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Szefowie HR liderami zmian
Jakie wyzwania czekają dyrektorów personalnych
W najbliższych latach do priorytetów w działaniach dyrektorów ds. HR będzie
należało promowanie i wspieranie zmian, troska o relacje pracownicze, przygotowa
nie ludzi do wyzwań związanych z przeobrażeniami technologicznymi, gospodarczy
mi, społecznymi, demograficznymi. Takie były opinie uczestników debaty podczas
Międzynarodowego Konwentu HR zorganizowanego przez PSZK we wrześniu.
Występujący podczas Konwentu
HR minister Michał Boni mówił
m.in., że, aby w Polsce uniknąć
katastrofy systemu emerytalne
go oraz skutecznie konkurować
z innymi gospodarkami, potrze
ba wydłużenia okresu zatrudnie
nia do 67. lub 68. roku życia.
Czas rozpoczęcia edukacji rów
nież będzie się obniżał. Jak po
kazała debata, która odbyła się
zaraz po wystąpieniu ministra,
dyrektorzy personalni już dziś
patrzą perspektywicznie.

Cięcie kosztów
- Wyzwania dla dyrektorów
personalnych nigdy nie są ła
twe. W czasach prosperity poja
wia się walka o talenty, kandy
daci dyktują warunki, jest silna
presja na podwyżki. Kiedy przy
chodzi okres
spowolnienia,
trzeba ciąć koszty - mówił Piotr
Palikowski, członek Zarządu
Polskiego
Stowarzy| szenia Za
rządzania
Kadrami,
moderator
debaty.
Zdaniem Małgorzaty Głęboc
kiej, dyrektora personalnego
w Genfer Group, rola działów
HR jako partnera strategicznego
zarządów, uwypuklana kilka lat

temu, nadal
jest aktualna.
Gdy mówi
my o oszczęd
nościach,
działy HR mo
gą osiągnąć
widoczne efekty finansowe. Mamy wiele systemów, które
należy ocenić na nowo pod ką
tem ich dostosowania do aktu
alnej sytuacji. Być może część
z nich nie jest dziś potrzeb
na. Przy okazji możemy też po
zbyć się zbędnej biurokracji mówiła.

n

Jacek Kałłaur, czło
nek zarządu
Telekomu
nikacji Pol» skiej ds. za
sobów ludz
kich, stwierdził, że obecnie
w funkcji HR na pierwszy plan
wysuwa się rola lidera zmian.
- To nie jest proste, bo funkcja
HR jest postrzegana w firmach
jako
źródło
generowania
oszczędności poprzez cięcie bu
dżetów szkoleniowych i wyna
grodzeń - twierdził. - Zgadzam
się z opinią ministra Michała
Boniego, że nie zbudujemy
przewagi konkurencyjnej, opie
rając się wyłącznie na taniej si
le roboczej. Taką przewagę bu

duje się w Europie na innowa
cyjności i nie tylko na niższych
kosztach pracy, lecz przede
wszystkim na przewadze kom
petencyjnej pracowników - do
dał.

Zachowanie
poprawnych relacji
- Mam całkiem inną koncepcję
funkcjonowania działów HR
- zastrzegał się z kolei Andrzej
Wypych, dy
rektor perso
nalny w ArcelorMittal
Poland.
- Cięcie kosz
tów, przyno
szenie zysków jest kwestią wtór
ną. Nie ma zysków tam, gdzie
ludzie strajkują. Naszym zada
niem jest utrzymanie prawidło
wych relacji pracowniczych. Jeśli
relacje te są utrzymane jak nale
ży, to cała reszta jest wynikiem
naszej wiedzy i umiejętności.
Zdaniem Andrzeja Wypycha, sy
tuacja kryzysu obnaża niedo
statki w tej dziedzinie. Dogłębne
obcięcie kosztów jest możliwe
tylko przy zachowaniu utrzyma
niu pokoju społecznego.
- Czy zatem w czasach kryzysu
cięcie kosztów całkowicie zdo
minowało działania w dziedzi
nie HR, czy jednak podejmują
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one działania rozwojowe? - do
pytywał się Piotr Palikowski.
- Mimo kryzysu nie zrezygno
waliśmy z żadnej aktywności
w ArcelorMittal Poland - za
pewniał Andrzej Wypych. - Na
stąpiła jedynie zmiana prioryte
tów. Nie można pominąć ani re
krutacji, ani zwolnień, ani
szkoleń, ani innych działań,
które zawsze prowadzimy.
Kryzysu nie odczuła jeszcze fir
ma Vattenfall Poland, która już
wcześniej była zrestrukturyzo
wana. - Me mamy na razie cię
cia kosztów w dziale HR - twier
dziła Małgorzata Milczarek,
dyrektor per
sonalny tej
firmy. - Na
tomiast w sy
tuacji dużej
niepewności
co do przy
szłości, ważną rolą działów HR
jest utrzymywanie relacji spo
łecznych, przygotowywanie part
nerów społecznych na ewentual
ność zmian - dodała.

Wykorzystanie
potencjału ludzi
Ponieważ kryzys to okres nie
tylko upadków, ale i spektaku
larnych sukcesów firm, Piotr Pa
likowski dopytywał uczestni
ków debaty o ich recepty na
sukces. Małgorzata Głębocka
uważa, że o ile jeszcze kilka lat
temu do Polski trafiały inwesty
cje związane z produkcją, o tyle
dziś nie jesteśmy w stanie kon
kurować kosztami pracy z Chi
nami czy Wietnamem. - Powin
niśmy więc skupić się na kompe
tencjach w dziedzinie IT, finan
sów, rekrutacji, RRM - przeko
nywała. - Coraz bardziej popu
larne są w Polsce inwestycje typu

shared services. Te kompetencje
wykorzystała moja firma, która
ma centralę w Norwegii. Zapro
ponowaliśmy zarządowi, że bę
dziemy świadczyli usługi finan
sowe, haerowe dla całej grupy.
Myślę, że polskie firmy powinny
wykorzystać kryzys, by przejrzeć
swoje kadry i uwzględnić wyko
rzystanie ich potencjału m.in.
w sektorze usług. Mamy przecież
w Polsce bardzo zdolnych i do
brze wykształconych ludzi.

Restrukturyzacja w firmie
Według Jacka Kałłaura, firmy
powinny restrukturyzować się
nie dlatego, że jest kryzys, tylko
po to, żeby kryzysu nie mieć.
Firmy istnieją, by spełniać po
trzeby klientów. - Jeżeli inne fir
my można porównać do biega
czy w blokach startowych, to ro
lą działu HR w naszej firmie jest
również dopilnować, by już
w momencie startu firma była
w czołówce biegaczy. Dlatego
mimo kryzysu nie powinniśmy
zawieszać działalności szkole
niowej i innych działań haerowych po to, aby być w pełni go
towymi na widoczne już ożywie
nie gospodarcze. Skoro spowol
nienie gospodarcze wiąże się
z cięciem kosztów, to powinni
śmy zadbać o efektywność na
szych działań - np. nie dawać
podwyżki każdemu pracowni
kowi, ale zastanowić się, komu
ją dać i gdzie będzie ona najbar
dziej produktywna - twierdził.

Praca tymczasowa
Firma Andrzeja Wypycha za
trudnia na świecie 320 tys. osób.
Produkcja spadła w niej o 30 proc.
Teoretycznie trzeba by zwolnić
100 tys. osób. Jak jednak mówił
dyrektor personalny polskiego

oddziału, nie trzeba bezwzględ
nie redukować zatrudnienia
- istotne są tylko koszty stałe.
- Porównałem nasze warunki
z zachodnimi, gdzie te firmy są
rzeczywiście bardzo odchudzo
ne, i okazało się, że tam bardzo
duży nacisk kładzie się na pracę
tymczasową - tłumaczył An
drzej Wypych. - Kiedy jest więk
sze zapotrzebowanie na produk
cję, zatrudniają ludzi na okres
roku, dwóch czy choćby kilku
miesięcy. Elastyczność zatrud
nienia w obecnych czasach to je
dyna forma przetrwania dla wie
lu firm. W Polsce jest to jednak
bardzo negatywnie postrzegane
przez związki zawodowe.
Jacek Kałłaur wyjaśniał niechęć
związkowców tym, że w Polsce
zła sława pracy tymczasowej bie
rze się przeważnie ze znacznie
gorszych warunków wynagra
dzania osób tak zatrudnianych.

Wieloletnia
perspektywa
Według Piotra Sierocińskiego,
dyrektora HRM partners SA,
^ ^ ^
obecnie prio3r
B
rytetowa sta
je się rola
dyrektora
ds. HR jako
j» ^k
I agenta zmian,
jak w kilku
pierwszych latach transformacji
w Polsce. W związku z tym py
tał, co firmy osób prowadzących
debatę robią w takiej wielolet
niej perspektywie?
Małgorzata Milczarek przyzna
ła, że jej firma faktycznie myśli
o przyszłości. Vattenfall opraco
wał program analizy kompeten
cji na 20 lat w przód. Kiedy jest
mowa np. o perspektywie otwo
rzenia elektrowni atomowej
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w Polsce, wiadomo z dokładno
ścią do jednego etatu, kto powi
nien być w niej zatrudniony i ja
kie kompetencje muszą być
w firmie zabezpieczone.
Firma ma bardzo stabilną załogę,
wskaźnik fluktuacji jest niski
(2 proc. w Europie), średnia wie
ku zatrudnionych wynosi ponad
40 lat. Do 2013 roku bardzo duże
grupy zawodowe będą odchodzi
ły na emerytury. - Przygotowuje
my się więc do zatrudniania du
żych grup osób na razie uczących
się - mówiła Małgorzata Milcza
rek. - Będziemy walczyli o inży
nierów. Ich liczba z kolei kurczy
się, więc będzie to bardzo trudne.
Już od kilku lat prowadzimy pro
gramy stażowe dla młodych inży
nierów i mimo restrukturyzacji
zatrudniamy ich. Potrzebujemy
też techników energetyków. Tech
nika energetyczne już nie istnie
ją, więc współpracujemy ze szko
łami średnimi
technicznymi
w Warszawie i w Radomiu, gdzie
w specjalnie profilowanych kla
sach przygotowują się osoby do
pracy w naszej firmie.
Wyzwaniem jest też kwestia za
rządzania różnicą pokoleniową.
W firmie Małgorzaty Milczarek
pracują pokolenia dziadków, ro
dziców i wnuków. Program
„Ekspert Vattenfalla" to jeden
z pomysłów na przekazywanie
wiedzy, która musi przetrwać.
- My również myślimy o przyszło
ści - mówiła Małgorzata Głęboc
ka. - Firma Genfer związana jest
z rynkiem stoczniowym i kryzys
jak najbardziej nas dotyczy. Chce
my wchodzić w rynki związane
z platformami wiertniczymi,
a nie tylko skupiać się na rynku
związanym z okrętownictwem.
Dlatego też rozwijamy kompeten
cje naszych pracowników. W tra

dycyjnym przemyśle stoczniowym
często pracownicy mieli wąską
specjalizację. My to zmieniamy.
Kompetencje naszych pracowni
ków rozwijamy w kierunku uni
wersalności - twierdziła.
Także ArcelorMittal Poland re
krutuje inżynierów (w ubiegłym
roku 150 osób). Andrzej Wy
pych, ilustrując rozmiar wysił
ków związanych z „wychowa
niem sobie" przez firmę kandy
datów do pracy spośród uczniów
szkół średnich, policzył, że aby
zatrudnić 300 młodych ludzi, na
leży zainwestować rocznie w na
ukę szkoły mającej 10 klas po 30
uczniów. Jeżeli jednak nabór uda
się tylko w 50 proc, będą to dwie
takie szkoły, a jeśli w 25 proc. cztery. Oczywiście w każdej
szkole powinny być cztery rocz
niki. W sumie wychodzi na to, że
aby uzupełniać na bieżąco braki
kadrowe, program powinien do
tyczyć prawie 5 tys. uczniów!

Przekonanie zarządów
Do debaty włączali się również
słuchacze z sali. Roman Stolar
ski, dyrektor
zarządzają
cy firmy do
radczej Mar
keting Ma
nagement,
stwierdził, że
strategiczna rola działu HR wy
maga wielkiego wysiłku, by do
strategii w tej dziedzinie prze
konać zarządy. Często łatwiej
dogadać się ze związkami za
wodowymi. Jeżeli prezes ze
pchnie funkcję HR do roli admi
nistracyjnej, to nie ma szans
- taką pozostanie. Zdaniem
prof. Marty Juchnowicz (Kate
dra Rozwoju Kapitału Ludzkie
go SGH) załamanie gospodar-

cze dotknęło
w
dużym
stopniu edu
kację
dla
pracujących.
Liczba stu
dentów na
podyplomowych
studiach
zmniejszyła się, co świadczy
o tym, że firmy oszczędzają na
rozwoju kompetencji.
- Firmy ulegają nastrojowi kry
zysowemu i nie można tego lek
ceważyć - mówił z kolei Robert
Reinfuss, b. dyrektor personal-

H

ny w kilku
wielkich korporacjach,
obecnie nie
zależny kon
sultant zwią
zany z Ho
use of Skills. - Czy w tej sytuacji
działy HR rzeczywiście powinny
się koncentrować na myśleniu
wg swoich priorytetów, czy raczej
powinny iść ręka w rękę z zarzą
dami firm i myśleć głównie o pie
niądzach w perspektywie budże
towej? To piękne mówić o potrze
bie rozwoju ludzi w perspekty
wie przyszłości i strategii, ale
możemy się pogubić i nie spo
tkać z innymi członkami zarzą
du w tych aspiracjach.
- Dział HR faktycznie nie może
prowadzić odrębnej polityki
i w chwili, gdy firma tnie koszty,
snuć marzenia o MBA w Stanach
Zjednoczonych za 100 tys. dolarów
- zgodził się Jacek Kałłaur, ale za
raz dodał: - Jeśli haerowiec jest
profesjonalistą, to jednak powi
nien przeciwstawiać się pró
bom osiągnięcia krótkookresowe
go sukcesu kosztem zablokowania
długotrwałego rozwoju. Szczegól
nie gdy jest członkiem zarządu.

Paweł Berłowski

