Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 14, No. 2/2/2016

Tomasz Kawka*
Tomasz Kawka

Wynagrodzenia w œrodowisku wysokiej konkurencji
zawodowej pracowników wiedzy na przyk³adzie
zawodu prawnika
Wynagrodzenia w œrodowisku wysokiej konkurencji zawodowej…

Wstêp
Jedn¹ z g³ównych cech gospodarki opartej na wiedzy jest podejmowanie dzia³añ konkurencyjnych we wszystkich sferach ¿ycia, a zw³aszcza
w obszarze rywalizacji w pracy zawodowej wœród pracowników wiedzy
[Castells, 2008, s. 65]. W zale¿noœci od przyjêtej roli i formy kultury
organizacyjnej, np. w³adzy i jednostki, zadañ b¹dŸ klanu [np. Handy,
1976], organizacja bêdzie promowaæ postawy wspó³dzia³ania i kooperacji
b¹dŸ indywidualizmu i rywalizacji. Przyspieszenie i turbulencja procesów cywilizacyjnych oraz gospodarczych nowej ekonomii XXI wieku
powoduje, i¿ rozszerza siê zakres zawodów opartych na wiedzy. S¹ to
profesjonaliœci planuj¹cy w sposób optymalny swoje œcie¿ki kariery zawodowej. Tym samym, w sposób naturalny, coraz czêœciej ujawniaj¹ siê
w relacjach interpersonalnych w tym œrodowisku zawodowym postawy
i dzia³ania wewnêtrznej wysokiej konkurencyjnoœci. Bior¹c pod uwagê
istotê modelu kapita³u ludzkiego [Edvinson, Malone, 2001], umiejêtne zaprogramowanie mechanizmów motywowania materialnego mo¿e w sposób racjonalny wykorzystaæ dla celów organizacji jak i samych pracowników
powstaj¹cy specyficzny synergiczny potencja³ rywalizacji pracowników
intelektualnych. Ujawnia siê wtedy funkcja inwestycyjna wynagrodzeñ
organizacji nowej gospodarki [Kawka, 2014, s. 202]. St¹d celem niniejszego artyku³u jest diagnoza uwarunkowañ wynagrodzeñ pracowników
wiedzy – prawników – i próba interpretacji uzyskanych wyników na
podstawie opisanego case study. Autor zastosowa³ badania ankietowe
i wywiady pog³êbione.

1. Rywalizacja wœród pracowników wiedzy
W ujêciu definicyjnym rywalizacja jako proces jest dzia³aniem doprowadzaj¹cym do takiej struktury celów, w której ludzie osi¹gaj¹ swoje
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korzyœci tylko wtedy, gdy nie zrealizuj¹ ich inni [Deutsch, Coleman, 2005,
s. 44]. Wynika to za³o¿enia wygranej za wszelk¹ cenê przy równoczesnym
ignorowaniu potrzeb drugiej strony. Abstrahuj¹c od oceny etycznej takich zachowañ, nale¿y stwierdziæ, i¿ s¹ to postawy, które nios¹ z sob¹
znaczny wymiar pozytywnych korzyœci dla pracodawcy i samego pracownika. Swoiste organizacyjne œciganie siê ze standardami pracy, bez
walki w wymiarze interpersonalnym, stanowi Ÿród³o potencjalnego mechanizmu podnoszenia kompetencji i jakoœci pracy. Rywalizacja jest równie¿ podstaw¹ do rozwoju i napêdu spo³ecznego i ekonomicznego –
bior¹c pod uwagê chocia¿by fundamentalne za³o¿enia o konkurencji na
wolnym rynku [Begg, 2003, s. 223]. Z drugiej strony nie ma ugruntowanych podstaw do twierdzenia, ¿e ludzie wol¹ ze sob¹ rywalizowaæ
ni¿ wspó³pracowaæ [Doliñski, 1998, s. 181]. Sytuacja rywalizacji, w której
znajd¹ siê jednostki, mo¿e zostaæ odebrana przez nie jako wzór gry o sumie zerowej czy niezerowej. Wszystko zale¿y od potencja³u intelektualnego pracowników. Czy uœwiadamiaj¹ sobie, i¿ wzajemne interakcje
konkurowania mog¹ doprowadziæ albo do wyniku wspólnej wygranej
b¹dŸ akceptacji wspólnej straty, albo na ile s¹ to relacje, w której wygrana
jednej strony bêdzie odbierana jako przegrana drugiej [Deutch, Coleman,
2005].
Pracownicy wiedzy stanowi¹ tê grupê zawodow¹, która charakteryzuje siê wysokim stopniem samoœwiadomoœci swojej roli i pozycji
zawodowej. Z drugiej strony przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e ludzie powszechnie uwa¿aj¹, i¿ w zbiorowoœci ujawniaj¹ siê najgorsze strony ludzkiej
natury [np. Cialdini, 2006; Che³pa, Witkowski, 1999]. St¹d oczekiwanie,
¿e konkurent bêdzie zachowywaæ siê agresywnie mo¿e wp³ywaæ na eskalacjê wzajemnej rywalizacji. Jest to wynik istnienia silnego zwi¹zku miêdzy sk³onnoœci¹ do rywalizacji a brakiem zaufania do drugiej strony.
Mo¿emy wtedy mówiæ o przyjmowaniu okreœlonej prywatnej strategii
rozwi¹zywania konfliktu, w której wyró¿niamy piêæ jej rodzajów: unikanie, ³agodzenie, kompromis, kooperacjê i rywalizacjê [Che³pa, Witkowski, 1999]. Sposób reagowania na konflikt zale¿y wg wspomnianej koncepcji od dwóch zmiennych intrapersonalnych jednostki, takich jak:
poziom i natê¿enie chêci budowania pozytywnych relacji z otoczeniem
(relacyjnoœæ) oraz poziom i natê¿enie obrony swoich interesów (asertywnoœæ). W przypadku pracowników wiedzy nale¿y stwierdziæ, i¿ wysoki
poziom asertywnoœci, posiadanie wysokiej samooceny i chêci dominowania [Jemielniak, 2007] wskazywa³by potencjalnie na przyjmowanie
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w sytuacji konfliktu najczêœciej taktyki rywalizacyjnej. W zale¿noœci od
architektury systemu wynagrodzeñ postawy rywalizacyjne pracowników wiedzy mog¹ byæ odpowiednio kszta³towane i tym samym wykorzystywane w celu rozwoju organizacyjnego i indywidualnego. Poza
bezsprzecznymi negatywnymi efektami rywalizacji, jak np.: koncentracja
na chêci wygrania i pokonania rywala, która sprawia, ¿e rywalizacja
uznawana jest za jeden z najistotniejszych czynników obni¿aj¹cych motywacjê wewnêtrzn¹ [Doliñski, 1998], nale¿y wskazaæ na pozytywn¹ stronê
konfliktu. Konkurencja tworzy œrodowisko, w którym ludzie mog¹ realizowaæ swoj¹ potrzebê osi¹gniêæ. W czasie rywalizacji w œrodowisku pracy zwiêksza siê równie¿ atrakcyjnoœæ osi¹gniêcia i utrzymania sukcesu
zawodowego [Tyszka, 1998, s. 201]. Rywalizacja zaczyna byæ charakterystycznym atrybutem œrodowiska zawodowego pracowników wiedzy,
pracowników o wysokich ambicjach, chêci wykorzystania posiadanego
potencja³u wyj¹tkowego profesjonalisty. Wysoka zawodowa œwiadomoœæ
i inteligencja pracowników wiedzy daje potencjalnie wiêkszy asumpt do
wchodzenia w model sita ZZL [np. Jemielniak, 2007; Kawka, 2014].
W œwietle powy¿szych za³o¿eñ mo¿na przyj¹æ, i¿ wykorzystanie
wiedzy (zmotywowanie pracowników wiedzy) powinno zatem byæ w odmienny sposób uruchamiane i nagradzane, poniewa¿ jako kapita³ strategiczny organizacji odró¿nia siê od innych zasobów w dyspozycji przedsiêbiorstwa poprzez to, i¿ [Kowalczyk, Nogalski, 2007, s. 30]:
– nie zanika w trakcie u¿ytkowania i potencjalnie nie wystêpuj¹ ograniczenia co do jej wyczerpalnoœci,
– nie ma prostej zale¿noœci liniowej miêdzy wiedz¹ a efektami pracy,
w której zosta³a wykorzystana,
– posiadanie wiedzy nie jest gr¹ o sumie zerowej, mo¿na bez straty dla
siebie dzieliæ siê ni¹,
– wiedza jest trudna do zlokalizowania, ³atwo siê rozprzestrzenia i mo¿e byæ wykorzystywana przez wiele podmiotów w tym samym czasie,
– wiedza sama w sobie posiada wartoœæ i mo¿e stanowiæ produkt, ale
z drugiej strony wiedza niestosowana nie posiada ¿adnej wartoœci.
Dlatego te¿ jednym z aktualnych wspó³czesnych wyzwañ stoj¹cych
przed funkcj¹ personaln¹ jest pozyskanie i utrzymanie kluczowych dla
rozwoju firmy pracowników wiedzy, czyli takich, którzy pos³uguj¹ siê
nowoczesn¹ technologi¹, posiadaj¹ wyj¹tkow¹, specjalistyczn¹ niszow¹
wiedzê, maj¹ miêdzynarodow¹ perspektywê swojej roli zawodowej oraz
wysokie zdolnoœci interpersonalne. Wiedza pracowników jest jedynym
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czynnikiem sukcesu organizacji, który nie podlega prawu malej¹cych
zysków i z biegiem czasu nie tylko nie zmniejsza siê, ale i roœnie zwrot
inwestycji [Clark, 1999, s. 3]. Oczywiœcie, nale¿y mieæ na uwadze, i¿ nie
wszyscy pracownicy, nie we wszystkich zawodach i profesjach, bêd¹
zyskiwaæ wraz z rozwojem nowej gospodarki status pracownika wiedzy.
Jednak sama wiedza i zaanga¿owanie pracowników, które s¹ gwarantem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej organizacji nowej gospodarki, nie bêdzie uruchomiona i wydobyta bez odpowiedniego i adekwatnego
do zmieniaj¹cych siê warunków systemu motywowania. Wynagrodzenia
bêd¹ zatem, jako zasadniczy sk³adnik oddzia³ywania na zachowania ludzi w procesie pracy, odgrywaæ kluczow¹ rolê w pozyskiwaniu, rozwijaniu i czerpaniu z wiedzy pracowników.
Pracownicy wiedzy b¹dŸ – jak mo¿na dookreœliæ tê grupê zawodow¹
– pracownicy intelektualni stanowi¹ szczególn¹ zbiorowoœæ, wyró¿niaj¹c¹ siê na tle pozosta³ych profesji. Cechy wyró¿niaj¹ce tê grupê oparte s¹
na specyficznej kulturze profesjonalizmu, rywalizacji, wspó³zawodnictwa i wp³ywaj¹ na odmiennoœæ podejœcia do procesów pracy. Wskazuje
siê na wysoki presti¿ spo³eczny odbioru ich pracy [np. Jemielniak, 2007,
s. 92; Miku³a, 2012, s. 45]. S¹ to pracownicy zdecydowanie mniej podatni
na proceduralne dzia³ania motywowania ze strony pracodawcy, poniewa¿ czêsto maj¹ atrakcyjne alternatywy wobec obecnego miejsca zatrudnienia, co mo¿e utrwalaæ postawy konkurowania nie tylko z wspó³pracownikami, ale te¿ z pracodawc¹. W ramy takiego profilu zawodowego
wpisuje siê zawód prawnika. Jest to grupa zawodowa o wysokim stopniu
wewnêtrznej konkurencji, w którym wykorzystane kompetencje konceptualne stanowi¹ o sukcesie zawodowym.

2. Kontekst funkcji personalnej w kancelarii prawniczej
W niniejszym artykule s¹ prezentowane syntetyczne i wybrane wyniki badañ iloœciowych i jakoœciowych. Analiza i koñcowe wnioski dotycz¹ grupy radców i adwokatów. Audyt mia³ miejsce w 2015 roku na
grupie ok. 90 prawników zatrudnionych w ogólnopolskiej kancelarii,
posiadaj¹cej trzy lokalizacje regionalne swojej spó³ki. Firma funkcjonuje
na rynku 20 lat i w rankingach bran¿owych mieœci siê w pierwszej dziesi¹tce najwiêkszych kancelarii prawniczych w kraju. Oddzia³y s¹ zlokalizowane w trzech najwiêkszych miastach Polski, poziom zatrudnienia na
koniec roku wyniós³ ponad 120 osób. W strukturze spó³ki zosta³ powo³any 2 lata temu zarz¹d, w sk³ad którego wchodz¹ partnerzy kieruj¹cy
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lokalnymi oddzia³ami kancelarii. Firma ma specyficzny status komandytowej spó³ki partnerskiej, w której udzia³y s¹ podzielone miêdzy 20
najstarszych i najbardziej doœwiadczonych prawników, którzy pracuj¹ do
pocz¹tku za³o¿enia kancelarii. Dotychczas kancelaria funkcjonowa³a
w oparciu o ma³o sformalizowany i pozostawiony uznaniowoœci partnerom szeroki zakres swobody decyzyjnej. Niestety odbi³o siê to negatywnie na postawach pracowniczych i spadku motywacji zatrudnionych
prawników. Zw³aszcza w przypadku oceny adekwatnoœci i racjonalnoœci
wydawanych œrodków na wynagrodzenia. Reszta prawników ma status
szeregowych pracowników i nie uczestniczy w dywidendach tak jak
partnerzy. Rodzi to naturalny problem i niezadowolenie powoduj¹ce
w ostatnich latach zauwa¿alny spadek zaanga¿owania i satysfakcji z pracy w kancelarii. Wzmaga to i tak wysoki stopieñ rywalizacji wœród prawników. Ponadto zdiagnozowany wysoki stopieñ wspó³zawodnictwa miêdzy prawnikami silnie przeszkadza w kszta³towaniu zespo³ów, dzielenia
siê wiedz¹. W opinii partnerów tendencjê rywalizacji os³abia celowy
podzia³ prawników na specjalnoœci podejmowanych spraw. Niemniej
jeœli chodzi o dominuj¹ce relacje miêdzyludzkie, konkurowanie zawodowe nie przek³ada siê na niechêæ w stosunku do siebie w sferze kole¿eñskiej. Jest to równie¿ dowód na wysoki stopieñ œwiadomoœci zawodowej,
która jest charakterystyczna dla intelektualnych profesjonalistów wiedzy.
Konflikt na tle zawodowym niekoniecznie musi siê przenosiæ na
konflikty towarzyskie. Jeœli ju¿ wystêpujê taki rodzaj deklarowanych
w badaniu zjawisk, to raczej w stosunku do kadry kierowniczej (partnerów). Wynika to te¿ po czêœci z tego, i¿ wiêkszoœæ pracowników jest
zatrudniona w elastycznej formie samozatrudnienia. Wp³ywa to na charakter relacji miêdzy pracownikami a pracodawc¹ w tak specyficznej
strukturze organizacyjnej. Z jednej strony w spó³ce d¹¿y siê poprzez np.
codzienn¹ organizacjê pracy, tworzenie zespo³ów zadaniowych, delegowanie zadañ do zbudowania kultury organizacyjnej zespo³owego wspó³dzia³ania. Z drugiej strony forma takiego alternatywnego (wrêcz wirtualnego) stosunku pracy, jakim jest prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci, stanowi
naturaln¹ barierê w tworzeniu standardowych procesów zarz¹dzania
zasobami ludzkimi, a w szczególnoœci motywowania „podleg³ych pracowników”. Partnerzy spó³ki w œwietle przepisów prawa nie s¹ do koñca
formalnie prze³o¿onymi podleg³ych prawników, którzy ustawowo s¹
podmiotami w relacji handlowej. W takim œwietle pojawiaj¹ siê z³o¿one
problemy decyzyjne w zakresie motywowania, a przede wszystkim
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wynagrodzeñ. Motywowanie materialne pracowników wiedzy w œrodowisku konkurencyjnoœci nie jest prostym op³acaniem wyniku powtarzalnego dzia³ania czy poœwiêconego czasu na wykonanie danego produktu.
Prawnik sprzedaje swój potencja³ intelektualny, który w postaci us³ugi
prawnej mo¿e przybieraæ ró¿n¹, czasami trudn¹ do zdefiniowania koñcow¹ postaæ (od zaskakuj¹cej pora¿ki a¿ do niespodziewanego ogromnego sukcesu). Na dodatek dan¹ us³ugê mog¹ zrealizowaæ rywalizuj¹cy
z sob¹ prawnicy o zbli¿onym potencjale zawodowym. Wa¿nym wnioskiem z przeprowadzonego audytu jest stwierdzenie, i¿ kancelaria nie ma
przygotowanych systemowych rozwi¹zañ w zakresie wynagradzania pozwalaj¹cych optymalizowaæ posiadany wysoki potencja³ wiedzy, a rywalizacja zawodowa nie jest wykorzystywana w pozytywnym kierunku
rozwoju spó³ki i zatrudnionych.

3. Uwarunkowania wynagradzania prawników na przyk³adzie
kancelarii X
Radcowie, jak i adwokaci w zdecydowanej wiêkszoœci maj¹ odpowiedni¹, wysok¹ wiedzê niezbêdn¹ do pe³nienia stanowiska, brakuje jednak wsparcia rozwoju posiadanych kompetencji, nie ma ¿adnych przes³anek i bodŸców w systemie motywowania, aby prawnicy mogli staraæ
siê rozwijaæ, zw³aszcza w nowych obszarach. S¹ to prawnicy, którzy dobrze i rzeczowo znaj¹ zakres, treœæ i zadania w swojej pracy, maj¹ w wiêkszoœci wysokie poczucie wa¿noœci pe³nionych obowi¹zków i roli zawodowej. W opinii w³asnej i prze³o¿onych maj¹ wysoki potencja³ zawodowy,
który w mniemaniu podleg³ych prawników móg³by byæ bardziej dowartoœciowywany, i to niekoniecznie finansowo. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿
prawnicy kancelarii nie stanowi¹ mocno zwartej i jednolitej grupy pracowniczej pod wzglêdem zintegrowania. Nie deklaruje siê tego wprost,
ale – poza jednym, najmniejszym oddzia³em, stosunki czysto zawodowe
s¹ oparte na indywidualizmie i modelu sita. Zwrócono uwagê na niew³aœciwy podzia³ zadañ, „nieformalny” sposób kierowania kancelari¹
oraz problemy z mechanizmami p³acowymi. Wynagrodzenia co prawda
w kancelarii s¹ potencjalnie doœæ wysokie, ale nie podkreœlaj¹ w istotny
sposób intelektualnego wk³adu pracownika 1.

1

Ze wzglêdu na umowê przeprowadzenia audytu autor zosta³ zobligowany do utajnienia dok³adnych danych p³acowych dotycz¹cych jego poziomów i odniesieñ do innych
parametrów ekonomicznych i rynkowych.
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Zauwa¿ono zjawisko „paradoksu presti¿u pracy prawnika”, oparte
na mechanizmie dysonansu poznawczego. Im wiêksza œwiadomoœæ pracy w presti¿owej kancelarii i presti¿owym zawodzie (a tak jest w badanej
spó³ce), i im czêœciej prze³o¿eni nie podkreœlaj¹ tego w codziennej pracy
(zdiagnozowano ca³kowity brak awansów, podwy¿ek, wzrostu znaczenia w strukturze), tym chêtniej taki rodzaj œwiadomoœci zaczyna stanowiæ
Ÿród³o silnej demotywacji i spadku zaanga¿owania. W badaniach odkryto
zale¿noœæ opart¹ na tym, ¿e im starszy prawnik, tym wiêkszy ww. syndrom pog³êbiaj¹cy jego niezadowolenie. Wy¿szy dochód wynagrodzeñ
w danym okresie (wiêcej sprzedanych godzin pracy danego prawnika)
redukuje ten syndrom, jednak w bardzo krótkim czasie. Wartoœci materialne nie nios¹ z sob¹ ¿adnego przekazu docenienia i wsparcia ze strony
kancelarii. Na postawie analizy wywiadów z prawnikami kancelarii mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, i¿ akceptowana rywalizacja miêdzy prawnikami
w kancelarii szybko dezawuuje jakikolwiek przyrost dochodu p³acowego. Jest on racjonalizowany w tym dysonansie poznawczym poprzez
traktowanie wysokoœci dochodu oczekiwanego wskaŸnika rankingowego, ulokowanie „miejsca zawodnika w tabeli”. Tak zdiagnozowane postawy wynikaj¹ z charakteru pracy pracownika wiedzy. Wiedza musi byæ
doceniana nie tylko na poziomie wysokoœci kwoty zarobku, lecz praca
intelektualna wymaga dok³adnego i ci¹g³ego uznawania jej za efektywn¹
i podkreœlania trudu jej wykorzystania. Takich praktyk w kancelarii nie
zdiagnozowano. Jednorazowy wzrost wynagrodzenia nie pozwala na
stymulowanie takiego procesu motywowania.
Na bazie powy¿szego zjawiska zdiagnozowano w zachowaniach
pracowników odbicie za³o¿eñ dwuczynnikowej koncepcji motywowania
F. Herzberga. Odczucia motywacyjne pracowników s¹ na poziomie czynników higieny psychicznej, tzn. nie s¹ niezmotywowani, co wcale nie
oznacza wysokiego poziomu zaanga¿owania z ich strony. Aktualnie
oczekuj¹ w³¹czenia ze strony w³aœcicieli i kadry mened¿erskiej motywatorów wy¿szego rzêdu. W badaniach iloœciowych otrzymano œredni
poziom satysfakcji, niemniej nie deklaruj¹ jednoczeœnie ani potrzeby
zwiêkszenia motywacji do efektywniejszego dzia³ania, ani te¿ zdecydowanego wzrostu zaanga¿owania. ród³em tego s¹ w znacznej mierze
uwarunkowania wynagradzania. W kancelarii s¹ wysokie zarobki, odbiegaj¹ce znacznie od przeciêtnej krajowej. Natomiast ujawniono nastêpuj¹ce problemy, które ograniczaj¹ motywacyjnoœæ oferowanych wynagrodzeñ:
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brak mo¿liwoœci wzrostu poziomu wynagrodzeñ innego, ni¿ tylko
zwiêkszenie wolumenu czasu pracy, który w opinii pracowników jest
i tak zbyt ju¿ wygórowany,
– nieadekwatne stawki wynagrodzeñ w stosunku do podejmowanych
spraw i posiadanej wiedzy,
– brak premii i innych ruchomych sk³adników opartych na ocenie kompetencji w ca³kowitym wynagrodzeniu prawnika.
G³ównym problemem zdiagnozowanym w strukturze wynagrodzeñ
prawników w kancelarii X jest jego wewnêtrzna konstrukcja oparta na
stawce godzinowej. Struktura wynagrodzeñ sk³ada siê z czêœci zasadniczej, do sumy której wchodzi za³o¿ona ju¿ z góry na ka¿dy miesi¹c pula
godzin (pensum), oraz z p³acy czasowej opartej na sta³ej dla danego
pracownika stawce przemno¿onej przez „uznane” przez kancelariê, czyli
sprzedane dla klienta, godziny jego pracy. Wiêkszoœæ prawników ma
zró¿nicowan¹ kwotê wynagrodzenia zasadniczego, która jest w sta³ej
wysokoœci wyp³acana co miesi¹c. Czêœæ zmienna czasowa oparta jest na
ustalonej kwotowo stawce dla danego prawnika, która jest z góry narzucona przez kancelariê. Cena sprzeda¿y us³ugi prawniczej nie wp³ywa
na wysokoœæ dochodu prawnika. Wp³ywa to bardzo negatywnie na odbiór motywacyjnoœci takiego rozwi¹zania. Co ciekawe, prawnik te¿ nie
mo¿e wp³ywaæ na ustalenie ceny sprzeda¿y swojej us³ugi. Dodatkowo
nale¿y podkreœliæ, i¿ czêœæ czasowa to sta³a kwotowa jednostka rozliczeniowa przemna¿ana tylko przez przepracowany wolumen czasu pracy
danego prawnika. Zwraca siê uwagê, i¿ wysoko cenowe us³ugi, które
najczêœciej dotycz¹ trudnych i skomplikowanych spraw, które wymagaj¹
wielu godzin tzw. niesprzeda¿owych – jak nauka, czytanie dokumentacji,
poszukiwanie precedensów itp., nie wp³ywaj¹ na zwiêkszenie dochodu
prawnika przy tak skonstruowanym procesie. Zwiêksza siê tylko mar¿a
dla kancelarii i w wielu przypadkach równie¿ dochód partnera, który
firmuje swoj¹ osob¹ dan¹ sprawê. Rodzi to du¿y poziom dzia³añ kontrpoduktywnych ze strony prawników, którzy uwa¿aj¹ tak¹ sytuacjê za
niew³aœciw¹ i nisko motywacyjn¹. Wzrost wynagrodzenia mo¿e mieæ tylko miejsce przy, i tak w opinii pracowników zbyt du¿ym, realnie ponoszonym nak³adzie pracy. St¹d wynagrodzenia (mimo swej wysokoœci) s¹
postrzegane ewidentnie, jak wysz³o w badaniach iloœciowych, jako herzbergowski czynnik higieny. Taki sposób wyceny wartoœci pracy nie wp³ywa na wykorzystywanie pozytywnych stron rywalizacji. Tendencj¹
wœród prawników jest zabieganie o proste, powtarzalne i rutynowe, ale
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godzinoch³onne sprawy, na które nie trzeba poœwiêcaæ tzw. nieop³acanych godzin niesprzeda¿owych, czyli nie trzeba wyzwalaæ intelektualnej
produktywnoœci pracy. Powoduje to niezdrow¹ konkurencjê miêdzy
prawnikami o zdobywanie takich w³aœnie zleceñ. S¹ to dochody, które nie
op³acaj¹ w pe³ni potencja³u prawników, choæ z punktu widzenia kancelarii przynosz¹ mar¿e. Nie wykorzystuje siê jednak tym samym naturalnej
rywalizacji o ciekawe z³o¿one projekty, o trudnego klienta, w przypadku
którego w³aœnie liczy siê potencja³ wiedzy, umiejêtnoœci budowania zasobów relacyjnych.
Poza tym w przypadku pracownika wiedzy nale¿a³oby ró¿nicowaæ
wysokoœæ dochodu od bardziej jakoœciowych parametrów ni¿ tylko czas
pracy. Brakuje w systemie p³ac kancelarii innych zmiennych elementów
w strukturze wewnêtrznej wynagrodzenia, jak np. premia oparta na
wynikach, jakoœci pracy, przywi¹zaniu do organizacji czy specyfice i wyj¹tkowoœci prowadzonych spraw. Wielokrotnie badani prawnicy zwracali uwagê, i¿ problemem nie jest sama wysokoœæ wynagrodzeñ, ale
kwestia jego struktury czy kryteriów podzia³u. W kancelarii funkcjonuje
forma negocjacyjnego systemu ustalania rozpiêtoœci indywidualnych stawek p³acowych dla prawnika przy przyjêciu do pracy. Jest to doœæ specyficzna cecha wynagrodzenia pracowników wiedzy. Odchodzi siê od formalnych tabeli zaszeregowañ. Noœnikiem poziomu ca³kowitego dochodu
jest si³a przetargowa wiedzy, zaanga¿owania i doœwiadczenia danego
pracownika. Stanowi to element uelastycznienia systemu p³ac w kancelarii charakterystyczny dla organizacji wiedzy.
Na tle powy¿szej diagnozy mo¿na zaproponowaæ kilka wytycznych
dla usprawnienia nowej architektury systemu wynagrodzeñ w kierunku
podniesienia motywacji pracowników wiedzy. Zaleca siê premiowanie za
sta¿ i lojalnoœæ, w postaci wynagrodzeñ odroczonych, co ma wyzwoliæ
stabilizacjê pracy, by³yby to narastaj¹ce stawki wyp³acane w nastêpnym
roku, po uzyskaniu uprawnieñ do tej kwoty. Budowa³oby to równie¿
relacje wynikaj¹ce z silnej konkurencyjnoœci miêdzy prawnikami. Proponuje siê w tym duchu zbudowanie szerokich wide³ek stawek godzinowych wg zasady broadbandingu, w celu motywacyjnego ró¿nicowania
wynagrodzeñ, daj¹c elastycznoœæ decyzji Partnerowi w zale¿noœci od
rodzaju i jakoœci danej sprawy. Polega³oby to na opracowaniu szerokich
wide³ek wynagrodzeñ dla grupy prawników w zakresie p³acy sta³ej oraz
stawek godzinowych (np. ró¿ne stawki dla spraw nowych, gdzie trzeba
poœwiêciæ wiele godzin na przeanalizowanie tematu, a inne dla spraw
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wykonywanych rutynowo i powtarzalnie). Warto zaproponowaæ równie¿ kryteria rocznego premiowania, które mog³oby opieraæ siê na rodzaju projektu (rodzaju klienta), poziomu dochodowoœci. Powinno siê
dokonaæ analizy spraw pod wzglêdem zyskownoœci, poœwiêconych godzin, braku powtarzalnoœci, wp³ywu na pozyskanie dalszych zleceñ itp.
Na tym tle mog³aby powstaæ propozycja macierzy oceny projektów –
obrazuj¹ca wskaŸniki premiowania za procentowy udzia³ w danej kategorii projektów. Im wiêcej spraw typu bardziej z³o¿onego, tym wy¿sza
kwota premii dla danego prawnika. Ponadto warto by³oby oszacowaæ
realizacjê projektów w wymiarze wspó³pracy miêdzy prawnikami i podzia³ miêdzy nimi w zakresie ca³kowitego ³añcucha procesu: pozyskanie
klienta, opracowanie strategii sprawy, przygotowanie dokumentacji, realizacja zlecenia, monitoring rozwi¹zania. To mog³oby ograniczyæ wspó³zawodnictwo i wykorzystaæ optymalnie potencja³ danego prawnika.

Zakoñczenie
System wynagrodzeñ w kancelarii oferuje potencjalnie wysokie dochody, ale nie jest oparty na kryteriach intelektualnego wk³adu prawnika
w realizacjê zadañ. Aktualne rozwi¹zania motywowania materialnego
nie wydobywaj¹ tego potencja³u w stopniu zadawalaj¹cym. Wystêpujê
specyficzny rodzaj formy akordu czasowego. Jest to znaczne os³abienie
funkcji motywacyjnej i inwestycyjnej motywowania materialnego pracowników wiedzy. Formy akordowe nios¹ z sob¹ wiele negatywnych
skutków, jak spadek jakoœci czy wypalenie zawodowe. Dowodem na to s¹
pierwsze odejœcia prawników do konkurencji w ostatnim roku. Do tej
pory ruch rekrutacyjny odbywa³ siê raczej do badanej kancelarii z rynku.
Ostatnie lata zmieniaj¹ ten trend na niekorzystny dla spó³ki. Jednym ze
Ÿróde³ takiego stanu rzeczy s¹ negatywnie oceniane procesy motywowania prawników badanej spó³ki.
Sama funkcja dochodowa nie jest wystarczaj¹ca, aby zrealizowaæ
cele przyci¹gniêcia, utrzymania i wyzwalania zaanga¿owania pracowników wiedzy. Niezbêdne do tego jest systemowe podejœcie do architektury
ca³ego systemu wynagrodzeñ opartego na takich kryteriach, jak: wyj¹tkowe wyniki, kompetencje, doœwiadczenie, budowanie relacji z klientem,
czy rozwój wiedzy i zaanga¿owanie. Dodatkowo nale¿y podkreœlaæ
uwzglêdnienie kryteriów zindywidualizowania wyp³aty p³acy opartej na
ocenie pracy intelektualnej, pomys³owoœci czy podejmowania trudnych
i skomplikowanych spraw. Rywalizacja miêdzy pracownikami powinna

Wynagrodzenia w œrodowisku wysokiej konkurencji zawodowej…

165

w takich uwarunkowaniach doprowadziæ do podnoszenia kompetencji
i jakoœci pracy, a dla organizacji wzrost wartoœci oferowanych us³ug.
Takie za³o¿enia mog¹ siê najlepiej sprawdzaæ w warunkach us³ug wykonywanych przez intelektualnie przygotowanych, silnie autonomicznych,
o wysokiej samoocenie, ambitnych pracowników, jakimi s¹ prawnicy.
W zwi¹zku z tym kancelarie prawne powinny zacz¹æ wdra¿aæ zasady
zarz¹dzania kapita³em ludzkim, zw³aszcza w zakresie motywowania
i doceniania swoich pracowników wiedzy.
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Streszczenie
Tekst prezentuje wybrane wnioski z audytu systemu wynagrodzenia w kancelarii prawnej. Zasadniczym za³o¿eniem teoretycznym artyku³u jest uwzglêdnienie wysokiego poziomu rywalizacji i wysokiego potencja³u wiedzy jako czynnika wp³ywaj¹cego na budowê wynagrodzeñ. Badania empiryczne wskaza³y na
wiele dysfunkcji w obszarze motywowania materialnego prawników.
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Compensation in the high professional competition environment of
knowledge workers based on example of the legal profession
(Summary)
The text presents selected conclusions of the audit on compensation system
in the law Chancellery. The basic theoretical assumption of this article is to take
into account the high level of competition and the high potential of knowledge as
a factor influencing the construction of renumeration. Empirical studies have
pointed to a number of dysfunctions in the area of motivation material lawyers.
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