Poziom zaanga¿owania pracowniczego w przedsiêbiorstwach w Polsce i za granic¹

Bo¿ena GAJDZIK

POZIOM ZAANGA¯OWANIA PRACOWNICZEGO W PRZEDSIÊBIORSTWACH W POLSCE I ZA GRANIC¥
1. Wstêp
Problematyka zaanga¿owania pracowniczego w funkcjonowaniu organizacji jest stosunkowo nowym obszarem zainteresowañ nauk o zarz¹dzaniu. Guru zarz¹dzania zasobami
ludzkimi M. Armstrong pierwsze próby formu³owania pojêcia zaanga¿owanie pracownicze oraz opisu istoty procesu
ujawnia z pocz¹tku lat 70. ubieg³ego wieku [2, s. 225]. Wtedy to pojawi³o siê w¹skie rozumienie tego pojêcia, interpretowane najczêciej jako anga¿owanie siê pracowników
w wykonywanie swoich obowi¹zków i/lub powierzonych im
zadañ. W pierwszych definicjach zaanga¿owanie pracownicze sta³o siê integraln¹ czêci¹ procesu decyzyjnego przez
w³¹czenie odpowiednich osób, najczêciej pracowników
ni¿szych szczebli organizacji do podejmowania decyzji [29,
s. 47]. Zaanga¿owanie pracownicze stanowi wsparcie dla
kadry kierowniczej w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Aby
mo¿na by³o mówiæ o wsparciu dla kadry kierowniczej nale¿y
zidentyfikowaæ i uwzglêdniæ determinanty budowania zaanga¿owania pracowniczego oraz wyeliminowaæ bariery
z nich wynikaj¹ce. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e pracownicy s¹
zaanga¿owani wtedy, gdy przedsiêbiorstwo spe³nia okrelone warunki zwi¹zane z tworzeniem zaanga¿owania. Do takich warunków zalicza siê miêdzy innymi sprawiedliwe wynagrodzenie, motywacjê zadaniow¹, rozwój zawodowy pracowników, wielopoziomowy i zwrotny przekaz informacji,
wspó³pracê pracowników w zespo³ach zadaniowych, a tak¿e
atmosferê (klimat pracy) sprzyjaj¹c¹ zg³aszaniu pomys³ów i nowych rozwi¹zañ. Wymienione czynniki okrela siê
mianem determinant budowania zaanga¿owania pracowniczego. Informacje na temat determinant znajdziemy miêdzy
innymi u M. Armstronga [2, s. 225-227], w modelu S. L.
McShana [15, s. 55], w koncepcji poczucia bezpieczeñstwa
i docenienia D. Robinsona, S. Perrymana, S. Haydaya [29,
s. 238], w za³o¿eniach kontraktu psychologicznego opartego
na czynnikach zaanga¿owania pracowniczego opracowanych przez J. Coyle-Shapiro, N. Conwaya [15, s. 57]. Poszczególne determinanty stwarzaj¹ mo¿liwoci budowania
zaanga¿owania pracowniczego, lecz jak pisze J. Smythe
czynniki kszta³tuj¹ce zaanga¿owanie pracownicze s¹ tylko
ród³em oddzia³ywania, za od pracownika zale¿y, czy podda siê tym czynnikom i stanie siê mo¿liwe zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem przez zaanga¿owanie pracownicze [28,
s. 101]. W niniejszej publikacji podjêto próbê identyfikacji
barier, które mog¹ ujawniæ siê w trakcie budowania zaanga¿owania pracowniczego w obszarze wybranych kategorii determinant. Wskazano na mo¿liwoci organizacji w budowaniu zaanga¿owania pracowniczego w celu wsparcia kadry
kierowniczej w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Rozwa¿ania teoretyczne uzupe³niono informacjami na temat
poziomu zaanga¿owania pracowniczego, przytaczaj¹c ogólnodostêpne wyniki badañ.
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2. Determinanty budowania zaanga¿owania pracowniczego i wynikaj¹ce z nich bariery
Podstaw¹ rozwa¿añ sta³y siê opublikowane przez ró¿nych
autorów listy czynników warunkuj¹cych kszta³towanie zaanga¿owanie pracownicze. Dokonuj¹c ich przegl¹du, próbowano doszukaæ siê w nich mo¿liwoci wyst¹pienia barier
ograniczaj¹cych udzia³ pracowników w podejmowaniu decyzji i zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.
Analizê rozpoczyna lista czynników opublikowana przez
M. Armstronga, a opracowana przez T. A. Kochana i L. Dyera [2, s. 227]. Autorzy ci podzielili czynniki, wzmacniaj¹ce
zaanga¿owanie na trzy poziomy:
1) strategiczny, obejmuj¹cy strategiê i wartoci przedsiêbiorstwa,
2) funkcjonalny, na który sk³ada siê realizowana polityka
zarz¹dzania zasobami ludzkimi, w tym szkolenia, wynagrodzenia, zabezpieczenia socjalne itp.,
3) miejsca pracy, czyli selekcja oparta na wysokich standardach, szeroko zakrojone projekty zadañ, praca zespo³owa, udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów, atmosfera
wspó³pracy i zaufania.
W ka¿dej z tych grup mo¿na zidentyfikowaæ bariery utrudniaj¹ce pracownikom udzia³ w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. I tak na poziomie strategicznym brak zapisu w strategii rozwoju firmy o wspó³udziale pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem i jego doskonaleniu mo¿e ju¿
stanowiæ barierê. Niewskazanie w dokumentach strategicznych roli pracowników w organizacji mo¿e spowodowaæ,
¿e nie ukszta³tuje siê u nich wiê z firm¹. Trudniej te¿ w takiej firmie budowaæ nowe wartoci, je¿eli pracownicy nie
uczestnicz¹ w podejmowaniu kluczowych dla firm decyzji.
Na poziomie funkcjonalnym pojawia siê najwiêcej barier
utrudniaj¹cych zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem przy wspó³udziale wszystkich pracowników. Do tych barier zalicza
siê: nieskuteczny i niesprawiedliwy system motywacji, nagradzanie uznaniowe niepowi¹zane z efektami pracy, nieczytelna polityka zatrudnienia, awansów, przesuwania stanowiskowego pracowników, a nawet zwalniania.
Bariery na ostatnim poziomie (klasyfikacja wed³ug M. Armstronga) s¹ efektem nagromadzenia siê barier i zak³óceñ
wynikaj¹cych z poprzednich zaniedbañ na poziomach strategicznym i funkcjonalnym. Nie stworzy siê atmosfery budowania zaanga¿owania pracowniczego, je¿eli nie ma
przyzwolenia na udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu firm¹
i nie stosuje siê narzêdzi, umo¿liwiaj¹cych zbudowanie
tego zaanga¿owania.
Z kolei u J. Smythe [297, s. 105] czynnikami zwiêkszaj¹cymi zaanga¿owanie pracowników s¹:
1) instrumenty: p³aca i inne wiadczenia,
2) uwarunkowania kulturowe: wartoci, etyka, reputacja,
pozycja, marka, wizja, strategia przedsiêbiorstwa,
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3) miejsce pracy: sama praca, wyzwania dla kreatywnoci,
koledzy, od których mo¿na siê uczyæ.
Barier¹ instrumentaln¹ jest sama p³aca (system wynagradzania pracowników). Jak ju¿ wspomniano wczeniej, je¿eli nie ma sprawiedliwego systemu wynagradzania, je¿eli
p³aca nie jest adekwatna do wydatkowanego wysi³ku i kwalifikacji pracownika, je¿eli nie jest powi¹zana z wynikami
pracy, to stanowi ona barierê w budowaniu zaanga¿owania
pracowniczego.
Bariery kulturowe s¹ skutkiem braku samodyscypliny wewnêtrznej pracowników, brakiem wzorców postêpowania
w organizacji ze strony kadry kierowniczej, nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ³amaniem obowi¹zuj¹cych modeli
zachowañ itp.
W ostatniej grupie czynników J. Smythe stawia okrelone
wymagania kadrze kierowniczej, która ma stanowiæ przyk³ad dla pracowników ni¿szych szczebli organizacji. Szefowie powinni byæ: sprawiedliwi, inspiruj¹cy, otwieraj¹cy
nowe mo¿liwoci, stwarzaj¹cy warunki rozwoju pracownikom, wymagaj¹cy w stosunku do pracowników, maj¹cy zaufanie wród pracowników, a przede wszystkim sprawiedliwie rozliczaj¹cych ich z wykonanych zadañ.
Listê czynników zaanga¿owania pracowników przygotowa³ równie¿ zespó³ J. Purcella [2, s. 227], do których zaliczy³: szkolenia, rozwój zawodowy, system ocen efektów
pracy, przywództwo, komunikowanie siê, zachowanie równowagi miêdzy prac¹ a ¿yciem prywatnym oraz zadowolenie z wyników firmy. Szkolenia i rozwój zawodowy, a tak¿e system ocen, komunikowanie siê s¹ równie¿ elementami
zestawienia czynników przygotowanego przez D. Robinsona, S. Perrymana, S. Haydaya [15, s. 56]. Dodatkowo ci
ostatni autorzy wprowadzili czynniki wynikaj¹ce z relacji
miêdzyludzkich, okrelane jako przyjazne i rodzinne stosunki. Podobnie jak J. Smythe zespó³ D. Robinsona akcentuje równe mo¿liwoci rozwoju zawodowego oraz sprawiedliwe traktowanie pracowników przez prze³o¿onych,
a tak¿e znaczenie p³acy i innych wiadczeñ w budowaniu
zaanga¿owania pracowniczego.
Rozwa¿ania dotycz¹ce czynników zaanga¿owania mo¿na
znaleæ równie¿ w publikacjach J. Coyle-Shapiro oraz N.
Conwaya. Na ich listê sk³adaj¹ siê:
1) bie¿¹ce szkolenia i rozwój,
2) trening u³atwiaj¹cy wykonywanie obowi¹zków,
3) mo¿liwoci zdobywania nowych kompetencji,
4) swoboda przy wykonywaniu zadañ,
5) mo¿liwoæ uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji,
6) interesuj¹ca praca,
7) uczciwa p³aca  uzale¿niona od rodzaju obowi¹zków,
8) p³aca porównywalna z p³ac¹ innych wykonuj¹cych podobne obowi¹zki,
9) wzrost p³acy zapewniaj¹cy okrelony poziom ¿ycia,
10) wiadczenia dodatkowe,
11) d³ugoterminowe bezpieczeñstwo zatrudnienia,
12) dobre perspektywy w pracy  kariera zawodowa [6].
Uzupe³nieniem tej listy s¹ dzia³ania okrelane mianem
wsparcia ze strony prze³o¿onych, w tym: troska o dobre
samopoczucie pracowników, liczenie siê ze zdaniem pracownika, dba³oæ o satysfakcjê z pracy, uwzglêdnianie nag³ych prób pracowników (nietypowe sprawy). Na podstaStrona 14

wie listy determinant J. Coyle-Shapiro, N. Conwaya mo¿na stworzyæ listê barier, która przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) brak szkoleñ i cie¿ki rozwoju zawodowego,
2) brak treningów, u³atwiaj¹cych wykonywanie obowi¹zków,
3) brak mo¿liwoci zdobywania nowych kompetencji,
4) brak swobody przy wykonywaniu zadañ (spowodowane ci¹g³¹ kontrol¹ ze strony prze³o¿onego, rutynowe
wykonywanie czynnoci),
5) niepozwalanie pracownikom samodzielnie podejmowaæ decyzje (decyzje kadry kierowniczej s¹ dla pracowników nakazami, kolejnymi zadaniami),
6) monotonna, rutynowa praca (nie wystêpuj¹ elementy
wzbogacania pracy),
7) nieuczciwa p³aca  nieuzale¿niona od rodzaju obowi¹zków,
8) niesprawiedliwy system wynagrodzeñ (du¿e dysproporcje p³acowe na tych samych stanowiskach),
9) zamro¿enie p³ac (niskie p³ace nie pozwalaj¹ pracownikom na okrelone warunki ¿ycia),
10) brak wiadczeñ dodatkowych (umowy o dzie³o, zlecenie),
11) praca dorywcza, sezonowa, krótkoterminowa, praca na
okres próbny, tymczasowe zastêpowanie pracownika
niezdolnego do pracy,
12) brak perspektyw rozwojowych zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹.
W literaturze krajowej, cytuj¹c za M. Juchnowicz [15,
s. 61], do kluczowych czynników zaanga¿owania pracowniczego zalicza siê miêdzy innymi: organizacjê pracy, mo¿liwoci rozwoju, zasady i mechanizmy wynagradzania, stosunki ze wspó³pracownikami, relacje z bezporednimi
prze³o¿onymi. Dodatkowo zespó³ M. Juchnowicz, H. Kinowska, E. Rypina realizuj¹c badania (projekt pt. Diagnoza
zaanga¿owania pracowników [w:] Analiza czynników determinuj¹cych poziom zaanga¿owania pracowników oraz
decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych
na wiedzy, projekt finansowany ze rodków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 2008/2009) uzyska³ listê
czynników kszta³tuj¹cych zaanga¿owanie w krajowych firmach. Za podstawowe uznaje siê: wynagrodzenie i jego
powi¹zanie z efektami pracy, rozwój zawodowy, relacje
z prze³o¿onymi, mo¿liwoci wykorzystania wiedzy, partycypacjê decyzyjn¹, udzia³ w zyskach firmy, odpowiednie
wyposa¿enie czy samodzielnoæ wyboru sposobu wykonywania pracy [28, s. 12].
Przedstawione listy czynników nie wyczerpuj¹ wszystkich
spotykanych w literaturze klasyfikacji i omówieñ, stanowi¹
jedynie zarys problematyki determinantów budowania zaanga¿owania pracowniczego. Na podstawie przytoczonych
list czynników ustalono kluczowe bariery dla uzyskania
zaanga¿owania wszystkich pracowników w funkcjonowanie firmy.
Na poziomie strategicznym, który by³ szczególnie eksponowany u T. A. Kochana i L. Dyera, pojawia siê bariera w postaci
znajomoci strategii wród poszczególnych pracowników.
Podstaw¹ do budowania zaanga¿owania pracowniczego jest
opracowanie strategii, pozwalaj¹cej przedsiêbiorstwu wypracowaæ now¹ strukturê wartoci, preferuj¹c mylenie innowacyjne, kreatywnoæ wród pracowników, umiejêtnoæ
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rozwi¹zywania problemów, umiejêtnoæ pracy w samokieruj¹cych siê zespo³ach, lojalnych wobec firmy i obdarzaj¹c j¹
zaufaniem. Strategia to dokument planistyczny, najczêciej
kilkunastostronicowy. Pracownikom przekazywane s¹ wybrane fragmenty strategii, w postaci krótkich komunikatów,
które powinny ich informowaæ o sensie wykonywania danego projektu i/lub zadania. Nieznajomoæ strategii firmy
powoduje, ¿e pracownicy wykonanie zadania uzasadniaj¹
poleceniem szefa, a nie konsekwencj¹ realizacji strategii
przedsiêbiorstwa. Jak pisze J. Smythe nale¿y otworzyæ
perspektywê, umo¿liwiaj¹c¹ dostrze¿enie zwi¹zku pomiêdzy wizj¹ rozwoju firmy a codzienn¹ prac¹ [29, s. 149]. Ten
sam autor podaje dalej, ¿e ludzie zniechêcaj¹ siê do zaanga¿owania, kiedy poczuj¹ siê jak widzowie, czyli kiedy nie
s¹ wci¹gani w realizacjê strategii rozwoju firmy. Problemem
pozostaje zatem nie tylko znajomoæ celów strategicznych
firmy (dok¹d zmierzamy), ale równie¿ kwestia w³¹czenia
pracowników w realizacjê poszczególnych programów strategicznych. Pracownikom nale¿y jasno okreliæ, jakie kwestie ich pracy odnosz¹ siê do realizacji strategii firmy. Pracownicy nie mog¹ mieæ przekonania, ¿e strategia jest tylko
abstrakcj¹ wymylona przez centralê firmy [29, s. 149].
Z poziomu strategicznego mo¿na przejæ do poziomu budowania kultury organizacji. Rolê czynników kulturotwórczych w podnoszeniu poziomu zaanga¿owania pracowniczego znajdujemy miêdzy innymi u J. Smytha. Bariery pojawiaj¹ce siê na tym poziomie czynników zaanga¿owania
uwarunkowane s¹ trudnociami w zbudowaniu jednolitej
kultury organizacji. Kultura jako osobowoæ organizacji,
oprócz cech wspólnych, fundamentalnych ma równie¿ cechy odrêbne, charakteryzuj¹ce poszczególne subkultury.
Zbudowanie silnej kultury, któr¹ cechuje odczuwanie
przez pracowników fundamentalnych wartoci organizacji
i ich szeroka akceptacja jest bardzo trudnym zadaniem.
Jednomylnoæ jest gwarantem budowania zaanga¿owania.
S. P. Robbins podaje jednak przyk³ady nielicznych firm,
którym to siê uda³o, np. Microsoft, Sony [24, s. 406].
Na poziomie zarz¹dzania zasobami ludzkimi za podstawow¹ kwestiê dla budowy zaanga¿owania pracowniczego
uznano wynagrodzenie. We wszystkich publikacjach przytoczonych autorów podkrela siê znaczenie sprawiedliwego wynagrodzenia. Pracownicy w firmach odczuwaj¹
brak takiej formy zabezpieczenia, co potwierdzi³y badania
zespo³u M. Juchnowicz [14, s. 58-66]. Na problem sprawiedliwego wynagrodzenia zwraca³ równie¿ uwagê S. P. Robbins, podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e wielu pracowników odczuwa sprawiedliwe wynagrodzenie w kontekcie porównania wysokoci wynagrodzenia z wynagrodzeniem innego
pracownika na tym samym lub identycznym stanowisku
pracy [26, s. 125]. Odczucie to jest okraszone du¿¹ doz¹ elementów subiektywnych, co zniekszta³ca obraz oceny. Jak
pisze S. P. Robbins, to co jedna osoba mo¿e uznawaæ za
zas³ugê, inna mo¿e traktowaæ jako protekcjê [26, s. 393].
Ponadto autor podkrela, ¿e w kwestii wynagrodzenia nie
ma jasnych definicji takich pojêæ jak: zas³uga, wysi³ek,
efektywnoci. To ostatnie pojêcie ³atwo mierzyæ, gdy praca
jest znormalizowana i zrutynowana, natomiast trudniej
oceniæ w przypadku innego rodzaju pracy [26, s. 394-395].
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e pracownicy oczekuj¹ stosunkowo wysokiego wynagrodzenia zasadniczego, tymZarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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czasem oprócz p³acy zasadniczej istotnym sk³adnikiem
wynagrodzenia jest premia. Jak podaje S. P. Robbbins, aby
premia mia³a charakter sprawiedliwy powinna wynikaæ
z wyników pracownika, lecz ci, którzy dokonuj¹ oceny
i rozdzielaj¹ nagrody, to tylko ludzie [26, s. 395].
Z problematyk¹ wynagrodzenia wi¹¿e siê kwestia wysokoci p³acy. Problematykê tê poruszali w swojej licie czynników J. Coyle-Shapiro, N. Conway, wskazuj¹c, ¿e wzrost
p³acy powinien byæ czynnikiem podnoszenia zaanga¿owania, aby zapewniæ pracownikom utrzymanie sta³ego poziomu ¿ycia. Tymczasem, jak pokazuj¹ badania CBOS (CBOS
BS/59/2009), konsekwencj¹ kryzysu gospodarczego jest
ograniczenie zarobków poprzez obni¿ki pensji i zmniejszenie premii. Co wiêcej, co czwarta osoba uczestnicz¹ca w badaniu (28%) s¹dzi, ¿e zdarzenie takie powtórzy siê w przysz³oci. Konsekwencj¹ kryzysu jest równie¿ zagro¿enie utraty pracy w wyniku zwolnienia, bankructwa, upadku lub
likwidacji zak³adu pracy. Takie odczucie towarzyszy 33%
badanych przez CBOS [8, s. 41].
W³¹czenie pracowników w ¿ycie przedsiêbiorstwa wydaje
siê byæ utrudnione w warunkach odczuwania skutków
wiatowego kryzysu. Kolejn¹ barier¹ jest zatem brak mo¿liwoci zapewnienia pracownikom d³ugoterminowego bezpieczeñstwa zatrudnienia. Czynnik ten znalaz³ siê na licie
J. Coyle-Shapiro i N. Conwaya. D³ugoterminowe umowy
o pracê nie nale¿¹ do popularnych form zatrudnienia w warunkach gospodarki rynkowej, a w szczególnoci w okresie
kryzysu gospodarczego, z którym obecnie boryka siê wiele
krajów na wiecie. Umowy o pracê maj¹ najczêciej formê
zleceñ i/lub wynikaj¹ z zawartego kontraktu, czy umowy
o dzie³o. Praca na zlecenie lub praca na umowy tymczasowe wystêpuje w wielu krajach. Jest to równie¿ problem,
z którym zmagaj¹ siê m³odzi ludzie w Polsce. W prasie codziennej pojawia siê wiele publikacji i dyskusji na temat
tzw. umów mieciowych, takim pojêciem okrela siê bowiem umowy krótkoterminowe (np. dyskusja na ³amach
Metra pt. Jak prze¿yæ na umowach mieciowych z dnia 21
wrzenia 2011, facebook.com/dziennik.metro). W publikacjach naukowych H. G. Gueutal, D. L. Stone [9, s. 25] jest
informacja, ¿e dotychczasowa stabilnoæ umów o pracê (10
lat z jednym pracodawc¹) w wielu krajach wiata zostanie
w przysz³oci zmieniona na czasowe zwi¹zki, z okresem
pracy 3 lat u jednego pracodawcy. Sporód wszystkich gospodarek wiata do¿ywotnie zatrudnienie cechuje jedynie
politykê personaln¹ Japonii. W firmach japoñskich zak³ada
siê, ¿e pracownik bêdzie w niej pracowa³ do emerytury. Jak
twierdzi A. Kojima japoñska stabilizacja zawodowa wp³ywa silnie na stabilizacjê ¿yciow¹ pracowników [18, s. 35].
Japoñski model do¿ywotniego zatrudnienia wystêpuje jednak przede wszystkim w du¿ych firmach, w mniejszych 
umowy o pracê maj¹ krótkie okresy zatrudnienia [1, s. 87].
Nieco inny pogl¹d do kwestii zatrudnienia od kolebki a¿
po grób prezentuje J. Smythe, który uwa¿a, ¿e do¿ywotnia
forma zatrudnienia, powoduje lep¹ uleg³oæ i lojalnoæ
pracownika wobec pracodawcy. J. Smythe twierdzi, ¿e dzisiaj pracodawca nie mo¿e zaoferowaæ bezpieczeñstwa i nie
powinien zachêcaæ do uleg³oci i lepej lojalnoci, musi natomiast tworzyæ takie dowiadczenie pracy, aby pracownik
chcia³ w firmie pracowaæ, dziel¹c siê z ni¹ swoj¹ kreatywnoci¹, podejmuj¹c konstruktywne wyzwania [27, s. 108-111].
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Kolejn¹ barier¹ dla podniesienia poziomu zaanga¿owania
pracowniczego jest kwestia udzia³u pracowników w szkoleniach, gwarantuj¹cych im rozwój zawodowy. Czynnik
szkoleniowy, jako determinant budowania zaanga¿owania
pracowniczego, jest uznawany przez wielu naukowców.
Teoretyczne rozwa¿ania na temat znaczenia szkoleñ w rozwoju zawodowym pracowników wydaj¹ siê byæ oczywiste
i zasadne [2, s. 509]. Problem pojawia siê na gruncie praktycznym i dotyczy kwestii, efektów szkoleñ oraz wykorzystania nabytej wiedzy w przedsiêbiorstwie. Praktycy i teoretycy poszukuj¹ odpowiedzi na pytanie: czy warto by³o
organizowaæ szkolenie? W firmach rozpoczyna siê ¿mudny
etap wyceny kosztów szkoleñ i zysków, bêd¹cych wynikiem udzia³u pracownika w szkoleniu. Uzyskany stosunek
kosztów do zysku mo¿e byæ form¹ odpowiedzi na postawione pytanie [11]. Niestety pojawia siê znowu problem
w postaci wyra¿ania ilociowego efektów szkoleñ. Ponadto, jak podkrela M. Armstrong [2, s. 512], czasem trudno
jednoznacznie powiedzieæ, czy do osi¹gniêcia danych wyników przyczyni³o siê szkolenie, czy inne czynniki. Cytuj¹c za D. L. Kirkpatrickiem b¹d zadowolony z wyników,
poniewa¿ nie zawsze ³atwo zdobyæ dowody [16].
Analizuj¹c determinanty kszta³towania zaanga¿owania
pracowniczego, nie mo¿na pomin¹æ barier wynikaj¹cych
z relacji miêdzyludzkich i systemu komunikowania siê. Buduj¹c relacje miêdzyludzkie, problemem pozostaje kwestia
zbudowania relacji przyjaznych i rodzinnych [27, s. 23].
Organizacjê tworz¹ ludzie, którzy odchodz¹, przychodz¹,
a zatem ci¹gle od nowa trzeba budowaæ przyjazne relacje
i wykazywaæ pragnienie poznania drugiego cz³owieka. Jest
to zatem dzia³anie d³ugofalowe, wymagaj¹ce ci¹g³ego wysi³ku ze strony pracowników, aby w firmie zrodzi³a siê
przyjazna atmosfera. Zasadniczym problemem s¹ relacje
budowane pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikiem. Relacje
te s¹ bardziej z³o¿one ni¿ relacje pracownik  pracownik.
Ka¿dy pracownik ma pewne oczekiwania wobec swojego
miejsca pracy, a i sama organizacja oczekuje czego od pracownika. Zbiór wzajemnych oczekiwañ uleg³a ci¹g³ej
zmianie, a treci poszczególnych umów s¹ ró¿ne w odniesieniu do poszczególnych pracowników i momentu zawarcia umowy [19, s. 43-44]. Zmiany we wspó³czesnym kontrakcie s¹ tak du¿e, ¿e  cytuj¹c za J. Smythe [29, s. 108] 
wspó³czesny kontrakt psychologiczny musi byæ tak skonstruowany, aby pracownik nie by³ lepo oddany firmie
lecz, aby chcia³ dobrowolnie w³¹czyæ swoj¹ kreatywnoæ
i zaanga¿owaæ siê w funkcjonowanie firmy, a jest to trudne
wyzwanie.
Problemem pozostaje równie¿ kwestia cech dobrego szefa. Stosunkowo d³ug¹ listê wymogów stawianych szefom
formu³uje J. Smythe. Wed³ug autora szef buduj¹cy zaanga¿owanie powinien byæ: sprawiedliwy, wymagaj¹cy, otwieraj¹cy mo¿liwoci rozwojowe, maj¹cy zaufanie, ceni¹cy
sobie zdanie pracowników itp. [29, s. 105]. ledz¹c tê listê,
wydaje nam siê, ¿e taki szef po prostu nie istnieje. Zarówno
stopieñ zaufania pracowników do szefa, jak i ocena, czy
jest on szefem sprawiedliwym, wymagaj¹cym mo¿e byæ
ró¿na u poszczególnych pracowników.
Kolejnym poziomem analizy w poszukiwaniu barier jest system komunikowania siê. W systemie komunikacji pojawiaj¹
siê takie problemy jak: ocena wiarygodnoci komunikacji,
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manipulowanie informacj¹, odczucie nat³oku informacji,
niekorzystanie ze sprzê¿eñ zwrotnych, rozbudowane procedury, niepotrzebne raportowanie, wp³yw nieoficjalnej
komunikacji na funkcjonowanie firmy (sieæ pog³osek) itp.
Ka¿da organizacja musi znaleæ w³asn¹ drogê do przezwyciê¿enia wymienionych problemów, aby zwiêkszyæ poziom
zaanga¿owania pracowniczego, bo jak twierdzi S. P. Robbins pomimo, ¿e ludzie s³uchaj¹, nie zawsze dzia³aj¹
zgodnie z tym co us³yszeli [26, s. 375].
Barier dla budowania zaanga¿owania pracowniczego nale¿y równie¿ szukaæ na poszczególnych stanowiskach pracy.
Jednym z za³o¿eñ zarz¹dzania przez zaanga¿owanie jest
swoboda w miejscu pracy [6]. We wspó³czesnych firmach zaanga¿owanie ciera siê z biurokracj¹. Z jednej strony pracodawca zwiêksza samodzielnoæ decyzyjn¹ pracowników, z drugiej wymaga od nich dokumentowania
efektów pracy w postaci zestawieñ i raportów. Ponadto obliguje ich do przestrzegania kolejnych procedur, które
utrudniaj¹ pracownikom wykonywanie codziennej pracy,
ze wzglêdu na ich liczbê.
Zbudowanie zaanga¿owania pracowniczego w firmie, wydaje siê byæ trudnym zadaniem, poniewa¿ materi¹ jest cz³owiek, który jest z³o¿on¹ osobowoci¹ o ró¿nych cechach
psychofizycznych [26, s. 67]. Niektórzy ludzie s¹ aktywni,
inni bierni, jeszcze inni sumienni, a jeszcze inni ambitni itp.
Tak zró¿nicowani pracownicy tworz¹ organizacjê, a pracodawca ma za zadanie dotrzeæ do ka¿dego, aby zachêciæ go do
uczestnictwa w funkcjonowaniu firmy. Jak przyznaje S. P.
Robbins najtrudniej jest zmieniæ wszystkich [26, s. 375].
Trudno te¿ przewidzieæ reakcje pracowników. M. Juchnowicz stwierdza [15, s. 60]: pracownicy o wysokich kompetencjach, utalentowani, mimo zaanga¿owania w funkcjonowanie organizacji, zmieniaj¹ pracê, poniewa¿ s¹ spragnieni
nowych dowiadczeñ. Z kolei B. Mazurek-Kucharska [21]
podkrela, ¿e sumienni pracownicy ( ) przejawiaj¹ wy¿szy poziom zaanga¿owania ni¿ pracownicy o niskim nasileniu tych cech. Przyjmuj¹c piramidê potrzeb pracowniczych i wynikaj¹cych z nich poziomów zaanga¿owania
wed³ug K. E. Ayersa [3, s. 193] (rys. 1) mo¿na stwierdziæ,
¿e pracowników tzw. gorliwych jest najmniej w organizacji. Poszczególne potrzeby firma zaspakaja stopniowo, rozpoczynaj¹c od pierwszego poziomu, a koñcz¹c na pracownikach gorliwych.
Przyjmuje siê, ¿e w przeciêtnej firmie umiejêtnoci oraz
potencja³ pracowników pokrywa siê z wykresem Gaussa
(rys. 2). Oznacza to, ¿e 70% pracowników w firmie to osoby rzetelnie wykonuj¹ce swoj¹ pracê, czasem wykazuj¹ce
siê inicjatyw¹, s¹ to tzw. solidni pracownicy. Na bazie
tych pracowników mo¿na stopniowo budowaæ zaanga¿owanie. Pozosta³e 30% rozk³ada siê równomiernie, 15% na
per³y i pracowników z inicjatyw¹ oraz 15% na pracowników okrelanych jako znaki zapytania oraz ogony.
Najmniej w firmach jest pere³, czyli osób wykraczaj¹cych poza wszelkie oczekiwania, posiadaj¹cych nadprzeciêtne kompetencje oraz pracowników okrelanych jako
ogony, tj. osób nieradz¹cych sobie z prac¹, niespe³niaj¹cych oczekiwañ pracodawcy, niewykazuj¹cych zaanga¿owania w funkcjonowanie firmy.
N. Howe i W. Strausse wyró¿niaj¹ dwie podstawowe generacje pracowników: pokolenie X (urodzone w latach 1961Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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siê nad drog¹ budowania zaanga¿owania pracowniczego. Czy ma to
byæ droga oddolna czy odgórna? Czy
najpierw dopuciæ pracowników do
udzia³u w procesie decyzyjnym na
poziomie operacyjnychm, tj. poszczególnych stanowisk pracy? Czy
rozpocz¹æ od poziomu strategicznego, zapraszaj¹c pracowników do
wspó³tworzenia celów strategicznych firmy? Czy po³¹czyæ obydwie
drogi i jednoczenie doskonaliæ organizacjê na poziomach procesu
produkcji, jak i procesów pomocniczych, w tym zarz¹dczych? Wybór
drogi budowania zaanga¿owania
pracowniczego w przedsiêbiorstwie
zale¿y od zakresu prowadzonej dziaRys. 1. Piramida pasji w budowaniu zaanga¿owania pracowniczego [3]
³alnoci, wielkoci przedsiêbiorstwa,
jego specyfiki wynikaj¹cej z liczby
zatrudnionych pracowników, kwalifikacji zawodowych pracowników,
lokalizacji prowadzonej dzia³alnoci
(model biznesowy obowi¹zuj¹cy
w danym kraju), wielokulturowoci
zatrudnionych pracowników, struktury administrowania firm¹, standaryzacji przebiegu procesów, sytuacji finansowej firmy itp.
D¹¿¹c do konkluzji prowadzonych
rozwa¿añ teoretycznych autorka
stwierdza, ¿e podjêcie trudu budowania zaanga¿owania pracowniczego jest spraw¹ indywidualn¹ ka¿dej
firmy. Nie mniej opisane determiRys. 2. Zaanga¿owanie i potencja³ pracowników w przeciêtnej firmie [20]
nanty i bariery z nich wynikaj¹ce
pozwol¹ firmom unikn¹æ pu³apek
1981) oraz Y (urodzone miedzy 1982-2005). Pierwsza gruw budowaniu zaanga¿owania pracowniczego. Je¿eli firmy
pa preferuje swobodê nad korporacyjn¹ lojalnoæ i bardzo
zbuduj¹ zaanga¿owanie pracownicze, to wiê miêdzy
czêsto opuszcza pracodawcê, gdy pojawi siê problem
kadr¹ kierownicz¹ a pozosta³ymi pracownikami przedsiêw miejscu pracy. Druga poszukuje swojego miejsca w korbiorstwa bêdzie silniejsza, wyst¹pi integracja pracy zespoporacjach, demonstruj¹c swój talent organizacyjny. Sto³owej, pracownicy bêd¹ zadowoleni z pracy, a kadra kiesunek z grup¹ Y, jak twierdz¹ N. Howe i W. Strausse, bêrownicza skorzysta z wiedzy i dowiadczenia pracownidzie mia³ horyzont d³ugofalowy [13, s. 41-55]. Czy pokoleków w doskonaleniu funkcjonowania firmy.
nie urodzone po 1982 roku bêdzie szans¹ na podniesienie
poziomu zaanga¿owania? Postawione pytanie autorka po4. Zaanga¿owanie w praktyce  przyk³adowe wyniki
zostawia bez odpowiedzi.
pomiarów poziomu zaanga¿owania
3. Zaanga¿owanie pracownicze wsparciem dla kadry
kierowniczej w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
Zaanga¿owanie pracownicze mo¿e byæ silnym wsparciem
dla kary kierowniczej w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.
W celu zbudowania tego wsparcia, nale¿y najpierw dok³adnie przyjrzeæ siê poszczególnym determinantom, a nastêpie zidentyfikowaæ bariery, które s¹ lub mog¹ pojawiæ
siê w przedsiêbiorstwie, a które mog¹ utrudniaæ udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Kadra kierownicza wszystkich szczebli organizacji mo¿e skorzystaæ
z wiedzy i dowiadczenia pracowników. Mo¿na zastanowiæ
Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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W praktyce biznesowej bariery pojawiaj¹ce siê w budowaniu zaanga¿owania przynosz¹ straty dla firm. W USA szacowane s¹ one na poziomie 300 mln USD rocznie i przejawiaj¹ siê w ni¿szej produktywnoci [15, s. 40]. Z badañ
Gallup Organization wynika, ¿e w amerykañskiej gospodarce 74% pracowników jest obojêtnych lub aktywnie niezaanga¿owanych, a tylko 26% zatrudnionych mo¿na uznaæ
za anga¿uj¹cych siê w funkcjonowanie firmy [15, s. 40].
Podobne wyniki podaj¹ C. Coffman, G. Gonzalez-Molina
[15, s. 41], twierdz¹ bowiem, ¿e poziom zaanga¿owania
w USA wynosi 30% (rys. 3), a jednoczenie 54% pracowników jest niezaanga¿owanych, 16% za to aktywnie
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niezaanga¿owani, u tych pracowników wyst¹pi³o narastanie niezaanga¿owania, powi¹zane najpierw w rutyn¹ i znu¿eniem prac¹, a póniej z niechêci¹ do niej.

Rys. 3. Poziom zaanga¿owania pracowników
w firmach amerykañskich (na podstawie: [4])
Niski poziom zaanga¿owania pracowników wystêpuje
równie¿ w innych krajach wysoko uprzemys³owionych, takich jak: Kanada, Australia, Niemcy, Japonia czy Wielka
Brytania. W publikacjach podaje siê, ¿e zaanga¿owanie
pracowników w tych krajach jest na takim samym lub ni¿szym poziome ni¿ w amerykañskich firmach [15, s. 40].
Opieraj¹c siê na wynikach badañ przeprowadzonych przez
Gallup Organization ustalono, ¿e w Australii 18% populacji
w tym kraju jest zaanga¿owanych w swoj¹ pracê [15, s. 41].
Liczba ta sugeruje, ¿e mniej ni¿ jeden na piêciu pracowników przyje¿d¿a codziennie do pracy z entuzjazmem i chêci¹ do wysi³ku na rzecz firmy [15, s. 41]. Skoro tylko 18%
jest zaanga¿owanych to a¿ 62% Australijczyków jest niezaanga¿owanych w pracê (rys. 4). Okrela siê ich mianem
zombie lub lunatyków. Grupa ta przychodzi do pracy
z przyzwyczajenia, wykonuje minimum powierzonych jej
obowi¹zków i odbiera swoje wynagrodzenie. Pozosta³e

Rys. 4. Poziom zaanga¿owania pracowników
w firmach australijskich (na podstawie: [15])
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20% pracowników to aktywnie niezaanga¿owani. Okrela
siê ich mianem grupy sabota¿u bowiem ci¹gle sprzeciwiaj¹ siê poleceniom prze³o¿onych, bojkotuj¹ nowe pomys³y, komplikuj¹ wykonanie nawet najprostszych czynnoci.
Szacuje siê, ¿e koszt ekonomiczny tak niskiego zaanga¿owania w Australii wynosi 31,5 mln USD [15, s. 41].
Z badania Hewitt Associates wynika, ¿e w czerwcu 2010
roku zanotowano najwiêkszy od 15 lat spadek poziomu zaanga¿owania na wiecie. Globalna rednia zaanga¿owania
pracowników spad³a bowiem do 56% w porównaniu z 60%
z 2009 roku. Badanie przeprowadzono na próbie 6,7 mln
pracowników z 2900 organizacji na ca³ym wiecie (dane na
podstawie raportu [30]). Wed³ug badañ tej samej firmy szacuje siê, ¿e poziom zaanga¿owania pracowników w krajach
Unii Europejskiej wynosi 45%. W Polsce kszta³tuje siê on
na poziomie 44%. Dla bran¿ produkcyjnych w Polsce poziom zaanga¿owania wynosi 39% [31]. Wed³ug informacji
z Aon Hewitt Employee Research Database w firmach bêd¹cych laureatami konkursu na Najlepszego Pracodawcê w
Polsce wskanik jest stosunkowo wysoki i wynosi 74%
[12]. Poszczególne poziomy wskaników przedstawiono
na rysunku 5.
W 2009 roku zespó³ M. Juchnowicz przeprowadzi³ pomiary poziomu zaanga¿owania pracowniczego w 21 celowo
wybranych firmach w Polsce. W badaniach uczestniczy³o
3879 pracowników. Pod wzglêdem lokalizacji badane firmy reprezentowa³y województwa: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, karpackie, lubelskie i dolnol¹skie. Pomiary realizowane by³y w ramach projektu pt.
Analiza czynników determinuj¹cych poziom zaanga¿owania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy
w organizacjach opartych na wiedzy, finansowanego ze
rodków MNiSzW [15, s. 58]. Na podstawie badañ ustalono,
¿e redni poziom zaanga¿owania organizacyjnego (wskanik IZOP) [14, s. 59] w grupie badanych firm wynosi³ 64%
(rys. 6). Najwy¿szy poziom zaanga¿owania pracowników
wystêpowa³ w firmach rednich, zatrudniaj¹cych od 50 do
250 pracowników, a jego wartoæ uredniona to 70%. W firmach du¿ych (zatrudnienie od 250 do 500 osób) oraz bardzo
du¿ych (zatrudnienie powy¿ej 1000 osób) poziom wskanika by³ nieco ni¿szy. W pierwszy przypadku wynosi³ 52%,
w drugim 64% [14, s. 57-66; 15, s. 58-59].
Dla potrzeb publikacji przytoczono równie¿ wyniki pomiarów poziomu zaanga¿owania w najwiêkszym na polskim
rynku przedsiêbiorstwie hutniczym, ArcelorMittal Poland
SA. Przedsiêbiorstwo ma szeæ oddzia³ów produkcyjnych,
które s¹ zlokalizowane w piêciu miastach województwa
l¹skiego i ma³opolskiego. Firma zatrudnia ponad 10000
pracowników. Badania poziomu zaanga¿owania pracowniczego w analizowanym przedsiêbiorstwie przeprowadzono
dwukrotnie w 2008 i 2011 roku. Wykonawc¹ badañ by³a
firma Hewitt Associates. Podstawowym narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankietowy. Pytania dotyczy³y
szeciu obszarów tematycznych: pracy, mo¿liwoci rozwoju, wynagrodzenia, relacji interpersonalnych, praktyk dzia³ania i jakoci ¿ycia. Badaniami objêto wszystkie oddzia³y
przedsiêbiorstwa. W badaniach uczestniczyli: pracownicy
linii produkcyjnych, kadra kierownicza, pracownicy administracji i cz³onkowie zarz¹du. W ka¿dym badaniu rozdysponowano drog¹ losow¹ ponad 1600 ankiet. W celu pog³êZarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem
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Rys. 5. Urednione poziomy zaanga¿owania pracowników w firmach na wiecie, UE i w Polsce (na podstawie: [30])

Rys. 6. Wskaniki poziomu zaanga¿owania w Polsce (na podstawie: [14])
bienia wyników badañ zrealizowano dodatkowe wywiady
grupowe i warsztaty, w których uczestniczyli pracownicy
dzia³u ds. human relations, kierownicy kluczowych pionów
zarz¹dzania oraz przedstawiciele zwi¹zków zawodowych.
Na podstawie wyników badañ ustalono procentowy wskanik zaanga¿owania pracowników. W badaniach tego typu
przyjmuje siê, ¿e strefa najlepszych wskaników obejmuje
przedzia³ od 65% do 100%. W strefie od 0% do 30% pracownicy nie odczuwaj¹ zaanga¿owania (strefa destrukcji wartoci). Z kolei przedzia³ od 30% do 45% to strefa niepewnoci
i braku zaufania pracowników do firmy. Natomiast wskaniki od 45% do 65% nale¿¹ do strefy neutralnej (rys. 7).
W wyniku badañ przeprowadzonych w marcu 2008 roku
w przedsiêbiorstwie ArcelorMittal Poland SA ustalono
wskanik zaanga¿owania pracowników na poziomie 31%
[24, 31]. Natomiast w badaniach zrealizowanych w 2011
roku uzyskano 47% wskanik zaanga¿owania pracowników [12]. Porównuj¹c uzyskane wskaniki ustalono, ¿e
przedsiêbiorstwo ze strefy niepewnoci przesunê³o siê do
strefy neutralnej zaanga¿owania, zwiêkszaj¹c je o 16%
w okresie trzech lat (rys. 8). Benchmarkiem dla przedsiêbiorstwa jest poziom wskanika osi¹gany przez Najlepszych Pracodawców w Polsce, uczestników corocznych
konkursów. W 2011 roku przedsiêbiorstwo ArcelorMittal
Poland SA w rankingu badania Najlepsi Pracodawcy zajê³o
17 miejsce w kategorii du¿ych firm i 4 miejsce wród firm
bran¿y produkcyjnej [12]. Przedsiêbiorstwo nadal d¹¿y do
podniesienia poziomu zaanga¿owania pracowników w funkcjonowanie firmy, a sami pracownicy  ponad 90% badanych  deklaruj¹ zwiêkszenie swojego zaanga¿owania
w wykonywanie poszczególnych czynnoci i zadañ. Badani
pracownicy wypowiadali siê równie¿ pozytywnie o firmie,
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potwierdzaj¹c, ¿e przedsiêbiorstwo dobrze orientuje ich na
osi¹ganie wyników. Pozytywny jest równie¿ stosunek pracowników do firmy, co drugi pracownik wi¹¿e swój dalszy
rozwój zawodowy z aktualnym miejscem pracy.
W analizowanym przedsiêbiorstwie ustalono listê determinantów, które mo¿na uznaæ za bariery os³abiaj¹ce zaanga¿owanie. Pracownicy zwracali uwagê na [12, s. 11]:
1) potrzebê doceniania ich sukcesów,
2) sprawiedliwe wynagrodzenie, powi¹zane z wk³adem ich
pracy,
3) nagradzanie i promowanie najlepszych,
4) ³atwiejszy dostêp do cz³onków zarz¹du,
5) uwzglêdnianie ich sugestii i opinii w pracy.
Uzyskana lista barier pokrywa siê z wczeniejszymi rozwa¿aniami teoretycznymi i uzyskanymi wynikami badañ w innych firmach. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e pracownicy chc¹ anga¿owaæ siê w funkcjonowanie firm, lecz nale¿y stworzyæ
im pozytywne ku temu warunki. Bariery dla zaanga¿owania pracowniczego znajduj¹ siê zarówno po stronie uwarunkowañ materialnych, np. sprawiedliwe wynagrodzenie,
jak i niematerialnych, np. relacje z prze³o¿onymi, kontakt
z cz³onkami zarz¹du.
5. Podsumowanie
Konsensus rozwa¿añ teoretycznych i praktycznych na temat determinant ujawniaj¹cych siê jako bariery dla budowania zaanga¿owania pracowniczego jest nastêpuj¹cy: zarz¹dzanie zaanga¿owaniem jest procesem trudnym, wymagaj¹cym wielu dzia³añ zarówno na p³aszczynie materialnej,
jak i niematerialnej zarz¹dzania personelem. Przebieg procesu zak³óca wiele czynników, które próbowano w publikacji
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Rys. 7. Strefy zaanga¿owania pracowniczego w przedsiêbiorstwach (na podstawie Aon Hewitt Employee Research Database)

Rys. 8. Wyniki badañ poziomu zaanga¿owania w ArcelorMittal Poland S.A. (na podstawie: [12])
scharakteryzowaæ, prowadz¹c rozwa¿ania teoretyczne, poparte ogólnodostêpnymi wynikami badañ, a pochodz¹ce
z ró¿nych róde³. Zaanga¿owanie wymaga zmiany zachowañ ludzi, którzy musz¹ chcieæ realizowaæ nie tylko bie¿¹ce, powierzone im zadania, ale przede wszystkim musz¹
chcieæ kreowaæ przysz³oæ firmy, w³¹czaj¹c siê w jej doskonalenie na ka¿dym etapie jej rozwoju.
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LEVEL OF THE EMPLOYEE ENGAGEMENT IN
ENTERPRISES IN POLAND AND ABROAD
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Abstract:
The article presents the issues connected with building employee engagement in an enterprise. In the theoretical part
of the paper a characteristics of the basic factors determining the functioning of the enterprise through employee
engagement was prepared. The mentioned part of the paper
is a result of the overview of national and foreign literature.
The different authors typologies were presented in the part
of the article. Particular determinants were analysed in context of barriers for building the higher level of employee
engagement. The practical part of the paper presents the level of employee engagement in a real enterprises in the
World, in European Union and in Poland as a verification of
theory in practice. Additionally, ArcelorMittal Poland SA
was a case study here. The enterprise functions on the Polish steel and metallurgical products market. Building employee engagement level in the analysed enterprise is lower
than the theoretical foundations. In the situations enterprises suffer a loss. They want to higher employee engagement
level in their enterprises. Although, the article presents the
results of seasonal measurements of the employee engagement level in the enterprises. Their detailed analysis was
not the topic of this publication and may serve as a basis for
further analysis.
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