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Kiedy status hukou ma znaczenie: analiza związku między percepcją praktyk 

zarządzania zasobami ludzkimi ze strony kierownictwa a zaangażowaniem w pracę 

personelu. 

 

Artykuł opisuje interakcję pomiędzy praktykami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 

takimi jak są postrzegane przez kierownictwo, podobieństwem hukou między przełożonymi    

a podwładnymi, postrzeganiem zasad zarządzania zasobami ludzkimi przez personel oraz jego 

zaangażowaniem w wykonywana pracę. Najistotniejszy element tej relacji - hukou - opiera się 

na systemie definiującym tożsamość obywatela Chin na podstawie jego miejsca urodzenia.      

W ramach tego systemu przyznawane są świadczenia społeczne w zależności od danej 

lokalizacji. Osoba mieszkająca i pracująca w miejscowości, w której nie jest oficjalnie 

zarejestrowana jest objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz ma prawo                 

do korzystania z systemu edukacji publicznej w innym wymiarze niż osoby urodzone w tej 

lokalizacji. System hukou jest niekorzystny dla pracowników napływowych, których rodzinne 

miejscowości są biedniejsze niż miasta, w których znajdują pracę. Oznacza to, że są oni 

dyskryminowani zarówno w środowisku pracy jak i poza nim. 

Badanie przeprowadzono na grupie 298 pracowników podlegających 54 przełożonym,                 

w luksusowym chińskim hotelu. Jego wyniki dowodzą, iż relacja pomiędzy podobieństwem 

statusu hukou a stosunkami pomiędzy przełożonymi i podwładnymi, jest krytycznym 

czynnikiem dla wydajności pracy personelu. Odzwierciedla on zindywidualizowane wsparcie 

udzielane pracownikowi przez przełożonego, a także przekazywanie informacji z obszaru 

zarządzania zasobami ludzkimi. Wywiera to znaczny wpływ na świadomość praktyk HR wśród 

personelu i podnosi jego morale, ale jedynie tego o tym samym hukou co przełożeni. 

W celu zwalczenia tych dyskryminacyjnych praktyk, kierownictwo najwyższego szczebla 

powinno prowadzić politykę na szczeblu korporacyjnym zapobiegającą tym zjawiskom, 

uświadamiać pracownikom wszystkich szczebli, iż lokalna i napływowa siła robocza powinna 

być jednakowo traktowana, przeprowadzać szkolenia w tym obszarze oraz umożliwiać 

pracownikom przedstawianie w sposób anonimowy ich opinii na temat równości w miejscu 

pracy niezależnie do stratusu hukou. 


