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Opinia - Małgorzata Skibińska

Rozwiązanie
dla organizacji
skoncentrowanej
na ludziach

Małgorzata
Skibińska
jest dyrektorką
Departamentu
Personalnego w Provident
Polska S.A.

Nowoczesne piony lub departamenty HR
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sowych. Provident Polska jest dobrym przykła

wać HR w ich realizacji. Firmy, które identyfikują
obszar ludzi jako jeden z podstawowych filarów

dem organizacji,która uznaje ludzi za kapitał, za
dobro, w które warto inwestować i tworzyć ta
kie warunki pracy, aby potwierdzać na każdym

strategii biznesowej, muszą budować struktury
w taki sposób, aby zespoły HR były blisko bizne
su i stanowiły jego integralną część. To są te or
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tem możliwe, aby model tradycyjny, którego ce
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uniwersalnych zasad, które mają zastosowanie
w każdej organizacji.
Niewątpliwie pierwszą z nich jest ustalenie, czy
model partnerski jest odpowiedni dla konkret
nego przedsiębiorstwa. Osobiście głęboko wie
rzę, że siłą każdego przedsięwzięcia są ludzie
i to właśnie oni są źródłem sukcesów, ale ak
ceptuję też fakt, iż ta filozofia może być dla nie
których obca. Jakkolwiek konieczne jest ustale
nie i doprecyzowanie tego, co jest ważne dla or
ganizacji, misja niewątpliwie pomaga, ale musi
być szczera i prawdziwa. Dopiero wówczas moż
liwe jest podjęcie decyzji: tradycyjny model
kadrowo-płacowy czy nowoczesny HR business
partner dysponujący szeroką wiedzą teoretycz
ną i praktyczną, wspierający biznes od strony
spraw personalnych.
Wdrażając model partnerski, należy pamię
tać o kluczowej zasadzie, jaką jest komunika
cja, wspólne ustalanie z biznesem wzajemnych
oczekiwań, zasad współpracy, prezentacja roli.
Wydaje mi się, że świadomość, iż tak samo ro
zumiemy i postrzegamy pewne sprawy, znacz
nie ułatwia późniejszą współpracę, dlatego też
w Provident Polska mocno dbaliśmy o ten ob
szar na etapie tworzenia HR business partneringu, ale dbamy także i teraz przy okazji bieżącej
współpracy.
To co można wykorzystać na etapie wdrażania
modelu partnerskiego, to celebrowanie i ekspo
nowanie nawet drobnych sukcesów, prezento
wanie korzyści osiąganych dzięki i przy współ
pracy z HR business partnerami. Doskonale pa
miętam, że na etapie osadzania nowego modelu
bardzo aktywnie poszukiwaliśmy możliwoś
ci wspierania biznesu i faktycznie zostaliśmy
zaproszeni do współpracy przy dużym projek
cie rekrutacyjnym realizowanym dla departa
mentu sprzedaży. Cały zespół pracował w spo
sób niezwykły i odnieśliśmy spektakularny suk
ces, który w pewien sposób legitymizował naszą
strukturę i rolę.
Dobrą praktyką, którą dzielę się zawsze przy
okazji różnych debat, jest dopasowywanie struk
tur HR business partnerów do struktur kluczo
wych partnerów biznesowych. Ma to szczegól
nie zastosowanie w organizacjach rozproszo
nych, tzw. terenowych. Podział geograficzny
i odpowiedzialność za poszczególne oddzia
ły spółki jest zawsze spójna z podziałem nasze
go departamentu sprzedaży. Takie rozwiązanie

gwarantuje, że HR business partner współpracu
je zawsze tylko z jednym dyrektorem sprzedaży.
Korzyści są niekwestionowane: mocne skoncen
trowanie na kliencie wewnętrznym, lepsza ko
munikacja, rozumienie potrzeb, zaangażowa
nie, dostarczanie rozwiązań szytych na miarę.
Podobną praktykę zastosowaliśmy także w biu
rze głównym.
Naszą przygodę z HR business partneringiem
rozpoczęliśmy w 2007 r., wdrażanie realizowa
liśmy w dwóch etapach. Takie rozwiązanie było
przemyślane i celowe. Przede wszystkim zyskali
śmy czas na zbudowanie dobrych i stabilnych re
lacji z biznesem, pozbawionych agresywnej in
gerencji, jak również na rozwój i przygotowanie
kadr. Pierwszym etapem było tworzenie struk
tur tzw. terenowych, co w praktyce polegało na
przeniesieniu, dotychczas skoncentrowanych
w biurze głównym, stanowisk specjalistycznych
do naszych oddziałów. Kolejnym działaniem było
zdefiniowanie docelowej roli HR business part
nera i porównanie jej z dotychczasową rolą spe
cjalistyczną. Rozpoczęliśmy roczny, intensywny
program rozwoju, realizowany we współpracy
z zewnętrznym dostawcą. Wszystko po to, aby
wykorzystując potencjał zespołu, dynamicznie
przekształcać specjalistów w profesjonalnych
HR business partnerów. Na pytanie, czy udało
się zrealizować ten plan, odpowiadam, że sukce
sem jest to, iż wiele osób wykorzystało szansę,
jaką przyniosła zmiana, są nadal częścią organi
zacji i zespołu, a dwie osoby zajmują stanowiska
menedżerskie.
Profesjonalizacja zespołu jest zresztą naszym ce
lem nadrzędnym. Zespół musi się rozwijać i do
skonalić, być atrakcyjnym dla biznesu, kreować
rozwiązania, inspirować, odważnie wygłaszać
opinie, dzielić się wątpliwościami. HR business
partner to osoba dobrze przygotowana mery
torycznie, znająca przepisy prawa pracy, obszar
miękkiego HR-u, znająca i rozumiejąca biznes, ale
też godna zaufania i działająca etycznie. Po kil
ku latach od wdrożenia business partneringu
z ogromnym zadowoleniem obserwuję wzrasta
jące oczekiwania menedżerów w stosunku do HR.
Kierownicy liniowi, menedżerowie wyższego
szczebla, dyrektorzy widzą, jak funkcjonuje HR
i jak przyczynia się do wdrażania zaplanowa
nych strategii, umożliwia egzekwowanie planów
biznesowych, dostarcza konkretnych korzyści.
To ogromny sukces całego naszego zespołu!*

