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Wstęp

Z perspektywy zarządzania strategicznego wydaje się, że rozwinięte procedury 
personalne oraz metody i narzędzia zarządzanie zasobami ludzkimi występują po-
wszechnie. Niemniej, w wielu firmach zarządzanie pracownikami jest realizowane 
intuicyjnie. Istnieją dobrze funkcjonujące firmy, które osiągnęły sukces rynkowy 
dzięki pomysłom i ideom właścicieli, posiadanym technologiom oraz wysiłkowi kie-
rowników i pracowników, nie stosując systemowych narzędzi zarządzania ludźmi. 
Funkcja personalna w tych firmach realizowana jest szczątkowo, głównie poprzez 
zapewnienia poczucia bezpieczeństwa socjalnego i motywowanie finansowe. Firmy 
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Rozwój funkcji personalnej może stanowić kolejny etap w rozwoju firmy. Dział 
sprzedaży w firmach z branży FMCG ma kluczowe znaczenia dla generowania 
dochodów, a zarazem budowania pozycji firmy na rynku. W tym dziale najwięk-
sze znaczenie mają ludzie, mniej istotne są technologie lub procedury. Dlatego 
też kierownictwo tych działów jako pierwsze sygnalizuje potrzebę wzmocnienia 
działań personalnych i wdrożenia nowoczesnych narzędzi z obszaru ZZL. 
Artykuł prezentuje projekt rozwoju funkcji personalnej w firmie z branży kosme-
tycznej i stanowi głos w dyskusji nad celem funkcjonowania i zakresem relacji 
działu personalnego oraz działu sprzedaży. 
.

Słowa kluczowe: zmiana organizacyjna (organizational change), instytucjonalizm (institutionalism), 
system ocen okresorozwój funkcji personalnej (development of  the personal function), projekt rozwo-
jowy (development projects), branża kosmetyczna (cosmetic industry), zarządzanie pracownikami w ob-
szarze FMCG (managing employees in area FMCG), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource 
management)
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te osiągnęły sukces, wykorzystując możliwości rynku oraz dostępne technologie,  
a teraz poszukują nowych metod i narzędzi dających szansę na dokonanie kolejne-
go skoku rozwojowego. Często obszarem, który chcą wzmocnić, jest zarządzanie 
zasobami ludzkimi, a wsparcie kierownikom ma zapewnić profesjonalny dział per-
sonalny. 

Poszukiwanie relacji pomiędzy cechami pracowników a ich efektywnością ma 
długą historię w badaniach empirycznych. Początkowo kładziono nacisk na cechy 
indywidualne, jak w klasycznej pracy Roberta L. Kahna i Nancy C. Morse „The Rela-
tionship of  Productivity to Morale” (1951), a następnie – w coraz większym stopniu 
– skupiano się na działaniach organizacji. Szczególne rozwinięcie badań odnotowano 
w latach dziewięćdziesiątych, wraz z wprowadzeniem koncepcji zarządzania zaso-
bami ludzkimi, traktującej pracowników jako zasób, zarządzanie którym wpływa na 
efektywność całej organizacji. Badania prowadzono w dwóch kierunkach. Pierw-
szym była analiza funkcjonowania określonych procedur i narzędzi personalnych 
w kontekście efektywności przedsiębiorstwa (Armstrong, 2011, s. 134–135). Drugi 
nurt dotyczył elementów systemowych, o charakterze relacyjnym, wśród których 
dominują badania nad sprawiedliwością organizacyjną (Greenberg, 1987; Colquitt, 
2001) oraz kontraktem psychologicznym (Rousseau, 1995). 

Dział handlowy realizuje cel biznesowy i stanowi źródło dochodu, podstawowym 
zadaniem handlowców jest sprzedaż produktów firmy oraz wdrażanie polityki mar-
ketingowej na danym rynku produktowym. Handlowcy reprezentują firmę w kontak-
tach z klientami, są spoiwem pomiędzy firmą a jej otoczeniem. W tym dziale głów-
ną rolę odgrywają ludzie, mniejsze znaczenie ma technologia i procedury. Każdy  
z zatrudnionych jest osobowością, ma inny system wartości, motywują go odmienne 
potrzeby i cele. Sprzedawcy wnoszą w relacje z klientami kreatywność, elastyczność  
i zdolność do słuchania, a także poczucie własnej wartości i aspiracje. Jest to źródłem 
ich siły, ale zarazem sprawia trudności w kierowaniu. Rosnąca rola czynników oso-
bowych powoduje, że coraz trudniej kierować zespołami ludzkimi wyłącznie przy 
pomocy intuicji i umiejętności kierowników. Systemowe podejście wykorzystujące 
narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi może wspomóc efektywność organizacji. 

Artykuł jest głosem w dyskusji nad celem funkcjonowania działu personalnego 
oraz zakresem wzajemnych relacji z działem sprzedaży. Pokazuje możliwe punkty 
współpracy, w których dział personalny pełni rolę wspomagającą realizację celów 
sprzedażowych. Artykuł prezentuje propozycję udoskonalenia zarządzania działem 
sprzedaży w ogólnopolskiej firmie produkcyjno-handlowej z branży kosmetycznej, 
poprzez wdrożenie systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Firma ta rozwija się 
nieustannie, poszerzając gamę i jakość produktów, a w konsekwencji zdobywając 
większy rynek. Dotychczasowe zmiany miały charakter technologiczny i organiza-
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cyjny, kolejnym krokiem w procesie rozwoju firmy ma być udoskonalenie funkcji 
personalnej. Doświadczenia innych firm pokazują, iż podejmowanie działań w tym 
obszarze skutkuje podniesieniem efektywności (Armstrong, 2011). Prezentowany 
projekt ma w założeniu pobudzić dyskusję nad celowością i możliwością wdrożenia 
systemu zarządzania zasobami ludzkimi w analizowanej firmie. Projekt dotyczy dzia-
łu handlowego, choć nie wyklucza to rozszerzenia koncepcji na całość firmy.

Dział personalny jako partner biznesowy

Rozwój nowych technologii w latach dziewięćdziesiątych dał silny impuls gospo-
darce, w której kluczowe znaczenie ma wiedza. Współczesne organizacje stają się 
coraz bardziej inteligentne, elastyczne i szybkie w podejmowaniu decyzji. Wywiera 
to wpływ na rynek oraz kulturę pracy. Podstawą zatrudnienia stają się projekty, 
zlecenia, konkretne zadania do wykonania. W tym kontekście pracownicy postrze-
gani są jako nośnik kapitału, a zwrot z inwestycji i produktywność tego kapitału to 
jedno z najważniejszych zagadnień zarządzania (Pocztowski, 2003, s. 16). W efek-
cie zmieniło się podejście do zarządzania pracownikami. W miejsce wcześniejszego 
zarządzania personelem wprowadzono „zarządzanie zasobami ludzkich”. W myśl 
tej koncepcji pracownik, traktowany wcześniej jako koszt, stał się jednym z cen-
nych zasobów organizacji. Siłą tego modelu jest szersze powiązanie oddziaływań 
na pracowników zarówno z innymi aspektami organizacyjnymi (np. strategia firmy, 
struktura organizacji), jak i z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kultura narodo-
wa czy rynek pracy.

Model harwardzki pokazał, że „zarządzanie zasobami ludzkimi należy do za-
dań menedżerów operacyjnych (…), którzy przyjmują większą odpowiedzialność za 
zgodność strategii konkurencyjnej z polityką personalną” (Armstrong 2011, s. 35). 
Na popularność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi wpłynęły obietnice 
zwiększenia efektywności organizacji, osiąganej poprzez rozwijanie wewnętrznie 
zgodnych wiązek praktyk personalnych, połączonych wyraźnie ze strategią bizneso-
wą firmy. Metaanaliza przeprowadzona przez L. Dyera i T. Reevesa (1994) pokazała, 
że ważniejsze od rodzaju oraz liczby wdrażanych praktyk organizacyjnych ma ich 
wewnętrzna spójność.

Konsekwencją była redefinicja roli służb personalnych, czyli przejście od „ad-
wokata pracowników” do „partnera biznesowego”. Dział personalny, dzięki auto-
matyzacji działań administracyjnych oraz postawieniu człowieka w centrum uwa-
gi organizacji, zyskał większe znaczenie w strukturze firmy. Jednocześnie „stał się 
odpowiedzialny przed biznesem, oczekuje się, że doda wartość przez obniżanie 
kosztów administracyjnych i zwiększanie jakości porad strategicznych udzielanych 
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kierownictwu i kierownikom średniego szczebla” (Keegan, Francis 2010, s. 877). 
Systemowo ujął to D. Ulrich (por. Ulrich, Brockbank, 2008, s. 226), przypisując 
specjalistom personalnym cztery podstawowe role. Pokazał on, że konkurencyjność 
firmy jest wysiłkiem wielu podmiotów, jednak kluczową rolę odgrywają kierownicy 
liniowi wspierani przez dział personalny (rys. 1). 

Rysunek 1. Rola działu personalnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej 
firmy

Źródło: Ulrich 2001, s. 39–40, 57

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga przyjęcia mierników określających efek-
tywność podjętych działań. L. Dyer (1994) wyróżnił następujące kategorie wskaźni-
ków pomocnych w analizie efektywności zarządzania pracownikami:

1. personalne: nieobecność, rotacja pracowników, indywidualne lub zespołowe 
wyniki pracy,

2. organizacyjne: wydajność, jakość, obsługa klienta,

Odpowiedzialność Odpowiedzialność
Partner strategiczny Animator zmian

Strategiczny (przyszłościowy) punkt widzenia

Zarządzanie strategiczne 
zasobami ludzkimi

Kierowanie transformacjami  
i zmianami

Kierownicy liniowi - 50 % Konsultanci 
zewnętrzni - 30 %
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Działy personalne - 30 %Terenowe działy 
personalne - 50 %
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- centrala - 50 %

Wykonawcy zewnętrzni 
- 30 %

Technologia 
informacyjna - 20 %

Działy personalne
 - 20 %

Kierownicy liniowi 
- 60 %

Pracownicy 
- 20 %

Odpowiedzialność Odpowiedzialność

Ekspert w dziedzinie administacji
Zarządzanie infrastrukturą firmy

Rzecznik pracowników
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Bieżący (operacyjny) punkt widzenia
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3. finansowe: zwrot z kapitału, rentowność,
4. giełdowe: wartość akcji lub stopa zwrotu dla akcjonariuszy.
Inne, typowo personalne wskaźniki wskazują J. W. Boudreau i P. M. Ramstad 

(1998): koszt działu personalnego na zatrudnionego, koszty szkoleń, koszty rekruta-
cji, liczba pracowników personalnych w stosunku do liczby pracowników itd. Prak-
tyczny aspekt inwestowania w pracowników omawiają szerzej W. Cascio i J. Boudreau 
(2011). W. Cascio (2011) podkreśla też znaczenie i możliwość pomiaru takich wła-
sności kapitału ludzkiego, jak zaangażowanie i satysfakcja z pracy.

Mimo powszechnej znajomości oraz deklarowanej użyteczności koncepcji za-
rządzania zasobami ludzkimi badania A. Keegan i H. Francis (2010) pokazały, że nie 
jest to jedyny dyskurs. Autorki wykazały, że po ponad dwudziestoletniej obecności 
koncepcji D. Ulricha w rozważaniach teoretycznych oraz świadomości jej istnienia 
praktyków personalnych nadal w organizacjach dominują dwa podejścia do działu 
personalnego i jego roli. Pierwsze – jako „partnera w interesach” i drugie – „skon-
centrowane na pracownikach” – charakterystyczne dla koncepcji zarządzania per-
sonelem obecnej we wcześniejszych latach, które wydawało się, że powinno odejść 
w zapomnienie (tab. 1).

Tabela 1. Role służb personalnych (porównanie)

Partner w interesach Skoncentrowany na pracownikach
■ partner biznesowy
■ cel: rozwijanie kapitału ludzkiego w organizacji
■ podstawowe kategorie myślowe: strategia, 
biznes, wynik finansowy, wartość dodana, 
zysk, przyczynianie się do biznesu, priorytety 
biznesowe
■ zamykają dyskusję o większej koncentracji na 
pracownikach oraz na działalności bieżącej 
■ pracownicy: bierny „zasób”, którym gospo-
daruje się w dla celów firmy

■ adwokat pracowników
■ cel: dbałość o relacje i dobrobyt pracowników
■ podstawowe kategorie myślowe: sprawiedli-
wość, wyobcowanie, moralność i etyka, interes 
pracownika, dobrobyt, dobrostan
■ kształtują codzienny stosunek do pracowni-
ków i chronią pro-pracowniczą rolę HR oraz 
struktury wyrażające ich opinię  
■ pracownicy: aktywni agenci, którzy starają się 
tworzyć własną „rzeczywistość” organizacyjną

Źródło: Keegan, Francis, 2010, s. 881–883

Kluczem do rozróżnienia obu podejść, określanych także dychotomią: „nasta-
wienie na pracownika – nastawienie na wykonanie pracy” (person-based HR system 
– performance-based HR system), jest regularna informacja zwrotna dostarczana pra-
cownikom przez ich przełożonych (Costigan i wsp., 2005).

W przedsiębiorstwach polskich w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła istotna mody-
fikacja roli służb personalnych oraz zakresu ich działań. Przede wszystkim posze-
rzyły one swoją działalność poza podstawowy obszar administrowania personelem 
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(Debata…, 2012). Po drugie, znajdują się w procesie ewolucyjnej zmiany postrze-
gania własnej roli oraz roli kierowników w zarządzaniu pracownikami, zyskując 
wyższą rangę oraz wprowadzając nowe metody i narzędzia ZZL (Urbaniak, 2010, 
Leszczewska, 2010). Z jednej strony, nadal wiele średnich i małych przedsiębiorstw 
kontynuuje tradycyjną rolę służb personalnych jako „adwokatów pracowników”, 
utożsamianych z tzw. miękkim zarządzaniem, kładącym nacisk na poprawę komu-
nikacji i zaangażowania pracowników, a także dbałością o ich dobre samopoczucie.  
Z drugiej strony, wejście wielkich koncernów o wysoce rozwiniętej funkcji perso-
nalnej oraz konieczność osiągania przewagi konkurencyjnej także dzięki działaniom 
służb personalnych powodują, że służby personalne przyjmują rolę „partnera biz-
nesowego” (Debata…, 2012; Dziechciarz, 2011), nie negując jednak podmiotowego 
podejścia do zatrudnionych pracowników. 

Charakterystyka firmy

Analizowana firma powstała w 1982 roku z inicjatywy dwóch przedsiębiorców  
i nadal jest ich własnością. Zakres działalności obejmuje produkcję i sprzedaż ko-
smetyków pielęgnacyjnych. Firma działa w szeroko pojętej branży dóbr szybkozby-
walnych (FMCG), w segmencie ekonomicznym (masowym), oferuje produkty do 
pielęgnacji twarzy i do pielęgnacji ciała. W ofercie posiada około 400 produktów, 
regularnie wprowadza nowe produkty. 

Na polskim rynku kosmetyków działa ponad 700 producentów, w tym koncerny 
międzynarodowe (Beiersdorf  – marka Nivea, Johnson&Johnson, L’Oreal, Unilever 
– marka Dove) posiadające 60% wartości obrotów, oraz ponad 500 przedsiębiorstw 
polskich, wśród których dominują przedsięwzięcia osób fizycznych lub niewielkie 
firmy rodzinne. W pierwszej dwudziestce firm o najwyższych przychodach, za kon-
cernami międzynarodowymi, plasują się wytwórcy z lokalnymi korzeniami: Dax 
Cosmetics, Dermika, Dr Irena Eris, Grupa Kolastyna, Oceanic, Soraya, Ziaja, L.K. 
Joanna. Producenci krajowi zbudowali unikalną pozycję – ich udział w rynku wyno-
si ponad 30%. Zatrzymało to ekspansję międzynarodowych koncernów, z korzyścią 
dla rozwoju marek własnych. 

Wartość detalicznego rynku kosmetycznego w Polsce w 2011 roku osiągnęła 
12,4 mld zł, w ciągu najbliższych trzech lat przekroczy 13 mld zł (Rynek…, 2012). 
Największy i najbardziej wartościowy (23,1%) jest rynek kosmetyków do pielęgnacji 
twarzy (kremy, mleczka, toniki, peelingi, środki przeciwtrądzikowe oraz kosmetyki 
do i po goleniu). Kolejne miejsca zajmują kosmetyki do włosów (pielęgnacja: 16,4% 
koloryzacja: 9,5%, układanie: 8,7%), dezodoranty (15,5%) oraz mydła (7%). 
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Prezentowana firma od 1999 roku osiąga regularne przyrosty sprzedaży – około 
10% w skali roku. W roku 2006 zbudowała nowoczesną fabrykę i zrestrukturyzo-
wała dział sprzedaży poprzez zatrudnienie 15 nowych przedstawicieli handlowych 
oraz utworzenie nowych stanowisk: kierowników makroregionalnych, menedżera 
ds. kluczowych klientów, menedżera ds. eksportu. W ostatnich pięciu latach firma 
osiągała obrót około 100 mln zł, przy wysokiej dla działalności produkcyjnej, kil-
kunastoprocentowej stopie zysku netto. Firma koncentruje się na penetracji rynku 
polskiego oraz wejściu na rynki wschodnie. Od roku 2004 figuruje w niezależnych 
badaniach AC Nielsen. 

Firma sprzedaje poprzez dwa kanały dystrybucji. Kanał tradycyjny to dystrybu-
torzy, hurtownie, niewielkie sklepy drogeryjne i spożywczo-przemysłowe, a także 
segment profesjonalny – hurtownie i salony fryzjersko-kosmetyczne. Kanał nowo-
czesny obejmuje sieci handlowe. Udział kanału nowoczesnego w ogólnej sprzedaży 
spółki sukcesywnie wzrasta, w latach 2005–2011 wzrósł o około 15%.

W firmie zatrudnionych jest ponad 250 pracowników, w tym 51 w dziale sprze-
daży. Struktura organizacyjna jest płaska, dyrektorzy działów podlegają bezpo-
średnio dyrektorowi zarządzającemu. Dział sprzedaży składa się z dwóch części: 
menedżerów i specjalistów ulokowanych w biurze zarządu oraz struktury tere-
nowej. Menedżerowie sprzedaży (Key Account Managers) odpowiadają za obsługą 
klienta „nowoczesnego”, natomiast Export Managers wraz ze specjalistami zajmują 
się eksportem. Struktura terenowa ma charakter geograficzny, handlowcy operują 
w czterech makroregionach, ich działania skupiają się na sprzedaży bezpośredniej. 
Każdy sprzedawca działa na konkretnym terytorium jako wyłączny przedstawiciel 
firmy. Struktura ta sprzyja podniesieniu sprzedaży i redukcji kosztów, przyczynia 
się do lepszej znajomości rynku i pozwala na budowanie długotrwałych relacji  
z klientami. Jej główną słabością jest rezygnacja ze specjalizacji – przedstawiciel 
firmy sprzedaje wszystkie produkty wszystkim jej klientom, realizując jednocześnie 
kilka zadań sprzedażowych. Większość, mając swobodę działania, wykazuje tenden-
cję do koncentrowania się na zadaniach, których realizacja jest najłatwiejsza lub wy-
maga najmniejszego wysiłku, czyli orientacji na te produkty i tych klientów, których 
obecna opłacalność wydaje się być najważniejsza (Cybulski, 2010, s. 114). 

Uzasadnienie projektu

Bezpośrednim impulsem do podjęcia zaproponowanych działań jest chęć uzyskania 
wsparcia w realizacji strategii sprzedażowej. W toku rozwoju firma podjęła szereg 
działań organizacyjnych (np. zmiana modelu dystrybucji) i technologicznych (budo-
wa nowej fabryki), które owocowały wzrostem sprzedaży. Kolejnym krokiem mo-
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głoby być wprowadzenie metod i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzki-
mi. Dotychczasowe działania, choć efektywne, wynikały z osobistych umiejętności 
kierowników i kadry zarządzającej. Wprowadzenie zmian systemowych wspierają-
cych pracowników i kierowników w realizacji celów sprzedażowych pomogłoby 
utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju firmy.

Obecnie polityka personalna jest zdecentralizowana – nie funkcjonuje dział 
personalny ani jednolite procedury i systemy zarządzania ludźmi. Opisy stanowisk 
pracy oraz zakresy kompetencji nie są sformułowane na piśmie, co utrudnia kontro-
lę pracy. Kompetencje dla poszczególnych stanowisk przypisywane są intuicyjnie. 
Działania personalne, począwszy od rekrutacji pracowników, poprzez motywowa-
nie, decyzje szkoleniowe, a skończywszy na ocenach pracowników, prowadzone są 
samodzielnie przez kierowników i osoby zarządzające. Funkcję kadrową pełni księ-
gowa, która prowadzi akta osobowe, nalicza płace i odprowadza składki, a także 
kontroluje urlopy i zwolnienia lekarskie. 

Zarządzanie pracownikami działu sprzedaży obejmuje cztery obszary: rekruta-
cja i selekcja, rozwój, szkolenia i doskonalenie, motywowanie i wynagradzanie oraz 
ocena pracy.

Rekrutacja i selekcja 

Charakterystyka kandydata oraz zakres czynności funkcjonują w formie ustnej, 
ewentualnie jako krótka notatka sporządzona przez osobę rekrutującą. Proces prze-
biega stosunkowo szybko i zamyka się w 5 etapach: ogłoszenie prasowe, analiza 
aplikacji i wstępna weryfikacja, spotkania z kandydatami, wybór kandydata, prze-
szkolenie wstępne. Nacisk kładziony jest na obserwację kandydatów podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej, by zidentyfikować ich potencjał i kompetencje oraz ocenić, 
czy oczekiwania kandydata są zgodne z potrzebami, polityką i kulturą organizacyjną 
firmy. Handlowcy rekrutowani są przez dyrektora sprzedaży we współpracy z kie-
rownikiem makroregionu, natomiast pozostali pracownicy działu – przez dyrektora 
zarządzającego. Rekrutacja ma charakter mieszany – w przypadku handlowców jest 
zewnętrzna, w przypadku pracowników wyższych szczebli: kierowników, menedże-
rów, specjalistów – wewnętrzna. Przypadki awansowania są rzadkie, a fluktuacja 
handlowców na bardzo niskim poziomie, niektórzy pracują w firmie od 15 lat.

Rozwój, szkolenia i doskonalenie pracowników

Po zatrudnieniu pracownik przechodzi wewnętrzne szkolenia produktowe. Szkole-
nia merytoryczne są rzadkie, uzasadnione sytuacyjnie: gdy rozpoczyna pracę duża 
liczba nowych przedstawicieli, spada zaangażowanie zespołu lub obniża się poziom 
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sprzedaży. Handlowcy rozwijają się głównie przez prowadzony coaching i mento-
ring: wspólna praca w terenie oraz bardzo częste rozmowy telefoniczne i kontakty  
e-mailowe. Obszar ten pozostaje w gestii kierowników makroregionów oraz dyrek-
tora sprzedaży.

Motywowanie i wynagradzanie

Firma motywuje w dwojaki sposób – przez bezpieczeństwo pracy, czyli umowa 
o pracę na czas nieokreślony i stała część wynagrodzenia, oraz przez motywację 
materialną – premia (miesięczna i kwartalna) uzależniona od wskaźników ilościo-
wych. Podstawowym instrumentem motywowania jest system premiowy. Ponadto, 
kwartalne spotkania całego działu mają charakter informacyjno-integracyjny. Celem 
jest przekazanie spraw bieżących, istotna jest także redukcja stresu oraz budowanie 
relacji bez względu na pozycję i status w firmie.

Firma dba o warunki i narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon komórko-
wy oraz notebook. Przedstawiciele handlowi, niezależnie od szczebla, otrzymują jedną 
markę samochodu, który służy też jako negatywny instrument motywowania, tzn. 
w ramach kary zostaje zawieszona możliwość użytkowania samochodu w weeken-
dy. Świadczenia dodatkowe obejmują współfinansowanie świadczeń medycznych  
i karnetów sportowych, a osoby posiadające dzieci otrzymują wsparcie na wyjazdy 
letnie oraz paczki świąteczne. Pracownicy wyższego szczebla otrzymują dodatkowe 
benefity: współfinansowanie indywidualnych inicjatyw edukacyjnych, lepsza marka 
samochodu służbowego.

Ocena pracy handlowców

Głównym wskaźnikiem oceny są wyniki sprzedażowe, mierzone na podstawie: 
sprzedaży wartościowej, liczby wizyt u klientów w ciągu dnia (w tym liczba nowych 
klientów) oraz skuteczności wizyt w ciągu dnia (zamówienie od min. 80% odwie-
dzonych klientów). Wskaźnikiem jakościowym są efekty tzw. kontroli terenowych, 
czyli wspólnej pracy przez minimum 3 dni w miesiącu, formalizowane w „kartach 
wspólnej wizyty”. Jakościowa ocena dotyczy: przygotowania do pracy, umiejętności 
handlowych, umiejętności planowania i rozwoju rynku, dystrybucji i ekspozycji oraz 
realizacji standardów firmy.

Podstawowe problemy zarządzania pracownikami działu sprzedaży, z punktu 
widzenia zwiększenia wyników sprzedaży i udziału w rynku, określono poprzez 
następujące okoliczności:
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■ naborem pracowników zajmują się kierownicy działów bez wsparcia specja-
listów;

■ nie istnieją strategie motywowania, nie funkcjonuje program szkoleń i rozwoju 
dla pracowników;

■ brakuje jasno zdefiniowanych standardów oceny pracy lub systemu ocen okre-
sowych;

■ system premiowy, czyli sposób rozliczania z wykonywanej pracy, jest skompli-
kowany i stosunkowo mało czytelny dla pracowników. 

Projekt doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Proponowany program polega na wdrożeniu narzędzi z zakresu ZZL i ma w zało-
żeniu wpłynąć na: pozyskanie najlepszych przedstawicieli handlowych, zwiększanie 
motywacji i zaangażowania handlowców w realizację, udoskonalenie oceny pracy  
i kontroli pracowników, a ostatecznie – zwiększenie sprzedaży i utrzymanie wyso-
kiej pozycji firmy na rynku. 

Zakres przedmiotowy – zmiany w zarządzaniu pracownikami działu sprzedaży 
sformułowano w sześć obszarów działania.

Instytucjonalizacja funkcji personalnej, czyli powołanie działu personalnego 
wspierającego kierowników w dotychczasowych działaniach oraz wprowadzaniu 
nowych metod i narzędzi. 

Zasady polityki personalnej w dziale sprzedaży – logicznie powiązane praktyki 
personalne są kluczowe dla efektywności zarządzania pracownikami, gdyż wzmac-
niają wzajemnie swoje działania oraz dają efekt synergii (Dyer, Reeves, 1994). Opi-
sanie zasad wspomogłoby funkcjonowanie długookresowe, szczególnie z perspek-
tywy generującego szybko mierzalne wyniki działu sprzedaży. 

Wsparcie w procesie oraz rozszerzenie technik rekrutacji i selekcji – tworzenie 
opisów stanowisk pracy, stosowanie nowoczesnych technik oraz inne spojrzenie 
podczas oceny kandydatów do pracy wspomogłyby jakość rekrutacji pracowników. 
Ponadto, systematyczne i planowe pozyskiwanie handlowców przez dział personal-
ny pozwoliłoby zaoszczędzić czas szefów działu sprzedaży.

Działania motywacyjne o charakterze rozwojowym – opracowanie systemu mo-
tywacyjnego dającego szanse rozwoju zawodowego, opartego nie tylko na bodźcach 
materialnych i zespołowych, ale również na czynnikach niematerialnych, jak: możli-
wość doskonalenia, samodzielność w działaniu, prestiż, atmosfera pracy. 

Modyfikacja części ruchomej wynagrodzenie – poprzez zwiększenie czytelności 
systemu prowizyjnego oraz jego urozmaicenie np. poprzez premie wynikowe lub 
konkursy sprzedażowe, co podniosłoby jego walor motywacyjny.
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Szczegółowy zakres proponowanych zmian zestawiono w tabeli poniżej. Zmia-
ny wdrażane byłyby w kooperacji z dyrektorem sprzedaży, a sposób ich przygoto-
wania zakładał wspólną pracę z handlowcami w terenie.

Tabela 2. Proponowane rozwiązania dla działu sprzedaży

Obszar Zakres zmian
Zasady polityki personal-
nej w dziale sprzedaży

■ opisanie zasad obecnie obowiązujących w dziale sprzedaży
■ krytyczna analiza zasad oraz ich akceptacja lub rewizja 
■ wytyczenie planów operacyjnych

Wykreowanie działu  
personalnego

■ cele działu HR:
■ o wspieranie całej organizacji oraz każdego pracownika
■ rekrutowanie najlepszych pracowników 
■ rozwój motywowania pozafinansowego
■ ocenianie pracowników (systemy ocen)
■ sprawniejsze administrowanie danymi personalnymi

Selekcja i rekrutacja  
pracowników

■ planowanie zatrudnienia
■ opracowanie opisów stanowisk pracy i profili kompetencji zawo-
dowych
■ udział specjalistów ds. HR w procesie doboru
■ wprowadzenie nowoczesnych technik selekcji typu Assessment 
Centre

Systemu rozwoju, do-
skonalenia i szkolenia 
pracowników

■ przygotowanie systemu szkoleń zewnętrznych
■ wykorzystanie kapitału ludzkiego – poprawianie jakości zatrud-
nionych osób dzięki tzw. programom rozwoju (indywidualne ścieżki 
karier)

Proces motywacyjny  
pracowników

■ przygotowanie systemu motywacyjnego – szkolenia, ścieżki karier
■ identyfikacja potrzeb motywacyjnych pracowników, analiza po-
trzeb szkoleniowych, określenie etapów rozwojowych
■ dostęp do informacji, wykreowanie marketingu wewnętrznego

Zarządzanie wynagrodze-
niami oraz premiowanie

■ ustalenie budżetu przeznaczonego na wynagrodzenia i premie
■ opracowanie tzw. kompleksowego modelu płac
■ stworzenie regulaminu premiowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz i obserwacji oraz analizy literatury

Podmioty zaangażowane w realizację projektu – prace realizowane byłyby przez 
zespół projektowy w składzie: dyrektor zarządzający, dyrektor ds. sprzedaży, kie-
rownicy makroregionalni, specjalista ds. kadr i płac oraz specjalista ds. HR (nowy 
pracownik). Trzon zespołu stanowi dyrektor ds. sprzedaży i kierownicy makrore-
gionalni, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do opisania zasad obecnie 
obowiązujących w firmie i w dziale sprzedaży. Wytyczenie planów operacyjnych 
oraz koordynowanie projektu warto powierzyć dyrektorowi zarządzającemu. 
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Zakres czasowy – projekt zakłada realizację propozycji naprawczych w ciągu  
12 miesięcy od rozpoczęcia. Harmonogram prac wraz z określeniem kolejności  
i terminów wdrażania poszczególnych faz oraz przypisanie osób wiodących na da-
nym etapie zaprezentowano poniżej (tab. 3).

Tabela 3. Harmonogram prac projektowych

Lp. Etapy prac projektowych Czas trwania 
(miesiące)

Data 
rozpoczęcia

Wykonawca

1. Powołanie zespołu projek-
towego i doprecyzowanie 
jego kompetencji

1 01.03.2013 dyrektor zarządzający, 
specjalista ds. kadr i płac

2 Wykreowanie roli działu 
personalnego

3 01.04.2013 dyrektor zarządzający, 
dyrektor ds. sprzedaży

3 Zatrudnienie specjalisty / 
kierownika ds. HR (nowe 
stanowisko)

1 01.06.2013 dyrektor zarządzający

4 Rozszerzenie metod selekcji 
i rekrutacji

3 01.07.2013 specjalista ds. HR, 
dyrektor ds. sprzedaży

5 Usprawnienie procesu mo-
tywacyjnego

5 01.10.2013 specjalista ds. HR, 
dyrektor ds. sprzedaży, 
kierownicy makroregionalni

6 Udoskonalenie systemu 
wynagradzania

5 01.10.2013 specjalista ds. HR, 
dyrektor ds. sprzedaży

7 Poprawa systemu rozwoju, 
doskonalenia i szkolenia

5 01.10.2013 specjalista ds. HR, 
dyrektor ds. sprzedaży, 
kierownicy makroregionalni

Źródło: opracowanie własne

Rola działu personalnego i zakres współpracy z działem sprzedaży – role działu 
personalnego wprowadzone przez Ulricha (rys. 1) zdają się być cenne dla funk-
cjonowania polityki personalnej w analizowanej firmie. Kluczowe jest wsparcie dla 
kierownictwa działu sprzedaży w relacjach z podwładnymi, pomoc w doskonaleniu 
umiejętności oraz podnoszeniu motywacji handlowców, a w konsekwencji lepsze 
wykonywanie zadań (rzecznik pracowników). Drugim obszarem są kontakty z za-
rządem, czyli ustalanie długoterminowych celów polityki personalnej oraz prowa-
dzenie odpowiedniej polityki informacyjnej (partner strategiczny). Poprzez ścisłą 
współpracę z zarządem dział HR mógłby brać udział w wypracowaniu kierunków 
działania i strategii firmy (Ulrich, Brockbank, 2008, s. 227). W przypadku inwesty-
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cji w personalny system informatyczny – także ekspert w dziedzinie administracji. 
Odciążenie od administrowania spowodowałoby skupienie się na działaniach pod-
noszących wyniki sprzedażowe. 

Szczególne znaczenie ma określenie roli i mierników efektywności działu per-
sonalnego. Jak zauważają J. W. Boudreau i P. M. Ramstad (1998): „wskaźniki nie są 
neutralne”, czyli przyjęcie określonych mierników efektywności, zarówno działu 
personalnego, jak i zarządzania zasobami ludzkimi, może wpływać na ich postrze-
ganie w kategorii sukcesu lub porażki.

Wstępny podział zadań pomiędzy oba działy pokazano poniżej (tab. 4). Zapro-
ponowany podział usprawni działania sprzedażowe, a także uzasadni powoływanie 
nowego działu.

Tabela 4. Proponowany podział zadań w obszarze zarządzania pracownikami 

Obszar zarządzania 
pracownikami

Zadania działu sprzedaży Zadania działu  
personalnego

Selekcja i rekrutacja 
pracowników

■ określenie wymaganych kwalifi-
kacji i umiejętności od kandydata
■ ostateczna selekcja – analiza  
i ocena informacji pozyskanych  
o kandydatach
■ przewodzenie procesowi rekru-
tacji pracowników – I etap 
■ decyzja o zatrudnieniu   
– III etap

■ sporządzenie profilu kandydata 
■ określenie źródeł rekrutacji  
i wybór optymalnych metod pozy-
skiwania kandydatów za „rozsąd-
ne” wynagrodzenie
■ wstępna selekcja 
■ współudział w procesie rekruta-
cji pracowników – I etap
■ przeprowadzenie i interpretacja 
testów, przeprowadzenie Asses-
sment Center – II etap
■ pomoc w ocenie przydatności 
kandydata

System rozwoju,  
doskonalenia i szkolenia 
pracowników

■ określenie ogólnych potrzeb 
szkoleniowych personelu
■ rozporządzanie budżetem prze-
znaczonym na szkolenia
■ pomoc pracownikom w realiza-
cji indywidualnych ścieżek kariery

■ stworzenie programów  
szkoleniowych
■ wybór zewnętrznych firm  
szkoleniowych
■ organizacja szkoleń wewnętrz-
nych 
■ analiza skuteczności przeprowa-
dzonych szkoleń
■ tworzenie i monitorowanie indy-
widualnych ścieżek kariery
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Obszar zarządzania 
pracownikami

Zadania działu sprzedaży Zadania działu  
personalnego

Proces motywacyjny 
pracowników (motywa-
cja pozafinasowa)

■ wyrażanie uznania (nagrody)
■ awansowanie
■ delegowanie uprawnień 

■ stworzenie systemu motywacji 
pracowników, z dużą rolą szkoleń
■ określenie poziomu motywacji 
poszczególnych pracowników 
(określenie etapu rozwoju osobi-
stego i zawodowego)

Zarządzanie wynagro-
dzeniami oraz system 
premiowania
(motywacja finansowa)

■ decydowanie o modelu wyna-
grodzenia 
■ decydowanie o poziomie wyna-
grodzenia stałego i ruchomego
■ analiza kosztów wdrożenia mo-
delu wynagradzania pod kontem 
budżetu przyjętego przez firmę

■ administrowanie systemem 
wynagrodzeń

Źródło: opracowanie własne

Analiza możliwych zagrożeń

Każda zmiana wymaga modyfikacji przyzwyczajeń, odejścia od utartych schematów 
postępowania, a także, przynajmniej na początku, większej pracy. Analiza potencjal-
nych zagrożeń pozwala na świadome podjęcie działań zgodnych z akceptowanymi 
w organizacji zasadami i procedurami, adekwatnych do tendencji rynkowych oraz 
skutecznych i rentownych. Poniżej wymieniono zagrożenia, które mogą przeszko-
dzić w efektywnym wdrożeniu zaproponowanego projektu.

1. Koszty rozszerzenia systemu informatycznego – obecnie firma posiada jedy-
nie nakładkę na system księgowy pozwalającą kontrolować płace, urlopy, zwolnienia 
itp. Rozszerzenie funkcjonalności systemu w kierunku personalnym jest wymier-
nym kosztem.

2. Opór właścicieli – wynikający głównie z braku przekonania odnośnie do 
konieczności powołania nowego działu i postrzeganie go przez pryzmat kosztów.  
W celu zyskania przychylności właścicieli konieczne byłoby przeprowadzenie ana-
liz finansowych oraz spotkań informacyjnych z udziałem specjalistów z firm ze-
wnętrznych.

3. Brak zrozumienia celu powstania działu HR przez pracowników i menedże-
rów działu sprzedaży – kierownikami może powodować obawa, że dział personalny 
jest dodatkowym kosztem, a nie przyniesie oczekiwanych efektów. Ponadto kierow-
nicy, przyzwyczajeni do dużej samodzielności i „wytrenowani w boju”, mogę nie 
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chcieć dzielić się „swoimi” pracownikami. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, 
to dział personalny oraz wprowadzane narzędzia zarządzania mogą być przez nich 
postrzegane jako źródło dodatkowej kontroli.

4. Opór osób z długim stażem – dotyczy to w szczególności wdrożenia systemu 
ocen. Swoista swoboda w działaniach, ograniczana głównie relacjami z bezpośred-
nim przełożonym, skutkuje brakiem przyzwyczajenia do bycia ocenianym w sposób 
inny niż poprzez osiągane wyniki. Wdrożenie sformalizowanego systemu oceniania 
może spotęgować plotki i obawy, skutkujące podejmowaniem przez pracowników 
nagłych decyzji o odejściu z firmy. 

5. Brak szybko widocznych i mierzalnych korzyści – może to rodzić frustrację 
zarówno po stronie samego HR, jak i po stronie osób zarządzających. Aby tego 
uniknąć, wdrożenie zmian zaplanowano na rok. Po drugie, należy przyjąć, że efekty 
działalności specjalisty ds. HR nie będą widoczne „od zaraz” (z wyjątkiem wydat-
ków), dlatego konieczna jest ścisła współpraca z osobami zarządzającymi działem 
sprzedaży oraz przyjęcie jakościowych mierników oceny (np. system raportowania  
o przebiegu prac). Wśród mierników ilościowych można uwzględnić: czas potrzeb-
ny na wprowadzenie produktu na rynek, kreowanie nowych rynków, pozyskiwanie  
i zatrzymywanie nowych klientów, innowacyjność, kontrola kosztów. Docelowo warto 
wprowadzić wskaźniki strategiczne funkcji personalnej (Balcerek-Wieszala, 2011). 

6. Niewłaściwa implementacja programów rozwoju i motywacji pracowników 
– szczególnie ważny jest dobór osoby na stanowisko specjalisty personalnego. Istot-
ne jest, aby jej sposób myślenia był bliski sposobowi myślenia kierownictwa firmy  
i działu sprzedaży, a także zgodny z kulturą organizacyjną firmy. Warto, aby zna-
ła branżę, rozumiała specyfikę zespołu handlowego oraz myślała w kategoriach 
wspólnego z działem sprzedaży celu, którym jest osiągnięcie sukcesu, jakim jest 
rozwój firmy.

Omówione zagrożenia mają różnorodny charakter: finansowy (koszty), tech-
niczny (sposób dotarcia do pracowników) oraz psychologiczny (opór właścicieli, 
pracowników i kierowników). Najłatwiej zminimalizować zagrożenia techniczne, 
np. poprzez zaangażowanie działu marketingu w stworzenie ciekawej i zrozumiałej 
kampanii informacyjnej. Warto także przeprowadzić spotkania informacyjne prowa-
dzone przez kierownictwo, jak również zapewnić cykl spotkań ze specjalistą ds. HR, 
który omówi cele swojego działania oraz uświadomi, jakie korzyści z tego może od-
nieść cała firma, jak i poszczególni pracownicy. Powołanie nowego działu nie może 
być „narzucone z góry”, ale konsultowane z pracownikami, np. poprzez przeprowa-
dzenie ankiet definiujących potrzeby pracowników w sferze ZZL. Ważne dla sukce-
su tej zmiany jest spowodowanie, aby pracownicy poczuli, że jest ona im potrzebna  
i może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój w firmie.
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Podsumowanie

Powiązanie działań sprzedażowych z zarządzaniem zasobami ludzkimi może być 
kolejnym krokiem w rozwoju firmy. Silna konkurencja oraz presja na osiąganie wy-
ników skłaniają do wdrażania systemów HR jako sposobu zwiększania efektywno-
ści organizacji. Przedstawione rozważania dotyczą zarządzania zasobami ludzkimi 
w dziale handlowym, którego pracownicy są kluczem do sukcesu firmy, definio-
wanego jako wzrost sprzedaży. Nacisk na ich rozwój zwiększa szanse na osiąganie 
lepszych wyników sprzedażowych. 

Przedstawione propozycje służą podniesieniu poziomu zaangażowania pracow-
ników, a w konsekwencji – lepsze zaspokojenie potrzeb klientów. Drogą do tego jest 
udoskonalenie systemu zarządzania pracownikami, począwszy od profesjonalnych 
systemów motywacji finansowej i pozafinansowej, poprzez przejrzystą komunikację 
wewnętrzną, po szkolenia i budowę ścieżek karier. Powołanie działu personalnego 
i nadanie mu odpowiedniego znaczenia mogą być sposobem na wsparcie dużych 
przemian i przełomu w firmie.

Przedstawiony projekt zadań działu personalnego i zakres współpracy są przy-
gotowane z perspektywy potrzeb działu sprzedaży. Jego wartością jest praktyczny 
punkt widzenia oraz silne osadzenie w rzeczywistości gospodarczej. Ogranicze-
niem możliwości zastosowania projektu jest odpowiedni poziom rozwoju firmy, 
wcześniejsze wykorzystanie szans o charakterze technologicznym i organizacyjnym, 
efektywna kadra zarządzająca oraz silny zespół osiągający sukcesy sprzedażowe.
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Enhancing the Personnel Function as a Part of  the Company  
Development Process

Summary
Development of  the personnel function may be a successive phase in company 
development. The sales departments of  FMCG companies are of  key importance 
in generating income as well as building company position on the market. It is in 
this department that people are of  greatest importance, while technologies and 
procedures are of  lesser weight. It is for this reason that the management of  these 
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departments is first to signal a need for enhancing personnel activities and imple-
menting modern HRM tools.
This article presents a project aimed at the development of  the personnel function 
in a company in the cosmetic industry. It is a voice in the discussion on the objecti-
ve of  the functioning and the scope of  relations of  the personnel department and 
sales department.

____________________

M a ł g o r z a t a  G r a b u s – psycholog, doktor nauk ekonomicznych, konsul-
tant ds. zarządzania personelem. Posiada praktykę zawodową w dużych organiza-
cjach gospodarczych. Pracowała jako psycholog w ogólnopolskiej spółce giełdowej 
oraz jako dyrektor personalny w firmie prywatnej. Autorka i współautorka kilku-
nastu projektów praktycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od roku 
2002 związana z uczelniami wyższymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych  
z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz psychologicznymi podstawami zarządza-
nia. Zainteresowania naukowe: psychologia pracy i organizacji, kultura organiza-
cji, zachowania organizacyjne. Pracuje w Wyższej Szkole Finansów i Administracji  
w Gdyni, współpracuje z wydziałem zamiejscowym Wyższej Szkoły Psychologii 
Społecznej w Sopocie oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. 
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