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„ Zarządzanie tym jest łatwiejsze, czym więcej używamy w nim 

metod, narzędzi, schematów oraz jak najmniej niesprawdzonej 

intuicji…”

James A.F. Stoner

Motto na dzisiaj
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Co wiemy z badań w innych firmach?

80 %   rotacji wynika z niedopasowania pracownika do stanowiska pracy. 

50 %    pracowników deklaruje, że na stałe poszukuje innej pracy.

14 %   menadżerów twierdzi, że wykonuje swoją pracę w 100% zaangażowaniu.

20 %    pracowników twierdzi, że wykorzystuje swoje mocne strony (talenty) w pracy.

25 %     pracowników twierdzi, że przełożony rozmawia z nimi o ich mocnych stronach.



Dlaczego tak się dzieje?



Założenia do przedstawianej metody analizy firmy

Każda faza rozwoju wymaga określonego czasu istnienia firmy.1

2 Ilość pracowników i obrót określa etap rozwoju tylko od strony wielkości firmy.

3 Firma w różnych obszarach swojej działalności może być na różnym etapie rozwoju.

Zrozumienie etapów pozwala dopasować metodę zarządzania do firmy.4

Metoda zakłada, że firma rozwija się, aby mieć wartość również bez założyciela.5



Rozwój firmy, to rozwój jej kultury organizacyjnej

Kultura 

organizacyjna

Mówimy, że tak działamy

Tak działamy naprawdę



I – Kto kieruje firmą?

II – Kto prowadzi działalność HR w firmie?

III – Kto określa zasady i wartości firmy?

IV - Jaki jest cel rozwoju firmy?

V – Jaka jest efektywność pracy zespołu?

Obszary analizy etapów rozwoju firmy

VI – Jakie jest zaangażowanie właściciela ?



Rozwój 
zarządu

Rozwój 
zespołu

Rozwój 
firmy

Wskaźniki analizy etapów rozwoju firmy



I – Przedsiębiorczość indywidualna 

II – Praca zespołowa

III – Kierownicy

IV Delegowanie uprawnień

V – Profesjonalizacja i formalizacja

Etapy rozwoju firmy 

VI – Rozwój wartości firmy



FAZA I - Przedsiębiorczość indywidualna

Rola Właściciela

Właściciel kierując firmą, 
zatrudnia kolejnych 

pracowników

Posiada ogólny pomysł 
na firmę

Wartości i zasady działania właściciela są 
nieokreślone

Rola HR  – nie istnieje



Właściciel

Tworzy i zarządza 
wszystkimi 

procesami HR w 
firmie sam.

Pracownicy

Wykonują zadania 
zlecone przez 

właściciela

HR BP

Funkcja nie istnieje 
w firmie
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FAZA I – Przedsiębiorczość indywidualna - funkcje i role w firmie



FAZA I - Przedsiębiorczość indywidualna
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Prawo Parkinsona:

„Praca wypełnia 
zawsze 

cały dostępny 
czas”. 

Mam tak          
dużo pracy…

FAZA I - Przedsiębiorczość indywidualna



Rola Właściciela

Właściciel kieruje 
zespołem pracowników, w 
którym stabilizują się role

Posiada ustabilizowany 
pomysł na firmę

Wartości i zasady działania właściciela są 
komunikowane

Rola HR  – Rozpoznawanie procesów

FAZA II – Praca zespołowa



Właściciel

Zarządza 
procesami HR, 
część procesów 

oddaje 
pracownikom

Pracownicy

Pracownicy dostają 
funkcje i role, 

tworzą zespoły

HR BP

Główna rola to 
rozpoznawanie 
oraz tworzenie  
procesów HR i 
łagodzenie 
konfliktów
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FAZA II – Praca zespołowa - funkcje i role w firmie
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FAZA II – Praca zespołowa

efektywność pracy 

zespołupseudozespół

grupa 

robocza

zespół 

potencjalny

prawdziwy 

zespół

zespół osiągający 

ponadprzeciętne wyniki

wpływ na 

wyniki 

osiągane 

przez całą 

organizację

Grupa robocza - pseudozespół



FAZA II – Praca zespołowa



FAZA II – Praca zespołowa

Było ważne zadanie do zrobienia i     KAŻDYKAŻDY został poproszony o jego wykonanie.

KAŻDYKAŻDY przypuszczał, że       KTOŚKTOŚ je wykona.

KTOKOLWIEKKTOKOLWIEKmógł to zrobić, ale nie wykonał tego        NIKTNIKT.

KTOŚKTOŚ z tego powodu się zdenerwował, ponieważ była to praca KAŻDEGOKAŻDEGO .
KAŻDYKAŻDYmyślał, że       KTOKOLWIEKKTOKOLWIEKmoże to zrobić,    NIKTNIKTnie zdał sobie 

sprawy, że        KAŻDYKAŻDY tego nie zrobi.

Skończyło się na tym, że     KTOŚKTOŚwinił        KAŻDEGOKAŻDEGO podczas, gdy  

KTOKOLWIEK KTOKOLWIEK nie mógł winić     NIKOGONIKOGO. Można było winić WSZYSTKICH

KAŻDYKAŻDY KTOŚKTOŚ KTOKOLWIEKKTOKOLWIEK NIKTNIKT



Rola Właściciela

Powołani zostają kierownicy o 
ograniczonej samodzielności, 
kierowani bezpośrednio przez 

Właściciela

Pomysł na firmę zostaje 
sformułowany w postaci 
dokumentów – zakresy 

obowiązków

Wartości i zasady są przekładane na wymagania

Rola HR – Łączenie procesów w systemy, 

budowanie przepływu informacji. 

FAZA III – Kierownicy



20

FAZA III – Kierownicy

efektywność pracy 

zespołupseudozespół

grupa 

robocza

zespół 

potencjalny

prawdziwy 

zespół

zespół osiągający 

ponadprzeciętne wyniki

wpływ na 

wyniki 

osiągane 

przez całą 

organizację

Zespół potencjalny 



Właściciel

Powołuje 
kierowników, 

którymi kieruje 
bezpośrednio.

Kluczowi pracownicy

Wykonują zadania 
zlecone przez 
właściciela i 

przekazują je 
pracownikom.

HR BP

Łączy procesy w 
systemy HR. W I 

etapie rekrutacje z 
adaptacją i 
wprowadza 
zarządzanie 
projektowe
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FAZA III – Kierownicy - funkcje i role w firmie



FAZA III - Kierownicy



Rola Właściciela

Kierownicy uzyskują 
autonomię w swoim 

obszarze odpowiedzialności

Powstają procedury 
opisane w postaci KSP, PSP, 

MKS

Wartości i zasady działania zostają opisane jako 
wartości i zasady lub standardy firmowe

Rola HR – Prowadzenie merytoryczne zespołów 

projektowych i szkolenie z procesów i systemów HR 

oraz budowania PSP

FAZA IV – Delegowanie uprawnień



Właściciel

Oddaje 
kompetencje i 

odpowiedzialność  
w obszarach i 
uprawnienia 
kluczowym 

pracownikom.

Kluczowi pracownicy

Zespół kluczowych 
pracowników 

przyjmuje całkowitą 
odpowiedzialność 

za rezultaty w 
powierzonym 

obszarze

HR BP

Wspomaga 
kluczowych 

pracowników w 
procesach HR  i 
uczy ich roli HR 

jako przełożonego 
zespołu

24

FAZA IV – Delegowanie uprawnień - funkcje i role w firmie
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FAZA IV – Delegowanie uprawnień

efektywność pracy 

zespołupseudozespół

grupa 

robocza

zespół 

potencjalny

prawdziwy 

zespół

zespół osiągający 

ponadprzeciętne wyniki

wpływ na 

wyniki 

osiągane 

przez całą 

organizację

Zespół potencjalny 
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FAZA IV – Delegowanie uprawnień



FAZA IV – Delegowanie uprawnień
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FAZA IV – Delegowanie uprawnień



Rola Właściciela

Sformalizowana struktura 
organizacyjna, opisane 

procedury

Misja opisana i 
komunikowana wewnątrz 

firmy – MKF, MWF. 

Opisane i komunikowane pracownikom firmowe 
wartości i standardy działania

Rola HR  – Połączenie wszystkich obszarów w 

jeden spójny system. Wsparcie doradcze w 

procesie ZZL  

FAZA V – Profesjonalizm i formalizacja



Właściciel

Właściciel 
poświęca czas na 

strategie firmy. 
Kieruje zespołem 

kluczowych 
pracowników

Kluczowi pracownicy

Są specjalistami w 
obszarach, którymi 

zarządzają i 
potrafią zarządzać 

procesami i 
systemami HR

HR BP

Tworzy i kontroluje 
funkcjonowanie 
systemu HR w 
firmie, poprzez 

matryce 
wskaźnikowe.
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FAZA V – Profesjonalizm i formalizacja - funkcje i role w firmie
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FAZA V – Profesjonalizm i formalizacja

efektywność pracy 

zespołupseudozespół

grupa 

robocza

zespół 

potencjalny

prawdziwy 

zespół

zespół osiągający 

ponadprzeciętne wyniki

wpływ na 

wyniki 

osiągane 

przez całą 

organizację

Powstaje prawdziwy – efektywny zespół
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FAZA V – Profesjonalizm i formalizacja



Rola Właściciela

Wzrost skali działania i 
wielkości, utrata 

charakteru rodzinnego

Misja opisana i komunikowana 
wewnątrz i na zewnątrz firmy 
– roczny plan marketingowy, 

strategia rozwoju

Opisane i komunikowane rynkowi i pracownikom 
firmowe wartości i standardy działania. 

Rola HR  – Budowanie strategii rozwoju HR, 

szkolenie kluczowej kadry, wsparcie doradcze 

w procesie ZZL

FAZA VI – Rozwój wartości firmy



Właściciel

Przekazuje 
kierowanie firmą 

zespołowi i 
kontroluje go za 

pomocą KPI

Kluczowi pracownicy

Wykonują  zadania 
samodzielnie i 

pełnią Funkcje i 
role HR w swoich 

obszarach 

HR BP

Pomaga w 
budowaniu strategii 

HR kluczowym 
pracownikom. 

Szkoli i doradza w 
zakresie ZZL. 

Kontroluje KPI  HR
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FAZA VI – Rozwój wartości firmy - funkcje i role w firmie
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FAZA VI – Rozwój wartości firmy

efektywność pracy 

zespołupseudozespół

grupa 

robocza

zespół 

potencjalny

prawdziwy 

zespół

zespół osiągający 

ponadprzeciętne wyniki

wpływ na 

wyniki 

osiągane 

przez całą 

organizację

Zespół osiągający ponad przeciętne wyniki



FAZA VI – Rozwój wartości firmy

Funkcjonują spójne procesy HR połączone w system
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FAZA VI – Rozwój wartości firmy
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Podsumowanie etapów rozwoju firmy



I – Jak często o niej myślisz?

II – Czy ufasz tym z którymi pracujesz?

III – Czy jesteś gotowy oddać swoje uprawnienia?

IV – Czy masz zespół ludzi funkcjonujący bez ciebie?

V – Ile czasu masz dla siebie i dla najbliższych?

Jak sprawdzić na jakim etapie rozwoju jest firma?

VII – Jak często jesteś zmęczony?

VI – Czy firma może funkcjonować bez ciebie?



I – Przekazywanie dzieciom firmy bez uporządkowanych procesów

II – Niedopasowanie wielkości firmy do etapu jej rozwoju.

III – Zarządzanie firmą bez delegacji uprawnień pracownikom.

IV Zarządzanie oparte na decyzjach intuicyjnych.

V – Nie uwzględnianie w rozwoju procesów i systemów HR

Najczęstsze błędy przy zarządzaniu w firmach rodzinnych



Analizy HR

Przepływ Informacji

Systemy HR

Rekrutacja

Motywacja 

pozafinansowa

Plan szkoleń Rozwój kompetencji

Motywacja finansowa Ocena wspierająca

Odejście Adaptacja

Jakie są obszary działań HR?



Podstawowe 
narzędzia HR

Procesy analizy 
zarządzania 

zasobami ludzkimi

Proces rekrutacji 
pracowników

Proces adaptacji 
pracowników

Motywacja 
finansowa i 

pozafinansowa 
pracownika

Ocena wspierająca 
pracownika

Rozwój 
kompetencji 

indywidualnych 

Rozwój 
kompetencji 
zespołowych

Odejścia 
pracownika

Derekrutacja
pracowników

Budowanie 
systemu przepływu 

informacji

Zarządzanie zmiana 
w obszarze HR

Jakie są podstawowe procesy HR?



ALBO

Podstawowe 
narzędzia HR

Procesy analizy 
zarządzania 

zasobami ludzkimi

Proces rekrutacji 
pracowników

Proces adaptacji 
pracowników

Motywacja 
finansowa i 

pozafinansowa 
pracownika

Ocena wspierająca 
pracownika

Rozwój kompetencji 
indywidualnych 

Rozwój kompetencji 
zespołowych

Odejścia pracownika

Derekrutacja
pracowników

Budowanie systemu 
przepływu informacji

Zarządzanie zmiana 
w obszarze HR

Jakie są skutki braku procesów i systemów HR?



W dzisiejszej kulturze organizacyjnej 
występuje pomieszanie pojęć                   

ZARZĄDZANIA  I BOHATERSTWA . 

Różnica jest w istocie bardzo prosta: 

bohater radzi sobie ze wszystkim 

sam, menedżer zleca 
zadania 

Na zakończenie 



Pamiętaj, że kiedy pracujesz nad sobą, 

to nigdy nie przegrywasz. 

Masz albo sukces albo kolejne doświadczenie…

Pracuj nad swoimi kompetencjami ☺



Pamiętaj – nie ma sytuacji bez wyjścia ☺



Dziękuję za 
poświęcony czas

Krzysztof Paliwoda           HR BP

Tel. 601 43 77 30

krzysztof.paliwoda@ppmhr.pl

„Nie ma głupich pytań są tylko 
głupie odpowiedzi”


