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w dziale ►
Informatyzacja działu 
HR a wynik finansowy 
organizacji

Pozyskiwanie informacji o kapitale 
ludzkim organizacji i podejmowanie na ich 
podstawie decyzji zawsze pociąga za sobą 
koszty i wpływa na wynik finansowy 
organizacji. To od decydentów zależy, 
za co chcą płacić. | s. 84

Baza wiedzy
Warto przeczytać!

Gamestorming

Sunni Brown, Dave Gray, 
James Macanufo 
Wolters Kluwer, 2013

HR w kulturze 
masowej
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To prezes wciska klawisz 
„POWER!”

O roli zarządu w budowaniu zaangażowania 
pracowników. „W jaki sposób buduje 
Pan zaangażowanie swoich ludzi?” 
– zapytałam jednego z dyrektorów pewnej 
spółki. „Ja nie buduję zaangażowania 
– odparł. – Od tego jest członek zarządu 
ds. zarządzania personelem”. | s. 90

Partner czy tylko 
dostawca? 

Zdecydowana większość przedstawicieli 
działów HR realizuje działania 
rozwojowe, wykorzystując współpracę 
z firmami szkoleniowo-doradczymi. 
Czy firmy szkoleniowe są partnerami 
w budowaniu i realizacji strategii rozwoju 
pracowników? | s. 86

P
Rafał Żak

Przed Państwem tekst publicystyczny, a nie 
naukowy. Jakie to ma konsekwencje? Nie sta-
wiam sobie za cel przekonania do mojej wizji 
świata, nie twierdzę, że wypracowany przeze 
mnie materiał wyczerpuje temat. Chciałbym 
jedynie zaprosić do ref leksji, chwili zatrzy-
mania się i zastanowienia, jak praca HR jest 
prezentowana w – krzywym często – zwier-
ciadle kultury masowej. Sam w końcu w tym 
świecie funkcjonuję od lat – jestem trenerem 
i konsultantem, wspierającym działy HR w re-
alizacji projektów rozwojowych.
Opierać się będę na analizie materiałów fil-
mowych, seriali telewizyjnych, portali spo-
łecznościow ych, obrazków sat yr ycznych, 
skeczy kabaretowych, nawet tekstów piose-
nek. Wszystkie śródtytuły w tekście są cyta-
tami z filmów i seriali, w których personal-
ni się pojawiają, i dzielą tekst na kilka części. 
Zacznę od zaprezentowania najsłynniejszych 
HR-owców w historii kultury masowej. Póź-
niej zajmę się tym, co dałoby się powiedzieć 
na temat HR i jego roli w organizacjach, ana-
lizując wytwory kultury masowej. Następnie 
opiszę krótko, jak są prezentowane poszcze-
gólne funkcje HR-owe: od rekrutacji pracow-
ników, przez ich szkolenie, aż do zwalniania. 
Zakończę próbą zebrania wniosków z analizy.

Jest coś gorszego niż ktoś z działu 
kadr? Dwóch z działu kadr

Wymieńmy w tym miejscu najbardziej zna-
nych i charakterystycznych HR-owców w hi-
storii k ina, zaczy nając od post aci rodzi-
mych. Pier wszym niech będzie personal-
ny Łukasik, szef kadr w Warszawskim 

Niewolnicy procedur i systemów, 
wrogowie prawdziwego biznesu, 
kierujący się swoją własną logiką, 
niekompetentni i cyniczni biurokraci? 
Czy raczej poświęceni swojej pracy, 
zawsze gotowi do obrony pracownika 
w trybach korporacji, przeżywający 
każdą personalną decyzję pasjonaci 
swojego zawodu? Który z tych obrazów 
okaże się prawdziwy, kiedy przyjrzymy 
się temu, jak w kulturze masowej jest 
prezentowany HR?
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Jak postrzegany jest HR?

Przedsiębiorst w ie Tak sówk arsk im, zna-
ny z serialu „Zmiennicy”. Krótka charakte-
rystyka postaci mogłaby brzmieć – rozdaje 
karty w firmie, którą reprezentuje, trzyma 
rękę na pulsie, potraf i zwolnić pracowni-
ka, który mu podpada, czy wykorzystać fir-
mę do swoich własnych celów. Stara się zbie-
rać przysłowiowe haki na pracujących w fir-
mie pracowników, wychodząc z założenia, 
że „…nie będzie mu byle szoferzyna fałszy-
wek wstawiał”. Drugim HR-owcem jest Ma-

rek St a sia k , g rany 
przez Tomasza Kota 
w filmie „Wyjazd in-
tegracyjny”, oficjal-
nie najgorszym pol-
skim f i lmie 2011 r. 
G łów ny bohater to 
nowy pracownik fir-
my,  k t ór y pr óbuje 
okiełznać chaos fir-
mowej imprezy, ura-
t ow a ć  d o b r e  i m i ę 
firmy i jej szefa.
Je d ny m z  n aj w a ż -
n i e j s z y c h  H R- o w -
ców w serialach jest 

Toby Flanderson, szef HR-u w biurze firmy 
Dunder Miff lin, o której opowiada amery-
kański serial „The Office”. Jest to też jeden 
z najbardziej żałosnych HR-owców, bezlitoś-
nie wykpiwany przez szefa firmy, traktowa-
ny z wyższością przez większość pracowni-
ków, na każdym kroku pokazujący swoją nie-
kompetencję oraz to, że polityka personalna 
kompletnie nie przystaje do realiów bizne-
sow ych. Mamy stereot y pową panią z HR 
o imieniu Janet S. Crotum, bohaterkę serialu 
„Korporacja według Teda”, niewolnicę syste-
mów, procedur i biurokracji. Notabene nawet 
nazwisko tej pani pokazuje, jaki jest stosu-
nek twórców serialu do HR-owców. Nazwis-
ko „S. Crotum” w wersji przetłumaczonej na 
język polski brzmiałoby „M. Oszna”. Taki ne-
gatywny obraz nie jest zresztą rzadkością. 
Nawet kiedy sięgniemy do serii filmów ani-
mowanych i komiksów „Dilbert”, znajdziemy 
postać Catberta, szefa personalnego, okreś-
lanego mianem „Evil HR director”. Oczywiś-
cie jest on portretowany w taki sposób, że 
w pełni zasługuje na swój pseudonim.

Trudniej znaleźć przykłady – choć nie jest to 
niemożliwe – napawające większym optymi-
zmem, prezentujące HR-owców w bardziej ko-
rzystnym świetle. Mamy Sally Wilcox, HR Ma-
nagera w filmie „W firmie”. To, co rzadkie, to 
to, że jej postać budzi sympatię widza. Sally 
to menedżerka personalna odpowiedzialna 
za serię zwolnień w sytuacji kryzysu gospo-
darczego. Widzimy jej zmagania z samą sobą, 
widzimy jej poczucie odpowiedzialności za 
ludzi i chęć uratowania maksymalnie wielu 
pracowników. Mamy też postać tytułowego 
bohatera izraelskiego filmu „Misja Kadrowe-
go” (w filmie nie pada jego imię). Bohater jest 
HR-owcem w dużej piekarni i jest odpowie-
dzialny za dostarczenie do kraju Europy Środ-
kowej ciała jednej z pracownic, która zginę-
ła w zamachu bombowym. Kolejny poważny 
w wydźwięku obraz to francuski film „Zaso-
by ludzkie”, w którym główny bohater Franck 
mierzy się z dylematem moralnym, czy jako 
pracownik personalny zadbać o swoją karie-
rę i zwolnić m.in. swojego własnego ojca. Ten 
ostatni obraz pokazuje, że światem sił perso-
nalnych interesuje się też kino ambitne, film 
ten dostał Europejską Nagrodę Filmową, dwa 
Cezary, nagrody na festiwalach w San Seba-
stian, Amiens i Buenos Aires.

Czy Pan się kiedyś zastanawiał, 
kto to jest personalny?

Jak postrzegana jest rola HR-u w firmach, jeś-
li weźmiemy pod uwagę to, co na ich temat ma 
do powiedzenia kultura masowa? Zacznę od 
zdania personalnego Łukasika, o którym już 
wcześniej pisałem. Tłumacząc swoją rolę, sam 
określa siebie słowami: „Czy Pan się kiedyś 
zastanawiał, kto to jest personalny? To czło-
wiek, który może być leniem, idiotą, moczy-
mordą. Ale jedno co musi, to wiedzieć wszyst-
ko o wszystkich”.
HR często jest pokazywany jako dział funk-
cjonujący nieco obok biznesu, czyli takich ko-
mórek, jak sprzedaż, produkcja, marketing. 
W filmie „Wyjazd Integracyjny” świetnie od-
daje to sam HR-owiec Marek Stasiak, wyznając 
po pijaku: „Ale ja jestem z HR-u, ja nic nie mam 
do gadania”. Takie oderwanie od firmy sił per-
sonalnych widać też wyraźnie w serialu „The 
Office”. Wszystkie działania podejmowane 

Personalny to człowiek, 
który może być leniem, 
idiotą, moczymordą. 
Ale jedno co musi, 
to wiedzieć wszystko 
o wszystkich.
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przez Toby’ego Flandersona są niedoceniane 
przez pracowników, szkolenia powodują je-
dynie drwiące uśmiechy, działania jako mo-
deratora konfliktów są wyśmiewane. W jed-
nym z odcinków Toby, wychodząc ze spotka-
nia, mówi: „To nie jest miejsce dla mnie. Byłem 
w złej… Przepraszam. Po prostu wyobraźcie 
sobie, że nigdy mnie tu nie było”.
Często również – oprócz prezentowania HR-u 
jako niepotrzebnego – jest pokazywana jego 
niekompetencja. Na t ym polu mamy nasz 
polski fenomen – strona na portalu społecz-
nościowym facebook „Pani z HaeRu”1. Każdy 
z obrazków prezentuje zdjęcie „Pani z HaeRu” 
oraz zdanie, które wypowiada (np. „Znam tre-
nerów, którzy zrobią takie samo szkolenie i to 
za 500 zł” lub „Będę obecna podczas szkole-
nia, ale nie biorę udziału w ćwiczeniach!”). 
Wszystkie zdania wskazują na brak elemen-
tarnej wiedzy i apodyktyczne, wywyższające 
się podejście do współpracujących z HR-em 
dostawców usług.
Ostatnie zdanie opisujące rolę HR-u i jego 
wzajemne postrzeganie przez biznes należy 
do Michaela Scotta, menedżera oddziału fir-
my Dunder Mufflin (wspomnianej już postaci 

z serialu „The Office”, szefa Toby’ego Flander-
sona). W jednym z odcinków Michael mówi 
o HR-owcu „Toby jest z personalnego, więc 
technicznie pracuje dla firmy, ale tak napraw-
dę nie jest częścią naszej rodziny”.

Ale ja jestem z HR-u, 
ja nic nie mam do gadania

HR sam siebie postrzega jako dział, który nie 
ma wpływu na firmę. Czym więc się zajmuje? 
Prześledzimy kilka aktywności personalnych, 
kilka funkcji HR-owych, które w kulturze ma-
sowej są szeroko portretowane.
Najwięcej materiałów można znaleźć na te-
mat procesu rekrutacji i tego, w jaki spo-
sób jest on prowadzony. Pewnie dlatego, że 
wśród odbiorców kultury masowej rekruta-
cja jest etapem powszechnie znanym. Daje 
nam też okazję do zbudowania dobrej drama-
turgicznie sceny starcia dobra (czyli kandy-
data do pracy) ze złem (czyli rekrutującym). 
Wiele materiałów można znaleźć w Interne-
cie, np. skecz na temat wykorzystywania wy-
krywaczy kłamstw w rekrutacji2, skecz na te-
mat prowadzenia stresującej rozmowy 

 ► Warto obejrzeć

•	„Och	Karol	2”,	2011,	Polska,	reżyser:	Piotr	Wereśniak,	producent:	MTL	Maxfilm,	dystrybutor	
w	Polsce:	Studio	Interfilm

•	„Wyjazd	integracyjny”,	2011,	Polska,	reżyser:	Przemek	Angerman,	producent:	Kino	Świat,	dys-
trybutor	w	Polsce:	Kino	Świat

•	„Technicy	magicy”	(The	IT	Crowd),	2006–2010,	Wielka	Brytania,	reżyser:	Ben	Fuller,	Graham	Li-
nehan,	producent:	Channel	4

•	„Biuro”	(The	Office),	2005–2013,	USA,	reżyser:	Ken	Kwapis,	Greg	Daniels,	producent:	NBC
•	„Biuro”	(The	Office),	2001–2003,	Wielka	Brytania,	reżyser:	Ricky	Gervais,	Stephen	Merchand,	
producent:	ASH	Atalla,	dystrybutor	w	Polsce:	Best	Film

•	„W	chmurach”	(Up	in	the	air),	2009,	USA,	reżyser:	Jason	Reitman,	producent:	Paramount	Pictu-
res,	dystrybutor	w	Polsce:	United	International	Pictures	Sp	z	o.o.

•	„W	firmie”	(The	company	man),	2010,	Wielka	Brytania,	USA,	reżyser:	John	Wells,	producent:	The	
Weinstein	Company

•	„Dilbert	Animation”,	1999–2000,	USA,	reżyser:	Rick	Del	Carmen,	James	Hull,	producent:	Idbox,	
United	Media

•	„Zmiennicy”,	1987–1988,	Polska,	reżyser:	Stanisław	Bareja,	producent:	Centralna	Wytwórnia	
Programów	i	Filmów	Telewizyjnych	Poltel

•	„Korporacja	według	Teda”	(Better	Off	Ted),	2009–2010,	USA,	reżyser:	Victor	Fresco,	producent:	
20th	Century	Fox	Television

•	„Misja	kadrowego”	(The	Human	resources	manager),	2010,	Izrael,	Francja,	Niemcy,	reżyser:	
Eran	Riklis,	producent:	2-Team	Productions,	EZ	Films,	dystrybutor	w	Polsce:	Against	Gravity

•	„Zasoby	ludzkie”	(Ressources	humaines),	1999,	Francja,	Wielka	Brytania,	reżyser:	Laurent	Can-
tet,	producent:	La	Sept-Arte,	Haut	et	Court

1 ht tps: //w w w.facebook.com /
PaniZHaeRu?f ref=ts, dostęp: 
13 września 2013 r.
2 Skecz z prog ra mu „Si tcom 
Blow”, łatwy do odnalezienia na 
portalu youtube.com po wpisa-
niu słów kluczowych „lie detec-
tor”; https://www.youtube.com/
watch?v=hFmPRt_B3Tk , do-
stęp: 11 września 2013 r.    
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kwalif ikacyjnej3 lub skecz pokazujący, jak 
rozmowa kwalifikacyjna mogłaby wyglądać 
w czasach pierwotnych4.
Kolejny obszar to szkolenia i tutaj wniosek, 
który się nasuwa, jest dla mnie o tyle smutny, 
że sam szkoleniami się zajmuję. Ale nie spo-
sób znaleźć przykładu filmowego, który po-
kazywałby sensowność prowadzonych dzia-
łań szkoleniowych, zasadność i ich efektyw-
ność. W każdym z materiałów śmiejemy się 
albo z uczestników szkoleń, albo z trenerów, 
albo z obydwu stron. Mamy więc scenę z fil-
mu „Och Karol 2”, w którym głównemu boha-
terowi udaje się oszukać zdenerwowanych 
uczestników, że jego dwugodzinne spóźnienie 
było zamierzone i było zasadne z perspekty-
wy tematu szkolenia. Mamy scenę szkolenia 

z zakresu różnorodności kulturowej z serialu 
„The Office”, w której zadaniem uczestników 
jest traktować ludzi stereotypowo, biorąc pod 
uwagę ich pochodzenie. Mamy wreszcie scenę 
z serialu „Technicy magicy”, w której pokaza-
ne są typowe zachowania uczestników szko-
leń (spóźnianie się, zainteresowanie jedynie 
bufetem, przeszkadzanie trenerowi, rozbija-
nie przebiegu zajęć).
Blisko szkoleń są wyjazdy integracyjne. Jeś-
li chodzi o portretowanie ich, to można za-
uważyć dużą spójność tego, jak o takich im-
prezach mówi się w kulturze masowej i jak 
patrzą na to sami uczestnicy takich wyda-
rzeń. W Polsce mamy film „Wyjazd integra-
cyjny”, dzieło, którego fabułę można streścić 
jednym zdaniem: f irma organizuje wyjazd 

3 Skecz z programu „That Mit-
chell and Webb Look”, łatwy do 
odnalezienia na portalu youtu-
be.com po wpisaniu słów klu-
czowych „that mitchell job in-
terview”; https://www.youtube.
com/watch?v=iRtBvo9grLw, do-
stęp: 11 września 2013 r.
4 Skecz z programu „The Arm-
strong Miller Show”, łatwy do 
odnalezienia na portalu youtu-
be.com po wpisaniu słów klu-
czowych „origins of job inter-
view”; https://www.youtube.com/
watch?v=b56eAUCTLok, dostęp: 
11 września 2013 r.

 ► Wyjazd integracyjny

■ Źródło | http://mleczko.interia.pl/.
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integracyjny, podczas którego Marek Stasiak, 
dyrektor HR, stara się opanować pijaństwo, 
ekscesy seksualne i niszczenie hotelu, któ-
rym oddają się pracownicy firmy. Jeśli spoj-
rzymy na nagłówki artykułów prasowych, 
w których są opisywane wyjazdy integracyj-
ne, znajdziemy takie słowa, jak: „Bez alkoho-
lu nie ma zabawy. Zaczyna się już w autoka-
rze”, „Pierwsze zasada – na wyjeździe to nie 
zdrada”, „Banda pijanych wesołków idzie na 
paintball”). Idealnie w to wpisuje się obra-
zek Andrzeja Mleczki (patrz rysunek: „Wy-
jazd integracyjny”).
Zakończmy zwalnianiem, jednym z najtrud-
niejszych zadań działów HR. Ciekawy i iro-
niczny obraz daje serial „Korporacja według 
Teda”, w którym za każdym razem, „…kiedy 
HR podejmuje decyzję o zwolnieniu, zespół 
ekstrakcyjny wkracza do akcji, zaskakując 
niczego niespodziewającego się pracownika, 
zanim zdąży, on lub ona, usunąć jakąkolwiek 
ważną informację, wartą miliony dla naszych 
konkurentów”. Zespół wynosi zwolnionego 
z jego pokoju, pakując go w jeden kartonik, 
pakuje wszystkie jego papiery i odmalowuje 
ściany w pokoju. W tym samym serialu pada 
genialne zdanie szefa HR-u o zwalnianych pra-
cownikach, którzy próbują zwolnienia unik-
nąć: „Lubię, kiedy uciekają”. Mieliśmy też film 
„W chmurach”, którego ważnym elementem 
było zwalnianie pracowników. Bohater gra-
ny przez George Clooneya zawodowo zajmo-
wał się tymi właśnie procesami. Sam o swojej 
roli mówi w następujący sposób: „Pracuję dla 
firmy, która wynajmuje mnie innym firmom, 
które nie mają odwagi, żeby zwolnić swoich 
pracowników”.

Napisy końcowe

Na początku tego tekstu postawiłem pytanie, 
który obraz okaże się prawdziwy: pesymi-
styczny czy optymistyczny? Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że wygrywa satyra, ironia, 
sarkazm, takich obrazów można znaleźć wię-
cej i są one bardziej wyraziste. Łatwiej uczy-
nić z HR-cowców postaci charakterystyczne, 
podkreślić stereotypowe patrzenie na ich rolę 
i możliwości w firmach, niż zastanowić się na 
poważnie nad ich rolą. Z drugiej strony, gdy 
sięgniemy do kina bardziej ambitnego, więcej 

znajdziemy w nim zrozumienia dla roli HR 
i dylematów tej pracy towarzyszących.
Warto sobie również zdać sprawę z tego, że 
HR często jest personifikacją firmy, jest w fil-
mach i serialach jej twarzą, koncertuje się 
na nim cało „zło” korporacji. Przecież kiedy 
nast aje czas z wol-
nień to HR jest t yl-
ko wykonawcą decy-
zji, kiedy zmaga się 
z biurokracją czy sy-
stemami IT – to częs-
to sam ich wcześniej 
nie tworzył. Żeby być 
szczerym, trzeba też 
powiedzieć, że częs-
to, kiedy ogląda się 
w ymienione pow y-
żej materiały, odnosi 
się wrażenie, że do-
kładnie tak jest w ży-
ciu, że dobrze portre-
tują one środowisko. 
Oczywiście przery-
sowują, wyolbrzymiają, ale opierają się jed-
nak na prawdzie i realnych cechach charakte-
rystycznych HR-owców.
Zapraszam do zapoznania się z filmami i se-
rialami, do których się odwoływałem (patrz 
ramka: „Warto obejrzeć”). Poznawanie tych 
materiałów daje pracownikowi sił perso-
nalnych rzadką okazję do tego, żeby zoba-
czyć się na filmowym lub serialowym ekra-
nie, dostrzec w mediach ziarenko prawdy 
o sobie, poczuć się ważnym jako osoba istot-
na, warta sportretowania w dziełach kultu-
ry masowej.■

Temat artykułu jest rozwijany przez autora na 
łamach bloga „HR w kulturze” (www.hrwkultu-
rze.pl). Znaleźć tam można więcej materiałów 
multimedialnych, fragmentów filmów, seriali 
i skeczy kabaretowych.

Rafał Żak
trener, konsultant, coach, 

współtwórca marki entrepreno. 

Specjalizuje się w realizacji 

projektów rozwojowych dotyczących 

umiejętności menedżerskich oraz 
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