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Jak obecnie zmienia siĊ rola prawników wewnĊtrznych w firmach:
przyczyny zmian, ich zakres, oczekiwania zarządów – rola
„partnera biznesowego”
Co oznaczają te zmiany z perspektywy zakresu kompetencji i
umiejĊtnoĞci prawników: do czego przygotowuje nas tradycyjna
edukacja prawnicza i ĞcieĪka kariery – rola „eksperta”
Na czym polegają zasadnicze róĪnice pomiĊdzy rolą „partnera
biznesowego” a rolą „eksperta”, a gdzie są páaszczyzny
wspólne
Jak „ekspert” moĪe staü siĊ „partnerem biznesowym” –
najwaĪniejsze bariery w rozwoju i jak sobie z nimi radziü
Gdzie jesteĞmy na tej drodze od „eksperta” do „partnera
biznesowego” i czy warto na nią wchodziü

Co wskazuje na zasadniczą zmianĊ
roli prawników wewnĊtrznych
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Zmieniáo siĊ postrzeganie roli prawnika wewnĊtrznego (PW)
przez zarządy firm – badanie Eversheds „Client Revolution” –
74 % DDP jest postrzeganych jako strategiczni partnerzy
Sami dyrektorzy departamentów prawnych (DDP) inaczej
postrzegają swoją rolĊ zarówno wobec zarządów firm jak i
prawników zewnĊtrznych
Zmieniáy siĊ zasady rekrutacji na stanowisko DDP – w USA
kariery prawnika wewnĊtrznego i zewnĊtrznego ulegáy
rozdzieleniu - warunkiem zostania DDP jest kilkuletnie
doĞwiadczenie jako PW
Zmiana umiejscowienia DDP w hierarchii firmy – Chief Legal
Officer (poziom C- level management: CEO, COO, CFO…)
Przewidywane kierunki zmian na przyszáoĞü – agencje
rekrutacyjne w USA przewidują do 2020 roku 3x wzrost iloĞci
prawników wewnĊtrznych!

Powody zmiany roli DDP
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Wzrost znaczenia zarządzania ryzykiem w tworzeniu strategii firmy:
kryzys ekonomiczny katalizatorem, zmiana z podejĞcia „reaktywnego”
na „proaktywne”
Programy redukcji i zmiany struktury kosztów: aktualnie wydatki na
prawników zewnĊtrznych stanowią 60–40 % caáego budĪetu DDP w
USA, analitycy przewidują zmniejszenie do 30–20 % w nastĊpnych
kilku latach
Rozszerzenie zakresu dziaáania – objecie przez DDP nowych funkcji
korporacyjnych: corporate governance, etyka w biznesie, spoáecznie
odpowiedzialne przedsiĊbiorstwo
Komplikacja otoczenia prawnego – pochodna globalizacji: róĪne
rzeczywistoĞci normatywne, kulturowe, spoáeczne, wzrost znaczenia
regulacji ponadnarodowych
Wzrost „regulacyjnoĞci” paĔstwa w gospodarce jako wynik
aktualnego kryzysu i poprzednich skandali gospodarczych
Wzrost oczekiwania biznesu wobec prawników w zakresie „wartoĞci
dodanej” – wprowadzenie mierzenia ROI i innych parametrów
jakoĞciowych

Jak zmienia siĊ rola prawników wewnĊtrznych w
firmach – matryca zarządzania ryzykiem
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Jak zwiĊkszyü biznesową wartoĞü dodaną:
kluczowe kompetencje partnera biznesowego
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„systemowoĞü” - masz zawsze „trzech klientów” (osobĊ,
organizacjĊ i klientów organizacji)
„proaktywnoĞü” - samodzielnie obserwuj i wyciągaj wnioski;
nie czekaj aĪ przyjdą do Ciebie
„prewencja” - czy zajmujesz siĊ tylko symptomami czy siĊgasz
do przyczyn
„implementacja” - czy moje rozwiązanie zmienia rzeczywistoĞü
- rola struktur i procesów
„strategicznoĞü” - czy najwiĊcej czasu, uwagi i energii
poĞwiĊcam na sprawy naprawdĊ kluczowe dla firmy
„partnerstwo” - jakie mogĊ otrzymaü wsparcie od innych w tym
co robiĊ - nie jestem samotną wyspą!

Partnerstwo biznesowe w praktyce - studium
przypadku „Káopoty z dziaáem HR” (1)
1.

Klient (General Counsel (GC) w Ğredniej wielkoĞci sieci supermarketów
w Wielkiej Brytanii) postanawia ograniczyü wzrastające z roku na rok
koszty procesów pracowniczych rozliczanych po stawkach godzinowych
i ustala staáy budĪet dla kancelarii zewnĊtrznej na roczną obsáugĊ
caáoĞci sporów w tej dziedzinie – 500.000ǧ (poprzednik rok minus 10 %)

2.

Klient jest dla kancelarii strategiczny, wiĊc zlecenie zostaje przyjĊte jednak wzrost liczby sporów i obniĪony budĪet powoduje odzyskanie
jedynie 50% stawek przez kancelariĊ.

3.

Rezygnacja ze zlecenia grozi caákowitą utratą klienta – co robiü?!

Partnerstwo biznesowe w praktyce - studium
przypadku „Káopoty z dziaáem HR” – rozwiązania (2)
1. GC proponuje Kancelarii przedáuĪenie kontraktu na kolejne 4 lata i pomoc w
peánym dostĊpie do personelu HR, Īeby ustaliü przyczyny tak duĪej iloĞci
spraw sądowych oraz stworzyü systemowe rozwiązanie problemu – analiza
typów sporów sugerowaáa GC, Īe sprawy są symptomem szerszego problemu
– dziaá HR nie korzystaá dotychczas ze wsparcia GC (poza sporami).
2. GC tworzy ramy wspóápracy dla projektu budując relacjĊ z dyrektorem HR i
wspólną agendĊ pomiĊdzy dziaáami na bazie celu biznesowego – obniĪenie
iloĞci sporów pracowniczych = wzrost retencji pracowników oraz wyĪsza
satysfakcja i motywacja w pracy.
3. Przeprowadzona przez kancelarie zewnĊtrzną analiza przyczyn sporów,
wsparta wywiadami z menadĪerami liniowymi i pracownikami HR, wskazaáa
na kluczowe przyczyny powstawania konfliktów pracowniczych.
4. Rozwiązaniem systemowym okazaáo siĊ przeprowadzenie szkoleĔ dla
menadĪerów liniowych, stworzenie nowych wzorów umów, jasnego
regulaminu pracy, wprowadzenie systemu „wczesnego ostrzegania”
5. Po szeĞciu miesiącach od wprowadzenia nowych rozwiązaĔ iloĞü sporów
spadáa o 60%.

Jakie umiejĊtnoĞci, przekonania i wartoĞci umoĪliwiają
prawnikom stawanie siĊ partnerem biznesowym
1. Tworzenie trwaáych i opartych na zaufaniu relacji z róĪnymi
wspóápracownikami – efektywna komunikacja z róĪnymi „mapami Ğwiata”;
budowanie zaufania przez wáasną wiarygodnoĞü, rzetelnoĞü, chĊü udzielania
wsparcia; rozpoznawanie wáasnych potrzeb i potrzeb innych ludzi
2. Widzenie „szerszego obrazka” – wáasna ciekawoĞü Ğwiata i otwartoĞü na róĪne
doĞwiadczenia; zdolnoĞci do obserwacji i szukania gáĊbszych przyczyn;
kreatywnoĞü i pragmatycznoĞü
3. Aktywne branie spraw we wáasne rĊce (postawa przywódcy) – umiejĊtnoĞü
tworzenia szerszej koalicji, by przeprowadziü zmiany w kontekĞcie korporacyjnej
polityki
4. MyĞlenie w dáuĪszym horyzoncie czasowym – dokąd zmierza firma i rynek na
którym dziaáa, jakie są skutki tych zmian, w co warto inwestowaü czas i energiĊ i
jak ustalaü dáugofalowe priorytety
5. Tworzenie wspólnoty – jakie wartoĞci faktycznie dziaáają w moim zespole i jaki
jest mój wkáad; co dajĊ z siebie innym – jak ich rozwijam i motywujĊ, jak dzielą siĊ
pracą i odpowiedzialnoĞcią
6. Pragmatyzm, praktycznoĞü, nastawienie na osiąganie wymiernych
biznesowo efektów – czy to co robiĊ faktycznie zmienia rzeczywistoĞü,
wprowadza nową jakoĞü

Skąd mam to wszystko umieü?
Tradycyjny Model Ksztaácenia i rozwoju prawników
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Podstawą autorytetu i sukcesu jest wiedza oraz kompetencje intelektualne –
zdolnoĞü do analitycznego myĞlenia, erudycja, logika, nastawienie na
szczegóáy, racjonalnoĞü argumentacji, perfekcjonizm
Nastawienie na indywidualny sukces, autonomiĊ dziaáania i rywalizacjĊ –
koncentracja na sobie i swojej „mapie Ğwiata”
MyĞlenie reaktywne – klient dostarcza fakty, moją odpowiedzialnoĞcią jest na
tej podstawie daü rozwiązanie normatywne, jeĞli fakty lub okolicznoĞci są
báĊdne - to problem klienta!
Formalizm – nastawienie na procedury; formalną poprawnoĞü, a nie
praktyczną efektywnoĞü; „sztywny” styl komunikacji – emocje są
„nieprofesjonalne”, trzymanie dystansu
Sceptycyzm, nieufnoĞü - nastawienie na znajdowanie róĪnic, najgorszych
scenariuszy i zagroĪeĔ; minimalizacja ryzyka
Ramy zlecenia od klienta wyznaczają ramy rozpatrywanej „czaso-przestrzeni”
– interesują nas tylko bezpoĞrednie skutki i bezpoĞrednie nastĊpstwo
czasowe

To wszystko przygotowuje nas do roli „eksperta”

liczy siĊ racjonalnoĞü, wiedza to
Ĩródáo autorytetu, profesjonalizm
wyklucza emocje, najwaĪniejsze
to ograniczyü ryzyko, autonomia,
indywidualizm, rywalizacja,
prestiĪ, autorytet, perfekcjonizm,
wiernoĞü zasadom, etycznoĞü

Jestem ekspertem - mam
znaleĨü prawne rozwiązanie.
Jestem profesjonalistą –
trzymam siĊ form i zasad.
Jestem mecenasem – naleĪy mi
siĊ szacunek.

zmiana adaptacyjna

zmiana
techniczna

Bariery rozwojowe

analitycznoĞü, szukanie
róĪnic, rozwiązywanie
problemów, uczenie siĊ

Indywidualne lub systemowe

TOĩSAMOĝû
(Kim jestem,
jak to robiĊ?)

PRZEKONANIA
i WARTOĝCI
(Dlaczego, co jest
w tym waĪne?)

ZACHOWANIA
i UMIEJTNOĝûI
(Co i jak?)

Ekspert i Partner biznesowy to dwie róĪne mapy Ğwiata
Jak je pogodziü? Jak przejĞü z jednej do drugiej?
kreatywnoĞü,
obserwacja, zbieranie
danych, praktycznoĞü,
budowanie relacji
liczy siĊ budowanie relacji,
tworzenie zaufania, wartoĞci i
skutecznoĞü dziaáania to Ĩródáo
autorytetu, empatia podstawą
profesjonalizmu, ryzykiem moĪna
zarządzaü, pragmatyzm,
celowoĞü, wspóápraca, bliskoĞü,
elastycznoĞü, partnerstwo
Jestem przywódcą zespoáu, który wspiera
biznes za pomocą kreatywnych rozwiązaĔ
Jestem wspóátwórcą strategii firmy
Jestem partnerem dla czáonków zarządu
w szukaniu praktycznych i zgodnych z
prawem rozwiązaĔ
Jestem straĪnikiem etycznego biznesu

Jak pokonujemy bariery rozwojowe czyli o DDP,
który miaá problem z „delegowaniem”
Czego chcĊ?

Co robiĊ, Īeby siĊ nie udaáo?

Czego siĊ obawiam?

1. Chciaábym potrafiü
skutecznie delegowaü – tak
przekazywaü zadania i
odpowiedzialnoĞü za ich
wykonanie by dostawaü
gotowe rozwiązania zgodne
z ustaleniami
2. ChcĊ wreszcie zajmowaü
siĊ tym co waĪne, a nie tym
co pilne, ustaliü priorytety i
mieü czas na refleksje, a
nie ciągáy bieg
3. ChcĊ wychodziü z pracy o
ludzkiej porze, mieü czas
dla najbliĪszych i na
uprawianie sportu
4. ChcĊ Īeby reszta dziaáu teĪ
czuáa siĊ odpowiedzialna
za ostateczne rezultaty
tego co robimy i jak
jesteĞmy postrzegani w
firmie

1. Nie mam cierpliwoĞci i czasu
Īeby tak siedzieü i táumaczyü
od A do Z
2. Nie opisuje jasno moich
oczekiwaĔ, chcĊ Īeby ludzie
siĊ domyĞlali o co mi chodzi,
co jest dla mnie w tym waĪne
3. Nie przekazujĊ peánego
kontekstu sprawy – czego to
jest czĊĞcią i jak to siĊ ma do
celów firmy
4. Trudno jest mi dawaü
informacjĊ zwrotną jak coĞ jest
Ĩle robione, wolĊ to zabraü i
zrobiü sam
5. Jak pomyĞlĊ ile miaábym siĊ
natáumaczyü to juĪ wolĊ to
zrobiü sam
6. Brak mi zaufania, Īe znajdą
dobre rozwiązanie caákiem na
wáasną rĊkĊ, juĪ wolĊ im daü
rozwiązanie i niech dorobią
resztĊ

1. Zamiast robiü to na czym
siĊ dobrze znam
(rozwiązywaniu
problemów) bĊdĊ robiá coĞ
co jest nowe i budzi
niepewnoĞü
2. PrzestanĊ siĊ rozwijaü
jako ekspert – nie po to
koĔczyáem studia i
aplikacjĊ, Īeby zajmowaü
siĊ jakimĞ zarządzaniem
3. Nie potrafiĊ sobie radziü z
trudnymi emocjami,
czasami jak dostaje coĞ
caákiem innego niĪ
chciaáem czujĊ
wĞciekáoĞü, gdy muszĊ
krytykowaü pracĊ innych.
Oni czĊsto teĪ odbierają to
emocjonalnie
4. JeĞli przekaĪe im
odpowiedzialnoĞü i dam
wolną rĊkĊ w szukaniu
rozwiązaĔ, to zawalimy
terminy jak przyjdą z
czymĞ bez sensu

Razem 21 skutecznych
sposobów Īeby nie osiągnąü
tego co bardzo chcemy !

Jakie za tym stoi
fundamentalne
przekonanie?
ħródáem mojego
autorytetu i
powodem tego, Īe
zostaáem ich
szefem jest to, ze
jestem najlepszym
ekspertem z nich
wszystkich.
O mojej wartoĞci w
firmie decyduje to
co potrafiĊ jako
prawnik!

Model drogi rozwojowej od eksperta do partnera
biznesowego – czego muszĊ siĊ „nauczyü”
a czego „oduczyü”
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Nauka przez refleksjĊ i dziaáanie (action inquiry)

Tworzenie
indywidualnego
planu rozwoju
(coaching)

Ewaluacja
doĞwiadczenia i
osiągniĊtych
rezultatów (coaching)

Nabywanie nowej
wiedzy i
umiejĊtnoĞci
(warsztaty)
Ustalenie planu
praktycznych
dziaáaĔ (coaching)

Doskonalenie
wiedzy i
umiejĊtnoĞci
(warsztaty)
Praktyka i bieĪąca
ocena osiąganych
rezultatów

Gdzie jestem teraz na tej drodze?
(i czy jest to droga dla mnie?)

EKSPERT

PARTNER
BIZNESOWY

DziĊkujĊ za uwagĊ.

