
Artykuł dla „Personel i Zarządzanie” 

Organizacja obsługi personalnej w średniej lub większej lokalnej firmie 

Czas zewnętrznego eksperta lub menedżera HR ?

Zwykle jest tak, że gdy kilkuosobowa firma urośnie do kilkudziesięciu pracowników, na tym 

etapie wystarcza jeszcze pani księgowa lub kadrowa oraz szef firmy. A co potem ?

Gdy firma urośnie 

Gdy pojawia się potrzeba zatrudniania coraz większej liczby nowych pracowników lub gdy  

zauważa się większą fluktuację zatrudnionych, zwykle przyjmuje się specjalistę do spraw 

personalnych. Jego głównym zadaniem jest rekrutowanie nowych pracowników. Sprawy 

formalne załatwia nadal księgowość lub kadrowa, decyzje o awansach i podwyżkach 

podejmuje nadal szef firmy. Gdy firma nadal się rozwija i rośnie zatrudnienie, czasem nawet 

do kilkuset pracowników, dotychczasowy sposób prowadzenia spraw personalnych staje się 

niewystarczający. Jednocześnie pojawia się coraz więcej trudniejszych tematów związanych z

zarządzaniem personelem, które wymagają innego podejścia. I co wtedy ? Pojawiają się 

wtedy dylematy - w jaki sposób optymalnie obsługiwać pracowników ?, w jaki sposób 

wspierać menedżerów ?, w jaki sposób zorganizować w firmie służby personalne ? 

Nie lada jakie wyzwania dla szefa firmy i służb personalnych 

Prowadzenie bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, przygotowanie koniecznych regulaminów, 

realizacja podstawowych szkoleń, rekrutacji  czy wspieranie menedżerów w relacjach z 

pracownikami, są – lepiej lub gorzej - realizowane przez własne służby kadrowe czy 

personalne. Jednakże sytuacja na rynku pracy, rosnąca konkurencja wraz z coraz bardziej 

wymagającym środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, stawiają coraz wyższe 

wymagania przed zarządzającymi.

Oto realne zagadnienia z którymi w dzisiejszych czasach mogą a niekiedy powinni się 

zmierzyć szefowie firm lub służb personalnych, aby zapewnić firmie afektywność, a czasami 

nawet przetrwanie:

1. Sprawna obsługa personalna i zapewnienie zgodności formalnej.

2. Znalezienie i pozyskanie (rekrutacja) jak najlepszych pracowników, w obliczu ich 

braku na rynku, w szczególności tych o unikalnych kompetencjach.

3. Utrzymanie pracowników w firmie czyli zapobieganie odejściom, w szczególności 

najlepszych z nich.

4. Rozwój przywództwa jako krytycznej kompetencji kadry kierowniczej.

5. Rozwój kompetencji pracowników by byli jak najbardziej wydajni.
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6. Utrzymanie zaangażowanie pracowników jako warunku ich efektywności.

7. Stworzenie strategii HR wspierającej strategię biznesową firmy.

A w konsekwencji tych wyzwań służby personalne powinny wspierać pracowników i 

menedżerów, mierząc się w zależności od potrzeb z takimi tematami:

• System odpowiedniego wdrożenia pracowników

• Zarządzanie talentami

• Zbudowanie planów sukcesji 

• Konkurencyjny i motywujący system płacowy oraz system premii i nagród

• Wartościowanie stanowisk 

• Optymalny system świadczeń pozapłacowych  

• Systemowe podejście do szkoleń i rozwoju

• System zarządzania efektywnością, celami i kompetencjami 

• Badanie opinii pracowniczych

• Zarządzanie zmianą

• Komunikacja wewnętrzna 

• Raportowanie oraz systemy wskaźników KPI

• Restrukturyzacja zatrudnienia i programy zwolnień

• Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

• Programy awansów i doboru na nowe stanowiska

• Zarządzanie wiekiem i generacjami w organizacji

• Outsourcing i współpraca z dostawcami zewnętrznymi

• Elastyczne zarządzanie czasem pracy i formami pracy

• Relacje ze związkami zawodowymi lub radami pracowników

• Aktywności związane z rozwojem kultury organizacyjnej 

• Budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy

• Zapewnianie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
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• Wdrożenie rozwiązań informatycznych w obsłudze personalnej

• Zapewnienie sprawnej obsługi personalnej pracowników i menedżerów.

Całkiem niełatwe to tematy i wymagające wiedzy oraz kompetencji tak zarządczych jak i z 

obszaru HR. Oczywiście nie w każdej organizacji zachodzi potrzeba zmierzenia się aż z tyloma

tematami. Jednakże zmieniająca się sytuacja w firmie i otoczeniu zewnętrznym może 

wymagać od kierujących funkcja personalną wiedzy lub chociażby świadomości, że należy się

zająć niektórymi z nich, gdy pojawi się taka potrzeba. Skąd wziąć zasoby do realizacji choćby 

tych działań, które w danej sytuacji okażą się niezbędne ? 

Jak obsłużyć sprawy personalne ?

To jaki model obsługi personalnej warto zastosować w danej firmie zależy od wielu 

zmiennych. Nie tylko wielkość firmy ale i jej lokalizacja oraz branża i co jest z tym związane 

rodzaje stanowisk pracy, a także strategia biznesowa firmy, wpływają na to jakie zasoby i 

jaka organizacja służb personalnych będzie najlepsza.

Właściciel firmy, którą tworzył i rozwijał w pocie czoła z własnych środków, zwykle ma niską 

skłonność do ponoszenia kosztów budowania większych struktur HR, a w tym i zatrudniania 

na stałe menedżera HR o docenionych na rynku kompetencjach, a zatem i któremu trzeba 

zapewnić wyższe wynagrodzenie. Raczej woli rozwiązać ważne tematy personalne we 

własnym zakresie, nie ponosząc przy tym stałych zwiększonych kosztów. Zatrudnia więcej 

osób w kadrach lub odpowiednio do rekrutacji, zdarza się że i do szkoleń, a gdy takich osób 

przybywa, specjalistę personalnego awansuje na kierownika małego działu personalnego. 

Alternatywnym rozwiązaniem, choć rzadziej stosowanym, jest outsourcing administracji 

kadrowo-płacowej do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Ale nawet wtedy zwykle funkcje

specjalistyczne zachowuje się wewnętrznie w firmie.  Zdarza się, że szef firmy przyjmuje 

kogoś z zewnątrz na stanowisko menedżera personalnego lub menedżera HR,  zamiennie 

zwanego w niektórych firmach HR biznes partnerem, ale zwykle jest to osoba, która musi 

jeszcze zdobyć większe doświadczenie zawodowe w tej firmie i to „w boju”. Czy taki model 

jest wystarczający do efektywnej obsługi personalnej i do stawienia czoła coraz bardziej 

złożonym wyzwaniom związanym z zarządzaniem personelem ? W znacznej mierze zależne 

jest to właśnie od kompetencji, potencjału a często i umiejętności zbudowania sobie 

autorytetu przez takiego menedżera. Taka osoba oprócz szerokiej wiedzy z zakresu metod i 

narzędzi HR, powinna rozumieć biznes i wiedzieć w jaki sposób poprzez działania HR go 

wspierać. Menedżerów HR posiadających tak kompleksowe kompetencje nie ma na rynku 

wielu. Na szczęście nie brakuje młodych adeptów tego zawodu a część z nich ma szanse po 

kilku czy kilkunastu latach praktykowania w dobrych organizacjach na zdobycie takich 

kompetencji. Wydaje się na szczęście, że funkcjonowanie roli menedżera HR w średniej a 

tym bardziej większej lokalnej firmie, staje się pomału standardem. 

A może wsparcie zewnętrznego menedżera / eksperta HR ?
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Jednym z rozwiązań dla średnich i większych lokalnych firm, by zwiększyć efektywność 

zarządzania personelem w oparciu o istniejące zasoby kadrowe,  może być stała lub 

okresowa współpraca z niezależnym menedżerem HR lub ekspertem czy też konsultantem 

HR.  Taka współpraca może być szczególnie efektywna gdy wspierający profesjonalista ma 

wieloletnie praktyczne doświadczenie w pracy w dobrze zarządzanych firmach, najlepiej z 

wieloaspektowym dostępem do know-how, w tym z praktyką na stanowiskach 

menedżerskich w obszarze HR. Bo jeśli korzystać z zewnętrznego wsparcia to ze 

sprawdzonego praktyka !  Typowe firmy konsultingowe często kojarzą się pejoratywnie nie 

tylko ze względu na ceny ich usług, ale i z powodu często mniej praktycznych a bardziej 

teoretycznych proponowanych rozwiązań. Przynajmniej tak się je postrzega. 

Korzystanie z kompetentnej ekspertyzy praktyka w zakresie HR może odbywać się w formie:  

a/ zlecenia dokonania diagnozy potrzeb firmy w zakresie problematyki personalnej; b/ 

zlecenia wykonania określonego w czasie i co do zakresu projektu HR na rzecz firmy; c/ stałej

lub okresowej współpracy i bycia do dyspozycji firmy przez np. 1-2 dni w tygodniu. W 

każdym z tych przypadków głównym zadaniem zewnętrznego eksperta czy menedżera HR, 

jest wsparcie szefa firmy lub jej wewnętrznych zasobów personalnych. W ten sposób 

generuje się wartość dodana takiego wsparcia.

Korzyści ze wsparcia zewnętrznego HR

Korzyści wsparcia służb personalnych i szefa firmy przez doświadczonego i profesjonalnego 

zewnętrznego menedżera HR / eksperta HR:

• Mniejsze koszty stałe dla firmy przy zapewnieniu profesjonalnej ekspertyzy i 

wsparciu przy zarządzaniu. Koszty są ponoszone tylko przez określony czas realizacji 

projektu lub wsparcia, a w przypadku stałej współpracy w mniejszym wymiarze są 

odpowiednio niższe. Pozyskanie z rynku i zatrudnienie na stałe menedżera HR, który 

posiada tak wysokie kompetencje, zwykle oznaczałoby ponoszenie kosztów czasem 

nieadekwatnych do wielkości  i stałych potrzeb firmy.

• Wysoka jakość i zakres wiedzy, metod i narzędzi HR, dzięki doświadczeniu eksperta 

HR wyniesionemu często z jego wcześniejszej pracy w wielu często wzorcowych 

firmach. 

• Bieżące dostarczanie najlepszych praktyk HR i zarządzania. Zewnętrzny ekspert HR 

jednocześnie zbiera doświadczenia z innych organizacji, które także wspiera, oraz na 

bieżąco aktualizuje swoją wiedzę. Poprzez to może mieć większe rozeznanie w branży

i rynku, niż osoby z wewnątrz firmy. Może więc porównywać różne działania, metody 

i narzędzia, z którymi się spotkał i proponować najlepsze rozwiązania.

• Podniesienie kompetencji własnych służb personalnych i menedżerów, poprzez 

przekazanie firmowym służbom kadrowym czy personalnym wiedzy, narzędzi i 
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znacznego know-how przez zewnętrznego eksperta HR oraz umożliwienie korzystania

z wiedzy i narzędzi przez menedżerów.

• Rozwój wiedzy i sposobów zarządzania personelem, a w szczególności 

� Efektywne rekrutacje. Szersza perspektywa zewnętrznego eksperta 

HR i jego wiedza na temat różnych metod stosowanych w różnych 

firmach może usprawnić procesy rekrutacji odpowiednich 

pracowników oraz dobrego wdrożenia ich do firmy, co powinno się 

przełożyć na mniejszą fluktuację personelu.

� Podejście do rozwoju i zarządzania efektywnością. Ekspert HR może 

doradzić menedżerom jak dbać o rozwój pracowników, a także – w 

oparciu o swoją wiedzę z innych firm - wspomóc tworzenie opisów 

stanowisk, systemów oceny i rozwoju, systemów zarządzania 

efektywnością itp. 

� Obsługa personalna to nie tylko wymóg formalny. Sposób obsługi oraz

stopień sprawności i wsparcia udzielanego przez kadry może rzutować 

na sprawność procesów ale i na poziom satysfakcji pracowników i 

menedżerów. Ekspert HR może pomóc w zbudowaniu takich 

funkcjonalnych procesów. 

� Systemy wynagrodzeń i świadczeń. Benchmarking płac w firmie w 

stosunku do rynku, stworzenie właściwej struktury płac oraz 

stworzenie efektywnych systemów premiowych, a także systemu 

świadczeń, często są krytyczne dla utrzymania i wzrostu motywacji 

pracowników i ich efektywności. Rola zewnętrznego eksperta HR, 

czasem posiłkującego się odpowiednimi rynkowymi raportami 

płacowymi, jest tu nie do przecenienia.  

� Strategia zarządzania personelem. Jeśli szef firmy czy główni 

menedżerowie podejmą partnerską współpracę z zewnętrznym 

ekspertem HR, jest spora szansa na wspólne wypracowanie strategii 

HR na kolejne lata, która będzie wspierała biznes firmy. Pomoże to 

zarządzającym realizować ją potem w oparciu już o własne zasoby.

• Zapewnienie zgodności procesów i dokumentacji z procedurami, politykami, 

regulacjami i wymaganiami formalnymi. Zewnętrzny ekspert HR może pomóc w 

zapewnieniu tej zgodności, a w razie potrzeby w oparciu o istniejące wzorce lub 

wiedzę z innych organizacji może stworzyć lub skoordynować stworzenie 

odpowiednich dokumentów.

• Bezstronna ocena, świeża perspektywa i obiektywizm. Zgodnie z biblijnym 

powiedzeniem „trudno jest być prorokiem we własnym kraju”. Faktycznie, częstokroć
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trudniej jest szefowi firmy, menedżerom, czy wreszcie szefowi personalnemu, 

przekonać innych do wdrożenia określonych działań zarządczych, niż osobie z 

zewnątrz, powołującej się na przykłady skutecznych wdrożeń w innych organizacjach.

Jeśli taka osoba, będąca fachowcem o potwierdzonych na rynku kompetencjach, 

przekona do danych działań lub je wręcz wygeneruje, jeśli do tego podpowie jak to 

przeprowadzić i pomoże w tym, powinno pójść łatwiej. Zewnętrzny ekspert HR może 

także stać się rozjemcą oraz merytorycznym partnerem, pomagającym menedżerom 

rozwiązywać ich problemy pracownicze, zarówno te dotyczące indywidualnych 

sytuacji jak i te, które wynikają z procesów obsługi i wsparcia personalnego.

• „Dodatkowa para rąk na pokładzie”. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji gdy wszyscy 

są tak zapracowani i zaangażowani w codzienne aktywności, że nie są w stanie 

zaangażować się w tworzenie nowych rozwiązań. A przy tym nie chodzi tylko o ręce 

ale przede wszystkim o głowę, czyli wiedzę, pomysły i gotowe narzędzia.

Sytuacja na rynku pracy się zmienia, do firm trafiają nowe generacje pracowników, 

zmienia się też otoczenie prawne i biznesowe, a szefowie firm i menedżerowie oczekują 

coraz większego i kompetentnego wsparcia. Odpowiednio do tych wymagań funkcja HR 

będzie nadal ewoluowała. Tak średnie jak i większe lokalne firmy, które nie są wspierane 

przez korporacyjnie know-how w zakresie zarządzania a w tym zarządzania HR, będą 

szukały możliwie najlepszych rozwiązań. Warto śledzić ten proces i pomagać firmom, 

które tak naprawdę są motorem polskiej gospodarki.
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