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Quo vadis HR ? 

Czy korporacyjny HR jest przereklamowany ?

Odbicie HR-owca w krzywym zwierciadle ? Autoironia nt. życia HR-wca w korporacyjnym 

matriksie ? Paszkwil z nowomowy w HR-ze i korpo-slangu ?  A może próba głębszej  analizy

pracy HR w  złożonych organizacjach z perspektywy doświadczonego praktyka i menedżera

HR ? Oceńmy to sami.

Wiara czyni cuda czyli HR-owskie zaklinanie rzeczywistości  

A teraz o paru naszych HR-owych „zakręceniach”, czyli o tym w co wierzymy, lub nam się 

wydaje, że powinniśmy wierzyć i dlaczego inni nie zawsze podzielają nasze uczucia.

• Zmiany czyli wiatr od góry

Co parę lat zwykle podlegamy większym zmianom struktur organizacyjnych, co roku  

mniejszym. Pomagamy menedżerom przy zmianach stanowisk ich pracowników i przy

zwolnieniach, wierząc że to ma sens, że ludzie będą lepiej dopasowani do stanowisk, 

że tego wymaga dobro firmy.  Część zmian w strukturach korporacyjnych jest 

generowana przez tzw. górę, w związku ze zmianami w organizacji globalnej czy 

europejskiej. Czasem dzieje się tak pod wpływem konsultantów strategicznych od 

zarządzania, a czasem nowi menedżerowie je wprowadzają, chcąc się wykazać 

aktywnością. Oni też często wprowadzają swoich ludzi do organizacji. Zmiany schodzą

niżej, aż trafiają do nas. Bywa że spowodowane są odgórnym wdrożeniem systemów 

informatycznych lub outsoursowaniem aktywności. Ale czy zawsze poprzez zmianę 

struktury uzyskuje się wartość dodaną u nas lokalnie? Czy zmiany zwiększają 

satysfakcję z pracy i zaangażowanie w nią? Zwykle nie mając na to wpływu, 

wspieramy wszelkie zmiany, będąc „z urzędu” ich orędownikiem. Bywa, że wiele nas 

to kosztuje, także emocjonalnie. „Taki job” mawiamy, ciężko wzdychając.

• Przyjaciel, policjant czy politruk

Trzy w jednym ? To niemal niemożliwe. Stawiam tezę, że funkcja zwłaszcza szefa HR-

u jest mocno „polityczna”. Nie w sensie partyjnym, bo to nie dotyczy prywatnych firm

ale szef HR-u musi być niezwykle zręcznym „politykiem”, by się nie narazić którejś ze 

stron czy frakcji w organizacji (a w dużej jest ich wiele). To „stąpanie po cienkim 

lodzie”.  Z kolei rola „policjanta” wpisana jest w ten zawód od zawsze.  Jesteśmy od 

pilnowanie zasad i przepisów, od przypominania o nich, od przygotowywania kar 

porządkowych, nami się straszy, a gdy przychodzi do zwolnień, to najłatwiej zwalić to 

na HR – przecież to my podobno zwalniamy.  Zdarzyło się pewnie nie raz, że 

pojawienie się HR-owca na wydziale produkcyjnym, powodowało że na pracowników 
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padał blady strach – przyszedł HR-owiec więc będą zwalniać. Brrr!  I jak po tym 

wszystkim wchodzić w przyjazne role, które są esensją naszej pracy ? Wszak jesteśmy 

przede wszystkim od pomagania, doradzania, wspierania. Pamiętajmy o tym, zawsze!

• Ocena pracowników a (de)motywacja

Chwalimy się często wdrożeniami świetnych systemów ocen. Czy nasi pracownicy i 

menedżerowie podzielają nasze zadowolenie? A czy my sami naprawdę jesteśmy do 

tego przekonani? Czy przypadkiem nie jesteśmy „żandarmami” tego systemu? Czy 

system działa zgodnie z założeniami i pomaga naszym współpracownikom? Motywuje

czy demotywuje do pracy? Może warto byłoby go uprościć? Jestem zwolennikiem 

Zarządzania Przez Cele. Wierzę, że warto stawiać cele i oceniać ich realizację, bo to 

podnosi skuteczność zarządzania i motywację. Jednak w przypadku oceniania samych

kompetencji i zachowań pracowników to już wyższa szkoła jazdy. Trochę jak spacer 

po polu minowym. Mój apel do mniej doświadczonych HR-owców – nie idźcie tą 

drogą, nie prowadźcie za sobą niedoświadczonych menedżerów, o ile kultura firmy 

temu nie sprzyja. Bo korzyści mało a szkody bywają trudne do naprawienia.   

• (Samo)rozwój pracownika 

Konia z rzędem temu, kto potwierdzi, że u niego w dużej firmie plany rozwojowe dla 

każdego pracownika są przedmiotem faktycznej uważności przełożonych. I że czynią 

to sami pracownicy wraz z ich przełożonymi, bez „pistoletu przy głowie” trzymanego 

przez HR.  A może jako HR promujemy już tak ostatnio modną w korporacjach 

metodę rozwojową 70-20-10, gdzie – upraszczając - w 70% rozwój odbywa się 

poprzez pracę (sic!), w 20% poprzez pracę w projektach (to często dodatkowa praca), 

a w 10% poprzez szkolenia i  samoedukację (to szczególnie zalecane)? To świetna 

metoda, sprawdzająca się zwłaszcza w firmach po znacznych cięciach budżetów 

szkoleniowych, gdzie za rozwój odpowiedzialny jest sam pracownik. Podobno. Tu 

odrobina sarkazmu. A słyszałem od pracowników, że pomocny HR to taki, który może 

fachowo i przyjaźnie podpowiadać menedżerom i samym pracownikom jak 

skorzystać z najlepszych szkoleń i programów rozwojowych. A jak trzeba to je 

zorganizować. Może więc warto wrócić do tradycyjnego modelu działu szkoleń ?

• Rekrutacja czy łapanka 

Jedno z podstawowych zadań HR to znajdowanie i zatrudnianie pracowników. W 

obecnych czasach prosta czynność zamienia się w sztukę. Coraz częściej mamy 

większą presję na termin i jakość rekrutowanych nowych osób. Zauważam więc przy 

tym tendencję do odstępowania od złożonych metod selekcji, gdzie tylko przy 

ważniejszych stanowiskach pozwalamy sobie czasem na stosowanie złożonych 

narzędzi typu AC czy  testy behawioralne,  testy kompetencyjne i inne. Po prostu nie 

mamy czasu, zasobów a czasem i środków na stosowanie takich technik czy narzędzi. 
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A więc wracamy do niekwestionowanych korzeni czyli do rozmowy rekrutacyjnej, 

jako skutecznej metody. Potrzeba do tego zarówno rzemieślników jak i mistrzów.

• De-rekrutacja, uwalnianie czy off-boarding

Nazywając rzecz po imieniu – zwalniamy ludzi, ze wszystkimi tego konsekwencjami. A

przynajmniej uczestniczymy w tym aktywnie. Używanie terminów zastępczych, często

tak kuriozalnych, to pewien rodzaj wypierania faktów. Często nie zdajemy sobie 

sprawy z tego jak szybko taki slang jest podchwytywany przez innych, którzy sądzą, że

takie terminy faktycznie istnieją w obiegowym korpo-języku. Błagam – nazywajmy 

sprawy po imieniu. Przecież nie „nie-zatrudniamy” ani nie „nie-wdrażamy” , ani nie 

uwalniamy, bo nikogo nie zniewalamy. Chyba że kogoś faktycznie uwalniamy z naszej 

organizacji, czyli umożliwimy mu bycie wolnym. Od czego ? 

• Burza w szklance wody 

Nieprawdą jest jakoby od samego mieszania łyżeczką w kubku herbata nie stawała się

słodsza. Sztuka robienia dobrego PR wokół siebie czy swojego działu, to ważna 

umiejętność w korporacyjnym survivalu. Korporacyjne HR-y szybko się uczą i zwykle 

wiedzą na czym to polega.  Warto. Więc chwalimy się także aktywnościami które są 

oczywiste i wcale nie takie twórcze , np. „organizujemy dofinansowanie do studiów i 

lekcji angielskiego”, „robimy badania opinii pracowników i potem analizujemy je i w 

grupach dyskutujemy nad wnioskami i opracowujemy plany”. Z drugiej strony brakuje

nam często waleczności, by chwalić się działaniami stricte wspierającymi, czasem 

nowatorskimi, choć może mniej spektakularnymi.

Inglisz HaEr brzmi Kul 

Całe szczęście, że w HR znamy języki obce. W korporacji jest to niezbędne.

• Coaching i mentoring czyli dream story

Chwalimy się na konferencjach liczbą coachów i programami mentoringu w naszych 

firmach. Ale ilu jest takich HR-owców, którzy z ręką na sercu mogliby powiedzieć, że 

tak dobrze jest w rzeczywistości ? Coaching – to oczywiste, robiliśmy tyle szkoleń, jest

to korporacyjna sprawdzona (gdzie ?) metoda. Mentoring – też brzmi nieźle, przecież 

pan Władek ma w dziale stażystę, któremu pokazuje nasza firmę. 

• Leadership czyli wykazuj się

Od przywództwa zależy często los firmy, to fakt. Albo mamy dobrych liderów (bo 

przecież nie kierowników, to jest passe), albo ich sobie wyszkolimy i ogłosimy że teraz

liczą się tylko liderzy, i że lider drzemie w każdym z nas.

• Engagement czyli ogień w oku
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Pokazać swoje zaangażowanie zawsze bezcenne. Zgłosić się, zabrać głos, pochwalić, 

zagaić dyskusję, pokazać ten żar, o to walczymy w organizacji i sami świecimy 

przykładem. Zabieracze głosu są w cenie, a po kolejnej telekonferencji wracamy do 

biurek i robimy to co trzeba. Gdy ktoś odpowiada za konkrety – produkuje, sprzedaje,

rozlicza płace czy świadczenia, sporządza kontrolę w laboratorium. Tutaj 

zaangażowanie łatwiej mierzy się liczbami niż poziomem żaru w oku.

• Talent management czyli mam talent

Nie zatrudniamy już pracowników tylko pozyskujemy talenty. Nie szkolimy już 

pracowników tylko je rozwijamy, nie zarządzamy pracownikami tylko talentami.  

Koncentrując się na gwiazdach, bywa że nie zauważamy chmur je przesłaniających.

• Work-life-balance

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to recepta na przepracowanie.

Elastyczność w rozpoczynaniu pracy, czasem praca zdalna z domu, a jakże. Mamy też 

karnety na siłownię. Jednym słowem jest się czym pochwalić. A popołudniu zlecić 

pracownikom parę raportów na jutro rano, a  wieczorem spojrzeć kto o jakiej porze 

wysyła służbowe maile lub o czym gadają nasi młodzi pracownicy na facebooku.

• Induction czyli never ending story

Dobrze wdrożony pracownik to jego szybsza efektywność i rzadsza fluktuacja. Nad 

usprawnieniem procesu dyskutujemy od 10 lat i wciąż odnotowujemy progres. Gdyby

tak jeszcze ten nowy miał aktywny komputer na biurku 3-go dnia pracy.

• KPI czyli wymyślmy czego nie zmierzymy

Jest tyle ciekawych wskaźników KPI, by zmierzyć efektywność HR, że aż trudno 

wybrać te właściwe, a jak już je mamy to dlaczego by ich tak nie zmienić po roku ? 

Zresztą i tak nie ma jak i komu wziąć porównywalnych danych bo się zmienił system. 

• Opinion survey czyli co już i tak wiemy

Badanie znów potwierdziło to o czym wiemy, więc teraz zróbmy parę spotkań, 

podyskutujmy nad tym, najlepiej spiszmy na flipcharcie, to się nam nasza wiedza 

ugruntuje. 

• Ageing czyli zarządzanie wiekiem

Jak generacja Millenialsów  może współpracować z generacją X czy nawet Baby 

Boomers w jednym zespole ? Spokojnie, od tego mamy fachowców. Tylko jak się 

okazuje, to w zasadzie nie ma już z kim współpracować w tym temacie, bo ci którzy 

mieli tę wiedzę … już u nas nie pracują.
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HR kontra reszta świata 

HR-owiec jak multiinstrumentalista

Nie słyszałem o organizacji, w której praca HR-owca byłaby lekka, przyjemna i mało 

stresująca. Nie spotkałem firmy, w której szef HR-u nie naraziłby się swoimi działaniami 

choćby niektórym menedżerom. Ale za to znam mnóstwo przykładów, gdzie HR-owi 

przypisuje się wszelkie możliwe odpowiedzialności za obszary i działania, które po prostu 

nie mieszczą się w innych działach.  Co więcej, gdzie oczekuje się, że będzie je 

niezwłocznie realizował. A do tego będzie oczywiście rozwiązywał wszelkie tematy 

związane z zarządzaniem pracownikami za menedżerów oraz że będzie zawsze do ich 

dyspozycji. O prawidłowej obsłudze kadrowej czy płacowej, przy znacznej 

odpowiedzialności finansowej oraz konieczności poruszania się w gąszczu niespójnych 

przepisów, nawet nikt nie wspomina, bo to wydaje się oczywiste. W tych kwestiach 

wszyscy HR-owcy są zgodni i solidarni, bez względu na rodzaj czy wielkość firmy.

HR-owiec jak żołnierz frontowy lub strażak

W praktyce HR-owiec, oprócz zadań wynikających z ustalonych procesów, najczęściej 

działa ad hoc. Jest wysyłany na pierwszą linię frontu lub do gaszenia pożarów. Gdy tylko 

menedżer ma jakikolwiek kłopot z pracownikiem, dzwoni po HR-owca. Gdy ma problem z

zarządzaniem zespołem, z organizacją pracy, z czasem pracy, dzwoni po HR-owca. Gdy 

odchodzi mu najlepszy pracownik lub gdy potrzebuje wsparcia dodatkowych 

pracowników, pilnie dzwoni do HR-owca. Gdy przeprowadza rutynowe procesy typu 

ocena roczna, przegląd talentów, jak również gdy ma wypełnić prosty wniosek o 

zatrudnienie czy przeniesienie, dzwoni niezwłocznie do HR-owca, mimo iż wszystkie 

procesy i arkusze są dostępne w wiadomym miejscu. Wymaga to wielu talentów od HR-

owca, a w szczególności odporności. Spora presja, wytrzymują ją najlepsi.

Mania prześladowcza HR-owca

Gasną światła tych biur, gdzie ekipy sprzątające już zakończyły swoje prace, ale w HR 

jeszcze się świeci. Niewiele samochodów zostało na parkingu firmy, gdy ruszamy w drogę

powrotną do domu. Mamy ze sobą laptopa, więc uda się jeszcze przygotować ten 

cholerny raport lub dokończyć przegląd aplikacji.  A przy okazji wyślemy parę maili koło 

północy, by zobaczyli kto o tej porze jeszcze pracuje, kto jest niezastąpiony. Próbujemy 

zasnąć, a tu tyle myśli, tyle niezałatwionych spraw … . A kolejnego dnia znów spotkania, 

następne projekty, warto zabrać głos, być aktywnym, to nic że nie ma szans by kolejne 

pomysły wcielać w życie, ważne że zapiszemy je na flipcharcie, potem umówimy kolejne 

TC.  Przecież „nie chodzi o to by złapać króliczka ale by gonić go” … .

Quo vadis HR ?
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Pracujemy dużo, w ciągłym stresie, uczestniczymy w nieustających zmianach i wciąż je  

generujemy.  Jesteśmy w ciągłym niedoczasie i sporo w nas frustracji, że nie damy rady 

wszystkiego załatwić, że jest nas za mało, że nie ma zasobów, że znów ktoś ma o coś 

pretensje, że znowu kolejny projekt, że … . Że w wyniku tego przestajemy się rozwijać. 

Czujemy dużą odpowiedzialność i presję. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć.  Z 

drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że bez nas wiele tematów by się nie 

rozwiązało. A jeszcze bywamy „chłopcami do bicia”, nie jesteśmy w stanie wszystkim 

dogodzić. Zatem dokąd zmierzamy ? Czy pracując w HR-ze czujemy się spełnieni ? A czy 

jesteśmy przy tym szczęśliwi ? 

Wrócić do źródeł ….

A może zamiast „biegania z pustą taczką, której nie ma kiedy załadować”, warto się 

zatrzymać, wrócić do źródeł oraz stosować dobre sprawdzone i do tego proste metody ? 

Przecież coraz częściej zauważamy, że nic nie zastąpi prostych form rozmów 

rekrutacyjnych, mimo posiadania skutecznych ale czasochłonnych innych narzędzi. 

Widzimy, że zbyt wiele form druków i wniosków kadrowych to bariera nie do przejścia 

dla sporej części menedżerów, a więc im prościej i krócej tym lepiej. Doświadczamy, że 

samoobsługa nie działa a nieliczni potrafią dotrzeć do naszych HR-owskich procedur i 

przewodników, więc i tak trzeba to ludziom tłumaczyć. Że komunikacja do pracowników 

ukraszona korporacyjną „nowomową” do nich nie trafia. Że robienie zbyt wielu akcji, 

projektów czy badań opinii, z których niewiele potem wynika, bo nie starcza czasu i 

determinacji, to „sztuka dla sztuki”, więc może mniej a lepiej. Że jak mamy dzień zajęty 

telekonferencjami i spotkaniami, to nie dajemy rady zająć się solidnie relacjami z ludźmi i 

wiele spraw odkładamy na później i jeszcze na później, póki inni o tym nie zapomną. 

Post scriptum 

A może warto przedefiniować rolę HR w firmie ? Może warto uznać, że korporacyjny 

porządek świata jest na tyle dobry dla naszych pracowników, na  ile im służy ? A może warto 

się zastanowić czym byśmy się zajmowali i w jaki sposób, gdyby nas było mniej o połowę ?

Dojrzałem po latach pracy w HR i obserwacji w wielu dużych firmach, do recepty na 

przetrwanie i utrzymanie wiary w sens naszych działań w korporacjach:

1/ Podejście GLOCAL, czyli korzystać z najlepszych rozwiązań globalnych i centralnie 

korporacyjnych ale przy zachowaniu możliwie sporej autonomii, umożliwiającej stosowanie 

racjonalnych rozwiązań lokalnych, a przy tym wyzwalających kreatywność i poczucie że wiele

zależy od nas; 2/ ZDROWY ROZSĄDEK który broni się sam, zwłaszcza gdy zaczynamy 

„niuansować” rozmaite procesy; 3/ Koncentracja przy wspieraniu HR na KLUCZOWYCH 

PROCESACH , a więc na rekrutacji i zatrudnianiu, zmianach w warunkach zatrudnienia i 

zwalnianiu oraz na procesach związanych z motywacją i zaangażowaniem pracowników. Czyli

nad tym co bezpośrednio wspiera szefów i menedżerów firmy; 4/ DORADZTWO zarówno 

menedżerom jak i pracownikom, a przy tym bycie przy nich, wsłuchiwanie się; 5/ 

6



PROFESJONALIZM merytoryczny i KONKRETNOŚĆ, zarówno w tzw. HR twardym jak i 

miękkim, co wymaga nie tylko wiedzy ale i koncentracji, uważności, a co za tym idzie czasu.

I na koniec kluczowe moje doświadczenie – w HR-ze zwykle pracują świetni ludzie, 

szczególnie zaangażowani i wierzący w to co robią. Wrzuceni w korporacyjny wir, nie 

poddają się łatwo i próbują dostosować swoje metody i narzędzia do coraz bardziej 

skomplikowanego firmowego świata. Jednak warto upraszczać HR, przywracać jego często 

pierwotny sens. Bo osoby nim się zajmujące są tego warte. 

-------------------------------------

Dariusz Ludwiczak – niezależny Menedżer i Doradca  HR.  Zdobywca tytułu Dyrektora 

Personalnego Roku 1995 w I-wszym ogólnopolskim konkursie Rzeczpospolitej i Bigram 

SA. Menedżer HR z ponad 20-letnim stażem pracy w kilku firmach krajowych i 

zagranicznych (m.in. Wavin, Polfa Poznań, GlaxoSmithKline). Od niedawna konsultant HR

koncentrujący się  głównie na sektorze średnich i większych lokalnych firm. Z 

wykształcenia ekonomista i socjolog. Ekspert WZP Lewiatan.

Kontakt: www.doradcahr.pl, mail: dareklud@wp.pl
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