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Ryzyko w zarządzaniu talentami
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Celem artykuáu jest ukazanie waĪnoĞci uwzglĊdniania ryzyka zarządzania talentami
dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Na podstawie krajowej
i zagranicznej literatury podjĊto próbĊ ukazania roli ryzyka w zarządzaniu talentami oraz
moĪliwoĞci ograniczania skutków jego wystĊpowania.
Zarządzanie talentami jest zadaniem niezmiernie trudnym z uwagi na fakt, Īe dotyczy cennego, unikatowego zasobu, jakim jest utalentowany, o wysokim potencjale pracownik. Wydaje
siĊ zatem, Īe dziĞ kluczowym zadaniem dla organizacji jest zarządzanie ryzykiem utraty lub
niemoĪnoĞci pozyskania talentów. Problem w tym, Īe ryzyka tego nie moĪna caákowicie wyeliminowaü. MoĪna natomiast podejmowaü dziaáania optymalizujące jego skutki.
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Wprowadzenie
Turbulencyjnie zmieniające siĊ uwarunkowania funkcjonowania przedsiĊbiorstw wynikające przede wszystkim ze zmian ekonomicznych, technologicznych, demograÞcznych, a takĪe z postĊpującej globalizacji wymagają
od przedsiĊbiorstw podejmowania dziaáaĔ, które sprostają coraz wiĊkszym
oczekiwaniom pracowników, a tym samym przyczynią siĊ do umocnienia
pozycji rynkowej i dalszego rozwoju tych przedsiĊbiorstw. Dodatkowo,
w ostatnim czasie, na przedsiĊbiorstwa presjĊ wywierają wielkie kryzysy
Þnansowe i gospodarcze, których skutki skáaniają do ponownego przemyĞlenia strategii organizacji, a takĪe strategii zarządzania zasobami ludzkimi.
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Wspóáczesny pracownik, który ma ĞwiadomoĞü swoich atutów (tj. dobre,
specjalistyczne wyksztaácenie, elastycznoĞü w dziaáaniu, umiejĊtnoĞü dziaáania autonomicznego i zorganizowanego w sposób odpowiedni do okolicznoĞci, umiejĊtnoĞü komunikowania siĊ itp.), ma coraz wiĊksze oczekiwania
i wymagania wobec pracodawców. Szczególnie dotyczy to tych najlepszych
pracowników, o najwiĊkszym potencjale, osiągających najlepsze wyniki,
czyli talentów. Organizacje nie mogą sobie pozwoliü na utratĊ tak cennych
pracowników. Dlatego dziĞ kluczowym zadaniem dla organizacji jest zarządzanie ryzykiem utraty lub niemoĪnoĞci pozyskania talentów.
Celem artykuáu jest ukazanie waĪnoĞci uwzglĊdniania ryzyka zarządzania talentami dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Na podstawie krajowej i zagranicznej literatury podjĊto próbĊ ukazania roli ryzyka w zarządzaniu talentami oraz moĪliwoĞci ograniczania
skutków jego wystĊpowania.

Istota ryzyka i niepewnoĞci
Ryzyko jest zjawiskiem, które w sposób permanentny towarzyszy dziaáalnoĞci kaĪdego podmiotu gospodarczego ukierunkowanego na osiąganie
okreĞlonych celów. Jest ono odzwierciedleniem wpáywu zmieniających siĊ
uwarunkowaĔ tej dziaáalnoĞci, zarówno wewnĊtrznych, jak i zewnĊtrznych.
NajczĊĞciej ryzyko jest postrzegane w charakterze moĪliwoĞci poniesienia
straty. W takim ujĊciu deÞniowane jest jako potencjalne niepowodzenie,
a w szczególnoĞci moĪliwoĞü zaistnienia zdarzeĔ niezaleĪnych od dziaáającego podmiotu, których nie moĪe dokáadnie przewidzieü i nie moĪe w peáni
im zapobiec. WystĊpowanie tych zdarzeĔ wpáywa na zmniejszenie wyników
uĪytecznych lub na zwiĊkszenie nakáadów, odbierając dziaáaniu zupeánie lub
czĊĞciowo cechy skutecznoĞci, korzystnoĞci lub ekonomicznoĞci1.
W literaturze przedmiotu spotyka siĊ podejĞcie wskazujące, Īe wystĊpowanie ryzyka w dziaáalnoĞci gospodarczej moĪe w przyszáoĞci implikowaü
nie tylko niebezpieczeĔstwo, ale równieĪ szansĊ2. NiebezpieczeĔstwo jest wy1
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woáywane przez zdarzenia, które utrudniają bądĨ uniemoĪliwiają osiągniĊcie
strategicznych bądĨ operacyjnych celów organizacji; jest zatem Ĩródáem straty.
Szansa natomiast jest stanem przyszáych zdarzeĔ, które stwarzają moĪliwoĞci
osiągniĊcia korzyĞci, oczywiĞcie jeĞli podmiot podejmie odpowiednie dziaáania, aby tĊ korzyĞü pozyskaü. Ta swoista dwoistoĞü postrzegania ryzyka powoduje, Īe w praktyce funkcjonują dwa podejĞcia do zarządzania ryzykiem
organizacji. Tradycyjne bazuje na negatywnej koncepcji jego rozumienia, skupiając swoją uwagĊ jedynie na tych czynnikach niepewnoĞci, które stwarzają
warunki zagroĪenia dla organizacji. Drugie – nazywane neutralnym – charakteryzuje siĊ postrzeganiem ryzyka zarówno w kategorii zagroĪeĔ, jak i szans
dla organizacji, co jest podstawą zastosowania systemu metod i dziaáaĔ zmierzających do jego optymalizacji w funkcjonowaniu organizacji i do podejmowania w tym celu racjonalnych decyzji. Tak rozumiany proces zarządzania
ryzykiem nie dąĪy do jego minimalizacji – co jest charakterystyczne dla negatywnej koncepcji – lecz do okreĞlenia i zapewnienia poĪądanego jego poziomu w organizacji, co oznacza podejmowanie dziaáaĔ w kierunku ograniczania
ryzyka, jego neutralizacji bądĨ minimalizacji jego skutków. Taka organizacja
dziaáaĔ pozwala na akceptacjĊ ryzyka w dopuszczalnych granicach, co w przypadku wspóáczesnych uwarunkowaĔ prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
jest warunkiem osiągniĊcia korzyĞci3.
Warto w tym miejscu zwróciü uwagĊ na rozróĪnienie pojĊü „ryzyko”
i „niepewnoĞü”. Frank Knight4 jako pierwszy dokonaá podstawowego
rozdzielenia tych pojĊü, deÞniując niepewnoĞü jako niemierzalne ryzyko. OkreĞlenie „niemierzalne” oznacza brak moĪliwoĞci opisania pewnej
grupy zjawisk w kategoriach probabilistycznych. Wedáug Knighta ryzyko
jest zestawem mierzalnych przyszáych wyników dla danego rezultatu dziaáalnoĞci, ze znanym prawdopodobieĔstwem ich wystąpienia. NiepewnoĞü
natomiast odnosi siĊ do tego, co nie moĪe byü znane, poniewaĪ w pewnym
sensie jest nieprzewidywalne i przez to niekwantyÞkowalne.
ħródáami niepewnoĞci dziaáalnoĞci gospodarczej jest Ğrodowisko zewnĊtrzne i wewnĊtrzne podmiotów gospodarczych. NiestabilnoĞü jest
wáaĞciwoĞcią tych Ğrodowisk, natomiast ryzyko jest wáaĞciwoĞcią samych
3
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przedsiĊbiorstw. Wewnątrz Ğrodowisk zachodzą pewne istotne zdarzenia
róĪnego pochodzenia, stanowiące istotną czĊĞü niestabilnoĞci. O ile mają
one równieĪ wpáyw na dziaáalnoĞü Þrmy, o tyle generują one ryzyko5.
Poziom niepewnoĞci jest wynikiem stopnia posiadanej wiedzy lub jej
braku, nie wystĊpuje zatem niepewnoĞü zerowa czy caákowita niepewnoĞü
(caákowita niewiedza). „ĝwiat posiada pewną regularnoĞü, która daje podstawy do tworzenia w peáni uzasadnionych strategii”6. WystĊpują cztery
moĪliwe stany przyszáoĞci, bĊdące uporządkowaną kombinacją zdarzeĔ
oraz ich konsekwencji. Są to7:
1) przyszáoĞü prawie caákowicie pewna;
2) pewna iloĞü nieciągáych alternatywnych scenariuszy przyszáoĞci;
3) szeroki, ale ciągáy szereg moĪliwoĞci o ĞciĞle okreĞlonych granicach,
które wyznaczają to, co jest moĪliwe;
4) wieloznaczna przyszáoĞü peána niewiadomych, stanowiąca niemal
caákowitą niepewnoĞü.
Ocena ryzyka charakteryzuje siĊ subiektywnoĞcią, gdyĪ róĪna jest
skáonnoĞü decydentów do podejmowania ryzyka, jak równieĪ kaĪda osoba w odmienny sposób postrzega te same uwarunkowania Ğrodowiska.
Ponadto, jak zauwaĪa Harry Igor Ansoff 8, wystĊpuje związek pomiĊdzy
skáonnoĞcią decydentów do ponoszenia ryzyka a poziomem realizacji celu
przedsiĊbiorstwa. Decydenci mogą, zasadniczo, wykazywaü trzy rodzaje
postaw wobec ryzyka9:
1) awersja do ryzyka,
2) skáonnoĞü do ryzyka,
3) neutralnoĞü wobec ryzyka.
SkáonnoĞü do ryzyka charakteryzuje decydentów, którzy podejmują
dziaáania obarczone stosunkowo wysokim poziomem ryzyka, reprezentując tym samym postawĊ wysokiej jego akceptacji. Postawa ta jest charakterystyczna dla osób preferujących ryzyko, jednak jej konsekwencją moĪe
byü duĪa strata, ale równieĪ adekwatny do niej wysoki zysk.
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Z kolei decydenci prezentujący neutralną postawĊ wobec ryzyka zakáadają pewien akceptowany jego poziom. Jego wielkoĞü zaleĪy od wielkoĞci
przyjĊtego ekwiwalentu w postaci moĪliwych do uzyskania korzyĞci lub
strat za ponoszone ryzyko. Decydent charakteryzujący siĊ neutralną postawą wobec ryzyka do realizacji bĊdzie przyjmowaü tylko takie warianty,
które charakteryzują siĊ okreĞlonymi korzyĞciami lub moĪliwą do zaakceptowania wielkoĞcią strat.
Awersja do ryzyka nie przesądza, jakby siĊ mogáo wydawaü, o niepodejmowaniu przez decydenta ryzyka, lecz o akceptacji wysokiego jego poziomu pod
warunkiem moĪliwoĞci uzyskania w zamian wiĊkszego (ponadprzeciĊtnego)
poziomu zysku. Zysku, który bĊdzie swoistą rekompensatą za jego podjĊcie.
Decydenci charakteryzujący siĊ róĪnym poziomem awersji lub akceptacji ryzyka bĊdą oczekiwali adekwatnej, w przekonaniu decydenta, wielkoĞci rekompensaty za podjĊte ryzyko, w postaci wzrostu zysku.
Nastawienie do ryzyka jest determinowane wieloma czynnikami, wĞród
których warto przede wszystkim wskazaü osobowoĞü i motywacjĊ decydentów, które osoby zajmujące siĊ przedsiĊbiorczoĞcią skáaniają do akceptacji wyĪszych poziomów ryzyka, jednak pod warunkiem posiadania moĪliwoĞci jego kontrolowania i ograniczania, czyli zarządzania ryzykiem.
Ponadto wczeĞniejsze doĞwiadczenia decydentów mogą w sposób istotny
zwiĊkszaü stopieĔ awersji do ryzyka – w przypadku zmierzenia siĊ z bardzo niekorzystnymi sytuacjami – lub zmniejszaü awersjĊ w przypadku pozytywnych doĞwiadczeĔ.
Istotnym czynnikiem wpáywającym na postawĊ decydenta wobec ryzyka jest posiadanie lub brak wiedzy w zakresie odpowiednich jego obszarów. OczywiĞcie posiadanie wiedzy zmniejsza stopieĔ awersji. Pewne
rodzaje ryzyka, na które wczeĞniej decydent nie byá naraĪony, mogą wzbudzaü szczególne poczucie zagroĪenia.
Kolejnymi waĪnymi czynnikami wpáywającymi na postawĊ decydentów
wobec ryzyka są kultura organizacyjna i interakcje pomiĊdzy kluczowymi
decydentami. Poziom harmonizacji akcjonariuszy i menedĪerów poszczególnych obszarów funkcjonalnych, doĞwiadczenia dotyczące przeszáych
zachowaĔ liderów organizacji i ich skutków w sytuacjach ryzykownych
bĊdą ksztaátowaáy stopieĔ akceptacji lub awersji do ryzyka poszczególnych
decydentów.
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Kondycja ekonomiczna to równie istotny czynnik wpáywający na tolerancjĊ ryzyka przez decydentów. Niezadowalające wyniki Þnansowe
przedsiĊbiorstwa, zagroĪenie utraty páynnoĞci Þnansowej czy niski poziom
rezerw zasobów bĊdą powodowaáy znacznie wiĊkszą wraĪliwoĞü decydentów na ryzyko w procesie podejmowania decyzji.
Nastawienie do ryzyka nie jest cechą na staáe przypisaną do okreĞlonego decydenta. CzĊsto ci sami decydenci wykazują róĪne nastawienia do
ryzyka w róĪnych sytuacjach decyzyjnych, jak równieĪ róĪne podmioty
wykazują róĪne nastawienie do tych samych problemów decyzyjnych.

Proces zarządzania ryzykiem w przedsiĊbiorstwie
Permanentnie zmieniające siĊ warunki prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej powodują, Īe kaĪda decyzja w organizacji obarczona jest wiĊkszym
lub mniejszym ryzykiem. Sposobem na „okieáznanie” tego problemu w organizacji jest wdroĪenie procesu zarządzania ryzykiem. NajczĊĞciej zarządzanie ryzykiem deÞniuje siĊ jako system metod i dziaáaĔ prowadzących
do osiągniĊcia przez organizacjĊ akceptowalnego poziomu ryzyka. MoĪna
wskazaü cztery etapy takiego procesu10:
1) identyÞkacja,
2) pomiar i analiza,
3) sterowanie,
4) monitorowanie i kontrola.
Pierwszy etap zarządzania ryzykiem związany jest przede wszystkim
z pozyskaniem informacji na temat wewnĊtrznych i zewnĊtrznych czynników bĊdących jego Ĩródáami. W tym celu wykorzystywane są odpowiednie
techniki i narzĊdzia analityczne. OkreĞlenie rodzajów ryzyk wystĊpujących
w poszczególnych obszarach aktywnoĞci przedsiĊbiorstwa wymaga zbadania jego otoczenia oraz identyÞkacji sprzĊĪeĔ zwrotnych zachodzących
pomiĊdzy przedsiĊbiorstwem a otoczeniem.
W ramach drugiego etapu naleĪy okreĞliü prawdopodobieĔstwo wystąpienia zidentyÞkowanych rodzajów ryzyk, a nastĊpnie oszacowaü ich skut-
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ki, czyli potencjalne straty lub korzyĞci. Metody oceny ryzyka są szeroko
opisane w literaturze11 i powszechnie stosowane przez praktyków. Nie zawsze jest moĪliwe okreĞlenie jego stopnia w postaci liczbowej, czĊsto wiĊc
ryzyko ocenia siĊ w skali ogólnej, np. niskie, Ğrednie, wysokie. Jednak bez
wzglĊdu na moĪliwe do zastosowania kryteria oceny naleĪy zdeÞniowaü
akceptowalny przez decydentów jego poziom.
Trzeci etap zarządzania ryzykiem polega na sterowaniu (manipulowaniu) ryzykiem. Sterowanie ryzykiem oznacza stosowanie procedur wyraĪających reakcjĊ przedsiĊbiorstwa na zidentyÞkowane rodzaje ryzyk.
W praktyce stosowane są trzy metody sterowania ryzykiem12:
1. Redukowanie lub eliminowanie ryzyka – najczĊĞciej stosuje siĊ techniki: kompensacji, prewencji i dywersyÞkacji. Technika kompensacji
polega na poszukiwaniu róĪnych Ĩródeá pokrycia ewentualnych strat
(m.in. poprzez tworzenie rezerw). Zadaniem prewencji jest zapobieganie wystĊpowaniu zdarzeĔ niekorzystnych (np. poprzez wáaĞciwy dobór
partnerów biznesowych czy teĪ poprzez konstruowanie umów, które
bĊdą zawieraáy odpowiednie klauzule na wypadek wystąpienia okreĞlonych zdarzeĔ losowych). DywersyÞkacja dziaáalnoĞci lub sposobów
Þnansowania prowadzi do podziaáu ryzyka.
2. Transfer ryzyka – np. przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela lub inne
podmioty (m.in. przez factoring, outsourcing, hedging).
3. PodjĊcie ryzyka – na tĊ metodĊ decydują siĊ te przedsiĊbiorstwa, które
w realizacji przedsiĊwziĊü obciąĪonych wysokim ryzykiem widzą szansĊ na rozwój.
Ostatni etap procesu zarządzania ryzykiem w przedsiĊbiorstwie to monitorowanie i kontrola ryzyka, które zapewniają jego ciągáoĞü. Podejmowane
dziaáania mają na celu sprawdzanie sprawnoĞci, skutecznoĞci i efektywnoĞci przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w organizacji. IdentyÞkacja
mankamentów daje moĪliwoĞü zapobiegania ich negatywnym skutkom,
jak i podjĊcia prac nad usprawnieniem funkcjonowania caáego procesu.
11
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Proces zarządzania ryzykiem w przedsiĊbiorstwie jest uzaleĪniony od
sposobu postrzegania ryzyka. Jak juĪ wspomniano, w tym zakresie wystĊpuje pewna dwoistoĞü: negatywna i neutralna koncepcja. W przypadku
negatywnej koncepcji ryzyko organizacji postrzegane jest jedynie w zagroĪeniach, a zarządzanie ryzykiem jest deÞniowane przez pryzmat zagroĪeĔ
wyniku Þnansowego, czyli moĪliwoĞci poniesienia straty lub nieosiągniĊcia zamierzonych korzyĞci. Oznacza to, Īe zarządzanie ryzykiem sprowadza siĊ do poszukiwania i podejmowania dziaáaĔ, które mają zabezpieczyü
organizacjĊ przed poniesieniem strat nie wiĊkszych niĪ te, które dopuszcza
przyjĊty przez nią poziom bezpieczeĔstwa. Neutralna koncepcja natomiast,
postrzegając ryzyko zarówno jako niebezpieczeĔstwa, jak i szanse dla organizacji, deÞniuje zarządzanie ryzykiem jako system metod i dziaáaĔ
zmierzających do optymalizacji ryzyka w funkcjonowaniu organizacji i do
podejmowania w tym celu racjonalnych decyzji13.
Celem tradycyjnego zarządzania ryzykiem (w ujĊciu negatywnym) jest
minimalizacja ryzyka, a zintegrowanego (w ujĊciu neutralnym) – jego
optymalizacja, czyli ograniczanie ryzyka do poziomu akceptowalnego, co
pozwala na podejmowanie ryzyka w granicach dopuszczalnych, dających
moĪliwoĞü osiągania oczekiwanych korzyĞci.
Tradycyjny sposób zarządzania ryzykiem charakteryzuje siĊ tym, Īe
w pierwszym etapie są identyÞkowane róĪnorodne rodzaje zagroĪeĔ, które
stanowią Ĩródáa ryzyka organizacji. IdentyÞkacja ryzyk nie ma charakteru kompleksowego, gdyĪ dokonywana jest przez zarządzających poszczególnymi dziaáami przedsiĊbiorstwa. Czáonkowie zespoáów dokonują rozpoznania tych czynników z punktu widzenia celów stawianych w danym
dziale, bazując na wáasnym doĞwiadczeniu i czĊsto intuicji. W kolejnym
etapie dziaáaĔ podejmuje siĊ czynnoĞci w kierunku ekspozycji przedsiĊbiorstwa na zidentyÞkowane ryzyka. Przy czym kaĪdym z wyodrĊbnionych ryzyk zarządza siĊ oddzielnie. Tradycyjne zarządzanie ryzykiem ma
charakter maáo analityczny. Zazwyczaj nie wykorzystuje siĊ w nim nowoczesnych, zaawansowanych metod, skupiając siĊ jedynie na tych jego
rodzajach, które moĪna áatwo zmierzyü. Natomiast odpowiedzialnoĞü za
zarządzanie ryzykiem przypisana jest róĪnym komórkom organizacyjnym,
13

A. Kaszuba-Perz, P. Perz, op. cit., s. 54.
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co nie sprzyja wáaĞciwemu obiegowi informacji i czĊsto bywa tak, Īe menedĪerowie szczebla centralnego zbyt póĨno dowiadują siĊ o zagroĪeniach,
a to uniemoĪliwia skuteczne dziaáania w celu wyeliminowania lub ograniczenia ich skutków.
DziĞ widzimy, Īe takie podejĞcie do zarządzania ryzykiem organizacji ma
wiele wad. Przede wszystkim brak uwzglĊdniania wspóázaleĪnoĞci pomiĊdzy
róĪnymi jego rodzajami zwiĊksza koszty zabezpieczeĔ oraz uniemoĪliwia
skuteczną koordynacjĊ dziaáaĔ. Ponadto czĊsto na etapie budowania strategii przedsiĊbiorstwa nie uwzglĊdnia siĊ konsekwencji ekspozycji przedsiĊbiorstwa na ryzyko. Z uwagi na wskazane wady koncepcji tradycyjnej zdecydowanie bardziej poĪądane jest stosowanie zintegrowanego podejĞcia do
zarządzania ryzykiem. Jednak o wyborze sposobu deÞniowania i zarządzania ryzykiem w organizacji decydują menedĪerowie, a w szczególnoĞci ich
postawy wobec niego. Tab. 1 prezentuje róĪnice tych postaw.
Tab. 1. Tradycyjne i zintegrowane podejĞcie do zarządzania ekspozycją na ryzyko
P !Ğcie tradycyjne
Ryzyko w ujĊciu funkcjonalnym
przez „silosy”
IdentyÞkacja i ocena
poszczególnych rodzajów ryzyka
UwzglĊdnianie wszystkich
zidentyÞkowanych ryzyk
Minimalizacja ryzyka
Brak odpowiedzialnoĞci za ryzyko
KwantyÞkacja ryzyka
dokonywana ad hoc

PodejĞcie zintegrowane
Ryzyko w ujĊciu procesowym
(w caáej organizacji)
Portfel ryzyk postrzegany
w kontekĞcie strategii przedsiĊbiorstwa
Koncentracja na ryzykach krytycznych
Optymalizacja ryzyka
OdpowiedzialnoĞü wszystkich za ryzyko
Monitorowanie i staáy pomiar ryzyka

ħródáo: A. Adamska, Ryzyko w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierl, Warszawa 2009, s. 16.

Istotą zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem jest kompleksowoĞü podejĞcia do problemu, co oznacza, Īe analizuje siĊ wszystkie jego
rodzaje áącznie z perspektywy caáej organizacji, uwzglĊdniając efekty
wspóázaleĪnoĞci i dywersyÞkacji. Jest to proces realizowany w caáej organizacji przez pracowników wszystkich szczebli, a funkcje koordynacyjnonadzorcze peáni menedĪer ds. ryzyka (Chief Risk OfÞcer – CRO). Jednak
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jego podstawową cechą jest wystĊpowanie integracji zarządzania ryzykiem
z planowaniem strategicznym. W strategii przedsiĊbiorstwa ustalany jest
poziom akceptowalnego (maksymalnego) ryzyka. Wszystkie etapy zarządzania ryzykiem są przeprowadzane z wykorzystaniem najnowszych narzĊdzi analitycznych, a etap monitorowania i kontroli odgrywa szczególnie
istotną rolĊ ze wzglĊdu na powiązanie zarządzania ryzykiem z realizacją
strategii rozwoju przedsiĊbiorstwa. Pozyskane na tym etapie informacje
dotyczące zmieniających siĊ uwarunkowaĔ prowadzonej dziaáalnoĞci powodują uruchomienie procesów dostosowawczych, czĊsto áącznie ze zmianą strategii przedsiĊbiorstwa14.
W zintegrowanym procesie zarządzania ryzykiem segmentacja rodzajów ryzyka powinna siĊ opieraü na wskazaniu podstawowych grup ryzyka
o podobnym charakterze związanym z horyzontem czasowym oddziaáywania, siáą oddziaáywania na sytuacjĊ przedsiĊbiorstwa oraz moĪliwoĞcią ich
kontroli. Jedna z wielu przedstawianych w literaturze propozycji usystematyzowania ryzyka przedsiĊbiorstw wyróĪnia cztery podstawowe grupy15:
1. Ryzyko strategiczne przedsiĊbiorstwa, które jest generowane przez otoczenie przedsiĊbiorstwa: rynki, konkurencjĊ, technologiĊ, regulacje.
Ryzyko strategiczne ma zazwyczaj duĪy wpáyw na dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstwa, a moĪliwoĞci jego kontrolowania są ograniczone.
2. Ryzyko operacyjne przedsiĊbiorstwa, które jest związane z dziaáalnoĞcią statutową przedsiĊbiorstwa w zakresie produkcji i/lub sprzedaĪy
usáug. Podstawowe czynniki ksztaátujące ryzyko operacyjne to:
1) dziaáalnoĞü operacyjna (produkcja, zasoby ludzkie, wydajnoĞü, zaopatrzenie, marketing),
2) przywództwo (innowacyjnoĞü, gotowoĞü do zmian, delegowanie
uprawnieĔ),
3) system informacyjny przedsiĊbiorstwa (efektywnoĞü, dostĊpnoĞü,
struktura, raportowanie, zgodnoĞü).

14

15

Szerzej na temat istoty i przebiegu zintegrowane systemu zarządzania ryzykiem zob.: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem…; J.J. Hampton, Fundamentals of Enterprise Risk Management, New York 2009; J. Lam, Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls,
Hoboken 2003.
J. Podlewski, op. cit., s. 83.
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3. Ryzyko operacyjne moĪe mieü duĪy wpáyw na sytuacjĊ przedsiĊbiorstwa, jednak ze wzglĊdu na swój „wewnĊtrzny” charakter podlega kontroli przedsiĊbiorstwa i jego wpáyw moĪe byü znacznie ograniczony;
4. Ryzyko Þnansowe przedsiĊbiorstwa, które jest związane z Þnansową
stroną dziaáalnoĞci kaĪdego przedsiĊbiorstwa. Istotne czynniki mające
wpáyw na ryzyko Þnansowe to: umiejĊtnoĞü planowania Þnansowego,
dostĊpnoĞü kapitaáów, opóĨnienie w spáacie lub niewypáacalnoĞci odbiorców, ryzyko páynnoĞci, ryzyko kursowe. Ryzyko Þnansowe moĪe
byü w istotnym zakresie kontrolowane przez przedsiĊbiorstwo, jednak
musi ono do tego posiadaü niezbĊdną wiedzĊ i zasoby;
5. Ryzyko siáy wyĪszej, które jest związane z oddziaáywaniem siá natury oraz
innych zdarzeĔ o charakterze naturalnym. Dziaáanie siáy wyĪszej moĪe
mieü bardzo duĪy wpáyw na sytuacjĊ przedsiĊbiorstwa. JednoczeĞnie moĪliwoĞci wpáywania na ryzyko z tym związane są bardzo ograniczone.
W ramach ryzyka operacyjnego wystĊpuje ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które nabiera dzisiaj znaczenia strategicznego dla
przetrwania i rozwoju przedsiĊbiorstw. Wynika to z faktu, Īe zmieniáy siĊ
warunki funkcjonowania przedsiĊbiorstw. Porównanie dotychczasowych
i nowych warunków funkcjonowania przedsiĊbiorstw ukazuje tab. 2.
Tab. 2. Nowe warunki funkcjonowania przedsiĊbiorstw

Dotychczasowa rzeczywistoĞü
Ludzie potrzebują przedsiĊbiorstw
O przewadze konkurencyjnej decydują:
kapitaá, maszyny, lokalizacja
Dysponowanie utalentowanymi pracownikami wyróĪnia
Stanowiska pracy są dobrem rzadkim
Pracownicy są lojalni, a stanowiska pracy
bezpieczne (pewne)
Pracownicy akceptują standardowy
pakiet, który jest im oferowany

Nowa rzeczywistoĞü
PrzedsiĊbiorstwa potrzebują ludzi
O przewadze konkurencyjnej decydują
talenty
Dysponowanie utalentowanymi pracownikami znacząco wyróĪnia
Talenty stanowią dobro rzadkie
Pracownicy są mobilni, a ich zaangaĪowanie krótkoterminowe
Pracownicy oczekują znacznie wiĊcej

ħródáo: E. Michaels, H. HandÞeld-Jones, B. Axelrod, The war for talents, Boston 2001, s. 6, [cyt. za:] A. Mazurkiewicz, Zarządzanie talentami w przedsiĊbiorstwie w warunkach kryzysu zaufania, „Prace i Materiaáy Wydziaáu Zarządzania: Zarządzanie i Finanse” 2012, t. 2, z. 4, s. 35–48.
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WspóáczeĞnie zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera zupeánie innego wymiaru. Coraz czĊĞciej w tym obszarze chodzi o taki dobór pracownika do stanowiska, aby na bazie swych wewnĊtrznych predyspozycji wzbogaconych w wiedzĊ, doĞwiadczenie i kompetencje uzyskiwaá jak najlepsze wyniki. A wiĊc
przedsiĊbiorstwa, zabiegając o jak najlepsze wyniki, muszą zabiegaü o jak najlepszych pracowników, nazywanych talentami. Jest to takie oczywiste. Tu rodzi
siĊ wiĊc pytanie, dlaczego tak duĪa czĊĞü przedsiĊbiorstw tego nie robi. Zanim
zostaną podane tego przyczyny, naleĪy zdeÞniowaü, czym są: talent i proces
zarządzania talentami. JednakĪe rozpoznanie i wybór najlepszych, najbardziej
utalentowanych pracowników to inwestycja w rozwój kapitaáu ludzkiego Þrmy
na najwyĪszym jakoĞciowo poziomie, a z kaĪdą inwestycją wiąĪe siĊ ryzyko16.

Istota zarządzania talentami
W zobrazowaniu istoty zarządzania talentami niezmiernie istotne jest zdeÞniowanie punktu wyjĞcia, czyli tego, co siĊ kryje pod pojĊciem „talent”.
Wbrew pozorom nie jest to proste. Istnieje bowiem wiele publikacji na ten
temat, w których moĪna znaleĨü deÞnicje talentu tego sáowa. Co wiĊcej, naleĪy
zdeÞniowaü pojĊcie „talent” dla biznesu.
Henryk Bieniok w sposób ogólny deÞniuje talent jako „naturalny potencjaá
wartoĞci i dóbr tkwiący w kaĪdym z nas polegający na umiejĊtnoĞci wykonywania
róĪnych czynnoĞci znacznie powyĪej poziomu przeciĊtnego. Talentu nie moĪna
samemu stworzyü, ale trzeba odkrywaü, rozwijaü i doskonaliü te, które są w kaĪdym z nas od urodzenia ukryte. Z braku woli wysiáku i lenistwa wiele z nich ulega
caákowitemu zniszczeniu i zatraceniu”17. Francoys Gagné nazywa to uzdolnieniami, pokazując model i drogĊ od uzdolnieĔ do talentu18. Tadeusz Listwan deÞniuje
talent jako osobĊ o wybitnym potencjale19. Na wybitny potencjaá skáadają siĊ:
16

17

18

19

M. Morawski, B. Mikuáa, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia
systemu, s. 47, http://mikulab.fm.interia.pl/zzl-3-4-2009-morawki-mikula.pdf, data dostĊpu:
17 marca 2013 r.
H. Bieniok, Zarządzanie talentami jako Ĩródáo wiedzy i kompetencji organizacji, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. GliĔska-NeweĞ, ToruĔ 2008, s. 410.
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.
T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie wspóáczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie
talentami, red. S. Borkowska, Warszawa 2005, s. 20.
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1) ponadprzeciĊtne zdolnoĞci, do których zaliczyü naleĪy: ogólne zdolnoĞci – podwyĪszony potencjaá intelektualny oraz zdolnoĞci specyÞczne – dotyczące konkretnych dziedzin;
2) twórczoĞü, która w sobie zawiera oryginalnoĞü, nowoĞü, páynnoĞü
i giĊtkoĞci myĞlenia, podejmowanie nowych niekonwencjonalnych
problemów, otwartoĞü na wieloznacznoĞü i niepewnoĞü, podejmowanie ryzyka, wraĪliwoĞü i bogata emocjonalnoĞü;
3) zaangaĪowanie w pracĊ rozumiane jako: dyscyplina wewnĊtrzna,
wytrwaáoĞü w dąĪeniu do celu, pracowitoĞü, wytrzymaáoĞü, fascynacja pracą, skáonnoĞü do poĞwiĊceĔ, wiara we wáasne moĪliwoĞci.
DeÞnicji talentu moĪna by przytaczaü wiele. Wszystkie jednak są odmiennym spojrzeniem na to samo – na efekty pracy20. Z punktu widzenia
menedĪerów waĪne są efekty, które moĪna uzyskaü, wykorzystując talenty.
Od uzdolnionych pracowników przede wszystkim oczekuje siĊ Ğwietnych
wyników, zarówno w danym momencie, jak i w przyszáoĞci21. Stąd tak
istotna ich rola. „Talent to pracownik, który w sposób wyjątkowy wpáywa na wzrost wartoĞci Þrmy […] to taka osoba, która moĪe w znaczący
sposób wpáynąü na obecną i przyszáą pozycjĊ konkurencyjną Þrmy na rynku”22. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera proces nastawiony na wykorzystanie takich wáaĞnie osób, okreĞlany mianem „zarządzanie talentami”.
Pod pojĊciem tym kryje siĊ záoĪony proces polegający na systematycznym
przyciąganiu, identyÞkacji, rozwoju, zatrzymywaniu i wykorzystywaniu
osób o wysokim potencjale, które są szczególnie cenne dla organizacji23.
W opinii Petera Capelli sednem zarządzania talentami jest przewidywanie
zapotrzebowania na kapitaá ludzki w przedsiĊbiorstwie, a nastĊpnie zaspokojenie go zgodnie z okreĞlonym planem24, co wydaje siĊ ogólnym spojrzeniem na ten proces.
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A. Jastrząbek, Zarządzanie talentami, „Doradca Zawodowy” 2011, nr 4(17), s. 29, http://www.doradztwokariery.ecorys.pl/downloads/Zarzadzanie_talentami.pdf, data dostĊpu: 5 czerwca 2013 r.
A. Robertson, G. Abbey, Zarządzanie talentami. Wykorzystuj moĪliwoĞci najzdolniejszych
pracowników, Warszawa 2010, s. 34.
H. Bieniok, op. cit., s. 412.
P. Turner, C. Tansley, C. Foster, L. Harris, J. Stewart, A. Sempik, H. Williams, Talent: Strategy, Management, Measurement, London 2007, s. XI.
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 zarządzania talentami
Proces zarządzania talentami zgodnie z podaną wczeĞniej deÞnicją
moĪna podzieliü na kilka etapów.
Tadeusz Listwan dzieli proces zarządzania talentami, zgodnie z cyklem
organizacyjnym, na:25
1) dziaáania związane z wejĞciem do organizacji (pozyskiwanie talentów);
2) przejĞcie – w którym dokonuje siĊ transformacja, a wiĊc procesy zarządzania karierą;
3) wyjĞcie – odejĞcia talentów.
Rys. 1. Etapy procesu zarządzania talentami zgodne z cyklem organizacyjnym

0ródáo: opracowanie wáasne na podstawie T. Listwan, Zarządzanie talentami – wyzwanie wspóáczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Warszawa 2005, s. 24.

Bardzo podobnie do procesu zarządzania talentami podchodzą Mieczysáaw Morawski i Bogusz Mikuáa, aczkolwiek traktują ten proces w sposób
bardziej szczegóáowy (rys. 2).

25

T. Listwan, op. cit., s. 24.
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Rys. 2. Etapy procesu zarządzania talentami

4ródáo: M. Morawski, B. Mikuáa, Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu,
s. 52–55, http://mikulab.fm.interia.pl/zzl-3-4-2009-morawki-mikula.pdf, data dostĊpu: 17 marca 2013 r.; A. Jastrząbek, Zarządzanie talentami, „Doradca Zawodowy” 2011, nr 4(17), s. 32, http://www.doradztwokariery.ecorys.pl/downloads/Zarzadzanie_talentami.pdf, [cyt za:] M. Morawski, Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa
2009, s. 108.

KaĪdy z tych etapów ma swą specyÞkĊ i wymaga innych dziaáaĔ ze
strony organizacji.
Etap zarzucania sieci charakteryzuje siĊ ksztaátowaniem relacji przez
przedsiĊbiorstwa z elementami otoczenia, gdzie owe talenty moĪna znaleĨü. PrzedsiĊbiorstwa starają siĊ w najwiĊkszym stopniu utrzymywaü
relacje z uczelniami, klubami i fundacjami skupiającymi absolwentów,
instytutami badawczymi, agencjami personalnymi, stowarzyszeniami zawodowymi. W omawianym etapie mieĞci siĊ równieĪ budowanie baz danych, w których istnieje moĪliwoĞü gromadzenia i przechowywania aplikacji záoĪonych przez kandydatów. PrzedsiĊbiorstwa organizują równieĪ
staĪe i praktyki zawodowe oraz konkursy wiedzy o branĪy i przedsiĊbiorstwie, co pozwala im wyáoniü najlepszych lub dobrze rokujących kandydatów. Biorą równieĪ systematycznie udziaá w targach pracy, pokazując tym
samym swe zainteresowanie konkretną grupą specjalistów26.

26

M. Morawski, B. Mikuáa, op. cit., s. 52.
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Na etapie przyciągania talentów podstawowymi dziaáaniami są dziaáania poprawiające i doskonalące wizerunek dobrego pracodawcy. Istnieje bardzo duĪo moĪliwoĞci tego typu dziaáaĔ, od spotkaĔ z instytucjami
rynku pracy, mediami czy postaciami Īycia gospodarczego i spoáecznego
obdarzonymi autorytetem, przez fundowanie stypendiów, sponsorowanie
konferencji, udziaá w studiach podyplomowych (jako eksperci danych
dziedzin), aĪ po sposoby przekazywania informacji potencjalnym talentom
o proponowanych, wyróĪniających warunkach pracy27. Te wszystkie dziaáania ksztaátujące wizerunek pracodawcy z wyboru (employerbranding)
mają na celu pokazanie wyróĪniających aspektów organizacji, które mogą
byü atrakcyjne dla potencjalnego, utalentowanego pracownika28. Na tym
etapie istotnego znaczenia nabierają równieĪ dziaáania obszaru spoáecznej
odpowiedzialnoĞci biznesu (CSR). Okazuje siĊ bowiem, Īe organizacje,
które są odpowiedzialne spoáecznie (np. wspierają spoáecznoĞü lokalną,
dziaáają ekologicznie, prowadzą dziaáalnoĞü charytatywną), stają siĊ bardziej atrakcyjne dla utalentowanych pracowników29.
Etap identyÞkacji, rekrutacji i selekcji talentów moĪe byü przeprowadzony albo przez dziaá wewnĊtrzny HR przedsiĊbiorstwa, albo zlecony
na zewnątrz instytucjom, które siĊ tym trudnią. Jest to etap wymagający
zastosowania wielu metod, sposobów oceniających cechy, umiejĊtnoĞci
i moĪliwoĞci „kandydatów”. Zdiagnozowaü talent nie jest áatwo. ChociaĪ
niektórzy menedĪerowie twierdzą, „Īe to od razu widaü, czy ktoĞ ma talent, czy teĪ nie”30. Trzeba takĪe pamiĊtaü, Īe na tym etapie pojawiają siĊ
równieĪ utalentowani pracownicy ale jeszcze bez doĞwiadczenia (na początku swej kariery). MenedĪerowie muszą wiedzieü, co zrobiü z takimi
kandydatami, jak do nich dotrzeü w przyszáoĞci, kiedy pojawi siĊ potrzeba
posiadania tych zidentyÞkowanych talentów31.

27
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WiĊcej zob: ibidem, s. 53.
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.
V. Vaiman, H. Scullion, D. Collings, Talent management decision making, „Management Decision” 2012, vol. 50, issue 5, s. 930–931.
Opinie zebrane podczas wywiadów z osobami zarządzającymi przedsiĊbiorstwami – przypis
autorek.
M. Trojan-Stelmach, Rekrutacyjne polowanie na talenty, http://erecruiter.pl/centrum-prasowe/rekrutacyjne-polowanie-na-talenty/, data dostĊpu: 29 czerwca 2013 r.
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Utrzymanie talentów to w opiniach wielu menedĪerów najtrudniejszy
z etapów zarządzania talentami. Wymaga od osób zarządzających nieustannej uwagi i dziaáaĔ utrzymujących odpowiedni poziom napiĊcia miĊdzy
talentami a przedsiĊbiorstwem. Dziaáania te muszą pozwalaü na ciągáy rozwój utalentowanym osobom, a z drugiej strony wykorzystywaü ich wysoki
potencjaá. PrzedsiĊbiorstwa muszą tworzyü warunki, aby osoby utalentowane mogáy ciągle siĊ mierzyü z nowymi, wymagającymi twórczych rozwiązaĔ wyzwaniami32. Bardzo istotne na tym etapie jest tworzenie, ksztaátowanie ĞcieĪek karier dla pracowników, aby od samego początku znali
drogĊ swego rozwoju. Etap ten jest zbiorem niezaleĪnych dziaáaĔ ksztaátujących zadowolenie talentów z miejsca pracy. Dziaáania te dotyczą obszaru przywództwa, zaangaĪowania, komunikacji, wartoĞci kulturowych,
a przede wszystkim rozwoju talentów. W etap ten wpisuje siĊ tzw. planowanie sukcesji, związane z przygotowywaniem wybranych pracowników
do objĊcia w przyszáoĞci czĊsto kluczowych stanowisk pracowniczych33.
Ostatni etap zarządzania talentami związany z odejĞciem utalentowanych pracowników wymaga od menedĪerów ciągáego monitoringu zwolnieĔ. Chodzi tu przede wszystkim o koĔcowe wywiady z odchodzącymi
talentami z przedsiĊbiorstwa, aby znaü powody tych odejĞü i móc odpowiednio, skutecznie reagowaü34.

Przejawy ryzyka w zarządzaniu talentami
Ryzyko podejmowanych decyzji w odniesieniu do utalentowanych pracowników pojawia siĊ na kaĪdym z wczeĞniej scharakteryzowanych etapów.
Zmienia siĊ tylko jego natĊĪenie na poszczególnych etapach. Co wiĊcej,
z kaĪdym nastĊpnym etapem procesu zarządzania talentami ryzyko roĞnie.
Na etapie zarzucania sieci czy przyciągania talentów ryzyko związane
z potencjalnymi, utalentowanymi kandydatami nie jest wysokie. PrzedsiĊ32
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M.J. Stankiewicz, Pozytywny Potencjaá Organizacji jako istotny stymulator skutecznej realizacji strategii zrównowaĪonego rozwoju przedsiĊbiorstwa, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec
nieprzewidywalnoĞci i záoĪonoĞci zmian, cz. 2, red. J. Rokita, Katowice 2012, s. 159.
A.A. Ahmadi, F. Ahmadi, J. Abbaspalangi, Talent management and succession planning, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2012, vol. 4, No. 1, s. 217.
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biorstwa muszą tylko odpowiednio szacowaü dziaáania związane z budowaniem relacji, budowaniem wizerunku czy dziaáania spoáecznie odpowiedzialne, aby ich koszty nie przerastaáy uzyskiwanych rezultatów.
Ryzyko roĞnie na etapie identyÞkacji i selekcji talentów. ħle rozpoznane talenty, báĊdna selekcja (nieodpowiedni dobór do stanowiska) to báĊdy, których záe oddziaáywanie moĪe siĊ rozciągaü w czasie, a ich koszt
moĪe byü ogromny. Obejmuje on czas i pieniądze zainwestowane w proces
identyÞkacji, rekrutacji i selekcji kandydatów. Poza tym báĊdy popeániane
przez Ĩle dobranych pracowników odbijają siĊ zarówno na reputacji Þrmy,
jak i na uzyskiwanych wynikach biznesowych. Na koszt báĊdnych decyzji
na tym etapie skáada siĊ równieĪ wartoĞü pobytu Ĩle zidentyÞkowanego
lub dobranego talentu w Þrmie na danym stanowisku i jego oddziaáywania
na innych wspóápracowników oraz na zespóá. Na koniec istotnym obciąĪeniem dla przedsiĊbiorstwa jest koszt wymiany takiego pracownika35.
Bardzo ryzykowne jest zatrudnianie talentów spoza organizacji (rekrutacja zewnĊtrzna). B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria w swym artykule DuĪe
ryzyko zatrudniania gwiazd twierdzą, Īe wraz z zatrudnianiem osób uznanych za talenty (okreĞlane są one mianem gwiazd) w nowym miejscu pracy gwaátownie spadają ich wyniki lub pogarszają siĊ wyniki pracy zespoáu.
Dzieje siĊ tak, poniewaĪ uzyskiwane przez utalentowanych pracowników
wyniki to nie tylko ich osobiste kompetencje i umiejĊtnoĞci, ale takĪe zasoby
Þrmy: systemy, procesy, dla których utalentowane osoby pracują36.
Na omawianym etapie zarządzania talentami jest jeszcze jeden istotny
„niebezpieczny” aspekt dla organizacji – jak na wybór utalentowanych pracowników zareagują pozostali pracownicy. Istnieje moĪliwoĞü pojawienia
siĊ wielu negatywnych emocji wĞród pracowników, a nabierają one siáy, kiedy proces identyÞkacji i selekcji talentów nie jest klarowny. Wówczas moĪe
siĊ pojawiü kwestionowanie przejrzystoĞci doboru talentów, co wpáywa negatywnie na klimat pracy i relacje miĊdzy pracownikami, a w konsekwencji
na rozwój organizacji37.
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Etap utrzymywania talentów obarczony jest wysokim ryzykiem dla
przedsiĊbiorstwa, z uwagi na fakt istotnych inwestycji w rozwój utalentowanych pracowników. Ryzyko wiąĪe siĊ przede wszystkim z tym, jakie efekty przyniosą poczynione inwestycje. Czy nie bĊdą to inwestycje
chybione? A. Robertson i G. Abbey charakteryzują kilka takich niebezpiecznych sytuacji, które mogą siĊ pojawiü na etapie utrzymywania talentów (i nie jest to oczywiĞcie zbiór skoĔczony takich sytuacji). Po pierwsze
u osoby uczestniczącej w programie moĪe wystąpiü frustracja, jeĪeli zdobywa dodatkowe umiejĊtnoĞci, ale nie stworzono jej moĪliwoĞci ich wykorzystania z poĪytkiem zarówno dla siebie, jak i caáej organizacji. Wówczas
taka osoba, która zdaje sobie sprawĊ z wáasnej wartoĞci, moĪe postawiü
ultimatum związane z przyjĊciem bardziej atrakcyjnej oferty innego pracodawcy, aby wytargowaü coĞ dla siebie. Po drugie utalentowana osoba moĪe
zacząü grymasiü, jeĪeli chodzi o to, co zrobi, a czego nie, i w sposób wybiórczy podchodziü do zadaĔ, które ma wykonaü. Po trzecie utalentowany
pracownik napotyka trudnoĞci, z którymi nie potraÞ sobie poradziü38. Stąd
tak wiele opinii wĞród menedĪerów, Īe lepiej nie ksztaáciü zbytnio pracowników, bo potem odchodzą albo áamią istniejące zasady, wprowadzając
tylko konßikty. WyróĪniających siĊ pracowników czĊsto siĊ podziwia, ale
nie zawsze siĊ lubi i chĊtnie wyáapuje wszelkie ich potkniĊcia39.
Ogromne inwestycje dotyczą przede wszystkim tych pracowników, którzy są przygotowywani do objĊcia kluczowych stanowisk w organizacji.
Stąd tak waĪne dobrze przygotowane programy sukcesji.
Ostatni etap zarządzania pracownikami związany jest z odchodzeniem
talentów i tego, co Þrma traci, kiedy wáaĞnie ci pracownicy opuszczają
ÞrmĊ. CzĊsto są oni podkupywani przez inne Þrmy albo sami chcą odejĞü,
bo nie widzą dalszej swej przyszáoĞci w danej organizacji. Tu pojawia siĊ
ryzyko utraty dobrego pracownika i jego wiedzy, rozpadu zespoáu, w którym talent byá przywódcą, ale przede wszystkim ryzyko związane z wyniesieniem wiedzy przez odchodzącego pracownika do konkurencji40.
Z przytoczonych przykáadów wynika, Īe przejawów ryzyka w procesie
zarządzania talentami jest bardzo wiele. Czy coĞ moĪna zrobiü, aby je wy38
39
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eliminowaü? OtóĪ, odpowiedĨ brzmi – nie. Jedyne, co mogą robiü przedsiĊbiorstwa, to podejmowaü zróĪnicowane dziaáania, które mogą zmniejszyü owo ryzyko.

Sposoby minimalizowania ryzyka
w procesie zarządzania talentami
Trudno znaleĨü gotowe rozwiązania zmniejszające róĪnorodne zagroĪenia, które niesie proces zarządzania talentami. Wszystko zaleĪy od wielu
czynników związanych ze specyÞką programu zarządzania talentami, specyÞką biznesu (Þrmy, jak i sektora), fazą rozwoju przedsiĊbiorstwa, a przede
wszystkim kulturą organizacyjną danej jednostki. Zarządzanie talentami jest
jednym z trudniejszych procesów zarządczych. Związany jest on z zarządzaniem zasobem ludzkim, który sam w sobie jest bardzo trudny. Poza tym ów
zasób ludzki jest bardzo specyÞczny i duĪo bardziej wymagający.
W minimalizowaniu ryzyka zarządzania talentami trzeba zacząü przede
wszystkim od samej konstrukcji programu. Zasady udziaáu w nim powinny byü klarowne dla wszystkich pracowników. Istotne są takĪe narzĊdzia
wykorzystywane w procesie identyÞkacji, rekrutacji czy selekcji utalentowanych pracowników. JednakĪe nie ma metod doskonaáych. Chodzi o to,
aby byü jak najbardziej pewnym poprawnoĞci podjĊtych decyzji. Im wiĊcej
technik, testów oceniających potencjaá pracowników, tym lepiej.
Bardzo istotna w procesie zarządzania talentami jest mądrze prowadzona komunikacja, na kaĪdym szczeblu zarządzania i pomiĊdzy róĪnymi grupami pracowniczymi. Musi ona mądrze rozkáadaü akcenty i „pozycjonowaü” status talentów w organizacji. Komunikacja ma trzy kluczowe grupy
docelowe: uczestników programu, czyli zidentyÞkowane i wybrane talenty, pozostaáych pracowników i kadrĊ kierowniczą41.
Kolejną istotną kwestią jest budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru (employerbranding). Employerbranding pozwala przyciągaü najlepszych pracowników, a wiĊc juĪ od samego początku Þrma wybiera wĞród
najlepszych. Pozwala to zmniejszaü koszty procesu identyÞkacji i rekrutacji utalentowanych pracowników.
41
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JednakĪe najbardziej menedĪerom „sen z powiek” spĊdza problem utrzymania utalentowanych pracowników w danym miejscu pracy. Tym bardziej,
kiedy zostaáy poczynione wysokie inwestycje w rozwój danego pracownika.
Ciągle doĞü popularne są umowy lojalnoĞciowe42, które ĞciĞle wiąĪą pracownika i pracodawcĊ. Przybierają one róĪne formy, np. umowy o zakazie konkurencji, która zakazuje zatrudnienia w konkurencyjnym przedsiĊbiorstwie po
rozwiązaniu umowy z obecnym pracodawcą, czy umowy dotyczące szkoleĔ
czy studiów podyplomowych, które nakazują przepracowanie okreĞlonego
czasu po odbytej nauce. W przeciwnym razie pracownik korzystający z form
doksztaácających musi zwróciü poniesione przez ÞrmĊ koszty. Popularne są
równieĪ poĪyczki pracownicze, niskooprocentowane i spáacane w ratach,
czy przekazanie pracownikowi udziaáów w Þrmie43.
Czy takie narzĊdzia są w stanie zatrzymaü utalentowanych pracowników
w przedsiĊbiorstwie? Niestety nie. Dziaáają one tylko w minimalnym stopniu
i generalnie krótko. PrzedsiĊbiorcy, którzy mają programy zarządzania talentami, czĊsto wspominają o umowach na szkolenia czy studia podyplomowe.
Natomiast szukają innych sposób, aby utalentowani pracownicy chcieli dáugo dla nich pracowaü. Talenty potrzebują wyzwaĔ i dopóki bĊdą je dostawali, dopóki bĊdą czuli, Īe siĊ rozwijają i dziĊki swym talentom rozwijają równieĪ organizacjĊ, dopóty bĊdą zainteresowani pozostaniem w danym miejscu
pracy. Stąd tak waĪne są ĞcieĪki karier, ambitne projekty itd.
WspóáczeĞnie w dobie trwającej wojny o talenty skuteczną bronią moĪe
byü mentoring. Najbardziej powszechne jego zastosowanie to wspieranie
obiecujących pracowników w róĪnych obszarach ich rozwoju: planowaniu kariery, wspieraniu planu kariery, rozwoju kompetencji i umiejĊtnoĞci,
stylu dziaáania, adaptacji do nowej kultury organizacyjnej czy nowych warunków pracy. Obszarów, gdzie moĪna zastosowaü mentoring, jest bardzo
wiele. WaĪne jest, Īe mentoring wspiera indywidualny rozwój pracowników i tworzy kulturĊ dbania o pracownika, która jak magnes przyciąga
najlepszych44.
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NajwaĪniejszym aspektem dziaáaĔ mających na celu zatrzymanie utalentowanych pracowników jest poznanie ich oczekiwaĔ. Tylko w ten sposób moĪna tworzyü skuteczne systemy motywowania i warunki pozwalające na utrzymywanie pracowników z wysokim potencjaáem.

Podsumowanie
Proces zarządzania talentami obarczony jest zróĪnicowaną formą ryzyka i zróĪnicowanym poziomem ryzyka w zaleĪnoĞci od jego etapu.
Istniejącego ryzyka nie da siĊ wyeliminowaü. MoĪna tylko usprawniaü
i podejmowaü dziaáania, które bĊdą eliminowaáy lub minimalizowaáy skutki tego ryzyka.
Nie wystĊpują uniwersalne sposoby minimalizowania skutków ryzyka
zarządzania talentami. Rozwiązania są specyÞczne dla kaĪdej organizacji
i uzaleĪnione od wielu czynników, takich jak: specyÞka biznesu, kultura
organizacyjna, dáugoĞü funkcjonowania organizacji, faza rozwoju, w której
znajduje siĊ organizacja, ksztaát programów zarządzania talentami, jakoĞü
komunikacji, poziom zaufania czy relacje panujące w organizacji. Przy
tym lista tych czynników nie jest skoĔczona.

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 efÞcient 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 difÞcult 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 talent. The problem is that the risk cannot be completely eliminated. However, company can
take steps to optimize its effects.
Keywords: the risk, talent, talent management

