
Czy tworzyć plany 
kariery i sukcesji? 
Opisanie ścieżek kariery w organizacji to dla pracowników miły komunikat, 
świadczący o tym, że firma daje im szansę rozwoju, możliwość zmiany na 
lepsze. Jednak niewielu pracodawców decyduje się na taki krok. Plany suk
cesji to z kolei bezpieczeństwo dla firmy. A jednak często przeważa postawa 
„jakoś to będzie". Więc może nie warto? 

Może firmy lękają się 
próżnej pracy? Zmie
niające się oczekiwania 

klientów, a więc zmiany prowa
dzenia biznesu, wymagają co ja
kiś czas przedefiniowania opisów 
stanowisk, dopisania nowych 
kompetencji ludzi. Zamiast skry
stalizowanej drogi mamy więc do 
czynienia z przeskakiwaniem po 
krze lodowej podczas roztopów. 
Może przeciwnie - wydaje się, że 
w uproszczonych do maksimum 
strukturach firmy nie da się nic 
takiego skomponować, co mogło
by stanowić obietnicę rozwoju, 
nie komplikując niepotrzebnie 
płaskich hierarchii i przejrzy
stych relacji. 

Może obawiają się, że zostanie to 
odczytane jako zobowiązanie do 
awansu, wywoła z uśpienia po
stawy roszczeniowe. 1 nie uzy
skując „obiecanej" promocji (bo 
akurat nie ma ku temu okazji), 
firmowe talenty zechcą odejść do 
konkurencji. 
Trochę inaczej jest z planami 
sukcesji - o tym nawet nie nale
ży komunikować ogółowi za
trudnionych, bo są to informa
cje najbardziej poufne z pouf

nych, od których zależy bezpie
czeństwo firmy. Ten komunikat 
ważny jest przede wszystkim 
dla zarządzających, którzy teo
retycznie powinni mieć spokoj
niejszy sen, kiedy widzą możli
wość zastąpienia kluczowych 
ludzi - na wypadek ich odejścia 
z organizacji - innymi, odpo
wiednio przygotowanymi do 
przejęcia takiej roli. „Sukcesja 
na stanowiskach menedżerskich 
należy zwykle do zadań z kate
gorii „ważne i niepilne" -
w związku z czym bywa zanie
dbywana. Planowanie sukcesji 
działa najlepiej, kiedy jest wy
konywane w sposób systema
tyczny, tymczasem wobec na
tłoku obowiązków na taką regu
larność rzadko mogą sobie po
zwolić zarządy i rady nadzor
cze. Wybór osób na czołowe 
stanowiska menedżerskie wy
maga też często wiedzy rynko
wej, której brakuje wewnątrz 
firmy - pisze Tomasz Kubik 
(„Tajniki HR", red. K. Sedlak, 
Kraków 2010, s. 43). 
Badania CEO Challenge, prze
prowadzone przez Conference 
Board i Capgemini Polska 

wśród szefów największych 
polskich firm w początkach po
przedniego okresu prosperity 
(2006 roku), gdy też mieliśmy 
do czynienia z powrotem ryn
ku pracownika - pokazały, że 
prezesi deklaratywnie byli „za" 
rozwojem talentów i zapewnie
niem następców na kluczo
wych stanowiskach. Równo
cześnie zaledwie w trzech na 
100 firm były plany sukcesji 
obejmujące również stanowi
ska w zarządach i radach nad
zorczych. 

Dziś coraz częściej odzywają się 
głosy, że podobna sytuacja na 
rynku pracy jest tuż-tuż. I że za 
chwilę przyjdzie się zmierzyć 
z drapieżną konkurencją wycią
gającą z firm najcenniejsze dla 
organizacji osoby. Czy nasze fir
my są na to przygotowane? Czy 
mają gwiazdy na „ławce rezerwo
wych", czy świeci ona pustkami? 
A może rzeczywiście jest więcej 
przeciwwskazań niż korzyści 
przy wprowadzaniu takich roz
wiązań, jak ścieżki kariery i pla
ny sukcesji? 

Paweł Berłowski 
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Piotr Sierociński 

prezes zarządu 
HRM Partners 

Pięć przykładowych 
„przeciw" 
Jako wieloletni doradca HR napoty
kam czasami opór zarządzających 
do tego typu rozwiązań. Spośród 
pojawiających się w takich rozmo
wach argumentów „PRZECIW" wy
mienię pięć najczęstszych. 
1. „Nasza firma jest za mała i za 
plaska, żeby budować tego typu 
rozwiązania". Rzeczywiście wiel
kość organizacji ogranicza znaczą
co długość pionowych ścieżek ka
riery. Tym ważniejsza dla takich or
ganizacji jest perspektywa tzw. 
awansu poziomego. Brak jasnej 
perspektywy rozwoju i awansu pra
cowników wpływa bardzo negatyw
nie na ich zaangażowanie, a tym 
samym na wyniki. Dlatego jednak 
sugerowałbym takim organizacjom 
opracowanie prostych zasad rota
cji na stanowiskach poprzedzają
cych awans pionowy, a już na pew
no analizę ryzyk odejścia kluczo
wych zasobów oraz przygotowanie 
ich następców. Warto przygotować 
takie rozwiązania w czasach „ryn
ku pracodawcy", wówczas firmy 
nie są zaskakiwane odejściami pra
cowników, gdy sytuacja na rynku 
pracy się poprawia. 

2. „Tego typu zbiurokratyzowane 
rozwiązania są obce kulturowo na
szej firmie". Oczywiście ścieżki ka
rier i plan awansów zazwyczaj wy
magają formalnego opisu i narzędzi 
(np. arkuszy oceny) i mogą wyglą
dać na „niepotrzebną biurokrację". 
Istotą sprawy jest jednak potrzeba 
okresowej rozmowy z pracowni
kiem o jego potencjale, wynikach 
i dalszym ich wykorzystaniu dla fir
my, a nie same formularze. Dlatego 
firmy powinny, wdrażając podobne 
rozwiązania, zadbać o prostotę na
rzędzi i łatwość archiwizacji oraz ko
rzystania z wyników, a nie całkowi
cie rezygnować z planów sukcesji 

i transparentnych zasad awansowo-
-rozwojowych. 
3. „Obawiam się, że tego typu roz
wiązania będą budzić niepotrzebne 
roszczenia pracowników". Rzeczy
wiście to największy problem zarzą
dzania talentami. Łatwo diagnozuje
my osoby o największym potencja
le, co rodzi ich konkretne oczekiwa
nia, a potem nie wiemy, co z nimi ro
bić, co z kolei budzi ich frustrację. 
Podejmując temat, musimy mieć ja
sny pogląd, jak można „zutylizo-
wać" wysoki potencjał talentów 

w firmie i jak w nie efektywnie inwe
stować, by, ponosząc dodatkowe 
koszty, uzyskiwać odpowiedni 
zwrot. 
4. „Jesteśmy firmą szybko się roz
wijającą, nie potrzebujemy tego ty
pu rozwiązań, opieramy się na twar
dych wynikach biznesowych, które 
jasno nam mówią, kto jest dobry, 
a kto nie". Przekonanie szefów 
szybko rosnących firm, że ich dłu
gotrwały wzrost opiera się jedynie 
na „twardych" wynikach, jest prze
możne i po pierwszym kryzysie 
gwałtownie się zmienia. Oczywiście 
zrozumiałe jest, że w sytuacji dyna
micznego wzrostu firmy nie chcą 
obciążać kluczowych zasobów 
„zbędną biurokracją", ale nie 
zmniejsza to ich odpowiedzialności 
w zakresie przygotowania się do 
spowolnienia wzrostu. Dlatego 
mniej czy bardziej formalnie każda 
firma powinna mieć plan B na wy
padek utraty kluczowych zasobów 
oraz wiedzieć, gdzie ukryty jest 
prawdziwy potencjał. 

5. „Nie jesteśmy gotowi do tego ty
pu rozwiązań". Na fali mody wiele 
firm próbuje wdrażać nowoczesne 
rozwiązania HRM, nie mając żad-
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nych doświadczeń ani podstawo

wych narzędzi HRM. W takiej sytu

acji sam zazwyczaj sugeruję zarzą

dowi wstrzymanie się z formalnymi 

ścieżkami kariery i planami sukcesji 

oraz zalecam budowanie HR od 

podstaw. Nie oznacza to zwolnienia 

zarządu z myślenia o nieformalnym 

systemie następstw. 

Andrzej Wypych 

członek zarządu i dyrektor 
personalny ArcelorMittal 

Poland 

Nieodzowne 
w skutecznym 
zarządzaniu 
W ArcelorMittal Poland plany sukce

sji na kluczowe stanowiska w firmie 

tworzymy od roku 2006, czyli od 

czasu wdrożenia systemu ocen pra

cowniczych. Pracownicy liniowi oce

niani są na podstawie systemu 

„uSTALamy nasze kompetencje", 

natomiast pracownicy funkcji 

wsparcia i kadra menedżerska na 

podstawie GEDP (Global Executive 

Development Programme). Oby

dwa narzędzia umożliwiają nam 

również identyfikację talentów, czyli 

osób, które wyróżniają się potencja

łem lub osiąganymi wynikami. 

Moim zdaniem zarówno ścieżki ka

riery, jak i plany sukcesji są nie

odzownymi elementami skutecznej 

polityki zarządzania kadrami. W Ar

celorMittal Poland nabierają jeszcze 

większego znaczenia ze względu na 

strukturę wiekową w naszej firmie. 

Średni wiek naszych pracowników 

wynosi obecnie 47 lat. W najbliż

szych kilku latach na emeryturę 

odejdzie kilkuset pracowników, któ

rzy w hutach przepracowali więk

szość swojego życia zawodowego. 

Dobry menedżer HR obserwuje pro

cesy zachodzące w firmie i tenden

cje panujące na rynku. Dlatego też 

działania zmierzające do likwidacji 

luki pokoleniowej i zapewnienia 

transferu wiedzy podjęliśmy właści

wie z chwilą, w której poznaliśmy 

wyniki przeprowadzonych przez nas 

analiz. 

Trzy lata temu wdrożyliśmy w Arce

lorMittal Poland program edukacyj

ny „ZainSTALuj się", w ramach któ

rego współpracujemy z Politechniką 

Śląską i Akademią Górniczo-Hutni

cza. Podczas programu przygoto

wujemy studentów do startu na ryn

ku pracy, m.in. poprzez kursy bran

żowego języka angielskiego, warsz

taty rozwijające umiejętność myśle

nia analitycznego i innowacyjnego, 

pracy w grupie czy zarządzania pro

jektami. W ten sposób kształcimy 

kadry, które być może w przyszłości 

zdecydują się dołączyć do grona 

specjalistów ArcelorMittal Poland. 

Nowo przyjmowani absolwenci kie

runków technicznych i nasi do

świadczeni specjaliści biorą też 

udział w programie „maSzTALent", 

który służy wymianie wiedzy i do

świadczeń pomiędzy tymi dwoma 

pokoleniami. Doświadczeni pracow

nicy wprowadzają nowo przyjętych 

kolegów w tajniki hutnictwa, młodzi 

ludzie natomiast przekazują swoim 

starszym kolegom informacje doty

czące nowinek technologicznych. 

Podejmowane przez nas działania 

mogą być realizowane dlatego, że 

zarówno zarząd, jak i dyrektorzy 

zarządzający aktywnie uczestni

czą w procesie planowania obsad 

kluczowych stanowisk i zgadzają 

się co do tego, że rozwój kandyda

tów na sukcesorów jest kwestią 

kluczową. Wyobrażam sobie jed

nak, że istnieją organizacje, w któ

rych taki stan rzeczy nie należy do 

codzienności, w których najwyż

sza kadra menedżerska nie wspie

ra tego typu działań. Według mnie 

potencjalną pułapką, w którą 

wpaść mogą firmy zaczynające 

prace nad budowaniem planów 

sukcesji, może być przekonanie, 

że procesem od razu można objąć 

każde stanowisko i każdego pra

cownika w firmie. Nic bardziej myl

nego! To proces długotrwały i wy

magający wysiłku nie tylko działu 

HR, lecz także - a może nawet 

przede wszystkim - wszystkich 

komórek organizacyjnych firmy. 

Agnieszka Bielawska 

menedżer ds. HR 

w Henkel Polska 

Stawiamy na rozmowę 
Henkel informuje swoich pracowni

ków o możliwości rozwoju kariery, 

a zarazem prowadzi konkretne dzia

łania zmierzające do zapewnienia 

następców na kluczowych dla firmy 

stanowiskach. Informacje na temat 

kompetencji pracowników i pomy

sły, jak je dobrze wykorzystać, znaj

dują się w centrum uwagi osób za

rządzających firmą. Główną rolę 

w tym procesie odgrywają spotka

nia kalibracyjne (tzw. Development 
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Round Table) prowadzone z udzia
łem menedżerów z każdego Busi
ness Unitu oraz szefa działu HR, 
podczas których rozmawiamy o pra
cownikach. Dzięki kalibracji może
my porównać stopień rozwoju kom
petencji każdego pracownika oraz 
dostrzec tkwiący w nim potencjał, 
stosując te same obiektywne kryte
ria oceny. 

Pracownicy Henkla również osobi
ście wypowiadają się na temat swo
ich aspiracji i rozwoju. Odbywa się 
to podczas spotkań w ramach oce
ny rocznej (tzw. Potential and Per
formance Assessment), którą prze
prowadzają z nimi bezpośredni 
przełożeni. 

Każdy pracownik kadry menedżer
skiej jest dokładnie informowany 
o tym, jak jego potencja) jest ocenia
ny i jakie kroki dotyczące dalszego 
rozwoju są planowane. 
Spotkania kalibracyjne pomagają 
zorientować się również, czy dany 
pracownik mógłby i chciałby się 
sprawdzić w zupełnie innym dziale 
firmy niż ten, w którym pracuje 
obecnie. Czasem taka inicjatywa 
zmiany wychodzi też od samego 
pracownika. 

Henkel jako organizacja międzyna
rodowa oferuje wybranym osobom 
możliwość pracy w oddziałach firmy 
znajdujących się w innych krajach. 
Podczas spotkań kalibracyjnych na 
wyższych poziomach - krajowym 
i międzynarodowym - omawiane są 
kandydatury pracowników z dane
go kraju. Jeśli ich kompetencje, pre
zentowane podczas międzynarodo
wego Development Round Table, 
odpowiadają bieżącym zapotrzebo
waniom firmy w innych oddziałach, 
przedstawiamy pracownikom pro
pozycję wymiany międzynarodowej 
- obejmowania na pewien czas sta
nowisk np. w regionalnej centrali 
Henkla w Austrii, w innym z krajów 

nie tylko z grupy CEE lub w siedzibie 
głównej w Dusseldorfie. 

Anna 
Brulińska-Gierycz 

menedżer Centrum Rekrutacji 
i Rozwoju, ING Bank Śląski SA 

Warto, ale... 
Tak, warto tworzyć zarówno plany 
sukcesji, jak i plany kariery dla po
szczególnych pracowników. I jest to 
proces korzystny dla pracodawcy 
oraz dla pracownika. Dla pracodaw
cy - bo zapewnia ciągtość biznesu, 
wspiera identyfikację potencjalnych 
sukcesorów, pomaga adekwatnie 
inwestować pieniądze w rozwój wy
maganych w przyszłości kompeten
cji, buduje zaufanie i zwiększa lojal
ność pracowników do pracodawcy. 
Dla pracownika - pomaga odkryć 
i zrealizować swoje cele zawodowe. 
Jestem przekonana, że wdrożenie 
takich narzędzi powinno być jednak 
wspierane poprzez inne działania, 
takie jak: 

« określenie odpowiedzialności 
w procesie rozwoju pracowników 
i za własną karierę - tu proponuję 
oddać odpowiedzialność za własny 
rozwój pracownikowi, pozostawia
jąc menedżerowi i działowi HR 
wspieranie działań rozwojowych, 

« pokazywanie w sposób transpa-
rentny możliwości rozwojowych 
w organizacji - pokazywanie typo
wych transferów pomiędzy stanowi
skami, określanie wymagań na sta

nowiskach, informowanie o waka
tach, dostarczanie innych niż tylko 
szkolenia działań rozwojowych, 

I określenie jasnych zasad we
wnętrznej rekrutacji i obsadzania 
stanowisk menedżerskich, 

• uczenie pracowników i mene
dżerów budowania planów rozwojo
wych, 

• identyfikację i rozwój najbardziej 
utalentowanych pracowników (po
tencjalnych sukcesorów), 

• regularny przegląd planów suk
cesji. 
O ile plany kariery powinny być przy
gotowywane wspólnie z pracowni
kiem, z silnym naciskiem na jego 
wiodącą rolę w określeniu celu za
wodowego i realizacji działań rozwo
jowych, o tyle warto zastanowić się 
nad poufnością planów sukcesji. 
Zdecydowanie odradzam informo
wanie potencjalnych sukcesorów 
o uwzględnieniu ich w planach suk
cesji. Taka informacja może być po
traktowana przez pracownika jako 
obietnica i może być bardzo demo-
tywująca w sytuacji, gdy nie jeste
śmy w stanie jej dotrzymać. 
Proponuję więc, zanim zaczną Pań
stwo wdrażać plany sukcesji i plany 
kariery w swoich organizacjach, 
przygotować odpowiednie wspar
cie i atmosferę oraz komuniko
wać odpowiedzialność 
w procesie. 
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