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I.  ZASOBY  PRACY  ZATRUDNIENIE 
KWALIFIKACJE 





KARIERA  ZAWODOWA GBP
eng

Career self-management behaviour of Western self-initiated expatriates in local 
organizations in China / P. Makkonen // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 11-12, 
s. 1135-1157. 

Zachowania związane z samodzielnym zarządzaniem karierą u zachodnich ekspa-
triantów pracujących z własnej inicjatywy w lokalnych organizacjach w Chinach. 

Dostępna literatura dotycząca tematów związanych z ekspatriantami z własnej inicjaty-
wy jest oparta na ogólnym założeniu, iż grupa ta jest zmienna z natury i niezależnie 
zarządza swoją karierą. Artykuł przedstawia badanie jakościowe oferujące alternatywę 
dla tego założenia. Do badania wykorzystano 23 wywiady przeprowadzone z ekspa-
triantami pochodzącymi z państw zachodnich a zatrudnionymi przez lokalne organiza-
cje w Chinach. Wywiady miały na celu sprawdzenie w jaki sposób i dlaczego osiągają 
oni dopasowanie do wybranego rynku pracy, poprzez odpowiednie zachowania związa-
ne z samodzielnym zarządzaniem karierą, w szczególności w kontekście obcej kultury. 
Do oceny zachowań związanych z samodzielnym zarządzaniem karierą zastosowano
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model Kinga. Badanie wyłoniło trzy podejścia do zachowań samodzielnego zarządzania 
karierą oparte na motywacji i wyniku przez nich oczekiwanym: wejście na rynek pracy, 
zachowanie zdolności do bycia zatrudnionym oraz rozwój zawodowy. Badanie przed-
stawia elastyczny i dynamiczny charakter zachowań związanych z samodzielnym zarzą-
dzaniem karierą i odzwierciedla zrewidowane oczekiwanie jednostki dotyczące rozwoju 
życia zawodowego oraz kontekst bycia zatrudnionym w innym kraju. Analiza wnosi 
swój wkład do istniejącej obecnie teorii na temat ekspatriantów z własnej inicjatywy, 
poprzez przedstawienie wyłaniających się nowych środków pomocnych przy realizowa-
niu kariery międzynarodowej w kontekstach kariery wielokulturowej, a także poprzez 
pokazanie znaczenia zewnętrznych inicjatyw wspierających ekspatriację, do których 
dostęp jest ułatwiony dzięki internetowi i mediom społecznościowym. 

Witkowska M.   1a I-4



KARIERA  ZAWODOWA  -  WIELKA  
BRYTANIA 

GBP
eng

Exploring career advantages of highly skilled migrants: a study of Indian academics 
in the UK / W. D. A. Fernando, L. Cohen // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016,
nr 11-12, s. 1277-1298, tab. bibliogr. 

Badanie postępu kariery zawodowej wśród wysoko wykwalifikowanych imigran-
tów: indyjscy pracownicy naukowi w Zjednoczonym Królestwie. 

Globalizacja oraz postęp technologiczny przyczyniły się do zwiększonego zapotrzebo-
wania na wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, co doprowadziło do migracji wysoko 
wyspecjalizowanych pracowników z krajów gospodarczo mniej rozwiniętych, do tych 
bardziej zaawansowanych. Korzystając z teorii praktyki Pierr’a Bourdieu autorzy badają 
sprawozdanie grupy pracowników akademickich z Indii, dotyczące ich ścieżki kariery 
na uniwersytecie. Używając pojęć habitus i kapitał, twierdzą oni, iż kadra międzynaro-
dowa ma bardzo dobre warunki kariery w środowisku naukowym Wielkiej Brytanii, 
które z roku na rok staje się coraz bardziej wolnorynkowe. Tym samym podważają 
twierdzenie jakoby bycie międzynarodowym naukowcem lub wysoko wykwalifiko-
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wanym imigrantem na innym stanowisku, działało w tej sytuacji na niekorzyść. Central-
nym punktem badania jest sprawdzenie prawdziwości twierdzenia Bourdieu i Wacqunta 
dotyczącego kumulacyjnej właściwości kapitału kulturowego. Według tych badaczy 
osoby posiadające kapitał mają jednocześnie dostęp do jego większej ilości w przeci-
wieństwie do tych, którzy kapitału nie posiadają i nie mogą tym samym gromadzić 
go więcej. Artykuł pokazuje, że istnieje możliwość przenoszenia kapitałów pomię-
dzy różnymi dziedzinami, oraz że kapitał powinien być rozumiany jako części wielu 
dziedzin, do których należą podmioty. Jednakże biorąc pod uwagę zmieniające się 
zasady systemów uniwersyteckich skoncentrowanych na badaniach, autorzy artykułu 
sugerują, że opisane ścieżki kariery mogą wkrótce nie przynosić już pozytywnych rezul-
tatów. 

Witkowska M.   2a I-6



KARIERA  ZAWODOWA  -  KOBIETA  NA  
RYNKU  PRACY 

GBP
eng

Married, mom and manager - how can this be combined with an international career? / 
I. C. Fischlmayr, K. M. Puchmüller // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 7-8, 
s. 744-765 bibliogr. 

Mężatka, matka i menedżer – jak połączyć te trzy role z karierą międzynarodową? 

Autorzy artykułu badają doświadczenia kobiet związane z łączeniem kariery międzyna-
rodowej, w szczególności częstych podróży biznesowych, z obowiązkami rodzinnymi, 
w przypadku gdy ich partnerzy są także aktywni zawodowo. Wraz ze wzrostem popu-
larności alternatywnych form ekspatriacji, kobiety mają możliwość rozwoju kariery 
międzynarodowej będąc jednocześnie w związku, w którym oboje partnerzy pracują 
i mają dzieci. Według poprzednich badań alternatywne rozwiązania dla długotermino-
wego wyjazdu za granicę, czyli na przykład międzynarodowe podróże biznesowe, uwa-
żało się za bardziej przyjazne posiadaniu rodziny. Dla kobiet jednak łączenie rodziny 
i dalekie podróże biznesowe nadal stanowią ogromne wyzwanie. Artykuł opisuje spo-
soby radzenia sobie przez kobiety z tą wymagającą sytuacją oraz prezentuje wstępne
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wnioski pochodzące z wywiadów z 25 kobietami często wyjeżdzającymi w zagraniczne 
podróże biznesowe i żyjącymi w rodzinach, w których oboje partnerzy pracują. Roz-
mowy przeprowadzono na czterech różnych kontynentach. Wywiady te zostały prze-
analizowane przy użyciu analizy szablonowej (template analysis). Wynika z nich, że 
respondentki, jako nietradycyjne ekspatki żyjące w różnych kulturach, mają wspólne 
sposoby, podobne doświadczenia i rozumienie łączenia życia zawodowego i osobistego. 
Oprócz podobieństw istnieją jednak pewne różnice wynikające z warunków środowiska 
lokalnego. 

Witkowska M.   3a I-8



POLITYKA  ZATRUDNIENIA  -  
PODWYKONAWSTWO  -  RADY  
ZAKŁADOWE 

GBP
ger

Onsite-Werkverträge und Industrielle Beziehungen: Praktiken der Betriebsräte zwischen 
Ablehnung und Akzeptanz / M. Hertwig, J. Kirsch, C. Wirth // Ind. Bez. - 2016, nr 2, 
s. 113-141, tab. bibliogr. 

Podwykonawstwo w miejscu pracy i stosunki przemysłowe: praktyki rad zakłado-
wych pomiędzy odrzuceniem i akceptacją. 

Analizując działania podejmowane przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie 
współpracy związanej z przenoszeniem do innych podmiotów części działalności pozo-
stającej poza głównym obszarem zainteresowania przedsiębiorstw, np.: cateringu, auto-
rzy przypominają, że tego rodzaju kooperację prowadzi się w ramach tzw. subkontrak-
tów. Jednocześnie przyznają, iż wspomniane subkontrakty mogą generować szereg 
różnorodnych negatywnych konsekwencji, zarówno w przypadku warunków pracy osób 
zatrudnionych w ich ramach, jak i w zakresie reprezentowania ich interesów. To skła-
nia autorów do próby wyjaśnienia, w jaki sposób rady zakładowe radzą sobie z roz- 
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przestrzenianiem się subkontraktów w podstawowym zakresie procesu tworzenia dóbr 
oraz ustalenia, jakie praktyki stosują rady zakładowe w związku z zachodzącymi proce-
sami outsourcingu. Opierając się na danych pochodzących z 12 studiów przypadku 
obejmujących firmy pochodzące z sektora produkcji i handlu detalicznego, autorzy 
zdołali zidentyfikować dwa zasadnicze wzory postępowania tj. odrzucenia bądź akcep-
tacji, które w zależności m.in. od posiadanej legitymacji, działań czy poglądów rad 
zakładowych różniły się. W efekcie wyodrębniono kilka postaw w zależności od rodza-
ju rady zakładowej i przyznano, iż chociaż rady zakładowe dysponują pewnym wpły-
wem, to nie radzą sobie ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami związanymi 
z outsorcingiem, co z kolei niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla systemu zatrud-
nienia w przedsiębiorstwach. 

Jaworek J.  4a I-10



RYNEK  PRACY  -  JAPONIA GBP
eng

Task polarization in the Japanese labor market: evidence of a long-term trend / T. Ike-
naga, R. Kambayashi // Ind. Relat. - 2015, nr 2, s. 267-293, rys. tab. bibliogr. 

Polaryzacja stanowisk pracy na japońskim rynku pracy: dane na temat długookre-
sowych tendencji. 

Dokonując podsumowania liczbowego różnorodnych rodzajów kwalifikacji wyma-
ganych w różnych zawodach, autorzy artykułu analizują długookresowe tenden-
cje w zakresie polaryzacji rynku pracy w Japonii, w kategoriach oferowanych ty-
pów zatrudnienia w latach 1960–2005. Uzyskane rezultaty analiz wskazują, że po-
szerza się zakres ofert prac nietypowych, wymagających wyspecjalizowanych kwali-
fikacji, podczas gdy tradycyjne rutynowe zatrudnienie zdaje się kurczyć. Obserwa-
cja nietypowych stanowisk pracy pozwala dostrzec zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowaną analityczną siłę roboczą, posiadającą zdolności interpersonalne 
oraz na nisko wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Polaryzacja ta pogłę-
bia się wraz z wprowadzaniem podejmujących pracę odpowiadającą ich wykształ- 
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ceniu, co z kolei zachęca innych młodych ludzi do studiowania i podnoszenia swoich 
kwalifikacji. 

Gago E.   5a I-12



COACHING GBP
fre

Le temps des coachs? Trajectoires typiques d’une figure du ”nouvel esprit du capita-
lisme” / S. Salman // Trav. Empl. - 2015, nr 143, s. 59-73 bibliogr. 

Czas coachów? Typowe kariery postaci „nowego ducha kapitalizmu”. 

Coaching został zainicjowany w USA w latach 80. ub. wieku i z czasem pojawił się rów-
nież we Francji, gdzie przyczynił się do rozwinięcia nowego segmentu zawodowego, który 
wręcz eksplodował w branży konsultingowej w latach 2000. Coaching przyciągał eksper-
tów szkoleń, konsultingu i psychologów, chcących poprzez łączenie licznych działań, 
doprowadzić do rozwoju karier zawodowych. W przypadku osób na stanowiskach kierow-
niczych, zwracali oni swe zainteresowanie na te nowe praktyki po załamaniu się ich do-
tychczasowej stabilnej kariery zawodowej, traktując je jako swój nowy zawód. Autor 
wskazuje na zalety związane ze studiowaniem coachingu, gdyż jego zdaniem pozwala to 
na lepsze zrozumienie relacji pomiędzy tzw. „nowym duchem kapitalizmu” a karierami za-
wodowymi, które przejawiają się w tworzeniu hybrydowych statusów zatrudnienia, wzrasta-
jących w czasie pomiędzy statusem pracownika najemnego i osoby samozatrudnionej. 
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POLITYKA  ZATRUDNIENIA  -  ZWIĄZKI  
ZAWODOWE  -  WŁOCHY  -  HISZPANIA 

GBP
eng

Union responses to precarious workers: Italy and Spain compared / V. Pulignano, 
L. Ortiz Gervasi, F. de Franceschi // Eur. J. Ind. Relat. - 2016, nr 1, s. 39-55, tab. 
bibliogr. 

Odpowiedz związków zawodowych na pracę o niepewnym charakterze: porówna-
nie sytuacji we Włoszech i Hiszpanii. 

Praca o niepewnym charakterze to kombinacja nietypowych umów o pracę, braku lub 
ograniczenia świadczeń społecznych i praw ustawowych, niskich płac oraz ryzyka 
wypadków i chorób wynikających z wykonywanej pracy. Transformacje europejskich 
rynków pracy i systemów opieki społecznej pogłębiły problem pracy o niepewnym 
charakterze, doprowadzając związki zawodowe do rozwinięcia strategii związanych 
z reprezentowaniem i organizowaniem pracowników dotkniętych taką formą zatrudnie-
nia. Artykuł bada różnorodność i specyfikę praktyk i strategii związków zawodowych 
reprezentujących interesy takich pracowników. Badanie skupia się na Włochach i Hisz-
panii, czyli na rynkach pracy o najbardziej niepewnym charakterze w Europie. Do 
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badania wykorzystano 34 otwarte wywiady przeprowadzone w latach 2011–2012, 
w których udział wzięli funkcjonariusze federacji reprezentujących pracowników niety-
powych, osoby samozatrudnione i organizacje młodzieżowe. Przeanalizowano także 
dane dokumentacyjne. Reakcje obu krajów na pracę o niepewnym charakterze były 
różne i odzwierciedlały różne konteksty instytucjonalne, m.in regulacje dotyczące za-
trudnienia i świadczeń społecznych oraz zasobów władzy jakimi dysponowały związki 
zawodowe. Włoskie związki mocno polegają na członkostwie na poziomie lokalnym 
w porównaniu do Hiszpanii, gdzie ich działanie skupia się na naciskach i dialogu poli-
tycznym na poziomie krajowym. Pomimo wyraźnych narodowych wzorów postępowa-
nia, różnice w strategiach, które pojawiły się na hiszpańskim rynku pracy pozwalają 
sądzić, że powody ideologiczne także odgrywają istotną rolę w odpowiedziach związ-
ków na nietypową pracę. 

Witkowska M.   7a I-16



II.  ORGANIZACJA  PRACY.  EFEKTYWNOŚĆ PRACY. 

Zob. też poz. 39.





CROWDWORKING GBP
ger

Crowdworking als Phänomen der Koordination digitaler Erwerbsarbeit - Eine inter-
disziplinäre Perspektive / I. Hensel // Ind. Bez. - 2016, nr 2, s. 162-186, rys. bibliogr. 

Crowdworking jako fenomen koordynacji cyfrowego zatrudnienia - perspektywa 
interdyscyplinarna. 

Autorzy zwracają uwagę na fenomen zmian zachodzących w obrębie pracy zarobkowej, 
która jest dotknięta przez tzw. zjawisko digitalizacji. W konsekwencji wprowadzenie 
nowych cyfrowych technologii, prowadzi do gruntownych zmian w formach koordyna-
cji zatrudnienia, które jak przyznają dotychczas, były analizowane w niewielkim stop-
niu. W efekcie czego fenomen crowdworkingu jest często postrzegany jako źródło 
problemów dla zarządzania, ryzyka niepewnej pracy dla pracowników, problemów 
związanych z opodatkowaniem, czy wyzwaniem prawnym sygnalizującym potrzebę 
powstania nowych regulacji prawnych. W konsekwencji stosowanego podejścia wobec 
crowdworkingu w praktyce, umyka badaczom cały drzemiący w nim potencjał i pojawia 
się niemożność pełnego uwzględnienia innowacyjnego charakteru w nim tkwiące-
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go. Skłoniło to autorów do sięgnięcia po bardziej kompleksową perspektywę crowd-
workingu, która uwzględnia zarówno organizacyjne, jak i podmiotowe oraz praw-
no-teoretyczne podejście. Przy czym badacze starają się udowodnić, że nowe formy 
koordynacji pracy zarobkowej są możliwe do wprowadzenia w przypadku, gdy doj-
dzie do szerokiej zmiany relacji w zakresie kontroli i autonomii czy elastyczności 
i stabilności. 

Jaworek J.  8a II-20



ORGANIZACJA  PRACY GBP
ger

Entgrenzung und Grenzarbeit in Co-Konfiguration: eine tätigkeitstheoretische Perspek-
tive / G. Faßauer, S. Geithner // Ind. Bez. - 2016, nr 2, s. 92-112, rys. bibliogr. 

Zamazanie granic i praca ponadgraniczna w konfiguracjach: aktywna perspekty-
wa teoretyczna. 

Autorzy artykułu zajmują się zagadnieniem tzw. co-konfiguracji. Przypominają, że 
obecnie jest to bardzo rozpowszechniona forma świadczenia usług, zwłaszcza w prze-
myśle informatycznym, doradztwie, opiece zdrowotnej czy przemyśle samochodowym. 
Zachęciło to badaczy do omówienia wyzwań jakie płyną z tego zagadnienia i konse-
kwencji dla pracowników. Warto przy tym podkreślić, iż co-konfiguracja oznacza 
wspólne tworzenie produktu przez przedsiębiorstwa, klientów czy dostawców, który 
w procesie tworzenia jest dopasowywany do potrzeb klienta. Autorzy zwracają uwagę, 
że z powodu zaangażowania w proces tworzenia produktu lub usług różnych partnerów, 
pochodzących z różnych organizacji, dochodzi do zamazania granic w rozumieniu 
tradycyjnych form produkcji. Prowadzi do tego, że granice procesów pracy poszczegól-
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nych uczestników procesu produkcji, muszą być zdefiniowane na nowo. Dotyczy to nie 
tylko czasu pracy i zadań, ale także podziału pracy i odpowiedzialności. Autorzy są 
zdania, iż jest to realizowane za sprawą szczególnej formy pracy. Starają się ukazać jak 
co-konfiguracja zaciera granice procesów produkcji i omawiają wyzwania związane z tą 
formą pracy płynące dla pracowników. 

Jaworek J.  9a II-22



EFEKTYWNOŚĆ  PRACY  -  ZARZĄDZANIE  
ZASOBAMI  LUDZKIMI  -  JORDANIA 

GBP
eng

The link between high performance work practices and organizational performance: 
empirically validating the conceptualization of HPWP according to AMO model / 
S. M. Obeidat, R. Mitchell, M. Bray // Empl. Relat. - 2016, nr 4, s. 578-595, rys. tab. 
bibliogr. 

Związek pomiędzy praktykami wysoce efektywnej pracy a działaniami organizacji: 
doświadczalna weryfikacja konceptualizacji HPWP według modelu AMO. 

Artykuł ma na celu lepsze zrozumienie związku pomiędzy praktykami wysoce efektyw-
nej pracy (high performance work practices - HPWP) a działaniami organizacji poprzez 
wielowymiarowy model, definiujący pojęcie HPWP zgodnie z modelem AMO czyli 
zdolność (ability), motywacja (motivation) oraz możliwość (opportunity). HPWP 
w rozumieniu tej definicji to działania HR zdolne do zwiększenia AMO pracowników, 
tak aby przyczyniali się oni do działań i wyników firmy. Dane potrzebne do badania 
zostały zebrane w 118 firmach działających w Jordanii w sektorach finansowym i pro-
dukcyjnym. Dodatkowo w każdej firmie dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
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uzupełnił kwestionariusz dotyczący oceny zastosowania HPWP oraz ich wpływu na 
działania i wyniki przedsiębiorstwa. Wyniki badania potwierdziły związek pomiędzy 
HPWP a działaniami firmy, a także skuteczne użycie modelu AMO do zdefiniowania 
HPWP i ich wpływu na działania przedsiębiorstwa. Badanie czerpie z analizy przekro-
jowej, która pozwala na pokazanie ogromnego znaczenia HPWP w rosnących działa-
niach i wynikach organizacji. Uzyskane wnioski dają podstawy do bardziej konse-
kwentnej analizy doświadczalnej oraz stworzenia lepszej teorii określającej HPWP oraz 
większe pole do praktycznego zastosowania. Wkład doświadczalny tego badania jest 
także bardzo znaczący, gdyż stanowi ono jedną z kilku zaledwie analiz zajmujących się 
omawianym związkiem na Bliskim Wschodzie. 

Witkowska M.  10a II-24



RÓWNOWAGA  PRACA - DOM  -  CHINY  -  
INDIE  -  USA 

GBP
eng

Organizational work-family support as universal remedy? A cross-cultural comparison 
of China, India and the USA / R. M. Stock, M. M. Strecker, G. I. Bieling // Int. J. Hum. 
Resour. Manage. - 2016, nr 11-12, s. 1192-1216, rys. tab. bibliogr. 

Pomoc w utrzymaniu równowagi pomiędzy pracą a rodziną oferowana przez orga-
nizację jako uniwersalne remedium? Wielokulturowe porównanie na podstawie 
organizacji w Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. 

Zarówno w gospodarkach przemysłowych jak i tych wyłaniających się, organizacje 
coraz bardziej starają się wspierać wysiłki swoich pracowników dążące do utrzymania 
zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Badania wyróżniły 
dwa rodzaje wsparcia oferowanego przez organizacje w tym kontekście: oficjalne pro-
gramy i nieoficjalną kulturę zachowań. Artykuł bada sposób w jaki programy i kultura 
dotycząca równowagi między pracą a rodziną, wpływa na zadowolenie z pracy i osiąga-
ne wyniki wśród pracowników w różnych środowiskach kulturowych. Opierając się na 
indywidualizmie-kolektywizmie, czyli jednym z wymiarów kultury przedstawionym
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przez Geerta Hofstedego, autorzy artykułu twierdzą, że korzenie kulturowe mogą mieć 
wpływ na model rodziny. Określa to potrzebę pracowników do posiadania oficjalnych 
programów wspierających równowagę między pracą a rodziną, nie są jednak związane 
z potrzebą pracowników dotyczącą wsparcia nieformalnego. Zgodnie z tym założeniem, 
wyniki pochodzące z porównania kraju uprzemysłowionego (Stany Zjednoczone) 
z dwiema wyłaniającymi się gospodarkami (Chiny i Indie) pokazują, że kultura zacho-
wań praca-rodzina, ma pozytywny wpływ we wszystkich trzech państwach. Jednakże 
oficjalne programy wspierające zachowanie równowagi między życiem zawodowym 
i rodzinnym, pozytywnie wpływają na zadowolenie z pracy i osiągane wyniki tylko 
w Indiach i USA, podczas gdy nie osiągają żadnych znaczących efektów w bardziej 
kolektywnym kontekście Chin. 

Witkowska M.  11a II-26



RÓWNOWAGA  PRACA - DOM  -  KOBIETA  
NA  RYNKU  PRACY 

GBP
eng

Return-to-job during and after parental leave / B. Fitzenberger, S. Steffes, A. Strittmat-
ter // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 7-8, s. 803-831, rys. tab. bibliogr. 

Powrót do pracy podczas i po urlopie wychowawczym. 

Pomimo większego zainteresowania karierą zawodową wśród kobiet oraz rosnących 
wysiłków firm mających na celu zmniejszenie konfliktu na linii praca-dom, pracującym 
kobietom często trudno jest połączyć rozwój zawodowy z posiadaniem dzieci. Autorzy 
artykułu, na przykładzie Niemiec, badają przypadki powrotu do pracy kobiet po uro-
dzeniu pierwszego dziecka, które posiadającym długie płatne urlopy wychowawcze. 
W Niemczech takie urlopy często trwają trzy lata bądź dłużej. Wyniki badania pokazu-
ją, że ponad 50% matek na urlopach wychowawczych nie wraca do pracy. Około 
30% kobiet wraca do pracy na półetatu podczas trwania urlopu, a 57% pośród nich 
tylko kontynuuje pracę w swoim zawodzie po zakończeniu urlopu. Ponadto okazało 
się, że wśród kobiet, które wróciły do pracy po urlopie wychowawczym, tylko 81%
zostaje w firmie rok po powrocie. Co więcej wyniki analizy pokazują, że pracownice
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rodzą swoje pierwsze dziecko w momencie odnoszenia sukcesów zawodowych. Otrzy-
mano stałe dowody na to, że urodzenie pierwszego dziecka i doświadczenie związanego 
z tym konfliktu na linii praca-dom, może prowadzić do gruntownego przemyślenia 
kwestii pracy wśród kobiet aktywnych zawodowo. Pomimo tego, iż wyższa koncentra-
cja na pracy przed narodzinami dziecka jest mocno związana z możliwością powrotu do 
pracy po urlopie, kierownictwo musi być świadome, że spora grupa pracownic, nawet 
tych bardzo zorientowanych na karierę i osiągających najlepsze wyniki, może nie wró-
cić do pracy po urodzeniu pierwszego dziecka. 

Witkowska M.  12a II-28



ORGANIZACJA  PRACY GBP
ger

Schöne, neue Arbeitswelt - ist der Arbeitsvertrag dafür zu „altbacken”? / Ch. Brors // 
Ind. Bez. - 2016, nr 2, s. 226-235 bibliogr. 

Piękny, nowy świat pracy – czy umowa o pracę nie jest przestarzała? 

Wraz z usieciowieniem świata pracy obserwowane jest coraz rzadsze wykorzystywanie 
siły roboczej w ramach tradycyjnej umowy o pracę. Coraz częściej jej miejsce zaczyna 
zastępować zewnętrzna siła robocza, która jest wykorzystywana w ramach tzw. orga-
nizacji sieciowych. Pojawiają się postulaty, aby w tych warunkach rezygnować 
z tzw. dwustronnej umowy o pracę, rozumianej dotychczas jako punkt wyjścia przy 
tworzeniu regulacji służących ochronie zatrudnienia. Autorka krytykuje tego typu 
podejście nie zgadzając się z tezą, że w obecnych czasach należy odchodzić od tzw. 
bipolarnej umowy o pracę, tłumacząc swoje stanowisko tym, iż nowe formy organiza-
cji pracy nie powinny działać na szkodę pracownika. Ponieważ za formę organizacji 
pracy odpowiada tworzący ją pracodawca, pracownik nie ma na to z reguły żadnego 
wpływu. Prowadzi to w konsekwencji do sytuacji, gdy forma organizacji pracy jest
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wyrazem nierówności strukturalnej między pracodawcą i pracownikiem. Według autor-
ki, rolą prawa pracy jest przezwyciężenie tych nierówności i ochrona pracowników 
w oparciu o bipolarną umowę o pracę, a nie postrzeganie jej jako punktu wyjścia 
i akceptowanie jako nowej formy organizacji pracy. 

Jaworek J.  13a II-30



EFEKTYWNOŚĆ  PRACY  -  KONTRAKT  
PSYCHOLOGICZNY 

GBP
eng

A social exchange theory framework for understanding the job characteristics-job 
outcomes relationship: the mediating role of psychological contract fulfillment / 
T. A.Birtch, F. F. T. Chiang, E. Van Esch // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, 
nr 11-12, s. 1217-1236, rys. tab. bibliogr. 

Zastosowanie modelu teorii wymiany społecznej do zrozumienia związku pomiędzy 
cechami pracy a jej wynikami : wypełnienie kontraktu psychologicznego w roli 
mediatora. 

Wypełnienie kontraktu psychologicznego odzwierciedla wierzenia, oczekiwania i prze-
konania pracownika dotyczące stopnia zaspokojenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy 
pracownikiem i pracodawcą. Dotychczasowe badania skupiały się na powiązaniu kon-
traktu z różnymi wynikami pracy oraz opisaniu koncepcji poprzedzających zawieranie 
kontraktów. Artykuł ma na celu polepszenie naszego rozumienia procesu, w którym 
cechy pracy oddziaływując ze sobą wpływają na jej wyniki. Do badania wykorzystano 
model Wymagania Pracy-Zasoby (Job Demands-Resoorces) oraz pojęcie wypełnia 
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nia kontraktu psychologicznego, które wprowadzono w strukturę procesu teorii wymia-
ny społecznej. Posługując się wynikami ankiety (n=334) udało się uzyskać dowody 
na potwierdzenie zakładanej hipotezy na temat związków pomiędzy cechami pracy 
(wymaganiami i zasobami pracy) a wynikami pracy (zadowoleniem z pracy i zaangażo-
waniem w organizację). Potwierdzone zostało także założenie, że wypełnienie kontraktu 
psychologicznego (transakcyjnego i relacyjnego) pełni rolę mediatora. Oznacza to, że 
kiedy zasoby pracy takie jak kontrola i wsparcie są wysokie, negatywny wpływ wyso-
kich wymagań pracy na wypełnienie kontraktu psychologicznego zostaje osłabiony. 

Witkowska M.  14a II-32



ORGANIZACJA  PRACY  -  RÓWNOWAGA  
PRACA - DOM 

GBP
fre

Temps de travail, charge de travail et articulation employ-famille: enjeux pour les mi-
lieux syndicaux / D-G. Tremblay // Rev. IRES. - 2015, nr 2-3, s. 145-169, tab. bibliogr. 

Czas pracy, nakład pracy i równowaga pomiędzy pracą a życiem rodzinnym: kwe-
stie dotyczące sektora związków zawodowych. 

Przedmiotem rozważań autorki jest kwestia równowagi pomiędzy pracą zawodową 
a życiem prywatnym pracowników należących do związków zawodowych i doradców 
związkowych. Bazując na danych pochodzących z badania ankietowego, dochodzi do 
wniosku, że doradcy związków zawodowych, pomimo swych doświadczeń w negocjo-
waniu kwestii dot. równowagi pomiędzy sferą zawodową a życiem rodzinnym, nie 
zawsze byli w stanie doprowadzić do uwzględnienia powyższych kwestii w zawiera-
nych porozumieniach zatrudnieniowych. Autorka zauważa, że o ile organizacjom 
związkowym udało się doprowadzić do przyjęcia szeregu narzędzi służących wzmoc-
nieniu równowagi pomiędzy pracą a sferą prywatną, to z kolei etos działacza prowadzi 
do kształtowania się oczekiwań wobec niego. Dostrzega jednocześnie liczne prze-
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szkody na drodze ku lepszej harmonizacji życia prywatnego z pracą, do których zalicza 
obciążenie pracą, czas pracy i przejazdy do miejsca zatrudnienia. 

Jaworek J.  15a II-34



JAKOŚĆ  PRACY  -  SATYSFAKCJA  
ZAWODOWA  -  FINLANDIA 

GBP
eng

Third-sector job quality : evidence from Finland / P. Ruuskanen, K. Selander, T. Anttila //
Empl. Relat. - 2016, nr 4, s. 521-535, rys. tab. bibliogr. 

Jakość pracy w trzecim sektorze: na podstawie rynku w Finlandii. 

Artykuł bada postrzeganą jakość pracy oraz satysfakcję z pracy odczuwaną przez pra-
cowników trzeciego sektora, a także porównuje jakość pracy pomiędzy sektorem trze-
cim, publicznym i prywatnym. Analizę oparto na danych pochodzących z kwestionariu-
szy dotyczących jakości życia zawodowego, zebranych przez urząd statystyczny 
w Finlandii. Dane te zostały uzupełnione o zestaw danych pochodzących od pracowni-
ków trzeciego sektora. W celu porównania różnych wymiarów jakości pracy między 
sektorami użyto udziałów procentowych. W badaniu zastosowano również analizę 
regresji, która miała za zadanie kontrolować strukturalne różnice rynku pracy pomiędzy 
sektorami. Wyniki badania pokazują, że jakość pracy w trzecim sektorze znacznie różni 
się od jakości pracy w pozostałych dwóch sektorach. Pracownicy omawianego sektora 
są mniej zadowoleni z pracy, choć postrzegają swoją pracę jako bardziej autonomiczną
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niż zatrudnieni w sektorach publicznym i prywatnym. Postrzegają oni także swoją pracę 
jako bardziej pewną w porównaniu z osobami pracującymi w sektorze prywatnym. 
Zgłaszają również, w porównaniu z pracownikami dwóch pozostałych sektorów, więk-
szą intensywność i niepewność co do jakości. Badanie obejmowało osoby należące do 
związków zawodowych, dlatego też jego wyniki nie mogą być traktowane jako ogólne 
i prawdziwe także dla niezrzeszonych pracowników. Do tej pory uważano, że zatrud-
nieni w trzecim sektorze cieszą się większą satysfakcją z pracy dzięki rzeczywistym 
korzyściom płynącym z pracy non-profit. Istnieje jednak bardzo mało badań empirycz-
nych próbujących porównać w sposób uporządkowany jakość pracy pomiędzy sektora-
mi, jednakże analiza zaprzecza poprzednim wnioskom dotyczącym wysokiego zadowo-
lenia z pracy wśród pracowników trzeciego sektora. 

Witkowska M.  16a II-36



III.  ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI 

Zob. też poz. 10. 





ZARZĄDZANIE  KADRAMI  -  IMIGRANCI  -  
WIELKA  BRYTANIA 

GBP
eng

Absence management of migrant agency workers in the food manufacturing sector / 
B. Hopkins, C. Dawson, M. Veliziotis // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, 
nr 9-10, s. 1082-1100, tab. bibliogr. 

Zarządzanie nieobecnościami imigrantów pracujących dla biur pośrednictwa pracy 
w przemyśle żywieniowym. 

Niewykwalifikowani pracownicy tymczasowi częściej doświadczają „twardych” praktyk 
zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak na przykład kalkulator Formuły Bradford, 
który oblicza i monitoruje nieobecności. Rzadko natomiast spotykają się z programami 
promującymi obecność. Taki rodzaj pracowników stał się w Wielkiej Brytanii niezwy-
kle różnorodny, po tym jak ponad milion imigrantów z Europy Centralnej i Środkowej 
po przystąpieniu ich krajów do Unii Europejskiej w 2004 roku, przybyło na Wyspy 
w celach zarobowych. Co ważne, zauważa się istnienie heterogeniczności w obrębie 
tej grupy zawodowej pomiędzy osobami, które wyemigrowały na krótki okres czasu 
po czym wróciły do kraju, a tymi, które się osiedliły i pracują na Wyspach. Artykuł
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przedstawia badanie dotyczące reakcji tych różnych grup imigrantów na działania HR, 
na przykładzie zarządzania nieobecnościami. Badanie ma na celu przede wszystkim 
pokazać jak różne grupy imigrantów doświadczają opisanych praktyk HR, nie zaś po-
równać imigrantów i brytyjskich pracowników jako dwie homogeniczne grupy. Analiza 
bierze pod uwagę dane pochodzące z przemysłu żywieniowego, które zostały zebrane 
poprzez 88 pół-otwartych wywiadów przeprowadzonych z menedżerami operacyjnymi, 
menedżerami kadr, członkami rady związków zawodowych oraz pracownikami zatrud-
nionymi na czas określony, nieokreślony i zatrudnionymi przez biura pośrednictwa 
pracy. Dodatkowo autorzy przedstawili dane pochodzące z nieoficjalnych rozmów 
i obserwacji przeprowadzonych w pięciu firmach. 

Witkowska M.  17a III-40



ZARZĄDZANIE  STRATEGICZNE  -  
PRZEDSIĘBIORSTWO  WIELOKULTUROWE 

GBP
eng

Beyond managerial talent: ‘key group’ identification and differential compensation 
practices in multinational companies / A. McDonnell [et al.] // Int. J. Hum. Resour. 
Manage. - 2016, nr 11-12, s. 1299-1318, tab. bibliogr. 

Więcej niż talent menedżerski: wyróżnienie „grupy kluczowej” oraz zróżnicowane 
działania wynagradzające w firmach wielonarodowych. 

Wraz z rozwojem wiedzy dotyczącej strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, 
pojawia się coraz więcej głosów nawołujących do przejścia z monolitycznego zarządza-
nia siłą roboczą do bardziej strategicznego i zróżnicowanego nacisku na pracowników 
mających największe możliwości zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa. Do tej pory literatura przedmiotu rzadko skupiała się na kwestii dotyczącej for-
malnego wyróżnienia kluczowych grup pracowników, na podstawie ich wpływu na 
uczenie się organizacji i jej główne kompetencje. Grupy takie mogą obejmować pra-
cowników na stanowiskach innych niż menedżerskie, którzy jednak mają znacz-
ny wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa poprzez posiadaną wiedzę
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i kompetencje. W badaniu wykorzystano wyniki pochodzące z ankiet uzupełnionych 
przez pracowników 260 przedsiębiorstw wielonarodowych. Pokazują one do jakiego 
stopnia kluczowe grupy pracowników, są formalnie wyróżniane w przedsiębiorstwie 
oraz czy są poddawane zróżnicowanym działaniom wynagradzającym. Otrzymane 
rezultaty pokazują, że tylko w nieco ponad połowie firm wyróżnia się grupy kluczowe. 
Ujawniono także istnienie znacznych różnic w wynagrodzeniu pomiędzy tymi grupami, 
menedżerami a największymi grupami zawodowymi wśród siły roboczej danej firmy. 
Badanie daje podstawy do przyszłych analiz dotyczących sprawdzenia, czy zróżnicowa-
ne podejścia zastosowane wobec kluczowych grup pracowników doprowadziły do 
lepszych wyników pracy. 

Witkowska M.  18a III-42



ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI  -  
CHINY 

GBP
eng

Control and commitment HR practices, job satisfaction and turnover intentions: a com-
parison between local and multinational firms in China. / S. Ma [et al.] // Int. J. Hum. 
Resour. Manage. - 2016, nr 9-10, s. 974-990, tab. bibliogr. 

Kontrolujące i angażujące praktyki HR, zadowolenie z pracy i zamiar zmia-
ny zatrudnienia: porównanie lokalnych i wielonarodowych przedsiębiorstw 
w Chinach. 

Coraz więcej pisze się i mówi o różnicy między kontrolującymi a angażującymi syste-
mami zarządzania zasobami ludzkimi i ich wpływie na pracowników. Jednakże, we 
wschodzących gospodarkach wpływ tych modeli nie został do tej pory szeroko przeba-
dany. Artykuł przedstawia, na przykładzie szczególnej próbki wykształconych fachow-
ców pracujących dla lokalnych i wielonarodowych firm w Chinach, postrzeganie przez 
pracowników kontrolujących i angażujących praktyk HR, zadowolenia z pracy oraz 
zamiaru zmiany zatrudnienia. W badaniu wzięło udział 311 osób, które odpowiedzia-
ły na pytania zawarte w wywiadzie kwestionariuszowym. Wyniki ankiety pokazały,
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że pracownicy firm wielonarodowych mieli bardziej pozytywne podejście do kontro-
lujących i angażujących praktyk HR stosowanych przez ich pracodawców. Ponadto, 
w przedsiębiorstwach tego typu użycie angażujących metod zarządzania zasobami 
ludzkimi prowadziło do spadku zamiaru zmiany zatrudnienia wśród pracowników. 
Jednocześnie badanie pokazało, że liczba osób chcących odejść z pracy była wyższa 
w firmach narodowych, z powodu braku odpowiednich kontrolujących praktyk HR. 
Przestawione badanie wnosi swój wkład do teoretycznej dyskusji na temat natury 
i roli jaką odgrywają opisane praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, a także ich 
wpływu na wyniki HR. Poruszają także kwestię tego, jak mechanizmy obecne w insty-
tucjach mogą kształtować stopień homogeniczności i hybrydowości HR w chińskich 
organizacjach. Z praktycznego punktu widzenia, badanie dostarcza przedsiębiorstwom 
lokalnym i wielkonarodowym wskazówek na temat tego, jak polepszyć efektywność ich 
działań HR, aby osiągnąć wyższy stopień zatrzymania najbardziej utalentowanych 
fachowców. 

Witkowska M.  19a III-44



REKRUTACJA  -  MNIEJSZOŚCI  
NARODOWE 

GBP
eng

Dealing with differences: the impact of perceived diversity outcomes on selection and 
assessment of minority candidates / J. Hofhuis, K. I. van der Zee, S. Otten // Int. 
J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 11-12, s. 1319-1339, rys. tab. bibliogr. 

Radzenie sobie z różnicami: wpływ opinii na temat różnorodności na wybór i ocenę 
kandydatów z mniejszości narodowych. 

Pomimo zastosowania wielu strategii mających pomóc w wybieraniu i rekrutowaniu 
pracowników pochodzących z mniejszości kulturowych, wskaźniki wyboru dla określo-
nych grup mniejszości są często niższe niż dla innych grup. Kandydaci pochodzący 
z mniejszości kulturowych i odznaczający się wysokim poziomem zachowania kultury 
(culture maintenance – CM), są szczególnie narażeni na uprzedzenia w trakcie procedur 
rekrutacyjnych. Proces ten okazał się wyjątkowo trudny do zmienienia. Artykuł opisuje 
badania sprawdzające czy poruszone wyżej problemy mogą wynikać z opinii rekruterów 
na temat różnorodności kulturowej, iż postrzegają oni różnorodność jako korzystają 
dla firmy, czy też zagrażającą działaniom przedsiębiorstwa. W przeprowadzonym eks
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perymencie, uczestnicy należący do większości kulturowej grali rolę rekruterów 
(n = 99). Ich postrzeganie różnorodności zostało zmanipulowane poprzez poprosze-
nie ich o zastanowienie się nad pozytywnymi albo negatywnymi konsekwencjami róż-
norodności kulturowej w miejscu pracy i późniejsze przedyskutowanie tego zagadnie-
nia. Następnie zostali poproszeni o ocenę fikcyjnych kandydatur członków mniejszości 
kulturowej ubiegających się o nowe stanowisko pracy. Wyniki eksperymentu potwier-
dziły, że poziom zachowania własnej kultury ma głównie negatywny wpływ na wyso-
kość ocen otrzymanych w procedurach rekrutacyjnych. Jednakże, tak jak przypuszcza-
no, wynik ten jest zależny od postrzegania różnorodności. Rekruterzy, którzy uważali, 
że indywidualne różnice w miejscu pracy wpływają pozytywnie i korzystnie na firmę 
wyżej oceniali kandydatów zachowujących własną kulturę. Przedstawiony wynik do-
starcza obiecujące spojrzenie na możliwe sposoby zmniejszenia uprzedzeń kulturowych 
w procedurach rekrutacyjnych. 

Witkowska M.  20a III-46



ROZWÓJ  PRACOWNIKA  -  NORWEGIA GBP
eng

Employees’ perceptions of HR investment and their efforts to remain internally emplo-
yable: testing the exchange-based mechanisms of the “new psychological contract.” / 
E. Solberg, A. Dysvik // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 9-10, s. 909-927, rys. 
tab. bibliogr. 

Postrzeganie przez pracowników inwestycji HR oraz ich starania o wewnętrzne 
poczucie zatrudnialności: sprawdzanie mechanizmów opartych na wymianie, 
w teorii „nowego kontraktu psychologicznego”. 

Artykuł bada związek pomiędzy postrzeganym wkładem w rozwój pracownika (per-
ceived investment in employee development PIED), a staraniami o wewnętrzne poczu-
cie zatrudnialności, na które wpływ ma mieć PIED zgodnie z warunkami „nowego 
kontraktu psychologicznego.” Do badania wykorzystano przekrojową ankietę, na pyta-
nia której odpowiedziało 238 pracowników norweskich firm informatycznych i konsul-
tingowych. Wyniki ankiet pokazują, że PIED pozytywnie wpływa na otwartość pracow-
ników na rozwój własny i dostosowanie się do zmieniających wymagań zawodo- 
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wych („orientacja wewnętrznej zatrudnialności”) oraz aktywne dążenie do zdobycia 
nowych kompetencji i podążania ścieżkami kariery wewnątrz organizacji (działania 
wewnętrznej zatrudnialności). Jednakże, przedstawione badania poddają pod wątpli-
wość popularne twierdzenie, mówiące, że inwestycja w rozwój pracownika wywołuje 
takie zachowania na zasadzie mechanizmów wzajemności w relacji społecznej wymia-
ny. Wykazano, że PIED jest pozytywnie związany z postrzeganiem przez pracowników 
relacji społecznej wymiany z organizacją, w której są zatrudnieni. Te pozytywne 
doświadczenia wymiany nie mają wpływu na wyniki wewnętrznego poczucia zatrud-
nialności. Niniejsza analiza pokazuje za to negatywny związek pomiędzy PIED a po-
strzegane związki wymiany gospodarczej, co z kolei osłabia orientacje wewnętrznej 
zatrudnialności. Na końcu artykułu omawiane są sugestie dotyczące przyszłych badań 
oraz konsekwencje niniejszego badania dla praktycznego zastosowania. 

Witkowska M.  21a III-48



ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI  -  
CHINY 

GBP
eng

Examining the „black box” of human resource management in MNEs in China: explo-
ring country of origin effects / M. M. Zhang // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, 
nr 7-8, s. 832-849, rys. tab. bibliogr. 

Badanie „czarnej skrzynki” zarządzania zasobami ludzkimi w wielonarodowych 
przedsiębiorstwach w Chinach: analiza wpływu kraju pochodzenia. 

Artykuł bada wpływ systemów wysokiej efektywności pracy (HPWS – high perfor-
mence work system) na podejście do pracy i utrzymanie w firmie chińskich pracowni-
ków w przedsiębiorstwach wielonarodowych, działających na obszarze Chin. Badanie 
skupia się na różnicy między stopniem użycia HPWS i wpływem zastosowania tych 
praktyk w zależności od kraju pochodzenia przedsiębiorstwa. Badanie zostało prze-
prowadzone na grupie 410 pracowników obecnie zatrudnionych w zachodnich i azja-
tyckich wielonarodowych przedsiębiorstwach. Wyniki jakie otrzymano wskazują na 
istotne wpływy „kraju pochodzenia,” gdyż osoby zatrudnione w zachodnich i azja-
tyckich wielonarodowych przedsiębiorstwach. Wyniki jakie otrzymano wskazują na
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istotne wpływy „kraju pochodzenia,” gdyż osoby zatrudnione w zachodnich i azjatyc-
kich przedsiębiorstwach międzynarodowych postrzegają zastosowanie systemów wyso-
kiej efektywności pracy na różnym poziomie w zależności od organizacji. Zaufanie 
pracownika, zadowolenie z pracy i zaangażowanie emocjonalne są istotnymi czynnika-
mi w procesie zatrzymywania pracowników, przy czym najważniejszy okazał się wysoki 
poziom zaangażowania. Jednakże, stosunkowy wpływ tych czynników na zatrzymanie 
pracowników w przedsiębiorstwie, różni się w zależności od kraju pochodzenia organi-
zacji wielonarodowej. 

Witkowska M.  22a III-50



ZARZĄDZANIE  TALENTAMI GBP
eng

Global talent management and inpatriate social capital building: a status inconsistency 
perspective / M. Moeller [et al.] // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016, nr 9-10, 
s. 991-1012, rys. tab. bibliogr. 

Globalne zarządzanie talentami a budowanie kapitału społecznego inpatów: per-
spektywa niespójnego statusu społecznego. 

Wpływ menedżerów ekspatów na filie firmy jest oczywisty. Ten sam wpływ menedże-
rów inpatów w siedzibie głównej przedsiębiorstwa, jest uzależniony od stopnia uzyska-
nia odpowiedniego statusu społecznego wśród personelu firmy. Artykuł ma przede 
wszystkim na celu określenie, jak wsparcie organizacji w formie globalnego zarządza-
nia talentami może zmniejszyć problemy inpatów w budowaniu kapitału społecznego 
w głównej siedzibie firmy, do której zostali przeniesieni. Budowanie kapitału społecz-
nego jest niezwykle istotne do zdobycia statusu, który pozwala inpatom stworzenie 
wewnętrznego kapitału, który z kolei umożliwia im spełnienie funkcji związanej ze 
współpracą zewnętrzną w głównej siedzibie firmy i jej filiach. Autorzy badania wy- 
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sunęli teorię niespójnego statusu społecznego aby rozpoznać osobistą, zawodową 
i strukturalną niezgodność wydarzeń i czynności przeprowadzanych w stosunku do 
inpatów w głównych siedzibach firm. Autorzy twierdzą, iż menedżerowie inpaci uzy-
skują władzę w firmie dopiero wtedy, gdy zgromadzą kapitał społeczny, pojawiający 
się wraz z zaakceptowaniem ich jako prawowitych pracowników. Związek pomiędzy 
globalnym zarządzaniem talentami a budowanie kapitału społecznego musi być odpo-
wiednio zarządzany nie przez samych inpatów ale także przez organizację. W artykule 
omawiana jest także agenda dotycząca przyszłych badań mających pomóc w budowaniu 
kapitału społecznego inpatów poprzez infrastrukturę GTM oraz przedstawione są pro-
pozycje tego działania. 

Witkowska M.  23a III-52



ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI  -  
INNOWACJE  -  HISZPANIA 

GBP
eng

HRM practices for human and social capital development: effects on innovation capa-
bilities. / M. J. Donate, I. Peña, J. D. Sánchez de Pablo // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 
2016, nr 9-10, s. 928-953, rys. tab. bibliogr. 

Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecz-
nego: wpływ na innowacyjność firmy. 

Artykuł przedstawia badania dotyczące wpływu metod zarządzania zasobami ludzkimi 
na innowacyjne możliwości przedsiębiorstwa. Do tej pory niewiele badań sprawdziło 
sposób, w jaki firma może stać się bardziej innowacyjna poprzez zastosowanie specy-
ficznego zestawu efektywnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Po krytycznej analizie literatury przedmiotu 
utworzono i przetestowano model, który pomógł w analizie hipotezy. Badanie przepro-
wadzono na wybranej grupie firm technologicznych z siedzibą w Hiszpanii. Wyniki 
analizy pokazują, że efektywne indywidualne praktyki HRM wpływają pozytywnie 
na kapitał ludzki, za to praktyki grupowe HRM mają wpływ na kapitał społeczny,
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co z kolei wpływa na możliwości innowacyjne poprzez kompletne i częściowe efekty 
mediacyjne. Autorzy opisują również konsekwencje, jakie te wyniki mają dla kierow-
nictwa i zarządzania zasobami ludzkimi. Podkreślają, że aby zdobyć przewagę nad 
konkurencją opartą na innowacji, należy bardziej zwracać uwagę na zarządzanie firmą 
koncentrując się na strategicznych wartościach niematerialnych i prawnych. 

Witkowska M.  24a III-54



ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI  -  
PARTYCYPACJA  PRACOWNIKÓW  -  CHINY

GBP
eng

The role of employee participation in generating and commercialising innovations: 
insights from Chinese high-tech firms / P. Kesting [et al.] // Int. J. Hum. Resour. 
Manage. - 2016, nr 9-10, s. 1059-1081, rys. tab. bibliogr. 

Rola partycypacji pracowników w generowaniu i komercjalizacji innowacji: wgląd 
w firmy nowych technologii w Chinach. 

Do tej pory jakiekolwiek formy partycypacji pracowników nie znajdowały uznania 
w Chinach, zarówno w obszarze badań jak i praktyk menedżerskich. Wydaje się, że 
taki sposób zaangażowania pracowników jest całkowicie sprzeczny z tradycyjnymi 
wartościami obecnymi w chińskiej kulturze. Wpływ na innowację, jaki ma włączenie 
pracowników w działania firmy jest w Chinach, jak i wielu innych wyłaniających 
się gospodarkach, zupełnie nieznany. Całkowicie inaczej sytuacja przedstawia się 
na zachodzie, gdzie aktywne uczestniczenie pracowników, nawet w podejmowaniu 
decyzji dotyczących firm, od jakiegoś już czasu znajduje powszechne uznanie. Dotych-
czasowe badania sugerują, że aktywne uczestniczenie osób zatrudnionych ma szczegól-
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ne znaczenie w zakresie innowacji w środowisku wykwalifikowanych pracowników, 
które staje się coraz ważniejsze także dla Chin. Artykuł przedstawia badanie dotyczące 
wpływu, jaki ma zaangażowanie pracowników na tworzenie i komercjalizację inno-
wacji w Chinach. Wyniki badania pochodzą z ankiet przeprowadzonych w 620 średnich 
i dużych przedsiębiorstwach. Autorzy badania przy formułowaniu hipotezy przed-
stawionej w artykule, wzięli pod uwagę łagodzące odziaływanie bodźców. Niniejsza 
analiza jest istotna, gdyż tłumaczy działanie pojęcia uczestnictwa pracowników poza 
kontekstem zachodniego świata. 

Witkowska M.  25a III-56



REKRUTACJA  -  NIEMCY GBP
eng

The structure of hiring costs in Germany: evidence from firm-level data / S. Mueh-
lemann , H. Pfeifer // Ind. Relat. - 2015, nr 2, s. 193-218 bibliogr. 

Struktura kosztów rekrutacji w Niemczech: dane z poziomu firm. 

Artykuł analizuje strukturę kosztów rekrutacji wykwalifikowanych pracowników 
w Niemczech. Wykorzystując szczegółowe, reprezentatywne dane dotyczące rekrutacji 
i kosztów adaptacji nowoprzyjętych pracowników, autorzy artykułu dokonali szczegó-
łowych analiz skali i struktury kosztów pracy. Rezultaty ujawniły, że przeciętne koszty 
rekrutacji wynoszą ok. 4700 euro, co równa się ośmiotygodniowej przeciętnej płacy. 
Struktura kosztów przyjmowania nowych pracowników zmienia się wraz z ilością 
nowo zatrudnionych (1% więcej nowych pracowników to o 1,3% wyższe koszty ich 
rekrutacji). Badania wykazały również umiarkowany wpływ instytucji rynku pracy 
na zwiększanie kosztów rekrutacji i duży na kształtowanie się ich struktury, a także 
znaleziono dowody na oddziaływanie monopsonicznej siły na niemieckim rynku 
pracy. 
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IV.  WYNAGRODZENIE 

Zob. też poz. 44, 47. 





PREMIE  PŁACOWE  -  POROZUMIENIE  
ZBIOROWE  -  NIEMCY 

GBP
eng

Estimating  the wage premium of collective wage contracts: evidence from longitudinal 
linked employer-employee data / N. Gürtzgen // Ind. Relat. - 2015, nr 2, s. 294-322, 
tab. bibliogr. 

Szacowanie premii płacowych wynikających z zawartych płacowych porozumień 
zbiorowych: dane na temat długookresowych powiązań pomiędzy pracodawcą 
i pracownikiem. 

Wykorzystując badania powiązań pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, prowadzone 
na dużą skalę w Niemczech Zachodnich, artykuł prezentuje nowe dane dotyczące pre-
mii płacowych wynikających z zawartych płacowych porozumień zbiorowych. W prze-
ciwieństwie do poprzednich studiów, niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania oceny 
zasięgu różnic płacowych pomiędzy pracownikami w firmach objętych i nieobjętych 
zbiorowymi porozumieniami płacowymi, uwzględniając wybrane grupy pracowników 
i firm. Dokonując pomiaru zmian przeciętnej wysokości płacy zatrudnionych w firmie, 
w których zmienił się status kontraktów płacowych, autorzy na podstawie danych mię- 
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dzysektorowych, uzyskują szacunki, które całkowicie odbiegają od dotychczasowych 
ustaleń. Wyniki analiz poszczególnych zmian wskazują, iż brak zbiorowych porozu-
mień płacowych prowadzi do strat w wynagrodzeniach pracowników. Jednakże rezulta-
ty badań tendencji w ramach podejścia „różnice w różnicy” ujawniają, że najbardziej 
tracą firmy nieobjęte w ogóle jakimikolwiek porozumieniami zbiorowymi dotyczącymi 
wynagrodzeń. 

Gago E.   27a IV-62



WYNAGRODZENIE  -  ZWIĄZKI  
ZAWODOWE  -  USA 

GBP
eng

Executive compensation in American unions / K.F. Hallock, F. B. Klein // Ind. Relat. - 
2015, nr 2, s. 219-234. 

Wynagrodzenie przywódców związkowych w USA. 

Artykuł bada determinanty kształtowania się wysokości i strukturę wynagrodzenia 
wyższej kadry związkowej. To zainteresowanie wynika z obserwacji i porównań doty-
czących płac kadry zarządzającej w różnego typu organizacjach, zwłaszcza tej, łączącej 
obowiązki służbowe z członkostwem w związkach zawodowych. Badania przepro-
wadzono z wykorzystaniem danych na temat wynagrodzenia przywódców związko-
wych w USA, obejmujących 75 000 organizacji o tym charakterze w latach 2000–2007. 
Rezultaty przeprowadzonych analiz ujawniają, że członkostwo w organizacji związko-
wej, szacowana przeciętna płaca oraz rodzaj obowiązków, są ze sobą ściśle powiązane, 
niezależnie od wielkości i typu przedsiębiorstwa w jakim jest dana osoba zatrudniona. 
Im większy zakres obowiązków i wyższe wynagrodzenie w firmie, tym bogatsza struk-
tura płacy tych osób jako przywódców związkowych. 
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DYSPROPORCJE  PŁACOWE GBP
eng

Firm-level monopsony and the gender pay gap / D. A. Webber // Ind. Relat. - 2015, 
nr 2, s. 323-345, tab. bibliogr. 

Monopsonia na poziomie firm a dysproporcje płacowe ze względu na płeć. 

Studium w celu dokonania szacunków specyfiki elastyczności podaży siły robo-
czej na rynku pracy w zależności od traktowania pracowników ze względu na płeć 
w firmach, wykorzystuje połączone dane dotyczące pracodawców i pracowników. 
W ramach dynamicznego modelu podaży siły roboczej, autorzy artykułu zauważyli, 
iż kobiety napotykają na większe trudności w znalezieniu zatrudnienia, niż mężczyź-
ni. Większość dysproporcji płacowych pomiędzy mężczyznami a kobietami, wpływa-
jących na poziom elastyczności zatrudnienia na rynku pracy, jest uwarunkowana 
raczej wymogami firm dobierającymi sobie pracowników, niż różnicami w traktowa-
niu przez nie poszczególnych płci. Mężczyźni doświadczają mniejszej elastyczności 
w oferowanym zatrudnieniu, co prowadzi do obniżenia wynagrodzenia proponowa-
nego kobietom. 60% różnic w zakresie tego rodzaju elastyczności można wyjaśnić
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faktem niechęci pracodawców wobec zaangażowania kobiet w życie rodzinne i w wy-
chowywanie dzieci. 

Gago E.   29a IV-66



POLITYKA  WYNAGRODZEŃ  -  
DYSPROPORCJA  PŁACOWA  -  TURCJA 

GBP
eng

Firm-size wage gaps along the formal-informal divide: theory and evidence / B. Balkan, 
S. Tumen // Ind. Relat. - 2015, nr 2, s. 235-266, rys. tab. bibliogr. 

Dysproporcje płacowe ze względu na wielkość firmy zgodnie z formalno-
-nieformalnym podziałem: teoria  i dane doświadczalne. 

Powszechnie uważa się, że pracownicy zwykle otrzymują wyższe płace w większych 
firmach. Fakt ten nazywany był w literaturze przedmiotu „dysproporcjami płacowymi 
ze względu na wielkość firmy”. Autorzy artykułu, wykorzystując mikro dane z Turcji, 
dokumentują i analizują nowe zjawisko: wspomniana dziura płacowa zależna od wiel-
kości firmy, jest bardziej charakterystyczna dla nieformalnego (nierejestrowanego) 
zatrudnienia, niż dla zatrudnienia o charakterze formalnym. Aby wyjaśnić ten fakt, 
autorzy kreują dwustopniową grę zależności płacy od stanowiska pracy, uwzględniającą 
niedoskonałości rynkowe oraz segmentację rynków, rozwiązanie której tworzy wyna-
grodzenie jako funkcja skali firmy w dobrze zdefiniowanej wewnętrznej równowadze 
w ramach gry. Prezentowany model dostarcza dwóch interpretacji. Pierwsza, oceniająca
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formalne zatrudnienie, generuje linie oddzielające formalne i nieformalne „dziury pła-
cowe”, wynikające z wielkości przedsiębiorstwa. Tu podkreślona zostaje rola rządu, 
który może potencjalnie wpływać na poszerzenie wspomnianych dysproporcji. Drugie 
wyjaśnienie kształtuje ramy rynkowe wraz ze strategicznymi interakcjami. W porówna-
niu do małych firm, duże przedsiębiorstwa oferują wyższe płace zarówno w przypadku 
formalnego, jak i nieformalnego zatrudnienia. Formalne zatrudnienie z wysoką płacą 
przyciąga większą ilość ubiegających się o pracę, niż dobrze opłacane prace nieformal-
ne. Z kolei, duża ilość aplikujących o zatrudnienie formalne, pozwala firmie obniżyć 
początkowo oferowaną płacę, co okazuje się korzystnie wpływać na wysokość płacy 
nieformalnej. W rezultacie, jak wskazują symulacje, różnice wielkości firm okazują się 
mniej ważne w przypadku formalnego zatrudnienia, a istotne w przypadku nieformalne-
go. Autorzy artykułu dowodzą, że obserwowane wzorce wykorzystania społecznych 
powiązań w poszukiwaniu zatrudnienia i heterogeniczność w zakresie preferencji zawo-
dowych może zostać wykorzystana do wyjaśnienia funkcjonowania opisywanego wyżej 
mechanizmu. 

Gago E.   30a IV-68



POLITYKA  WYNAGRODZEŃ  -  
ŚWIADCZENIA  PRACOWNICZE  -  
HISZPANIA 

GBP
eng

Flexibility of benefit systems and firms’ attraction and retention capacities / M. Dolores 
Vidal-Salazar, E. Cordon-Pozo, J. M. de la Torre-Ruiz // Empl. Relat. - 2016, nr 4, 
s. 487-504. 

Elastyczność systemu świadczeń oraz zdolność firmy do przyciągania i utrzymania 
pracowników. 

Artykuł jest odpowiedzią na potrzebę analizy skuteczności różnych systemów dodatko-
wych świadczeń w kontekście innym, niż do tej pory szeroko omawiany kontekst ame-
rykański. Niniejsze badanie może być zastosowane w krajach o warunkach podobnych 
do rynku hiszpańskiego czyli w takich, w których system świadczeń jest tradycyjnie 
mniej elastyczny i w których państwo oferuje obywatelom wysoki poziom pomocy 
społecznej. Autorzy badają trzy różne formy systemów świadczeń oferowanych w hisz-
pańskich przedsiębiorstwach oraz wpływ ich zastosowania na zdolność firmy do 
przyciągania i utrzymania pracowników. Systemy zostały rozróżnione na podstawie

  31 IV-69



- 2 - 

oferowanej pracownikom elastyczności w korzystaniu z nich. Dane potrzebne do bada-
nia zostały zebrane poprzez kwestionariusz online, wypełniony przez przykładową 
grupę 308 menedżerów HR zatrudnionych w hiszpańskich firmach. Wyniki badania 
pokazują, że firmy mające bardziej elastyczne systemy wynagrodzeń, czyli takie, które 
oferują pracownikom większą swobodę wyboru świadczeń oraz wyglądu systemu 
świadczeń, obserwują wyższą zdolność przyciągania i utrzymania pracowników niż 
organizacje, które wszystkim zatrudnionym proponują oryginalny, ale podobny pakiet 
świadczeń. Przyszłe badania mogłoby rozszerzyć przedstawioną analizę o różne kontek-
sty aby sprawdzić, czy pewne czynniki instytucjonalne mogą mieć wpływ na otrzymy-
wane wyniki. Podobnie interesujące byłoby zbadanie efektu jaki ma działanie tych 
systemów na inne aktywności firmy jak np. wyniki finansowe. Przedstawione badania 
rzucają światło na skuteczność różnych systemów w zwiększeniu tej zdolności. Biorąc 
pod uwagę trudną sytuację środowiska finansowego i środowiska pracy w Hiszpanii, 
wyniki przedstawionej analizy mogą mieć duże znaczenie dla menedżerów. 

Witkowska M.   31a IV-70



V.  SOCJOPSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY  PRACY 

Zob. też poz. 16. 





ZAANGAŻOWANIE  W  PRACĘ  -  
SATYSFAKCJA  ZAWODOWA  -  HISZPANIA

GBP
eng

Disentangling the relationship between high-involvement-work-systems and job satis-
faction / A. Ollo-Lopez, A. Bayo-Moriones, M. Larraza-Kintana // Empl. Relat. - 2016, 
nr 4, s. 620-642, rys. tab. bibliogr. 

Zrozumienie związku pomiędzy systemami wysokiego zaangażowania w pracę 
a satysfakcją zawodową. 

Artykuł bada sposób w jaki systemy wysokiego poziomu zaangażowania w pracę wpły-
wają na satysfakcję zawodową oraz próbuje zrozumieć mechanizmy, poprzez które ten 
wpływ się odbywa. Dane pochodzą od przykładowej grupy 10.112 hiszpańskich pra-
cowników. Do sprawdzenia mechanizmów mediacyjnych założonych w hipotezie użyto 
procedury przedstawionej przez Barona i Kenny’ego. Biorąc pod uwagę naturę zmien-
nych zależnych, określono uporządkowany model probitowy, aby zbadać wpływ syste-
mu wysokiego poziomu zaangażowania w pracę na zmienne mediacyjne (zainteresowa-
nie pracą, wysiłek i wynagrodzenie), a także modele regresji w celu zanalizowania tego 
wpływu na ostateczną zmienną postawy (satysfakcję zawodową). Wyniki doświadczenia
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pokazują, że systemy wysokiego poziomu zaangażowania w pracę skutkują wyższym 
poziomem wysiłku, wyższym wynagrodzeniem i postrzeganiem pracy jako bardziej 
interesującej. Ponadto, większy przymusowy wysiłek fizyczny zmniejsza poczucie 
zadowolenia z pracy, podczas gdy wyższe wynagrodzenie, większy dobrowolny wysi-
łek, przymusowy wysiłek umysłowy oraz wykonywanie interesującej pracy podwyższa 
satysfakcję zawodową. Końcowy wynik tych przeciwstawnych sił okazał się pozytywny. 
Zastosowanie danych drugorzędnych oraz krótkotrwała natura obserwacji nakłada 
pewne ograniczenia na przedstawione wyniki. Menedżerowie powinni stosować syste-
my wysokiego poziomu zaangażowania w pracę, ponieważ zwiększają one poczucie 
satysfakcji zawodowej. Znaczna część tego pozytywnego efektu jest osiągana poprzez 
postrzeganie pracy jako interesującej, wyższe wynagrodzenie oraz zwiększone wyma-
gania dotyczące wysiłku pracowników. Artykuł wyróżnia się połączeniem przeciwstaw-
nych opinii na temat pozytywnych i negatywnych efektów kojarzonych z systemem 
wysokiego poziomu zaangażowania w pracę. 

Witkowska M.   32a V-74



PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY  PRACY  -  
IRLANDIA 

GBP
eng

Employee voice and silence in auditing firms / S. Donovan [et al.] // Empl. Relat. - 
2016, nr 4, s. 563-577, tab. bibliogr. 

Zabieranie głosu i milczenie pracownika w firmach audytowych. 

Artykuł przedstawia badanie dotyczące zabierania głosu i milczenia pracowników 
w międzynarodowych firmach audytowych. Autorzy badania odpowiadają na dwa 
główne pytania: jak skłonni są pracownicy podczas okresu próbnego do rozmowy na 
temat problemów pojawiających się w firmie i jaka byłaby reakcja menedżerów na 
nowych pracowników poruszających temat problemów w przedsiębiorstwie. Badanie 
porównuje opinię pracowników zatrudnionych na okres próbny i opinię menedżerów 
oraz partnerów. Przeprowadzono serię półotwartych wywiadów z ośmioma menedżera-
mi/partnerami i dwudziestoma pracownikami, pracującymi dla sześciu dużych firm 
audytowych w Irlandii. Wyniki analizy pokazały, że pracownicy znajdujący się na 
okresie próbnym mają wysoką tendencję do nie zabierania głosu w sprawie problemów 
w miejscu pracy. Zaobserwowano wyraźnie formy nieaktywnego i potulnego milczenia.
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Kadra kierownicza wyraziła natomiast chęć reagowania na głosy pracowników na temat 
problemów w miejscu pracy dotyczące polepszenia działalności firmy i działania pra-
cowników, była jednak niechętna w przypadku sugestii zmian dotyczących warunków 
pracy lub działania kadry zarządzającej. Także inni pracownicy i menedżerowie chętniej 
słuchali uwag nowych pracowników dotyczących wymiany wiedzy technicznej, niż 
niezadowolenia. Autorzy podkreślają, że nowi pracownicy są uświadamiani, iż zabie-
ranie głosu w firmie nie jest ich demokratycznym prawem. Artykuł przedstawia 
ważną rolę jaką pełnią właściciele lub menedżerowie w utrwalaniu milczenia pracow-
ników. Poprzednie badania skupiały się na małych przedsiębiorstwach, podczas gdy 
firmy audytowe przedstawione w badaniu to przedsiębiorstwa zatrudniające wielu 
pracowników. 

Witkowska M.   33a V-76



PSYCHOLOGICZNE  ASPEKTY  PRACY  -  
PAKISTAN 

GBP
eng

Exit, voice, loyalty, and neglect reactions to frequency of change , and impact of change: 
a sensemaking perspective through the lens of psychological contract / M. N. Akhtar, 
M. Bal, L. Long // Empl. Relat. - 2016, nr 4, s. 536-562, rys. tab. bibliogr. 

Wyjście, zabranie głosu, lojalność oraz zaniedbanie – reakcje na częstotliwość 
zmiany oraz jej wpływ: szukanie sensu z perspektywy kontraktu psychologicznego. 

Artykuł bada wpływ jaki ma częstotliwość zmiany w organizacji oraz wpływ zmiany na 
zachowania pracowników tj. wyjście, zabranie głosu, lojalność oraz zaniedbanie, 
a także wypełnienie kontraktu psychologicznego w roli mediatora. W badaniu oceniono 
także moderacyjną rolę pomyślnych zmian w przeszłości wraz z bezpośrednim i pośred-
nim powiązaniem pomiędzy częstotliwością zmiany a jej wpływem na zachowanie 
pracowników. Hipoteza została sprawdzona na próbnej grupie 398 osób zatrudnionych 
w sektorze usług finansowych, na stanowiskach nie menedżerskich w Pakistanie. Auto-
rzy badania przeprowadzili serię konfirmacyjnych analiz czynnikowych w celu potwier-
dzenia odrębności zmiennych. Sprawdzono także główne i zmienne skutki mediacji.
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Wyniki badania w dużym stopniu potwierdziły hipotezę autorów. Okazało się, że czę-
stotliwość zmian zmniejsza poczucie lojalności do firmy, zwiększa natomiast chęć 
zmiany zatrudnienia (wyjście), zabieranie głosu oraz zaniedbywanie obowiązków po-
przez wypełnianie kontraktu psychologicznego. Podobny rezultat uzyskano dla wpływu 
zmiany. Udowodniono, że pomyślne zmiany w przeszłości pełnią rolę moderatora 
w relacji pomiędzy częstotliwością zmiany, wpływie zmiany oraz wypełnieniem kon-
traktu psychologicznego. 

Witkowska M.   34a V-78



SATYSFAKCJA  ZAWODOWA  -  CHINY GBP
eng

Influence of organizational rewards on organizational commitment and turnover inten-
tions / S. Nazir [et al.] // Empl. Relat. - 2016, nr 4, s. 596-619, rys. tab. bibliogr. 

Wpływ nagród w organizacji na zaangażowanie w pracę i chęć zmiany pracy. 

Artykuł bada związek pomiędzy zewnętrznymi, wewnętrznymi i społecznymi nagro-
dami, a dwoma komponentami zaangażowania w pracę, a także chęcią zmiany pracy 
wyrażaną przez pracowników sektora publicznego i prywatnego w Chinach. Do zebra-
nia danych wykorzystano kwestionariusz wypełniony przez 202 pracowników, zatrud-
nionych w firmach znajdujących się w południowej części kraju. W analizie uzyskanych 
danych pomogło modelowanie równań strukturalnych. Wyniki badania pokazują, 
że nagrody zewnętrzne, wewnętrzne i społeczne, były głęboko związane z afektywnym 
i normatywnym zaangażowaniem. Szczególnie silny wpływ mają na oba rodzaje zaan-
gażowania zadowolenie z zewnętrznych świadczeń dodatkowych, wsparcie kierownic-
twa i współpracowników, autonomia, szkolenia oraz uczestnictwo w procesie podej-
mowania decyzji. Jednakże zaangażowanie afektywne i normatywne zwiększało chęć
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zmiany pracy. Przedstawione badanie dotyczy pracowników różnych firm działających 
w sektorze publicznym i prywatnym w Chinach, dlatego też należałoby przeprowadzić 
podobną analizę w innej części świata na większej grupie próbnej. Praktyczne zastoso-
wanie opisanego badania może być wykorzystane przez managerów, którzy chcąc 
zwiększyć zaangażowanie pracowników muszą objąć ich większą autonomią, odpo-
wiednim szkoleniem i uczestnictwem w procesie podejmowania decyzji. 

Witkowska M.   35a V-80



KULTURA  ORGANIZACYJNA GBP
eng

Value congruence and job related attitudes in an nonprofit organization: a competing 
values approach./ C. J. Newton, A. K. Mazur // Int. J. Hum. Resour. Manage. - 2016,
nr 9-10, s. 1013-1033, rys. tab. bibliogr. 

Zgodność wartości a stosunek do wykonywanej pracy w organizacjach non-profit: 
podejście konkurujących wartości. 

W badaniach podkreśla się znaczenie sektora non-profit, jego nieustający wzrost 
oraz względny brak literatury dotyczącej w szczególności wartości w organizacjach 
non-profit. Dlatego też artykuł przedstawia badanie dotyczące kultury organizacji 
w instytucjach tego typu. Analiza bada związek pomiędzy zgodnością wartości osoby 
i organizacji a stosunkiem do wykonywanej pracy okazywanym przez pracowników 
i wolontariuszy. Do przeprowadzenia początkowego badania wykorzystano metodę 
jakościową, konfirmacyjną analizę czynnikową modelu wartości konkurujących oraz 
dodatkowych wartości. Badanie pokazało, że istnieje pięć wymiarów wartości w organi-
zacji. Zbadano związek pomiędzy zgodnością tych wartości a stosunkiem pracowników
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i wolontariuszy do wykonywanej przez nich pracy. W tym badaniu wykorzystano tech-
niki regresji wielomianowej. Wyniki analizy pokazały, że w przypadku pracowników 
ich podejście do pracy znajduje się pod dużym wpływem wskaźników wartości w orga-
nizacji, szczególnie gdy wykraczają one poza osobiste wskaźniki tych samych wartości. 
Jeśli zaś chodzi o wolontariuszy, osobiste wskaźniki wartości wykraczające poza 
wskaźniki organizacji były w szczególności krzywdzące dla ich stosunku do wykony-
wanej pracy. Na końcu artykułu omówione zostały teoretyczne oraz praktyczne znacze-
nie uzyskanych wyników. 

Witkowska M.   36a V-82



WARTOŚĆ  PRACY  -  STOSUNEK  DO  
PRACY  -  JORDANIA 

GBP
eng

What determines the work values of employees in a Middle Eastern cultural context? 
Evidences from Jordanian organizations / K. Aladwan, R. Bhanugopan, A. Fish // 
Empl. Relat. - 2016, nr 4, s. 505-520, rys.tab. bibliogr. 

Jakie czynniki cenione przez pracowników determinują wartości pracy w kontek-
ście kulturowym Bliskiego Wschodu? Dowody z organizacji jordańskich. 

Artykuł bada istotną rolę jaką pełnią zalety pracy w Jordanii, a także przedstawia do-
świadczalnie naturę wartości pracy. Przedstawiona analiza sprawdza strukturę czynni-
kową zalet pracy w grupie 493 pracowników pierwszej linii zatrudnionych w organiza-
cjach w Jordanii. Do badania użyto eksploracyjnej oraz konfirmacyjnej analizy czynni-
kowej. Wyniki analizy ujawniły rozwiązanie składające się z trzech czynników: speł-
nienia zawodowego, natury pracy oraz rozwoju zawodowego, które okazały się odpo-
wiednie do sprawdzenia wartości pracy cenionych przez pracowników. Wyniki prze-
prowadzonego badania ukazują interesujący związek pomiędzy zmiennymi organizacji 
(sektor i rodzaj działalności), zmiennymi demograficznymi (rodzajem wykształcenia

  37 V-83



- 2 - 

oraz doświadczeniem zawodowym) a zaletami pracy cenionymi przez pracowników. 
Potrzebne są dalsze badania aby potwierdzić ogólny charakter otrzymanych wyników 
w innych krajach na Bliskim Wschodzie. Co ważne, przedstawione rezultaty sugerują 
zachowanie ostrożności w innych kontekstach, poziomach stanowisk i otoczeniu kultu-
rowym. Do tej pory nie przeprowadzono wielu badań skupiających się na zależności 
pomiędzy pracą i jej wartościami w krajach islamskich. Artykuł oferuje nowe spojrzenie 
na wartości pracy cenione na Bliskim Wschodzie i potwierdza ogólną wiarygodność 
sieci nomologicznych czynników wartości pracy. 

Witkowska M.   37a V-84



VI.  OCHRONA  ZDROWIA  I  PRACY.  BHP





ZDROWIE  PRACOWNIKÓW  -  
BEZPIECZEŃSTWO  PRACY 

GBP
ger

Entgrenzte Organisationen - begrenzte Beschäftigtengesundheit? Arbeitspolitische 
Aushandlungen um Grenzverschiebungen und Grenzziehungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz / K. Becker // Ind. Bez. - 2016, nr 2, s. 142-161, rys. tab. bibliogr. 

Organizacje bez granic i ich konsekwencje dla zdrowia pracowników? Negocjacje 
o granice w ochronie zdrowia zawodowego i bezpieczeństwie związane z polityką 
pracy. 

W kontekście obserwowanego w ostatnich latach zacierania przez business granic 
i warunków użytkowania siły roboczej, autorka stara się przyjrzeć jak wspomniane 
zjawisko, mające swoje źródła w strukturze prawnej i bazujące na pozycji negocjacyj-
nej, może wpływać na stosunki i warunki pracy, w tym na standardy prawne i związaną 
z tym ochronę pracy i zdrowia zawodowego. Autorka na przykładzie ochrony pracy 
i zdrowia stara się ukazać nam konsekwencje płynące z prowadzenia polityki związanej 
z przekraczaniem granic i rozgraniczeniem. Druga ze wspomnianych polityk, prowa-
dzi bowiem do rozgraniczenia poszczególnych grup pracowników i sprawia, że osoby
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w ramach niepewnego zatrudnienia są wykluczane z obowiązujących w przedsiębior-
stwach standardów ochrony pracy i zdrowia. Ma to związek z tym, iż na skutek zama-
zywania się granic pomiędzy organizacją i pracą, pracownicy pozostający w niepewnym 
zatrudnieniu tracą swoją dotychczasową moc negocjacyjną i mając inne prawa są 
w stanie zapewnić sobie jedynie ograniczone standardy związane z ochroną pracy 
i zdrowia zawodowego, będąc zatrudniani w warunkach pracy o niższych standardach 
ochrony zdrowia. Jako, że problem ten dotyka pracowników tymczasowych oraz za-
trudnionych na umowy cywilne, wspomniany obraz stanowi konsekwencję polityk 
deregulujących ochronę pracy i zdrowia. Autor dostrzega regulacje, które mogą zapew-
nić ochronę tym pracownikom, ale dużo w tej sprawie zależy od rad zakładowych, 
reprezentujących interesy pracowników tymczasowych oraz zatrudnionych w ramach 
umów o dzieło. 

Jaworek J.   38a VI-88



VII.  PRAWO  PRACY





PRAWO  PRACY  -  ORGANIZACJA  PRACY GBP
ger

Arbeitsrecht in der vernetzten Arbeitswelt / A. Bücker // Ind. Bez. - 2016, nr 2, 
s. 187-225 bibliogr. 

Prawo pracy w połączonym usieciowionym świecie pracy. 

Autor sięgnął w artykule po fenomen perspektywy prawa pracy, którym posłużył się do 
zbadania tego, iż w usieciowionym świecie pracy wykorzystanie siły roboczej rzadko 
następuje w ramach tradycyjnych, normalnych stosunków pracy i jest zastępowane 
przez rosnący udział zewnętrznej siły roboczej. Autor w swoich rozważaniach wyraża 
opinię, iż nie wystarczające jest analizowanie tego fenomenu z dotychczasowej tzw. 
bipolarnej perspektywy, dominującej w tradycyjnej koncepcji prawa pracy, ale rozwi-
nięcie koncepcji i struktury prawa pracy z uwzględnieniem multipolarnych stosunków 
i wewnątrzorganizacyjnych problemów. Mając to na uwadze podejmuje się on analizy 
konceptualnych deficytów obecnie obowiązujących regulacji strategii trójstronnej roz-
woju pracy. Rozwija pewne wskazówki dot. zasad na rzecz rozlokowania wzajemne-
go powiązania pracy z cyfrowym światem pracy, jednocześnie koncentrując się na

  39 VII-91



- 2 - 

obowiązkach państwa w zakresie ochrony praw ludzkich i pryncypiów odpowiednich 
regulacji. W świetle tych pryncypiów autor proponuje praktyczne konkluzje dla regula-
cji obejmujących wykorzystanie zewnętrznych zasobów pracy. 

Jaworek J.   39a VII-92



INSPEKCJA  PRACY  -  AMERYKA 
ŁACIŃSKA  -  USA 

GBP
eng

The franco-iberian model from the U.S perspective / J.Fine // Comp. Labor Law J. - 
2016, vol. 37, nr 2, s. 397-406. 

Omówienie modelu franko-iberyjskiego z perspektywy Stanów Zjednoczonych. 

Artykuł omawia narodowe inspekcje pracy w Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczo-
nych, szukając różnić i podobieństw pomiędzy nimi w takich kwestiach jak filozofia, 
struktura instytucjonalna, zasięg działania i władzy. Do analizy wykorzystane zostały 
kategorie opracowane przez M. J. Piore i A. Schranka. Opisali oni system inspekcji 
pracy działający w Stanach Zjednoczonych jako wyspecjalizowany – ponieważ różne 
agencje rządowe zajmują się innymi przepisami prawa pracy, sankcjonujący – gdyż 
pracodawcy łamiący prawo otrzymują kary finansowe oraz biurokratyczny – ponieważ 
duży nacisk położny jest na inspektorów działających zgodnie z procedurami, aby 
zapewnić jednakową egzekucję prawa. Model franko-iberyjski, który rozprzestrzenił
się w Ameryce Łacińskiej został opisany przez Piore i Schranka takimi kategoria-
mi jak ogólny lub jednolity, gdyż cały kodeks pracy jest tam zarządzany przez jeden
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urząd i jednego inspektora, pojednawczy ponieważ łamiące zasady przedsiębiorstwa 
muszą podporządkować się obowiązującemu prawu, a rolą inspektora jest zapewnienie, 
że tego dokonają oraz opiekuńczy z uwagi na fakt, że inspektor często spełnia rolę 
doradcy, pomagającemu firmie w dostosowaniu się do prawa pracy. Wymienione kate-
gorie stały się ramą koncepcyjną niezwykle pomocną w niniejszej analizie. 

Witkowska M.   40a VII-94



INSPEKCJA  PRACY  -  STANDARDY  
PRACY  -  KANADA 

GBP
eng

Labor inspection and labor standards enforcement in Quebec: contingencies and inter-
vention strategies / D. Gesualdi-Fecteau, G. Vallée // Comp. Labor Law J. - 2016, 
vol. 37, nr 2, s. 339-375. 

Inspekcja pracy i egzekwowanie standardów pracy w Quebecu: strategie na nie-
przewidziane zdarzenia i interwencje. 

Artykuł bada sposoby egzekwowania zgodności z minimalnymi standardami zatrudnie-
nia, które określa ustanowiony w 1979 roku Akt o Respektowaniu Standardów Pracy 
(Act Respecting Labor Standatds – LSA). Akt ten określa przede wszystkim płacę 
minimalną, która przysługuje ogółowi pracowników bez względu na przynależność 
do związków zawodowych. Badania przeprowadzono w latach 2012–2015 i dotyczyły 
one także roli jaką odgrywa Komisja Standardów Pracy (Labor Standard Commission 
– LSC) będąca jednym z organów odpowiedzialnych za nadzorowanie utrzymywania 
zgodności ze standardami zawartymi m.in w LSA. Artykuł opisuje także to, co zostało 
osiągnięte wraz z powstaniem LSA i LSC oraz ich obecną charakterystykę, a także
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podkreśla strategie interwencyjne stworzone przez LSC, a służące do wypełnienia 
jej obowiązku polegającego na nadzorowaniu wprowadzania i egzekwowania LSA. 
Przeprowadzone badania pokazują, że LSC jako organ odpowiedzialny za inspekcję 
pracy w Quebecu podejmuje działania na dwóch frontach. Z jednej strony broni pra-
cowników i wyciąga konsekwencje z nieprzestrzegania prawa przez pracodawców, 
z drugiej strony prowadzi działalność informacyjną. Narzędzia jakie do tego posiada 
to przede wszystkim autonomia, która pozwala na ustalenie priorytetów interwencyj-
nych oraz określenie w jaki sposób wykorzystać środki, którymi dysponuje. 1 stycznia 
2016 roku nastąpiła administracyjna fuzja kilku organów odpowiedzialnych za wyko-
nywanie różnych praw regulujących warunki pracy, co pozwoli na bardziej systema-
tyczną współpracę różnych służb inspekcyjnych. 

Witkowska M.   41a VII-96



INSPEKCJA  PRACY  -  PŁACA  -  
BRAZYLIA 

GBP
eng

Labor inspection and wage theft in Brazil: justice at the street level, social peace 
and development / R. Bignami, M. C. Serrano Barbosa // Comp. Labor Law J. - 2016, 
vol. 37, nr 2, s. 267-297, tab. 

Inspekcje pracy a kradzież płacy w Brazylii: sprawiedliwość urzędników państwo-
wych, pokój i rozwój społeczny. 

Prawo pracy od czasów powstania uległo kilku zmianom. Podobnie stało się z inspekcją 
pracy, która początkowo dość ograniczona, z czasem stała się jednym z głównych orga-
nów odpowiedzialnych za zapewnienie skuteczności prawa pracy i zabezpieczenia 
społecznego w większości krajów. Wraz z rozwojem prawa także inspekcja pracy staje 
przed nowymi wyzwaniami. Oszustwa popełniane przeciwko pracownikom pogarszają 
warunki panujące na rynku pracy, z powodu niesprawiedliwej konkurencji działającej 
na korzyść oszustów a przeciwko przedsiębiorcom i pracownikom przestrzegającym 
prawa. Wśród nich, kradzież płacy jest najbardziej krzywdząca dla społeczeństwa, 
a będąc trudną do wytropienia i udowodnienia, zmniejsza możliwości instytucji pań-
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stwowych do odpowiedniego kontrolowania, przez co staje się dodatkowym wyzwa-
niem dla urzędników inspekcji pracy. Artykuł bada obecny poziom rozwoju inspekcji 
pracy w Brazylii, a także sprawdza środki, którymi ta instytucja zapewnia efektywność 
aparatów prawnych, mających zagwarantować ochronę płacy. Autorzy rozwijają także 
koncepcję alternatywnych i bardziej skutecznych modeli kontroli i egzekwowania pod-
stawowego prawa do godnej i pełnej płacy. Narzędzia zasugerowane przez autorów 
mogą stymulować rozwój polityki, która na pierwszym miejscu stawia walkę z oszu-
stwami społecznymi związanym z płacami, jako drogi do rozwoju inspekcji pracy. 

Witkowska M.   42a VII-98



INSPEKCJA  PRACY  -  HISZPANIA GBP
eng

The labor inspection in Spain and its renewed legal framework / J. Garcia Murcia, 
M. A. Castro Argueller, D. Alvarez Alonso // Comp. Labor Law J. - 2016, vol. 37, nr 2, 
s. 377-395. 

Inspekcja pracy w Hiszpanii i jej odnowione ramy prawne. 

W Hiszpanii inspekcja pracy odgrywa kluczową rolę przy stosowaniu i egzekwowa-
niu ram prawnych prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, będąc głęboko osadzoną 
w tradycji i doświadczeniu tworzonym od ponad stu lat. Ponadto jej funkcjonowanie 
było stopniowo dopasowywane do zmian w gospodarce, na rynku pracy i w systemie 
prawnym. Reforma jaką przeprowadzono w 2015 roku jest kolejnym krokiem na drodze 
przystosowania systemu inspekcji do najnowszych wyzwań i problemów związanych 
z obecną sytuacją zatrudnienia, stosunków pracy czy struktur ochrony społecznej. Nowa 
ustawa stara się jasno określić rolę Rządu Centralnego i Regionów Autonomicznych, 
szczególnie jeśli chodzi o kwestię Inspekcji Pracy, za którą odpowiedzialne mają być 
obie administracje. Te regiony, które są lepiej przygotowane mogą same ustanawiać
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zasady działania inspekcji pod warunkiem, że nie zagrozi to „zjednoczonemu i całkowi-
cie zintegrowanemu” charakterowi systemu, którego głównym celem jest wspólna baza 
danych. Ponadto nowe ramy prawne przewidują utworzenie Specjalnego Departamentu 
Inspekcji (Special Directorate of the Inspection) który ma koordynować akcje dotyczące 
interesów, branż czy sytuacji wykraczających poza granice Regionów Autonomicznych 
lub podległych Rządowi Centralnemu. Niniejszy artykuł dokładnie opisuje zmiany jakie 
nowa ustawa wprowadza do zasad działania Inspekcji Pracy w Hiszpanii. 

Witkowska M.   43a VII-100



INSPEKCJA  PRACY  -  PŁACE  -  WŁOCHY GBP
eng

Labor inspections on wages in Italy / M. Novella // Comp. Labor Law J. - 2016, 
vol. 37, nr 2, s. 327-337, tab. 

Inspekcje pracy dotyczące płac we Włoszech. 

We Włoszech prawo nie określa wysokości płacy minimalnej, gdyż należy to do obo-
wiązków układów zbiorowych, które działają na poziomie państwowym oraz arty-
kułu 36. włoskiej Konstytucji. Ta sytuacja może niedługo ulec zmianie, ponieważ 
ustawodawcy rozważają możliwość wprowadzenia płacy minimalnej, ale tylko w tych 
sektorach, gdzie nie ma układów zbiorowych. We wszystkich innych negocjacje płac 
przeprowadzane są na poziomie państwowym a nie firmowym. Inspektorzy pracy we 
Włoszech muszą pilnować nie tylko przestrzegania prawa przez przedsiębiorstwa, ale 
także zgodności warunków zatrudnienia z ustaleniami układów zbiorowych. Łamanie 
klauzuli układów zbiorowych przez pracodawców nie skutkuje wymierzeniem admini-
stracyjnych sankcji lub kar, chyba że taka sankcja przewidziana jest w prawie. Zgodnie 
z „zasadą legalności” inspektor pracy może oskarżyć pracodawcę o wykroczenie tylko
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wtedy, jeśli prawo przewiduje za nie nałożenie sankcji lub kar. W przypadku niepłace-
nia przez pracodawców sprawiedliwego wynagrodzenia, inspektor nie ma możliwości 
ukarania ich bezpośrednio, gdyż prawo nie zakłada żadnych sankcji w takiej sytuacji. 
Mogą one być za to nałożone w momencie, gdy firma wynagradza pracowników za tę 
samą pracę inaczej ze względu na płeć lub rodzaj zatrudnienia (pracownik stały i tym-
czasowy). Nawet po wprowadzeniu płacy minimalnej, prawo nr 183/2014 nie podaje 
żadnych sugestii dotyczących kar lub sankcji administracyjnych w przypadku naru-
szania wysokości tej płacy. 

Witkowska M.   44a VII-102



INSPEKCJA  PRACY  -  PRAWA  
PRACOWNIKA  -  FRANCJA 

GBP
eng

The labor inspectorate in France and the protection of wages / M. Vericel // Comp. 
Labor Law J. - 2016, vol. 37, nr 2, s. 299-325. 

Inspektorat pracy we Francji a ochrona płacy. 

Różnorodne zachowania pracodawców, które naruszają prawa pracowników do czerpa-
nia korzyści z otrzymywanego wynagrodzenia, są jednocześnie najgorszym rodzajem 
łamania postanowień regulujących zasady relacji między pracodawcami a pracownika-
mi. Zachowania takie to nierespektowanie wysokości płacy minimalnej, niewypłacanie 
wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę lub układem zbiorowym, niewzięcie pod 
uwagę nadgodzin przepracowanych dodatkowo do normalnego czasu pracy oraz nie-
przestrzeganie zapisów prawa, które określają długość czasu pracy. Łamanie prawa 
tego typu ma fundamentalny wpływ na pracownika, gdyż płaca ma dla niego charakter 
sprzyjający rozwojowi a nadzorowanie długości czasu pracy utrzymuje pracowników 
w dobrym zdrowiu. Artykuł poświęcony jest opisowi i analizie działania Inspekto-
ratu Pracy we Francji (Inspection du Travail). Ta instytucja została stworzona dokład-
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nie po to, aby przeanalizować i nałożyć kary za tego typu pogwałcenia prawa, a jej 
kompetencje i władza zostały znacznie rozszerzone, aby mogła zajmować się wciąż 
rosnącą liczbą sytuacji spornych związanych z rozwojem stosunków pracy i przepisów. 
Autor omawia historię, procedury i działalność Inspektoratu Pracy we Francji. 

Witkowska M.   45a VII-104



USTAWODAWSTWO  PRACY GBP
ger

Steigende Schutzdefizite im Arbeitsrecht? / W. Däubler // Ind. Bez. - 2016, nr 2, s. 236-247 
bibliogr. 

Rosnący deficyt ochrony w prawie pracy? 

W kontekście rosnącego wykorzystania przez przedsiębiorstwa tzw. zewnętrznej siły 
roboczej, autor podkreśla, że niekoniecznie ma to związek z rosnącym usieciowieniem 
przedsiębiorstw czy organizacji. Przyznaje jednak, że prawne oddzielenie stosunków 
wynikających z umowy o pracę i miejsca pracy sprawia szereg problemów, które 
w różny sposób występują w grupach personelu zewnętrznego. W efekcie można wyod-
rębnić kilka grup pracowników, którzy są słabiej chronieni, niż pracownicy posiadają-
cy standardowe umowy. Z obrazu prezentowanego przez autora wynika, że pro-
blemy związane z koordynowaniem w przedsiębiorstwie zewnętrznych i własnych 
pracowników, nie jest dużym wyzwaniem i może być załatwione w satysfakcjonujący 
sposób. Wynika to z faktu, iż pracownicy tymczasowi posiadają szereg powiązań 
z przedsiębiorstwem przyjmującym, co może zastępować relacje zatrudnieniowe,
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jednakże pomimo istniejących prawnych powiązań z firmą, do której pracownik tym-
czasowy jest delegowany, jego pozycja jest słabsza w porównaniu do właściwego per-
sonelu. Autor przestrzega przed łączeniem tego z brakiem umowy o pracę z przyjmują-
cym zakładem. Przepuszcza się, że za gorszą sytuacją tymczasowych pracowników 
kryje się, obok przyzwolenia na gorsze układy taryfowe i brak możliwości poprawy 
sytuacji za ich sprawą, również izolacja w miejscu pracy, utrudniająca reprezentowanie 
interesów osób należących do tej grupy, czy trudności w dostępie do związków zawo-
dowych. Zdaniem autora w gorszej sytuacji niż pracownicy tymczasowi są samozatrud-
nieni, którzy często pracują w jeszcze gorszych warunkach i są chronieni jedynie przez 
przepisy cywilnego prawa. W efekcie nie mogą protestować przeciwko niesprawiedli-
wemu zwolnieniu, ani integrować się z systemem rad zakładowych. Przyznaje on, że ze 
względu na zróżnicowanie struktury zewnętrznej siły roboczej, ciężko jest zapropono-
wać jeden model postepowania. 
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INSPEKCJA  PRACY  -  PŁACE  -  
ARGENTYNA 

GBP
eng

Wage reduction and labor inspection in Argentina / M. J. Navarro // Comp. Labor 
Law J. - 2016, vol. 37, nr 2, s. 251-266, tab. 

Zmniejszenie płacy a inspekcje pracy w Argentynie. 

W Argentynie płace pracowników określane są poprzez układy zbiorowe i zatwierdzane 
przez Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i Zabezpieczenia Społecznego. Prawo nie regu-
luje wysokości płacy w sposób bezpośredni, choć podaje wytyczne dotyczące płacy 
minimalnej, a reszta określana jest poprzez przepisy i negocjacje. Istnieje kilka powo-
dów dla których pracodawcy nie stosują się do obowiązującej wysokości płacy. Jest to 
zarówno chęć zysku i złe zrozumienie odpowiednich przepisów, jak i problemy wyni-
kające z ponoszenia zbyt wysokich kosztów pracy i podatków, którymi obarcza się 
przedsiębiorców. W tym ostatnim przypadku obniżenie płacy polega na nierejestrowa-
niu umów pracowników co pozbawia ich także innych korzyści płynących z posiadania 
legalnego zatrudnienia. Inspekcja pracy jest podstawowym organem, który wykrywa 
niezarejestrowane zatrudnienie. Działa ona razem z inspekcją podatkową a jej praca
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regulowana jest przez Narodowy Plan Regularyzacji Pracy (the National Plan of Labor 
Regularization). Urząd ten ma jednak wiele problemów, gdyż jest niedofinansowany, 
przez co brakuje mu inspektorów oraz godziwych pensji dla nich. Od kilku lat Argenty-
na stara się poprawić sytuację swoich inspektorów oferując im stabilność zatrudnienia 
oraz szkolenia, a także szukając kandydatów z ukończonymi studiami podyplomowa-
nymi. Autor artykułu uważa, że utworzenie „kultury zatrudnienia zgodnej z prawem 
pracy” w znacznej mierze wyeliminowałoby nieuczciwe postępowanie pracodawców. 
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VIII.  ZABEZPIECZENIE  SPOŁECZNE





ZABEZPIECZENIE  SPOŁECZNE  -  SKŁADKI GBP
fre

Les exonérations de cotisations sociales patronales : une évaluation à partir d’un modèle 
de croissance et de rentabilité de la firme / A. Garsaa // Rev. IRES. - 2015, nr 2-3, 
s. 3-43, rys. tab. bibliogr. 

Zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na zabezpieczenie spo-
łeczne: ewaluacja bazująca na modelowaniu wzrostu firm i rentowności 

Autorka zwraca uwagę na rozpowszechnioną we Francji opinię, zgodnie z którą eksten-
sywnie wysokie koszty pracy są uznawane za zasadniczą przyczynę utrudniającą rozwój 
firm w tym kraju. Podejmowane polityki dotyczące redukcji wkładu pracodawców na 
rzecz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, miały prowadzić do wzrostu za-
trudnienia, poprzez uczynienie wkładu pracodawców bardziej atrakcyjnym. Ogniskując 
się na tym zagadnieniu, oraz w przeciwieństwie do wcześniejszych badaczy, którzy 
koncentrowali się na ekonomicznym podejściu do pracy, w artykule wybrano inną 
opcję, koncentrując się raczej na ewaluacji gospodarki przemysłowej. Wpływ związany 
z redukcją kosztów pracy był analizowany poprzez modelowanie wzrostu zatrudnie-
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nia i rentowności firm, przy jednoczesnym uwzględnieniu stopy zwolnienia z opłacania 
składek, jako pewnej zmiennej. Przeprowadzona analiza ukazała, że chociaż polityka 
zwolnienia pracodawców z wnoszenia wkładu na zabezpieczenie społeczne pracowni-
ków ma pozytywny wpływ na stopę zatrudnienia, to efekt ten jest raczej ograniczony. 
Wynikało to z faktu, iż firmy nie decydowały się na przeniesienie całych oszczędności 
do kosztów pracy i w efekcie nie decydowały się np.: na obniżenie cen sprzedaży. 
Zamiast tego decydowały się na wykorzystanie części uzyskanych wskutek ogranicze-
nia odprowadzania składek oszczędności na zabezpieczenie swojego bezpieczeństwa, 
bądź wzrostu swojego pola manewru. 

Jaworek J.  48a VIII-112



UBEZPIECZENIE  EMERYTALNE GBP
ger

Das Problem der Verzinsung von Ersparnissen fürs Alter. Eine „kapitalgedeckte” Rente 
gibt es nicht / H. Flassbeck // Soz. Sicherh. - 2016, nr 4, s. 149-153. 

Problem oprocentowania oszczędności na starość. Nie wystarcza emerytura za-
pewniana z kapitału. 

Autor zwraca uwagę, że chociaż od stworzenia istniejącego obecnie zabezpieczenia 
społecznego minęło już 125 lat, to jednak wciąż w ustawowym ubezpieczeniu emerytal-
nym pozostaje wiele problemów do rozwiązania, wynikających m.in. z nie funkcjono-
wania Bismarckowskiej zasady, zgodnie z którą osoby młode płacą na emerytury osób 
w starszym wieku. Rozwiązania tego problemu upatrywano w Niemczech poprzez 
zaangażowanie w większym stopniu w systemie emerytalnym tzw. filara kapitałowego. 
Zdaniem autora nie można w bezkrytyczny sposób podchodzić do tego filara zabezpie-
czenia emerytalnego, traktując go jako remedium na rozwiązanie problemów ustawo-
wego ubezpieczenia emerytalnego. Co sprawia że nie ma gwarancji bezpieczeństwa 
dla zgromadzonych na emeryturę środków kapitałowych? Pokazał to dobitnie ostatni
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kryzys gospodarczy. W efekcie stoi to w sprzeczności z pryncypiami przyświecającymi 
wprowadzonej w Niemczech koncepcji tzw. emerytury Riestera, która przewidywała, że 
w ramach rynku kapitałowego, każdy na starość będzie pomnażał swój kapitał z odse-
tek. Tym samym rozwiązania problemu nie można upatrywać w dalszym tworzeniu 
oszczędności przez gospodarstwa domowe, gdyż Niemcy potrzebują dłużników netto 
a nie oszczędzających netto. 

Jaworek J.  49a VIII-114



UBEZPIECZENIE  EMERYTALNE  -  NIEMCY GBP
ger

Riester-Rente und Legitimationsprobleme des Drei-Säulen-Modells. Zur Zukunft der 
privaten Altersvorsorge und zum Vorschlag der Grünen / M. Kurth // Soz. Sicherh. - 
2016, nr 4, s. 137-143, rys. tab. 

Emerytura Riestera i problemy legitymizacyjne trzy filarowego modelu. Przyszłość 
prywatnego zabezpieczenia emerytalnego i propozycje zielonych. 

W kontekście 15 lat jakie minęły w Niemczech od stworzenia koncepcji tzw. emerytury 
Riestera, autor postanawia przyjrzeć się jej bliżej. Przypomina, że jest ona przedmiotem 
powszechnej krytyki, co sprawia, że niezbędne staje się podjęcie działań na rzecz jej 
uzdrowienia. Podjęcie działań wydaje się niezbędne, nie tylko ze względu na brak 
transparentności produktów oferowanych w ramach tej emerytury, ale także wysokich 
kosztów i zbyt niskiej rentowności. Wraz z falą krytyki, wśród której przebijały głosy 
dotyczące zbyt drogich produktów ubezpieczeniowych oferowanych w jej ramach, 
pojawiały się również liczne propozycje usprawnienia czy modyfikacji emerytury, 
spośród których na uwagę zasługują te przygotowane przez Partię Zielonych, w szcze-
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gólności m.in. koncepcja wprowadzenia pewnych podstawowych produktów, wyzna-
czających nowe standardy w obrębie prywatnego zabezpieczenia na starość. Warto 
podkreślić, że zgłoszone przez Zielonych propozycje, nie miały służyć zastąpieniu już 
istniejących produktów, ale miały stanowić dla nich godną alternatywę. Przewidziano 
również prowadzenie sprawniejszej polityki informacyjnej, m.in. dotyczącej ponoszo-
nych kosztów. 

Jaworek J.  50a VIII-116



UBEZPIECZENIE  EMERYTALNE  -  NIEMCY GBP
ger

Runderneuerung der Riester-Rente: mehr von der falschen Medizin / G. Bäcker // Soz. 
Sicherh. - 2016, nr 4, s. 143-148. 

Odnowienie emerytury Riestera. 

Od początku bieżącego roku obserwatorzy sceny politycznej, zainteresowani polityką 
emerytalną, mogli przeżywać pewien dysonans obserwując niespotykane dotąd zja-
wisko. Otóż w tym okresie prywatne ubezpieczenia na starość, stanowiące bądź co 
bądź sedno niemieckiego systemu zabezpieczenia, w następstwie zmiany paradyg-
matu wprowadzonego w wyniku reformy Hartza z 2001 roku, znalazły się w centrum 
ogromnej krytyki adresowanej pod ich kątem nie tylko ze strony polityków, ale również 
naukowców. W świetle krytycznej debaty, nawet przedstawiciele strony rządzącej wy-
suwali argumenty że emerytura Riestera okazała się niepowodzeniem. Rząd niemiecki 
mając świadomość, że zakładowe i prywatne zabezpieczenia na starość nie spełniło 
stawianych wobec niego oczekiwań, przygotował nową koncepcję emerytur, znaną jako 
tzw. emerytura – Niemcy, która ma stanowić odpowiedź na potrzebę pilnej reformy
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polityki w zakresie zabezpieczenia na starość. Autor ma wątpliwości, czy w istocie 
pojawia się tak pilna potrzeba odnowienia i rozszerzenia obszaru działania prywatnych 
ubezpieczeń emerytalnych i czy rzeczywiście przyczynią się one do rozwiązania istnie-
jących problemów związanych z zabezpieczeniem na starość. Próbując odpowiedzieć 
na te wątpliwości przedstawia, jak przesunął się ciężar krytyki wobec realizatorów 
emerytury Riestera, zwłaszcza brak ich wsparcia w zakresie zamknięcia luki zaopatrze-
niowej w zabezpieczeniu na starość i spadku poziomu świadczeń z ubezpieczenia eme-
rytalnego. Z przeprowadzonej przez autora analizy, problematyczne wydaje się oparcie 
zabezpieczenia na starość na filarze kapitałowym, gdyż prywatne lub zakładowe eme-
rytury i inne produkty mogą stanowić raczej uzupełnienie, a nie zasadniczy filar ubez-
pieczenia emerytalnego. 

Jaworek J.  51a VIII-118



IX.  WARUNKI  I  JAKOŚĆ  ŻYCIA 





UBÓSTWO  -  GOSPODARSTWO  DOMOWE  
-  KAMERUN 

GBP
fre

Le travail des enfants : uniquement un problème de pauvreté ? Effet de la situation 
économique des ménages sur le travail des enfants au Cameroun en 2007 / C. B. Me-
ka’a, O. E. Mbebi // Trav. Empl. - 2015, nr 143, s. 5-19, tab. bibliogr. 

Praca dzieci: unikalny problem związany z ubóstwem? Efekty wpływu sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw domowych na pracę dzieci w Kamerunie w 2007 roku. 

Autorzy podejmują się zbadania determinantów związanych z podażą pracy dzieci 
w wieku pomiędzy 5 a 14 rokiem życia, na przykładzie sytuacji występującej w Kame-
runie. W przeprowadzonej w artykule analizie, oparto się na danych mikroekonomicz-
nych pochodzących z tzw. trzeciego kameruńskiego badania gospodarstw domowych 
(CHSIII) i wykorzystano model ukazujący fakt, iż wszystkie czynniki mają podobne 
znaczenie w przypadku pracy dzieci. Stwierdzono, że standard życia mierzony wysoko-
ścią dochodów, ma negatywny wpływ na pracę dzieci oraz znacząco wpływa na ich 
edukację. Autorzy przyznają, że zmienna związana z brakiem zabezpieczenia wskazy-
wała, iż spadek w wysokości dochodów jest w pozytywny sposób związany z wyż- 
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szą częstotliwością pracy dzieci. Posiadanie ziemi, która wymaga większego zaangażo-
wania siły roboczej, niż dochody płynące z gospodarowania, prowadzi do wzrostu 
zaangażowania dzieci w pracę. 

Jaworek J.  52a IX-122



POLITYKA  SPOŁECZNA  -  UNIA  
EUROPEJSKA 

GBP
eng

Under the radar? EU social policy in times of austerity / B. Vanhercke // East-West Rev. 
Lab. Law Soc. Policy. - 2015, nr 2, s. 117-156 bibliogr. 

W promieniu radaru? Polityka społeczna UE w czasach oszczędności. 

Artykuł omawia najnowsze tendencje polityki społecznej UE. Część pierwsza analizuje 
różnorodne inicjatywy w obrębie agendy aktualnych zagadnień i podejmowanych przez 
Unię prób rozwiązywania kwestii socjalnych. Nakreślone zostało pokrótce szersze 
środowisko społeczne Europy, jakie dzięki realizacji postulatów ochrony społecznej 
i społecznej integracji może się ukształtować w rezultacie proponowanych zmian do 
2020 r. Część druga artykułu prezentuje ogólne zarysy strategii Europa 2020, włączając 
w to porządek makroekonomiczny i fiskalny w ujęciu cyklicznym, jakim jest Semestr 
Europejski. Część trzecia poświęcona została sposobom zarządzania polityką społeczną 
po wprowadzeniu strategii Europa 2020. W prezentowanym omówieniu autor pracy 
dowodzi, że wszyscy aktorzy społeczni są w ramach wspomnianej strategii stopniowo 
w nią włączani, a procesy podejmowania decyzji stają się coraz bardziej przemyślanymi
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sieciami wzajemnych uzgodnień. Równocześnie, instrumenty polityczne umożliwiają 
aktorom społecznym znajdowanie efektywnych sposobów realizowania założonych 
priorytetów. Ostatnia część artykułu zawiera konkluzje oraz przewidywane skrajne 
scenariusze przyszłości opracowane na podstawie uwag Alberta Hirschmana o wycofy-
waniu się UE z wymiaru społecznego polityki do 2020 r. i przeciwnie, o wzmocnieniu 
zaangażowania w sferze socjalnej UE oraz strategii lojalności (zaakceptowania obecne-
go stanu rzeczy i czekania na lepsze czasy). 

Gago E.  53a IX-124



X.  ZWIĄZKI  ZAWODOWE  I  ORGANIZACJE  PRACODAWCÓW. 
PARTYCYPACJA  PRACOWNICZA

Zob. też poz. 4, 7, 27, 28.





RADY  ZAKŁADOWE GBP
ger

Betriebsratsgründungen. Typische Phasen, Varianten und Probleme / I. Artus, C. Kraetsch, 
S. Röbenack // WSI Mitt. - 2016, nr 3, s. 183-191, rys. tab. bibliogr. 

Tworzenie rad zakładowych. Typowe fazy, warianty i problemy. 

Rady zakładowe stanowią w Niemczech najważniejszą instytucję gwarantującą i chro-
niącą demokratyczne uczestnictwo pracowników najemnych na poziomie przedsiębior-
stwa. Do najważniejszych faz procesu tworzenia rady zakładowej należy zaliczyć fazę 
nieformalnego reprezentowania interesów, fazę inicjatywy tworzenia, czy fazę for-
mułowania się oraz po wyborach do rad zakładowych fazę ukonstytuowania się 
rady. W oparciu o jakościowe badanie procesów implementacji ponad 50 rad zakła-
dowych, autor zidentyfikował 5 typowych wzorów ich tworzenia. Radę zakładową 
rozumianą jako ochroną wspólnego porządku społecznego, jako promotora indywidual-
nych negocjacji interesów, jako środek na rzecz wspólnej emancypacji, jako reprezen-
tanta interesów pracowniczych czy wreszcie jako sposób na blokadę uczestnictwa. 
Z kolei skuteczność rad zakładowych zdaniem autora zależy od takich czynników, jak
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wsparcie ze strony związków zawodowych, stosunek wobec rady zakładowej ze strony 
kierownictwa przedsiębiorstwa czy zdolność do identyfikacji kluczowych obszarów 
działania. 

Jaworek J.  54a X-128



RADY  ZAKŁADOWE GBP
ger

Das Betriebsverfassungsgesetz im Jahr 2016 - Mitbestimmungslücken und Reform-
bedarfe / N. Absenger, A. Priebe // WSI Mitt. - 2016, nr 3, s. 192-200 bibliogr. 

Ustawa o ustroju rad zakładowych w 2016 – luki we współdecydowaniu i zapo-
trzebowaniu na reformy. 

Autorzy analizując sytuację rad zakładowych w Niemczech, zwracają uwagę na swego 
rodzaju paradoks. Otóż pomimo tego, że przedsiębiorstwa posiadające rady charaktery-
zują się wyższą produktywnością i lepszymi warunkami pracy, to jedynie niewielka 
część firm w Niemczech (ok. 10%) dysponuje swoją własną radą zakładową. Odsetek 
ten stale się zmniejsza, co ma związek ze spadającym poziomem uzwiązkowienia 
i obejmowania przedsiębiorstw przez regulacje układów zbiorowych pracy. Charakte-
ryzując funkcjonujące obecnie rady zakładowe autorzy przypominają, że muszą one 
odnajdywać się w zmieniającej się sytuacji gospodarczej, organizacyjnej oraz prawnej. 
Często brak im również niezbędnych praw do współdecydowania, w celu zapewnienia 
efektywnego reprezentowania interesów pracowników w obliczu presji związanej
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z globalizacją, uelastycznieniem i technizacją pracy. W celu zamknięcia istniejącej luki 
w zakresie współdecydowania w obszarze rad zakładowych, konieczne jest podjęcie 
przez ustawodawcę działań, służących zreformowaniu ustawy o ustroju rad zakłado-
wych, która będzie wspierała zwiększenie ich popularności i wyposaży w narzędzia 
odpowiednie, aby móc wpływać na taki kształt warunków zatrudnienia w przedsiębior-
stwach, aby był on zgodny z oczekiwaniami reprezentowanych przez nie pracowników. 

Jaworek J.  55a X-130



UKŁADY  ZBIOROWE  PRACY GBP
ger

Dezentralisierung der Tarifpolitik - Ergebnisse der WSI-Betriebsrätebefragung 2015 / 
M. Amlinger, R. Bispinck // WSI Mitt. - 2016, nr 3, s. 211-222, tab. bibliogr. 

Decentralizacja układów zbiorowych – wyniki WSI badania rad zakładowych 
2015. 

Autorzy bazując na danych pochodzących z badania WSI-Betriebsratebefragung 2015, 
postanowili przyjrzeć się bliżej i poddać analizie procesy zachodzące w Niemczech 
związane z decentralizacją układów zbiorowych pracy. Zgodnie z wynikami badania 
autorzy dowodzą, że znaczenie tych układów, rozumianych jako główny instrument 
regulacji i kontroli warunków zatrudnienia i płac, znacznie się zmniejszyło, w efekcie 
czego w 2015 roku jeszcze 67% przedsiębiorstw z radami zakładowymi było objętych 
przez postanowienia układów zbiorowych, co odpowiadało 82% osób pracujących. 
10 lat wcześniej związanie układami zbiorowymi było o 5 pkt. procentowych wyższe. 
Zgodnie z opiniami rad zakładowych, w około jednej piątej przedsiębiorstw stosowano 
różnego rodzaju klauzule w celu uniknięcia układów zbiorowych, a w 13% innych 
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przedsiębiorstw, według badanych rad zakładowych, stosowano odstępstwa od ukła-
dów, które nie były formalnie objęte przez wspomniane klauzule. Zaobserwowano 
również wpływ przynależności zawodowej, na prawdopodobieństwo niekontrolowa-
nego obchodzenia układów zbiorowych. W efekcie im wyższe było uzwiązkowienie 
w przedsiębiorstwie, tym mniejsze prawdopodobieństwo ich obchodzenia. 

Jaworek J.  56a X-132



PARTYCYPACJA  PRACOWNICZA  -  
NIEMCY 

GBP
ger

Einstellungen zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer – Welchen Einfluss haben Mitbe-
stimmungserfahrungen? / W. Nienhüser, E. Glück, H. Hoßfeld // WSI Mitt. - 2016, nr 3, 
s. 161-171, rys. tab. bibliogr. 

Stosunek pracowników do współdecydowania – Jaki wpływ mają doświadczenia 
związane ze współdecydowaniem? 

Pracownicze współdecydowanie stanowi istotny element niemieckiego modelu stosun-
ków pracy, pozwalając w cywilizowany sposób na zarządzanie relacjami pracy z kapita-
łem. Z uwagi na fakt, że stabilność współdecydowania pracowniczego na poziomie firm 
zależy od tego jak oceniają je pracownicy, autorzy uznali za interesujące zbadać to, jak 
je oceniają i jakie wobec niego stosunek mają osoby pracujące. Starali się również 
znaleźć związek pomiędzy postawami wobec współdecydowania a wcześniejszymi 
doświadczeniami z nim związanymi, oraz polityczną socjalizacją pracowników. Do 
badań wykorzystano wyniki telefonicznego badania ludności, które objęło prawie 
2 tysiące osób aktywnych zawodowo. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że cho-
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ciaż zasadniczo większość osób miała pozytywny stosunek do instytucji współdecydo-
wania, to w zdecydowanej mierze opowiadały się za nim osoby należące do związków 
zawodowych i członkowie rad zakładowych. Z kolei pracodawcy, zwłaszcza zatrudnia-
jący pięciu pracowników i więcej, mieli znacznie mniej pozytywny bądź wręcz nega-
tywny stosunek wobec instytucji współdecydowania pracowniczego na poziomie przed-
siębiorstwa. 

Jaworek J.  57a X-134



UKŁADY  ZBIOROWE  PRACY  -  
RÓWNOWAGA  PRACA  -  DOM  -  
FRANCJA  -  LUKSEMBURG 

GBP
ger

Les effets de l’invitation européenne à agir sur la conciliation emploi-famille : une 
analyse comparée de la négociation collective en France et au Luxembourg / D. Bro-
chard, C. Blond-Hanten, F. Robert // Rev. IRES. - 2015, nr 2-3, s. 99-143, tab. bibliogr. 

Wpływ europejskiego wezwania do działań na rzecz poprawy równowagi pomiędzy 
pracą a życiem rodzinnym: komparatywna analiza układów zbiorowych we Francji 
i Luksemburga. 

Autorzy zajmują się w swoich rozważaniach skutkami jakie niosło ze sobą wezwanie 
płynące ze strony instytucji europejskich skierowane do państw członkowskich oraz 
partnerów społecznych, w celu podjęcia przez nich wysiłków na rzecz poprawy balansu 
pomiędzy pracą a życiem prywatnym, m.in. za sprawą wykorzystania instrumentu dia-
logu społecznego. Interesowała ich przede wszystkim reakcja na te wezwania ze strony 
partnerów społecznych pochodzących z Francji i Luksemburga, tj. krajów o bardzo 
odmiennych relacjach związanych z płcią i odmiennych systemach stosunków zawo-
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dowych. Na początku autorzy omawiają charakter wspomnianego wezwania oraz przy-
pominają jak było ono odbierane przez instytucje istniejące w obu państwach. Analizu-
jąc wyniki negocjacji podejmowanych w ramach zawieranych w obu krajach układów 
zbiorowych, zarówno na poziomie branż jak i firm, autorzy podjęli się ustalenia w jakiej 
formie oraz w jakim zakresie zagadnienie równowagi pomiędzy pracą zawodową 
a życiem prywatnym było uwzględniane w zawieranych układach zbiorowych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wywieranego przez otoczenie instytucjonalne. 

Jaworek J.  58a X-136



RADY  ZAKŁADOWE  -  NIEMCY GBP
ger

Erosion der betrieblichen Mitbestimmung - Welche Rolle spielt der Strukturwandel? / 
P. Ellguth, R. Trinczek // WSI Mitt. - 2016, nr 3, s. 172-182, tab. bibliogr. 

Erozja zakładowego współdecydowania – jaką rolę odgrywają zmiany struktu-
ralne? 

Autorzy przyglądając się obrazowi kolektywnego reprezentowania interesów, zwracają 
uwagę na procesy związane z erozją tej formy reprezentacji, które były i są obecne 
w Niemczech na przestrzeni ostatnich lat. Na znaczeniu obok układów taryfowych na 
poziomie branżowym zaczęła tracić również sama instytucja rad zakładowych. Zjawisko 
to dotknęło zwłaszcza firmy średniej wielkości, w których rady zakładowe nie były 
czymś oczywistym. W celu dogłębnego zbadania zjawiska erozji i wyjaśnienia zna-
czenia oraz ewentualnych rozmiarów czynników strukturalnych odpowiadających za 
erozję, sięgnięto po dane pochodzące z panelu przedsiębiorstw IAB, które miały zara-
zem pomóc w ustaleniu skali spadku liczby zakładów z radami zakładowymi w latach  
1998–2014. Analiza ukazała niewielki wpływ zmian strukturalnych zachodzących
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w otoczeniu przedsiębiorstw na spadek liczby rad zakładowych. Zauważono jednak, że 
większe znaczenie dla istnienia rad zakładowych miało związanie pracodawców posta-
nowieniami branżowych układów zbiorowych. 

Jaworek J.  59a X-138



NEGOCJACJE  ZBIOROWE  -  FRANCJA GBP
fre

De l’influence des conditions pratiques de la négaciation collective: le cas d’une entre-
prise de la restauration de collectivités / J. Franke // Rev. IRES. - 2015, nr 2-3, s. 73-97 
bibliogr. 

Wpływ praktycznych warunków w zbiorowych negocjacjach układów zbiorowych 
pracy: studium przypadku w branży restauracyjnej. 

Autor przyglądając się panującym we Francji stosunkom przemysłowym wspomina 
o głębokiej przebudowie, jaką przeszły one w latach 80., w wyniku której wprowadzone 
zostały obowiązkowe negocjacje wynagrodzeń. Wspomniane zmiany nie pozostały bez 
wpływu na związki zawodowe, których rola wzrosła w wyniku zwiększenia znaczenia 
kwestii reprezentowania interesów pracowników we francuskich firmach. Zachęciło 
to badacza do przyjrzenia się układom zbiorowym negocjowanym w firmach i wpływie 
na nie porozumień materialnych oraz relacji pracodawca – reprezentanci związków 
zawodowych. Korzystając z własnego doświadczenia związkowego oraz długotermino-
wego studium obejmującego najważniejszą firmę pochodzącą z branży cateringowej,
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autor postanowił wyjść w swojej analizie poza utarte schematy i skupił się na ukazaniu 
znaczenia stosunków społecznych, które wpływają na reprezentatywność związków 
zawodowych w firmach. Starał się pokazać, że porozumienia narzucane przez praco-
dawcę odgrywały dużą rolę w dystansowaniu się związków zawodowych w swych 
aktywnościach od ich bazy oraz wpływały na związki zawodowe, aby te w większym 
stopniu stawały się w podejmowanych działaniach samodzielne. 

Jaworek J.  60a X-140



ZWIĄZKI  ZAWODOWE GBP
eng

Labor unions and political mobilization: diminishing returns of repetitious contact / 
J. R. Lamare // Ind. Relat. - 2015, nr 2, s. 346-374, rys. tab. bibliogr. 

Związki zawodowe a mobilizacja polityczna: zmniejszanie korzyści z powtarza-
jących się kontaktów. 

Mobilizacja własnych zwolenników przez związki zawodowe przyciąga uwagę wielu 
badaczy i jest traktowana jako ważne narzędzie władzy politycznej. Związki zawodowe 
często mobilizują swoich zwolenników w toku powtarzających się kampanii, jednakże 
literatura przedmiotu traktuje tego typu mobilizację jako akt jednorazowy. Artykuł 
analizuje skalę przyciągania przez związki 85 064 zarejestrowanych zwolenników 
w okresie 14 miesięcy, w czasie pięciu akcji wyborczych toczonych z przerwami w Los 
Angeles, badając, czy mobilizacja tego rodzaju zmniejsza się w przypadku większej 
liczby wyborów dokonywanych na przestrzeni krótkiego czasu. Uzyskane rezultaty 
badań wskazują, że trzy lub więcej okazji do głosowania, zmniejsza korzystne dla 
związku wyniki, niż tylko jedna lub dwie. Bezpośredni kontakt z głosującymi tuż
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przed wyborami jest zdecydowanie bardziej efektywny, niż powtarzające się częstsze 
kontakty w dłuższym okresie czasu przed wyborami. 

Gago E.  61a X-142



ZWIĄZKI  ZAWODOWE  -  EUROPA GBP
eng

Union inclusiveness and temporary agency workers: the role of power resources 
and union ideology / C. Benassi, T. Vlandas // Eur. J. Ind. Relat. - 2016, nr 1, s. 5-22, 
tab. bibliogr. 

Członkostwo w związkach zawodowych a pracownicy agencji pośrednictwa pracy: 
rola zasobów władzy i ideologii związków. 

Artykuł bada, na przykładzie krajów Europy Zachodniej, wyznaczniki przyjęcia do 
związków zawodowych pracowników agencji tymczasowych. Do badania użyto indek-
su, który łączy stopnie zunionizowania z zakresem układów zbiorowych dotyczących 
pracowników agencji. Posługując się zbiorami rozmytymi w jakościowej analizie po-
równawczej (fuzzy-set Qualitative Comperative Analysis) udało się zidentyfikować 
dwie kombinacje warunków prowadzących do włączenia pracowników agencji w struk-
tury związków zawodowych. Pierwsza z tych kombinacji to „ścieżka północna” charak-
terystyczna dla krajów takich jak Belgia, Dania, Finlandia i Szwecja. Odznacza się 
ona wysoką gęstością związków (wysoką liczbą płatnych pracowników należących
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do związków zawodowych), wysokim stopniem układów zbiorowych oraz wysokim 
poziomem władzy związków zawodowych, jest także zgodna z teorią zasobów władzy. 
Druga kombinacja to „ścieżka południowa” występująca we Francji, Włoszech i Hisz-
panii. Cechy charakterystyczne tej ścieżki to wysoki poziom władzy, wysoki stopień 
układów zbiorowych, regulacje ustawowe dotyczące pracy agencji oraz skupienie się 
na klasie pracującej. Na przykładzie tej ścieżki widać, że to bardziej ideologia a nie 
inicjatywy instytucjonalne kształtuje strategie związków zawodowych w postępowaniu 
z marginalną siłą roboczą. 

Witkowska M.  62a X-144



ZWIĄZKI  ZAWODOWE  -  EUROPA GBP
eng

Union members’ attitudes towards immigrant workers: a 14-country study / A. Goro-
dzeisky, A. Richards // Eur. J. Ind. Relat. - 2016, nr 1, s. 23-38, tab. bibliogr. 

Stosunek członków związków zawodowych do pracowników z innych krajów: na 
podstawie badań przeprowadzonych w 14 krajach. 

Wzrastająca liczba imigrantów w Europie stawia związki zawodowe przed wieloma 
trudnościami. Choć mają one potencjalnie dużą moc w integracji imigrantów ze społe-
czeństwem, działają pod wieloma ograniczeniami, a jednym z nich jest stosunek ich 
własnych członków do imigracji i pracujących imigrantów. Jest to tym istotniejszy 
czynnik, iż wydaje się on kształtować strategie związków zawodowych w odpowiedzi 
na rosnącą liczbę imigrantów i popycha je w stronę włączania lub wykluczania pracow-
ników z innych krajów. Jednakże kwestia stosunku członków związków do imigrantów 
nie została ani dobrze opracowana teoretycznie, ani dokładnie sprawdzona w praktyce, 
przynajmniej nie w Europie. Badania przeprowadzone w Australii i Ameryce Północnej 
zakładają, że członkostwo w związku zawodowym jest kojarzone z wrogą postawą
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wobec przybyszów z innych krajów, wynikającą z rzekomego zagrożenia jakie stanowią 
oni dla warunków płacy i pracy. W niniejszym badaniu założono jednak, że bezpieczeń-
stwo wynikające z bycia członkiem związku zawodowego powinno generować mniej-
szą, nie zaś większą wrogość wobec imigrantów. Artykuł sprawdza tę hipotezę, anali-
zując dane pochodzące z Europejskiego Sondażu Społecznego (European Social 
Survey) z roku 2012, a obejmującego mieszkańców czternastu krajów Europy Za-
chodniej. Analiza potwierdza hipotezę przyjętą przez autorów badania. 

Witkowska M.  63a X-146



RADY  ZAKŁADOWE  -  NIEMCY GBP
ger

Die Zusammensetzung von Betriebsräten: Ergebnisse aus der WSI-Betriebsrätebe-
fragung 2015 / H. Baumann, W. Brehmer // WSI Mitt. - 2016 nr 3, s. 201-210, rys. tab. 
bibliogr. 

Struktura rad zakładowych: wyniki badania rad zakładowych WSI 2015. 

Autorzy zajmując się w artykule instytucją rad zakładowych zastanawiają się, na ile ich 
skład odzwierciedla obraz czy strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach, przy któ-
rych rady zakładowe funkcjonują. Ich zdaniem istotne jest, aby skład rady zakładowej 
był zbliżony do składu załogi przedsiębiorstwa, w przeciwnym bowiem razie, gdy róż-
nice są zbyt wielkie, może to prowadzić do sytuacji braku reprezentacji na forum rady 
pewnych grup pracowników. Przemyślenia te skłoniły badaczy do sięgnięcia po dane 
pochodzące z badania WSI-Betriebsrätebefragung 2015. Pozwoliły one na ukaza-
nie szczegółowego obrazu struktury funkcjonujących w Niemczech rad zakładowych. 
Wynikało z niego, że rady zakładowe nie do końca odzwierciedlają obraz struktury 
pracowników, poza pracownikami z wyższym wykształceniem inne grupy były nie
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doreprezentowane. Analiza struktury społeczno- demograficznej ujawniła, że w składzie 
rad zakładowych jest również zbyt mało przedstawicieli pracowników zatrudnionych na 
czas określony oraz kobiet, a także pracowników o cudzoziemskim pochodzeniu, przy 
czym najrzadziej reprezentowani byli pracownicy posiadający umowę o pracę na czas 
określony. Z wyników badania wynikało, że ich udział wśród pracowników przedsię-
biorstwa był nawet kilkakrotnie większy, niż w przypadku struktury rad zakładowych. 

Jaworek J.  64a X-148
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Zatrudnienie w sporcie (w tys.) 
Kraj 2011 2012 2013 2014 

EU (28) 
K 714,3 732,2 666,6 704,5 
M 784,5 827,2 826,1 858,3 

Austria 
K 13,5 12,9 13,9 13,9 
M 11,6 11,1 11,9 13,9 

Belgia 
K 10,4 11,3 8,5 8,3 
M 13,5 11,9 12,6 12,2 

Bułgaria 
K . 3,5 . . 
M 6,8 5,4 6,6 7,3 

Chorwacja 
K 1,9 1,9 2,1 2,7 
M 2,2 2,6 2,4 3,4 

Cypr 
K 1,0 . . 0,9 
M 2,2 1,7 1,4 1,2 

Czechy 
K 9,7 9,8 11,2 12,2 
M 16,3 12,4 13,9 16,7 

Dania 
K 14,3 12,7 12,4 14,1 
M 12,6 13,5 12,3 14,1 



cd. Zatrudnienie w sporcie (w tys.) 

Estonia 
K 2,2 1,9 1,8 2,9 
M 1,2 2,1 3,3 3,4 

Finlandia 
K 10,1 10,7 12,8 15,0 
M 13,5 12,9 13,0 15,8 

Francja 
K 159,1 153,5 99,4 68,4 
M 124,6 127,2 120,8 94,0 

Grecja 
K 5,4 2,9 4,4 5,3 
M 7,0 5,3 5,3 8,9 

Hiszpania 
K 56,9 65,8 73,5 86,4 
M 91,4 93,9 90,6 101,5 

Holandia 
K 32,5 33,4 33,3 34,1 
M 32,5 31,9 32,2 33,3 

Irlandia 
K 7,4 6,9 6,9 7,0 
M 10,6 9,8 10,7 10,8 

Islandia 
K 1,9 1,7 1,6 1,8 
M 1,6 1,8 2,0 1,7 



cd. Zatrudnienie w sporcie (w tys.) 
Kraj 2011 2012 2013 2014 

Litwa 
K . . . . 
M . . . . 

Luksemburg 
K . 0,5 0,7 . 
M 0,7 0,8 0,8 0,7 

Łotwa 
K 2,4 2,5 2,1 2,9 
M 2,3 3,5 2,7 2,9 

Malta 
K . . 0,5 0,4 
M 0,5 0,7 0,5 0,7 

Niemcy 
K 92,0 107,0 114,3 112,7 
M 81,3 97,3 103,9 106,1 

Norwegia 
 8,6 11,1 11,8 13,5 
 10,9 9,8 11,7 10,5 

Polska 
K 18,9 20,9 22,9 23,9 
M 26,2 28,6 29,8 34,7 

Portugalia 
K 11,6 9,2 8,9 13,6 
M 12,3 12,6 19,4 18,5 



cd. Zatrudnienie w sporcie (w tys.) 

Rumunia 
K . 6,8 . . 
M 8,2 13,3 9,9 8,1 

Słowacja 
K 2,6 2,3 3,5 4,1 
M 4,1 6,2 8,3 8,4 

Słowenia 
K 2,0 1,1 1,2 1,5 
M 3,2 2,9 2,9 2,6 

Szwecja 
K 31,6 32,7 37,0 37,4 
M 26,2 29,9 33,3 35,3 

W.Brytania 
K 176,4 173,8 155,8 169,8 
M 198,0 221,3 208,6 225,2 

Węgry 
K 2,8 4,6 6,3 5,4 
M 7,9 6,4 5,7 8,7 

Włochy 
K 40,6 40,5 43,0 53,6 
M 64,2 59,4 60,9 66,6 

K – kobiety ; M - mężczyźni 
Źródło: Eurostat
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