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Kiedy garaż
staje się zacia§ny
Imdłuższe doświadczenie,tym większe moje przekonanie o wazności
jednego z głównych czynników sukcesu firmy - zespołu. Życie nie raz
p okazało, że zbyt wczesne lub zĘt poźne tworzenie systemów HR- owych
niekorzystnie odbija się na dziaŁaniuprzedsiębiorstwa. Niekiedy
doprowadza jenawet do takiego stanu, żenawetsprawna reanimacja
nie pomagaizaczyna się szybszalub wolniejsza agonia.

Katarzyna Tatarkiew!cz

rzez ostatnich 15 lat wprowadzałam na
rynek polski kilka start-upów, głównie
dzialających na rynku nowych techno-

logii. Niekiedy dołączałam do el<ryy złożonejtyl-
ko z trzech współzaŁożycieli i musiałam natych-
miast powiększyc zespół, two rząc od zera proce-
durypoczątkowe. Innl.rn razem zajmowałam się

zbudowaną już strukturą, w której należało ujed-
nolicić systemy i zaplanować dalszy rozwój zgod-
nie z założeniami biznesowymi spółki. Każ-
dy ztych etapów niesie ze sobą odmienne wy-
zwania,jednak wspólną cechą obu jest zmiana
wbudowana w proces tworze nia i związany z nią
strach osób, które biorąw nĘ udział,

pierwsi hamulcowi

Niepokój można zaobserwować nie Ęlko w ze-
spole, lecz także wśród zarządzających, którzy
niekiedy zupełnie nie zdają sobie sprawy z cha-
rakteru poszczegóInych procesów i konieczno-
ści ichwprowadzenia.Owszem, często mają oni
świadomość, że są nieporadni w sprawach za-
rządzania zasobami ludzkimi przy wciążpo-
większającej się skala działania, a co za tym
idzie - corazliczniejszejkadrze. Z drugiej jed,-

nak strony, bronią swojej nieomylności i chęci
sterowania ręcznego jak niepodległości, będąc
de facto głównymi hamulcowymi w rozwoju
firmy. Taka postawa osób zarządzającychpro-
wadzi prosto do katastrofy.

Na początku istnienia start-upu wszyscy pra-
cują na sukces. Kiedy przepali się żarówka, wy-
mienia ją ten, kto pierwszy na ten problem na-
trafi. Nieważne, czy to właściciel, dyrektor, czy
szeregowy pracownik. }ednak na późniejszych
etapach rozwoju otwarte drzwi do pokoju pre-
zesa oznaczaj ą vtr zy mW anie codziennych kon-
taktów zpracownikami, bez powrotu do ręczne-
go sterowania. Menedżerowie powinni koniecz-
nie zdać sobie z tego sprawę, W przeciwnym
razie ucierpi nie Ęlko zespoł, ale i cała firma.

Potrzeby zespołu

W miarę ekspansji start-upów zmianie ulega-
ją również potrzeby pracowników. Początko-
wa euforia i przekonanie, żebierze się udział
w wartościowym i sensownym przedsięwzię-
ciu, zaczynająz czasem ewoluować w stronę
potrzeby fi nansowej stabilizacji, indywidual-
nej motywacji i własnego rozwoju. Bezlapew-
nieniajasnych reguŁgry i określenia ich kon-
sekwencji nie uda nam się utrzymać zespołu
i dynamiki rozwoja.Nadchodzi czas, bypochy-
lić się nad potrzebamipracowniczymi.

Nie oznacza to jednak tworzenia kaskadowej
struktury, która zapewniprzestrzeń do stwo-
tzenia ścieżek rozwoju dla każdego stanowi-
ska. Nie oznacza też wprowadzania do firmy
kogoś z doświadczeniem HR-owym w wiel-
kich firmach ,żĘ zaimplementował procedury
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korporacyjne. Takie rucĘ mogą z kolei dopro-
wadzić do buntu w zespole i wykruszania się
pracowników. Nie przyszli oni w końcu do pra-
cyw zhierarchizowanym środowisku i woleli-
by w takim nie pracować, I znów staje my przed,
widmem rozsadzeniastart-upu od środka.

Złoty środek

Co więc można zrobić wobec tylu niebezpie-
czeństw, przed którymi stoi rozwijająca się fir-
ma? Nie ma niestety uniwersalnej recepty, za-
pewniającej szczęście i sukces na lata. Można
jednak przy odpowiednim podejściu zminima-
lizować działaniami HR-owymi potencjalne
zagrożenia, P rzyjrzyjmy się charakterowi spół-
ki, obszarowi jej działaniaoraz stylowi dotych-
czasowego zarządzania, Dzięki temu zorientu-
jemy się, jakie ma perspektywy, jakie zasoby

ludzkie posiada w tej chwili, a jakich kompe-
tencji będzie szukać niebawem.

Na tej podstawie będziemy mogli dopasować
konieczne r ozw iązania HR- owe, których podsta-
wovryrm celem stanie Ęzapeumienie nie Ęlko suk-
cesu i rozwoju firmy,lecztakże dobrostanu pracu-
jąrych dla niej osób. Dlaczego to takie ważne?

Nowe §tare wyzwanie

Dodatkowym , ale znacznym wyzwaniem w za-
rządzeniuw start-upach są ludzie z młodych po-
koleń, którzy stanowią zazwyczaj więks zość ze-
społu. Musimy pamiętać, że to oni doprowadzili
do rewolucji na rynku pracy, która wciążtrwa.
W jej konsekwencji radykalnie zmieniły się sto-
sunki międzypracownikiem i pracodawcą, Nie
ma już mowyo autorytecie szefa, wynikającym
jedynie ze sztywnej, narzuconej odgórnie }
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Pafieca profi Małgorzata Sidor-Rzqdkowska:

Od czego zacząć tegoroczne lektury? Odpowiedź jest jedna:
od ,,Przyszłości zawodów'' Richarda i Danieta Susskindów!

Niezwykte inspirująca pozycja, zmuszająca każdego z nas
do zastanowienia się nie tytko nad kierunkami rozwoju
(zaniku?) profesji, które reprezentujemy, ate także naC icn
obecną kondycją.

Książka powinna stać się też tekturą obowiązkową nauczy-
cieti szkół wszelkiego typu - od podstawowych po wyżsie
uczelnie. Warto, aby sięgnęli po nią również radzice, l<tórzy
chcą mądrze wspierać wybory zawodowe swoich dzieci.

zaWodóW
Richard

Susskind
Daniel

Susskind

Jak technologia
zmieni pracę
ekspertow
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BudowanLe l,]R-l w organizaqi

hierarchii. Na uznanie i szacunek trzeba sobie
teraz zapracować. I ta zmiana jest bardzo wi-
doczna również z perspektywy HR-u.

Nie zmusimy młodych ludzi do przyjęcia
z gory ustalonych przez nas reguł i procesów.
Nie narzucimy im schematów działania. Nie
uszczęśliwimy na siłę, wmawiając, że dane roz-
wiązanie jest dla nich najlepsz e. Żeby zaspo-
koić potrzeby pracowników z młodych poko-
leń, musimy pochyiic się nad nirni indywidu-
ainie. Poznac ich potrzeby i opinie. Liczyć się
z ich zdaniem, a przede wszystkim o nie pytać.

Wprowadzanym procesom powirrien towa-
r zy szyc więc czytelny komunikat wyj aśn iający,
po co i dlaczego są wdrażane, Co mają na celu
i skąd takie decyzje. Najlepiej, gdyby poprzedza-
ły je skierowane do zespołu pytania sprawdzają-
ce. Ęko w ten sposób możemywdrożyć z suk-
cesem roz,w,iązania HR-owe, z których nasi pra-
colvnicy będą zadowoleni, co przeniesie się na
ef-ektr,u,ność ich pracr.. Skończyły slę już cza-
sy ofelorvirtlitr dużego rr-r,boru benelitów. Teraz
ważna jest iakość, a Ilie ilośc. I to ;akość zależna
od indr-ivic]ualrlr-ch p91179§ pracou.nika. Tuż za
rrią idzie dobra i jasr-ra konlrrrlikacia, która wyni-
ka z urniejętrlosct słuchania i dostrzegarria po-
trzeb zespołu oraz rr-r-cia.qania z teqo rvniosków.

Takie podejście zminimalizu_je stres, a co
za tym idzie, także opór, pr 21, rr-prorr-irdzaniu
nowych rozwiązań cz\.sr-stenórr rr- zespole.
Da równiez większy komfort osobom zarzad,za-
jący-. Ukróci niepotrzebne dr-skusie i plotki,
które mogą doprowadzić do u.ielu nieodrvracal-
nych szkód w firmie,

§* e tege wynika?

W start-upaclr budowanie działu HR rr,arto roz-
począc od osoby, która zna specl,fikę mał1,6|, ą|ę
rozwijających się skokorł,o firm. \\hżrry jest nie
tyle obszar jej dotychczasor,wch działań, ile wła-
śnie znajomość specyfiki start-upowej, To po-
zwoli uniknąc doslownego przenoszenia pro-
cesów korporacyjnych, zabijającl,ch tego typu
przedsiębiorstwa. Skupimv się na naszym ze-
spole, jego potrzebach i priorytetach. A i sam
HR-owiec nie będzte rozczaro\vany pracą, bo do-
łączy do nas z pełną znajomością jej charakteru.

ZacznIlmy od procesów rozwojowych pra-
cowników. ]eżeli o to nie zadbamyjuż na samym

początku, zespóŁ od nas odejdzie. Warto już na
wstępie opracować i wprowadzić jasne regu-
ły rozliczania i systemy motywacyjne. Należy
zarysować przestrzeń samodzielności każdego
z pracowników i reguły niąrządzące, a następnie
konsekwentnie się tego trzym ać,Spójrzmy także
w przyszłość i zastanówmy się, jakie perspekty-
wy możemy zaproponować członkom zespołów
w rozwijającej się strukturze spółki. Dzięki tym
zabiegom zatr zymamy pracowników z najv,ry ż-
szym potencj ałem. Przyciągniemy też nowych,

Zarysowane powyżej obszary działań mięk-
kich bezwzględnie należy zatrzymaćwewnątrz
spółki. Ęko takbędziemymogli elastycznie je
modyfikować w zależności od zmieniającej się
sytuacji wewnętrznej, a także wyjść naprzeciw
ewoluującym potrzebom zespołu. Natomiast
tzw. czynności twarde, cĄi związane z rozlicza-
niem wynagrodzeń, urlopami i szeroko pojęĘmi
kadrami, warto zlecić na zew nątrz. Zaoszczędzi
nam to kosztów, a jednocześniezapewnispraw-
ną obsługę.

Przy wprow adzaniu procesów HR- owych
w start-upach wielokrotnie w moj ej pracy spraw-
dziła się elastycznoś ć, otwartość, umiej ętno ś ć
słuchania i wyciągania wniosków. Indywidual-
ne podejście i chęć rozmowy zkażdym,kto po-
czuł taką potrzebę. Stopniowe oswajanie zarzą-
dzających z koniecznością oddania części od-
powiedzialn ości za zar ządzanie ladźmi or az
zespołu z nieuchronnością przejścia ze stre-
fy pozornego chaosu na wyższy poziom dzia-
łań,,porządkowych". Każde przedsiębiorstwo
dopiero wchodzące na rynek - nieważne, czy
stoi za nimi większy gracz, czy jest to twór ga-
rażowy - jest wyjątkowe i niesie ze sobą inne
wymagania. Kalkowanie rozwiązań z innych
miejsc często się nie sprawdza.Kluczemdo suk-
cesu jest dobra obserwacja i wyciąganie wnio-'"
sków z sytuacji, w której w danym momerrcie
spółka się znajduje. Wyobrażenie o jakimś ide-
alnym, modelowym momencie na wdrażanie
działań HR- owych w organizacji musimy odło-
ży ć na p oĘ nigdy niespełn iaj ący ch się życzeń.l

Katarzyna Tatarkiewicz
jest ekspertką W Zakres e ZarZądzania
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