
4.1. ROLA KOMÓREK PERSONALNYCH W ORGANIZACJI – 
WYNIKI BADAŃ59

Wstęp

Efektywność tworzenia wartości przez zarządzanie zasobami ludzkimi zależy od ciągłego 
wspierania i wspomagania ludzi w dążeniu do dobrych wyników (Becker, Huselid, Ulrich 
2012, 27).

Cytat ten odzwierciedla kierunek rozwoju funkcji personalnej w organizacjach, 
wskazując rolę partnera biznesowego, którego działalność polega na realizacji za-
dań doradczych zarówno dla top managementu średniego szczebla kierowania, jak 
i dla samych pracowników na stanowiskach niekierowniczych. Należy zgodzić się ze 
stwierdzeniem Penca, że:

(…) dzisiaj trzeba traktować zarządzanie jako sztukę podejmowania rozsądnych de-
cyzji dotyczących sprawnego, operatywnego działania organizacji i kreowania jej przy-
szłości, na podstawie których wytycza się konkretne kierunki, zadania, siły i środki powo-
dzenia, by pracownicy ustalone zadania wykonywali możliwie najlepiej, stale rozwijając 
i wzmacniając swą zdolność tworzenia. Trzeba je więc rozumieć jako sztukę podejmowa-
nia odważnych i rozważnych decyzji i kierowania ludźmi, rozwijając u nich dynamiczne 
zaangażowanie, tzn. zdolność do innowacji i szybkiego dostosowania się do warunków 
zmieniających się w czasie (Penc 2008, 195).

Rozwój funkcji personalnej w ujęciu teoretycznym

Według Króla „kształt funkcji personalnej w konkretnej organizacji powstaje w wy-
niku oddziaływania wielu czynników, takich jak strategia fi rmy, jej struktura i kultu-
ra organizacyjna, oraz pod wpływem określonych relacji podmiotów zewnętrznych 
i wewnętrznych” (Król 2006, 34). Przyglądając się ewoluowaniu funkcji personalnej 
w czasie, można wyróżnić fazy jej rozwoju ze względu na kryterium miejsca i roli 
w organizacji (rys. 1).

59 Izabela Stańczyk, Uniwersytet Jagielloński.
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W przedstawionym opisie poszczególnych faz zmian funkcji personalnej można 
zauważyć pojawiające się w czasie elementy doradztwa: najpierw (w fazie mene-
dżerskiej) dla menedżerów, dotyczące spraw związanych z przepisami prawa pracy, 
opracowywania regulaminów organizacyjnych czy regulaminów pracy itd., a następ-
nie rozszerzenie tych zadań dla pracowników. Na fazę drugą możemy równolegle na-
łożyć funkcjonujący model Personel Management, gdzie zadania komórek personal-
nych rzeczywiście zyskały na znaczeniu. Jest okres, w którym po II wojnie światowej 
próbowano na nowo zorganizować ład na świecie, porządkując również systemy za-
rządzania organizacjami. Był to czas wdrażania wartościowania stanowisk pracy na 
większą skalę, do czego przyczynił się kongres w Genewie w 1950 roku, gdzie usta-
lono elementy wyceny stanowisk pracy stanowiące podwaliny analitycznych metod 

Faza zerowa

(do XX w.)

Faza I operacyjna

(administracyjna)

lata 1900−1945

Faza II taktyczna

(menedżerska)

lata 1945−1980

Faza III strategiczna

od początku
lat 80. XX w.

Faza IV

przyszłościowa

od początku XXI w.

• forma funkcji personalnej nie jest zinstytucjonalizowana
• doborem, szkoleniem i wynagradzaniem pracowników
  zajmował się właściciel firmy
• brak formalnego uregulowania stosunków pracy
  (umowy, zasady, regulaminy)

• początek istnienia komórek personalnych, które odgrywały
  w organizacji rolę pomocniczą o znacznie mniejszym znaczeniu
  w porównaniu z innymi służbami
• zadania tych komórek sprowadzały się do administrowania
  sprawami personalnymi

• jeden centralny dział personalny; miał służyć doradztwem
  i wsparciem naczelnemu kierownictwu oraz kierownikom liniowym
• jego zakres obowiązków znacznie się zwiększył o:
  º utrzymywanie stosunków z otoczeniem i rynkiem pracy
  º organizowanie szkolenia załogi oraz analizę pracy
  º sporządzanie budżetów, zestawień i statystyk niezbędnych
     do opracowywania planów zatrudnienia

• podniesienie rangi pionu personalnego do poziomu
  funkcjonowania pionów marketingu, produkcji czy finansów
• szef pionu personalnego bywa członkiem dyrekcji
• czasami zarządzanie funkcją personalną jest zdecentralizowane
• kierownicy współpracują aktywnie ze specjalistami
  ds. personalnych  w zakresie ZZL

• następuje rozwój funkcji personalnej na bazie rozwoju
  globalizacji, informatyzacji, zwiększenia znaczenia wiedzy,
  innowacji i organizacji wirtualnych
• istnieje możliwość podziału roli funkcji personalnej na trzy
  części: pierwsza to rola pośrednika usług; druga zostanie podzielona
  na tematyczne ośrodki współpracy, trzecia zostanie
  scentralizowana w silny ośrodek będący do dyspozycji
  dla wszystkich jednostek wchodzących w skład organizacji

Rysunek 1. Fazy rozwoju funkcji personalnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Król 2006, 47.
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wartościowania stanowisk pracy. Tworzono wtedy testy psychologiczne czy psy-
chometryczne, próbujące zrozumieć i dopasować pracowników do wyznaczanych 
zadań w organizacji, równocześnie dopasowując warunki pracy poprzez spojrzenie 
ergonomiczne czy bhp na wyposażenie stanowisk pracy. Tutaj uwidaczniało się do-
radztwo bardziej techniczne niż strategiczne. W następnym, strategicznym, okresie 
transformacji można wskazać model Human Resources Management, który dostrze-
gał pracujących jako zasób fi rmy. Działania w zakresie funkcji HR zdecydowanie 
przesuwają się w kierunku doradczo-strategicznym, realizując bardzo zaawansowane 
programy. Ciągły rozwój organizacji pociąga za sobą również potrzebę inwestycji 
w rozwój komórek personalnych. Jak twierdzą Pawłuszewicz-Matniuk i Węsierska, 
działania inwestycyjne w zakresie organizacji funkcji ZZL dotyczyły w latach 2006–
2007 w 77% wprowadzenia większej współpracy między działem personalnym a in-
nymi działami, 67% informatyzacji funkcji personalnej, 65% monitorowania rynku 
pracy, 44% zmiany struktury i zakresu zadań działu personalnego, 16% wdrożenia 
zintegrowanej karty wyników dla funkcji ZZL (Pawłuszewicz-Matniuk, Węsierska 
2008, 39). Według Macnar (2013):

Działy zasobów ludzkich stoją przed wyjątkową szansą na zmianę swojej roli w or-
ganizacjach, z dostawcy usług rekrutacyjnych, szkoleniowych czy administracyjnych do 
strategicznego partnera zarządu wspierającego działania biznesowe organizacji. Działy 
HR mogą stać się kluczowym elementem, a niejednokrotnie współtwórcą kierunków, 
w jakim organizacja powinna się rozwijać. Wydaje się oczywiste i naturalne, że swoją 
znajomość organizacji, jaką niewątpliwie działy HR posiadają, powinny wykorzystywać 
do diagnozowania potencjału potrzeb całej organizacji.

Ewa Banachowicz, Director Management Consulting z Deloitte, twierdzi, że:

(…) zarządzanie kapitałem ludzkim na początku XXI wieku wymaga stworzenia mo-
delu zorientowanego na wspieranie biznesu i realizowanie roli tzw. partnera strategiczne-
go. Jednym z ważnych trendów światowych jest outsourcing tych procesów, które można 
standaryzować (Kanikuła 2007, 60).

Sullivan60 natomiast określa pięć poziomów rozwoju HRM:
1) działalność operacyjna – na tym poziomie następuje zlecanie podstawowych 

funkcji (np. zapewnianie informacji), udzielanie odpowiedzi na pytania mene-
dżerów i pozostałych pracowników (np. dotyczące wynagrodzeń na zewnątrz);

2) podstawowe usługi kadrowe, do których należą: naliczanie wynagrodzeń, re-
krutacja, szkolenia i rozwój, relacje ze związkami zawodowymi, planowanie 
zatrudnienia, przeprowadzanie ankiet wśród pracowników, poprawa wydajno-
ści pracy, raportowanie; dzięki tym elementom możliwe jest prognozowanie 
sytuacji kadrowej w przyszłości;

3) koordynacja funkcji HRM w obrębie różnych działów – wyznaczanie wspól-
nych celów i mierników ich realizacji, mapowanie i testowanie procesów, ob-

60 John Sullivan – ekspert i konsultant w dziedzinie HRM. Od ponad 30 lat doradza fi rmom z całego 
świata, jak wybrać odpowiednie metody tworzenia i rozwoju przewagi konkurencyjnej w oparciu 
o strategiczne planowanie. Zob. Guryn 2007, 12–15.



Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi182

serwowanie rotacji pracowników, analizowanie występujących porażek – jest 
to poziom strategiczny, tutaj prowadzimy wywiady, sięgamy po opinie mene-
dżerów, pracowników i klientów o poziomie jakości obsługi kadrowej;

4) zapewnienie przewagi konkurencyjnej fi rmy – poziom strategiczny, gdzie na-
stępuje maksymalna koncentracja poprawy obsługi kadrowej pracowników, 
stosowanie nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie tworzy przewagę konku-
rencyjną fi rmy, jest to budowanie marki dobrego pracodawcy;

5) kultura wysokiej wydajności – jest to najwyższy strategiczny poziom HRM 
zapewniający odpowiednie prowadzenie procesów HR; wykonywanie wszyst-
kich zadań jest mierzone wskaźnikiem ROI.

Wśród wymienianych przez Sullivana modeli zarządzania HR – obok osobistego 
(opartego na bezpośrednim kontakcie z pracownikiem) partnera biznesowego, nasta-
wionego na telefoniczną obsługę pracowników (na zasadach call center), outsour-
cingu, samoobsługi, monitoringu wyników, e-HR czy kultury wysokiej wydajności 
(przyznawanie prawa wykupu akcji przez pracowników) – znajduje się model na-
zwany Centrum Doskonałości stanowiący wewnętrzny konsulting i koncentrację na 
najważniejszych problemach. Transformację roli odgrywanej przez specjalistów HR 
przedstawił w swoich publikacjach Ulrich. Zaproponował on pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku podejście partnera biznesowego (Ulrich 2001, 51) jako 
rolę nadrzędną, a składającą się z cząstkowych obszarów działania, takich jak partne-
ra strategicznego, eksperta w dziedzinie administracji, rzecznika pracowników i ani-
matora zmian. Po dziesięciu latach burzliwych zmian w otoczeniu przede wszystkim 
technologicznym i ekonomicznym również te wymienione wcześniej role HR uległy 
modyfi kacji. Główną rolą HR jest rola przywódcy, która powiązana jest z funkcją in-
tegracyjną zadań wszystkich działów w organizacji, „stosowaniem zasad ładu korpo-
racyjnego i monitorowaniem społeczności specjalistów HR” (Ulrich i in. 2010, 110). 
Na takie postrzeganie składają się cząstkowe role adwokata pracowników, architekta 
kapitału ludzkiego, eksperta funkcjonalnego i partnera strategicznego (Ulrich i in. 
2010, 110). Są to role projektujące i budujące odpowiednie relacje między wszyst-
kimi pracownikami w organizacji, a jednocześnie role, które realizują główne zało-
żenia strategiczne fi rmy. Dalej idącą zmianą i rozwojem takich form współpracy jak 
outsourcing jest pojawienie się nowej roli w HR nazwanej HRO (human resource 
outsourcing) (Buchen 2014, 18). 

Również na gruncie polskim odbywają się różnego rodzaju debaty i spotkania, 
na których dyrektorzy personalni czy eksperci HR próbują odpowiedzieć na pytania: 
Jaka jest, a jaka powinna być rola HR obecnie w organizacjach? Jakich dokonać 
podziałów zadań, jakie powoływać nowe stanowiska, aby realizować strategię or-
ganizacji z punktu widzenia zarządzania pracownikami? Podczas debaty praktyków, 
wieloletnich dyrektorów HR w dużych organizacjach w Polsce, próbowano odpowie-
dzieć na pytanie, jaka jest rola i perspektywa funkcji HR w fi rmach. Odpowiadając 
na to pytanie stwierdzono, że:

(…) teraz HR bierze bardziej aktywny udział w zarządzaniu fi rmą, zapewniając od-
powiednie procesy i zarządzając zmianami w fi rmie. (…) motorem zmian w HR była 
konieczność budowania nowych przewag konkurencyjnych i coraz większe znaczenie 
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konkurowania na rynku pracy o najlepszych pracowników. Dodatkowo wzrasta świado-
mość menedżerów, jak istotne jest odpowiednie zarządzanie pracownikami (za: Sierociń-
ski 2012, 11–24).

Sacha natomiast twierdzi, że:

(…) obecnie funkcja HR ma wspierać pracowników w ich indywidualnym rozwoju, 
menedżerom pomagać w tworzeniu jak najlepszych zespołów i, przede wszystkim, dbać 
o to, aby fi rma miała najlepszych ludzi. Zmotywowanych, odpowiedzialnych i z pasją. 
Wszystko po to, aby osiągać ponadprzeciętne wyniki i ustawicznie pokonywać konkuren-
cję (za: Sierociński 2012, 11–24).

Według zaś Skomorowskiego:

(…) dział zasobów ludzkich powinien, poza działaniami tradycyjnie mu przypisany-
mi, zwrócić większą uwagę na:

– kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy przy wykorzystaniu metod PR i mar-
ketingu;

– reprezentowanie ludzkiej strony życia organizacji – dział zasobów ludzkich powi-
nien być rzecznikiem pracowników, dbać nie tylko o wynagrodzenia, rozliczenia 
ZUS, urlopy, ale także kształtować dobry klimat współpracy, dbać o wzajemny sza-
cunek między pracownikami a szefostwem, a także w samym zespole;

– tworzenie platformy współpracy między fi rmą a uczelniami, szkołami czy organiza-
cjami non profi t, które mogą stanowić źródła nowych pracowników;

– doradzanie szefom fi rm skutecznych metod postępowania z kapitałem ludzkim ich 
organizacji (Skomorowski 2009, 130).

Postrzeganie roli komórek personalnych na podstawie analizy wyników 
przeprowadzonych badań

W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety opracowanym przez Ulricha 
i Conner pt. „Badania opinii na temat sposobu pełnienia poszczególnych funkcji 
przez dział personalny”, umieszczonym w książce Liderzy zarządzania zasobami 
ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role (Ulrich 2001). Badania przeprowadzono w paź-
dzierniku 2015 roku, dokonując analizy na podstawie 40 rozdanych wśród pracowni-
ków różnych specjalności kwestionariuszy. Uzyskano 37 poprawnie uzupełnionych 
ankiet z 37 organizacji z różnych branż, gdzie reprezentantami byli pracownicy tych 
organizacji studiujący na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Instytucie 
Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ilościowy roz-
kład badanych organizacji ze względu na branżę przedstawiono na wykresie 1.

Drugim kryterium była liczba osób zatrudnionych w danej organizacji; tutaj po-
służono się przedziałami podanymi przez GUS, a zestawienie to obrazuje wykres 2.

W wyniku podsumowania wszystkich odpowiedzi, jakie zostały zakreślone przez 
respondentów, uzyskano jeden obraz postrzegania roli, jaką odgrywają komórki per-
sonalne we wszystkich badanych organizacjach, co zaprezentowano na wykresie 3.
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Uzyskany wynik przedstawia nadrzędną rolę specjalistów w komórkach perso-
nalnych jako ekspertów w zakresie zarządzania, głównie dotyczącego administracji 
kadrowej. W zakresie zadań tych osób leżą głównie: prawidłowa opieka nad doku-
mentacją kadrową, tworzenie odpowiedniej infrastruktury kadrowej oraz wsparcie 
dla pracowników, jak i kierowników w zakresie zastosowania odpowiednich przepi-
sów prawa pracy do zaistniałej sytuacji. Biorą oni również udział w projektowaniu 
lub przeprojektowywaniu procesów pracy w organizacji.

Drugie miejsce zajmuje rola „rzecznika pracowników”, która postrzegana jest jako 
wsparcie doradcze dla pracowników; osoby pracujące na tych stanowiskach „szukają 
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Wykres 1. Ilościowy rozkład badanych organizacji ze względu na branżę

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Liczba zatrudnionych osób w badanych organizacjach w poszczególnych przedziałach 
określonych przez GUS

Źródło: opracowanie własne.
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równowagi między wymaganiami a możliwościami” (Ulrich 2001, 161). Rola ta to 
działanie dwukierunkowe: z jednej strony słuchanie opinii pracowników, uzyskiwanie 
informacji o poziomie zaangażowania, stresu itp., a z drugiej – pomoc dla kierowni-
ków w zakresie ewentualnego zapobiegania negatywnym skutkom pracy w organiza-
cji. Do ich zadań należy równie umiejętne rozmieszczenie kompetencji zawodowych 
pracowników pod kątem wymagań pracodawcy na poszczególnych stanowiskach czy 
w różnych obszarach organizacji. Najmniej dostrzeganą rolą dla komórek personal-
nych jest „partner strategiczny”. Taka pozycja wynika głównie z ciągłego dopasowy-
wania się w Polsce do nowych standardów funkcji personalnej zgodnej z modelami 
zarządzania zasobami ludzkimi czy modelem kapitału ludzkiego.

Ciekawym zestawieniem z badań jest postrzeganie roli komórek personalnych 
w podziale na pełnione funkcje ze względu na liczbę zatrudnionych (tab.1).

Wielkość organizacji ma wpływ na dominującą pozycję jednej z czterech oma-
wianych ról komórek personalnych. W małych i wielkich organizacjach dostrzega się 
większą rolę związaną z administrowaniem zatrudnienia, w przedziale zatrudnienia 
od 10 do 250 pracowników dostrzega się działania związane z doradzaniem zarówno 
kierownikom, jak i pracownikom w kwestiach ich funkcjonowania w organizacji.

partner
strategiczny

40%

30%

20%

10%

0%

21,27%

28,87%
26,74%

23,10%

ekspert
w zarządzaniu

rzecznik
pracowników

animator
zmian

Wykres 3. Wyniki postrzegania roli komórek personalnych we wszystkich 
badanych organizacjach

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Postrzeganie roli komórek personalnych w podziale na pełnione funkcje 
ze względu na liczbę zatrudnionych

Liczba zatrudnionych 
osób w organizacji

Rola komórek personalnych
Partner 

strategiczny
Ekspert 

od zarządzania
Rzecznik 

pracowników
Animator 

zmian
Do 9 osób 24,75 27,25 22,00 23,50
Od 10 do 49 osób 29,00 31,30 33,20 27,70
Od 50 do 250 osób 22,18 27,91 28,45 23,36
Powyżej 250 osób 27,59 32,59 24,88 27,35

Źródło: opracowanie własne.
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Zakończenie

Przeprowadzone badania, choć niereprezentatywne, dają pewien obraz zmian w or-
ganizacjach działających w Polsce. Widać, aczkolwiek nadal w małym stopniu, prze-
obrażenia roli komórek personalnych od administrowania w kierunku doradztwa, 
a następnie wsparcia w działaniach strategicznych.
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