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Zielone wyzwania dla organizacji - porozmawiajmy 
o Green HRM w praktyce gospodarczej

Prezentacja do pobrania ze strony: www.izabelarozanska.com.pl

Informacje o konkursach:

• Przewidujemy 3 konkursy z nagrodami: gadżety #lesswaste, książki, gadżety 
wydziałowe

• Aby swobodnie i wygodnie wziąć udział w konkursie najlepiej wykorzystać 2 
oddzielne urządzenia (np. komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe)
• możliwy jest udział na 1 urządzeniu w przeglądarce.

• Konkursy będą odbywać się na stronie www.menti.com

• Podczas prezentacji wyświetlona zostanie strona internetowa z konkursem, na 
której podany będzie kod dostępu 

• Kod dostępu należy wpisać na swoim urządzeniu na stronie www.menti.com

• Następnie należy wpisać swoje imię i nazwisko

• Po zapisaniu wszystkich uczestników rozpocznie się konkurs – odpowiedzi w 
konkursie należy udzielać na swoim urządzeniu na stronie www.menti.com.

• Zobaczmy, jak działa Menti…



Wprowadzenie
Jakie słowa/pojęcia kojarzą Ci 
się z Green Human Resources
Management (GHRM), czyli
zielonym zarządzaniem 
zasobami ludzkimi?

• Odpowiadamy na 
www.menti.com

• Można udzielać wielu 
odpowiedzi

Wprowadzenie

Przed następną rundą prosimy poczekać na odpowiedzi innych osób!
• warto inspirować się odpowiedziami innych w kolejnej rundzie!



Green HRM,
zielone zarządzanie 
zasobami ludzkimi

Koncepcja zarządzania zasobami 
ludzkimi uwzględniająca kontekst 
ekologiczny jako podstawę 
podejmowanych decyzji 
kadrowych.

Jej przejawem są określone 
praktyki GHRM opracowywane 
i wdrażane w celu kształtowania 
określonych zachowań
pracowników poprawiających 
wyniki środowiskowe całej firmy.



Green HRM
Podział zielonych praktyk ZZL

• Zielone planowanie zasobów ludzkich

• Zielone pozyskiwanie pracowników

• Zielony rozwój pracowników

• Zielone zaangażowanie pracowników

• Zielone motywowanie pracowników

• Zielone zarządzanie wydajnością
pracowników

• Zielone odejścia pracowników



Wprowadzenie
Prosimy o przypisanie określonych 
praktyk GHRM do poszczególnych 
obszarów zarządzania zasobami 
ludzkimi, czyli:
• planowania zatrudnienia
• pozyskiwania pracowników
• rozwoju pracowników
• zaangażowania/motywowania 

pracowników
• zarządzania wydajnością 

pracowników
• odejść pracowników

Konkurs nr 1

W konkursie zaprezentowanych będzie 
5 praktyk GHRM
Odpowiadamy na www.menti.com



• uwzględnianie przez firmę 
aspektów ekologicznych 
w strategii zarządzania 
zasobami ludzkimi

• uwzględnianie aspektów 
ekologicznych w procedurach
z obszaru zarządzania 
zasobami ludzkimi

• planowanie zatrudnienia 
określonej liczby 
pracowników o 
odpowiednich 
kompetencjach 
ekologicznych

• analiza rynku pracy pod 
kątem dostępności 
kandydatów z 
kompetencjami 
ekologicznymi

Zielone planowanie
zasobów ludzkich



• uwzględnianie w opisach stanowisk 
pracy zadań ekologicznych dla 
pracowników

• włączenie wymagań ekologicznych 
do ogłoszeń rekrutacyjnych

• preferowanie w rekrutacji 
kandydatów z doświadczeniem w 
działalności ekologicznej

• ocena kandydatów do pracy pod 
kątem motywacji do działań 
ekologicznych w firmie

• zapoznanie nowych pracowników z 
działalnością i sukcesami 
ekologicznymi firmy

• prezentowanie nowym 
pracownikom dobrych przykładów 
zachowań ekologicznych w firmie

Zielone pozyskiwanie
pracowników



• działania zwiększające 
świadomość/ wiedzę 
ekologiczną 
pracowników (np. 
szkolenia, spotkania)

• wzrost kompetencji 
ekologicznych (np. 
warsztaty z zakresu 
efektywności 
energetycznej, 
zarządzania odpadami, 
ochrony/zużycia 
zasobów, recyklingu)

• promowanie postaw 
ekologicznych wśród 
pracowników (np. 
biuletyny)

Zielony rozwój
zasobów ludzkich



• zachęcanie pracowników do działań 
ekologicznych 

• wprowadzenie systemu wsparcia dla 
pracowników w kwestiach 
ekologicznych

• tworzenie warunków do 
zawiadamiania kierownictwa o 
działaniach nieekologicznych

• zachęcanie pracowników do 
proekologicznego dzielenia się 
zasobami np. car sharing, car pooling

• wsparcie przez przełożonych 
aktywności pracowników na rzecz 
ekologii

• tworzenie zespołów ekologicznych
• promowanie liderów wspierających 

aktywność ekologiczną
• angażowanie pracowników do 

zgłaszania usprawnień ekologicznych

Zielone
zaangażowanie
pracowników



• podwyżki wynagrodzenia uzależnione od 
wyników ekologicznych pracownika

• nagrody finansowe za osiągnięcia w 
zakresie ochrony środowiska

• dofinansowanie do konferencji/szkoleń 
wspierających działania ekologiczne

• nagradzanie sugestii pracowników 
dotyczących usprawnień ekologicznych w 
firmie

• świadczenia dodatkowe (green benefits) 
wspierające ochronę środowiska

• nagrody niepieniężne za wyniki ekologiczne
• elastyczny czas pracy w celu podejmowania 

działalności ekologicznej
• narzędzia dyscyplinarne dla pracowników 

za przewinienia ekologiczne
• zwolnienie pracownika z firmy na 

podstawie poważnych przewinień 
ekologicznych

• uzależnienie rozwoju kariery zawodowej od 
wyników ekologicznych pracownika

Zielone
motywowanie 
pracowników



• wyznaczanie 
celów ekologicznych 
dla pracowników

• uwzględnianie 
kryteriów 
ekologicznych w 
procesie oceny 
pracowników

• przekazywanie 
informacji zwrotnej 
pracownikom na 
temat ich wyników 
ekologicznych

Zielone zarządzanie 
wydajnością 
pracowników



• analiza, czy kwestie 
środowiskowe są 
powodem rezygnacji 
z pracy 

• wykorzystanie rozmów 
z odchodzącymi 
pracownikami w celu 
oceny przez nich praktyk 
proekologicznych 
stosowanych w firmie

• zbieranie od 
odchodzących 
pracowników pomysłów 
na usprawnienia 
działalności 
proekologicznej firmy

Zielone odejścia 
pracowników



Badania ankietowe wśród 
menedżerów i pracowników 
z firm regionu łódzkiego

1. Badanie (2019) – 120 respondentów: Badanie dot. zakresu stosowania praktyk 
GHRM i ich wpływu na wyniki środowiskowe organizacji

• mężczyźni (53%), wiek 21-30 lat (70%), specjaliści (56%), pracownicy 
szeregowi (26%) lub menedżerowie (18%). Kierunek wykształcenia: 
ekonomiczne (43%), techniczne (27%)

• mikro-małe (35%), średnie-duże (65%), zasięg rynkowy: krajowy (33%), 
międzynarodowy (53%), sektor: usługi (48%), handel (28%), produkcja (24%), 
własność: polska (55%), zagraniczna (34%).

2. Badanie (2021) – 68 respondentów: Ocena gotowości pracowników do 
stosowania praktyk GHRM w organizacji:

• mężczyźni (77%), wiek 21-30 lat (85%), specjaliści (57%), pracownicy 
szeregowi (35%) lub menedżerowie (7%). Kierunek wykształcenia: 
techniczne (56%), ścisłe (19%)

• mikro-małe (38%), średnie-duże (62%), zasięg rynkowy: krajowy (16%), 
międzynarodowy (72%), sektor: usługi (69%), handel (16%), produkcja 
(15%), własność: polska (52%), zagraniczna (44%).



• 77% respondentów postrzega wdrożenie przynajmniej 1 praktyki green HR w firmie!

Zakres stosowania praktyk GHRM
w badanych firmach

33% 
podało 

przykłady

cele dla firmy
i pracowników 
wynikające 
z polityki 
środowiskowej 
i ISO 14001

brak szkolenia środowiskowe, 
instrukcje segregacji 
odpadów, naklejki 
zachęcające do 
oszczędzania wody 
i energii elektrycznej

nagrody za zielone 
pomysły, 
współfinansowanie 
zakupu rowerów; 
środowiskowe 
imprezy 
integracyjne

zwiększanie 
wydajności i redukcja 
kosztów poprzez 
przejście na 
elektroniczny obieg



Co wpływa na zakres stosowania praktyk 
Green HRM w firmie?

W jakim celu stosujemy praktyki Green HRM?



Zakres implementacji SD

Środowisko wdrażania praktyk GHRM
• Praktyki GHRM są w większym zakresie 

wdrażane/postrzegane w firmach, które 
implementują zasady koncepcji 
zrównoważonego rozwoju (rxy = 0,64)

Wniosek:
• Zakres stosowania praktyk GHRM jest

istotnie, pozytywnie i silnie determinowany 
przez implementację zasad koncepcji 
zrównoważonego rozwoju (SD) 
w badanych przedsiębiorstwach.



Środowisko wdrażania praktyk GHRM
Metodyka ADKAR w ocenie implementacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w firmach:
• Świadomość i potrzeby (Awarness

and Desire)
• Wiedza (Knowledge)
• Zdolność (Ability) 
• Umacnianie (Reinforcement)

Wpływ etapów implementacji koncepcji
zrównoważonego rozwoju na zakres 
stosowania praktyk GHRM:

Świadomość i potrzeby 0,01

Wiedza -0,10

Zdolność 0,61**

Umacnianie 0,12



Praktyki GHR a wyniki środowiskowe firmy

skuteczność działań prośrodowiskowych firmy

Zielone procesy:
• ograniczanie 

zużycia zasobów 
naturalnych,

• zapewnienie, że 
działalność nie szkodzi 
środowisku 
naturalnemu.

Zielone produkty/usługi:
• modyfikowana oferta, 

innowacje produktowe
• wzrost efektywności 

energetycznej, 
minimalizowanie odpadów, 
wykorzystywanie surowców 
przyjaznych dla środowiska,

• wzrost trwałości produktów
• możliwości ich recyklingu.

Zielone zarządzanie:
• metody zarządzania 

transformujące
systemy i funkcje 
przedsiębiorstwa 
w przyjazne dla 
środowiska naturalnego.



POZIOMY ANALIZY – mierniki wyników 
środowiskowych firmy
Poziom indywidualny: osiągnięcia pracowników/menedżerów, np.: ograniczanie 
marnotrawstwa zasobowego, unikanie szkód środowiskowych i zanieczyszczeń, 
transformacja metod pracy w przyjazne dla środowiska, podejmowanie inicjatyw i 
motywowanie innych do aktywności proekologicznej.

Poziom zespołowy: osiągnięcia zespołów roboczych lub komórek organizacyjnych, 
np.: dzielenie się wiedzą, inicjowanie wspólnych projektów proekologicznych, 
transformacja metod pracy zespołowej w kierunku prośrodowiskowym, promocja 
zachowań i inicjatyw proekologicznych w firmie.

Poziom organizacyjny/korporacyjny: osiągnięcia całego przedsiębiorstwa, np.: 
ograniczanie emisji i zużycia zasobów, wykorzystywanie energii i surowców 
przyjaznych środowisku, wprowadzanie proekologicznych produktów/usług, 
prowadzenie działalności zgodnie z wymogami prawa ekologicznego, podejmowanie 
projektów i inwestycji prośrodowiskowych, uznanie otoczenia za efekty 
proekologiczne.

Poziom międzyorganizacyjny: osiągnięcia wynikające z relacji i sieci powiązań z 
interesariuszami, np.: wspólne cele prośrodowiskowe, dyfuzja wiedzy i rozwiązań 
proekologicznych między partnerami, podejmowanie wspólnych projektów 
ekologicznych, selekcja partnerów z punktu widzenia kryteriów środowiskowych.



Efekty wdrażania praktyk GHRM

Praktyki GHRM istotnie wpływają na poprawę wyników 
środowiskowych:
• na poziomie indywidualnym, rxy = 0,26**

• na poziomie zespołowym, rxy = 0,42**

• na poziomie organizacyjnym, rxy = 0,58**

• na poziomie międzyorganizacyjnym, rxy = 0,46**



Czy pracownicy są gotowi na stosowanie praktyk 
GHRM?

Jakie praktyki GHRM są najbardziej oczekiwane 
przez pracowników?

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=gHm8pMk9sF4



Wprowadzenie
Które praktyki Green HRM są 
najbardziej oczekiwane przez 
respondentów na następujących 
etapach procesu kadrowego:
• pozyskiwanie pracowników
• rozwój pracowników
• motywowanie pracowników
• zarządzanie wydajnością pracowników
• odejścia pracowników

Konkurs nr 2

W każdym przypadku zaprezentowane zostaną 3 przykładowe praktyki GHRM
– wybierz jedną, która jest najbardziej oczekiwana przez respondentów
Odpowiadamy na www.menti.com



Ocena gotowości respondentów do 
stosowania praktyk GHRM

1) Prezentowanie nowym pracownikom dobrych przykładów 
zachowań ekologicznych w firmie (4,37)

2) Możliwość rozwoju umiejętności ekologicznych (np. 
efektywność energetyczna, zarządzanie odpadami, ochrona/ 
zużycie zasobów, recykling) (4,32)

3) Świadczenia dodatkowe (green benefits) wspierające 
ochronę środowiska, np. dofinansowanie zakupu 
rowerów/biletów miesięcznych (4,29)

6) Zachęcanie pracowników do działań ekologicznych na 
swoim stanowisku pracy, np. poprzez oszczędność energii, 
ograniczenie odpadów (4,06)

9) Uwzględnianie przez firmę aspektów ekologicznych w 
strategii zarządzania zasobami ludzkimi (3,94)

18) Przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom na 
temat ich wyników ekologicznych (3,59)

20) Wykorzystanie rozmów z odchodzącymi pracownikami w 
celu oceny przez nich praktyk proekologicznych stosowanych 
w firmie (3,54)
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Ocena gotowości respondentów do 
stosowania praktyk GHRM

Praktyki GHRM w najmniejszym stopniu oczekiwane przez 
respondentów (m < 2,5):

• 2. Zielone pozyskiwanie: preferowanie w rekrutacji kandydatów z 
doświadczeniem w działalności ekologicznej (2,47)

• 6. Zielone zarządzanie wydajnością: uwzględnianie kryteriów 
ekologicznych w procesie oceny pracowników (2,44)

• 5. Zielone motywowanie: narzędzia dyscyplinarne dla pracowników 
(np. nagany) za przewinienia ekologiczne (2,15)

• 5. Zielone motywowanie: zwolnienie pracownika z firmy na podstawie 
poważnych przewinień ekologicznych (1,87)

• 5. Zielone motywowanie: uzależnienie rozwoju kariery zawodowej od 
wyników ekologicznych pracownika (1,82)



Determinanty gotowości respondentów 
do stosowania praktyk GHRM

Zielona kultura organizacyjna:
• proekologiczne wsparcie ze strony liderów
• indywidualne i zespołowe nastawienie na działalność proekologiczną
Zrównoważony rozwój:
• działania na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska
• rozwój nie degradujący zasobów naturalnych
Presja regulacji prawnych:
• podleganie przepisom i wymogom środowiskowym
Presja konkurentów:
• konkurencja w branży oparta na czynnikach ekologicznych
Indywidualne wartości ekologiczne:
• poczucie winy w związku działaniem nieekologicznym
• potrzeba podejmowania działań proekologicznych
Poziom wynagrodzenia:
• niższy / wyższy względem średniego wynagrodzenia w kraju



Wprowadzenie
Jaki czynnik w największym 
stopniu wpływa na gotowość 
pracowników do stosowania 
praktyk Green HRM?
• Zielona kultura organizacyjna
• Zrównoważony rozwój
• Presja regulacji prawnych
• Presja konkurentów
• Indywidualne wartości 

ekologiczne
• Poziom wynagrodzenia

Konkurs nr 3

Odpowiadamy na www.menti.com



Ocena gotowości respondentów do 
stosowania praktyk GHRM - determinanty

Determinanty
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Związane z działalnością ekologiczną firmy:
zielona kultura
organizacyjna

zrównoważony rozwój 0,50* 0,55**

Związane z otoczeniem firmy:
presja regulacji
prawnych

presja konkurentów -0,42*

Związane z pracownikiem:
indywidualne wartości
ekologiczne

0,55** 0,57** 0,54** 0,34* 0,50** 0,27* 0,35** 0,45**

wynagrodzenie -0,22* -0,24*



Przyszłość
Aktualny zakres stosowania praktyk GHRM w firmie

Moje nastawienie do praktyk GHRM

Zakres stosowania praktyk GHRM w perspektywie 5 lat



Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Przejrzyj nasze publikacje:
• Matejun M., Matusiak B.E., Różańska-Bińczyk I., Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych 

przedsiębiorstw, [w:] Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 61-76.

• https://www.matejun.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020_Marek_Matejun_Bozena_Matusiak_Izabela_Rozanska-
Binczyk_Praktyki_green_HR_a_wyniki_srodowiskowe_wspolczesnych_przedsiebiorstw.pdf

• Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B.E., Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] 
Cewińska J., Krejner-Nowecka A., Winch S. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2020, s. 77-91.

• https://www.matejun.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020_Izabela_Rozanska-
Binczyk_Marek_Matejun_Bozena_Matusiak_Praktyki_green_HR_we_wspolczesnych_przedsiebiorstwach.pdf

• Matusiak B.E., Matejun M., Różańska-Bińczyk I., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko 
implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Urbaniak M., Tomaszewski A., (red.), 
Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 111-124.

• https://www.matejun.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020_Bozena_Matusiak_Marek_Matejun_Izabela_Rozanska-
Binczyk_Koncepcja_zrownowazonego_rozwoju_jako_srodowisko_implementacji_praktyk_green_HR_we_wspolczesnych_przeds
iebiorstwach.pdf

Weź udział w naszych badaniach:
• Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji:

• https://forms.gle/nEDrYwGPU84b1MzZ7

• Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MSP

• https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=KO6cKrYwD8c%3D

• Dla uczestników czekają profesjonalne certyfikaty i inne korzyści!!
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Zielone wyzwania dla organizacji
- porozmawiajmy o Green HRM 
w praktyce gospodarczej

https://taigacompany.com/what-is-a-green-employee/
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