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1.	Imię	i	nazwisko  
Tomasz Ingram 

2.	Posiadany	stopień	naukowy  
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzania, nadany uchwałą Rady 

Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego z dnia 29 

stycznia 2009 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Polityki 

rekrutacji i selekcji a efektywność organizacji”. 

3.	Dotychczasowe	zatrudnienie  
01.03.2003 - obecnie – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach, asystent, od 1.10.2010 - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach –

adiunkt. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.): monografia naukowa Ingram, T. 

„Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na 

wyniki przedsiębiorstwa” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, Katowice 2016, s. 200, ISBN: 978-83-7875-278-3.  

4.	Charakterystyka	głównego	osiągnięcia	naukowego	
 

Monografia pt. „Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w 

kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 200, ISBN: 978-83-7875-278-3. 

Od momentu uzyskania stopnia doktora w 2009 roku moje zainteresowania badawcze 

skupione były przede wszystkim na problematyce zarządzania talentami i zarządzania 

pracownikami w dojrzałym wieku, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innowacyjności 

organizacji, a ich zwieńczeniem jest monografia pod nazwą „Zarządzanie talentami i 

pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa” 

wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2016 roku. 
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Recenzentem wydawniczym tej monografii jest prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski z 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie to jest wynikiem realizacji projektu 

badawczego finansowanego ze źródeł Narodowego Centrum Nauki, nr 2012/05/D/HS4/01521 

zatytułowanego „Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: perspektywa organizacyjna”, 

którego jestem kierownikiem. Monografię tę uważam za swoje osiągnięcie naukowe, zgodnie 

z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, z późniejszymi zmianami). 

Motywacją do podjęcia badań w obszarze zarządzania talentami i pracownikami w 

dojrzałym wieku było kilka poczynionych obserwacji, a w szczególności: rosnącego 

znaczenia tych koncepcji zarówno w płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej, 

podkreślanego braku podstaw teoretycznych zarządzania talentami przy równocześnie 

wskazywanych teoretycznych związkach zarzadzania wyjątkowymi pracownikami z 

wynikami przedsiębiorstwa. Kolejnym powodem wysiłków badawczych był także 

podkreślany przez badaczy 1  brak badań dotyczących związków pomiędzy dwoma 

podstawowymi konstruktami teoretycznymi – zarządzaniem talentami i zarządzaniem 

pracownikami w dojrzałym wieku. Powyższe przesłanki otwierają interesujące pole rozważań 

teoretycznych dotyczących związków pomiędzy zarządzaniem talentami, zarzadzaniem 

pracownikami w dojrzałym wieku i wynikami przedsiębiorstwa. Istotą jest zatem odpowiedź 

na pytanie badawcze: jaki jest związek zarządzania talentami i pracownikami w dojrzałym 

wieku z wynikami przedsiębiorstwa? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że 

zarządzanie talentami jest relatywnie młodą dziedziną wiedzy i nie posiada utrwalonych i 

ugruntowanych podstaw teoretycznych. Jest ono raczej zbiorem zjawisk występujących na 

różnych poziomach analizy – indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Istniała zatem 

potrzeba uporządkowania rozważań w tym obszarze i zbudowania struktury, która będzie 

służyła dalszym dociekaniom w tym aspekcie.  

Analiza literatury przedmiotu doprowadziła do identyfikacji luk: teoretycznej, 

empirycznej i metodologicznej. Pierwsza z nich dotyczy braku spójnej koncepcji zarządzania 

talentami na poziomie organizacyjnym i ich związku z wynikami przedsiębiorstwa. Dorobek 

zarządzania talentami jest w znacznym stopniu rozproszony i przepełnionych wewnętrznymi 

sprzecznościami. Podobnie, dorobek w obszarze zarządzania pracownikami w dojrzałym 

																																																								
1 Collings, D.G. i Mellahi, K. 2009. Strategic talent management: A review and research agenda. Human 
Resource Management Review, 19(4): 304-313; Dries, N. 2013. Talent management, from phenomenon to 
theory: Introduction to the Special Issue. Human Resource Management Review, 23(4):267-271; Lewis, R.E. i 
Heckman, R.J. 2006. Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2): 139-
154. 
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wieku nie ma ugruntowanych podstaw, a badania w tym obszarze rzadko odnoszą się do 

poziomu organizacji. Luka empiryczna dotyczy zależności pomiędzy zarządzaniem talentami, 

zarządzaniem pracownikami w dojrzałym wieku i wyników przedsiębiorstwa. Brak jest w 

tym obszarze udokumentowanych, empirycznych dowodów na istnienie związków pomiędzy 

tymi konstruktami. Na płaszczyźnie metodologicznej zaobserwować można brak 

zintegrowanych narzędzi pomiaru zmiennych  zarówno zarządzania talentami jak i 

zarządzania pracownikami przedsiębiorstwa w dojrzałym wieku.  

Wypełnienie wskazanych luk przyczyniło się do uzupełnienia wiedzy w zakresie 

struktury badanych zjawisk, ich przyczyn oraz efektów. Pozwoliło również na zrealizowanie 

głównego celu pracy, którym było określenie wpływu zarządzania talentami oraz zarządzania 

pracownikami w dojrzałym wieku na wyniki przedsiębiorstwa. Zarządzanie talentami jest 

definiowane jako zbiór strategii, praktyk, funkcji lub działań ukierunkowanych na 

znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz organizacji pracowników posiadających 

ponadprzeciętne kompetencje i ich osadzaniu na kluczowych z perspektywy potrzeb 

organizacji stanowiskach. Tak rozumiane zarządzanie talentami przepełnione jest 

wewnętrznymi sprzecznościami, z którymi muszą sobie radzić menedżerowie podejmujący 

strategiczne decyzje. Wymaga ono zatem wypracowania zbioru organizacyjnych polityk 

dotyczących zarządzania tą szczególną grupą pracowników. W toku realizacji tego celu 

dokonana została operacjonalizacja konstruktu, a dla jej przeprowadzenia wykorzystano 

metodę opisaną przez DeVellis’a2.  

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku określono jako spójne, strategiczne 

podejście do wykorzystania potencjału drzemiącego w pracownikach w grupie wiekowej 50+, 

przy czym przyjęto, że badaniu poddawane będą polityki zarządzania pracownikami w 

dojrzałym wieku stanowiące dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem zbiór wytycznych do 

podejmowania decyzji. Ponieważ brak było w literaturze spójnego podejścia do badania 

polityk zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku dokonano operacjonalizacji konstruktu 

w oparciu o teoretyczne opracowanie Taylora i Walkera3 zgodnie z procedurą opisaną przez 

DeVellisa. Operacjonalizacja została poddana krytyce na corocznej konferencji British 

Academy of Management w Portsmouth, Wielka Brytania, 2015. 

																																																								
2 DeVellis, R.F. 2012. Scale development: Theory and Applications.  Thousand Oaks: Sage Publications. 
3 Taylor, P. i Walker, A. 1998. Policies and practices towards older workers: A framework for comparative 
research, Human Resource Management Journal, 8(3): 61-76.  
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Ogólna teza pracy brzmi następująco: zarządzanie talentami oraz zarządzanie 

pracownikami w grupie wiekowej 50+ są istotnymi elementami pozwalającymi wyjaśniać 

osiągane przez przedsiębiorstwa wyniki. Oprócz głównego pytania badawczego w pracy 

postawiono również pytania szczegółowe: 

1. Jak rozwiązania z obszaru zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w grupie 

wiekowej 50+ wpływają na wyniki przedsiębiorstwa? 

2. Jakie są wzajemne związki pomiędzy zarządzaniem talentami i zarządzaniem 

pracownikami w grupie wiekowej 50+? 

3. W jaki sposób uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne zarządzania talentami i 

zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+ wpływają na kształt tych rozwiązań? 

4. Jaką rolę w zależnościach pomiędzy zarządzaniem talentami i pracownikami w dojrzałym 

wieku a osiąganiem wysokich wyników przedsiębiorstwa odgrywają uwarunkowania 

wewnętrzne i zewnętrzne? 

Przeprowadzone badania literatury przedmiotu oraz dociekania empiryczne pozwoliły 

na realizację celów badawczych, którymi były w zakresie teoriopoznawczym: 

• uporządkowanie dorobku w obszarze zarządzania talentami i zarządzania pracownikami 

w grupie wiekowej 50+ prowadzące do spójnych koncepcji tych zjawisk,  

• identyfikacja wzajemnych powiązań pomiędzy zarządzaniem talentami, zarządzaniem 

pracownikami w grupie wiekowej 50+ i wynikami przedsiębiorstwa,  

• identyfikacja zmiennych warunkujących (determinant, moderatorów i mediatorów) 

zależności pomiędzy zarządzaniem talentami, zarządzaniem pracownikami w grupie 

wiekowej 50+ i wynikami przedsiębiorstwa  

• skonstruowanie, na podstawie badań literatury ze wspomnianych obszarów, modelu 

badawczego, który uwzględnia zależności pomiędzy zarządzaniem talentami, 

zarządzaniem pracownikami w grupie wiekowej 50+, wynikami przedsiębiorstwa oraz ich 

determinantami. 

Cele empiryczne postawione przed monografią to odpowiednio:  

• empiryczna weryfikacja koncepcji zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w 

grupie wiekowej 50+,  

• zbadanie zależności pomiędzy zarządzaniem talentami, zarządzaniem pracownikami w 

grupie wiekowej 50+ i wynikami przedsiębiorstwa  

• zbadanie zależności pomiędzy czynnikami determinującymi zarządzanie talentami, 

zarządzanie pracownikami w grupie wiekowej 50+ i wynikami przedsiębiorstwa. 
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 Uzupełnieniem celów teoriopoznawczych i empirycznych był cel praktyczny, którym jest 

wskazanie spójnego zestawu zaleceń praktycznych dla zarządzających przedsiębiorstwami w 

obszarach zarządzania talentami i pracownikami w dojrzałym wieku. 

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się ze wstępu, czterech 

rozdziałów i zakończenia. Treść pracy można umownie podzielić na dwie uzupełniające się 

części, choć elementy teoretyczne, metodyczne i empiryczne wzajemnie przenikają się ze 

względu na złożoność podejmowanych rozważań. Wśród elementów metodologicznych 

wyszczególnić można konceptualizację i operacjonalizację konstruktów „zarządzanie 

talentami” i „zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku” a także opis prowadzonych 

badań, wykorzystanych metod badawczych (statystycznych i ekonometrycznych), doboru 

próby badawczej, charakterystyki zmiennych i ich pomiaru. Elementy empiryczne zawarte są 

przede wszystkim w rozdziale czwartym, gdzie zaprezentowano wyniki przeprowadzonych 

badań dotyczące związków pomiędzy zarządzaniem talentami, zarządzaniem pracownikami 

w dojrzałym wieku i wynikami przedsiębiorstwa w kontekście struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa, klimatu sprzyjającego twórczości, strategii przedsiębiorstwa oraz 

charakterystyk jego otoczenia: wrogości, dynamiki i złożoności. 

Część pierwsza, składająca się z dwóch rozdziałów stanowi wynik szerokich badań 

literaturowych, a celem było rozpoznanie i uporządkowanie rozważań dotyczących 

zarządzania talentami w przedsiębiorstwie i zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku. 

Rozważania te prowadzone są w szerszym kontekście obejmującym wyniki przedsiębiorstwa 

oraz podstawowe determinanty zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w 

dojrzałym wieku – strategię przedsiębiorstwa i klimat sprzyjający twórczości, strukturę 

organizacyjną przedsiębiorstwa oraz charakterystyki otoczenia. W badaniach literaturowych 

wykorzystano ponad 400 opracowań i publikacji korzystając z prac krajowych jak i 

najnowszego dostępnego dorobku światowego. 

W rozdziale pierwszym trzonem prowadzonych rozważań jest zarządzanie talentami, 

które osadzone jest silnie w teorii zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego też dla wskazania 

podstaw teoretycznych koncepcji rozważania rozpoczęto od charakterystyki zarządzania 

zasobami ludzkimi jako fundamentu zarządzania talentami. W następnym kroku 

przeprowadzono krytyczne analizy literatury dotyczące zarządzania talentami 

(przeprowadzono analizy 44 zidentyfikowanych podejść do definiowania zarządzania 

talentami) poprzedzone analizą sposobów postrzegania talentów w organizacji 

(zidentyfikowano i poddano analizie 42 definicje zlokalizowane w literaturze). Następnie 

zaprezentowano podejście do zarządzania talentami oparte na ujęciu dialektycznym, które 
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zgodnie z wiedzą Autora jest pierwszym takim spojrzeniem na problematykę zarządzania 

talentami nie tylko w kraju, ale również na świecie. W kolejnym kroku konstrukt 

„zarządzanie talentami” powiązany został konceptualnie z wynikami przedsiębiorstwa, by w 

końcowym fragmencie rozdziału przedstawić jego związki z czynnikami determinującymi 

jego kształt. Spośród wielu zmiennych tworzących kontekst zarządzania talentami wybrano 

strategię przedsiębiorstwa i klimat sprzyjający twórczości, strukturę organizacyjną 

przedsiębiorstwa oraz charakterystyki otoczenia. Treścią tej części są także zależności 

pomiędzy poszczególnymi konstruktami leżącymi w kręgu moich zainteresowań badawczych. 

W rozdziale drugim uwagę skoncentrowano na zarządzaniu pracownikami w 

dojrzałym wieku. Rozważania rozpoczęto od ukazania wyzwań demograficznych stojących 

przed przedsiębiorstwami. W ślad za tym syntetycznie przybliżono charakterystyki starszych 

pracowników koncentrując uwagę na problemach ich cech osobowych, dyskryminacji i 

wypalenia zawodowego. W następnym kroku przedstawiono strategie i działania 

przedsiębiorstw kierowane na wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników, co 

umożliwiło wypracowanie spójnego podejścia do zarządzania pracownikami w dojrzałym 

wieku. Całość kończy się podjęciem próby syntezy dwóch nurtów – zarządzania talentami i 

zarządzania wiekiem (pracownikami w dojrzałym wieku). To właśnie w tym miejscu 

wskazano na teoretyczne powiązania tych dwóch, pozornie odległych od siebie, koncepcji. 

Rozdziały trzeci i czwarty opisują odpowiednio metodykę prowadzonych badań 

empirycznych oraz ich wyniki. I tak, rozdział trzeci jest poświęcony syntezie prowadzonych 

rozważań, a analizy literatury prowadzone w początkowej jego części prowadzą do 

skonstruowania modelu badawczego przedstawionego na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Zależności pomiędzy organizacyjnym zarządzaniem talentami, politykami 
zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku i wynikami przedsiębiorstwa w kontekście 
struktury organizacyjnej, strategii przedsiębiorstwa, klimatu sprzyjającego twórczości oraz 
otoczenia przedsiębiorstwa 

	

Źródło: opracowanie własne – zaczerpnięte z monografii Ingram, T. 2016. „Zarządzanie talentami i 
pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 101. 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami literatury kluczowym elementem modelu są: 

zdolność do godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze zarządzania talentami oraz 

polityki zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku, które są wzajemnie zależne, oraz 

wyniki przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa, klimat 

sprzyjający twórczości oraz otoczenie przedsiębiorstwa. Dwie kluczowe zmienne są 

powiązane z wynikami przedsiębiorstwa a ich determinantą jest struktura organizacyjna 

przedsiębiorstwa. Strategia przedsiębiorstwa oraz klimat sprzyjający twórczości są 

mediatorami zależności pomiędzy zdolnościami do godzenia sprzeczności strategicznych w 

obszarze zarządzania talentami oraz polityk zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku i 

wynikami przedsiębiorstwa. W zależnościach tych otoczenie przedsiębiorstwa odgrywa rolę 

moderującą. Zależności przedstawione w modelu zaprezentowanym na rysunku 1 są 

odzwierciedleniem badań literatury i opisane przez 7 hipotez badawczych, z których ostatnia 

została podzielona na dwie hipotezy cząstkowe. Brzmią one następująco: 

H1. Zdolność do godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarządzania 

talentami jest pozytywnie powiązana z wynikami przedsiębiorstwa; 

Struktura 
organizacyjna 

przedsiębiorstwa 

Otoczenie 
przedsiębiorstwa 

Zdolność do godzenia 
sprzeczności strategicznych 

o obszarze zarządzania 
talentami 

Strategia	
przedsiębiorstwa	

Klimat sprzyjający 
twórczości 

Wyniki 
przedsiębiorstwa 

Polityki zarządzania 
pracownikami w dojrzałym 

wieku 

H1, H2 

H6 

H3 

H4 

H5 

H4 

H5 

H6 

H7 

H4 

H5 
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H2. Polityki zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku, zakładające aktywne 

wykorzystanie potencjału tej grupy pracowników, są pozytywnie powiązane z wynikami 

przedsiębiorstwa; 

H3. Zdolność do godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarządzania 

talentami jest pozytywnie powiązana z zarządzaniem pracownikami w grupie wiekowej 50+; 

H4. Strategia przedsiębiorstwa mediuje zależności pomiędzy zdolnościami do godzenia 

sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarzadzania talentami i zarządzania 

pracownikami w grupie wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa; 

H5. Klimat sprzyjający twórczości mediuje zależności pomiędzy zdolnościami do godzenia 

sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarzadzania talentami i zarządzania 

pracownikami w grupie wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa; 

H6. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa kształtuje zdolności do godzenia sprzeczności 

strategicznych w obszarze zarządzania talentami i polityki zarządzania pracownikami w 

grupie wiekowej 50+; 

H7. Otoczenie przedsiębiorstwa moderuje zależność pomiędzy zdolnością do godzenia 

sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarządzania talentami i politykami 

zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa w taki 

sposób, że: 

H7a. Im bardziej wrogie, dynamiczne i złożone otoczenie, tym wyższy wpływ zdolności do 

godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze polityk zarządzania talentami na wyniki 

przedsiębiorstwa oraz; 

H7b. Im bardziej wrogie, dynamiczne i złożone otoczenie, tym wyższy wpływ polityk 

zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+ na wyniki przedsiębiorstwa. 

 Sformułowane hipotezy badawcze poddane zostały weryfikacji empirycznej w toku 

badań opisanych w kolejnym, drugim, punkcie rozdziału. W dalszej kolejności 

scharakteryzowano dobór i strukturę próby badawczej, a finalnie wyniki badań empirycznych 

opracowane zostały na podstawie 332 wypełnionych kwestionariuszy wywiadu w 

przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników, przy czym respondentami 

byli menedżerowie wyższych lub średnich szczebli odpowiedzialni za programy zarządzania 

talentami lub kierownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi (lub im odpowiadający). 

Próba dobrana została w sposób losowy (wylosowana z operatu losowania liczącego 3217 

przedsiębiorstw), a szczegółowe informacje dotyczące procedury losowania i realizacji badań 

przedstawiono w monografii. W kolejnym fragmencie przedstawiono zmienne i miary 

poddawane badaniu, a w szczególności zarządzanie talentami, zarządzanie pracownikami w 



Załącznik 3. Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w 
języku polskim 

	 11	

dojrzałym wieku, wyniki przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, 

strategię przedsiębiorstwa, klimat sprzyjający twórczości oraz charakterystyki otoczenia 

przedsiębiorstwa. Prezentacja zmiennych kończy rozważania prowadzone w rozdziale trzecim 

i stanowi podstawę dla analiz prowadzonych w kolejnej – empirycznej części pracy. 

 W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badań nad zależnościami pomiędzy 

zarządzaniem talentami, zarządzaniem pracownikami w dojrzałym wieku i wynikami 

przedsiębiorstwa w kontekście determinant, mediatorów i moderatorów istnienie i charakter 

relacji. W pierwszej kolejności przeprowadzono proste analizy korelacji Pearsona, które 

wykazały istnienie silnych powiązań pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Znakomita 

większość zależności była istotna statystycznie, co dało podstawy do dalszych działań 

analitycznych. W kolejnym kroku, przy wykorzystaniu modelowania równań strukturalnych, 

estymowano zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Przyjęto przy tym podejście 

zakładające stopniowe wprowadzanie kolejnych zależności do modelu, a ocenę rozpoczęto od 

zależności pomiędzy zarządzaniem talentami i wynikami przedsiębiorstwa; następnie do 

modelu wprowadzano kolejne zmienne: polityki zarządzania pracownikami w dojrzałym 

wieku, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, strategię i klimat sprzyjający twórczości i na 

samym końcu moderatory – charakterystyki otoczenia przedsiębiorstwa: wrogość, dynamikę 

oraz złożoność. W poszczególnych etapach szacowano nie tylko związki bezpośrednie 

pomiędzy zmiennymi, ale oceniano także mediującą rolę strategii i klimatu sprzyjającego 

twórczości oraz moderującą rolę charakterystyk otoczenia. Sumarycznie oszacowano 7 

modeli, które syntetycznie przedstawiono w tabeli 15 monografii. 

 W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych trzy hipotezy zostały 

potwierdzone, 3 zyskały jedynie częściowe wsparcie a dwie sfalsyfikowano. Syntetycznie 

wyniki weryfikacji hipotez przedstawia tabela 1.  

	

Tabela	1.	Podsumowanie	wyników	badań	empirycznych	
Numer 
hipotezy 

Treść Wynik sprawdzenia hipotez 

1 Zdolność do godzenia sprzeczności 
strategicznych w obszarze polityk 
zarządzania talentami jest pozytywnie 
powiązana z wynikami przedsiębiorstwa 

Częściowo potwierdzona, związki występują jedynie 
w izolacji od pozostałych zmiennych kontekstu 

2 Polityki zarządzania pracownikami w 
grupie wiekowej 50+ są pozytywnie 
powiązane z wynikami przedsiębiorstwa 

Sfalsyfikowana, wpływ ma odmienny od założonego 
kierunek 

3 Zdolność do godzenia sprzeczności 
strategicznych w obszarze polityk 
zarządzania talentami jest powiązana z 
zarządzaniem pracownikami w grupie 

Częściowo potwierdzona, związki występują jedynie 
w izolacji od pozostałych zmiennych kontekstu 
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wiekowej 50+ 
4 Strategia przedsiębiorstwa pośredniczy w 

zależności pomiędzy zdolnościami do 
godzenia sprzeczności strategicznych w 
obszarze polityk zarządzania talentami i 
zarządzania pracownikami w grupie 
wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa 

Potwierdzona, związki występują w powiązaniu z 
klimatem sprzyjającym twórczości 

5 Klimat sprzyjający twórczości pośredniczy 
w zależności pomiędzy zdolnościami do 
godzenia sprzeczności strategicznych w 
obszarze polityk zarządzania talentami i 
zarządzania pracownikami w grupie 
wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa 

Potwierdzona, klimat sprzyjający twórczości jest 
istotnym mediatorem zależności pomiędzy 
wymiarem strukturalnym zarządzania talentami a 
wynikami przedsiębiorstwa 

6 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 
jest powiązana ze zdolnościami do godzenia 
sprzeczności strategicznych w obszarze 
zarządzania talentami i politykami 
zarządzania pracownikami w grupie 
wiekowej 50+ 

Potwierdzona, wymiar formalizacji, standaryzacji i 
specjalizacji oraz konfiguracji powiązany jest z 
wymiarami zarządzania talentami oraz politykami 
zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+ 

7 Otoczenie przedsiębiorstwa moderuje 
zależność pomiędzy zdolnością do godzenia 
sprzeczności strategicznych w obszarze 
polityk zarządzania talentami i politykami 
zarządzania pracownikami w grupie 
wiekowej 50+ a wynikami przedsiębiorstwa  

Częściowo potwierdzona, jedynie wrogość otoczenia 
jest istotnym moderatorem zależności 

7a Im bardziej wrogie, dynamiczne i złożone 
otoczenie, tym wyższy wpływ zdolności do 
godzenia sprzeczności strategicznych w 
obszarze polityk zarządzania talentami na 
wyniki przedsiębiorstwa 

Częściowo potwierdzona, jedynie wrogość otoczenia 
jest istotnym moderatorem zależności 

7b Im bardziej wrogie, dynamiczne i złożone 
otoczenie, tym wyższy wpływ polityk 
zarządzania pracownikami w grupie 
wiekowej 50+ na wyniki przedsiębiorstwa 

Sfalsyfikowana, żaden z wymiarów otoczenia nie 
jest istotnym moderatorem zależności 

Źródło: opracowanie własne, tabela zaczerpnięta z treści monografii:  Ingram, T. 2016. „Zarządzanie talentami i 
pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 149-150. 
 

 Na podstawie przeprowadzonych dociekań empirycznych w zakończeniu pracy 

przedstawiono syntetyczny obraz na który składa się kilka konkluzji: 

1. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie jest konstruktem trzywymiarowym, a 

poszczególne wymiary obejmują zdolności do godzenia sprzeczności w obszarach 

strategicznym, strukturalnym i ideologicznym. 

2. Umiejętne zarządzanie talentami wyrażające się w umiejętności godzenia sprzeczności 

strategicznych przedsiębiorstwa umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych wyników, a w 

rezultacie przedsiębiorstwo nabywa zdolności do tworzenia trwałej przewagi 

konkurencyjnej. 

3. Źródeł ponadprzeciętnych wyników przedsiębiorstwa poszukiwać należy nie tylko w 

samej zdolności do godzenia sprzeczności w wymiarach zarzadzania talentami, a w ich 
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powiązaniu ze zmiennymi tworzącymi kontekst: strukturą organizacyjną 

przedsiębiorstwa, jego strategią i klimatem sprzyjającym twórczości.  

4. Wrogość otoczenia istotnie warunkuje zależność pomiędzy zarządzaniem talentami i 

wynikami przedsiębiorstwa stanowiąc jej istotny moderator. Pozostałe wymiary otoczenia 

(dynamika i złożoność) nie mają istotnego wpływu na przedmiotową relację. 

5. Wyniki badań ukazują, że zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku, a w 

szczególności opracowanie i wdrożenie polityk przedsiębiorstwa w tym zakresie, ma 

potencjał do tworzenia wyników, przy czym samo istnienie nastawienia na pracowników 

w grupie wiekowej 50+ nie prowadzi do satysfakcjonujących rezultatów, lecz dopiero 

umiejętne przełożenie tego nastawienia na konkretne działania tworzy warunki, w których 

wpływ może się ujawnić. 

6. Zdolności godzenia sprzeczności w wymiarze ideologicznym zarządzania talentami i 

polityki zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku są ze sobą istotnie powiązane, a 

kierunek tego powiązania wskazuje, że wysokim zdolnościom do godzenia sprzeczności 

we wspomnianym wymiarze zarządzania talentami towarzyszy większa troska o 

wykorzystanie potencjału pracowników w dojrzałym wieku. 

 Wyniki badań niosą potwierdzenie dla postawionej w pracy tezy głównej głoszącej, że 

zarządzanie talentami oraz zarządzanie pracownikami w grupie wiekowej 50+ są istotnymi 

elementami pozwalającymi wyjaśniać osiągane przez przedsiębiorstwa wyniki. 

 Przeprowadzone szerokie studia literatury polskiej i zagranicznej a także badania 

empiryczne stanowią wkład do dynamicznie rozwijającego się nurtu dotyczącego zarządzania 

talentami i zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku. Praca wnosi wkład w rozwój 

dyscypliny zarządzania poprzez: 

1. Udowodnienie, w oparciu o wyniki badań empirycznych, znaczenia zarządzania talentami 

i zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku dla osiągania przez przedsiębiorstwo 

wysokich wyników.  Istotną rolę w tej zależności odgrywają przy tym struktura 

organizacyjna przedsiębiorstwa, stanowiąca antecedencję zarówno zarządzania talentami 

jak i zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku, a także strategia przedsiębiorstwa i 

klimat sprzyjający twórczości, które pełnią rolę mediującą w przedmiotowych 

zależnościach.  

2. Konceptualizację i operacjonalizację zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w 

dojrzałym wieku, co było możliwe dzięki systematyzacji dorobku w przedmiotowych 

obszarach oraz skoncentrowaniu uwagi na strategicznych aspektach obu zjawisk.  
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3. Wykazanie, że spośród trzech badanych charakterystyk otoczenia (wrogości, dynamiki i 

złożoności) jedynie ta pierwsza jest istotnym uwarunkowaniem zewnętrznym zależności 

pomiędzy wymiarami zarządzania talentami i wynikami przedsiębiorstwa. 

4. Udowodnienie, że dopiero wprowadzenie polityk zarządzania pracownikami w dojrzałym 

wieku powoduje pozytywne wyniki przedsiębiorstwa. 

Rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych i analiz mogą stanowić inspirację 

dla przyszłych badań w obszarze zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w 

dojrzałym wieku. Mogą być również punktem odniesienia dla wyjaśnień rezultatów 

uzyskiwanych w wyniku innych badań. Przedstawione w monografii implikacje praktyczne 

związane są z wprowadzaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań z obszaru zarządzania 

talentami i pracownikami w dojrzałym wieku. Zarazem wskazują one na kierunki 

doskonalenia istniejących rozwiązań.  

5.	Pozostałe	osiągnięcia	naukowo-badawcze	

5.1.	Charakterystyka	dorobku	naukowo	badawczego	do	momentu	uzyskania	
stopnia	naukowego	doktora	nauk	ekonomicznych	w	dziedzinie	nauk	o	zarządzaniu	

W styczniu 2003 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (kierunek: Zarządzanie i 

Marketing, specjalność: Menedżer w procesie zarządzania). W ciągu ostatnich lat studiów 

moje zainteresowania badawcze koncentrowały się na problematyce zarządzania w małych i 

średnich przedsiębiorstwach, choć moją uwagę coraz silniej przyciągały zagadnienia 

związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Z obszaru zarządzania w małych i średnich 

przedsiębiorstwach przygotowałem pracę magisterską pt. „Diagnoza i projekt usprawnienia 

systemu zarządzania w małym przedsiębiorstwie” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka 

Bienioka. W pracy przedstawiłem wyniki analizy systemu zarządzania w badanym 

przedsiębiorstwie oraz zaproponowałem rozwiązania organizacyjne pozwalające usprawnić 

funkcjonowanie badanego podmiotu. Jeszcze w trakcie studiów odbyłem staż asystencki, a w 

marcu 2003 roku podjąłem pracę w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości. 

Od samego początku pracy w Katedrze Przedsiębiorczości moje zainteresowania 

badawcze skoncentrowane były na problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, a w 

szczególności zagadnieniach rekrutacji i selekcji pracowników. Efektem moich dociekań 

badawczych było zakwalifikowanie już w 2003 roku do seminarium doktoranckiego 

organizowanego przy konferencji Research in Entrepreneurship and Small Business, gdzie 
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przedstawiłem i poddałem krytyce z wiodącymi badaczami z Europy koncepcję badań nad 

problematyką przyciągania przedsiębiorczych pracowników do organizacji (artykuł pn. 

„Attracting entrepreneurial people. A mapping perspective”). Koncepcja spotkała się z 

zainteresowaniem. Wynikiem dyskusji było wskazanie dalszych kierunków badań, a opinie 

oceniających i pozyskane komentarze przyczyniły się do dalszego przygotowywania 

rozprawy doktorskiej. Referaty zawierające fragmenty prowadzonych badań w związku z 

rozprawą doktorską dyskutowane były wielokrotnie na konferencjach naukowych w Europie 

(Academy of Human Resource Development, Research in Entrepreneurship and Small 

Business), a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (m. in. trzykrotnie w ramach 

Academy of Human Resource Development – rok 2004, 2005, 2008).  Przed uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora byłem autorem bądź współautorem 25 publikacji (podzielić), z 

czego znaczna część opublikowana została w materiałach konferencyjnych w języku 

angielskim.  

Od samego początku pracy naukowo-badawczej byłem zaangażowany w realizację 

projektów badawczych. W latach 2007-2010 byłem wykonawcą grantu finansowanego przez 

Komitet Badań Naukowych pt. „Zmiany w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście 

ewolucyjne”, kierowanego przez prof. Janusza Strużynę. W latach 2004-2008 prowadziłem 

również badania własne rozwijając temat przyciągania wyjątkowych ludzi dla potrzeb 

rozwoju organizacji, uzyskując w kolejnych latach dofinansowanie dla etapów składających 

się na zamierzenie badawcze.  

Wynikiem początkowych zainteresowań badawczych było otwarcie przewodu 

doktorskiego w 2008 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach. Obrona pracy doktorskiej pt. „Polityki rekrutacji i selekcji a 

efektywność organizacji” odbyła się 27 stycznia 2009 roku, a stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzania nadano mi uchwałą Rady Wydziału 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w dniu 26 

lutego 2009 roku. Badania prowadzone na potrzeby rozprawy doktorskiej pozwoliły na 

stworzenie zrębów strategicznego podejścia do procesów rekrutacji i selekcji pracowników 

opartego na teorii godzenia sprzeczności strategicznych. Przeprowadzone w pracy analizy 

pozwoliły na ukazanie związków pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością 

organizacji, przy czym istotną rolę w stworzonym modelu badawczym odgrywały 

wdrukowane zasady socjalistyczne (socialist imprinting) oraz strategia przedsiębiorcza 

organizacji. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna. 
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5.2.	Charakterystyka	dorobku	naukowego	po	uzyskaniu	stopnia	naukowego	
doktora	nauk	ekonomicznych	w	dziedzinie	nauk	o	zarządzaniu	

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o 

zarządzaniu moje zainteresowania początkowo skoncentrowane był na problematyce 

zarządzania zasobami ludzkimi. W tym nurcie podejmowałem problematykę polityk 

rekrutacji i selekcji 4  oraz źródeł rekrutacji i selekcji w powiązaniu z efektywnością 

organizacji5. Wspólnie z prof. zw. dr hab. Januszem Strużyną i dr Magdaleną Majowską 

rozwijałem także tematykę jakości zarządzania zasobami ludzkimi 6 . Osobnym nurtem 

podejmowanym w trakcie realizacji Grantu badawczego kierowanego przez prof. zw. dr hab. 

Janusza Strużynę były także problemy związane z teorią ewolucji i jej wykorzystaniem w 

badaniu zjawisk organizacyjnych. W szczególności, poruszane zagadnienia dotyczyły sukcesu 

organizacji postrzeganego z perspektywy ewolucji 7 , zależności pomiędzy klientami, 

pracownikami i zarządzaniem zasobami ludzkimi w świetle teorii ewolucji 8  oraz 

wykorzystania koncepcji high dynamic range imaging do rozpoznania ewolucji organizacji9. 

W zespole podejmowaliśmy także zagadnienia network based view10 oraz wpływu kryzysu 

ekonomicznego na praktyki zarządzania zasobami ludzkimi11. 

Od 2009 roku moje zainteresowania badawcze ewoluowały stopniowo w kierunku 

zarządzania talentami. Wyrazem tego zainteresowania są publikacje poświęcone zarządzaniu 

tą specyficzną grupą pracowników, które publikowane były zarówno w znaczących 

czasopismach ogólnopolskich jak i prezentowane na konferencjach międzynarodowych. W 
																																																								
4 Ingram, T. 2010. Zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w badaniach 
empirycznych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, s. 63-75. 
Ingram, T. 2009. Zależności pomiędzy nieformalnymi politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością 
organizacji: Moderująca rola wdrukowanych zasad socjalistycznych. W: Juchnowicz, M. (red.), Kulturowe 
uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkimi. Warszawa, Wolters Kluwer, s. 238-250. 
5 Ingram, T., Mularczyk, K. 2010. Źródła rekrutacji i selekcji a efektywność organizacji.  W: Dudycz, T., 
Osbert-Pociecha, G. (red.), Efektywność: rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, s. 189-201. 
6 Strużyna, J., Majowska, M., Ingram, T. 2009. Ostrożne szacowanie wartości organizacji w oparciu o jakość 
zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia/ Uniwersytet 
Szczeciński, nr 17, s. 221-229. 
7 Strużyna, J., Majowska, M., Ingram, T. 2009. Sukces organizacji z perspektywy teorii ewolucji. W: R. Rutka, 
P. Wróbel (red.), Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania. Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 
Gdańskiego, s. 91-97. 
8 Strużyna, J. Ingram, T., Majowska, M. Relations between Customers, Employees, and the  Human Resource 
Management Department: The Evolutionary Approach; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2/2009. 67-85. 
9 Strużyna, J., Majowska, M., Ingram, T. 2009. High dynamic range imagining as a way for understanding 
evolution of organizations. Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej European Academy of Management, 
Maj, Liverpool, Wielka Brytania. 
10 Strużyna, J., Ingram, T. 2010. Zarządzanie ludźmi w sieci. Wstęp do network based view. W: Listwan, T., 
Witkowski, S. (praca zbior. pod red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, UE Wrocław, tablica, 
bibliografia, s. 713-726. 
11 Strużyna, J., Ingram, T., Majowska, M. 2011. Impact of economic crisis on HRM practices: Evidence from 
Poland. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Science, Technology, Higher Education, Society 
in the Conceptual Age (STHESCA), Kraków, 5-7 lipca 2011. 
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latach 2009-2011 realizowałem badania własne w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach poświęcone tematyce koncepcji korporacyjnego zarządzania talentami 50+ (w 

trzech etapach). Temat zarządzania talentami przyciągnął moją uwagę ze względu na 

stosunkowo nikłe zainteresowanie ze strony badaczy, jego nowatorskość oraz wskazywane 

przez wybitnych badaczy zachodnich znaczenie zarządzania talentami dla funkcjonowania 

przedsiębiorstw. W początkowym okresie moje opracowania poświęcone tematyce 

zarządzania talentami koncentrowały się, między innymi, na charakterystyce istoty tego 

zjawiska12. W tym nurcie zająłem się również kwestiami zewnętrznych i wewnętrznych 

uwarunkowań procesów zarządzania talentami wskazując na rolę strategii przedsiębiorstwa13, 

zagadnień kulturowych 14 , struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz procesów 

zarządzania zasobami ludzkimi15w kształtowaniu organizacyjnych rozwiązań dotyczących 

zarządzania tą grupą pracowniczą. W opracowaniach podejmowałem także problematykę 

związku zarządzania talentami z efektywnością przedsiębiorstwa w aspektach 

innowacyjności16, przewagi konkurencyjnej17 a także rekrutacji i selekcji pracowników18. 

																																																								
12 Ingram T., 2013. Programy zarządzania talentami jako narzędzia rozwoju kadry menedżerskiej. W: J. 
Lewandowski, Zeszyty Naukowe nr 1145. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt Pięćdziesiąty, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 133-142;  
Ingram, T. 2011 (red.) Zarządzanie talentami: Teoria dla praktyki ZZL. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 
Warszawa, ss. 170;  
Ingram, T., Strużyna, J. Majowska M. 2010. Talent management: Undertheorized field and organizational 
practice. Artykuł wygłoszony na konferencji 9th Intenrational Conference of the Academy of Human Resource 
Development (Redaktorzy: Jian Huang & AAhad M. Osman-Gani), Chiny, Shanghai, Październik, s. 1-12, 
bibliografia, rysunki i tabele;  
Ingram, T. 2014. Talent management: Between theory and practice. W: Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), 
Within and beyond boundaries of management. Warszawa, Warsaw School of Economics Press, s. 191-200. 
13  Ingram, T. 2014. Zależności pomiędzy zarządzaniem talentami a strategią organizacji: wyniki badań 
jakościowych. Marketing i Rynek, 5, s. 1010-1016. 
14 Ingram, T. 2013. Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami. Nauki o 
Zarządzaniu, 3(16), s. 36-47. 
15 Ingram, T. 2014. Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami – próba operacjonalizacji. Organizacja 
i Kierowanie, 161(1), s. 163-175; Internal and external contingencies of organizational talent management. W: 
Rakowska, A., Babnik, K. (red.). Human Resources Management Challenges: Learning & Development. 
ToKnowPress, Bangkok – Celje – Lublin; s. 9-30; Ingram T., 2013. Talent management contingencies: 
Empirical research results. W: Valerij Dermol, Nada Trunk Sirca, Goran Dakovic: Active Citizenship by 
Knowledge, Management & Innovation, ToKnowPress, Celje, Bangkok, Lublin.s. 693-701. 
16 Ingram, T.  2012. Organizacyjne wspieranie innowacyjności przedsiębiorstwa – Implikacje dla zarządzania 
talentami. W: E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka. Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 41-51;  
Ingram, T. 2013. Linking organizational support to innovativeness – Conceptual implications for talent 
management. International Journal of Contemporary Management, 12(4), s. 20-31;  
Ingram, T. 2012. Znaczenie zarządzania talentami dla wspierania innowacyjności. Rozważania na tle wyników 
badań empirycznych. W: Andrzej Bajdak, Maciej Nowak, Adam Samborski, Henryk Zawadzki (red.). Tendencje 
w zarządzaniu - Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice, Wydawnictwo UE w Katowicach, 
s.56-64. 
17 Ingram, T. 2012. Zarządzanie talentami jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: A. 
Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji. Kraków, Mfiles.pl, Encyklopedia 
Zarządzania, s. 139-150. 
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Wraz z rozwojem zainteresowania problematyką zarządzania talentami moją uwagę w 

tym okresie przykuwały również zagadnienia zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku. 

Efektem tych zainteresowań są dwie publikacje poświęcone odpowiednio zarządzaniu 

talentami w grupie wiekowej 50+19 oraz opracowaniu i empirycznej weryfikacji narzędzia 

służącego badaniu zarządzania pracownikami w dojrzałym wieku20. 

W nurcie podstawowych badań prowadzonych w Katedrze Przedsiębiorczości i 

Zarządzania Innowacyjnego, w której jestem zatrudniony od 2012 roku rozwijałem szeroko 

problematykę innowacyjności, czego wyrazem są opublikowane prace poświęcone 

innowacyjności przedsiębiorstw oraz jej pomiarowi21. Wspólnie z G. Głodem zajmowałem się 

również problematyką przedsiębiorczych zachowań w jednostkach ochrony zdrowia 

prowadząc w tym zakresie badania jakościowe udokumentowane publikacją w materiałach 

konferencyjnych Institute for Small Business and Entrepreneurship22. Z kolei, wspólnie z W. 

Głodem podejmowałem problematykę innowacyjności w małych i średnich 

przedsiębiorstwach 23 . Na styku problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i 

innowacyjności przedsiębiorstwa opracowałem również koncepcję opisującą wspieranie 

tworzenia innowacji zarządczych przez polityki i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi24. 

W wyniku prowadzonych badań jakościowych wspólnie z G. Głodem i  W. Głodem 

																																																																																																																																																																													
18  Ingram, T. 2014. Przydatność nowoczesnych metod selekcji pracowników z perspektywy programów 
zarządzania talentami. W: Bieniok, H. (Red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. 
Część I. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe (183), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
s. 97-105. 
19 Ingram, T. 2010. Talent management of employees 50+: Literature review and methodological implications 
for study design. Artykuł wygłoszony i opublikowany w materiałach konferencyjnych Academy of Human 
Resource Development Conference in Europe, Węgry, Pecs, s. 1-12. 
20 Ingram, T. 2015. Linking age management policies to organizational performance: Empirical research results. 
British Academy of Management Conference Proceedings, Portsmouth, Great Britain, ISBN: 978-0-9549608-8-
9, s. 1-27. 
21 Kraśnicka, T., Ingram, T. (red.). 2014. Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 240. 
Kraśnicka, T., Ingram, T.,  2013. Effects of innovation and their measurement in small and medium-sized 
enterprises. International Journal of Contemporary Management, 12(3), s. 50-65. 
Ingram, T. 2012. Relationships between organization of r&d department and innovativeness of a company: 
recommendations for HRM. Knowledge and learning: Global empowerment. Proceedings of the Management, 
Knowledge and Learning International Conference, s. 641-650. 
22 Ingram, T., Głód G. 2012. Entrepreneurial behaviors in the public sector in Poland: Case study research 
results. W: ISBE 2012 Conference Papers, Dublin 7th-8th November, ISBN: 978-1-900862-24-0, s. 1-13. 
23  Ingram, T., Głód, W. 2015. Procesy innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach – studia 
przypadków. Zeszyty Ekonomiczne UE w Katowicach, 212, s. 52-69. 
24 Ingram, T. 2015. Determinanty innowacji zarządczych: Spojrzenie przez pryzmat zarządzania zasobami 
ludzkimi. W: M. Makowiec (red.). Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie: Kraków, s. 53-59. 
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zidentyfikowaliśmy również nowatorskie rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami 

ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia25. 

Wespół z W. Głodem zajmowałem się również zagadnieniami związanymi z szeroko 

rozumianą tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, czego efektem są opracowania 

dotyczące wykorzystania mierzącego satysfakcję z pracy w jednostkach ochrony zdrowia 

(Minessota Satisfaction Questionnaire) 26  oraz związków satysfakcji z pracy z 

organizacyjnymi zachowaniami innowacyjnymi27. W tym nurcie prowadziłem także badania 

nad realizmem informacji o pracy 28  oraz powiązaną z tym problematyką tworzenia i 

wykorzystywania opisów stanowisk pracy29. Wszystkie te cztery opracowania opublikowane 

zostały w uznanych, ogólnokrajowych czasopismach naukowych.  

Wśród największy osiągnięć, w mojej opinii, na uwagę zasługuje uczestnictwo w 

roli Eksperta Naukowego Centrum Nauki. Rolę eksperta pełniłem w pięciu konkursach: 

Preludium 4 i Sonata 4 (konkurs łączony), Opus 5, Harmonia 5, Sonata 7, oraz Opus 8. 

Łącznie, w latach 2013-2015 w konkursach wykonałem 107 recenzji wniosków. W grudniu 

2015 zostałem również powołany do pełnienia roli Eksperta w konkursie Opus 10, w ramach 

którego wykonałem 16 recenzji – konkurs nadal trwa. 

5.3.	Charakterystyka	współpracy	międzynarodowej	po	uzyskaniu	stopnia	doktora	
nauk	ekonomicznych	w	dziedzinie	nauk	o	zarządzaniu	

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

byłem członkiem międzynarodowych organizacji – gremiów naukowych, a w szczególności 

British Academy of Management (BAM – od 2015-obecnie), European Institute for 

Advanced Studies in Management (EIASM – 2009-2011), Institute for Small Business and 

Entrepreneurship (2012), Academy of Human Resource Development (2009-2012), European 

Academy of Management (EURAM – 2009-2010) oraz Australia and New Zeland 

International Business Academy (2015-2016). Artykuły naukowe prezentowałem na 

jedenastu międzynarodowych konferencjach naukowych poza granicami Polski, a w 

szczególności: 

																																																								
25 Głód, G., Głód, W., Ingram, T. 2015. Nowatorskie rozwiązania w obszarze ZZL w jednostkach ochrony 
zdrowia – analiza przypadków. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (nr 1941). Organizacja i Zarządzanie, 
Zeszyt 83, J. Brzóska i J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, s. 177-185. 
26 Ingram, T., Głód, W. 2014. Wykorzystanie MSQ jako narzędzia badania satysfakcji z pracy w wybranej 
jednostce ochrony zdrowia. Nauki o Zarządzaniu, 20(3), s. 31-43. 
27 Ingram, T., Głód, W. 2014. Zależności pomiędzy satysfakcją z pracy a organizacyjnymi zachowaniami 
innowacyjnymi. Przegląd Organizacji, 12, s. 16-21. 
28 Ingram, T., Siga, A. 2015. The study of realistic job previews for the position of recruiter in Poland: 
Qualitative research results. International Journal of Synergy and Research, 4(1), s. 53-62. 
29 Ingram, T. 2013. Opisy stanowisk pracy – konieczność czy zbędny trud? Przegląd Organizacji, 7, s. 3-8. 
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• ANZIBA (Australia and New Zeland International Business Academy) Conference, 2016, 

artykuł: Ingram, T. 2016. Towards the dialectical approach to organizational talent 

management: Empirical research results. 

• MAC-EMM Conference in Prague, 2015, Praga, Czechy, artykuł: Ingram, T. 2015. 

Employee compensation and job satisfaction in healthcare organizations in Poland. 

• BEMTUR – Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism in 

Rome, 2015, Włochy, artykuł: Ingram, T., Głód, W. 2015. Talent management in 

healthcare organizations – qualitative research results. 

• British Academy of Management, Portsmouth, Wielka Brytania, 2015, artykuł: Ingram, T. 

2015. Linking age management policies to organizational performance: Empirical 

research results. 

• MakeLearn and TIIM Joint International Conference, Bari, Włochy, 2015, artykuł: 

Ingram, T., Siga, A. 2015. The study of realistic job previews for the position of recruiter 

in Poland: Qualitative research results. 

• Management, Knowledge and Learning International Conference, Zadar, Chorwacja, 

2013, artykuł: Ingram T., 2013. Talent management contingencies: Empirical research 

results. 

• Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference, Celje, 

Słowenia, 2012, artykuł: Ingram, T. 2012. Relationships between organization of r&d 

department and innovativeness of a company: recommendations for HRM. 

• Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference – ISBE, Dublin, Irlandia 

2012, artykuł: Ingram, T., Głód G. 2012. Entrepreneurial behaviors in the public sector in 

Poland: Case study research results. 

• 9th Intenrational Conference of the Academy of Human Resource Development, Chiny, 

Shanghai, 2010, artykuł: Ingram, T., Strużyna, J. Majowska M. 2010. Talent management: 

Undertheorized field and organizational practice. 

• Academy of Human Resource Development Conference in Europe, Węgry, Pecs, Ingram, 

T. 2010. Talent management of employees 50+: Literature review and methodological 

implications for study design. 

• European Academy of Management Conference, Liverpool, Wielka Brytania, 2009, 

Strużyna, J., Majowska, M., Ingram, T. 2009. High dynamic range imaging as a way for 

understanding evolution of organizations. 
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W ramach współpracy w międzynarodowych gremiach naukowych wykonywałem 

również recenzje artykułów zgłoszonych na konferencje, a w szczególności: dla Southern 

Management Association Conference (2012 – 1 recenzja, 2015 – 2 recenzje), British 

Academy of Management (2015 – 2 recenzje), European Academy of Management (2015 – 4 

recenzje, 2016 – 1 recenzja), MakeLearn Conference (2013 – 1 recenzja, 2015 – 2 recenzje). 

Łącznie, w ramach konferencji naukowych wykonałem 12 recenzji artykułów.  

Wśród wykonanych recenzji artykułów naukowych do czasopism na uwagę zasługuje 

recenzja artykułu zgłoszonego do prestiżowego czasopisma Supply Chain Management: An 

International Journal (2014, IF=3,5) oraz recenzja dla prestiżowego czasopisma Industrial 

Marketing Management (2015, IF=1,820). W ramach funkcji członka Rady Programowej 

czasopisma International Journal of Entrepreneurial Venturing wykonałem 2 recenzje 

artykułów, a dla czasopisma International Journal of Management, Knowledge and Learning 

wykonałem 2 recenzje artykułów. Dla krajowego czasopisma Studia Oeconomica 

Posnaniensa wykonałem 2 recenzje w 2015 roku, a dla czasopisma Entrepreneurial Business 

and Economics Review (Kraków) w 2015 roku opracowałem 1 recenzję. W sumie, do 

czasopism naukowych wykonałem 9 recenzji zgłoszonych artykułów. 

5.4.	Charakterystyka	działalności	dydaktycznej	
W sferze dydaktycznej w latach 2009-2015 prowadziłem zajęcia ze studentami na wydziałach 

Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z 17 różnych 

przedmiotów, związanych przede wszystkim z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i 

zarządzania talentami, ale także zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia oraz 

przedsiębiorczości i innowacyjności. W szczególności były to wykłady i ćwiczenia 

prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, 

przedstawione w tablicy 2.  

 

Tablica 2. Zajęcia na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 

LP Przedmiot Wykład Ćwiczenia Lata Stacjonar
ne 

Niestacjo
narne 

1 Controlling i audyt personalny X X 2013-2016 X   
2 Gospodarowanie kadrami / zarządzanie zasobami ludzkimi X X 2012-2016 X X 

3 Innowacyjne strategie organizacji X X 2015/2016   X 
4 Kierowanie zespołem X   2012-2015 X X 

5 Metoda assessment center X X 2009-2011 X   

6 Metody rekrutacji X X 2013-2014 X   

7 Metody zarządzania X X 2012-2014 X   

8 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi X   2010-2012 X X 
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9 Outsourcing funkcji personalnej X   2009-2010 X X 

10 Planowanie kariery X   2009-2010 X   

11 Podstawy zarządzania X X 2011-2014 X X 

12 Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi X   2009-2010   X 

13 Pomysł na biznes   X 2014-2015 X X 

14 Racjonalne i twórcze rozwiązywanie problemów X X 2012-2013 x   

15 Zarządzanie strategiczne X X 2013-2015 X X 

16 Zarządzanie talentami X X 2011-2012 X   

17 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych X X 2010-2013 X   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z dziekanatów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomii 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych wypromowałem 65 

dyplomantów i 9 magistrantów oraz wykonałem ponad 150 recenzji prac dyplomowych. W 

ciągu 6 lat po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych prowadziłem również zajęcia 

na studiach podyplomowych i jako trener z tematów rekrutacji i selekcji pracowników, 

tworzenia i wykorzystywania opisów stanowisk pracy, czy też controllingu personalnego. 

Prowadziłem również zajęcia na studiach I stopnia z wartościowania pracy i ustalania 

wynagrodzeń w Universität Liechtenstein w 2011 roku. Od stycznia 2016 roku jestem 

również promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Agaty Kurzawy-Dobek 

(promotor: prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka). 

5.5.	Charakterystyka	działalności	organizacyjnej	
Jako pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego uczestniczyłem w organizacji (w roli 

członka komitetu organizacyjnego) 3 konferencji naukowych, a w szczególności IV i V 

Forum UE w Katowicach w latach 2012 i 2013. W 2014 roku, razem z pracownikami Katedry 

Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego organizowałem, jako członek komitetu 

organizacyjnego konferencję międzynarodową pt. „Innowacyjność współczesnych organizacji 

– koncepcje, uwarunkowania i pomiar”. Od 2012 roku jestem również członkiem Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, a w ramach tej funkcji współorganizowałem wybory Władz Uczelni w 

2012 roku oraz koordynowałem wybory władz Wydziałów (w latach 2012 i 2015), zostałem 

również wybrany na członka wspomnianej Komisji na kadencję na lata 2016-2020. 

W powiązaniu z moimi zainteresowaniami badawczymi, po uzyskaniu stopnia doktora 

nauk ekonomicznych, brałem udział jako uczestnik lub kierownik w licznych projektach 

biznesowych prowadzonych na rzecz praktyki gospodarczej. Pośród 10 projektów 

biznesowych na szczególną uwagę zasługują te, realizowane dla Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów (2009 rok – członek zespołu projektowego odpowiedzialny za tworzenie opisów 

stanowisk pracy), Leroy Merlin (2009 rok – członek zespołu projektowego odpowiedzialny za 

wprowadzenie programu wspierania innowacyjności), Tauron Ciepło (2010 i 2013 rok – lider 
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zespołu projektowego ds. wartościowania i wynagradzania), Kanlux sp. z o.o. (2013 rok – 

lider zespołu projektowego ds. wartościowania i wynagradzania), Energetyka Spółka z o.o. w 

Lubinie (spółka zależna KGHM) (2013 rok – lider zespołu projektowego ds. wartościowania i 

wynagradzania), Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (2014 – lider 

zespołu projektowego ds. wartościowania i wynagradzania), Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa 

(2015 – lider zespołu projektowego ds. wartościowania i wynagradzania). W sumie byłem 

kierownikiem 7 projektów i uczestnikiem w 3 pozostałych. W marcu 2014 roku podjąłem 

współpracę z przedsiębiorstwem Koleje Śląskie, gdzie odpowiedzialny byłem za procesy 

wartościowania pracy, lecz przede wszystkim moje zadania związane były z negocjowaniem 

treści układu zbiorowego pracy z przedstawicielami 7 organizacji związkowych. Prace te 

zakończyły się uzyskaniem porozumienia stron i podpisaniem Układu Zbiorowego Pracy w 

dniu 31 października 2015r.  

Obok mojej działalności naukowej opublikowałem również artykuł poświęcony 

problematyce tworzenia układu zbiorowego pracy w kwartalniku Nasze Koleje, wydawanym 

przez Koleje Śląskie oraz brałem udział w wywiadzie dla potrzeb artykułu poświęconego 

tematyce pracy zespołowej opublikowanego w wydaniu świątecznym 2014r. w Dziennika 

Gazety Prawnej. Dwa razy występowałem również w telewizji TVS Katowice wypowiadając 

się na tematy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

6.	Podsumowanie	osiągnięć	naukowo-badawczych	
Dokonując podsumowania mojego dorobku i osiągnięć naukowych od chwili uzyskania 

stopnia doktora do chwili obecnej, tj. w okresie 7 lat, na podkreślenie zasługują: 

• autorstwo lub współautorstwo 38 publikacji lub fragmentów publikacji; w tym: 1 

monografii, redakcji naukowej 2 monografii w języku polskim (jedna samodzielna, 

jedna wspólna z prof. dr hab. T. Kraśnicką), 22 samodzielnych opracowań (9 w 

czasopismach naukowych oraz 13 w materiałach konferencyjnych, zeszytach i 

monografiach), 13 opracowań we współautorstwie, w tym 7 w czasopismach 

naukowych oraz 6 w materiałach konferencyjnych, zeszytach naukowych i 

monografiach. Spośród wskazanych opracowań 24 ukazało się w języku polskim a 14 

w języku angielskim. 

• kierowanie projektem pn. „Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: 

perspektywa organizacyjna”, finansowanym ze źródeł Narodowego Centrum Nauki 




