
ZN WSH Zarządzanie 2020 (1), s. 217-226
Studium przypadku
Case study

Data wpływu/Received: 3.10.2019
Data recenzji/Accepted: 17.02.2020/18.03.2020
Data publikacji/Published: 31.03.2020

Źródła finansowania publikacji: środki własne

DOI:

Authors’ Contribution:
(A) Study Design (projekt badania)
(B) Data Collection (zbieranie danych)
(C) Statistical Analysis (analiza statystyczna)
(D) Data Interpretation (interpretacja danych)
(E) Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)
(F) Literature Search (badania literaturowe)

Magdalena Lubaś A B C D E F

Uniwersytet Jagielloński
ORCID 0000-0003-0572-6145

KORZYŚCI Z APLIKACJI KONCEPCJI CSR 
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM. 

ANALIZA PRZYPADKU PROVIDENT POLSKA

BENEFITS OF APPLYING CSR CONCEPTS I
N THE FIELD OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT. 

PROVIDENT POLSKA CASE STUDY

Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost znaczenia koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu, silnie oddziałującej na kształtowanie się rela-
cji wdrażającej ją organizacji z  interesariuszami. Celem artykułu jest identyfikacja ko-
rzyści, jakie implementacja narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu może ge-
nerować dla przedsiębiorstwa w  zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Bazując na 
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przykładzie firmy Provident Polska, wykorzystując metody wywiadu pogłębionego oraz 
analizę treści zawartych w  raporcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident 
Polska na lata 2016-2017, wykazano, że podejmowane działania w  stosunku do pracow-
ników w ramach koncepcji CSR wpływają na wydłużenie okresu zatrudnienia, wzrost ja-
kości wykonywanej pracy, poprawę organizacji pracy oraz zadowolenie pracowników. 

Słowa kluczowe: CSR, interesariusze, Provident Polska, zasoby ludzkie

Abstract: Over the past few years, the importance of the concept of corporate social re-
sponsibility (CSR), which has a strong impact on the relationship between the organization 
and its stakeholders, has been increasing. The purpose of the article is to verify the benefits 
that the implementation of CSR tools can generate for an enterprise in the field of human 
resources management. Based on the example of Provident Polska, using in-depth interview 
methods and analysis of the content of the Provident Polska Corporate Social Responsibility 
report for 2016-2017, it has been shown that actions taken in relation to employees under 
the CSR concept affect the extension of the employment period, and the increase in the qu-
ality of work, improving work organization and employee satisfaction. 

Keywords: CSR, stakeholders, Provident Polska, human resources

Wstęp

 W literaturze dokonuje się podziału czynników produkcji na trzy grupy: zasoby 
naturalne, zasoby ludzkie oraz zasoby kapitałowe1. Obecnie w praktyce gospodar-
czej podkreśla się dużą rolę zasobów niematerialnych organizacji jako zmiennych 
przyczyniających się do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Pracownicy 
uznawani są za cenny zasób, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organi-
zacji oraz osiągania przyjętych celów. Równocześnie do aktualnych trendów w za-
rządzaniu organizacjami zalicza się społeczną odpowiedzialność organizacją (CSR 
– z ang. Corporate Social Resposibility). Przedsiębiorstwa realizują tę koncepcję na 
wiele sposobów, kierując podejmowane działania do rozmaitych interesariuszy, 
w tym własnych pracowników. 

Celem artykułu jest identyfikacja korzyści, jakie implementacja narzędzi spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu może generować dla przedsiębiorstwa w zakre-
sie zarządzania zasobami ludzkimi. W opracowaniu posłużono się metodą wywiadu 
pogłębionego z koordynatorem ds. CSR w Provident Polska oraz analizą treści za-
wartych w danych udostępnianych przez przedsiębiorstwo.

Badanie pozwala określić, na ile wykorzystanie narzędzi CSR w odniesieniu do 
pracowników wpływa na korzyści przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. Wyniki badania mogą być praktyczną wskazówką dla innych niż ba-

1  I. Mendryk, Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 7.
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dana firm z sektora finansowego, jakich korzyści w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi (ZZL) mogą upatrywać w implementacji CSR-u w swoich organizacjach. 
Ponadto pozwolą wypełnić lukę badawczą w zakresie korzyści wynikających z pod-
jętych działań w ramach koncepcji CSR w stosunku do pracowników.

1. Przegląd literatury

W literaturze przedmiotu nie istnieje jedna powszechnie akceptowana definicja 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Bowen definiuje CSR jako „zobowiązanie 
biznesu do prowadzenia takiej polityki, podejmowania takich decyzji, przyjmowa-
nia takiej linii postępowania, które są zgodne z obowiązującymi celami i wartościa-
mi społeczeństwa”2. Według Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju społeczna odpowiedzialność biznesu to „zobowiązanie biznesu do przy-
czyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poprzez pracę z zatrud-
nionymi i ich rodzinami, społecznością lokalną oraz społeczeństwem jako całością 
w celu podnoszenia jakości życia”3. 

CSR uważany jest za efektywną koncepcję zarządzania, dzięki której dialog 
ze społecznością lokalną przyczynia się do wzrostu konkurencyjności organizacji 
na wielu poziomach, a jednocześnie pomaga w kształtowaniu warunków sprzyja-
jących zrównoważonemu rozwojowi w  wymiarze ekonomicznym i  społecznym4. 
Przedsiębiorca decydujący się na wdrożenie w  swojej działalności gospodarczej 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu dokonuje inwestycji w  zasoby 
ludzkie, ochronę środowiska naturalnego czy społeczność lokalną5. Środki, jakie 
są na to wydawane, nie traktuje się w kategorii kosztów, lecz jako inwestycję, która 
przyniesie w przyszłości wymierne korzyści. W kontekście relacji z pracownikami 
CSR realizowany jest poprzez dostarczanie możliwości podnoszenia kwalifikacji, 
rozwój osobisty czy działania mające na celu integrację pracowników6. W myśl tej 
koncepcji osobę zatrudnioną w  organizacji zalicza się do  aktywów przedsiębior-
stwa7. Pracownik winien znajdować się w epicentrum zainteresowania osób zarzą-
dzających. Osoby zatrudnione są środkami służącymi do osiągania celu przez orga-

2  U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 50-51.
3  Definicja Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. B. Gajdzik, Biznes odpowie-
dzialny społecznie, „Przegląd Organizacji” 2007, nr 7-8, s. 17. 
4  A. Adamik, M. Nowicki, Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] A. Zakrzewska-Bilelawska 
(red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012, s. 503. 
5  B. Kos, Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] G. Polok (red.), Społeczna od-
powiedzialność – aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2011, s. 76.
6 A. Kalinowska, Wartość dla pracowników w kontekście CSR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Finsne. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2012, nr 55, s. 338.
7  B.K. Burton, M.G. Goldsby, The Moral Floor: A Philosophical Examination of the Connection Be-
tween Ethics and Business, „Journal of Business Ethics” 2009, Vol. 91. 
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nizację, a zatem przedsiębiorstwa powinny stale dążyć do podnoszenia kwalifikacji 
pracowników, aby ci potrafili w odpowiedni sposób reagować na zmieniające się 
warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów i kontrahentów8.

Adamik i Nowicki wyróżnili cztery główne domeny CSR związane z pracowni-
kami: dobrobyt pracowników, warunki miejsca pracy, rozwój kadr oraz pozostałe9. 
Instrumentami tworzącymi dobrobyt pracowników są: uczciwa i godna praca (wy-
nagrodzenie powinno być uzależnione od zajmowanego stanowiska i zakresu wyko-
nywanych obowiązków), równe szanse i  różnorodność w miejscu pracy, programy 
motywacyjne i systemy benefitów, dialog z pracownikami i przekazywanie informa-
cji, badanie opinii pracowników, stałość i  dogodność formy zatrudnienia. Z  kolei 
warunki miejsca pracy tworzą: bezpieczeństwo w  miejscu pracy, ergonomiczność 
stanowisk pracy, redukcja czynników stresogennych, komfortowe warunki pracy 
(przede wszystkim odpowiednia temperatura pomieszczeń, oświetlenie, kubatura czy 
metraż) oraz redukcja emisji hasłu i innych szkodliwych czynników. Trzecią domenę 
wyróżnioną przez Adamik i Nowickiego tworzą: finansowanie kursów i szkoleń, roz-
budowana ścieżka kariery, promocja zachowań prozdrowotnych i proaktywnych oraz 
wprowadzenie możliwości indywidualnego rozwoju. W  skład domeny „pozostałe” 
wchodzą: program wspierający rodziny, umożliwianie zaangażowania pracowników 
w rozwój firmy, program wsparcia początkujących (coaching, mentoring).

2. Metodyka

2.1. Cel, metoda i analiza danych

Celem artykułu jest weryfikacja korzyści, jakie implementacja narzędzi społecz-
nej odpowiedzialności biznesu może generować dla przedsiębiorstwa w  zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Postawiono więc następujące pytanie badawcze: 
jakie korzyści w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi może osiągać przedsię-
biorstwo, które wykorzystuje narzędzia koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu? W badaniu posłużono się następującymi metodami badawczymi: 

1. Dogłębna analiza literatury przedmiotu w celu określenia wykorzystywa-
nych narzędzi CSR w odniesieniu do pracowników organizacji. Pozwoliło to na za-
poznanie się teoretycznym zagadaniem stanowiącym przedmiot badania. 

2. Wywiad pogłębiony z  koordynatora ds. społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa. Składał się z  dziesięciu pytań otwartych. Badanie zostało prze-
prowadzone w marcu 2019 roku. 

8  A. Badura-Mojza, Działania wobec pracowników w ujęciu zastosowania koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) – analiza przypadku, „Studia Ekonomiczne” 2016, 283, s. 88.
9  A. Adamik, M. Nowicki, Etyka i społeczna odpowiedzialność…, s. 517.
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3. Materiały źródłowe służące do selekcji, uporządkowania oraz zinterpreto-
wania zgromadzonych informacji pod kątem problemu badawczego. Materiały te są 
udostępnione publicznie na stronie internetowej Provident Polska oraz w raporcie 
CSR tej instytucji finansowej.

Zebrane w ten sposób dane, dotyczące obszarów działalności CSR względem pra-
cowników, w pierwszej kolejności zostały przyporządkowane do odpowiednich do-
men zaproponowanych przez Adamik i Nowickiego. Następnie korzyści przedstawio-
ne w opisach tych działań zaprezentowano i zakodowano jakościowo w jednorodne 
grupy. W ten sposób wyłoniono kluczowe, główne kategorie pozytywnego oddziały-
wania CSR-u na aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.

2.2. Analizowany przypadek – Provident Polska

Podmiotem poddanym analizie w badaniu jest firma Provident Polska. To jedy-
na firma pożyczkowa regularnie publikująca raporty CSR, przygotowane w oparciu 
o metodologię GRI (z ang. – Global Reporting Initiative)10, weryfikowane przez nie-
zależnych audytorów. Stąd też wybór przedsiębiorstwa Provident jako przypadku 
do analizy w niniejszym badaniu.

Provident jest instytucją finansową oferującą pożyczki, będącą częścią między-
narodowej grupy International Personal Finance. Na rynku polskim działa od 1997 
roku. Firma jest obecna na rynku międzynarodowym, m.in.: w Czechach, Rumunii, 
na Węgrzech, w Meksyku, Finlandii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Hiszpanii i Austra-
lii11. Od 2013 roku Provident jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych, zaś międzynarodowa Grupa International Personal Finance (GIPF), do 
której należy, jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych12. 

Grupa GIPF zatrudnia w sumie ponad 8260 pracowników oraz 30 000 przed-
stawicieli w różnych krajach, będąc tym samym jednym z największych pracodaw-
ców w Wielkiej Brytanii i w Europie Środkowo-Wschodniej. W Provident Polska 
zatrudnionych jest ponad 2000 pracowników oraz 7000 doradców klienta. Firma na 
terenie kraju ma 66 oddziałów terenowych oraz główne biuro w Warszawie13.

10  GRI (Global Reporting Initiative) – międzynarodowa organizacja, która w swojej działalności specja-
lizuje się w pomocy firmom, rządom i innym organizacjom w zrozumieniu ich wpływu np. na prawa 
człowieka, korupcję, zmiany klimatu. Ramy GRI dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju po-
magają firmom identyfikować, gromadzić i raportować te informacje w jasny i porównywalny sposób.
11  b.d.a., O nas, https://www.provident.pl/ [dostęp: 15.08. 2019].
12  b.d.a, International Personal Finance, https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.
html?symbol=PROVIDENT [dostęp: 15.08. 2019].
13  b.d.a., O nas, https://www.provident.pl/ [dostęp: 15.08. 2019]. 
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3. Wyniki badania

Według informacji zawartych w raporcie CSR Provident Polska oraz wywiadu 
ze specjalistą ds. CSR w tej firmie działalność badanej instytucji finansowej w ra-
mach społecznej odpowiedzialności wobec pracowników koncentruje się głównie 
na takich obszarach, jak: rozwój i szkolenia, elastyczny czas pracy, wsparcie rodzin, 
bezpieczne miejsce pracy, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dialog pracowniczy. 

Pierwszy z obszarów – rozwój i szkolenia to inwestycja w pracownika jako nie-
materialny zasób przedsiębiorstwa. Jak podaje koordynator ds. CSR Provident Pol-
ska, firma stawia na ciągły, wszechstronny rozwój pracowników: - Konsekwentnemu 
stawianiu na rozwój kadr zawdzięczamy to, że mamy w swoich zespołach wybitnych 
specjalistów i  menedżerów, zarządzających z  pasją i  zaangażowaniem. Wskazuje 
również, że dzięki tym działaniom przedsiębiorstwo ma pracowników wysoko wy-
kwalifikowanych oraz realizujących powierzone zadania z pasją oraz zaangażowa-
niem. Firma wyróżnia się na tle innych instytucji finansowych tym, że pracownicy 
przez długi czas zostają zatrudnieni w przedsiębiorstwie – średni staż pracy w fir-
mie to 7 lat i 6 miesięcy, pracownicy ze stażem 5 lat i więcej stanowią 61% zespołu14. 

Kolejny obszar to elastyczny czas pracy. W badanej firmie można doszukać się i tego 
typu korzyści pracowniczych. - Wiemy, że równowaga między pracą a życiem rodzinnym 
to warunek konieczny dla utrzymania dobrego zdrowia, samopoczucia i satysfakcji z życia. 
Nasi pracownicy bardzo cenią sobie elastyczność. Aż 79% pracowników pracuje w równo-
ważnym lub zadaniowych czasie prac – wyjaśnia specjalista ds. CSR w Provident Polska 
i dodaje, że pracownik ma możliwość wykonywania pracy w domu. Zatrudniony może 
również rozpocząć wykonywanie czynności zawodowych przed godziną dziewiątą lub 
w godzinach późniejszych oraz zakończyć dzień roboczy po przepracowaniu ustalonej 
liczby godzin. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoba zatrudniona może swobodnie zała-
twiać wiele spraw, tak by to nie kolidowało z pracą oraz nie musi wówczas brać dnia 
wolnego, co powoduje wzrost jej zadowolenia z miejsca pracy. Ponadto pracodawca nie 
musi wówczas organizować zastępstwa ze względu na nieobecność pracownika spowo-
dowaną koniecznością załatwienia spraw prywatnych.

Trzecim obszarem jest wsparcie rodzin. - Połowę naszego zespołu stanowią młodzi 
rodzice. To z myślą o nich powstał program »Dbamy nie tylko o mamy«. Świeżo upiecze-
ni rodzice otrzymują od naszej firmy sympatyczny upominek i gratulacje od Zarządu. 
Nasi pracownicy chętnie wracają do pracy po urlopach rodzicielskich. W raportowanym 
okresie zdecydowało się na to 100% ojców i niemal 9 na 10 mam – czytamy w raporcie 
CSR Provident Polska na lata 2016-2017. Z założenia, dzięki przyjętemu rozwiązaniu, 
pracownicy nie martwią się o to, co stanie się z nimi w momencie powrotu z urlo-
pu macierzyńskiego, a prawie wszyscy po zakończeniu tego okresu wracają do pracy. 

14  Raport Społecznej Odpowiedzialności biznesu Provident Polska 2016-2017, http://providentpol-
ska.pl/odpowiedzialny-biznes/raport-.
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Pracodawca wie dzięki temu, kiedy może ponownie liczyć na swojego pracownika 
oraz jest pewien, że ten powróci do pracy w przedsiębiorstwie. 

Praca w instytucjach finansowych często związana jest ze zwiększonym zagroże-
niem życia i zdrowia. Z tych powodów przedsiębiorstwa te muszą zwracać szczegól-
ną uwagę na bezpieczeństwo pracowników. Jak podaje specjalista ds. CSR Provident 
Polska, w firmie zaadaptowano System Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem. 
- Rozwiązanie to pozwala w  efektywny sposób zarządzać obszarem BHP, a  także 
aspektami bezpieczeństwa osobistego pracowników i doradców klienta – podkreśla. 
Jak dodaje, dzięki przyjętym rozwiązaniom pracownicy nie boją się podejmować 
zatrudnienia w  tejże instytucji finansowej, a  także nie martwią się każdego dnia, 
idąc do pracy, o swoje zdrowie i życie. Ma to również przełożenie na zdrowie fizycz-
ne i psychiczne, które jest kolejnym z obszarów tego przedsiębiorstwa. 

Dla pracodawcy istotną kwestią jest zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika. 
Ma to przełożenie na efektywność pracy podwładnego, a tym samym na wynik całe-
go przedsiębiorstwa. Jak wynika z przeprowadzonej rozmowy ze specjalistą ds. CSR 
Provident Polska oraz rocznego raportu CSR na lata 2016-2017, firma Provident 
Polska przygotowała autorski program w tym obszarze „Provi4You”. Koncepcja ta 
opiera się na 4 filarach: pro-teamwork – budowanie społeczności, promocja współ-
pracy w zespole; pro-fit – promocja zdrowego odżywiania; pro-active – promocja 
aktywności fizycznej; pro-balans – wspieranie równowagi między życiem prywat-
nym i zawodowym oraz troski o zdrowie mentalne. Pracownicy mają świadomość 
troski pracodawcy o tak ważny aspekt życia, jakim jest zdrowie. Przedstawicielka 
Providenta podkreśla, że przekłada się to na wzrost zaangażowania w wykonywane 
zadania oraz lojalności w stosunku do zatrudniającego. 

Ostatnim z obszarów jest dialog pracowniczy. Istotną rolę odgrywa wymiana 
informacji pomiędzy osobami zajmującymi różne stanowiska. Mając na uwadze 
istotę tej kwestii, Provident Polska wprowadził rozwiązanie, którego celem jest obu-
stronna komunikacja. Jak podaje specjalista ds. CSR, w Provident Polska istnieje 
platforma dialogu członków zarządu z  pracownikami, tzw. Forum Pracownika. - 
Projekt realizowany jest od przeszło 12 lat, a jego istotą jest obustronna komunikacja. 
Spośród wszystkich pracowników wybierana jest reprezentacja, która regularnie spo-
tyka się z kadrą zarządzającą. Reprezentanci zgłaszają swoje pomysły, usprawnienia 
odnoszące się do wykonywanych zadań oraz zadają pytania – mówi przedstawicielka 
analizowanej organizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy czują, że są czę-
ścią przedsiębiorstwa oraz że ich zdanie jest ważne. Przyczynia się to do budowania 
więzi między pracownikami a pracodawcą. 

Syntezując powyższe wyniki, udało się ustalić, że korzyści, jakie osiąga przed-
siębiorstwo, można ująć w  czterech obszarach: wydłużenie okresu zatrudnienia, 
jakość wykonywanej pracy, poprawa organizacji pracy oraz zadowolenie pracow-
ników (rysunek 1). Jako jakość wykonywanej pracy zakodowano treści dotyczące 
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wzrostu liczby wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, jak również ich 
efektywność. Jako wydłużenie czasu zatrudnienia sklasyfikowano dane i wypowie-
dzi dotyczące stażu pracy, lojalności pracowniczej oraz pewności pracodawcy, że 
zatrudnieni wrócą do pracy po urlopach rodzicielskich. Przez poprawę organizacji 
pracy rozumie się tu ograniczenie pracy wykonywanej w zastępstwie oraz zwięk-
szenie efektywności zarządzania obszarem BHP. Natomiast kategorię zadowolenia 
pracowników tworzą elementy związane z utrzymaniem ich dobrego samopoczu-
cia, satysfakcji, zdrowia fizycznego i psychicznego, jak również poczucia więzi po-
między pracownikami a pracodawcą.

Rysunek 1. Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwo w  obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi w wyniku podejmowania czynności CSR wobec pracowników 
Figure 1. Benefits achieved by the company in the area of human resources management as 
a result of taking CSR actions towards employees

* Na podstawie A. Adamik, M. Nowicki, Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] 
A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wyd. Oficyna, 
Warszawa 2012, s. 517.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Wnioski

W badaniu wykazano, że implementacja narzędzi społecznej odpowiedzialności 
biznesu może generować dla przedsiębiorstw korzyści w zakresie zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Stwierdzono, że poprzez działania wpisujące się w obszar wszystkich 
czterech domen CSR-u można osiągać korzyści w zakresie wydłużenia okresu zatrud-
nienia, wzrostu jakości wykonywanej pracy, poprawy organizacji pracy oraz zwięk-
szenia zadowolenia pracowników. Wyniki te uzupełniają lukę badawczą w zakresie 
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korzyści wynikających z podjętych działań w ramach koncepcji CSR w stosunku do 
pracowników. Dopełniają również zaproponowaną przez Adamiak i Nowaka koncep-
cję domen instrumentów CSR-u odnoszących się do pracowników poprzez empirycz-
ną identyfikację korzyści, jakie przynoszą działania wpisujące się w ich założenia.

Poprzez wskazanie działań, które wygenerowały każdą z tych korzyści, badanie 
może mieć szerokie zastosowanie dla praktyków. Przedsiębiorstwa borykające się 
z krótkim okresem zatrudnienia mogą niwelować ten problem poprzez zwiększenie 
pakietu szkoleniowego oraz wsparcie rodzin pracowników. Wzrost jakości wykony-
wanej pracy można próbować osiągnąć zarówno inwestycją w rozwój pracowników, 
jak również opisanymi szerzej w opracowaniu działaniami na rzecz ich zdrowia psy-
chicznego i fizycznego. Zwiększenie elastyczności czasu pracy paradoksalnie może 
prowadzić do lepszej organizacji pracy, podobnie jak poprawa bezpieczeństwa 
miejsca pracy. Największy zakres możliwości towarzyszy jednak zwiększaniu zado-
wolenia pracowników, które można osiągnąć poprzez dialog, działania na rzecz ich 
zdrowia, elastyczność czasu pracy oraz poprawę bezpieczeństwa miejsca pracy.

Badanie ograniczone jest poprzez objęcie analizą jednego tylko przykładu oraz 
przyjęcie perspektywy pracodawcy. W  przyszłości przeprowadzone badanie mo-
głoby być rozbudowane o ilościową weryfikację zidentyfikowanych korzyści wśród 
pracowników. Warto byłoby również przeprowadzić analogiczne opracowanie 
w przedsiębiorstwach z innych sektorów w celu ustalenia, na ile korzyści osiągane 
w firmie branży finansowej mają zastosowanie gdzie indziej. 
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