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NIEMATERIALNY SYSTEM NAGRÓD W JEDNOSTKACH 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO NARZĘDZIE 

KREOWANIA CECH ZWINNOŚCI W PRACOWNIKACH

INTANGIBLE AWARD SYSTEM IN PUBLIC 
ADMINISTRATION UNITS AS A TOOL FOR CREATING 

AGILITY FEATURES IN EMPLOYEES

Streszczenie: Jednym z najistotniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są pracownicy 
i ich wiedza. Materialny system nagradzania nie przynosi często założonych korzyści. W ad-
ministracji publicznej próbuje się wypracować efektywne metody nagradzania pracownika, 
które nie angażowałyby środków finansowych jednostki i jednocześnie polepszyłyby wydaj-
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ność pracy. W sytuacji tej właściwe może okazać się wprowadzenie rozwiązań stosowanych 
w organizacjach zwinnych. Niematerialny system nagradzania w modelu zwinnym pozwala 
na kreowanie w pracownikach cech zwinności. Artykuł obejmuje analizę krajowej i zagra-
nicznej literatury przedmiotu oraz badanie własne autorki, przeprowadzone w dwóch jed-
nostkach administracji publicznej. W kontekście luki badawczej autorka starała się odpo-
wiedzieć na następujące pytanie badawcze: Czy jednostki administracji publicznej mogą 
wprowadzać, tak jak zwinne organizacje, działania mające na celu kreowanie w  pracow-
nikach cech zwinności i tym samym osiągać lepsze wyniki? Głównym celem badania było 
wykazanie związku między wprowadzeniem niematerialnych systemów nagradzania a kre-
owaniem w pracownikach administracji publicznej cech zwinności. Autorka sformułowała 
na potrzeby badania hipotezę badawczą zakładającą, że niematerialne sposoby nagradzania 
przyczyniają się do kreowania w pracownikach cech zwinności. 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, cross-training, kultura feedbacku, pracownik, 
zarządzanie, zasoby, zwinność

Abstract: Employees and their knowledge are one of the most important resources of any 
enterprise. Material reward system often does not bring the assumed benefits. In public ad-
ministration, it is trying to develop effective methods of rewarding employees that would 
not involve the entity’s financial resources and at the same time improve work efficiency. 
In this situation, it may be appropriate to introduce solutions used in agile organizations. 
The non-material reward system in the agile model allows for creating agility features in 
employees. The article includes an analysis of domestic and foreign literature on the subject 
and the author’s own research, carried out in two public administration units. In the context 
of the research gap, the author tried to answer the following research question: Can public 
administration units, like agile organizations, introduce actions aimed at creating agility 
characteristics in employees and thus achieve better results? The main goal of the study was 
to demonstrate the relationship between the introduction of intangible reward systems and 
the creation of agility in public administration employees. For the purposes of the study, the 
author formulated a  research hypothesis assuming that non-material methods of reward 
contribute to creating agility features in employees.

Keywords: public administration, cross-training, feedback culture, employee, management, 
resources, agility

Wstęp

Otoczenie, w  jakim funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, jest niepewne1, 
konkurencyjne i  zmienne2. Na skutek kryzysów globalnych i  stale zachodzących 
zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa i ich pozycja na rynku zagrożone są niepewno-

1  W.M. Goriwondo, S. Mhlanga, T. Mutsambwa, Agility for sustainability in Zimbabwe: A case study for 
manufacturing companies in Bulawayo, “Business Review”, China – USA 2013, s. 1-11.
2  S. lmahamid, A. Awwad, A. McAdams, Effects of organizational agility and knowledge sharing on com-
petitive advantage: An empirical study in Jordan, “International Journal of Management” 2010, s. 1700.



System nagród w jednostkach administracji publicznej... 241

ścią co do dalszego funkcjonowania. W naukach o zarządzaniu naukowcy koncen-
trują się na badaniach, mogących posłużyć określeniu drogi, jaka może doprowadzić 
przedsiębiorstwo do sukcesu w niesprzyjających warunkach. Wśród wielu nowocze-
snych koncepcji zarządzania coraz częściej pojawia się sformułowanie „zwinność”.

Zwinność jest szeroko omawianym tematem. Najnowsze badania wskazują 
jednak, że zwinność to nie tylko umiejętne zarządzanie produkcją i ryzykiem, ale 
przede wszystkim zwinne zarządzanie strukturami organizacyjnymi i  zasobami. 
Jako jeden z najbardziej istotnych zasobów w przedsiębiorstwie możemy wymie-
nić pracowników, w których należy nieustannie kreować cechy zwinności, tak aby 
przedsiębiorstwo mogło uzyskiwać zakładane wyniki. W  większość przypadków 
w strategii współczesnej organizacji zakłada się inwestowanie w pracowników i ich 
kluczowe kompetencje. Współczesne organizacje stale starają się podnosić samo-
ocenę pracowników i pomagają im odnosić sukcesy, co ma przełożyć się na zwięk-
szenie ich wydajności w pracy3.

Najbardziej znanym systemem nagradzania pracowników jest system oparty na 
gratyfikacjach materialnych. W czasach gdy większość elementów zarządzania zaso-
bami ludzkimi uległa zmianie, nie jest możliwe stosowanie w dalszym ciągu jedynie 
materialnego systemu nagradzania pracownika. System wynagradzania jest podsta-
wowym elementem motywacji pracowników i dbania o ich rozwój. Jest to również 
podstawowe narzędzie do tworzenia zwinnych struktur w przedsiębiorstwie4.

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy nie jest możliwe wynagrodzenie pracownika 
poprzez system gratyfikaty pieniężnej. W jednostkach administracji publicznej na-
grody pieniężne, którymi nagradzani są pracownicy, nie rekompensują niskich do-
chodów rocznych. W przypadku kiedy pracownik nie ma zbyt dużego stażu pracy, 
mogą być nieproporcjonalne do jego zaangażowania. 

Jednostki administracji publicznej w  Polsce posiadają niewłaściwe strategie 
zarządzania zasobami, nagradzania pracowników, wykorzystania ich wiedzy oraz 
obsługi interesantów. To właśnie w  tych organizacjach niematerialny system na-
gradzania jest niezwykle ważny. Z  jednej strony rekompensuje on niskie zarobki, 
a  z drugiej poprawia samoocenę i  wydajność personelu oraz kreuje cechy zwin-
nego pracownika. W jednostkach administracji publicznej największym niewyko-
rzystanym zasobem są pracownicy, ich indywidualne umiejętności oraz pomysły. 
To właśnie tam powinno wprowadzać się dobre rozwiązania, które przyniosły już 
zamierzone cele w prywatnych przedsiębiorstwach, tak aby poprawić wyniki jedno-
stek, zmniejszyć zaległości oraz stworzyć pozytywny wizerunek w otoczeniu. Celo-
we staje się więc przeprowadzenie badania w jednostkach administracji publicznej. 

3  M. Jackson, C. Johansson, An agility analysis from a production system perspective, “Integrated Man-
ufacturing Systems” 2003, s. 482-488.
4  D. Brown, The future of reward management: From total reward strategies to smart rewards, “Com-
pensation and Benefits Review” 2014, s. 147-151.
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W kontekście luki badawczej autorka starała się odpowiedzieć na następujące py-
tanie badawcze: Czy jednostki administracji publicznej mogą wprowadzać, tak jak 
zwinne organizacje, działania mające na celu kreowanie w pracownikach cech zwin-
ności i tym samym osiągać lepsze wyniki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, autorka 
skupiła się przede wszystkim na wskazanych w najnowszym raporcie Deltoitte Hu-
man Capital Trends (2018) niematerialnych metodach nagradzania za osiągnięcia. 
Kolejno zestawiono je z  metodami nagradzania, jakie wprowadzone są w  dwóch 
jednostkach administracji publicznej – sądzie rejonowym X oraz urzędzie miasta 
X, i odniesiono je do kwartalnych statystyk jednostek. Wykonane badanie pozwoli 
na dalszą konceptualizację pojęć dotyczących wprowadzenia zwinnych metod za-
rządzania do jednostek administracji publicznej. Głównym celem badania było wy-
kazanie związku między wprowadzeniem niematerialnych systemów nagradzania 
a kreowaniem w pracownikach administracji publicznej cech zwinności. 

Autorka sformułowała na potrzeby opracowania hipotezę badawczą: niema-
terialne sposoby nagradzania przyczyniają się do kreowania w  pracownikach cech 
zwinności.

1. Niematerialne systemy nagradzania pracownika 
w modelu zwinnej organizacji

 System nagradzania pracowników ma funkcję motywacyjną i  jest bodź-
cem do kształtowania zachowań i postaw pracownika, w myśl celów i strategii da-
nego przedsiębiorstwa lub jednostki administracji publicznej. Często obserwuje 
się niepowodzenie strategii nagradzania w  zakresie zwiększenia produktywności 
pracownika oraz jego satysfakcji z  pracy. Dzieje się tak, ponieważ specjaliści do 
spraw zasobów ludzkich w  przedsiębiorstwach nie zauważają, że odgórne podej-
ście w innowacyjnych strategiach przynosi odwrotny skutek. Ponadto zauważa się 
nadmierną koncentrację nagradzania pracowników na najwyższych szczeblach 
przedsiębiorstwa, przy ignorowaniu większości pracowników niższego szczebla. 
W jednostkach administracji publicznej, gdzie zazwyczaj nie ma możliwości wpro-
wadzenia nagród materialnych, poszukuje się pomysłu na wypracowanie najlepszej 
praktyki nagradzania, która przełoży się na wydajność pracownika. Aby znaleźć 
najlepszą praktykę dla jednostek publicznych, należy kierować się obserwacją dzia-
łań, jakie podejmują zwinne organizacje. 

Wprowadzenie innowacyjnego pakietu praktyk nagradzania powoduje wyso-
ką wydajność oraz zaangażowanie5. W organizacji zwinnej najważniejszym podej-
ściem do innowacyjności nagradzania w miejscu pracy jest nacisk na uczestnictwo 

5  T. Kochan i in., Workplace innovation and labor policy leadership: A challenge to business, labor, and 
government, 2009, www.research.policyarchive.org/20404.pdf [dostęp: 7.06.2019].
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w podejmowaniu kluczowych decyzji i współpracę z kierownictwem. Pozwolenie 
pracownikowi na posiadanie głosu w sprawie prowadzi do zwiększenia satysfakcji 
i polepszenia wyników operacyjnych6.

Strategia HR (zasobów ludzkich) wysokiej jakości, która zwiększa wydajność 
organizacji i  napędza produktywność, obejmuje przede wszystkim wzmocnienie 
głosów pracowników poprzez partnerstwo w zarządzaniu pracą. Freeman i in.7 za-
kładają w badaniach, że powiązanie wynagrodzenia z wynikami przyczyni się do 
zwiększenia zaangażowania i  wysiłku pracowników oraz ograniczy rotację i  nie-
obecności w pracy. Udowodnili oni w badaniu, że pracownicy, których wynagrodze-
nie jest powiązane z wynikami, jakie osiąga przedsiębiorstwo, częściej niż inni suge-
rują innowacyjne produkty oraz technologie produkcyjne. O ile takie rozwiązanie 
możliwe jest do wprowadzenia w przedsiębiorstwach prywatnych, o tyle w jednost-
kach administracji publicznej powinno stosować się przede wszystkim nagradza-
nie poprzez pozwolenie na partycypowanie w kluczowych decyzjach. Dzięki temu 
pracownik będzie mógł poczuć, że nie jest tylko jednym z wykonawców odgórnie 
narzuconego planu, ale jego bezpośrednim właścicielem. Ponadto uwzględnienie 
preferencji pracowników podczas opracowania planu działania może przyczynić się 
do jego pełnego sukcesu. Woodward i Aslam8 zwracają uwagę, że dobrze ukształ-
towany, niematerialny program nagradzania pracowników powinien wpływać na 
zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. 

2. Pojęcie zwinnego pracownika 
 
Jeszcze do niedawna zwinność przedsiębiorstwa utożsamiana była z zaawanso-

waną technologią i  elastyczną produkcją. Wiele późniejszych badań pokazało, że 
nie są to najważniejsze determinanty, warunkujące szybki wzrost przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo, w  którym używa się przy produkcji najnowszych technologii 
i wdraża się nowoczesne procesy, nie będzie osiągało wzrostu, jeżeli nie będą w tym 
uczestniczyli zwinni pracownicy9. Obecnie już nie tylko w przedsiębiorstwach sta-
wia się przed pracownikiem wysokie wymagania. Pracownicy zwinni powinni ce-
chować się orientacją na cel i  zakres działań oraz bystrością i  świadomością roli, 
jaką odgrywają w danej jednostce. W poniższej tabeli 1 przedstawiono cechy, jakimi 
powinien charakteryzować się zwinny pracownik. 

6  R. Batt, A. Colvin, An employment systems approach to turnover: Human resources practices, quits, 
dismissals, and performance, “Academy of Management Journal” 2011, s. 695-717.
7  R. Freeman, D. Kruse, J. Blasi, Shared capitalism at work: Employee ownership, profit and gain shar-
ing, and broad-based stock options, University of Chicago Press, Chicago 2010, s. 1-37.
8  S. Woodward, S. Aslam, Communicating rewards: Bringing innovation into communicating with an 
international workforce, London 2012.
9  S. Winby, C.G. Worley, Management processes for agility, speed, and innovation, “Organizational 
Dynamics” 2014, s. 43.
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Tabela 1. Charakterystyka zwinnych pracowników
Table 1. Characteristics of agile employees10111213

Autor Data Cechy pracownika

F.S. Plonka10 1997

- akceptuje zmiany,
- wielozadaniowy,
- posiada umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, 
- ukierunkowany na samorozwój,
- chętny do pozyskiwania wiedzy, 
- inspirujący się najnowszymi technologiami

A. Gunase-
karn11 1999

- potrafi działać przy dużym zróżnicowaniu przypisanych mu 
funkcji,

- zna języki obce,
- lubi działać w grupie

E. Urbanow-
ska-Sojkin12 2013

- pracuje w kreatywnym zespole zadaniowym, 
- uzupełnia kompetencje zespołu,
- reaguje na zmiany i przyczynia się do zminimalizowania ryzyka 

w przedsiębiorstwie 

E. Stolarska13 2019

- utrzymuje dobre kontakty z interesariuszami,
- szanuje czas zespołu, 
- formułuje nowe zasady zapisów procedur,
- usprawnia istniejące rozwiązania i niweluje marnotrawstwo,
- staje się liderem zmiany i przewodzi grupie

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy literatury przedmiotu.

C.E. Nwafor i  in.14 uważają, że istnieje ważna więź pomiędzy odpowiednim 
zachowaniem przywódczym kierownika a satysfakcją pracowników. Uważają oni, 
że pracownicy cenią sobie pracę w grupie, niezależność i możliwość partycypo-
wania w kluczowych jednostkach. N. Gupta i J.D. Shaw twierdzą, że wynagrodze-
nie jest krytyczne dla funkcjonowania każdej organizacji i rozwoju pracownika15.                    
G. Sokołowski16 wśród umiejętności zwinnego pracownika wymienia przygotowa-
nie do podejmowania nowych działań, wielozadaniowość czy wysoką samocenę. 

10 F.S. Plonka, Developing a lean and agile work force, “Human Factors and Ergonomics in Manufac-
turing” 1997.
11  A. Gunasekaran, Agile manufacturing: a framework for research and development, “International 
Journal of Production Economics” 1999.
12 E. Urbanowska-Sojkin, Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013.
13 E. Stolarska, Kapitał relacyjny w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce na rynku usług gastrono-
micznych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018.
14  C.E. Nwafor, Does nurses’ self-concept mediate the relationship between job satisfaction and burnout 
among Nigerian nurses, ‘International Journal of Africa Nursing Sciences” 2015, Vol. 3.
15  N. Gupta, J.D. Shaw, Employee compensation: the neglected area of HRM research, “Human Re-
sources Managemenr Review” 2014.
16  G. Sokołowski, Elastyczne struktury organizacyjne i  formy zatrudniania – z  doświadczeń praktyka,               
[w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
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A. Wahab17 zaznacza, że zwinni pracownicy posiadają duży potencjał, są otwarci 
na zmiany, myślą kreatywnie i chętnie przewodzą grupie. Są to osoby, które po-
siadają wysoki poziom samooceny, dlatego łatwo jest im podejmować wszystkie 
wyżej wymienione działania. Organizacja zwinna stwarza przestrzeń dla pracow-
ników w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i dodatkowo inspiruje ich 
do pozyskiwania nowych rozwiązań dla przedsiębiorstwa. J.W. Cheng i K.M. Lu18 
uważają, że struktury organizacji zwinnej wspierają procesy zmiany i  rozwoju 
pracownika, i tym samym powodują, że pracownik zwinny cechuje się niebywałą 
wydajnością w pracy. M. Kusyk19 twierdzi, że zwinność w pracownikach objawia 
się przede wszystkim na poziomie umiejętności pracy w grupie oraz w poziomie 
wydajności.

Współczesny pracownik posiada wysokie oczekiwania co do elastyczno-
ści wymiaru godzin pracy, możliwości rozwoju ścieżki kariery i  innowacyjnych 
metod nagradzania. Powinno tworzyć się środowisko pracy, które pozwala na 
ujawnienie się potencjału pracownika. W tym celu należy zapewniać inspirują-
ce przywództwo, tworzyć przyjazne miejsce pracy i warunki, w których można 
współpracować z całym zespołem pracowniczym. Na całym świecie przedsiębior-
stwa cieszą się większym zaufaniem niż administracja publiczna. W  2018 roku 
ukazał się raport Edelman Trust Barometr20, w którym ponad 52% respondentów 
udzieliło odpowiedzi, że wierzy w  poprawność działania przedsiębiorstw. Jedy-
nie 43% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi w stosunku do administracji 
publicznej. W ciągu 4 lat w Stanach Zjednoczonych zaufanie co do administracji 
publicznej spadło o 33%. 

3. Metodologia badawcza i opis badań 

W  ramach badań jakościowych wybrano metodę indywidualnych przypad-
ków. Metoda ta powinna przynieść implikację w  postaci zindywidualizowania 
przyczyn i skutków zjawiska wzrostu wydajności pracowników badanych wydzia-
łów i ewentualnego udziału niematerialnego systemu nagradzania w tymże zja-
wisku. Przeprowadzono indywidualne, ustrukturalizowane wywiady pogłębione 
z kierownikami jednostek. 

W  ramach badań ilościowych (n=127), przeprowadzony został sondaż dia-
gnostyczny wykorzystujący kwestionariusz ankiety. Uzyskane dane pierwotne zo-

17  W. Alavi, A Review on Workforce Agility, “Research Journal of Applied Sciences, Engineering and 
Technology” 2013, t. 5.
18  J.W. Cheng, K.M. Lu, The role of job design and mechanism in motivating feedback-seeking behaviour 
in transportation service, “The Service Industries Journal” 2012, t. 32.
19  M. Kusyk, Strategic Project Management Applications for Better Business Guidance with Personal 
Agility (PA) [online], https://agilepmo.pl/blog/ [dostęp: 18.02.2019].
20  Edelman Trust Barometer: Global Report. www.edelman.com/trust- barometer [dostęp: 4.02.2018].
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stały przeanalizowane przy pomocy statystyki opisowej. Pozwoliły one częściowo 
na określenie istotnych zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi, dotyczą-
cymi analizy zachowań pracowników, wskazanych w ramach studium przypadku.

Badaniu zostały poddane: wydział (pracownicy n= 44) sądu rejonowego 
zlokalizowanego w  województwie śląskim oraz trzy wydziały (pracownicy n= 
83) urzędu miasta zlokalizowanego w tym samym województwie. Na podstawie 
rozmów kwalifikacyjnych do badania wytypowane zostały wydziały, które po 
zmianie strategii zarządzania zaczęły osiągać bardzo dobre wyniki operacyjne. 
Wykonana analiza miała docelowo wskazać, czy wprowadzenie systemu nagra-
dzania stosowanego w organizacjach zwinnych przyczyniło się do wykreowania 
w pracownikach jednostki cech zwinności. Materiały do badania zostały pozy-
skane ze statystyk urzędu miasta oraz sądu rejonowego oraz kwestionariusza 
ankietowego. 

4. Studium przypadku I – sąd rejonowy X, wydział Y

Od II kwartału 2017 roku w  wydziale wprowadzony został model nagra-
dzania pracowników, który znany jest z organizacji zwinnych. Kierownik wy-
działu wprowadził zmiany w zarządzaniu jednostką, które wiązały się z podej-
ściem biznesowym. Przede wszystkim zaczęto rozwijać w pracownikach cechy 
zwinności poprzez przydzielanie im obowiązków zgodnie z ich preferencjami, 
organizowanie formalnych lub nieformalnych (cross-training) szkoleń, które 
miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz umożliwienie par-
tycypowania w  kluczowych decyzjach. Wprowadzono niematerialny system 
nagradzania, który nie miał do tej pory zastosowania w wydziale. Do działań 
wykonywanych przez kierownika wydziału należy publiczne chwalenie pracow-
ników za ich sukcesy, organizacja tematycznych zebrań, na których pracowni-
cy są wyróżniani i  świętuje się ich sukcesy oraz wprowadzenie proaktywnego 
podejścia do działań i  innowacji proponowanych przez pracowników. Poniżej 
przedstawiono strukturę opanowania wpływu nowych spraw sądowych w opi-
sywanym wydziale, przed i po wprowadzeniu niematerialnego systemu nagra-
dzania pracowników. 
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Rysunek 1. Struktura opanowania wpływu w latach 2016-2018
Figure 1. Structure of managing new cases between 2016-2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych przez sąd statystyk sądowych.

Struktura opanowania wpływu obrazuje, jaka ilość spraw wpłynęła w danym roku 
kalendarzowym do jednostki i jaka ilość spraw pozostała niezakończona w danym roku. 
W sumie spraw zawierają się niezakończone sprawy sądowe z roku poprzedniego oraz 
wpływ nowych spraw sądowych z danego roku. Pomimo podwojenia się ilości wpływu 
nowych spraw sądowych, po wprowadzeniu niematerialnego systemu nagradzania do 
jednostki w II połowie 2017 roku, widać znaczną poprawę w strukturze zakończonych 
spraw sądowych od początku 2018 roku. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie poziomu 
załatwień (ilości zakończonych spraw sądowych) o 56,60% względem roku poprzednie-
go (ilość zakończonych spraw sądowych z 2017 roku wynosi 8064, ilość zakończonych 
spraw sądowych w 2018 roku wynosi 12 627), przy jednoczesnym zwiększeniu się wpływu 
nowych spraw względem roku poprzedniego o 45,04% (ilość nowych spraw sądowych 
w 2017 roku wynosi 8644, ilość nowych spraw sądowych w 2018 roku wynosi 12 537). 

Na podstawie wykonanej analizy można stwierdzić, że wydział od czasu wprowa-
dzenia niematerialnego systemu nagradzania, związanego ze zwinnymi praktykami, 
uzyskuje o wiele lepsze wyniki związane z jego bieżącą działalnością niż w latach po-
przednich. Wprowadzenie do wydziału niematerialnego systemu nagradzania praw-
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dopodobnie spowodowało wykreowanie w  pracownikach cech, którymi charaktery-
zuje się zwinny pracownik. Jak wynika z wywiadu przeprowadzonego z kierownikiem 
jednostki, jego pracownicy po wprowadzeniu niematerialnego systemu nagradzania 
łatwiej akceptują zmiany, są wielozadaniowi, potrafią samodzielnie rozwiązywać pro-
blemy i poszerzać swoją wiedzę. Co najważniejsze – pracownicy działają sprawnie przy 
dużym zróżnicowaniu powierzonych im zadań. 

Następnie wykonano badanie wśród wszystkich pracowników wydziału, które mia-
ło wskazać, czy wprowadzenie niematerialnych systemów nagradzania wpłynęło na wy-
kreowanie w nich cech zwinności, tym samym przyczyniając się do zwiększenia wydaj-
ności w pracy. Zadano więc pytanie o ważność poszczególnych nagród. 

Rysunek 2. Ważność danego rodzaju nagrody
Figure 2. The validity of a given type of prize

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanego badania ankietowego.
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Dla pracowników administracji publicznej największą nagrodą staje się uzyskanie 
poczucia, że ich praca ma sens i możliwość obdarzenia przełożonego zaufaniem (rysu-
nek 2). Zauważamy, że niezwykle ważna jest możliwość partycypowania w kluczowych 
decyzjach oraz otrzymywanie publicznych pochwał. Jak pokazało badanie, zaufanie do 
przełożonego jest priorytetowe w procesie wzmacniania cech zwinności w pracowni-
kach. Najmniej istotną nagrodą jest szansa rozwoju. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
że w jednostkach administracji publicznej ścieżka rozwojowa jest o wiele krótsza niż 
w przedsiębiorstwach prywatnych. Również sposobność pracy w grupie nie została wy-
mieniona jako najważniejsza nagroda dla pracownika sądu. 

Rysunek 3. Zachowania inspirującego przywództwa w zwinnych organizacjach i ich wpływ 
na wzmocnienie cech zwinności
Figure 3. Inspired leadership behaviors in agile enterprises and their impact on agility cha-
racteristics

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanego badania ankietowego oraz wywiadu 
pogłębionego.

Wskazano trzy niematerialne nagrody, które według literatury przedmiotu po-
winny być najważniejsze dla zwinnych pracowników. Zadano pytanie, jak dana na-
groda przyczyniła się do wzrostu samooceny (1) oraz do wzrostu wydajności pracy 
(2). Czynnikami, które przyczyniają się w największym stopniu do wzrostu samo-
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oceny pracownika, a tym samym wzmacniają w nim cechy zwinności, są publiczne 
pochwały oraz możliwość partycypowania w  podejmowaniu kluczowych decyzji 
w jednostce (rysunek 3). To również te działania przyczyniają się w największym 
stopniu do wzrostu wydajności w pracy. Najmniejsze znaczenie mają oficjalne i nie-
oficjalne szkolenia dla pracowników, które wpływają na wzrost wydajności w pracy, 
ale nie przyczyniają się znacznie do wzrostu samooceny pracownika.

5. Studium przypadku II – urząd miasta X, wydział W, Y, Z

Od I kwartału 2017 roku w urzędzie miasta stosuje się niematerialny system 
nagradzania, związany z wprowadzeniem do jednostki zwinnego zarządzania. Kie-
rownicy wydziałów stale wprowadzają rozwiązania, które miałyby przyczynić się do 
innowacyjności w metodach pracy. Przede wszystkim szeroko rozwijają idee współ-
pracy między zespołami, jasno wytyczają cele i określają swobodę działania pracow-
ników, kierując się podejściem biznesowym, często obserwowanym i z powodze-
niem wprowadzanym w prywatnych przedsiębiorstwach. Zarządzający wydziałami 
dbają o  wdrożenie kultury feedbacku, czyli dwustronnej i  szczerej komunikacji 
z  pracownikami. Najważniejszym elementem rozwoju wydziałów są pracownicy 
i ich doświadczenia. Pracownikom umożliwia się poszukiwanie nowych ról w ze-
spole. Analogicznie dla pierwszego studium przypadku, zadano pracownikom py-
tanie o ważność poszczególnych nagród.
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Rysunek 4. Ważność danego rodzaju nagrody
Figure 4. The validity of a given type of prize

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanego badania ankietowego.
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Rysunek 5. Zachowania inspirującego przywództwa w zwinnych organizacjach i ich wpływ 
na wzmocnienie cech zwinności
Figure 5. Inspired leadership behaviors in agile enterprises and their impact on agility cha-
racteristics

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanego badania ankietowego i  wywiadu 
pogłębionego.

Analogicznie do studium przypadku I, na rysunku 5 zestawiono ze sobą niemate-
rialne sposoby nagradzania w zwinnych organizacjach. Zapytano, czy dane działanie 
przyczyniło się do wzrostu samooceny (1) oraz do wzrostu wydajności pracy (2). 

Czynnikiem, który przyczynia się najbardziej do wzrostu samooceny pracow-
nika, a tym samym wzmacnia w nim cechy zwinności, są publiczne pochwały od 
strony bezpośredniego przełożonego (rysunek 5). To działanie również przyczynia 
się w największym stopniu do wzrostu wydajności w pracy. Najmniejsze znaczenie 
mają oficjalne i  nieoficjalne szkolenia dla pracowników, które w  umiarkowanym 
stopniu wpływają na wzrost wydajności w pracy, ale nie przyczyniają się do wzrostu 
samooceny pracownika. 
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Rysunek 6. Najważniejsze elementy wpływające na kreowanie cech zwinności w badanych 
jednostkach 
Figure 6. The most important elements influencing the creation of agility features in the 
examined units

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanego badania ankietowego i  wywiadu 
pogłębionego.
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nie jest zbyt często podejmowany przez naukowców. W połączeniu z przykładami 
z czterech wydziałów jednostek administracji publicznej pokazuje, że   praktyka wy-
przedziła badania. Aby przyspieszyć rozwój badań nad wprowadzaniem zwinno-
ści do jednostek administracji publicznej i tym samym kreowanie w pracownikach 
cech zwinności, autorka przedstawia serię przyszłych kierunków badawczych, które 
zawierają dwie rekomendacje.

Konieczne są dalsze badania w celu zidentyfikowania wzorców zachowań zwin-
nych pracowników. Pod tym względem pomocne będą badana jakościowe, polega-
jące na wypełnieniu ankiet przez pracowników i ich kierowników na temat działań, 
jakie podejmują w pracy. 

Przyszłe badania powinny również zbadać poziom skuteczność różnych nagród 
w kreowaniu konkretnej cechy zwinności u pracownika. Po zbadaniu skuteczności 
różnych praktyk nagradzania badania mogą wskazać, w  jaki sposób pracodawcy 
mogą zachęcać pracowników do dokonywania konkretnych działań na rzecz firmy.

Wykorzystanie zwinnych metod zarządzania i  nagradzania pracowników do 
rozwoju przedsiębiorstwa zasługuje na uwagę badaczy. 

Wnioski
 
Coraz większe znaczenie ma rola pracownika przedsiębiorstwa w kształtowaniu 

jego celów i relacji z interesariuszami, co wpływa ostatecznie na to, czy przedsiębior-
stwo poniesie porażkę czy też osiągnie zamierzony sukces. Siła oddziaływania nagród 
na zaangażowanie w  sprawy jednostki i  efektywność wykonywanych zadań, zależy 
od atrakcyjności rynkowej, a w zwinnych organizacjach od prestiżu w grupie, jaki 
dana nagroda pozwala osiągnąć. Pochwały dla pracowników, jako podstawowa na-
groda w niematerialnym modelu gratyfikacji, mogą pozwolić na znaczne wzmocnie-
nie samooceny pracownika i przywiązanie do pracy. Jak wynika z przeprowadzonego 
badania, najlepszą formą niematerialnej gratyfikacji jest możliwość uczestniczenia 
pracownika w kluczowych decyzjach. W niektórych przypadkach już samo wyraże-
nie przez kierownika prośby o  pomoc lub zaangażowanie wpływa motywująco na 
pracownika. Dla badanej grupy najważniejsze były odpowiedzi ściśle związane ze 
zwinnym modelem zarządzania. Wskazuje to na odpowiedni dobór grupy badawczej 
i ukazuje poprawność wdrożenia założeń idei zwinności do badanych jednostek. 

Wprowadzenie zwinnego zarządzania do jednostek administracji publicznej, 
i  tym samym praktyk nagradzania związanych z tą metodą, powoduje wzrost sa-
mooceny i wydajności pracownika. Oznacza to, że pracownik nabywa umiejętno-
ści, jakimi cechuje się pracownik zwinny. Może on przewodzić grupie, podejmować 
decyzje, samodzielnie zarządzać swoją pracą i kreować nowe pomysły. Pracownik 
administracji publicznej zabiera decydujący głos w grupie i traktuje to jako nagro-
dę, ale nie ma potrzeby pracy w grupie. 
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W badaniu wystąpiły ograniczenia związane z prowadzeniem badań. Ilość jed-
nostek administracji publicznej, gdzie stosuje się zwinne metody zarządzania, jest 
na tyle mała, że badanie nie mogło być przeprowadzone w formie statystycznej. Nie 
ma możliwości wskazania poziomu korelacji pomiędzy danymi zmiennymi. Autor-
ka napotkała również problem z doborem literatury przedmiotu, gdyż obszar badań 
nad wprowadzeniem zachowań zwinnych w jednostkach administracji publicznej 
jest na tyle niezbadany, że brak jest publikacji szerzej opisujących tę problematykę. 

Przeprowadzona analiza ukazała lukę badawczą, jaką jest konieczność wprowa-
dzania zwinnych metod zarządzania do jednostek administracji publicznej. Wska-
zuje to na niezbędność kontynuowania badań naukowych w tym zakresie.
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