
Artykuł dla „Personel i Zarządzanie” 

Quo vadis HR ? 

Korporacja czy lokalna firma, a HR zawsze na polu minowym

Gdy HR-owiec z korporacyjnej firmy opowiada znajomemu po fachu z  mniejszej lokalnej 

firmy o tym czym się zajmuje w pracy, to albo wzbudza w nim podziw albo zdziwienie a 

czasem nawet rozbawienie. Dlaczego? Bo ich otoczenia, kultury organizacyjne są tak od 

siebie różne, że wymagają zwykle zupełnie innych działań i kompetencji. 

Korporacyjny HR – inny czy taki sam?

Jak pewnie wiemy, już sam skrót HR to Human Resources, czyli po polsku Zasoby Ludzkie, 

przywędrował do Polski w latach 90-tych wraz z zagranicznymi firmami.  A że metody i 

techniki HR rozwijały się wtedy głównie w zagranicznych korporacjach,  więc  stamtąd 

odbywał się ich transfer do mniejszych i lokalnych firm. Głównie poprzez transfer HR-owców.

Czy specyficzny korporacyjny HRM różni się od powszechnie rozumianego Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi czy Zarządzania Personelem w firmach niekorporacyjnych? Zasadnicza 

różnica wynika ze stopnia złożoności struktur korporacyjnych i mechanizmów ich działania, 

co wpływa na to jak funkcjonuje HR w danej organizacji.  To także istnienie „góry”, czyli 

struktury ponadkrajowej w korporacyjnym HR.  O ile służby HR w lokalnych firmach są 

nakierowane na wspieranie lokalnego biznesu i zwykle podporządkowane są szefowi firmy, o

tyle korporacyjny HR oprócz potrzeb wspierania biznesu na miejscu, realizuje wskazania 

płynące także ze struktur ponadkrajowych HR. 

W korporacji powodem do dumy i zadowolenia może być możliwość korzystania z bogatej 

palety narzędzi, rozwiązań, systemów, wzorców, sprawdzonych i wymyślonych w innych 

krajach czy gdzieś w centrali, przy udziale konsultantów od zarządzania. Z drugiej strony do 

naszych HR-owców w takich firmach zaczyna docierać, że nie są w stanie skorzystać z aż tak 

szerokiej gamy wiedzy i sposobów działania. Z powodu swoich ograniczonych zasobów 

(ludzie ale przede wszystkim czas) oraz z braku możliwości absorbcji takich rozwiązań przez 

menedżerów. Do tego okazuje się, że nie wszystkie wymagane rozwiązania wprowadzają 

wartoś

 dodaną w naszej lokalnej organizacji, a ilość pracy związanej z raportowaniem i 

dostosowywaniem do globalnych często wymagań, ogranicza nas w uważnym zajęciu się tym

co najistotniejsze dla pracowników i menedżerów tu i teraz. Tym bardziej, że HR bywa 

postrzegany w organizacji z jednej strony jako ten, który ciągle coś wymyśla i wręcz narzuca 

menedżerom dodatkową pracę, a z drugiej strony czyni się HR odpowiedzialnym za wiele 

procesów, które w firmie „nie mają właściciela”. A jednak wiedząc ile dobrego możemy 

zrobić, czujemy misję do spełnienia, jednocześnie mając poczucie braku możliwości 
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„ogarniania” wszystkich potrzeb, braku sprawczości i pełnego zrozumienia naszej misji u 

innych. Po tym poznajemy, że pracujemy w korporacyjnym HR.

Grzeszki kultury korpo a lokalne warunki

HR nie działa na obcej planecie ale w konkretnej organizacji. A jeśli jest ona ponadkrajowa, a 

czasem i globalna, to procesy HR odzwierciedlają te uwarunkowania i zwykle muszą być im 

podporządkowane. Co więcej, pole do dyskusji czy samodzielności jest dla HR mocno 

ograniczone, więc uznaje się, że to co wymyślone centralnie jest dobre i efektywne, a więc to

należy stosować. Z drugiej strony mamy całkiem inne uwarunkowania w lokalnych firmach.

• Misja i wartości czy ideologia

Firma z misją i określonymi wartościami to standard w korporacjach, natomiast wciąż

nie jest to takie powszechne wśród lokalnych firm. A szkoda, bo tam gdzie lokalnie 

określa się misję i wartości, zwykle są one bliskie ludziom tam żyjącym i pracującym.  

Misja i wartości mogą wspierać poczucie przynależności i dumy wśród pracowników. 

O ile oczywiście postępowanie zarządzających firmą pokazuje, że jest spójne z nimi. 

Zagrożeniem pozostaje ideologizacja misji i wartości. Jeśli piękne hasła są zbyt 

abstrakcyjne („dla dobra ludzkości”, „z miłości do natury”, „ aby nasi klienci byli 

uśmiechnięci”), a bieżący przekaz koncentruje się po prostu na zarabianiu pieniędzy 

przez firmę (do czego tak naprawdę firma jest tworzona), to powstaje dysonans. 

Bywa że globalne misje i wartości są postrzegane jako zbyt abstrakcyjne lub wręcz 

śmieszne. Jeżeli w takiej sytuacji próbuje się motywować pracowników misją i 

wartościami, zamiast przyzwoitym wynagrodzeniem, efekt bywa odwrotny od 

zamierzonego. HR niejednokrotnie pada ofiarą takich postaw, stojąc „z urzędu” na 

straży wartości, często nie mając wpływu na to, że bywają oderwane od praktyki 

działania w firmie. 

• Kultura organizacyjna korpo

To zespół norm i wartości, właściwy klimat, sposób zarządzania, wspólne znaczenia i 

symbole, schematy poznawcze i  wymogi zachowania. Moje obserwacje potwierdzają, że 

kultura organizacyjna firm korporacyjnych stawia wyżej poprzeczkę zarówno menedżerom 

jak i pracownikom. Zwykle wpływa na lepsze relacje między pracownikami (zwyczaj 

zwracania się w większości przypadków po imieniu bez względu na wiek sprzyja temu), dobre

relacje z przełożonymi (bardziej płaskie struktury, częstszy kontakt bezpośredni, praca w 

otwartych przestrzeniach). Częściej promuje się kulturę feedbacku (możliwe dzielenie się 

uwagami i sugestiami bez względu na stanowisko, wymuszone czasem ale jednak rozmowy 

roczne, coaching), większe są możliwości rozwoju (choćby poprzez pracę w grupach 

projektowych), no i zwykle przeważają menedżerowie z większą wiedzą nt. zarządzania.  Tego

wciąż brakuje  w wielu lokalnych firmach. 

Z drugiej strony – jeśli powielać stereotypy - kultura korpo to wyzysk, praca do wieczora i w 

weekendy,  standaryzacja  a więc porównywanie wszystkiego jedna miarą,  wyścig szczurów, 
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markowanie pracy i dobry osobisty PR oraz rozstanie po wykorzystaniu. Ale za to niezłe 

pensje, nagrody i świadczenia oraz zwykle więcej przestrzeni do rozwoju.  Z kolei wg 

stereotypów w mniejszych i lokalnych firmach częściej może pojawiać się tzw. kultura 

folwarku czy kultura klanu. Dyrektywne kierowanie, takie sobie umiejętności zarządzania 

wśród kadry, słabsze relacje i brak możliwości otrzymywania feedbacku, kumoterstwo, 

ograniczone możliwości rozwoju i brak zasobów. A do tego niższe pensje i świadczenia oraz 

słabsze wyposażenie stanowisk pracy. Tyle obiegowa wiedza i stereotypy, chociaż ile w tym 

prawdy, o do subiektywnej oceny każdego z nas.

Może to wpływ wchodzenia na rynek młodszych generacji pokoleniowych, ale w dobrych 

lokalnych firmach coraz częściej pracownicy dostrzegają inne walory, których próżno szukać 

w korporacyjnym świecie – stosunki międzyludzkie jak w rodzinie, szybsza możliwość wybicia 

się najlepszych, mniej standardowa praca i poczucie, że od pracownika więcej zależy.  Można 

mniej zarabiać ale czuć się lepiej.  Do tego większe poczucie bezpieczeństwa pracy po 

przepracowaniu wielu lat. Może więc kultura folwarku, tyle że oświeconego, nie jest taka zła 

dla pracowników?

• Proces decyzyjny czyli pisz na Berdyczów

Im więcej szczebli w strukturze, im więcej scentralizowanych systemów, im więcej 

polityk zarządzania ryzykiem czy zakupowych oraz procedur, SOP-ów i instrukcji, tym 

podjęcie często prostych decyzji trwa dłużej, jak to w każdej machinie 

biurokratycznej. Czy ktoś jest w stanie znać wszystkie regulacje zawieszone w 

korporacyjnym intranecie? Wszak pracowały i pracują nad nimi sztaby ludzi gdzieś 

tam w centrali, w dodatku z intencją  by wszystko było dokładnie opisane. Nie. Więc 

któż odważy się podjąć szybko decyzję, bez pewności że zostały spełnione wszystkie 

wymagania. Można jeszcze na tyle skomplikować procesy rozliczania wydatków z 

delegacji, by pracownikom nie opłacało się przedstawić wszystkiego do rozliczenia. 

Będzie taniej. Bo któż ma tyle czasu i cierpliwości.  A kto jest w stanie znać wszystkie 

polityki korporacyjne? Zgodnie z tzw. Prawem Parkinsona – nadmierne regulacje 

wymagają tworzenia dodatkowych regulacji , którymi to muszą się zająć kolejni 

pracownicy, itd. Tyle że w korpo zwykle ich nie ma tylu.

Małe firmy uzyskują tutaj przewagę przy podejmowaniu decyzji, które zwykle nie 

wymagają wiedzy o tylu regulacjach, a i informacje krążą szybciej, a decyzje nie 

wymagają tylu szczebli potwierdzeń. 

• Ściema headcountu i fetysz outsourcingu

Od wielu lat obserwuję dziwne zjawisko – jakby najważniejszym celem wielu firm 

korporacyjnych było nieustanne obniżanie kosztów. To ważne, ale wtedy rozwój 

biznesu w dłuższej perspektywie staje się drugoplanowy. Trend może i racjonalny, ale

bywa że firma krajowa, wchodząca w skład korporacji, po kilku latach zbyt ambitnej 

realizacji lub przekraczania takich planów, staje pod ścianą i jej dalsze działania 

bywają już nieracjonalne. Ale od czegoż kreatywność ? Jedną z bardziej skutecznych 
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metod pokazywania pozytywnych wskaźników, którą można się pochwalić w 

korporacyjnych raportach i statystykach, jest ograniczanie zatrudnienia, czyli 

używając języka korpo – headcountu (dalej: HC). A mniejszy HC oznacza przecież 

wykazanie większej efektywności. Do pewnego etapu faktycznie prowadzi to do 

racjonalizacji stanu zatrudnienia. Z drugiej jednak strony po pewnym czasie prowadzi 

do sytuacji, gdzie by trzymać się wymuszonych wskaźników HC, dochodzi do zwolnień

często wartościowych pracowników. A bez odpowiednich zasobów osobowych spada 

jakość obsługi, bądź prowadzi to do nadmiernego obciążenia pracą pozostających w 

zatrudnieniu. My w HR-ze coś na ten temat wiemy.  Tajemnicą poliszynela jest to w 

jaki sposób można obejść takie statystyki HC. Nie wykazując w raportach wszystkich 

zatrudnionych (bo ktoś jest za kogoś czasowo, bo ktoś jest finansowany z innego 

budżetu, itp.), nie zatrudniając pracowników etatowych ale studentów (którzy np. nie

są raportowani w HC) lub powierzając role etatowe osobom wykonującym te same 

lub podobne prace ale zatrudnionym w agencjach pracy tymczasowej lub w firmach 

zewnętrznych, czyli w outsourcingu. Wszyscy o tym wiedzą. I to jest tendencja 

stosowana na całym świecie od lat.  W rezultacie firma wykazuje na przykład 500 

pracowników jako HC, tyle że kolejnych 200 zasuwa przy tych samych liniach 

produkcyjnych lub przy sąsiednich biurkach ale nie jako pracownicy etatowi. Po 3 

latach mamy już tylko 400 pracowników, co pokazuje jak świetnie realizujemy cele 

korporacyjne i że wydajność wzrosła nam o 20%, jakby pomijając fakt istnienia kosztu

pracy kolejnych 300 nieetatowych osób. Jednostka wykazując coraz mniejsze 

zatrudnienie HC pokazuje, że jest coraz bardziej wydajna, mając lepsze wskaźniki 

stosunku zatrudnionych do obrotu czy zysku, co  w przypadku spółki giełdowej może 

mieć istotny wpływ na decyzje akcjonariuszy. 

A jak w tym ma się odnaleźć HR ? Oj, jest w tych procesach głównym rozgrywającym. 

A ile przy tym musi się napocić, by to obsłużyć i odpowiednio wykazać. A do tego by 

samemu wierzyć, że to ma sens i jeszcze do tego przekonywać innych! 

Gdybym był właścicielem takiej firmy, wolałbym znać realne dane nt. liczby osób 

pracujących na rzecz mojego biznesu. Śmiem twierdzić, że w większości mniejszych 

firm właściciel zna takie dane i koszty z nimi związane. Co prawda umowy cywilno-

prawne bywają tam nadużywane, podobnie jak i outsourcing, ale zasady są tu jasne i 

poprzez to praca HR-owca dookreślona. Przynajmniej w tym zakresie.

• Standaryzacja czyli jedna sztampa

Jedną z recept na obniżanie kosztów i sprawniejszą organizację pracy jest 

upraszczanie i standaryzacja procesów. Zwykle przynosi to pozytywne skutki i w 

rezultacie upraszcza pracę. W skali korporacyjnej w konsekwencji prowadzi to do 

wdrażania takich samych rozwiązań we wszystkich krajach.  W sytuacjach gdy czyni 

się tak, bez uwzględnienie lokalnych uwarunkowań, skutki mogą być nie zawsze 

zgodne z oczekiwaniami. W korporacjach często wymaga się stosowania takich 
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samych systemów informatycznych czy rozliczeniowych. Po takich centralnych 

decyzjach idea zwykle „sprzedawana” jest jako patent na sukces, toteż podobnie 

pozytywnie musi być „kupowana” przez lokalną organizację.  Takie wdrożenia mogą 

przynosić oszczędności w skali korporacji. Z perspektywy lokalnej mogą oznaczać 

więcej chaosu, konieczności budowania i tak lokalnych „sztukówek” systemowych, a 

także dodatkowe koszty pracochłonności rozliczanej zewnętrznie, które nie zawsze 

bywają wykazywane (a jeśli już to jako koszty usług a nie koszty HC).

Koszty z którymi spotyka się krajowy HR w korporacji, to koszty ludzkie takich zmian 

standaryzacyjnych. A trudno jest z perspektywy lokalnej dostrzec oszczędności i 

korzyści całej korporacji. Demotywacja, zniechęcenie, przepracowanie, brak 

zrozumienia i sprawczości, to tylko niektóre z postaw, z którymi mierzy się HR.

W małych niekorporacyjnych lokalnych firmach z kolei brakuje często know-how na 

temat standaryzacji. To właśnie HR bywa forpocztą standaryzacji i upraszczania 

procesów, o ile tylko posiada wiedzę jak to czynić.  

• Komunikacja czyli „gadał dziad do obrazu …”

Sposób komunikacji wewnętrznej w korporacji zwykle stanowi o jej kulturze 

organizacyjnej. Po stronie korporacyjnej mamy zwykle cały arsenał zaawansowanych 

metod (intranet, newslettery, międzynarodowe tele i videokonferencje, briefingi, 

townholle) oraz narzędzi komunikacji menedżerskiej (coaching, mentoring, talent 

review, feedback 360, ocena pracownika). Do tego badania opinii pracowników, 

spotkania działowe, itp. Uff ! I tutaj znowu HR wielokrotnie wrzucony w 

komunikacyjne młyny, a w niektórych firmach odpowiedzialny za komunikację, w 

wielu ją współtworzący. Zagrożenia ? Przede wszystkim przekazy korporacyjne i ich 

język ! Zwykle zbyt ogólne, zbyt ideologiczne i zbyt „poprawne polityczne”, z których 

niewiele wynika. Jeśli jako HR to firmujemy lub przekazujemy, bierzemy potem ich 

skutki „na klatę”. A także wielość form i technologizacja przekazu, nie dla wszystkich 

dostępna i zrozumiała. W przypadku bezpośrednich przekazów (np. oceny, coaching)  

– zbyt sformalizowane formy. Plusem jest to, że … jest. 

Z kolei w mniejszych i lokalnych firmach komunikacja zwykle kuleje lub nie działa.  

Brak jest know-how oraz świadomości jej znaczenia. Tam gdzie szefowie firmy i kadra 

chcą się spotykać i rozmawiać z pracownikami, gdzie są ich bliżej, wychodzi to 

bardziej naturalnie. Bo droga jest krótsza, bo sprawy bliżej ludzi. Rola komunikacyjna 

wtedy jest po stronie zarządzających, czasem tylko wspieranych przez HR.

Bez względu na typ organizacji – warto rozmawiać i warto słuchać. Bo ze słuchaniem 

to często mamy problem. A my w HR-ze o tym powinniśmy pamiętać i przypominać o 

tym szefom i menedżerom. Oby nie było jak z tym dziadem i obrazem w przysłowiu.  
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Jak widać, praca HR-owca w znacznej mierze zależy od tego czy działa w korporacyjnej czy 

lokalnej firmie.  Otoczenie w jakim działamy determinuje nasze działania, a to jak 

potrafimy się w nim poruszać wpływa na to jak ocenia się naszą pracę. 

- - - - - - - - - -

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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