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Celem artyku u jest ukazanie wa no ci uwzgl dniania ryzyka zarz dzania talentami 

dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania przedsi biorstwa. Na podstawie krajowej 

i zagranicznej literatury podj to prób  ukazania roli ryzyka w zarz dzaniu talentami oraz 

mo liwo ci ograniczania skutków jego wyst powania.

Zarz dzanie talentami jest zadaniem niezmiernie trudnym z uwagi na fakt, e dotyczy cen-

nego, unikatowego zasobu, jakim jest utalentowany, o wysokim potencjale pracownik. Wydaje 

si  zatem, e dzi  kluczowym zadaniem dla organizacji jest zarz dzanie ryzykiem utraty lub 

niemo no ci pozyskania talentów. Problem w tym, e ryzyka tego nie mo na ca kowicie wy-

eliminowa . Mo na natomiast podejmowa  dzia ania optymalizuj ce jego skutki.

S owa kluczowe: ryzyko, talent, zarz dzanie talentami

Wprowadzenie

Turbulencyjnie zmieniaj ce si  uwarunkowania funkcjonowania przed-

si biorstw wynikaj ce przede wszystkim ze zmian ekonomicznych, techno-

logicznych, demograÞ cznych, a tak e z post puj cej globalizacji wymagaj  

od przedsi biorstw podejmowania dzia a , które sprostaj  coraz wi kszym 

oczekiwaniom pracowników, a tym samym przyczyni  si  do umocnienia 

pozycji rynkowej i dalszego rozwoju tych przedsi biorstw. Dodatkowo, 

w ostatnim czasie, na przedsi biorstwa presj  wywieraj  wielkie kryzysy 

Þ nansowe i gospodarcze, których skutki sk aniaj  do ponownego przemy-

lenia strategii organizacji, a tak e strategii zarz dzania zasobami ludzkimi. 
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Wspó czesny pracownik, który ma wiadomo  swoich atutów (tj. dobre, 

specjalistyczne wykszta cenie, elastyczno  w dzia aniu, umiej tno  dzia-

ania autonomicznego i zorganizowanego w sposób odpowiedni do okolicz-

no ci, umiej tno  komunikowania si  itp.), ma coraz wi ksze oczekiwania 

i wymagania wobec pracodawców. Szczególnie dotyczy to tych najlepszych 

pracowników, o najwi kszym potencjale, osi gaj cych najlepsze wyniki, 

czyli talentów. Organizacje nie mog  sobie pozwoli  na utrat  tak cennych 

pracowników. Dlatego dzi  kluczowym zadaniem dla organizacji jest zarz -

dzanie ryzykiem utraty lub niemo no ci pozyskania talentów.

Celem artyku u jest ukazanie wa no ci uwzgl dniania ryzyka zarz dza-

nia talentami dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania przedsi bior-

stwa. Na podstawie krajowej i zagranicznej literatury podj to prób  uka-

zania roli ryzyka w zarz dzaniu talentami oraz mo liwo ci ograniczania 

skutków jego wyst powania.

Istota ryzyka i niepewno ci

Ryzyko jest zjawiskiem, które w sposób permanentny towarzyszy dzia-

alno ci ka dego podmiotu gospodarczego ukierunkowanego na osi ganie 

okre lonych celów. Jest ono odzwierciedleniem wp ywu zmieniaj cych si  

uwarunkowa  tej dzia alno ci, zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych. 

Najcz ciej ryzyko jest postrzegane w charakterze mo liwo ci poniesienia 

straty. W takim uj ciu deÞ niowane jest jako potencjalne niepowodzenie, 

a w szczególno ci mo liwo  zaistnienia zdarze  niezale nych od dzia aj -

cego podmiotu, których nie mo e dok adnie przewidzie  i nie mo e w pe ni 

im zapobiec. Wyst powanie tych zdarze  wp ywa na zmniejszenie wyników 

u ytecznych lub na zwi kszenie nak adów, odbieraj c dzia aniu zupe nie lub 

cz ciowo cechy skuteczno ci, korzystno ci lub ekonomiczno ci1.

W literaturze przedmiotu spotyka si  podej cie wskazuj ce, e wyst po-

wanie ryzyka w dzia alno ci gospodarczej mo e w przysz o ci implikowa  

nie tylko niebezpiecze stwo, ale równie  szans 2. Niebezpiecze stwo jest wy-

 1 P. Best, Warto  nara ona na ryzyko, Kraków 2004, s. 78.
 2 J. Bizo -Górecka, J. Górecki, Piramida ryzyk w przedsi biorstwie, „Studia i Materia y” 2009, 

nr 19, s. 18.
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wo ywane przez zdarzenia, które utrudniaj  b d  uniemo liwiaj  osi gni cie 

strategicznych b d  operacyjnych celów organizacji; jest zatem ród em straty. 

Szansa natomiast jest stanem przysz ych zdarze , które stwarzaj  mo liwo ci 

osi gni cia korzy ci, oczywi cie je li podmiot podejmie odpowiednie dzia a-

nia, aby t  korzy  pozyska . Ta swoista dwoisto  postrzegania ryzyka po-

woduje, e w praktyce funkcjonuj  dwa podej cia do zarz dzania ryzykiem 

organizacji. Tradycyjne bazuje na negatywnej koncepcji jego rozumienia, sku-

piaj c swoj  uwag  jedynie na tych czynnikach niepewno ci, które stwarzaj  

warunki zagro enia dla organizacji. Drugie – nazywane neutralnym – charak-

teryzuje si  postrzeganiem ryzyka zarówno w kategorii zagro e , jak i szans 

dla organizacji, co jest podstaw  zastosowania systemu metod i dzia a  zmie-

rzaj cych do jego optymalizacji w funkcjonowaniu organizacji i do podejmo-

wania w tym celu racjonalnych decyzji. Tak rozumiany proces zarz dzania 

ryzykiem nie d y do jego minimalizacji – co jest charakterystyczne dla nega-

tywnej koncepcji – lecz do okre lenia i zapewnienia po danego jego pozio-

mu w organizacji, co oznacza podejmowanie dzia a  w kierunku ograniczania 

ryzyka, jego neutralizacji b d  minimalizacji jego skutków. Taka organizacja 

dzia a  pozwala na akceptacj  ryzyka w dopuszczalnych granicach, co w przy-

padku wspó czesnych uwarunkowa  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

jest warunkiem osi gni cia korzy ci3.

Warto w tym miejscu zwróci  uwag  na rozró nienie poj  „ryzyko” 

i „niepewno ”. Frank Knight4 jako pierwszy dokona  podstawowego 

rozdzielenia tych poj , deÞ niuj c niepewno  jako niemierzalne ryzy-

ko. Okre lenie „niemierzalne” oznacza brak mo liwo ci opisania pewnej 

grupy zjawisk w kategoriach probabilistycznych. Wed ug Knighta ryzyko 

jest zestawem mierzalnych przysz ych wyników dla danego rezultatu dzia-

alno ci, ze znanym prawdopodobie stwem ich wyst pienia. Niepewno  

natomiast odnosi si  do tego, co nie mo e by  znane, poniewa  w pewnym 

sensie jest nieprzewidywalne i przez to niekwantyÞ kowalne. 

ród ami niepewno ci dzia alno ci gospodarczej jest rodowisko ze-

wn trzne i wewn trzne podmiotów gospodarczych. Niestabilno  jest 

w a ciwo ci  tych rodowisk, natomiast ryzyko jest w a ciwo ci  samych 

 3 A. Kaszuba-Perz, P. Perz, Rola zarz dzania ryzykiem w przedsi biorstwie w obliczu wzrostu 
zewn trznych czynników ryzyka, „e-Finanse” 2010, t. 6, nr 2, www.e-Þ nanse.com.

 4 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and ProÞ t, Cambridge 1921.
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przedsi biorstw. Wewn trz rodowisk zachodz  pewne istotne zdarzenia 

ró nego pochodzenia, stanowi ce istotn  cz  niestabilno ci. O ile maj  

one równie  wp yw na dzia alno  Þ rmy, o tyle generuj  one ryzyko5.

Poziom niepewno ci jest wynikiem stopnia posiadanej wiedzy lub jej 

braku, nie wyst puje zatem niepewno  zerowa czy ca kowita niepewno  

(ca kowita niewiedza). „ wiat posiada pewn  regularno , która daje pod-

stawy do tworzenia w pe ni uzasadnionych strategii”6. Wyst puj  cztery 

mo liwe stany przysz o ci, b d ce uporz dkowan  kombinacj  zdarze  

oraz ich konsekwencji. S  to7:

1) przysz o  prawie ca kowicie pewna;

2) pewna ilo  nieci g ych alternatywnych scenariuszy przysz o ci;

3) szeroki, ale ci g y szereg mo liwo ci o ci le okre lonych granicach, 

które wyznaczaj  to, co jest mo liwe;

4) wieloznaczna przysz o  pe na niewiadomych, stanowi ca niemal 

ca kowit  niepewno .

Ocena ryzyka charakteryzuje si  subiektywno ci , gdy  ró na jest 

sk onno  decydentów do podejmowania ryzyka, jak równie  ka da oso-

ba w odmienny sposób postrzega te same uwarunkowania rodowiska. 

Ponadto, jak zauwa a Harry Igor Ansoff8, wyst puje zwi zek pomi dzy 

sk onno ci  decydentów do ponoszenia ryzyka a poziomem realizacji celu 

przedsi biorstwa. Decydenci mog , zasadniczo, wykazywa  trzy rodzaje 

postaw wobec ryzyka9:

1) awersja do ryzyka, 

2) sk onno  do ryzyka,

3) neutralno  wobec ryzyka.

Sk onno  do ryzyka charakteryzuje decydentów, którzy podejmuj  

dzia ania obarczone stosunkowo wysokim poziomem ryzyka, reprezentu-

j c tym samym postaw  wysokiej jego akceptacji. Postawa ta jest charak-

terystyczna dla osób preferuj cych ryzyko, jednak jej konsekwencj  mo e 

by  du a strata, ale równie  adekwatny do niej wysoki zysk. 

 5 E. Sitek, Ryzyko bezpo rednich inwestycji zagranicznych, Warszawa 2012, s. 43.
 6 Ibidem.
 7 S.J. Kobrin, Political risk: a review reconsideration, „Journal of International Business Stud-

ies” 1979, vol. 10, No. 1, s. 67, [cyt za:] E. Sitek, op. cit., s. 43.
 8 H.I. Ansoff, Zarz dzanie strategiczne, Warszawa 1985, s. 71.
 9 J. Podlewski, Ryzyko gospodarcze, Gda sk 2009, s. 41.
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Z kolei decydenci prezentuj cy neutraln  postaw  wobec ryzyka zak a-

daj  pewien akceptowany jego poziom. Jego wielko  zale y od wielko ci 

przyj tego ekwiwalentu w postaci mo liwych do uzyskania korzy ci lub 

strat za ponoszone ryzyko. Decydent charakteryzuj cy si  neutraln  po-

staw  wobec ryzyka do realizacji b dzie przyjmowa  tylko takie warianty, 

które charakteryzuj  si  okre lonymi korzy ciami lub mo liw  do zaak-

ceptowania wielko ci  strat.

Awersja do ryzyka nie przes dza, jakby si  mog o wydawa , o niepodejmo-

waniu przez decydenta ryzyka, lecz o akceptacji wysokiego jego poziomu pod 

warunkiem mo liwo ci uzyskania w zamian wi kszego (ponadprzeci tnego) 

poziomu zysku. Zysku, który b dzie swoist  rekompensat  za jego podj cie. 

Decydenci charakteryzuj cy si  ró nym poziomem awersji lub akcepta-

cji ryzyka b d  oczekiwali adekwatnej, w przekonaniu decydenta, wielko-

ci rekompensaty za podj te ryzyko, w postaci wzrostu zysku. 

Nastawienie do ryzyka jest determinowane wieloma czynnikami, w ród 

których warto przede wszystkim wskaza  osobowo  i motywacj  decy-

dentów, które osoby zajmuj ce si  przedsi biorczo ci  sk aniaj  do akcep-

tacji wy szych poziomów ryzyka, jednak pod warunkiem posiadania mo -

liwo ci jego kontrolowania i ograniczania, czyli zarz dzania ryzykiem. 

Ponadto wcze niejsze do wiadczenia decydentów mog  w sposób istotny 

zwi ksza  stopie  awersji do ryzyka – w przypadku zmierzenia si  z bar-

dzo niekorzystnymi sytuacjami – lub zmniejsza  awersj  w przypadku po-

zytywnych do wiadcze . 

Istotnym czynnikiem wp ywaj cym na postaw  decydenta wobec ry-

zyka jest posiadanie lub brak wiedzy w zakresie odpowiednich jego ob-

szarów. Oczywi cie posiadanie wiedzy zmniejsza stopie  awersji. Pewne 

rodzaje ryzyka, na które wcze niej decydent nie by  nara ony, mog  wzbu-

dza  szczególne poczucie zagro enia.

Kolejnymi wa nymi czynnikami wp ywaj cymi na postaw  decydentów 

wobec ryzyka s  kultura organizacyjna i interakcje pomi dzy kluczowymi 

decydentami. Poziom harmonizacji akcjonariuszy i mened erów poszcze-

gólnych obszarów funkcjonalnych, do wiadczenia dotycz ce przesz ych 

zachowa  liderów organizacji i ich skutków w sytuacjach ryzykownych 

b d  kszta towa y stopie  akceptacji lub awersji do ryzyka poszczególnych 

decydentów.
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Kondycja ekonomiczna to równie istotny czynnik wp ywaj cy na to-

lerancj  ryzyka przez decydentów. Niezadowalaj ce wyniki Þ nansowe 

przedsi biorstwa, zagro enie utraty p ynno ci Þ nansowej czy niski poziom 

rezerw zasobów b d  powodowa y znacznie wi ksz  wra liwo  decyden-

tów na ryzyko w procesie podejmowania decyzji. 

Nastawienie do ryzyka nie jest cech  na sta e przypisan  do okre lone-

go decydenta. Cz sto ci sami decydenci wykazuj  ró ne nastawienia do 

ryzyka w ró nych sytuacjach decyzyjnych, jak równie  ró ne podmioty 

wykazuj  ró ne nastawienie do tych samych problemów decyzyjnych.

Proces zarz dzania ryzykiem w przedsi biorstwie

Permanentnie zmieniaj ce si  warunki prowadzenia dzia alno ci gospodar-

czej powoduj , e ka da decyzja w organizacji obarczona jest wi kszym 

lub mniejszym ryzykiem. Sposobem na „okie znanie” tego problemu w or-

ganizacji jest wdro enie procesu zarz dzania ryzykiem. Najcz ciej zarz -

dzanie ryzykiem deÞ niuje si  jako system metod i dzia a  prowadz cych 

do osi gni cia przez organizacj  akceptowalnego poziomu ryzyka. Mo na 

wskaza  cztery etapy takiego procesu10:

1) identyÞ kacja, 

2) pomiar i analiza,

3) sterowanie,

4) monitorowanie i kontrola.

Pierwszy etap zarz dzania ryzykiem zwi zany jest przede wszystkim 

z pozyskaniem informacji na temat wewn trznych i zewn trznych czynni-

ków b d cych jego ród ami. W tym celu wykorzystywane s  odpowiednie 

techniki i narz dzia analityczne. Okre lenie rodzajów ryzyk wyst puj cych 

w poszczególnych obszarach aktywno ci przedsi biorstwa wymaga zba-

dania jego otoczenia oraz identyÞ kacji sprz e  zwrotnych zachodz cych 

pomi dzy przedsi biorstwem a otoczeniem.

W ramach drugiego etapu nale y okre li  prawdopodobie stwo wyst -

pienia zidentyÞ kowanych rodzajów ryzyk, a nast pnie oszacowa  ich skut-

 10 Zarz dzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Warszawa 2007, s. 15.
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ki, czyli potencjalne straty lub korzy ci. Metody oceny ryzyka s  szeroko 

opisane w literaturze11 i powszechnie stosowane przez praktyków. Nie za-

wsze jest mo liwe okre lenie jego stopnia w postaci liczbowej, cz sto wi c 

ryzyko ocenia si  w skali ogólnej, np. niskie, rednie, wysokie. Jednak bez 

wzgl du na mo liwe do zastosowania kryteria oceny nale y zdeÞ niowa  

akceptowalny przez decydentów jego poziom.

Trzeci etap zarz dzania ryzykiem polega na sterowaniu (manipulowa-

niu) ryzykiem. Sterowanie ryzykiem oznacza stosowanie procedur wy-

ra aj cych reakcj  przedsi biorstwa na zidentyÞ kowane rodzaje ryzyk. 

W praktyce stosowane s  trzy metody sterowania ryzykiem12:

1. Redukowanie lub eliminowanie ryzyka – najcz ciej stosuje si  tech-

niki: kompensacji, prewencji i dywersyÞ kacji. Technika kompensacji 

polega na poszukiwaniu ró nych róde  pokrycia ewentualnych strat 

(m.in. poprzez tworzenie rezerw). Zadaniem prewencji jest zapobiega-

nie wyst powaniu zdarze  niekorzystnych (np. poprzez w a ciwy dobór 

partnerów biznesowych czy te  poprzez konstruowanie umów, które 

b d  zawiera y odpowiednie klauzule na wypadek wyst pienia okre-

lonych zdarze  losowych). DywersyÞ kacja dzia alno ci lub sposobów 

Þ nansowania prowadzi do podzia u ryzyka.

2. Transfer ryzyka – np. przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela lub inne 

podmioty (m.in. przez factoring, outsourcing, hedging).

3. Podj cie ryzyka – na t  metod  decyduj  si  te przedsi biorstwa, które 

w realizacji przedsi wzi  obci onych wysokim ryzykiem widz  szan-

s  na rozwój.

Ostatni etap procesu zarz dzania ryzykiem w przedsi biorstwie to moni-

torowanie i kontrola ryzyka, które zapewniaj  jego ci g o . Podejmowane 

dzia ania maj  na celu sprawdzanie sprawno ci, skuteczno ci i efektywno-

ci przebiegu procesu zarz dzania ryzykiem w organizacji. IdentyÞ kacja 

mankamentów daje mo liwo  zapobiegania ich negatywnym skutkom, 

jak i podj cia prac nad usprawnieniem funkcjonowania ca ego procesu.

 11 M. Witkowski, Ryzyko gospodarcze i jego pomiar. Zagadnienia wybrane, Kalisz 2009; 
T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarz dzanie ryzykiem. Uj cie interdyscyplinarne, Warszawa 2005; 
P. Borkowski, Ryzyko w dzia alno ci przedsi biorstw, Gda sk 2008; R.J. Chapman, Simple 
Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, Hoboken 2011.

 12 Zarz dzanie zintegrowanym ryzykiem przedsi biorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Warsza-
wa 2011, s. 65.

Ryzyko w zarz dzaniu talentami



���

Proces zarz dzania ryzykiem w przedsi biorstwie jest uzale niony od 

sposobu postrzegania ryzyka. Jak ju  wspomniano, w tym zakresie wy-

st puje pewna dwoisto : negatywna i neutralna koncepcja. W przypadku 

negatywnej koncepcji ryzyko organizacji postrzegane jest jedynie w zagro-

eniach, a zarz dzanie ryzykiem jest deÞ niowane przez pryzmat zagro e  

wyniku Þ nansowego, czyli mo liwo ci poniesienia straty lub nieosi gni -

cia zamierzonych korzy ci. Oznacza to, e zarz dzanie ryzykiem sprowa-

dza si  do poszukiwania i podejmowania dzia a , które maj  zabezpieczy  

organizacj  przed poniesieniem strat nie wi kszych ni  te, które dopuszcza 

przyj ty przez ni  poziom bezpiecze stwa. Neutralna koncepcja natomiast, 

postrzegaj c ryzyko zarówno jako niebezpiecze stwa, jak i szanse dla or-

ganizacji, deÞ niuje zarz dzanie ryzykiem jako system metod i dzia a  

zmierzaj cych do optymalizacji ryzyka w funkcjonowaniu organizacji i do 

podejmowania w tym celu racjonalnych decyzji13.

Celem tradycyjnego zarz dzania ryzykiem (w uj ciu negatywnym) jest 

minimalizacja ryzyka, a zintegrowanego (w uj ciu neutralnym) – jego 

optymalizacja, czyli ograniczanie ryzyka do poziomu akceptowalnego, co 

pozwala na podejmowanie ryzyka w granicach dopuszczalnych, daj cych 

mo liwo  osi gania oczekiwanych korzy ci. 

Tradycyjny sposób zarz dzania ryzykiem charakteryzuje si  tym, e 

w pierwszym etapie s  identyÞ kowane ró norodne rodzaje zagro e , które 

stanowi  ród a ryzyka organizacji. IdentyÞ kacja ryzyk nie ma charakte-

ru kompleksowego, gdy  dokonywana jest przez zarz dzaj cych poszcze-

gólnymi dzia ami przedsi biorstwa. Cz onkowie zespo ów dokonuj  roz-

poznania tych czynników z punktu widzenia celów stawianych w danym 

dziale, bazuj c na w asnym do wiadczeniu i cz sto intuicji. W kolejnym 

etapie dzia a  podejmuje si  czynno ci w kierunku ekspozycji przedsi -

biorstwa na zidentyÞ kowane ryzyka. Przy czym ka dym z wyodr bnio-

nych ryzyk zarz dza si  oddzielnie. Tradycyjne zarz dzanie ryzykiem ma 

charakter ma o analityczny. Zazwyczaj nie wykorzystuje si  w nim no-

woczesnych, zaawansowanych metod, skupiaj c si  jedynie na tych jego 

rodzajach, które mo na atwo zmierzy . Natomiast odpowiedzialno  za 

zarz dzanie ryzykiem przypisana jest ró nym komórkom organizacyjnym, 

 13 A. Kaszuba-Perz, P. Perz, op. cit., s. 54.
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co nie sprzyja w a ciwemu obiegowi informacji i cz sto bywa tak, e me-

ned erowie szczebla centralnego zbyt pó no dowiaduj  si  o zagro eniach, 

a to uniemo liwia skuteczne dzia ania w celu wyeliminowania lub ograni-

czenia ich skutków.

Dzi  widzimy, e takie podej cie do zarz dzania ryzykiem organizacji ma 

wiele wad. Przede wszystkim brak uwzgl dniania wspó zale no ci pomi dzy 

ró nymi jego rodzajami zwi ksza koszty zabezpiecze  oraz uniemo liwia 

skuteczn  koordynacj  dzia a . Ponadto cz sto na etapie budowania strate-

gii przedsi biorstwa nie uwzgl dnia si  konsekwencji ekspozycji przedsi -

biorstwa na ryzyko. Z uwagi na wskazane wady koncepcji tradycyjnej zde-

cydowanie bardziej po dane jest stosowanie zintegrowanego podej cia do 

zarz dzania ryzykiem. Jednak o wyborze sposobu deÞ niowania i zarz dza-

nia ryzykiem w organizacji decyduj  mened erowie, a w szczególno ci ich 

postawy wobec niego. Tab. 1 prezentuje ró nice tych postaw.

Tab. 1. Tradycyjne i zintegrowane podej cie do zarz dzania ekspozycj  na ryzyko

P�� ! cie tradycyjne Podej cie zintegrowane

Ryzyko w uj ciu funkcjonalnym 

przez „silosy”

Ryzyko w uj ciu procesowym 

(w ca ej organizacji)

IdentyÞ kacja i ocena 

poszczególnych rodzajów ryzyka

Portfel ryzyk postrzegany 

w kontek cie strategii przedsi biorstwa 

Uwzgl dnianie wszystkich 

zidentyÞ kowanych ryzyk
Koncentracja na ryzykach krytycznych

Minimalizacja ryzyka Optymalizacja ryzyka

Brak odpowiedzialno ci za ryzyko Odpowiedzialno  wszystkich za ryzyko

KwantyÞ kacja ryzyka 

dokonywana ad hoc
Monitorowanie i sta y pomiar ryzyka

ród o: A. Adamska, Ryzyko w dzia alno ci przedsi biorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w dzia-
alno ci przedsi biorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierl, Warszawa 2009, s. 16.

Istot  zintegrowanego systemu zarz dzania ryzykiem jest komplekso-

wo  podej cia do problemu, co oznacza, e analizuje si  wszystkie jego 

rodzaje cznie z perspektywy ca ej organizacji, uwzgl dniaj c efekty 

wspó zale no ci i dywersyÞ kacji. Jest to proces realizowany w ca ej orga-

nizacji przez pracowników wszystkich szczebli, a funkcje koordynacyjno-

nadzorcze pe ni mened er ds. ryzyka (Chief Risk OfÞ cer – CRO). Jednak 
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jego podstawow  cech  jest wyst powanie integracji zarz dzania ryzykiem 

z planowaniem strategicznym. W strategii przedsi biorstwa ustalany jest 

poziom akceptowalnego (maksymalnego) ryzyka. Wszystkie etapy zarz -

dzania ryzykiem s  przeprowadzane z wykorzystaniem najnowszych na-

rz dzi analitycznych, a etap monitorowania i kontroli odgrywa szczególnie 

istotn  rol  ze wzgl du na powi zanie zarz dzania ryzykiem z realizacj  

strategii rozwoju przedsi biorstwa. Pozyskane na tym etapie informacje 

dotycz ce zmieniaj cych si  uwarunkowa  prowadzonej dzia alno ci po-

woduj  uruchomienie procesów dostosowawczych, cz sto cznie ze zmia-

n  strategii przedsi biorstwa14. 

W zintegrowanym procesie zarz dzania ryzykiem segmentacja rodza-

jów ryzyka powinna si  opiera  na wskazaniu podstawowych grup ryzyka 

o podobnym charakterze zwi zanym z horyzontem czasowym oddzia ywa-

nia, si  oddzia ywania na sytuacj  przedsi biorstwa oraz mo liwo ci  ich 

kontroli. Jedna z wielu przedstawianych w literaturze propozycji usystema-

tyzowania ryzyka przedsi biorstw wyró nia cztery podstawowe grupy15:

1. Ryzyko strategiczne przedsi biorstwa, które jest generowane przez oto-

czenie przedsi biorstwa: rynki, konkurencj , technologi , regulacje. 

Ryzyko strategiczne ma zazwyczaj du y wp yw na dzia alno  przed-

si biorstwa, a mo liwo ci jego kontrolowania s  ograniczone.

2. Ryzyko operacyjne przedsi biorstwa, które jest zwi zane z dzia alno-

ci  statutow  przedsi biorstwa w zakresie produkcji i/lub sprzeda y 

us ug. Podstawowe czynniki kszta tuj ce ryzyko operacyjne to:

1) dzia alno  operacyjna (produkcja, zasoby ludzkie, wydajno , za-

opatrzenie, marketing),

2) przywództwo (innowacyjno , gotowo  do zmian, delegowanie 

uprawnie ),

3) system informacyjny przedsi biorstwa (efektywno , dost pno , 

struktura, raportowanie, zgodno ).

 14 Szerzej na temat istoty i przebiegu zintegrowane systemu zarz dzania ryzykiem zob.: Zarz -
dzanie zintegrowanym ryzykiem…; J.J. Hampton, Fundamentals of Enterprise Risk Manage-
ment, New York 2009; J. Lam, Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, 
Hoboken 2003.

 15 J. Podlewski, op. cit., s. 83.
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3. Ryzyko operacyjne mo e mie  du y wp yw na sytuacj  przedsi bior-

stwa, jednak ze wzgl du na swój „wewn trzny” charakter podlega kon-

troli przedsi biorstwa i jego wp yw mo e by  znacznie ograniczony;

4. Ryzyko Þ nansowe przedsi biorstwa, które jest zwi zane z Þ nansow  

stron  dzia alno ci ka dego przedsi biorstwa. Istotne czynniki maj ce 

wp yw na ryzyko Þ nansowe to: umiej tno  planowania Þ nansowego, 

dost pno  kapita ów, opó nienie w sp acie lub niewyp acalno ci od-

biorców, ryzyko p ynno ci, ryzyko kursowe. Ryzyko Þ nansowe mo e 

by  w istotnym zakresie kontrolowane przez przedsi biorstwo, jednak 

musi ono do tego posiada  niezb dn  wiedz  i zasoby;

5. Ryzyko si y wy szej, które jest zwi zane z oddzia ywaniem si  natury oraz 

innych zdarze  o charakterze naturalnym. Dzia anie si y wy szej mo e 

mie  bardzo du y wp yw na sytuacj  przedsi biorstwa. Jednocze nie mo -

liwo ci wp ywania na ryzyko z tym zwi zane s  bardzo ograniczone.

W ramach ryzyka operacyjnego wyst puje ryzyko zwi zane z zarz dza-

niem zasobami ludzkimi, które nabiera dzisiaj znaczenia strategicznego dla 

przetrwania i rozwoju przedsi biorstw. Wynika to z faktu, e zmieni y si  

warunki funkcjonowania przedsi biorstw. Porównanie dotychczasowych 

i nowych warunków funkcjonowania przedsi biorstw ukazuje tab. 2. 

Tab. 2. Nowe warunki funkcjonowania przedsi biorstw

Dotychczasowa rzeczywisto Nowa rzeczywisto

Ludzie potrzebuj  przedsi biorstw Przedsi biorstwa potrzebuj  ludzi

O przewadze konkurencyjnej decyduj : 

kapita , maszyny, lokalizacja

O przewadze konkurencyjnej decyduj  

talenty

Dysponowanie utalentowanymi pracowni-

kami wyró nia

Dysponowanie utalentowanymi pracowni-

kami znacz co wyró nia

Stanowiska pracy s  dobrem rzadkim Talenty stanowi  dobro rzadkie

Pracownicy s  lojalni, a stanowiska pracy 

bezpieczne (pewne)

Pracownicy s  mobilni, a ich zaanga owa-

nie krótkoterminowe

Pracownicy akceptuj  standardowy 

pakiet, który jest im oferowany

Pracownicy oczekuj  znacznie wi cej

ród o: E. Michaels, H. HandÞ eld-Jones, B. Axelrod, The war for talents, Boston 2001, s. 6, [cyt. za:] A. Ma-
zurkiewicz, Zarz dzanie talentami w przedsi biorstwie w warunkach kryzysu zaufania, „Prace i Materia y Wy-
dzia u Zarz dzania: Zarz dzanie i Finanse” 2012, t. 2, z. 4, s. 35–48.
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Wspó cze nie zarz dzanie zasobami ludzkimi nabiera zupe nie innego wy-

miaru. Coraz cz ciej w tym obszarze chodzi o taki dobór pracownika do stano-

wiska, aby na bazie swych wewn trznych predyspozycji wzbogaconych w wie-

dz , do wiadczenie i kompetencje uzyskiwa  jak najlepsze wyniki. A wi c 

przedsi biorstwa, zabiegaj c o jak najlepsze wyniki, musz  zabiega  o jak naj-

lepszych pracowników, nazywanych talentami. Jest to takie oczywiste. Tu rodzi 

si  wi c pytanie, dlaczego tak du a cz  przedsi biorstw tego nie robi. Zanim 

zostan  podane tego przyczyny, nale y zdeÞ niowa , czym s : talent i proces 

zarz dzania talentami. Jednak e rozpoznanie i wybór najlepszych, najbardziej 

utalentowanych pracowników to inwestycja w rozwój kapita u ludzkiego Þ rmy 

na najwy szym jako ciowo poziomie, a z ka d  inwestycj  wi e si  ryzyko16.

Istota zarz dzania talentami

W zobrazowaniu istoty zarz dzania talentami niezmiernie istotne jest zde-

Þ niowanie punktu wyj cia, czyli tego, co si  kryje pod poj ciem „talent”. 

Wbrew pozorom nie jest to proste. Istnieje bowiem wiele publikacji na ten 

temat, w których mo na znale  deÞ nicje talentu tego s owa. Co wi cej, nale y 

zdeÞ niowa  poj cie „talent” dla biznesu.

Henryk Bieniok w sposób ogólny deÞ niuje talent jako „naturalny potencja  

warto ci i dóbr tkwi cy w ka dym z nas polegaj cy na umiej tno ci wykonywania 

ró nych czynno ci znacznie powy ej poziomu przeci tnego. Talentu nie mo na 

samemu stworzy , ale trzeba odkrywa , rozwija  i doskonali  te, które s  w ka -

dym z nas od urodzenia ukryte. Z braku woli wysi ku i lenistwa wiele z nich ulega 

ca kowitemu zniszczeniu i zatraceniu”17. Francoys Gagné nazywa to uzdolnienia-

mi, pokazuj c model i drog  od uzdolnie  do talentu18. Tadeusz Listwan deÞ niuje 

talent jako osob  o wybitnym potencjale19. Na wybitny potencja  sk adaj  si : 

 16 M. Morawski, B. Miku a, Zarz dzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia 
systemu, s. 47, http://mikulab.fm.interia.pl/zzl-3-4-2009-morawki-mikula.pdf, data dost pu: 
17 marca 2013 r.

 17 H. Bieniok, Zarz dzanie talentami jako ród o wiedzy i kompetencji organizacji, [w:] Zarz dza-
nie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Gli ska-Newe , Toru  2008, s. 410.

 18 F. Gagné, From Gifts to Talents: The DMGT as a Developmental Model, [w:] Conceptions of 
Giftedness, eds. R.J. Sternberg, J.E. Davidson, Cambridge 2005, s. 99–101.

 19 T. Listwan, Zarz dzanie talentami – wyzwanie wspó czesnych organizacji, [w:] Zarz dzanie 
talentami, red. S. Borkowska, Warszawa 2005, s. 20.
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1) ponadprzeci tne zdolno ci, do których zaliczy  nale y: ogólne zdol-

no ci – podwy szony potencja  intelektualny oraz zdolno ci specy-

Þ czne – dotycz ce konkretnych dziedzin; 

2) twórczo , która w sobie zawiera oryginalno , nowo , p ynno  

i gi tko ci my lenia, podejmowanie nowych niekonwencjonalnych 

problemów, otwarto  na wieloznaczno  i niepewno , podejmowa-

nie ryzyka, wra liwo  i bogata emocjonalno ; 

3) zaanga owanie w prac  rozumiane jako: dyscyplina wewn trzna, 

wytrwa o  w d eniu do celu, pracowito , wytrzyma o , fascy-

nacja prac , sk onno  do po wi ce , wiara we w asne mo liwo ci. 

DeÞ nicji talentu mo na by przytacza  wiele. Wszystkie jednak s  od-

miennym spojrzeniem na to samo – na efekty pracy20. Z punktu widzenia 

mened erów wa ne s  efekty, które mo na uzyska , wykorzystuj c talenty. 

Od uzdolnionych pracowników przede wszystkim oczekuje si  wietnych 

wyników, zarówno w danym momencie, jak i w przysz o ci21. St d tak 

istotna ich rola. „Talent to pracownik, który w sposób wyj tkowy wp y-

wa na wzrost warto ci Þ rmy […] to taka osoba, która mo e w znacz cy 

sposób wp yn  na obecn  i przysz  pozycj  konkurencyjn  Þ rmy na ryn-

ku”22. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera proces nastawiony na wyko-

rzystanie takich w a nie osób, okre lany mianem „zarz dzanie talentami”. 

Pod poj ciem tym kryje si  z o ony proces polegaj cy na systematycznym 

przyci ganiu, identyÞ kacji, rozwoju, zatrzymywaniu i wykorzystywaniu 

osób o wysokim potencjale, które s  szczególnie cenne dla organizacji23. 

W opinii Petera Capelli sednem zarz dzania talentami jest przewidywanie 

zapotrzebowania na kapita  ludzki w przedsi biorstwie, a nast pnie zaspo-

kojenie go zgodnie z okre lonym planem24, co wydaje si  ogólnym spoj-

rzeniem na ten proces. 

 20 A. Jastrz bek, Zarz dzanie talentami, „Doradca Zawodowy” 2011, nr 4(17), s. 29, http://www.do-
radztwokariery.ecorys.pl/downloads/Zarzadzanie_talentami.pdf, data dost pu: 5 czerwca 2013 r.

 21 A. Robertson, G. Abbey, Zarz dzanie talentami. Wykorzystuj mo liwo ci najzdolniejszych 
pracowników, Warszawa 2010, s. 34. 

 22 H. Bieniok, op. cit., s. 412.
 23 P. Turner, C. Tansley, C. Foster, L. Harris, J. Stewart, A. Sempik, H. Williams, Talent: Strate-

gy, Management, Measurement, London 2007, s. XI.
 24 P. Cappelli, Talent Management for the Twenty-First Century, „Harvard Business Review” 

2008, vol. 86, issue 3, s. 74.
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Etapy procesu zarz dzania talentami

Proces zarz dzania talentami zgodnie z podan  wcze niej deÞ nicj  

mo na podzieli  na kilka etapów.

Tadeusz Listwan dzieli proces zarz dzania talentami, zgodnie z cyklem 

organizacyjnym, na:25

1) dzia ania zwi zane z wej ciem do organizacji (pozyskiwanie talentów);

2) przej cie – w którym dokonuje si  transformacja, a wi c procesy zarz -

dzania karier ; 

3) wyj cie – odej cia talentów.

Rys. 1. Etapy procesu zarz dzania talentami zgodne z cyklem organizacyjnym

0ród o: opracowanie w asne na podstawie T. Listwan, Zarz dzanie talentami – wyzwanie wspó czesnych orga-
nizacji, [w:] Zarz dzanie talentami, red. S. Borkowska, Warszawa 2005, s. 24.

Bardzo podobnie do procesu zarz dzania talentami podchodz  Mieczy-

s aw Morawski i Bogusz Miku a, aczkolwiek traktuj  ten proces w sposób 

bardziej szczegó owy (rys. 2).

 25 T. Listwan, op. cit., s. 24. 
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Rys. 2. Etapy procesu zarz dzania talentami

4ród o: M. Morawski, B. Miku a, Zarz dzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, 
s. 52–55, http://mikulab.fm.interia.pl/zzl-3-4-2009-morawki-mikula.pdf, data dost pu: 17 marca 2013 r.; A. Ja-
strz bek, Zarz dzanie talentami, „Doradca Zawodowy” 2011, nr 4(17), s. 32, http://www.doradztwokariery.eco-
rys.pl/downloads/Zarzadzanie_talentami.pdf, [cyt za:] M. Morawski, Zarz dzanie profesjonalistami, Warszawa 
2009, s. 108.

Ka dy z tych etapów ma sw  specyÞ k  i wymaga innych dzia a  ze 

strony organizacji. 

Etap zarzucania sieci charakteryzuje si  kszta towaniem relacji przez 

przedsi biorstwa z elementami otoczenia, gdzie owe talenty mo na zna-

le . Przedsi biorstwa staraj  si  w najwi kszym stopniu utrzymywa  

relacje z uczelniami, klubami i fundacjami skupiaj cymi absolwentów, 

instytutami badawczymi, agencjami personalnymi, stowarzyszeniami za-

wodowymi. W omawianym etapie mie ci si  równie  budowanie baz da-

nych, w których istnieje mo liwo  gromadzenia i przechowywania apli-

kacji z o onych przez kandydatów. Przedsi biorstwa organizuj  równie  

sta e i praktyki zawodowe oraz konkursy wiedzy o bran y i przedsi bior-

stwie, co pozwala im wy oni  najlepszych lub dobrze rokuj cych kandyda-

tów. Bior  równie  systematycznie udzia  w targach pracy, pokazuj c tym 

samym swe zainteresowanie konkretn  grup  specjalistów26.

 26 M. Morawski, B. Miku a, op. cit., s. 52.
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Na etapie przyci gania talentów podstawowymi dzia aniami s  dzia-

ania poprawiaj ce i doskonal ce wizerunek dobrego pracodawcy. Istnie-

je bardzo du o mo liwo ci tego typu dzia a , od spotka  z instytucjami 

rynku pracy, mediami czy postaciami ycia gospodarczego i spo ecznego 

obdarzonymi autorytetem, przez fundowanie stypendiów, sponsorowanie 

konferencji, udzia  w studiach podyplomowych (jako eksperci danych 

dziedzin), a  po sposoby przekazywania informacji potencjalnym talentom 

o proponowanych, wyró niaj cych warunkach pracy27. Te wszystkie dzia-

ania kszta tuj ce wizerunek pracodawcy z wyboru (employerbranding) 

maj  na celu pokazanie wyró niaj cych aspektów organizacji, które mog  

by  atrakcyjne dla potencjalnego, utalentowanego pracownika28. Na tym 

etapie istotnego znaczenia nabieraj  równie  dzia ania obszaru spo ecznej 

odpowiedzialno ci biznesu (CSR). Okazuje si  bowiem, e organizacje, 

które s  odpowiedzialne spo ecznie (np. wspieraj  spo eczno  lokaln , 

dzia aj  ekologicznie, prowadz  dzia alno  charytatywn ), staj  si  bar-

dziej atrakcyjne dla utalentowanych pracowników29. 

Etap identyÞ kacji, rekrutacji i selekcji talentów mo e by  przeprowa-

dzony albo przez dzia  wewn trzny HR przedsi biorstwa, albo zlecony 

na zewn trz instytucjom, które si  tym trudni . Jest to etap wymagaj cy 

zastosowania wielu metod, sposobów oceniaj cych cechy, umiej tno ci 

i mo liwo ci „kandydatów”. Zdiagnozowa  talent nie jest atwo. Chocia  

niektórzy mened erowie twierdz , „ e to od razu wida , czy kto  ma ta-

lent, czy te  nie”30. Trzeba tak e pami ta , e na tym etapie pojawiaj  si  

równie  utalentowani pracownicy ale jeszcze bez do wiadczenia (na po-

cz tku swej kariery). Mened erowie musz  wiedzie , co zrobi  z takimi 

kandydatami, jak do nich dotrze  w przysz o ci, kiedy pojawi si  potrzeba 

posiadania tych zidentyÞ kowanych talentów31.

 27 Wi cej zob: ibidem, s. 53.
 28 B. Yaqub, M.A. Khan, The role of Employer branding and Talent management for Organizational 

Attractiveness, „Far East Journal of Psychology and Business” 2011, vol. 5, No. 1, s. 58. 
 29 V. Vaiman, H. Scullion, D. Collings, Talent management decision making, „Management De-

cision” 2012, vol. 50, issue 5, s. 930–931.
 30 Opinie zebrane podczas wywiadów z osobami zarz dzaj cymi przedsi biorstwami – przypis 

autorek.
 31 M. Trojan-Stelmach, Rekrutacyjne polowanie na talenty, http://erecruiter.pl/centrum-praso-

we/rekrutacyjne-polowanie-na-talenty/, data dost pu: 29 czerwca 2013 r.
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Utrzymanie talentów to w opiniach wielu mened erów najtrudniejszy 

z etapów zarz dzania talentami. Wymaga od osób zarz dzaj cych nieustan-

nej uwagi i dzia a  utrzymuj cych odpowiedni poziom napi cia mi dzy 

talentami a przedsi biorstwem. Dzia ania te musz  pozwala  na ci g y roz-

wój utalentowanym osobom, a z drugiej strony wykorzystywa  ich wysoki 

potencja . Przedsi biorstwa musz  tworzy  warunki, aby osoby utalento-

wane mog y ci gle si  mierzy  z nowymi, wymagaj cymi twórczych roz-

wi za  wyzwaniami32. Bardzo istotne na tym etapie jest tworzenie, kszta -

towanie cie ek karier dla pracowników, aby od samego pocz tku znali 

drog  swego rozwoju. Etap ten jest zbiorem niezale nych dzia a  kszta -

tuj cych zadowolenie talentów z miejsca pracy. Dzia ania te dotycz  ob-

szaru przywództwa, zaanga owania, komunikacji, warto ci kulturowych, 

a przede wszystkim rozwoju talentów. W etap ten wpisuje si  tzw. plano-

wanie sukcesji, zwi zane z przygotowywaniem wybranych pracowników 

do obj cia w przysz o ci cz sto kluczowych stanowisk pracowniczych33. 

Ostatni etap zarz dzania talentami zwi zany z odej ciem utalentowa-

nych pracowników wymaga od mened erów ci g ego monitoringu zwol-

nie . Chodzi tu przede wszystkim o ko cowe wywiady z odchodz cymi 

talentami z przedsi biorstwa, aby zna  powody tych odej  i móc odpo-

wiednio, skutecznie reagowa 34.

Przejawy ryzyka w zarz dzaniu talentami

Ryzyko podejmowanych decyzji w odniesieniu do utalentowanych pra-

cowników pojawia si  na ka dym z wcze niej scharakteryzowanych etapów. 

Zmienia si  tylko jego nat enie na poszczególnych etapach. Co wi cej, 

z ka dym nast pnym etapem procesu zarz dzania talentami ryzyko ro nie.

Na etapie zarzucania sieci czy przyci gania talentów ryzyko zwi zane 

z potencjalnymi, utalentowanymi kandydatami nie jest wysokie. Przedsi -

 32 M.J. Stankiewicz, Pozytywny Potencja  Organizacji jako istotny stymulator skutecznej reali-
zacji strategii zrównowa onego rozwoju przedsi biorstwa, [w:] Nauki o zarz dzaniu wobec 
nieprzewidywalno ci i z o ono ci zmian, cz. 2, red. J. Rokita, Katowice 2012, s. 159.

 33 A.A. Ahmadi, F. Ahmadi, J. Abbaspalangi, Talent management and succession planning, „In-
terdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2012, vol. 4, No. 1, s. 217.

 34 M. Morawski, B. Miku a, op. cit., s. 55.
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biorstwa musz  tylko odpowiednio szacowa  dzia ania zwi zane z budo-

waniem relacji, budowaniem wizerunku czy dzia ania spo ecznie odpowie-

dzialne, aby ich koszty nie przerasta y uzyskiwanych rezultatów.

Ryzyko ro nie na etapie identyÞ kacji i selekcji talentów. le rozpozna-

ne talenty, b dna selekcja (nieodpowiedni dobór do stanowiska) to b -

dy, których z e oddzia ywanie mo e si  rozci ga  w czasie, a ich koszt 

mo e by  ogromny. Obejmuje on czas i pieni dze zainwestowane w proces 

identyÞ kacji, rekrutacji i selekcji kandydatów. Poza tym b dy pope niane 

przez le dobranych pracowników odbijaj  si  zarówno na reputacji Þ rmy, 

jak i na uzyskiwanych wynikach biznesowych. Na koszt b dnych decyzji 

na tym etapie sk ada si  równie  warto  pobytu le zidentyÞ kowanego 

lub dobranego talentu w Þ rmie na danym stanowisku i jego oddzia ywania 

na innych wspó pracowników oraz na zespó . Na koniec istotnym obci e-

niem dla przedsi biorstwa jest koszt wymiany takiego pracownika35.

Bardzo ryzykowne jest zatrudnianie talentów spoza organizacji (rekruta-

cja zewn trzna). B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria w swym artykule Du e 

ryzyko zatrudniania gwiazd twierdz , e wraz z zatrudnianiem osób uzna-

nych za talenty (okre lane s  one mianem gwiazd) w nowym miejscu pra-

cy gwa townie spadaj  ich wyniki lub pogarszaj  si  wyniki pracy zespo u. 

Dzieje si  tak, poniewa  uzyskiwane przez utalentowanych pracowników 

wyniki to nie tylko ich osobiste kompetencje i umiej tno ci, ale tak e zasoby 

Þ rmy: systemy, procesy, dla których utalentowane osoby pracuj 36. 

Na omawianym etapie zarz dzania talentami jest jeszcze jeden istotny 

„niebezpieczny” aspekt dla organizacji – jak na wybór utalentowanych pra-

cowników zareaguj  pozostali pracownicy. Istnieje mo liwo  pojawienia 

si  wielu negatywnych emocji w ród pracowników, a nabieraj  one si y, kie-

dy proces identyÞ kacji i selekcji talentów nie jest klarowny. Wówczas mo e 

si  pojawi  kwestionowanie przejrzysto ci doboru talentów, co wp ywa ne-

gatywnie na klimat pracy i relacje mi dzy pracownikami, a w konsekwencji 

na rozwój organizacji37. 

 35 J.A. Elegbe, Talent Management in the Developing Word. Adopting a Global Perspective, 
Burlington 2010, s. 53.

 36 B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria, Du e ryzyko zatrudniania gwiazd, „Harvard Business 
Review Polska” 2008, nr 1(59), s. 114.

 37 P. Kocio ek, Dwa dylematy. Zagro enia i korzy ci wdro enia programów dla utalentowanych 
pracowników, „Personel i Zarz dzanie” 2011, nr 5, s. 44.
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Etap utrzymywania talentów obarczony jest wysokim ryzykiem dla 

przedsi biorstwa, z uwagi na fakt istotnych inwestycji w rozwój utalen-

towanych pracowników. Ryzyko wi e si  przede wszystkim z tym, ja-

kie efekty przynios  poczynione inwestycje. Czy nie b d  to inwestycje 

chybione? A. Robertson i G. Abbey charakteryzuj  kilka takich niebez-

piecznych sytuacji, które mog  si  pojawi  na etapie utrzymywania talen-

tów (i nie jest to oczywi cie zbiór sko czony takich sytuacji). Po pierwsze 

u osoby uczestnicz cej w programie mo e wyst pi  frustracja, je eli zdo-

bywa dodatkowe umiej tno ci, ale nie stworzono jej mo liwo ci ich wyko-

rzystania z po ytkiem zarówno dla siebie, jak i ca ej organizacji. Wówczas 

taka osoba, która zdaje sobie spraw  z w asnej warto ci, mo e postawi  

ultimatum zwi zane z przyj ciem bardziej atrakcyjnej oferty innego praco-

dawcy, aby wytargowa  co  dla siebie. Po drugie utalentowana osoba mo e 

zacz  grymasi , je eli chodzi o to, co zrobi, a czego nie, i w sposób wy-

biórczy podchodzi  do zada , które ma wykona . Po trzecie utalentowany 

pracownik napotyka trudno ci, z którymi nie potraÞ  sobie poradzi 38. St d 

tak wiele opinii w ród mened erów, e lepiej nie kszta ci  zbytnio pra-

cowników, bo potem odchodz  albo ami  istniej ce zasady, wprowadzaj c 

tylko konß ikty. Wyró niaj cych si  pracowników cz sto si  podziwia, ale 

nie zawsze si  lubi i ch tnie wy apuje wszelkie ich potkni cia39. 

Ogromne inwestycje dotycz  przede wszystkim tych pracowników, któ-

rzy s  przygotowywani do obj cia kluczowych stanowisk w organizacji. 

St d tak wa ne dobrze przygotowane programy sukcesji. 

Ostatni etap zarz dzania pracownikami zwi zany jest z odchodzeniem 

talentów i tego, co Þ rma traci, kiedy w a nie ci pracownicy opuszczaj  

Þ rm . Cz sto s  oni podkupywani przez inne Þ rmy albo sami chc  odej , 

bo nie widz  dalszej swej przysz o ci w danej organizacji. Tu pojawia si  

ryzyko utraty dobrego pracownika i jego wiedzy, rozpadu zespo u, w któ-

rym talent by  przywódc , ale przede wszystkim ryzyko zwi zane z wynie-

sieniem wiedzy przez odchodz cego pracownika do konkurencji40.

Z przytoczonych przyk adów wynika, e przejawów ryzyka w procesie 

zarz dzania talentami jest bardzo wiele. Czy co  mo na zrobi , aby je wy-

 38 A. Robertson, G. Abbey, op. cit., s. 151–152.
 39 P. Kocio ek, op. cit., s. 44.
 40 A. Jastrz bek, op. cit., s. 33.
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eliminowa ? Otó , odpowied  brzmi – nie. Jedyne, co mog  robi  przed-

si biorstwa, to podejmowa  zró nicowane dzia ania, które mog  zmniej-

szy  owo ryzyko.

Sposoby minimalizowania ryzyka 
w procesie zarz dzania talentami

Trudno znale  gotowe rozwi zania zmniejszaj ce ró norodne zagro-

enia, które niesie proces zarz dzania talentami. Wszystko zale y od wielu 

czynników zwi zanych ze specyÞ k  programu zarz dzania talentami, specy-

Þ k  biznesu (Þ rmy, jak i sektora), faz  rozwoju przedsi biorstwa, a przede 

wszystkim kultur  organizacyjn  danej jednostki. Zarz dzanie talentami jest 

jednym z trudniejszych procesów zarz dczych. Zwi zany jest on z zarz dza-

niem zasobem ludzkim, który sam w sobie jest bardzo trudny. Poza tym ów 

zasób ludzki jest bardzo specyÞ czny i du o bardziej wymagaj cy. 

W minimalizowaniu ryzyka zarz dzania talentami trzeba zacz  przede 

wszystkim od samej konstrukcji programu. Zasady udzia u w nim powin-

ny by  klarowne dla wszystkich pracowników. Istotne s  tak e narz dzia 

wykorzystywane w procesie identyÞ kacji, rekrutacji czy selekcji utalento-

wanych pracowników. Jednak e nie ma metod doskona ych. Chodzi o to, 

aby by  jak najbardziej pewnym poprawno ci podj tych decyzji. Im wi cej 

technik, testów oceniaj cych potencja  pracowników, tym lepiej. 

Bardzo istotna w procesie zarz dzania talentami jest m drze prowadzo-

na komunikacja, na ka dym szczeblu zarz dzania i pomi dzy ró nymi gru-

pami pracowniczymi. Musi ona m drze rozk ada  akcenty i „pozycjono-

wa ” status talentów w organizacji. Komunikacja ma trzy kluczowe grupy 

docelowe: uczestników programu, czyli zidentyÞ kowane i wybrane talen-

ty, pozosta ych pracowników i kadr  kierownicz 41.

Kolejn  istotn  kwesti  jest budowanie wizerunku pracodawcy z wy-

boru (employerbranding). Employerbranding pozwala przyci ga  najlep-

szych pracowników, a wi c ju  od samego pocz tku Þ rma wybiera w ród 

najlepszych. Pozwala to zmniejsza  koszty procesu identyÞ kacji i rekru-

tacji utalentowanych pracowników. 

 41 P. Kocio ek, op. cit., s. 45.
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Jednak e najbardziej mened erom „sen z powiek” sp dza problem utrzy-

mania utalentowanych pracowników w danym miejscu pracy. Tym bardziej, 

kiedy zosta y poczynione wysokie inwestycje w rozwój danego pracownika. 

Ci gle do  popularne s  umowy lojalno ciowe42, które ci le wi  pracow-

nika i pracodawc . Przybieraj  one ró ne formy, np. umowy o zakazie konku-

rencji, która zakazuje zatrudnienia w konkurencyjnym przedsi biorstwie po 

rozwi zaniu umowy z obecnym pracodawc , czy umowy dotycz ce szkole  

czy studiów podyplomowych, które nakazuj  przepracowanie okre lonego 

czasu po odbytej nauce. W przeciwnym razie pracownik korzystaj cy z form 

dokszta caj cych musi zwróci  poniesione przez Þ rm  koszty. Popularne s  

równie  po yczki pracownicze, niskooprocentowane i sp acane w ratach, 

czy przekazanie pracownikowi udzia ów w Þ rmie43. 

Czy takie narz dzia s  w stanie zatrzyma  utalentowanych pracowników 

w przedsi biorstwie? Niestety nie. Dzia aj  one tylko w minimalnym stopniu 

i generalnie krótko. Przedsi biorcy, którzy maj  programy zarz dzania talen-

tami, cz sto wspominaj  o umowach na szkolenia czy studia podyplomowe. 

Natomiast szukaj  innych sposób, aby utalentowani pracownicy chcieli d u-

go dla nich pracowa . Talenty potrzebuj  wyzwa  i dopóki b d  je dostawa-

li, dopóki b d  czuli, e si  rozwijaj  i dzi ki swym talentom rozwijaj  rów-

nie  organizacj , dopóty b d  zainteresowani pozostaniem w danym miejscu 

pracy. St d tak wa ne s  cie ki karier, ambitne projekty itd. 

Wspó cze nie w dobie trwaj cej wojny o talenty skuteczn  broni  mo e 

by  mentoring. Najbardziej powszechne jego zastosowanie to wspieranie 

obiecuj cych pracowników w ró nych obszarach ich rozwoju: planowa-

niu kariery, wspieraniu planu kariery, rozwoju kompetencji i umiej tno ci, 

stylu dzia ania, adaptacji do nowej kultury organizacyjnej czy nowych wa-

runków pracy. Obszarów, gdzie mo na zastosowa  mentoring, jest bardzo 

wiele. Wa ne jest, e mentoring wspiera indywidualny rozwój pracowni-

ków i tworzy kultur  dbania o pracownika, która jak magnes przyci ga 

najlepszych44.

 42 http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/w-miejscu-pracy/problemy-w-miejscu-pracy/gdy-
-pracownik-odmawia-podpisania-lojalki/article.aspx, data dost pu: 15 lipca 2013 r.

 43 http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/rynek-pracy/prawo-pracy/art,15,umowa-lojalno-
sciowa-co-to-takiego.html, data dost pu: 15 lipca 2013 r.

 44 R. K pa, Mentoring si  op aca, http://www.thecoaches.pl/451-4fc47b553be4a.html, data do-
st pu: 5 czerwca 2013 r.
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Najwa niejszym aspektem dzia a  maj cych na celu zatrzymanie uta-

lentowanych pracowników jest poznanie ich oczekiwa . Tylko w ten spo-

sób mo na tworzy  skuteczne systemy motywowania i warunki pozwala-

j ce na utrzymywanie pracowników z wysokim potencja em. 

Podsumowanie

Proces zarz dzania talentami obarczony jest zró nicowan  form  ryzy-

ka i zró nicowanym poziomem ryzyka w zale no ci od jego etapu.

Istniej cego ryzyka nie da si  wyeliminowa . Mo na tylko usprawnia  

i podejmowa  dzia ania, które b d  eliminowa y lub minimalizowa y skut-

ki tego ryzyka.

Nie wyst puj  uniwersalne sposoby minimalizowania skutków ryzyka 

zarz dzania talentami. Rozwi zania s  specyÞ czne dla ka dej organizacji 

i uzale nione od wielu czynników, takich jak: specyÞ ka biznesu, kultura 

organizacyjna, d ugo  funkcjonowania organizacji, faza rozwoju, w której 

znajduje si  organizacja, kszta t programów zarz dzania talentami, jako  

komunikacji, poziom zaufania czy relacje panuj ce w organizacji. Przy 

tym lista tych czynników nie jest sko czona. 

The Risk in Talent Management

Abstract

The purpose of this article is to show the importance of taking into account the risk of 

talent management for effective and efÞ cient functioning of the company. The paper is an 

attempt to portray the role of risk in talent management and the possibility of reducing the 

impact of its occurrence on the basis of domestic and foreign literature.

Talent management is a very difÞ cult task due to the fact that it concerns a valuable, 

unique resource which is talented, high-potential employee. Therefore, it seems that today, 

the key task of the organization is to manage the risk of loss of or inability to acquire tal-

ent. The problem is that the risk cannot be completely eliminated. However, company can 

take steps to optimize its effects. 
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