarządzania zespołem pracowniczym
(szczególnie dużym, kiedy możliwe są porównania międzypracownicze i międzyzespołowe).
Część ze stworzonych wskaźników była już wykorzystywana przez jeden z pięciu największych rosyjskich banków do oceny poziomu zaangażowania pracowników, a obecnie
prowadzę rozmowy na temat ich wykorzystania z innym moskiewskim bankiem. Stworzone
narzędzia pomiaru są uniwersalne i (po adaptacji) można nimi również analizować osoby
bezrobotne i pasywne na rynku pracy – co pozwala na diagnozę ich stanu na rynku pracy. To
z kolei jest ważne dla kreujących politykę rynku pracy czy edukacyjną. Rezultaty badawcze
i wnioski zawarte w cyklu mogą też mieć istotne znaczenie dla doradców zawodowych, pracowników biur karier, a także urzędników (publicznych) służb zatrudnienia.
Cykl artykułów podnosi także potrzebę konieczności obiektywnego pomiaru cech pracownika, w miejsce subiektywnych ocen wystawianych przez przełożonych, czy tym bardziej
przez rekruterów. Podręczniki z zakresu polityki personalnej już dość często zwracają uwagę
na kwestię subiektywności decyzji rekrutacyjnych i małej efektywności takich narzędzi, jak
tradycyjny wywiad rekrutacyjny. Bardzo rzadko w literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na obiektywizm kształtowania dalszego rozwoju pracowniczego. W praktyce banków przeważa połączenie obiektywnych (do pewnego stopnia) instrumentów zarządzania
przez cele (które jednak, jak o tym napisałem w artykule C6, często są stosowane z pominięciem celów innych, niż wydajnościowe – sprzedażowe) z subiektywną oceną pracowniczą
dokonywaną przez osoby nieprzeszkolone w tej kwestii, dysponujące subiektywnym doświadczeniem, które okazuje się niejednokrotnie niewystarczające. To z kolei często budzi
konflikty i może być istotne z punktu widzenia poziomu lojalności pracowników i fluktuacji
kadr, szczególnie w sytuacji niskiego poziomu bezrobocia. Można by nawet postawić tezę, że
przyszłość nowoczesnej polityki personalnej będzie się zawierać we wdrożeniu coraz to bardziej praktycznych i naukowych narzędzi – opartych na możliwie obiektywnych zasadach
pomiaru.
Skonstruowane przeze mnie narzędzia mogłyby przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności: na poziomie mikro – samych pracowników i ich zespołów, na mezo poziomie
sektora bankowego (lub szerzej przedsiębiorstw), oraz na makro poziomie całych gospodarek,
szczególnie jeśli mowa o „pułapce średniego dochodu”. Jeśli rozważać czynniki pozwalające
na jej uniknięcie, to jednym z takich czynników (biorąc pod uwagę niski poziom B+R w Polsce i jego niskie finansowanie przez podmioty prywatne) może być właśnie know-how w zakresie rozwoju personelu. Takim know-how są narzędzia pomiaru, które zaproponowałem.
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Cykl, w artykułach odwołujących się do rosyjskiego rynku pracy, ma za zadanie (pośrednio) walczyć ze stereotypami na temat Rosji, rosyjskiego sektora bankowego i tamtejszych
pracowników20.
4.1.9. Ograniczenia dotychczasowych analiz i perspektywy dalszych badań
Zaprezentowany cykl nie wyczerpuje problemu segmentacji zatrudnienia w bankach, gdyż
jest to zjawisko złożone i wymagające analizy z różnych perspektyw. W odniesieniu do przyszłych badań warto wspomnieć kierunki, które wydają się interesujące. Poszerzenie badań
o analizę segmentacji zatrudnienia w innych krajach pozwoli na zauważenie lokalnej specyfiki segmentacji zatrudnienia. To z kolei jest ważne ze względu na rosnące umiędzynarodowienie i migracje zagraniczne. Ponadto, podobnie jak polski sektor bankowy może być
przykładem dla rosyjskiego sektora bankowego, tak samo sektory bankowe innych, bardziej
rozwiniętych krajów mogą dać dodatkową wiedzę na temat tego jak w przyszłości będzie następować segmentacja zatrudnienia w Polsce.
Nowych wniosków na temat segmentacji zatrudnienia może dostarczyć postawienie dodatkowych hipotez szczegółowych tak, aby móc w całkowicie wypełnić „mapę segmentacyjną”
i ukazać wszystkie relacje między instrumentami polityki personalnej, postrzeganiem stosunków pracowniczych, zmiennymi demograficzno-społecznymi charakteryzującymi pracowników i zmiennymi ekonomicznymi charakteryzującymi pracodawców.
Potrzebne jest również powtórzenie badania w Polsce i Rosji w celu uchwycenia zmian
w czasie i odniesienia wyników do zmian w cyklu koniunkturalnym. Można podejrzewać,
że w różnych momentach cyklu koniunkturalnego różne segmenty zatrudnienia zachowują się
w swoisty sposób.
Uszczegółowienia wymaga również sposób budowania rankingów segmentacyjnych dla
poszczególnych pracowników. Warto rozważyć stworzenie zintegrowanego indeksu segmentacji zatrudnienia. Takie rozwinięcie koncepcji sprawi, że uzyska ona większy walor praktyczności.
Kolejnym krokiem w badaniach powinna być normalizacja lojalności, satysfakcji pracowniczej i zaufania międzypracowniczego w odniesieniu do różnych grup pracowników
(z podziałem ze względu na wiek, płeć i inne zmienne demograficzno-społeczne) i różnych

20

Mój trzyletni staż na jednej z rosyjskich uczelni (Tyumen State University) pozwala na stwierdzenie, że dominujące w Polsce przekonania na temat Rosji są często fałszywe, przestarzałe (bazujące na wspomnieniach
z lat 90. XX wieku), a także kreowane przez media w poszukiwaniu sensacji.
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grup pracodawców (m.in. z podziałem na pracodawców z przewagą kapitału krajowego/zagranicznego, rodzaj prowadzonej działalności).
Podsumowując, dla pełnego zweryfikowania opracowanego modelu i wskaźników warto
rozszerzyć:
a)

zakres terytorialny do obszaru całej Rosji i innego kraju;

b) zakres podmiotowy:


porównanie wyników samooceny pracowników z oceną dokonywaną przez pracodawców,



przeprowadzenie badań i uzyskanie wyników w innych sektorach gospodarki, poza
sektorem finansowym;

c)

zakres przedmiotowy:


o motywację kierującą ścieżką kariery zawodowej,



o swobodę wyborów dokonywanych przez poszczególne osoby,



o porównanie otrzymanych wyników pomiaru do wyników uzyskanych z zastosowaniem innych narzędzi,



o dodatkowe obszary zatrudnienia,



o percepcję polityki personalnej i jej instrumentów (osoby zarządzające organizacjami
powinny mieć świadomość, że pracownicy oceniają, czy organizacja dba o ich rozwój
m.in.

poprzez

szkolenia,

stosowanie

odpowiednich

form

zatrudnienia,

a w konsekwencji czy przywiązują się do niej i pozostają w niej na dłużej, albo nie
odczuwając takiego przywiązania, szukają innych możliwości zatrudnienia. Duże znaczenie powinno mieć personalne PR. Ponadto osoby zarządzające powinny
w procesie personalnym zwiększać świadomość pracowników, kształtując postawy
propracownicze jako kluczowy element strategii personalnej, decydujący o przewadze
konkurencyjnej na rynku pracy),


o analizę celów, korzyści i kosztów wynikających z segmentacji zatrudnienia z perspektywy pracownika, pracodawcy i rządu;

d) zakres czasowy – powtórzenie badania np. w cyklach 3-letnich w celu uchwycenia dynamiki i wpływu cyklu koniunkturalnego.
Wiele obszarów zatrudnienia uwzględnionych w polsko-rosyjskim projekcie, którym kieruję, zostało opracowanych i czeka na publikację:
1.
2.

Kaźmierczyk, J., Workforce segmentation map as a tool to assess discrimination;
Kaźmierczyk, J., Tarasova, A., Andrianova, E., Outplacement – an employment safety tool but not for everyone.
The relationship between job insecurity, new job opportunities and outplacement implementation (examples from
Polish and Russian banks), Cogent Business & Management, Taylor & Francis;
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3.
4.
5.
6.
7.

Kaźmierczyk, J., Wyrwa, J., Rutkowska, A., Do employees with job insecurity attain higher job performance?
– evidence from Polish and Russian banks, Journal of Comparative Economics (lista A);
Kaźmierczyk, J., Romashkina, G., Macholak, P., Lifelong Learning as an Employee Retention Tool. Comparative analysis, Australian Journal of Adult Learning (lista A);
Kaźmierczyk, J., Romashkina G., Wyrwa, J., The value of training and loyalty. A comparative analysis from
Poland and Russia, Journal of Labor Research Asia (lista A);
Kaźmierczyk J., Wyrwa, J., The determinants and measurement of employee satisfaction – research metaanalysis, Human Resource Management Journal (lista A);
Kaźmierczyk, J., Romashkina, G., Davydenko, V., Collective Trust and Stress at Work. A Comparative
Analysis of the Banking Staff in Poland and Russia.

4.2. Inne wątki badawcze
Efekty mojej działalności naukowo-badawczej, w okresie po doktoracie z podziałem na poszczególne wątki badawcze (przedstawione na schemacie 1), zostały zaprezentowane
w tab. 7. Najważniejszą część prowadzonych przeze mnie badań stanowią zagadnienia dotyczące polityki personalnej, zatrudnienia i rynku pracy. Obejmują one zarówno aspekty mikro,
mezoekonomiczne, jak i porównawcze. Kolejnym wątkiem moich zainteresowań jest ingerencja państwa w mechanizm rynkowy. Uszczegółowieniem tego wątku badań są analizy dotyczące Konsensusu Waszyngtońskiego i Konsensusu Pekińskiego. Dopełnieniem moich zainteresowań badawczych jest zagadnienie przedsiębiorczości młodzieży oraz pozostałe publikacje.
Tab. 7. Osiągnięcia naukowo-badawcze wg wątków badawczych
Publikacje wg pozycji w Załączniku 4 Wykaz dorobku habilitacyjnego*
Polityka zatrudniania w bankach i rynek pracy
A1, A10, A11, A15, A16, RM2, MK5, MK9, M1
Ingerencja państwa w gospodarkę
A2, A3, A13, RM5, MK2
Konsensus Waszyngtoński i Konsensus Pekiński
A4, A12, RM1, RM3, RM4, MK4, MK6, MK7, MK8
Efektem będzie monografia pod moją współredakcją w języku
Przedsiębiorczość
polski i rosyjskim wydana w Polsce i na Ukrainie (obecnie
w opracowaniu).
Pozostałe wątki
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A14, R1, R2, R3, R4, REC1, PO1
* wymieniono pozycje publikacji szerzej omówione w punkcie 4 wniosku
Wątek badawczy

Polityka zatrudniania w bankach i rynek pracy
(obszar powiązany z głównym osiągnięciem naukowym)
W ramach pierwszego obszaru badań badałem założenia dotyczące rekrutacji i zwolnień pracowników, zastosowanie outsourcingu, technologii informatycznych, ich znaczenie dla zatrudnienia oraz kreowanie przez banki etyki.
Najważniejszym, bo uzupełniającym cykl publikacji tekstem jest:
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A1. Kaźmierczyk, J., 2019 (w druku), Czy pracownicy w Polsce są bardziej lojalni niż pracownicy w Rosji?
Narzędzie do mierzenia lojalności kalkulacyjnej i zaangażowania emocjonalnego, Europa Regionum, 1/2019,
tom 38.

Najbardziej ogólnym i wprowadzającym tekstem tego wątku jest artykuł:
A8. Kaźmierczyk, J., 2015, Human Capital Development in Polish Banks, Baltic Rim Economies, May
2015, 3, s. 37.

Nakreśla on różne poruszane przeze mnie obszary badawcze. Ujmuje procesy personalne zachodzące w bankach w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego pracowników.
A9. Kaźmierczyk, J., Macholak, P., 2014, Outsourcing in the Banking Sector (The Polish Banking Sector
Case), The IAFOR Journal of Politics, Economics & Law, 1 (1), s. 15-28.

W powyższym artykule dokonaliśmy autorskiej systematyzacji pojęcia outsourcingu.
Zidentyfikowaliśmy teoretyczne przyczyny jego wdrażania, a także czynniki wpływające na
jego sukces oraz czynniki ryzyka. Przytoczyliśmy wiele przykładów wdrożenia outsourcingu
w bankach w Polsce. Badanie pozwoliło na uzupełnienie luki badawczej w zakresie określenia specyfiki outsourcingu w Polsce. Określiłem główne empiryczne przyczyny wdrażania
outsourcingu w Polsce. Analizowaliśmy również następstwa outsourcingu wdrażanego
w bankach w Polsce. Moim osiągnięciem jest wykazanie różnic, jakie występują w ocenie
wdrożeń outsourcingu pomiędzy pracownikami niekierowniczymi i kierowniczymi, a także
pomiędzy teoretycznymi deklarowanymi przez banki powodami wdrożenia outsourcingu
a powodami, jakie podają pracownicy banków. We wnioskach zauważyłem, że outsourcing
w polskiej bankowej praktyce budzi wiele kontrowersji, spornych kwestii i wymaga rozpatrzenia jego etycznych i moralnych aspektów.
RM2. Kaźmierczyk, J., 2014, How the banks really recruit job candidates? „Sieve model” in the perspective of recruitment and dismissal in banks in Poland. New tool to measure it – Integrated Sieve Model Index,
Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research ICABR 2014, October 6-10,
2014, Talca, Chile, Mendel University in Brno, s. 404-414.

W powyższym artykule przedstawiono historię powstania oraz założenia modelu sita
i modelu kapitału ludzkiego prezentowanego w Polsce przez M. Kosterę. Analizowano wymagania stawiane pracownikom banków. Wskazano na okoliczności zatrudniania i czynniki
determinujące potrzeby kadrowe banków. Przeprowadzono badanie na próbie 797 bankowców z Polski. Istotnym aspektem badania była analiza wszystkich raportów i sprawozdań
banków dostępnych na ich stornach internetowych pod kątem rekrutacji i selekcji. Zaprezentowano szereg przykładów związanych z pozyskiwaniem pracowników przez banki. Wkładem w naukę jest empiryczna weryfikacja modelu sita i kapitału ludzkiego w odniesieniu do oczekiwań bankowych pracodawców. Na podstawie danych uzyskanych z badania
obliczono autorski wskaźnik zintegrowanego modelu sita. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w procesie rekrutacji w bankach w Polsce kluczowe znaczenie ma model sita.
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A15. Kaźmierczyk, J., 2012, Information technology systems and their impact on the employment level (in
the Polish banking sector), Journal of Security and Sustainability Issues, 1 (3), s. 187-195. (Scopus)

W powyższym artykule zwróciłem uwagę na nieodwracalność i tempo zmian technologicznych. Scharakteryzowałem rodzaje narzędzi technologicznych, mające zastosowanie
w procesie personalnym. Analizowałem centralizację funkcji personalnej, a co za tym idzie
również rozwiązań technologicznych wspierających proces personalny. Badałem relacje między centralizacją funkcji poza-sprzedażowych, centralizacją zarządzania oraz zmniejszeniem
back office w placówkach banków. Wskazałem na konsekwencje stosowania nowych technologii

w

postaci

wzrostu

specjalizacji

pracy.

Oceniłem,

że

technika

wdrażana

w bankach wpływa na percepcję, myślenie, cele i metody realizacji projektów biznesowych,
a technologia narzuca nowe stosunki pracy i utrudnia tworzenie długotrwałych relacji osobistych w pracy. Moim osiągnięciem jest wykazanie, że informatyzacja i centralizacja powodują unifikację procedur, a także wzrost kontroli nad pracownikiem. Zauważyłem różnice pomiędzy różnymi rodzajami banków w stosowaniu narzędzi technologicznych. Po raz
kolejny zwróciłem uwagę na etyczny i moralny aspekt wdrażania zmian w bankach. Określiłem typowe procesy, które ulegały zmianom technologicznym. Pokazałem przykłady implementacji rozwiązań technologicznych w bankach. Zauważyłem wieloaspektowość wdrożeń
nowoczesnej technologii w bankach, która pojawia się w różnych jednostkach banku i realizuje różne zadania. Analizowałem konsekwencje wdrażania narzędzi informatycznych oraz różnice w ocenie tego procesu przez pracowników reprezentujących różny poziom drabiny organizacyjnej. Stwierdziłem, że zmiany technologiczne wymagają reorganizacji pracy i szkoleń,
a także prowadzą do fluktuacji zatrudnienia oraz „domina rekrutacyjnego”. Zwróciłem uwagę
na konieczność przestrzegania prawa i zaangażowania w proces technologiczny związków
zawodowych.
A16. Kaźmierczyk, J., 2011, Education of the Employees Constituting the Supply of Labour as an Employment Determinant: a Case Study of the Polish Banking Sector, Известия Академии Управления Теория,
Стратегии, Инновации, 1 (2), s. 33-36.

W powyższym artykule analizowałem kolejny z czynników silnie wpływający na rynek
pracy, tj. edukację. Zwróciłem uwagę na dynamikę zmian w sferze edukacji, która towarzyszyła zmianom na rynku pracy. Tłem do analizy był sektor bankowy, który przeszedł burzliwe
zmiany w obszarze zatrudnienia i edukacji. Moim osiągnięciem jest identyfikacja determinanty zmian w sferze edukacji oraz ich następstw. Stwierdziłem, że edukacja formalna
przestała być gwarantem sukcesu na rynku pracy. Określiłem lukę występującą pomiędzy
tym, co oferuje system edukacji a tym, czego oczekują pracodawcy. Dowiodłem, że luka ta
zależy od wielkości lokalnego rynku pracy, a większe miasta charakteryzują się nieco innymi
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problemami rynku pracy niż małe miasta. Rozpatrzyłem relacje pomiędzy jakością edukacji
a jej masowością.
Ingerencja państwa w gospodarkę
Ważnym obszarem mojej działalności naukowej jest ingerencja państwa w gospodarkę. Analizowałem w nim zarówno systemowe aspekty funkcjonowania gospodarki i podstawowe
założenia dotyczące ustrojów gospodarczych, jak i przykłady ingerencji z różnych krajów.
A13. Kaźmierczyk, J., 2012, Sytuacja gospodarcza Grecji – skutki liberalizmu czy etatyzmu?, Studia Oeconomica Posnaniensia, 230, s. 76-94.
RM5. Kaźmierczyk, J., Nowak, D., 2013, Czy kryzys węgierski można potraktować jako przykład kryzysu
modelu gospodarki?, w: S. Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 43-59.

W powyższych artykułach za pomocą danych empirycznych zobrazowałem sytuację gospodarczą Grecji i Węgier na przestrzeni lat poprzedzających kryzys gospodarczy. Analizowałem
także szereg postulatów stawianych przed Grecją i Węgrami przez różnego rodzaju gremia
ekonomiczne. Oceniłem możliwości ich wdrożenia. Powiązałem przyczyny kryzysu z problemem udziału państwa w gospodarce. Moim osiągnięciem jest zidentyfikowanie czynników sprzyjających wystąpieniu kryzysu gospodarczego będącego następstwem niewłaściwego zarządzania gospodarką przez rząd. Wykazałem, że problemy Grecji i Węgier wynikały
ze sprzeczności krótko i długoterminowych celów powiązanych z powszechną korupcją
(szczególnie w Grecji) i populistycznymi celami partii rządzącej (szczególnie na Węgrzech).
Badania stanowią wkład w rozwój teorii kryzysów gospodarczych.
A2. Kaźmierczyk, J., Akulich, M., 2018, The socio-economic approach to the study of main economic systems. Socialism and capitalism. Part 1, Management, 22 (1), s. 238-250. (Web of Science)
A3. Kaźmierczyk, J., Akulich, M., 2018, The socio-economic approach to the study of modern economic
systems. Post-capitalism. Part 2, Management, 22 (2), s. 299-310. (Web of Science)

W powyższych artykułach podjęliśmy próbę teoretycznej analizy trzech systemów gospodarczych: kapitalizmu, socjalizmu i postkapitalizmu. Omówiono ewolucję metod i podejść
badawczych do problemu kształtowania systemów gospodarczych. W szczególności
uwzględniono podejście formacyjne. Z jego wykorzystaniem analizowano ewolucję kapitalizmu, socjalizmu i postkapitalizmu. Prezentowano przykłady gospodarek kapitalistycznych,
socjalistycznych i postkapitalistycznych. Zidentyfikowano cechy wspólne i różnicujące te
systemy i gospodarki. Wkładem w naukę jest ukazanie różnic pomiędzy teoretycznymi
założeniami analizowanych systemów a praktyczną realizacją ich postulatów. Analizowano także różne ścieżki rozwoju postkapitalizmu zależne od tego czy państwo przeszło
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przez etap socjalizmu. Badania stanowią wkład do badań nad systemami gospodarczymi
i stopniem optymalnego wpływu państwa w gospodarkę.
Konsensus Waszyngtoński i Konsensus Pekiński
Uszczegółowieniem poprzedniego wątku poświęconego ingerencja państwa w gospodarkę
jest wątek Konsensusu Waszyngtońskiego i Konsensu Pekińskiego. W 2012 roku postanowiłem na podstawie Konsensusu Waszyngtońskiego i Pekińskiego stworzyć Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki, czyli zbiór zasad powszechnie popieranych przez ekonomistów z Poznania i Azji Centralnej.
Analizy literaturowe obu klasycznych koncepcji dały mi możliwość zebrania podstawowych zasad ekonomicznych, które wzbogacone o kwestie lokalne, charakterystyczne dla Polski i Azji stały się bazą reguł testowanych empirycznie wśród ekonomistów z Polski i Azji21.
Zidentyfikowałem optymalny, w opinii polskich i azjatyckich ekonomistów, poziom ingerencji państwa w gospodarkę22. W opublikowanych tekstach zajmowałem się poszczególnymi
obszarami wchodzącymi w zakres konsensusów. We wszystkich tekstach analizowałem teoretyczne postawy wybranych zagadnień z obszaru konsensusów Waszyngtońskiego i Pekińskiego, a następnie po zaprezentowaniu autorskiej metodyki badań identyfikowałem te
zasady ekonomiczne, które były najsilniej wspierane przez ekonomistów – respondentów.
Analizowałem je i wyciągałem wnioski na temat możliwości ich implementacji. Moim osiągnięciem jest skonstruowanie autorskich sumarycznych indeksów mierzących neoliberalizm w poszczególnych obszarach uwzględnionych w konsensusach, a całość rozważań kończyłem wnioskami i rekomendacjami dla polityki gospodarczej realizowanej w Polsce i Azji.
Tekstami najbardziej ogólnymi, prezentującymi ogólne założenia badawcze tego wątku
oraz jednocześnie systematyzującymi i klasyfikującymi podstawowe kwestie dotyczące konsensusów są:
RM1. Kaźmierczyk, J., 2015, Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki – jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, w: K. Pietraszkiewicz (red.), Sektor finansowy: stymulatory i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 222-239.
A4. Kaźmierczyk, J., 2018, Is Neoliberalism Alive? Principles and the Washington Consensus, Вестник
Тюменского государственного университета [Scientific Journal of Tyumen State University], 4 (1), s.
212-225.

21

Dodatkowe badanie przeprowadzałem również na Łotwie (jego wyników nie opublikowałem).
Pomocne okazały się konsultacje z prof. N. Bağdadioğlu (którego poznałem w 2013 r. podczas Azjatyckiego
Kongresu Ekonomii, Finansów i Bankowości).
22
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Analizowałem w nich zasady Konsensusu Waszyngtońskiego i Pekińskiego. Zwróciłem
uwagę na podbudowę teoretyczną i historię rozwoju konsensusów. Odniosłem się do doktryny ekonomii.
Usystematyzowałem pojęcie neoliberalizmu. Jako przykład podałem reaganomikę
i thatcheryzm. Oceniłem znaczenie tak stworzonych zasad oraz osadziłem je w historii myśli
ekonomicznej i głównych paradygmatach szkół ekonomicznych. Zaprezentowałem wyniki
badania empirycznego, które pozwalają ocenić na ile polscy i azjatyccy ekonomiści zgadzają
się z zasadami Konsensusu Waszyngtońskiego i Pekińskiego. Oceniłem, które z zasad konsensusów cieszyły się największym, a które najmniejszym poparciem. Podałem również
zasady, które były popierane, a nie wywodzą się z Konsensusu Waszyngtońskiego lub Pekińskiego. Analizowałem specyfikę krajów, która decydowała o poparciu określonych zasad
ekonomicznych. Najbardziej wspierane przez poznańskich ekonomistów były (według siły
poparcia):
1) ludzie powinni mieć swobodę inwestowania swoich środków,
2) własność prywatna powinna być chroniona,
3) bank centralny powinien być niezależny od rządu w realizacji polityki pieniężnej,
4) dług publiczny nie powinien być wyższy niż 60% PKB,
5) deficyt finansów publicznych nie powinien być wyższy niż 3% PKB,
6) korupcja nie może być korzystna dla gospodarki,
7) podatki i transfery socjalne powinny być umiarkowanie niskie,
8) priorytetowym celem polityki gospodarczej państwa powinno być dbanie o rozwój gospodarczy,
9) podatek od wartości dodanej powinien być najważniejszym źródłem dochodów budżetowych,
10) priorytetowym celem polityki gospodarczej powinno być zapewnienie wzrostu zatrudnienia,
11) priorytetem powinny być wydatki państwa na badania i rozwój oraz edukację.
Azjatyccy badacze nie wsparli zasad nr 7, 9, 10 i okazali się zdecydowanie silniejszymi niż
badacze z Poznania zwolennikami „państwa opiekuńczego”. Opowiedzieli się za tym, aby
transfery były umiarkowanie wysokie. Azjaci praktycznie równie silnie opowiedzieli się za
umiarkowanie niskimi podatkami (33%) i za umiarkowanie wysokimi podatkami (30%).
Za pomocą zintegrowanego wskaźnika neoliberalizmu wyciągnąłem ostatecznie wnioski
na temat podobieństw i różnic między polskimi i azjatyckimi ekonomistami. Starałem się
określić powody, dla których społeczeństwo i ekonomiści są w stanie uwierzyć w określone

Strona 80 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

zasady i stać się ich stronnikami. Wkładem w rozwój ekonomii jest zaproponowanie nowego podejścia do sposobu tworzenia konsensusu ekonomicznego. Powinien on być wynikiem głosu większości zainteresowanych. Zwróciłem uwagę na specyfikę gospodarek i konieczność dostosowania zasad gospodarczych do warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa.
RM3. Kaźmierczyk, J., 2013, Денежно-кредитная политика в условиях Познанского Консенсуса, International Congress on Economics, Finance, and Banking, Bishkek, Kyrgyzstan 26-28 June 2013, KyrgyzTurkish Manas University, Bishkek, s. 543-560.

W powyższym artykule poświęconym polityce monetarnej omówiłem relacje między polityką pieniężną a kryzysami gospodarczymi. Scharakteryzowałem najważniejsze wątki polskiej polityki pieniężnej mające odniesienie do kryzysu finansowego, liberalizmu, albo do
zasad Konsensusów Waszyngtońskiego i Pekińskiego. Zidentyfikowałem najważniejsze
zasady polityki pieniężnej wspierane przez poznańskich ekonomistów. Najważniejsza
okazała się niezależność banku centralnego, swobodna wymiana waluty, rynkowe zasady
ustalania stopy procentowej oraz gromadzenie rezerw walutowych. Wszystkie zidentyfikowane zasady analizowałem w odniesieniu do polskich realiów gospodarczych. Sukcesem badań
jest jednoznaczne wykazanie, że ekonomiści są stronnikami eklektycznej polityki pieniężnej. Integralny indeks neoliberalizmu obliczony dla polityki pieniężnej wykazał, że polscy ekonomiści są zwolennikami bardziej liberalnej niż etatystycznej polityki pieniężnej.
RM14. Kaźmierczyk, J., 2013, Налогово-бюджетная политика Польши в условиях Познанского
Консенсуса, Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University, Daugavpils Universitate, Daugavpils, s. 179-187.

W kolejnym artykule poświęconym Konsensusowi zwróciłem uwagę na zależności polityki budżetowej i kryzysu gospodarczego. Dowiodłem, że bardzo silnym poparciem cieszą się
zasady kryteriów z Maastricht dotyczące poziomu deficytu i długu publicznego. Analizowałem również możliwe przyczyny takiej sytuacji, a także poparcie dla różnego rodzaju podatków. Obliczając indeks neoliberalizmu w obszarze polityki budżetowej wykazałem, że
ekonomiści-respondenci są zwolennikami bardziej liberalnego niż etatystycznego stylu prowadzenia polityki budżetowej.
A12. Kaźmierczyk, J., Świt, M., 2013, Аксиологические дилеммы экономики в условиях Познанского
консенсуса, Россия и Запад: диалог культур, Russia and the West: the Dialogue of Cultures, 3, s. 1-12.

W powyższym artykule analizowaliśmy Konsensu Poznański jako przykład wolnego wyboru ekonomistów. Wkładem w naukę jest porównanie demokracji i stabilności ekonomicznej
w starożytności ze współczesnymi zasadami gospodarczymi, stosowanymi m.in. przez Bank
Światowy.
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Pozostałe wątki
Moje pozostałe publikacje dotyczyły m.in. działalności w organizacjach studenckich, współpracy nauki z biznesem, działalności Rady Naukowej PTE oraz polityki pieniężnej. Rozwijającym obszarem mojej działalności publikacyjnej są redakcje monografii, materiałów konferencyjnych

i

zeszytów

naukowych.

Obszarem,

który rozwijam,

jest

współpraca

z zespołem prof. A. Hrynenki (z Kyiv National Economic University). Jej rezultatem jest
wspólna redakcja dwujęzycznej monografii.
R2. Kaźmierczyk, J., Paszkowicz, M., Hrynenko, A., Pietrulewicz, B. (red.), 2017, Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka, Человек – Общество – Экономика, Man – Society – Economy, tom 5: Problemy Zatrudnienia w Organizacjach, Проблемы Занятости в Организациях, Problems of Employment in Organisations. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Zielona Góra.

W kolejnym artykule analizowaliśmy zmiany, jakie nastąpiły w obszarze edukacji wyższej, a także zmiany oczekiwań rynku pracy względem uczelni.
A6. Kaźmierczyk, J., Furmańczyk, J., 2017, Zaangażowanie biznesowe pracowników naukowych (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (3), s. 100-117.

Scharakteryzowaliśmy współpracę między uczelniami i sektorem biznesu. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie stereotypów kształtujących opinie na temat tych dwóch środowisk,
a także na możliwe i realizowane formy współpracy tych dwóch środowisk. Scharakteryzowaliśmy korzyści płynące ze współpracy biznesu z nauką, a także problemy w jej realizacji.
Najważniejszym wkładem w naukę jest empiryczna analiza współpracy pracowników
uczelni (na przykładzie UEP) z biznesem (obejmująca takie zagadnienia, jak aspiracje,
oczekiwania, możliwości rozwoju, możliwości zarobkowania) oraz skonstruowanie zintegrowanego wskaźnika „ubiznesowienia”. Analizowaliśmy zarówno aspekt ilościowy, jak i jakościowy współpracy. W tym celu wykorzystano oceny ekspertów reprezentujących świat biznesu oraz świat nauki. Wykorzystując indeks wskazaliśmy na grupy najbardziej i najmniej
zaangażowane we współpracę z biznesem. Dowiedliśmy, że mężczyźni pracujący na uczelni
nieco bardziej niż kobiety angażowali się we współpracę z biznesem, podobnie starsi wykładowcy w porównaniu do profesorów. Przedstawiliśmy autorskie pogłębione rekomendacje na temat możliwości poprawy istniejącego stanu.
A14. Kaźmierczyk, J., 2012, Działalność w organizacjach studenckich (na przykładzie studiów na kierunkach ekonomicznych), Studia Oeconomica Posnaniensia, 240, s. 140-149.

W swoich badaniach zajmowałem się również aspektem edukacji zarówno na poziomie
szkoleń, jak i na poziomie szkoły/uczelni. W artykule podjąłem autorską próbę analizy pozawykładowej aktywności edukacyjnej studentów. Na podstawie badań ankietowych realizowanych przez Katedrę Edukacji i Rozwoju Kadr UEP analizowałem korzyści z udziału w kołach
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studenckich widziane przez studentów. Wykazałem wysoki poziom niezdecydowania studentów, który może być powiązany z brakiem udziału w działaniach kół naukowych. Artykuł
może stanowić wkład w teorię kapitału ludzkiego, szczególnie w odniesieniu do aktywności i inicjatywy własnej człowieka. Badania stanowią przyczynek do dalszych analiz na temat relacji aktywności studenckiej podczas studiów oraz późniejszej kariery zawodowej.
4.3. Udział (23) i organizacja (15) konferencji oraz seminariów naukowych
Od uzyskania stopnia doktora wystąpiłem z referatami na 23 kongresach, konferencjach naukowych i sympozjach, z czego 12 za granicą (tab. 8). Wydarzenia te miały miejsce w wielu
ośrodkach naukowych i akademickich w Polsce, a także w Chorwacji, Japonii, Rosji, Kirgistanie,
Chile oraz na Łotwie. Przed obroną doktoratu uczestniczyłem z referatem w konferencjach naukowych w: Polsce, Francji, Rumunii, Czechach, na Łotwie i Ukrainie.
W 2011 roku mój referat „Migrations vs. Employment (in the Polish Banking Sector)”, na
konferencji XIII International Scientific Conference „Problems of development of the financial system of Ukraine in conditions of globalization” w Symferopolu na Krymie (Ukraina)
zajął drugie miejsce w konkursie na najlepsze referaty. Brałem także udział w konferencjach i seminariach bez referatu.

Tab. 8. Zestawienie referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych
Referaty
Razem
Samodzielnie
We współautorstwie
W języku polskim
W języku angielskim
W języku rosyjskim
W kraju
Za granicą

Referaty wygłoszone przed
uzyskaniem stopnia doktora
23
18
5
18
3
2
18
5

Referaty wygłoszone
po uzyskaniu stopnia doktora
23
12
11
10
9
4
11
12

A. Konferencje zagraniczne po obronie doktoratu (12 wystąpień):
1. Referat: Collective Trust and Stress among Banking Staff in Poland and Russia. Konferencja: International Workshop on Trust, Institute for Peace and Community, Rikkyo
University, Japonia, Tokio 5-6.10.2018.
2. Referat: Trust between banks: examples of the banking sectors in Poland and Russia. Konferencja: International Conference on Trust, Chuo University, Japonia, Tokio 1820.11.2017.
3. Referat: Is Neoliberalism alive? Konferencja: V Tiumeńskie Forum Socjologiczne „Dynamika społecznej transformacji rosyjskiego społeczeństwa: aspekty regionalne”, Tyumen
State University, Rosja, Tiumień 4-7.10.2017.
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4. Referat: Lifelong Learning as an Employee Retention Tool (Polish and Russian Examples).
Konferencja: Second World Congress of Comparative Economics „1917-2017: Revolution and Evolution in Economic Development”, National Research University Higher
School of Economics, Rosja, Sankt Petersburg 15-17.6.2017.
5. Referat: Outplacement as an Employment Safety Tool Not for Everybody! Job Insecurity
and Ability to Find a Job as Factors Influencing Outplacement (Polish and Russian Banks
Example). Konferencja: Second World Congress of Comparative Economics „1917-2017:
Revolution and Evolution in Economic Development”, National Research University
Higher School of Economics, Rosja, Sankt Petersburg 15-17.6.2017.
6. Referat: Flexible Forms of Employment, an Opportunity or a Curse For The Modern
Economy? Case Study: Banks in Poland. Konferencja: 1st International Scientific Conference „Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe”
– SINCERE, Chorwacja, Dubrownik 28.9-1.10.2016.
7. Referat: How do banks really recruit job candidates? „The Sieve Model” in the context of
recruitment and dismissal strategies in banks in Poland. A new tool to measure it – the Integrated Sieve Model Index. Konferencja: IX International Conference on Applied Business Research ICABR 2014, Universidad Catolica del Maule, Slovak University of Agriculture in Nitra, Kasetsart University, Mendel University in Brno, Chili, Talca
6-10.10.2014.
8. Referat: Выдающиеся польские и российские цивилисты. Konferencja: Russian-Polish
Summer School of Law and Humanities, Saint Petersburg State University, Rosja, Sankt
Petersburg 23-29.6.2014.
9. Referat: Outsourcing in the Banking Sector (Polish Banking Sector Example). Konferencja: The Asian Conference on Politics, Economics & Law 2013, The International Academic Forum (IAFOR), Japonia, Osaka 21-24.10.2013.
10. Referat: Денежно-Кредитная Политика в Условиях Познанского Консенсуса. Konferencja: International Congress on Economics, Finance, and Banking, Kyrgyz-Turkish
Manas University, Kirgistan, Bishkek 26-28.6.2013.
11. Referat: Аксиологические дилеммы экономики в условиях Познаньского консенсуса.
Konferencja:
International
Scientific
Conference
Aктуальные
проблемы
регионоведения, Lomonosov Moscow State University, Rosja, Moskwa 22-24.11.2012.
12. Referat: Налогово-бюджетная политика в условиях Познанского консенсуса. Konferencja: 7th International Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development
2012: Impact of the financial capital on the region's economic competitiveness”, Daugavpils University, Łotwa, Daugavpils 8-11.11.2012.
B. Konferencje międzynarodowe organizowane w Polsce po obronie doktoratu (5 wystąpień):
13. Referat: Stopień ingerencji państwa w sektory gospodarek Polski i Rosji a stopa zwrotu
z kapitału. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarka światowa.
Wolny handel czy protekcjonizm?” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze,
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 29-30.11.2018.
14. Referat: Osoby z niepełnosprawnościami w bankach: analiza porównawcza Polska
– Rosja. Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Osoby z Niepełnosprawnościami na Współczesnym Rynku Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
18.10.2018.
15. Referat: Compensation in the banking sector of Poland and Russia. Efficiency and effectiveness. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania współczesnego

Strona 84 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

rynku pracy”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 30.11-1.12.2017.
16. Referat:
Instytucje
i
mechanizmy
rehabilitacji
zawodowej.
Konferencja:
V Międzynarodowa konferencja naukowa osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra 19.9.2016.
17. Referat: Podejście systemowe – pomiędzy zarządzaniem personelem w banku
a psychologią. Konferencja: III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny Profesjologia
i Ergonomia w Kontekście Nauk o Pracy, PROFERG 2015, Uniwersytet Zielonogórski,
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zielona Góra 22-24.6.2015.
C. Konferencje ogólnopolskie po obronie doktoratu (6 wystąpień):
18. Referat: Lojalność w czasach downsizingu. Konferencja: II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Uniwersytet SWPS, Sopot 19-20.5.2016.
19. Referat: Ryzyko w zarządzaniu zasobami ludzkimi w bankach. Konferencja: Zjazd Katedr
ZZL, Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non-profit, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, Poznań 21-22.9.2015.
20. Referat: Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki – jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze obserwacje. Konferencja: IX Kongres
Ekonomistów Polskich, Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk
gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 28-29.11.2013.
21. Referat: Skutki oddziaływania na lokalną społeczność w perspektywie realizowanych inwestycji w subregionie konińskim. Konferencja: Skutki oddziaływania na lokalną społeczność
w perspektywie realizowanych inwestycji w subregionie konińskim, Vision Consulting
Group, Koło 27.3.2013.
22. Referat: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie pomocne do oceny sytuacji gospodarczej.
Konferencja: Analiza zasad ożywienia gospodarczego, Vision Consulting Group, Konin
12.12.2012.
23. Referat: Rynek pracy jako krytyczny wyznacznik sytuacji gospodarczej. Konferencja: Analiza zasad ożywienia gospodarczego, Vision Consulting Group, Konin 12.12.2012.
Prowadzenie sesji podczas konferencji i seminariów naukowych po obronie doktoratu
(6):
1. Prowadzenie Seminarium Rady Naukowej PTE „Gospodarka światowa – wolny handel
czy protekcjonizm”, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zielona Góra 29.11.2018.
2. Prowadzenie sesji tematycznej. Konferencja: International Workshop on Trust, Institute
for Peace and Community, Rikkyo University, Japonia, Tokio 5-6.10.2018.
3. Prowadzenie sesji tematycznej. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania współczesnego rynku pracy”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 30.11-1.12.2017.
4. Prowadzenie sesji plenarnej. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 1-2.12.2016.
5. Prowadzenie sesji tematycznej. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa
„Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 1-2.12.2016.
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6. Prowadzenie Seminarium Rady Naukowej PTE „Kluczowe wyzwania współczesnej
gospodarki”, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa
28.11.2016.
Organizacja konferencji i seminariów po obronie doktoratu (15):
1. Członek Rady Programowej. Kongres: X Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 28-29.11.2019.
2. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarka światowa. Wolny handel czy protekcjonizm?” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski,
Zielona Góra 29-30.11.2018.
3. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Sympozjum: IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 19.10.2018.
4. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Osoby z Niepełnosprawnościami na Współczesnym
Rynku Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 18.10.2018.
5. Członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: International Research Conference
„Education, The Youth, Competitiveness”, Tyumen State University, Rosja, Tiumień 2122.9.2018.
6. Członek Komitetu Naukowego. Konferencja: 5th IRI Economics Conference, International Research Institute, Słowacja, Sturovo 22-23.1.2018.
7. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa Wyzwania Współczesnego Rynku Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 30.111.12.2017.
8. Członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Międzynarodowa Współpraca Synergetyczna”, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna Sejmu RP, Instytut Rozwoju Współpracy Międzynarodowej, Warszawa
24.10.2017.
9. Członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Second International Conference on
Economic and Business Management (FEBM 2017), Atlantis Press, Chiny, Shanghai,
21-23.10.2017.
10. Członek Komitetu Organizacyjnego. Kongres: IV Kongres Profesjologiczny, Człowiek
i Przestrzeń Pracy w Kontekście Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (Oddział Zielona Góra),
Zielona Góra 19-20.6.2017.
11. Członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Науково-практична конференція
«Освітня безпека та економічний розвиток «Україна-Польща» у рамках ІІІ Наукового
симпозіуму «Україна-Польща – Синергетична Співпраця», Ukraina, Poltava University
of Economics and Trade, Połtawa 15.2. 2017.
12. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Seminarium: VI Seminarium Polsko-Ukraińskie, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Zielona Góra 2.12.2016.
13. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa „Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności”,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona
Góra 1-2.12.2016.
14. Członek Komitetu Naukowego, członek Komitetu Organizacyjnego. Seminarium: V Seminarium Polsko-Ukraińskie oraz Warsztaty w ramach projektu „Przedsiębiorczość w opinii
studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towa-
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rzystwo Profesjologiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona
Góra 20.9.2016.
15. Członek Komitetu Organizacyjnego. Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra
3-4.12.2015.
4.4. Udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych
A. Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (7)

Po obronie doktoratu (5)
Tytuł: Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w sektorze bankowym
Źródło finansowania: środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej
w ramach projektu 5/100, Tyumen State University
ID: 2820/2016
Okres realizacji: 2016 – nadal
Rola: kierownik, główny wykonawca
Tytuł: Społeczny udział studentów w kulturalnym i historycznym rozwoju miast w Rosji i krajach Unii Europejskiej
Źródło finansowania: środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej
w ramach projektu 5/100, Ural Federal University
ID: 6641-3094
Okres realizacji: 2019 – nadal
Rola: podstawowy wykonawca, kierownik w Polsce
Tytuł: Capabilities and restrictions of new industrialization and contradictions of sociocultural space: on Tyumen region еxample
Źródło finansowania: grant Russian Humanitarian Science Foundation
ID: 16-03-00500
Okres realizacji: 2016-2018
Rola: podstawowy wykonawca
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Tytuł: Badanie dobrobytu społeczno-gospodarczego ludności regionu tiumeńskiego
Źródło finansowania: Duma Miasta Tyumień (Rosja)
ID: зп/00230-17/74
Okres realizacji: 2017
Rola: wykonawca
Moim zadaniem było prowadzenie wywiadów z przedstawicielami różnych instytucji, głównie z osobami podejmującymi decyzje ważne dla funkcjonowania miasta i regionu.

Tytuł: Członek Komisji ds. Realizacji Innowacyjnych Projektów w Regionie Donieckim
Źródło finansowania: Horizon 2020, Agencji Rozwoju Regionalnego Donbas (Ukraina)
Okres realizacji: 2016
Rola: wykonawca
Celem projektu było podniesienie zatrudnienia wśród osób przesiedlanych na skutek wojny w Donbasie.

Przed obroną doktoratu (2)
Tytuł: Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
ID: DSF.VI.3361-4-37-027/10
Okres realizacji: 2010-2011
Rola: kierownik, główny wykonawca
Tytuł: Stypendium dla młodych naukowców ze środowiska akademickiego w Poznaniu
Źródło finansowania: Urząd Miasta Poznania
Okres realizacji: 2011
Rola: kierownik, główny wykonawca
B. Projekty finansowane ze źródeł wewnętrznych (6)

Po obronie doktoratu (4)
Tytuł: Socjokulturowy portret regionów (odpowiednik polskiej Diagnozy Społecznej; TSU jest
jednym z kilkunastu wykonawców w Rosji; projekt zarządzany przez Rosyjską Akademię Nauki)
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Źródło finansowania: kolejne edycje badania finansowane są z różnych źródeł (wewnętrznych
i zewnętrznych)
Okres realizacji: 2016 – nadal
Rola: wykonawca
Moim zadaniem jest przygotowanie kolejnej edycji badania oraz wykorzystuję bazę danych z badania do przygotowania kolejnych artykułów naukowych.

Tytuł: Zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w sektorze bankowym krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło finansowania: środki Młodych Naukowców i Doktorantów UEP
ID: 120/2016
Okres realizacji: 2013-2018
Rola: kierownik, główny wykonawca
Tytuł: Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy
Źródło finansowania: UEP; Uniwersytet Zielonogórski; Kijowski Narodowy Uniwersytet
Ekonomiczny, Kijów, Ukraina; Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka
„Ukraina”, Kijów, Ukraina
ID: 93/2016
Okres realizacji: 2015-2018
Rola: kierownik na UEP, główny wykonawca
W projekt weszło 15 pracowników naukowych reprezentujących: UEP, Uniwersytet Zielonogórski, Kijowski
Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Kijów, Ukraina oraz Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju
Człowieka „Ukraina”, Kijów, Ukraina. Dane były analizowane z wykorzystaniem zbiorów rozmytych, a efektem
pracy będzie polsko-rosyjska monografia wydana pod moją współredakcją w Polsce i na Ukrainie.

Tytuł: Kształcenie ekonomistów w Polsce
Źródło finansowania: badania statutowe
ID: 51102-1-28
Okres realizacji: 2012 – nadal
Rola: wykonawca
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Przed obroną doktoratu (2)
Tytuł: Makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w Polsce i w krajach
Unii Europejskie
Źródło finansowania: badania statutowe
ID: 51102-1-78
Okres realizacji: 2007-2011
Rola: wykonawca
Tytuł: Polityka gospodarcza państwa wobec rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Źródło finansowania: badania statutowe
ID: 51102-34
Okres realizacji: 2007-2011
Rola: wykonawca
4.5. Współpraca międzynarodowa
Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich (3)
1. Instytucja przyjmująca: Tyumen State University (uczelnia wchodząca w projekt 5/100, obejmujący
5% najlepszych rosyjskich uczelni)

Kraj: Rosja
Okres: 2016 – nadal
Opiekun stażu: prof. G.F. Romashkina, prof. V.A. Davydenko
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej w ramach projektu 5/100
Aktywności naukowe i dydaktyczne:
- staż postdoc
- badania naukowe
- prowadzenie zajęć z zakresu Zarządzania zmianami i ryzykiem w światowej gospodarce oraz
Seminarium zawodowego
- kierowanie trzema pracami magisterskimi i jedną doktorską (promotor pomocniczy)
- seminaria, konsultacje naukowe
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2. Instytucja przyjmująca: SRH University Heidelberg
Kraj: Niemcy
Okres: 10-11.2015 (30 dni)
Opiekun stażu: prof. J. Gläser
Finansowanie: SRH University Heidelberg
Aktywności naukowe i dydaktyczne:
- prowadzenie zajęć z przedmiotu Macroeconomics (80h)
- konsultacje naukowe
3. Instytucja przyjmująca: Daugavpils University
Kraj: Łotwa
Okres: kwiecień 2015 (5 dni)
Opiekun stażu: dr O. Ruža
Finansowanie: program Erasmus
Aktywności naukowe i dydaktyczne:
- prowadzenie zajęć z zakresu Human Resources in Banking
- konsultacje naukowe
W swoje pracy naukowej, poza rodzimym zespołem z katedry, której jestem członkiem, pod kierownictwem Pani prof. A. Andrzejczak (UEP), oraz poza współpracą z zespołami Pani prof.
T. Chirkowskiej-Smolak (UAM) i Pani dr M.A. Paszkowicz (UZ) współpracowałem z następującymi naukowcami z zagranicy:
Tab. 9. Współpraca zagraniczna
Lp.

Badacz

1

prof. W.H. Meyers

3
4

prof. G.F. Romashkina
prof. V.A. Davydenko

5

dr E.V. Andrianova

6

prof. I.A. Koh

7

prof. I.V. Antonenko

8

dr V.V. Zotov

Uczelnia
University
of Missouri, USA

Tyumen State
University, Rosja
Ural Institute of
Management in
Yekaterinburg, Rosja
Russian State
University named
after A.N. Kosygin,
Moskwa, Rosja

Rodzaj współpracy
Nowy projekt dot. rozwoju zrównoważonego (w tym
w obszarze rynku pracy); złożony wniosek o grant Rosyjskiej Państwowej Fundacji Nauki; występuję
w nim jako jeden z 3 głównych wykonawców
Portret Regionów (odpowiednik Diagnozy
społecznej)
Zatrudnienie
w bankach
w Rosji
i Polsce
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9

dr A.N. Tarasova

10

prof. V. Kreissig

11
12
13
14
15

prof. A. Hrynenko
dr V. Kyryliuk
prof. G.O. Shvydanenko
prof. V.M. Petyukh
dr T.G. Kitsak

16

prof. L.Z. Serdjuk

17

prof. M. Akulich

18

prof. J. Gläser

19

prof. M.Yu.
Sheresheva

20

prof. M. Sasaki

21

prof. V.V. Voronov

22

dr O. Ruža

Społeczny udział studentów
w kulturalnym i historycznym rozwoju miast w Rosji i krajach UE

Ural Federal University, Jekaterinburg,
Rosja
IEB Chemnitz,
Niemcy
Kyiv National
Economic University,
Ukraina

Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych
uczelni Polski i Ukrainy.
Pracujemy nad nowym projektem dot. migracji
Ukraińców do Polski

Open International
University of Human
Development
"Ukraine", Kijów
Tyumen State
University, Rosja
SRH Heidelberg
University, Niemcy
Lomonosov Moscow
State University,
Rosja
Chuo Universty
w Tokio, Japonia

Opiekun mojego stażu
w SRH University Heidelberg

Daugavpils University, Łotwa

Opiekun mojego stażu Erasmus
w Daugavpils U.

Ingerencja państwa w gospodarkę

Konsultacje

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą:
- byłem ekspertem National Research University Higher School of Economics (Rosja),
sporządzanie ekspertyz wniosków grantowych i wystawianie oceny realizacji grantów,
- rekomendowałem nowych, zagranicznych członków PTE, w tym prof. O. Kostoskę (“St. Kliment Ohridski” University),
- pozyskiwałem zagranicznych autorów i recenzentów dla Zeszytów Naukowych PTE ZG
(m.in. prof. G.T. Soldatos, American University of Athens, Grecja; dr R. Dzhumasher, Monash University, Australia),
- prowadziłem rozmowy na temat współpracy pomiędzy PTE ZG a Entrepreneurship and Sustainability Center (Litwa), w 2017 roku podpisaliśmy umowę o współpracy,
- podjąłem rozmowy na temat współpracy pomiędzy UEP a Tyumen State University oraz pomiędzy Tyumen State University a Uniwersytetem Zielonogórskim; koordynowałem podpisanie
umowy z UZ, umowa między UEP a TSU zostanie podpisana w sem. letnim roku akademickiego
2018/2019,
- wielokrotnie przyjmowałem gości zagranicznych na UEP oraz w PTE ZG, organizowałem
dokumenty wspierające wizyty i organizowałem same wizyty (spotkania, seminaria, wystąpienia); organizowałem m.in. miesięczny staż dr E.V. Andrianovoy (2018) oraz dwumiesięczny staż dr A.N. Tarasovoy (2019) w PTE ZG; staż finansowany przez Centrum Polsko
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Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie; w ramach stażu dr Andranovoy przeprowadziłem razem z nią 19 wywiadów z bankowcami z Poznania; w ramach stażu dr Tarasovoy
organizowałem badanie ankietowe poświęcone kapitałowi społecznemu; jest to pierwsza próba powtórzenia w Polsce badań przeprowadzonych już w Rosji w ramach projektu Portret
Regionów, który jest odpowiednikiem polskiej Diagnozy Społecznej, w skład którego
wchodzi Tyumen State University; w 2019 złożyliśmy wniosek do Centrum o przyznanie
stypendium na staż dla prof. L.M. Simonovoy i dr R.M. Nasyrovoy,
- w latach 2017-2019 organizowałem staże naukowe w Tyumen State University dla 11 pracowników naukowych i jednej studentki z UEP, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- w 2015 roku na zaproszenie Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej brałem udział
w rozmowach o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.
4.6. Pozostała aktywność naukowa

Recenzje wydawnicze (70)
Po obronie doktoratu byłem recenzentem 70 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach
(według Bazy Wiedzy i Bazy Osiągnięć UEP):


w Polsce (50 tekstów, m.in. dla „Problemów Profesjologii” UZ, „Problemów Zarządzania” UW) i za granicą (20) w: Chinach, USA, Japonii, Rosji, Austrii, na Słowacji,
Łotwie, np. „Cogent Business & Management”, Taylor & Francis; National Research
University Higher School of Economics;



w języku polskim (25), angielskim (20) i rosyjskim (25);



również na liście A (2) (Business Ethics: A European Review, Web of Science; International Journal of Human Resource Management, Scopus).

Recenzja opublikowana (1)
REC1. Kaźmierczyk, J. (rec.), 2014, Recenzja Przewodnika metodycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Ekonomia w praktyce. Metody aktywizujące w nauczaniu przedsiębiorczości i ekonomii”, Progress in Economic Science, 1(2014), s. 323-327.
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Dodatkowe aktywności

1.

Od 2014 r. członek komitetu redakcyjnego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Zielonej Górze”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
(ISSN 2391-7830). Pracuję tam jako redaktor z prawem decydowania o dopuszczeniu artykułu do druku. Pozyskuję autorów i recenzentów. Jestem aktywnie zaangażowany w działalność czasopisma, które systematycznie
się rozwija, o czym świadczy m.in. uzyskany grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego rozwój
oraz wynik indeksacji na liście ICI Journals Master List: ICV 2015=39,70, ICV 2016=53,22, ICV 2017=72,32, co
jest również rezultatem mojej pracy.

2. Od 2015 r. członek komitetu redakcyjnego, „Health and Education Millennium”, Peoples' Friendship University of Russia (ISSN 2226-7425).
3. Od 2016 r. członek komitetu redakcyjnego (Editorial & Review Board), „Problems of
Management in the 21st Century”, Litwa, Scientia Socialis & SMC (ISSN 2029-6932).
Czasopismo systematycznie rozwija się a w 2019 rozpoczniemy proces indeksacji w Scopus.

4. W 2014 roku brałem udział w szkoleniu Program statystyczny STATISTICA, organizowanym przez Wielkopolską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także w szkoleniu „Zarządzanie czasem i praca w grupie” organizowanym przez DGA S.A.

4.7. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich
A. Działalność dydaktyczna
Prowadziłem zajęcia na UEP, na studiach dziennych i zaocznych I, II i III stopnia, a także
studiach podyplomowych (Psychologia w Biznesie). Moja praca dydaktyczna została doceniona nominacją do nagrody Victorii dla najlepszego nauczyciela UEP (2017), nominacją do
nagrody Victorii w kategorii „Voyage Voyage”, czyli „Przyjaciel Studentów Zagranicznych”
(2019) oraz wyróżniającą oceną pracowniczą w obszarze dydaktyki na UEP (2014 i 2016).
Prowadziłem również zajęcia na innych uczelniach:
- Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,
- Uniwersytecie Zielonogórskim,
- SRH University Heidelberg (Niemcy),
- Daugavpils University (Łotwa),
- Tyumen State University (Rosja).
Łącznie prowadziłem 25 przedmiotów (wykłady i ćwiczenia; w tym 2 w j. ang. i 6 w j. ros.),
które koncentrowały się na:
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- rynku pracy,
- makroekonomii,
- metodologii i metodyce,
- psychologii pracy, ekonomii, zarządzania, biznesu, społecznej,
- języku rosyjskim w ekonomii i biznesie.
Za najbardziej wartościowe dla mojego rozwoju uważam następujące przedmioty:
- Współczesny rynek pracy (j. pol.),
- Introduction to qualitative research (j. ang.),
- Macroeconomics (j. ang.) prowadzony w SRH University Heidelberg,
- Zarządzanie zmianami i ryzykiem w światowej gospodarce (j. ros.) prowadzony w TSU.
Na studiach stacjonarnych UEP byłem promotorem 16 obronionych prac licencjackich
i promotorem pomocniczym 1 pracy doktorskiej A. Metelskiego. Doktorat Adama Metelskiego, pt. „Aktywność fizyczna jako czynnik sukcesu zawodowego” został obroniony
w 2018 roku. Obecnie prowadzę 1 pracę licencjacką i 4 prace magisterskie na UEP.
Na Tyumen State University w Rosji byłem promotorem 2 obronionych prac magisterskich (w języku rosyjskim) i promotorem pomocniczym 1 obronionej pracy magisterskiej
(w języku rosyjskim). Jestem też promotorem pomocniczym doktoratu (w języku rosyjskim)
S.V. Danilova w TSU.
Dodatkowo w latach 2006-2013 przygotowywałem uczniów z 6 lubuskich szkół średnich
i 1 gimnazjum do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE.
Byłem wówczas najmłodszym opiekunem OWE w Polsce. Moi podopieczni zajmowali
miejsca w finale, pokonując 11-14 tys. innych uczniów. Najlepsze rezultaty moich uczniów to
2. miejsce w Polsce (w XXIV edycji OWE), 10. uczniów na 100 uczestników w XXII finale
OWE oraz tytuł finalisty wywalczony przez mojego podopiecznego uczęszczającego do gimnazjum. Część moich uczniów podjęła studia na UEP i pod moim kierownictwem napisała
prace dyplomowe.

B. Działalność organizacyjna
1. Od 2018 r., członek Komisji Nostryfikacyjnej UEP,
2. 2014 r., pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomii UEP ds. wykładów otwartych,
3. 2012/2013, pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomii UEP ds. praktyk studenckich,
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4. 2012/2013, sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne na Wydziale Ekonomii UEP,
5. 2008-2012, członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na UEP,
6. 2007-2011, promocja specjalności Ekonomia Globalna i Menedżerska na UEP (kierowałem zespołem przygotowującym promocję i organizowałem spotkania ze studentami),
7. 2007/2008, członek Rady Doktorantów UEP,
8. od 2012 roku jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
C. Działalność popularyzatorska
Od 2013 r. jestem członkiem Komitetu Okręgowego i Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w PTE w Zielonej Górze.
Od 2002 roku jestem członkiem Klubu Młodych Ekonomistów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. W ramach działalności Klubu organizuję warsztaty promujące Olimpiadę i wiedzę ekonomiczną. W ramach prac w PTE rokrocznie (poczynając od 2006 r.) organizuję
warsztaty przygotowujące do udziału w OWE. Na organizowane przeze mnie seminaria Rady
Naukowej PTE zapraszałem studentów i uczniów biorących udział w OWE.
Od czasu obrony doktoratu wielokrotnie prowadziłem warsztaty dla Stowarzyszenia Absolwentów UEP (oddział w Zielonej Górze). Na warsztaty zapraszałem m.in. gości z Tyumen
State University. Tematy warsztatów obejmowały różnorodne zagadnienia ekonomiczne, a także
gospodarkę i społeczeństwo Rosji.
W latach 2007-2011 współprowadziłem Studenckie Koło Naukowe Maksimus przy Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową UEP. W ramach prac w kole wielokrotnie organizowałem seminaria naukowe (m.in. z prof. K. Opolskim) oraz wizyty w przedsiębiorstwach (m.in. w Browarze Lech Poznań, w centrali Banku Pekao S.A. – spotkanie z prezentem
J.K. Bieleckim, spotkanie z członkiem Rady Nadzorczej Deutsche Banku, spotkanie z J. Wancerem byłym prezesem Banku BPH). Na spotkania zapraszałem również uczniów biorących udział
w OWE.
Narzędzia badawcze do mierzenia satysfakcji pracowniczej, lojalności i zaufania międzypracowniczego, które stworzyłem były wykorzystywane w 2017 roku w praktyce przez jeden
z rosyjskich banków. Obecnie prowadzę rozmowy z innym bankiem (z Moskwy). W ten sposób

Strona 96 z 104

Zał. 2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

nauka znajduje empiryczne wykorzystanie. Dodatkowo promuję w ten sposób wiedzę i obiektywizm pomiaru w miejsce subiektywnych decyzji personalnych.
W ramach współpracy z J. Cal-Chrobak (nauczycielką z jednej z lubuskich szkół średnich)
napisałem podręcznik do nauki zawodu technika ekonomisty:
PO1. Kaźmierczyk, J. Cal-Chrobak, J., 2017, Kwalifikacja A.35. Część 2. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, Helion, 480 s.

4.8. Otrzymane nagrody i wyróżnienia
- 2012 i 2017 r., srebrna i złota odznaka PTE za działalność na rzecz Towarzystwa,
- 2014 i 2016 r., wyróżniająca ocena okresowa za pracę naukową i dydaktyczną na UEP,
- 2013 r., nagroda zespołowa Rektora UEP za udział w napisaniu monografii „Liberalizm
ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji” pod red. prof. W. Jarmołowicza,
- 2011 r., 2. miejsce w konkursie na najlepsze referaty na konferencji XIII International Scientific Conference „Problems of development of the financial system of Ukraine in conditions
of globalization”, Symferopol, Ukraina, za referat „Migrations vs. Employment (in the Polish
Banking Sector)”,
- 2007-2013, co roku nagroda PTE za przygotowywanie uczniów do startu w OWE,
- 2012 r., 1. miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie,
- 2012 r., 3. miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione na UEP,
- 2008 r., 1. miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie,
- 2007/2008, stypendium Narodowego Banku Polskiego,
- 2001-2006, stypendium Banku Pekao S.A.

5. Zagregowana statystyka dorobku naukowego
Dotychczas publikowałem w:
- 13 krajach: Polsce, Japonii, Chile, Francji, Czechach, Rosji, Holandii, Rumunii, Finlandii,
Kirgistanie, na Ukrainie, Litwie, Łotwie,
- 36 wydawnictwach, m.in. Studia Oeconomica Posnaniensia (10 pkt.), Comparative Sociology, Brill (Web of Science, Scopus; 5 pkt.), The Baltic Region (Web of Science, Scopus; 15 pkt.),
Вестник Тюменского государственного университета [Zeszyty Naukowe Tyumen State Uni-
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versity] (5 pkt.), Entrepreneurship and Sustainability Issues (Web of Science, Scopus; 15 pkt.),
The IAFOR Journal of Politics, Economics & Law (4 pkt.), Journal of Security and Sustainability
Issues (Scopus; 4 pkt.), Europa Regionum (7 pkt.), Management (Web of Science; 12 pkt.).

Tab. 10. Zestawienie dorobku publikacyjnego
Publikacje

Razem

Rozdział
w monografii

Redakcja
monografii

Monografia

Artykuł
w czasopiśmie

Inne, w tym
materiały konferencyjne

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora
Razem

34

0

0

17

8

9

Samodzielnie

21

0

0

9

6

6

We współautorstwie

13

0

0

8

2

3

W języku polskim

26

0

0

14

8

4

W języku angielskim

6

0

0

1

0

5

W języku rosyjskim

2

0

0

2

0

0

28

0

0

16

8

4

6

0

0

1

0

5

W kraju
Za granicą

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora
Razem

47

1

1

6

25

14

Samodzielnie

26

1

0

5

14

6

We współautorstwie

21

0

1

1

11

8

W języku polskim

20

1

1

3

8

7

W języku angielskim

20

0

0

1

15

4

W języku rosyjskim

7

0

0

2

2

3

W kraju

24

1

1

3

12

7

Za granicą

23

0

0

3

13

7

Ogółem

81

1

1

23

33

23

Uwaga: łączna liczba punktów za publikacje (według Bazy Wiedzy i Bazy Osiągnięć UEP) wynosi 306,95 za 81
publikacji (w tym 213 punktów od obrony doktoratu; stan na 10-04-2019). Łączna liczba punktów z uwzględnieniem
wszystkich punktowanych aktywności wynosi 626,95 (w tym 533 punktów od obrony doktoratu; stan na 10-04-2019).
Do rozdziałów w monografii, artykułów w czasopismach i materiałów konferencyjnych przed doktoratem zaliczono
także te, które zostały opublikowane po obronie, ale były wynikiem badań prowadzonych przed obroną.
Przeciętna roczna liczba publikacji w okresie do obrony doktoratu to ponad 4 teksty, a po obronie doktoratu to prawie
7 tekstów.

Prace mojego autorstwa doczekały się:
- 134 cytowań według bazy Google Scholar, indeks Hirscha: 7 (i10=6),
- 40 cytowań według bazy BazEkon, indeks Hirscha: 3,
- 27 cytowań w Web of Science, indeks Hirscha: 3,
- 12 cytowań w bazie Scopus, indeks Hirscha: 3.
Ponadto, po obronie doktoratu:
- kierowałem 3 międzynarodowymi projektami naukowymi i 1 krajowym,
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- wygłosiłem 23 referaty na konferencjach i kongresach (w tym 12 na konferencjach za granicą i 5 na konferencjach międzynarodowych w Polsce),
- odbyłem trzy zagraniczne wyjazdy naukowe (w tym od trzech lat staż postdoc w Tyumen
State University).
6. Najbliższe plany naukowe
Moje najbliższe plany obejmują:
1. rozwijanie projektu zatrudnienia w bankach w Polsce i Rosji:
- poszerzenie go o partnerów z kolejnych krajów,
- powtórzenie badania w Polsce i Rosji w celu uchwycenia zmian w czasie i odniesienia wyników do zmian w cyklu koniunkturalnym,
- upublicznienie zebranej bazy danych,
2. opublikowanie artykułów, które zostały wysłane do zeszytów naukowych znajdujących się
na liście A,
3. zakończenie projektu dotyczącego przedsiębiorczości w Polsce i na Ukrainie,
4. zakończenie etapu uzgadniania metodyki badań nad migracjami Ukraińców do Polski
i przejście do etapu badań empirycznych,
5. kontynuowanie prac z prof. W.H. Meyersem i zespołem z Tyumen State University nad
projektem dot. sustainability w obszarze rynku pracy (po wygraniu grantu Rosyjskiej Państwowej Fundacji Nauki),
6. organizację staży dla kolegów z Rosji w Polsce i dla Polaków w Tyumen State University.
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