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6
Z	e kierownictwo

i brak kierownictwa

Obecnie efektywne zarz�dzanie polega w znacznej mierze na do-
st�pno�ci i elastyczno�ci. Kierownikom wszystkich poziomów zale-
ca si� prowadzenie polityki otwartych drzwi — powszechnie uwa�a
si� równie�, �e liderzy, którzy dobrze radz� sobie z dwukierunkow�
komunikacj� z pracownikami, s� w stanie osi�ga� znacznie wy�sze
poziomy satysfakcji, zaanga�owania, lojalno�ci oraz produktywno-
�ci. W istocie jednym z najcz��ciej zachwalanych zachowa� kierow-
niczych jest „zarz�dzanie przez spacerowanie”.

Jednocze�nie nadal tu i ówdzie pojawiaj� si� kierownicy, którzy
za swojego mentora zdaj� si� uwa�a� Davida Copperfielda, poniewa�
doskonale radz� sobie ze znikaniem. A gdy znikaj� mened�erowie,
pojawiaj� si� powa�ne problemy, takie jak niezadowolenie, nieufno��,
dezorientacja, niech��, b��dy — lista wydaje si� niesko�czona...

Koncepcja bycia kierownikiem, którego nie ma, nie musi wi�za�
si� z fizyczn� nieobecno�ci�. Jest wielu, którzy przychodz� do pracy,
ale z punktu widzenia interesantów i z perspektywy procesów za-
chodz�cych w firmie równie dobrze mogliby przebywa� na Marsie.
Je�eli ju� uda si� ich z�apa�, nie zadaj� sobie trudu, aby wys�ucha�
pracowników lub udzieli� im jakichkolwiek znacz�cych odpowiedzi.

Nieobecni kierownicy przegapiaj� niezliczone okazje — zw�asz-
cza je�li chodzi o tworzenie produktywnego zespo�u podw�adnych,
utrzymywanie motywacji pracowników, rozwijanie ich umiej�tno-
�ci, nadzorowanie post�pów czy wreszcie osi�ganie wyznaczonych
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celów. Za to s� skuteczni w jednym, kluczowym obszarze: ca�kiem
dobrze idzie im przekonywanie pracowników, �e ich szefowie s� pa-
lantami.

W takich sytuacjach mo�na wdro�y� wiele strategii, zw�aszcza
maj�cych na celu pokazanie nieobecnym kierownikom, �e jako me-
ned�erowie wykazuj� si� skandalicznym niedbalstwem.

A daj�e mi wreszcie spokój...

�
Dostaj� najgorsze zadania. S� skrajnie uci��liwe i nudne, a tak�e nie
daj� mi okazji do rozwoju. Gdy omawiam t� spraw� z kierownikiem,
sp�awia mnie. Ignoruje moje uwagi i mówi, �e stara si� dopasowa�
zadania do umiej�tno�ci pracowników. Jak powinnam si� zachowa�
w takiej sytuacji?
A.F.

Okazywane przez kierowników lekcewa�enie nigdy nie jest do-
brym znakiem. Zwracasz si� do kierownika z powa�nym pytaniem,
a on odpowiada ci frazesami.

Najpierw jednak powinna� przyjrze� si� sobie i zastanowi� si�,
czy mo�esz by� przyczyn� problemu. Czy np. opanowa�a� umiej�t-
no�ci niezb�dne do wykonywania zada�, na których Ci zale�y? Czy
mo�e jest tak, �e Twoje zadania s� wystarczaj�co ambitne, ale wyko-
nywa�a� je tyle razy, �e zd��y�a� si� nimi znudzi�?

Je�eli naprawd� s� Ci przydzielane zadania, których masz dosy�,
i naprawd� wierzysz, �e posiadasz umiej�tno�ci i kwalifikacje pozwa-
laj�ce na wykonywanie bardziej ambitnej pracy, powinna� jeszcze
raz spotka� si� z kierownikiem. Nie staraj si� wyrazi� niezadowole-
nia z konkretnego zadania — zapytaj go raczej, co w�a�ciwie powin-
na� zrobi�, �eby otrzyma� innego rodzaju przydzia�. Nast�pnym
krokiem, jaki nale�y podj��, jest pos�uchanie jego rady i poinformo-
wanie go o tym.

Je�eli nadal b�dzie Ci przydziela� ma�o znacz�ce zadania i cz�-
stowa� frazesami, by� mo�e powinna� zastanowi� si� nad poszuki-
waniem stanowiska, na którym zadania b�d� naprawd� odpowiada�
Twoim umiej�tno�ciom.
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Nie dzi�kuj�

�
Zdecydowanie uratowa�em mojego kierownika za pi�� dwunasta, gdy
mia� odda� pewien pilny projekt. W zamian nie us�ysza�em nawet
„dzi�kuj�”. Jestem zdenerwowany, ale nie jestem pewien, czy powi-
nienem mu cokolwiek powiedzie�. Co sugerujesz?
W.T.

Po pierwsze, chcia�bym zasugerowa� Twojemu kierownikowi, aby
zapisa� si� na kurs zarz�dzania dla t�paków b�d	 kurs dobrych ma-
nier dla t�paków. Naprawd� niewiele mo�e usprawiedliwi� to, �e nie
podzi�kowa� Ci za wykonan� prac�. Mo�e twierdzi�, �e jest przepra-
cowany, przem�czony lub przeci��ony, ale tak naprawd� mo�e cho-
dzi� o to, �e kierowanie lud	mi troch� go przeros�o.

Zanim podejmiesz jakie� dzia�ania, musisz upewni� si�, �e Twój
pryncypa� wie, i� wyci�gn��e� go z k�opotów. Je�eli ma co do tego ja-
kiekolwiek w�tpliwo�ci, brak podzi�kowa� mo�e �wiadczy� co naj-
wy�ej o niewiedzy.

Je�eli jest oczywiste, �e to Ty go uratowa�e�, powiniene� zada� so-
bie pytanie, czy brak wyrazów uznania jest typowy dla jego stylu za-
rz�dzania. Czy jest kierownikiem, który nigdy nie wymienia s�ów
„dzi�kuj�” i „Ci” w jednym zdaniu, czy te� zazwyczaj chwali pra-
cowników, gdy nale�y im si� podzi�kowanie?

Tak czy inaczej, powiniene� omówi� z nim t� spraw�. Nie mów
mu jednak, �e Twoje uczucia zosta�y zranione — uzyskasz lepszy
efekt, gdy zapytasz go, czy z t� robot�, któr� wykona�e� dla niego za
pi�� dwunasta, wszystko by�o w porz�dku. Nawet je�li jest bezmy�l-
nym mened�erem, przynajmniej otrzymasz troch� pozytywnych in-
formacji zwrotnych dotycz�cych rezultatów Twoich stara�. A je�li
podlegasz o�wieconemu kierownikowi, który przez przypadek za-
pomnia� odda� Ci honory, wykorzysta okazj�, by Ci� przeprosi�
i podzi�kowa�.

Istnieje wiele aspektów pracy, za które zwykle nikt nikomu nie
dzi�kuje, jednak uratowanie kierownika przed nieuchronn� kl�sk�
nie powinno by� jednym z nich.
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Nie dzwo� do nas

�
W�a�nie zacz��em prac� jako jednoosobowy dzia� zakupów firmy ma-
j�cej siedzib� w innym stanie. Mój lokalny kierownik mówi, �e to na-
sza siedziba g�ówna ma nam zapewnia� listy kontaktów, ale kierownik
zatrudniony w owej siedzibie twierdzi, �e odpowiada za to w�a�nie
mój lokalny kierownik. Co wi�cej, prezes firmy mia� poinformowa�
mnie, ile b�dzie wynosi� moja prowizja, ale nie odpowiada na telefo-
ny. Czy móg�by� mi poradzi�, co powinienem zrobi�?
J.B.

Mo�e istnie� wiele sytuacji, w których pracownik sobie nie radzi,
ale Ty znalaz�e� si� w sytuacji, w której to pracodawca pope�nia b��-
dy. Faktem jest, �e gdyby pracownik post�powa� tak, jak zachowuje
si� Twój pracodawca, mia�by szans� szybko sprawdzi�, czy nie ma go
po drugiej stronie drzwi do pomieszczenia, w którym odbywa roz-
mow� kwalifikacyjn�.

Chocia� Twój lokalny kierownik oraz kierownik z centrali firmy
graj� w mi�dzyregionaln� wersj� zabawy pod tytu�em „to nie ja za to
odpowiadam”, masz przynajmniej bezpo�redni kontakt ze swoim
lokalnym mened�erem. Powiniene� spotka� si� z nim i asertywnie
przedstawi� swoje pogl�dy na temat aktualnego ba�aganu, przekazu-
j�c mu konkretne informacje dotycz�ce spraw, które uniemo�liwiaj�
Ci wykonywanie powierzonych zada�. Powiedz mu te�, jakich dzia-
�a� oczekujesz od kierownictwa firmy.

Fakt, �e prezes firmy gra z Tob� w „z�ap mnie, je�li potrafisz”,
w istocie �wiadczy o wyst�powaniu kolejnych dwóch problemów. Po
pierwsze, prezes przekazuje Ci komunikat, dzi�ki któremu dowiadu-
jesz si�, jak traktuje Ci� firma, a tak�e jaki obowi�zuje w niej styl za-
rz�dzania (o ile w ogóle jaki� obowi�zuje). Obecnie nawet je�li uda
Ci si� dodzwoni� do prezesa, nie mo�esz si� spodziewa�, �e cokol-
wiek u niego zdzia�asz, naprzykrzaj�c si� niechcian� rozmow� tele-
foniczn�.

Drugi problem polega na tym, �e przed rozpocz�ciem pracy nie
uzyska�e� jasnego o�wiadczenia dotycz�cego otrzymywanej prowizji.
Szczerze mówi�c, wygl�da na to, �e przed przyj�ciem oferty nie
sprawdzi�e� dok�adnie stanowiska. To oczywi�cie wa�ne, aby przed-
stawiciele firmy przepytali Ci� w trakcie procesu selekcji, ale nie za-
pominaj, �e Ty te� powiniene� zada� im kilka pyta�. Podsumowuj�c,
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po zatrudnieniu nowego pracownika �adna ze stron nie powinna
mie� do czynienia z niespodziankami. Niestety, wygl�da na to, �e
w�a�nie bierzesz udzia� w firmowym przyj�ciu-niespodziance.

Teoretycznie mo�e Ci si� uda� zmieni� sytuacj� w firmie, ale je�li
stwierdzisz, �e sprawy nie przybieraj� pomy�lnego obrotu, by� mo�e
warto b�dzie zastanowi� si� nad... zmian� firmy.

Znikaj�ca kierowniczka

�
Od dawna pracuj� w dziale obs�ugi klienta. Problem polega na tym, �e
naszej kierowniczki nie ma co najmniej przez jeden dzie� w tygodniu,
a to przysparza problemów pracownikom oraz klientom. Nie mo�e-
my zwróci� si� z pro�b� o porad� do kierownika ds. zasobów ludz-
kich, poniewa� przyja	ni si� z nasz� kierowniczk�. Nie jeste�my pew-
ni, co robi�.
J.R.

Gdy kierownika cz�sto nie ma w dziale, zwykle brakuje w nim rów-
nie� celów, standardów oraz oczekiwa� zwi�zanych z efektywno�ci�.

Pierwsz� osob�, z któr� powinni�cie porozmawia� o braku kie-
rowniczki, jest w�a�nie ona. Nie powinni�cie spotyka� si� z ni� in-
dywidualnie, ale raczej wraz z grup� odnosz�cych sukcesy pracow-
ników Waszego dzia�u. Je�eli zdecydujecie si� na spotkanie „sam na
sam”, �atwiej b�dzie Was zaatakowa�, a Wasza si�a oddzia�ywania
b�dzie s�absza.

Nie zapomnijcie, �eby w trakcie spotkania z ni� unika� wszelkich
wycieczek osobistych — podawania w w�tpliwo�� jej zaanga�owa-
nia, staranno�ci lub poczucia odpowiedzialno�ci. Najlepiej b�dzie,
je�li przedstawicie jej konkretne sytuacje, w których jej nieobecno��
w sposób wymierny negatywnie wp�yn��a na efektywno�� dzia�u. By�
mo�e �atwiej b�dzie Wam j� przekona�, gdy opiszecie jej, jak tego
rodzaju pora�ki mo�e postrzega� wy�sze kierownictwo.

Wiele osób odczuwa potrzeb� pomagania innym — powinna
ona wyró�nia� zw�aszcza mened�era zajmuj�cego si� obs�ug� klien-
tów. Pami�taj�c o tym, powiedzcie jej, �e podobnie jak klienci po-
trzebujecie jej pomocy, gdy musicie sobie radzi� z pytaniami i proble-
mami, które codziennie napotykacie, wykonuj�c powierzone zadania.
Je�eli naprawd� ma Wam pomóc, musi zobowi�za� si�, �e b�dzie
Wam towarzyszy�.
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Je�eli Wasza kierowniczka nadal uwa�a, �e cztery dni w tygodniu
powinny w zupe�no�ci Wam wystarczy�, powinni�cie zwróci� si�
z problemem do kierownika ds. zasobów ludzkich — niezale�nie od
tego, �e jest jej przyjacielem. Równie� w tym przypadku powinni�cie
pos�u�y� si� metod� polegaj�c� na koncentrowaniu si� na faktach
i opisywaniu niezb�dnej pomocy. Je�eli wspomniany kierownik na-
prawd� jest przyjacielem Waszej kierowniczki, by� mo�e znajdzie
w sobie do�� si�y, aby jej pomóc (a nie tylko bezkrytycznie broni�).

Je�li jednak Wasza kierowniczka b�dzie nadal uwa�a�, �e przy-
najmniej raz w tygodniu nale�y si� jej urlop, powinni�cie zastanowi�
si�, czy nie warto zwróci� si� do wy�szego kierownictwa. Je�eli tak
zrobicie, w ko�cu znajdziecie jakiego� kierownika, który rozumie, �e
tydzie� pracy Waszej kierowniczki powinien polega� na pracowaniu
przez tydzie�.

Gdy przeciwie�stwa si� nie przyci�gaj�

�
Jestem ekstrawertykiem, a moja kierowniczka jest introwertyczk� —
osob� bez wyrazu, z nieprzeniknion�, kamienn� twarz�. To sprawia,
�e trudno mi si� z ni� rozmawia — nie jestem te� pewien, co s�dzi
o mojej pracy. Jak mog� si� lepiej zorientowa�, o czym my�li?
V.A.

To, czy Ty i Twoja kierowniczka jeste�cie introwertykami, ekstra-
wertykami lub dowolnymi innymi „wertykami”, nie stanowi w tym
przypadku problemu. W rzeczywisto�ci problem wi��e si� z tym, �e
kierowniczka nie przekazuje Ci w�a�ciwych informacji zwrotnych
oraz wskazówek dotycz�cych efektywno�ci, a Ty chcia�by� lepiej zro-
zumie�, jak Ci idzie.

Chocia� do�� �atwo jest domy�li� si�, �e musisz sobie radzi� co
najmniej wystarczaj�co dobrze, poniewa� nadal pracujesz w firmie,
trudno to nazwa� pomocn� lub motywuj�c� informacj� zwrotn�.
Tak czy inaczej, kana�y komunikacyjne powinny zosta� otwarte —
wygl�da te� na to, �e to Ty musisz zrobi� pierwszy krok.

Jednak�e zanim podejmiesz jakie� dzia�ania, powiniene� zastano-
wi� si� nad kilkoma kwestiami. Po pierwsze, styl kierowniczki sta-
nowi odzwierciedlenie takich czynników, jak jej osobowo��, wychowa-
nie, wykszta�cenie, warto�ci oraz kultura. Je�eli pragniesz nawi�za�
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z ni� bardziej efektywn� komunikacj�, spróbuj zrozumie� te aspekty
i odpowiednio dostosowa� swój styl. Pami�taj, �e ludziom naj�atwiej
jest komunikowa� si� z osobami, które s� do nich podobne.

Stwierdzi�e�, �e jeste� ekstrawertykiem. Je�eli to oznacza, �e mó-
wisz szybko, g�o�no i bez�adnie, to w przypadku tej kierowniczki
mo�esz budowa� mury zamiast mostów.

Poradzisz sobie z ni� najlepiej, je�li b�dziesz wypowiada� si�
w sposób spokojny, zrównowa�ony i pow�ci�gliwy. Pami�taj�c o tym,
popro� j� o spotkanie maj�ce na celu omówienie Twoich osi�gni��.
W jego trakcie ws�uchuj si� w jej uwagi i poinformuj j�, �e jeste� za-
interesowany rozwojem oraz usprawnieniem swojej pracy, oraz �e
chcia�by�, aby udzieli�a Ci odpowiedniego wsparcia. Powiniene� te�
zasugerowa�, �e chcia�by� regularnie bra� udzia� w tego rodzaju spo-
tkaniach.

Gdy przyjmiesz takie podej�cie, b�dziesz móg� z �atwo�ci� otworzy�
kana�y komunikacyjne, otrzymywa� informacje zwrotne, na których
Ci zale�y, a tak�e informowa� j�, �e jeste� wysoce zmotywowany
i pragniesz osi�gni�� oraz awansów. Je�eli jednak nie zechce si� z Tob�
spotka�, b�dzie to �wiadczy� o jej niekompetencji — powiniene�
wtedy albo stara� si� j� ignorowa�, albo rozejrze� si� za lepsz� prac�.

Kierownik in absentia

�
Nasz prze�o�ony nieustannie dzwoni do mnie lub do mojego wspó�-
pracownika, mówi�c, �e jest chory i zostaje w domu. Dyrektor nasze-
go dzia�u zrezygnowa� z pracy kilka miesi�cy temu , a od tego czasu
nikogo nie zatrudniono na jego miejsce. Nasz prze�o�ony powinien
dzwoni� do swojego szefa, ale woli nie nara�a� si� na zwolnienie.
Przez to wszystko w naszym dziale powsta�o spore zamieszanie. Pro-
simy, porad	 nam co�.
T.P.

W rzeczywisto�ci macie do czynienia z dwojakiej natury proble-
mem — chodzi tu zarówno o z�e zarz�dzanie, jak i o brak zarz�dza-
nia. Aby rozwi�za� powsta�y problem, powinni�cie podj�� dzia�ania
w obydwu wspomnianych obszarach.

Po pierwsze, nale�y skoncentrowa� si� na cz�sto nieobecnym prze-
�o�onym. Powinni�cie usi��� z nim i opisa� fakty zwi�zane z pro-
blemami, które powoduje jego nieobecno��. Mo�ecie mu powiedzie�,
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�e naprawd� chcecie przejmowa� odpowiedzialno�� za nadzór, gdy
go nie ma, a tak�e cieszycie si�, �e macie tak� mo�liwo��. Mo�ecie
nawet przekaza� mu kilka sugestii dotycz�cych kroków, jakie chcie-
liby�cie podj��, aby praca sz�a lepiej, gdy go nie b�dzie.

Powinni�cie jednak doda�, �e Ty oraz Twój wspó�pracownik tak
naprawd� nie macie kwalifikacji, aby kierowa� dzia�em — w rzeczy-
wisto�ci poinformujecie go, �e dzia� na co dzie� potrzebuje sta�ego
i profesjonalnego przywództwa.

Nie zapomnijcie powiedzie� prze�o�onemu, �e z jego punktu wi-
dzenia by�oby rozs�dniej, gdyby dzwoni� do swojego szefa, �e b�dzie
nieobecny. Powinni�cie ponadto doda�, �e planujecie kontaktowa�
si� z jego szefem, gdy w dziale powstan� problemy, z którymi nie
b�dziecie potrafili sobie poradzi�.

Niestety, w rzeczywisto�ci jednym z problemów w tym scenariu-
szu mo�e okaza� si� szef Waszego prze�o�onego. Poniewa� w spra-
wie nieobecno�ci prze�o�ony dzwoni do Was, a nie do swojego szefa,
wygl�da na to, �e jego szef nie ma najnowszych wiadomo�ci na te-
mat tych ci�g�ych nieobecno�ci. W zwi�zku z tym jest ca�kiem mo�-
liwe, �e nie jest na bie��co z niczym, co ostatnio robi� Wasz pryncy-
pa�. Mo�e to oznacza�, �e Wasz� sytuacj� powinna zaj�� si� osoba
zajmuj�ca jeszcze wy�sze stanowisko.

Je�eli spotkacie si� z prze�o�onym, aby omówi� t� spraw�, a on
nadal b�dzie prosi� Was, �eby�cie go kryli, poniewa� planuje kolejne
nieobecno�ci, b�dzie to sygna�em, �e nie stara si� Was wys�ucha�.
By� mo�e na wy�szych szczeblach struktury organizacyjnej znajdzie
si� kto�, kto ch�tniej nadstawi ucha.

Za	atwione (odmownie)

�
Jestem przedstawicielem handlowym du�ej firmy i pracuj� ze star-
szym rang� sprzedawc�. Podzieli� teren i zatrzyma� dobrych klientów
dla siebie, zostawiaj�c mi resztki i problemy. Obydwaj podlegamy wi-
ceprezesowi, który odwo�uje ka�de spotkanie, na które si� z nim
umawiam. Nie chc� by� uwa�any za wichrzyciela, ale co w�a�ciwie
mam zrobi�?
P.J.
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Starszy rang� sprzedawca wydobywa ca�e z�oto z Twojego terenu,
wiceprezes Ci� ignoruje, a Ty si� martwisz, �e zostaniesz uznany za
	ród�o problemów? Szczerze mówi�c, to Ty jeste� jedyn� osob�, która
nie sprawia �adnych k�opotów.

Wichrzyciele to osoby, które nieustannie poszukuj� problemów,
a nie rozwi�za�. Stawiaj�c czo�a problemowi i staraj�c si� znale	�
rozwi�zanie, post�pujesz dok�adnie odwrotnie.

Prawdziwy problem polega na tym, �e uwierzy�e� w mit, zgodnie
z którym osoby domagaj�ce si� swoich praw s� wichrzycielami. W rze-
czywisto�ci nie domagaj�c si� nale�nych praw, narobisz sobie pro-
blemów.

By�oby znacznie lepiej, gdyby� zacz�� dzia�a� zaraz po tym, jak
Wasze terytorium zosta�o podzielone. Ka�dy powa�ny problem za-
wodowy wymaga powa�nej reakcji. Musisz wi�c zdecydowa�, czy
masz zamiar zaj�� si� problemem, czy pozwolisz, �eby zdezorgani-
zowa� Ci prac�. Czekaj�c, a� czas uleczy rany, �atwo jest zaakcepto-
wa� rol� firmowej wycieraczki.

Na szcz��cie nie jest za pó	no, aby co� zrobi� — wygl�da na to, �e
nie masz zbyt wiele do stracenia, je�li zdecydujesz si� dzia�a�. Ponie-
wa� Twój starszy rang� kolega jest zbyt zaj�ty swoimi najlepszymi
klientami, a wiceprezes przybi� piecz�tk� z napisem „anulowano”
na notatkach dotycz�cych wszystkich Waszych zaplanowanych spo-
tka�, czas zastanowi� si� nad odwiedzeniem kilku osób.

Je�eli firma posiada dzia� zasobów ludzkich, powiniene� si� tam
uda�. Je�li jednak jego pracownicy nie oka�� si� szczególnie pomoc-
ni, powiniene� zapozna� si� ze struktur� organizacyjn� i odwiedzi�
kogokolwiek, kto stoi wy�ej ni� wiceprezes.

Tak czy inaczej, w kontaktach ze wspomnianymi osobami nie
powiniene� stara� si� zrówna� kogo� z ziemi�. Najlepiej b�dzie, je�li
szczegó�owo opiszesz swoj� sytuacj�, a nast�pnie poprosisz o suge-
stie dotycz�ce najlepszego sposobu na poradzenie sobie z zaistnia��
sytuacj�.

Dok�adnie przygl�daj�c si� dzia�aniom (lub bierno�ci) swoich
mentorów, zorientujesz si�, jak powiniene� rozwi�za� problem.
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Ograniczona odpowiedzialno��

�
Od kilku lat jestem lojalnym pracownikiem swojej firmy, a ostatnio
zosta�em powo�any na stanowisko wiceprezesa. Mam wysokie kwali-
fikacje, dzi�ki którym firma wiele zyska�a. Jednak�e w trakcie ostatniej
restrukturyzacji mój zakres odpowiedzialno�ci zosta� znacz�co ogra-
niczony. Próbowa�em rozmawia� z prezesem, ale on nie odpowiada
na moje telefony. Co powinienem teraz zrobi�?
A.B.

Wy�si rang� kierownicy mog� przekazywa� pracownikom ko-
munikaty zarówno poprzez to, co mówi�, jak i poprzez to, czego nie
mówi�. Gdy w Twojej pracy zachodz� znacz�ce zmiany, a wysokie
kierownictwo od komunikacji woli korporacyjny kamufla�, mo�esz
spodziewa� si� najgorszego.

Jednak�e jako zatrudniony od dawna, wysoko postawiony pra-
cownik, chc�cy zachowa� si� fair zarówno wobec siebie, jak i firmy,
zanim zastanowisz si� nad podj�ciem dalszych dzia�a�, powiniene�
spróbowa� nawi�za� bezpo�redni kontakt z prezesem. To, �e nie od-
biera Twoich telefonów, nie powinno Ci� zniech�ci�. Je�eli nie chce
rozmawia� z Tob� przez telefon, nalegaj, aby spotka� si� z Tob� oso-
bi�cie. Najlepsi przywódcy firm zawsze znajd� czas, �eby spotka� si�
z kluczowymi pracownikami. Je�eli nie mo�e albo nie chce tego
zrobi�, przekazuje Ci jasny komunikat.

Je�li uda Ci si� zorganizowa� takie spotkanie, zaoferuj prezesowi
najnowsze informacje dotycz�ce licznych sukcesów Twojego dzia�u,
a tak�e przysz�ych strategii i celów. Mo�liwe, i� by� tak zaj�ty „szer-
szym kontekstem”, �e zapomnia� o Tobie i Twoim dziale.

Je�eli nie uzyskasz audiencji, a zmieniony zakres odpowiedzial-
no�ci oka�e si� nie do przyj�cia, powiniene� zarzuci� sieci w�ród in-
nych profesjonalistów z Twojej dziedziny. Chocia� cz�sto bywa tak,
�e liczba kandydatów przekracza liczb� wakatów, firmy rzadko
uskar�aj� si� na nadmiar doskona�ych kandydatów do pracy. Dzi�ki
znacz�cym osi�gni�ciom i stabilnej �cie�ce kariery Twoja warto��
rynkowa jest wy�sza, ni� Ci si� wydaje. Potraktuj szukanie pracy do-
k�adnie tak sam, jak potraktowa�by� wa�ny projekt. Ustal szczegó-
�owy plan obejmuj�cy cele, priorytety oraz terminy, a nast�pnie go
zrealizuj.
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Niezale�nie od tego, czy b�dzie gorzej, czy lepiej, nie powiniene�
liczy� na to, �e Twoja lojalno�� zostanie doceniona. Nie oznacza to, �e
nie powiniene� zosta� doceniony — mo�e si� po prosu okaza�, �e
b�dziesz musia� zmieni� prac�, �eby otrzyma� nale�ne wyrazy uznania.

Mityczne otwarte drzwi

�
Wy�si kierownicy naszej firmy cz�sto mówi� nam, jacy s� dost�pni
i jak wa�na dla nich jest polityka otwartych drzwi. Zwróci�em si� do
kierownictwa z konkretnym problemem, ale mój szef oburzy� si�, �e
tak post�pi�em. Czy zrobi�em co� z�ego?
J.S.

Zastosowa�e� si� do obowi�zuj�cej w firmie zasady otwartych
drzwi, Twój mened�er oburzy� si� na Ciebie, a Ty chcesz wiedzie�, czy
zrobi�e� co� z�ego? A na czym w�a�ciwie mog�aby polega� Twoja wina?

Po pierwsze, to po prostu niedopuszczalne, aby kierownik wybu-
cha� gniewem w takiej sytuacji. A to, �e tak post�pi�, po tym jak spo-
tka�e� si� z wy�szym rang� kierownikiem, �wiadczy o dwóch spra-
wach: Twój prze�o�ony nigdy nie zdob�dzie z�otego medalu za
najlepsze zarz�dzanie, poza tym trudno Ci si� te� dziwi�, �e maj�c
takiego pryncypa�a, zdecydowa�e� si� skorzysta� z dobrodziejstw po-
lityki otwartych drzwi.

Niemniej powiniene� pami�ta�, �e wiele firm prowadz�cych tak�
polityk� oczekuje od pracowników, �e b�d� si� starali rozwi�zywa�
problemy, zwracaj�c si� do bezpo�rednich prze�o�onych, a z dobrej
woli zarz�du skorzystaj� wy��cznie wówczas, gdy nie b�d� zadowo-
leni z rezultatów konsultacji ze swoimi prze�o�onymi. Zwykle gdy
zwracamy si� do wy�szego kierownictwa z problemem, który jest
w stanie rozwi�za� nasz bezpo�redni prze�o�ony, mo�na si� spodzie-
wa�, �e zostaniemy wys�uchani i otrzymamy porad�, zgodnie z któr�
powinni�my si� najpierw skonsultowa� z prze�o�onym, a nast�pnie
ponownie zwróci� do wy�szego kierownictwa, je�li sprawa nie zo-
stanie za�atwiona.

Poniewa� Twój kierownik jest osob� wybuchow�, mo�e wyst�pi�
sytuacja, �e wielu pracowników Twojego dzia�u b�dzie si� zwraca�o
do wy�szych rang� kierowników zamiast do niego. Je�eli b�dzie to
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�wiadczy� o jego ogólnym braku umiej�tno�ci kierowniczych, wy�sze
kierownictwo mo�e zastanowi� si� nad otwarciem dla� zupe�nie in-
nych drzwi.

Z	y duch

�
Naszego kierownika prawie przez ca�y czas nie ma w firmie. Mówi, �e
zajmuje si� public relations oraz marketingiem, ale my uwa�amy, �e
zajmuje si� sprawami osobistymi. Pytanie brzmi: czy powinni�my
zg�osi� to jego szefowi, czy to nie nasza sprawa? Je�eli kierownik do-
wie si�, �e poszli�my do jego szefa, mo�e nam bardzo utrudni� �ycie.
C.S.

Problem nie polega na tym, czy Wasz kierownik zajmuje si� spra-
wami firmy, czy zabaw�, gdy nie ma go w siedzibie, ale raczej na tym,
�e przez wi�kszo�� czasu jest niedost�pny, co przysparza pracowni-
kom problemów.

Dlatego w�a�nie najpierw powinni�cie si� zwróci� do kierownika
w trakcie jednego z jego rzadkich pobytów w firmie i poprosi�, aby
zorganizowa� zebranie dzia�u. Je�eli si� zgodzi, nie zapomnijcie wy-
korzysta� okazji, aby jasno przedstawi� problemy spowodowane je-
go nieobecno�ci�, a nast�pnie zapyta� go, czy zrobi cokolwiek, aby
zapobiec powstawaniu opisywanych sytuacji. Wi�kszo�� kierowni-
ków zrozumia�aby, �e sp�dzanie wi�kszej ilo�ci czasu z za�og� jest
ca�kiem niez�ym pomys�em.

Niemniej je�li Wasz kierownik nie b�dzie chcia� zorganizowa�
takiego zebrania lub je�li zorganizuje je, ale nadal b�dzie praktycz-
nie niewidzialny, powinni�cie si� zwróci� do wy�szego kierownic-
twa. Powiedzcie, �e macie do�� tego, �e Wasz kierownik sp�dza tak
wiele czasu poza siedzib� firmy, a tak�e opiszcie konkretne proble-
my wewn�trzne, które zosta�y spowodowane jego nieobecno�ci�. By�
mo�e istniej� ca�kiem uzasadnione powody cz�stych wycieczek Wa-
szego prze�o�onego, ale (jak wspomnieli�cie) równie dobrze mog�
by� one jego kaprysami. Tak czy inaczej, kierownictwo powinno
zrozumie�, �e w tej sytuacji brakuje Wam w�a�ciwego przywództwa.




