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Quo vadis?

Henryk Sienkiewicz zapewne nie przypuszczaï, jak bardzo popularna stanie siÚ jego wydana w 1896 roku powieĂÊ. Ukazaï w niej
realia staroĝytnego Ăwiata, doĂÊ wiernie przedstawiajÈc Rzym pod
panowaniem Nerona. Z pewnoĂciÈ na podkreĂlenie zasïuguje takĝe
przedstawienie przez niego losów chrzeĂcijan na poczÈtku naszej
ery wraz z…
Zwolnijmy trochÚ, gdyĝ nie do koñca twórczoĂci Sienkiewicza
zostaïo poĂwiÚcone to opracowanie — choÊ z pewnoĂciÈ i w tym
zakresie dowiedzielibyĂmy siÚ czegoĂ niezwykle ciekawego. Zatem
z jakiego powodu zostaje tutaj przywoïana powieĂÊ bÚdÈca próbkÈ
moĝliwoĂci jednego z najwiÚkszych polskich pisarzy?
Tytuï tej sïynnej powieĂci zdaje siÚ pasowaÊ do treĂci poradnika
z zakresu budowania relacji pracowniczych. Quo vadis, Domine?
Tak brzmi pytanie zadane zgodnie z legendÈ przez apostoïa Piotra
Chrystusowi, gdy ten, podÈĝajÈc jednym z rzymskich traktów, zmierzaï wprost ku Wiecznemu Miastu1. Czy podobne sïowa moĝe
wypowiedzieÊ pod wïasnym adresem menadĝer pragnÈcy zbudowaÊ wïaĂciwe relacje z pracownikami? Bez dwóch zdañ tak.
1

¥w. Piotr za namowÈ chrzeĂcijan zmierzaï wïaĂnie wtedy w kierunku
przeciwnym…
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¥w. Piotr, sïyszÈc odpowiedě mijajÈcego go nauczyciela,
doznaï konsternacji — zostaï zmuszony do zweryfikowania sensu inicjowanych przez siebie dziaïañ (ucieczka z Rzymu i porzucenie wspóïwyznawców nie zostaïy ocenione pozytywnie). W przypadku menadĝera zadajÈcego sobie pytanie z tytuïu powieĂci
Sienkiewicza sprawy mogÈ siÚ mieÊ podobnie — i on moĝe porzuciÊ
wybranÈ przez siebie drogÚ. Czy ma jakÈĂ alternatywÚ? OczywiĂcie,
ĝe tak! Wszak nie do koñca musi chodziÊ o zweryfikowanie sensu
inicjowanych przez niego dziaïañ, gdyĝ pytanie tego typu moĝe mieÊ
znacznie szerszy kontekst. WyjaĂniÚ tÚ kwestiÚ obrazowo. SiÚgnijmy
do porównania z ulubionymi dzieciÚcymi zabawkami – wiatraczkami. Kaĝdy laik wie, ĝe w tych przedziwnych konstrukcjach siïa
wywierana na skrzydïa przez powietrze przetwarzana jest na ruch
obrotowy. Miniwiatraki wirujÈ, wywoïujÈc radoĂÊ u dzieci i budzÈc ich zachwyt. Ludzie doroĂli mogÈ siÚ upodabniaÊ do tych
zabawek, podobnie jak i one krÚcÈc siÚ nieustannie wskutek… no
wïaĂnie — cóĝ wprawiaÊ ich bÚdzie w tego typu ruch? Otoczenie?
ByÊ moĝe — nie musimy siÚ jednak nad tym rozwodziÊ. Waĝniejsze jest bowiem to, ĝe z dziaïania przypominajÈcego ruch wiatraka
nie bÚdzie wynikaÊ nic, jeĂli osoby go doĂwiadczajÈce nie zostanÈ
„podïÈczone” do wiÚkszej instalacji (moĝna zastÈpiÊ to okreĂlenie
czymĂ bardziej pasujÈcym do kontekstu tegoĝ opracowania, a jeĂli
siÚ na to zdecydujemy, to najodpowiedniejsze okazaÊ siÚ moĝe sïowo „organizacji”). W jaki sposób odbywa siÚ owo przyïÈczenie?
NajproĂciej wskazaÊ cel…
Nie kaĝdy musi wiedzieÊ, dokÈd zmierza. Ale z punktu widzenia pracownika i prowadzenia przez niego sensownych dziaïañ bÚdzie dobrze, gdy zyska on ĂwiadomoĂÊ w tej mierze. Nie moĝna
tego osiÈgnÈÊ czy teĝ poprawiÊ ĂwiadomoĂci na tym polu, nie przekazujÈc wiedzy dotyczÈcej celu dziaïania. Jest to absolutny fundament. RozpoczynajÈc od niego drogÚ prowadzÈcÈ do zbudowania
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naleĝytych relacji pomiÚdzy menadĝerem a szeregowym pracownikiem firmy, znaczÈco podnosimy wïasnÈ skutecznoĂÊ w tej mierze. Skoro tak, to moĝe rozwiñmy nieco temat wiÈĝÈcy siÚ z wyznaczaniem celów.
PORADA NR 1
Zwykli, szeregowi pracownicy majÈ prawo narzekaÊ na atmosferÚ w pracy,
psioczyÊ na szefa czy teĝ dodawaÊ do jego oceny sytuacji wïasne komentarze. Nie sÈ maszynami, które raz zaprogramowane bÚdÈ pracowaïy,
utrzymujÈc swój rytm na akceptowalnym poziomie, i dziÚki drobnym
korektom ustawienia osiÈgnÈ satysfakcjonujÈcÈ wszystkich powtarzalnoĂÊ.
Z luděmi naleĝy postÚpowaÊ nieco inaczej. Kaĝdy zespóï jest zbiorem
indywidualnoĂci. Dlatego szef musi wykazaÊ siÚ umiejÚtnoĂciÈ podchodzenia do kaĝdego z ludzi w nieco inny sposób. W stosunku do niektórych moĝna pozwoliÊ sobie na maïo wybredny ĝart, ale taki sam ĝart
wypowiedziany pod adresem innych przyniesie niepoĝÈdane efekty. Miejmy
to na uwadze, rozmawiajÈc z pracownikami.

Dlaczego jest to takie waĝne? Hm… niech nikogo nie zastanawia podtekst kryjÈcy siÚ w tym pytaniu. Warto uĂwiadomiÊ sobie
pewien drobiazg — znacznie ïatwiej zarzÈdza siÚ luděmi, gdy ci…
zarzÈdzajÈ sobÈ. Przywódca w stadzie uzyskuje posïuch gïównie za
pomocÈ siïy i przewagi fizycznej. A w firmie? Na chwilÚ obecnÈ
ograniczmy siÚ jedynie do stwierdzenia: za pomocÈ metod nieco
odmiennych. Zamiast drÈĝyÊ tÚ kwestiÚ, zastanówmy siÚ przez
moment — w jaki sposób osiÈga siÚ stan, w którym zarzÈdzanie
przychodzi z ïatwoĂciÈ?
To przecieĝ banalnie proste i za chwilÚ kaĝdy czytajÈcy te sïowa
zgodzi siÚ z tym stwierdzeniem. NaprawdÚ? OczywiĂcie, ĝe tak —
wszak chodzi o to, aby kaĝdy pracownik poznaï cel, czy teĝ aby
kierunek, w jakim pracownik powinien zmierzaÊ, zostaï po prostu
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wyznaczony. PamiÚtajmy, ĝe patrzymy na sprawÚ budowania relacji
z podwïadnymi, a nie na caïoĂÊ zarzÈdzania. Gdyby rzecz dotyczyïa znacznie szerszego ujÚcia sprawy, a o takim przecieĝ mówiÊ
moĝna z punku widzenia zarzÈdzania, mogïoby siÚ to okazaÊ niewystarczajÈce. Jednakĝe z perspektywy interesujÈcego nas tematu
wyĂmienicie z nim wspóïgra i z powodzeniem moĝe uchodziÊ
za pierwszy krok czyniony na drodze prowadzÈcej do zbudowania
relacji.
PORADA NR 2
Kaĝdy pracownik oprócz swoich zwykïych zadañ powinien znaÊ efekt, jaki
jego praca wywiera na caïÈ organizacjÚ. Niech przestanie byÊ maïym trybikiem w zarzÈdzanej przez menadĝera maszynie, a stanie siÚ jej krytycznym ogniwem, od którego tak naprawdÚ wszystko zaleĝy. Wszystko
sprowadza siÚ do zmiany w podejĂciu menadĝera i warto wiedzieÊ, na
czym powinna ona polegaÊ. Gdy tylko ten zrozumie, jak naprawdÚ wiele
zaleĝy od otaczajÈcych go pracowników, byÊ moĝe pokusiÊ siÚ bÚdzie
mógï o zwykïÈ, niemalĝe towarzyskÈ rozmowÚ z nimi. Od czasu do czasu
nawet siÚ uĂmiechnie, otworzy szeroko drzwi swojego gabinetu, zainteresuje siÚ codziennymi problemami pracowników i nawet okaĝe im
wsparcie w procesie ich rozwiÈzywania.

Co moĝe staÊ siÚ celem dla pracownika codziennie montujÈcego fotele biurowe? Moĝe przykrÚcenie szeĂciu Ărub w kaĝdym
z nich? Nie brzmi to czasem zbyt banalnie? Raczej tak. Zmodyfikujmy zatem nieco powyĝsze sformuïowanie: celem dla pracownika
jest przykrÚcenie 1200 Ărub. SkÈd ta zmiana? Skoro w kaĝdym
z foteli ma przykrÚciÊ szeĂÊ, a zmianowa produkcja wynosi dwieĂcie sztuk, zatem jako iloraz w tym równaniu powinna pojawiÊ siÚ
przedstawiona powyĝej wartoĂÊ. Czy to dokïadnie oddaje kierunek,
w jakim pracownik powinien zmierzaÊ?
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Z ust wielu osób moglibyĂmy usïyszeÊ potwierdzenie. Nie
wzbraniajmy siÚ jednak przed poznaniem zdania oponentów. Dlaczego? Poniewaĝ uĂmiech z twarzy menadĝera, który tak wyznaczyï cel, zniknÈÊ moĝe juĝ po pierwszym sygnale od klienta. A ten
moĝe byÊ nad wyraz jasny — gdy siadam na wyprodukowanym
w Twojej firmie krzeĂle, coĂ mnie kïuje...
ZAPAMI}TAJ
OczywiĂcie kaĝdemu menadĝerowi naleĝy ĝyczyÊ, by pracownicy codziennie budzili siÚ z uĂmiechem na twarzy i z ochotÈ ruszali do pracy. Jednak nie zawsze tego typu reakcje stanÈ siÚ ich udziaïem. Warto obserwowaÊ ich zachowanie, jednoczeĂnie zadajÈc sobie pytanie: gdzie mógï
zostaÊ popeïniony bïÈd? A lista ewentualnych negatywnych i psujÈcych
atmosferÚ zjawisk jest naprawdÚ dïuga. Wymieñmy tutaj tylko najczÚĂciej spotykane, dla uïatwienia nazywajÈc je „magicznÈ siódemkÈ”:


dokonywanie zmian i informowanie o nich w ostatniej chwili,



wydïuĝanie czasu pracy kosztem czasu wolnego (nawet w weekendy),



karanie za bïÚdy,



brak procedur dziaïania czy teĝ ustalonych schematów pracy,



wymaganie podejmowania szybkich decyzji,



realizowanie kosztem pracy zespoïowej indywidualnych celów,



stosowanie praktyki „szukania winnych” w razie niedopeïnienia
obowiÈzków.

No cóĝ, jeĂli pracownik przykrÚciï naleĝytÈ liczbÚ Ărub, zrealizowaï swój cel. Ale interpretujÈc cel dosïownie: dla pracownika wcale
nie byïo istotne, ĝe przykrÚca niewïaĂciwe Ăruby. Nieprawdopodobne? Wcale nie. Tego typu sytuacje zdarzaïy siÚ, majÈ miejsce
teraz i przydarzyÊ siÚ mogÈ w przyszïoĂci.
Moĝna powiedzieÊ, ĝe na samym poczÈtku zostaï popeïniony
bïÈd. Nie jest tajemnicÈ, ĝe nakreĂlony dla pracownika cel zostaï
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postawiony, mówiÈc oglÚdnie, niewïaĂciwie. Zatem cóĝ takiego
powinno zostaÊ w nim zawarte? OczywiĂcie tysiÈce razy sïyszeliĂmy
juĝ o SMART. Nie bÚdziemy siÚ tym zajmowaÊ. Zamiast tej metody
ustalania celów poruszymy kwestiÚ znacznie czÚĂciej umykajÈcÈ
z pola widzenia menadĝerom. Mowa w tym miejscu o wskazaniu
pracownikom spraw, których po prostu nie dostrzegali.
PORADA NR 3
Co wiÈĝe siÚ z odkryciem istnienia w firmie czy teĝ w zespole któregokolwiek z czynników wymienionych w zakresie „magicznej siódemki”?
Odpowiedě jest krótka: stres. Nie przybiera on w takim wypadku formy
motywujÈcej do dziaïania, a przez to nie pobudza do zwiÚkszonego wysiïku.
WrÚcz przeciwnie — obniĝa morale i „podcina skrzydïa”. JedynÈ sytuacjÈ, jaka przynosi ukojenie, jest urlop lub nieplanowana nieobecnoĂÊ
w pracy (choÊ wizja powrotu do niej bardzo skutecznie tïumi wszelakÈ
radoĂÊ, jaka wiÈĝe siÚ z tÈ chwilowÈ „ucieczkÈ”). Charakter tej formy stresu
jest naprawdÚ paskudny. PotÚguje siÚ on z dnia na dzieñ, psujÈc atmosferÚ i osïabiajÈc wolÚ walki. Warto w tym miejscu zastanowiÊ siÚ nad
elementem obniĝajÈcym zaangaĝowanie pracowników i postaraÊ siÚ wyeliminowaÊ jego istnienie. To ostatnie moĝe byÊ ciÚĝkie do wykonania
w przypadku psujÈcego atmosferÚ prezesa, ale przewaĝnie jednak jest moĝliwe do zrobienia — zmiana powinna staÊ siÚ udziaïem kaĝdego.

Wyobraěmy sobie, ĝe po okresie zimowym kaĝda ze wspóïpracujÈcych z menadĝerem osób zamienia siÚ nagle w ogrodnika,
którego zadania sprowadzone zostajÈ do pielÚgnacji drzewostanu
w ogrodzie najbogatszego czïowieka w naszym kraju. Zakres obowiÈzków przewidziany dla pracowników oddajÈcych siÚ tej byÊ moĝe
nowej dla wielu z nich profesji oddaje Ăwietnie nastÚpujÈce sformuïowanie: dbamy o kaĝdy najmniejszy nawet listek. Któĝ nie lubi pracowaÊ w ogrodzie, gdy ciepïe promienie grzejÈcego sïoñca przyjemnie draĝniÈ skórÚ, pieszczÈc jÈ po dïugim okresie skrywania
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pod zimowymi ubraniami? Z tego teĝ powodu pracownicy z ochotÈ
przystÚpujÈ do realizacji swoich nowych obowiÈzków, na dodatek
podchodzÈc do nich z poĂwiÚceniem, oddaniem i zapaïem.
Ludzie zatrudnieni w ogrodzie zgodnie z zaleceniami dbajÈ
o poszczególne listki, oczyszczajÈ fragmenty kory, sprzÈtajÈ igliwie, sïowem — robiÈ to wszystko, co ich zdaniem powinno zostaÊ wykonane. Efekty stajÈ siÚ widoczne juĝ po kilku tygodniach.
Równy do tej pory ĝywopïot przypominaÊ zaczyna bardziej schody.
Zasadzony tuĝ za domem bogacza lasek juĝ nie uspokaja — kïuje
w oczy nieïadem i róĝnorodnoĂciÈ nierówno poprzycinanych gaïÈzek. Cóĝ takiego staïo siÚ w tym miejscu? Czyĝby ludzie stracili
energiÚ i zapaï do pracy? Moĝe niewïaĂciwie siÚ do niej przykïadali? Albo nie zostali wïaĂciwie przeszkoleni? OkreĂliliĂmy w tych
pytaniach wïaĂciwy kierunek poszukiwania przyczyny czy teĝ ĝadna
z podanych tutaj okolicznoĂci nie miaïa miejsca?
Odpowiedě moĝe zabrzmieÊ nieco zaskakujÈco i wïaĂnie z tego
powodu warto jÈ przytoczyÊ — to przecieĝ cel zostaï niewïaĂciwie
okreĂlony i ludzie oddajÈcy siÚ jego realizacji w zapale i pocie czoïa
stracili z pola widzenia oglÈd caïoĂci. Jak to? ProszÚ sobie wyobraziÊ, ĝe jest to jak najbardziej moĝliwe, ba, wrÚcz pewne —
skupianie siÚ na wïasnym wycinku zadañ nie zawsze prowadzi do
zadowalajÈcego efektu finalnego. Mamy w tym miejscu bowiem do
czynienia z pewnym paradoksem. Moĝe to dziwne, ale w odniesieniu do realizacji celów nie zawsze dodajÈc do siebie dwie dwójki,
otrzymamy wynik, do którego jesteĂmy przyzwyczajeni. W przypadku ogrodu, o którym tutaj wspomniano, zapewne sporo da siÚ
jeszcze zrobiÊ i stosunkowo maïym nakïadem siï przywróciÊ stan
poĝÈdany. Inaczej sprawy bÚdÈ siÚ miaïy w przypadku firm.
Zatem warto moĝe juĝ na samym wstÚpie umoĝliwiÊ kaĝdemu
z pracowników ujrzenie swojej pracy jako elementu wpïywajÈcego
na caïoĂÊ. Jak to zrobiÊ w praktyce? Zacznijmy od pierwszego dnia
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w pracy i „wycieczki” po caïej firmie. Bez znaczenia niech bÚdzie
jej wielkoĂÊ. Kaĝdy spÚdzajÈcy w organizacji swój pierwszy dzieñ
powinien zyskaÊ prawo do zobaczenia jej i wysïuchania informacji
przekazywanych przez przeïoĝonego w sprawie funkcji peïnionych
przez poszczególne jej czïony czy teĝ dziaïy.
Z ¿YCIA WZI}TE
Po piÚciu latach spotyka siÚ dwójka znajomych, którzy razem spÚdzili kilka
lat w jednej firmie. Podczas rozmowy jeden nich, patrzÈc szczerze w oczy
drugiemu, nagle oĂwiadcza:
— Wiesz, ja bym tam wróciï z przyjemnoĂciÈ, pracowaïo siÚ ciÚĝko, ale nie
potrafiÚ zapomnieÊ atmosfery i ludzi…
Wpatrzony w kolegÚ sïuchacz nie kryje wïasnego zdumienia:
— Za ĝadne skarby — gïÚboko wzdycha i dodaje — to u was w dziale
byïo nie najgorzej, ale w moim panowaïy naprawdÚ dziwne zasady i dopiero
gdy siÚ zwolniïem, odetchnÈïem peïnÈ piersiÈ.

Nie moĝna jednak ograniczyÊ siÚ jedynie do tego. Dlaczego?
Zastanówmy siÚ przez moment: o czym myĂli sïuchajÈcy swojego
szefa czïowiek pierwszego dnia w nowej pracy? Ilu z nich zadaje
sobie pytanie: co ja tutaj robiÚ? Osoby wprowadzane do organizacji
sÈ bombardowane zupeïnie nowymi dla nich informacjami, na
kaĝdym kroku napotykajÈ zaskakujÈce dla nich obrazy, stajÈ siÚ
obserwatorami rozgrywajÈcych siÚ na ich oczach przeróĝnych scen.
Jakby tego byïo maïo, na koniec zostajÈ zarzucone drobiazgami, na
których poznanie powinny zyskaÊ znacznie wiÚcej czasu, i w efekcie przyswajajÈ wszystko, by za moment… zapomnieÊ o tym, co
usïyszaïy. Szerzej na ten temat piszÚ w czÚĂci traktujÈcej o instruowaniu, ale w tym miejscu warto juĝ zapamiÚtaÊ, ĝe zmiana otoczenia i wiÈĝÈcy siÚ z tym nadmiar nowych dla czïowieka zjawisk
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raczej niekoniecznie pozytywnie wpïynie na zdolnoĂÊ przyswajania
zïoĝonych i kompletnie nowych informacji.
WróÊmy do tematu: co jeszcze moĝna zrobiÊ, by pracownik
nie traciï z pola widzenia caïoĂci procesów? Warto go angaĝowaÊ
w ich prowadzenie juĝ od samego poczÈtku. Krótka wycieczka do
innego dziaïu, oglÈdanie wïasnych produktów z perspektywy klienta
wewnÚtrznego, prowadzenie rozmów czy teĝ zasiÚganie, ba, wrÚcz
wymuszanie zasiÚgania informacji zwrotnej od innych to tylko niektóre z mogÈcych tutaj znaleěÊ zastosowanie praktyk.
PORADA NR 4
Czy w sïowach dwójki rozmówców z wczeĂniejszej scenki kryje siÚ jakieĂ
przesïanie? Bez wÈtpienia. Zbudowanie atmosfery umoĝliwiajÈcej odnoszenie siÚ do firmy pozytywnie nawet po odejĂciu z pracy staje siÚ przesïankÈ do stwierdzenia, ĝe w strukturach firmy panowaïy co najmniej
dobre relacje pomiÚdzy szefem a pracownikami. Zastanówmy siÚ przez
moment, co moĝe wywoïaÊ tego typu efekt. Bez wÈtpienia przydatne
wydaje siÚ dokonywanie zmian za pomocÈ maïych kroków. Nic na siïÚ.
Równowaga wĂród pracowników nie powinna zostaÊ zachwiana i tylko
dziÚki dokonywanym za pomocÈ codziennego kontaktu podpowiedziom
czy teĝ drobnym posuniÚciom relacje panujÈce w zespole mogÈ ulec
poprawie.

Quo vadis — dokÈd zmierzasz? W kierunku wynikajÈcym
z postawionego celu — taka odpowiedě powinna paĂÊ po zadaniu
pytania postawionego w tytule tegoĝ rozdziaïu. A jak moĝna poradziÊ sobie z jego osiÈgniÚciem? Wiemy juĝ, ĝe cel nie moĝe zaciemniaÊ obrazu caïoĂci. Dodajmy do tego jeszcze, iĝ nie powinno siÚ
Ălepo dÈĝyÊ do jego zrealizowania, depczÈc po drodze innych, nastawiajÈc siÚ tylko na osiÈgniÚcie sukcesu. Dodatkowo warto uzmysïowiÊ sobie, ĝe nasze dÈĝenia wiÈĝÈ siÚ z pewnymi kosztami czy teĝ
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konsekwencjami wynikajÈcymi z podejmowanych decyzji. Czy na
tym koñczy siÚ przytoczona tutaj lista? Co oprócz tego powinno siÚ
z tym zagadnieniem wiÈzaÊ?
Nie bez znaczenia pozostaje wybrana lub po prostu preferowana metoda komunikowania. Przekazywanie celów powinno
odbywaÊ siÚ w sposób umoĝliwiajÈcy zrozumienie wiÈĝÈcych siÚ
z danym tematem zadañ i ich wpïywu na otoczenie. Maïo tego,
kaĝdy z nich powinien byÊ powiÈzany z ogólnÈ strategiÈ firmy
i umoĝliwiaÊ zrealizowanie tego, co zostaïo uznane za najistotniejsze
i w niej nakreĂlone.
PORADA NR 5
Cóĝ takiego moĝe oddziaïywaÊ na relacje w sposób negatywny? Na pewno
ogromny wpïyw ma stworzone przez czïowieka Ărodowisko pracy.
Spora czÚĂÊ ludzi pracuje przy uĝyciu komputera, telefonu, faksu, pulpitu
sterowniczego itd. Praca z wykorzystaniem wymienionych tutaj urzÈdzeñ
bez wÈtpienia lekko „odczïowiecza” kaĝdego z pracowników i sprowadza
go do roli… samotnika. Coraz mniej kontaktu z osobami miïymi, ciepïymi
czy towarzyskimi. SiÚgnijmy pamiÚciÈ do czasów mïodoĂci. To przecieĝ
podczas zwykïych rozmów zawiÈzywaïy siÚ przyjaěnie, ludzie wymieniali kontakty, poglÈdy i po prostu rozmawiali. Nieco umyka to ludziom
w Ăwiecie sprowadzajÈcym wiÚkszoĂÊ zadañ pracowników do obsïugi
urzÈdzeñ elektronicznych. ChcÈc zbudowaÊ wïaĂciwe relacje z luděmi,
warto siÚ zastanowiÊ, w jaki sposób moĝna odejĂÊ od urzÈdzeñ lub przynajmniej ograniczyÊ ich rolÚ w pracy czïowieka.

Nie do koñca sprawdzi siÚ w tym miejscu sposób dziaïania
charakterystyczny dla sïuĝb mundurowych. Trzeba stwierdziÊ, ĝe
w komunikowaniu celów w firmach mniej powinno byÊ rozkazów
i w poĂpiechu rzucanych poleceñ. Te winny zostaÊ zastÈpione przez
proĂby i zachÚty. A wszystko po to, by doprowadziÊ do efektywniejszej wspóïpracy i wzrostu zaangaĝowania. Sïowem, warto czasem
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poĂwiÚciÊ kilka minut, by omówiÊ z podwïadnymi zakres przekazywanych do wykonania zadañ. Moĝna pójĂÊ nawet krok dalej —
przecieĝ wyznaczanie celów w wielu przypadkach przybraÊ moĝe
formÚ prowadzonych z pracownikami… negocjacji. Zaïóĝmy, ĝe
w ich trakcie dochodzi do porozumienia i obydwie strony procesu
opuszczajÈ pokój, w którym dokonaïo siÚ jego osiÈgniÚcie, z uĂmiechem na ustach i poczuciem, ĝe wszyscy wygrali. Jest to moĝliwe
nie tylko w bajkach?
PORADA NR 6
Plan zbudowania wïaĂciwych relacji w firmie niweczy bez wÈtpienia konkurencja i poczucie, ĝe caïy czas uczestniczy siÚ w jakimĂ morderczym,
zdajÈcym siÚ nie mieÊ koñca wyĂcigu. OczywiĂcie dla zwolenników tego
typu podejĂcia brzmieÊ to musi niczym herezja, ale nie naleĝy traciÊ z pola
widzenia negatywnych aspektów wynikajÈcych z rywalizacji. A przecieĝ
ta sprzyja powstawaniu nieufnoĂci. Od niej krok tylko do prawdziwej
agresji, a tej z kolei towarzyszyÊ bÚdzie lÚk i strach przed atakiem ze
strony wspóïpracowników. Niestety, stosujÈc siÚ dokïadnie do przedstawionego powyĝej modelu, ludzie przestajÈ siÚ ze sobÈ porozumiewaÊ
i zamieniajÈ dobre stosunki na ukïad opierajÈcy siÚ na wymianie maili,
telefonów, czasami wspólnych posiïkach i… szybkiej ewakuacji z firmy
po zakoñczeniu tego, co zostaïo na ich barki scedowane.

OczywiĂcie, by caïa sprawa przestaïa byÊ traktowana z przymruĝeniem oka, naleĝy dostosowaÊ styl pracy i dokonaÊ niewielkiego
zróĝnicowania w podejĂciu menadĝera do spraw zwiÈzanych z tym
zagadnieniem. Na czym ma to polegaÊ? Niech menadĝer przyjmie
na siebie nowy obowiÈzek wiÈĝÈcy siÚ z korygowaniem i dozorowaniem wyznaczanych samodzielnie przez pracowników celów.
Tylko tyle albo aĝ tyle.
Waĝne jest, by kaĝda z dokonywanych korekt przyniosïa satysfakcjonujÈcy efekt. JeĂli jest taka potrzeba, niech kaĝda z osób
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zarzÈdzajÈcych luděmi urealnia stawiane cele. OczywiĂcie moĝna kusiÊ siÚ o zdobywanie któregoĂ z oĂmiotysiÚczników, ale czy
rzeczywiĂcie bÚdzie to miaïo odpowiednie przeïoĝenie na wynik firmy? Prostota, zdrowy rozsÈdek, moĝliwoĂÊ mierzenia efektów — to
elementy, w zakresie których powinno zachodziÊ owo korygowanie.
Nie wystarczy przeïoĝyÊ na praktykÚ tego typu wytycznych,
pracowaÊ naleĝy takĝe nad eliminacjÈ z ĝycia pracowników sytuacji sprowadzajÈcych siÚ do koniecznoĂci inicjowania dziaïañ pozostajÈcych w bezpoĂrednim zwiÈzku z gïównymi celami organizacji. Niezbyt to jasne? WyjaĂnijmy zatem wiÈĝÈce siÚ z tym tematem
zagadnienie, posïugujÈc siÚ przykïadem: zaïóĝmy, ĝe firma zdecydowaïa siÚ na poprawÚ bezpieczeñstwa w swoich strukturach.
OczywiĂcie, kaĝdy z pracowników powinien zyskaÊ ĂwiadomoĂÊ
w kwestii gïównego kierunku, w jakim dziaïania prowadzone przez
pracowników tejĝe organizacji powinny zmierzaÊ. Obniĝenie wypadkowoĂci do poziomu uznanego za satysfakcjonujÈcy powinno
przewijaÊ siÚ nieustannie w dyskusjach prowadzonych w firmie
i przyĂwiecaÊ kaĝdemu prowadzonemu w jej obrÚbie zadaniu. Ale
co tak naprawdÚ naleĝy zrobiÊ, by tego typu cel zostaï osiÈgniÚty?
JakoĂ nam to umknÚïo. Cel zmieniï siÚ w slogan, który powtarzany wielokrotnie przerodzi siÚ w doskonale znanÈ ludziom
ĂpiewkÚ: my to tylko tak sobie pogadamy i za chwilÚ rozejdziemy siÚ do
swoich zadañ. Nagle moĝe siÚ okazaÊ, ĝe w organizacji tak naprawdÚ
nic lub tylko niewiele siÚ zmieni. Zatem cóĝ powinno zostaÊ przekazane ludziom do realizacji?
Uĝyjmy w tym miejscu sïowa klucza: metoda. Tylko przy jej
wykorzystaniu moĝliwa staje siÚ realizacja wizji okreĂlonej w haĂle:
poprawa bezpieczeñstwa. Zatem pracownicy, jeĂli majÈ zrozumieÊ
komunikowany im cel, niech podejmujÈ samodzielne dziaïania
na polu:
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eliminacji przyczyn zagroĝeñ,



wykonywania i samodzielnego prowadzenia ocen ryzyka,






planowania dziaïañ gwarantujÈcych poprawÚ na polu
ergonomii,
reagowania na odstÚpstwa od przyjÚtych standardów,
przygotowywania wizualizacji elementów potencjalnie
niebezpiecznych itd.

PORADA NR 7
W budowaniu wïaĂciwych relacji pomagajÈ przeróĝnego rodzaju spotkania. Nie naleĝy tego rozumieÊ jako elementu gwarantujÈcego osiÈgniÚcie
peïni szczÚĂcia. StanowiÈ one dodatek — ale jak pokazuje praktyka, dla
wielu pracujÈcych nad poprawÈ relacji firm staï siÚ on znaczÈco pomocny.
Spotkania, zarówno w postaci formalnej, jak i nieformalnej, poprawiajÈ
znajomoĂÊ ludzkich potrzeb i ich rozumienie, rozïadowujÈ konflikty oraz
z punktu widzenia szefa umoĝliwiajÈ podniesienie samooceny osób wymagajÈcych prawdziwego i czÚstego dowartoĂciowywania. Moĝna nawet
pozwoliÊ sobie na stwierdzenie, ĝe druga z wymienionych tutaj form
spotkañ stwarza na tym polu wiÚcej moĝliwoĂci. Zatem moĝe od czasu
do czasu warto wykrzesaÊ z budĝetu firmy nieco Ărodków na zorganizowanie spotkania integracyjnego?

By bardziej podkreĂliÊ skrywany w tych sïowach sens, powiedzmy sobie wprost: pozwólmy ludziom samodzielnie pracowaÊ. Maïo
tego: kaĝda z wymienionych w tym miejscu metod powinna przybraÊ formÚ krótkoterminowego dziaïania, którego czas ĝycia mierzony bÚdzie w dniach lub tygodniach.
Jak to rozumieÊ? Zarówno w kwestii monitorowania postÚpów,
jak i dziaïañ prowadzÈcych do osiÈgniÚcia jakiegoĂ rezultatu nie
moĝna pozwoliÊ sobie na zwlekanie. Wprowadzenie w ĝycie konkretnego, majÈcego poprawiÊ funkcjonowanie organizacji elementu
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powinno dokonywaÊ siÚ w sposób natychmiastowy — bez czekania na rozwiÈzanie idealne. Wszak lepiej mieÊ 50% poprawy od
razu, niĝ czekaÊ na zïudne 100%, które moĝe, ale wcale nie musi
przyjĂÊ po kilku tygodniach.
Oprócz tego ĝadne dziaïania nie powinny przypominaÊ epizodycznych zrywów, tylko znaleěÊ oparcie w systematycznej i ciÚĝkiej pracy. Niczego nie uda siÚ osiÈgnÈÊ, jeĂli charakter dziaïania
prowadzonego w firmie sprowadzony zostanie do czekania na
pojawiajÈce siÚ okresowo pytanie ze strony menadĝera: jak idzie?
PamiÚÊ ludzka bywa zawodna i w nawale zadañ przywoïane przed
momentem pytanie po prostu moĝe zostaÊ zapomniane. Warto
sobie uzmysïowiÊ, ĝe powinniĂmy mieÊ do czynienia z cyklicznym
procesem, który musi znaleěÊ swoje staïe miejsce w kalendarzu
najwaĝniejszych wydarzeñ firmy. Zwolnijmy na sekundÚ. Dlaczego
tak wiele uwagi poĂwiÚca siÚ celom? Dobre pytanie, prawda? Odpowiedě moĝe okazaÊ siÚ równie interesujÈca, zatem udzielmy jej bez
chwili zwïoki: kaĝdy przeïoĝony musi zyskaÊ ĂwiadomoĂÊ w pewnej
znanej wszystkim, ale czÚsto pomijanej milczeniem kwestii — tylko
dziÚki ludziom jest w stanie zrealizowaÊ kaĝde z naïoĝonych na
niego zadañ. Bez nich nie bÚdzie w stanie osiÈgnÈÊ praktycznie
niczego lub efekty przychodziÊ bÚdÈ z wielkim trudem.
Jego otoczenie powinno wiedzieÊ i rozumieÊ kierunek, w jakim
naleĝy zmierzaÊ. Gdy pracownicy posiÈdÈ wiedzÚ z tego zakresu,
bÚdzie moĝliwe zajÚcie siÚ czymĂ bardziej namacalnym z punktu
widzenia zagadnienia poruszanego w tym opracowaniu. O czym
mowa? OczywiĂcie o misternym wyplataniu nici (wiÚzi) ïÈczÈcej
przeïoĝonego z pracownikami. A jej skïadnikiem podstawowym sÈ
przecieĝ wïaĂciwe relacje…
O jak szerokim aspekcie owej wiÚzi myĂleÊ naleĝy? Ta powinna
siÚgaÊ tak daleko, jak tylko jest to moĝliwe. Zatem z powodzeniem
moĝna jÈ rozszerzyÊ na kontakty pozazawodowe. Menadĝer tylko
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pozornie nie ma moĝliwoĂci zbudowania relacji wykraczajÈcych
poza mury firmy. JeĂli tylko bÚdzie chciaï, pokusi siÚ o zorganizowanie meczu, wspólnego wypadu na basen albo nawet wycieczki.
Koszty wiÈĝÈce siÚ z tym praktycznie mogÈ zostaÊ pominiÚte milczeniem i bez wiÚkszych problemów powinna pokryÊ je firma.
Co w zamian dostanie? Lepiej pracujÈcych ludzi, którzy przestajÈ
zerkaÊ na wspóïpracowników ukradkiem i wreszcie, czÚsto po wielu
latach, uĂmiechajÈ siÚ do nich.
PORADA NR 8
Zaïóĝmy, ĝe spotykamy menadĝera potrzebujÈcego pomocy z zakresu
wytyczenia kierunku dziaïañ pomocnego w zbudowaniu poprawnych relacji. Takiego azymutu, zgodnie z którym mógïby on póěniej podÈĝaÊ. Cóĝ
zatem moĝna byïoby podpowiedzieÊ osobie tego typu? Na poczÈtek niechaj porzuci mit dotyczÈcy wieku. To nie ludzie mïodzi stajÈ siÚ gwarantem dobrej atmosfery w firmie. ChoÊ bez wÈtpienia odĂwieĝajÈ oni
struktury organizacji, to jednak nie liczba wiosen, a poszczególne cechy
osobowoĂci pracowników mogÈ wpïynÈÊ znaczÈco na ksztaït relacji w firmie. NaprawdÚ? Tak. Aby to lepiej zrozumieÊ, warto na poczÈtek przyznaÊ, ĝe cechy charakteru rzadziej ulegajÈ zmianie niĝ poziom umiejÚtnoĂci. Zatem nagle okazaÊ siÚ moĝe, ĝe nie naleĝy szukaÊ do pracy
superherosa, który szczyci siÚ trzema dyplomami i imponujÈcÈ wiedzÈ
z interesujÈcego firmÚ zakresu. Któĝ bowiem jest jej potrzebny? KtoĂ, kogo
osobowoĂÊ podziaïa na ludzi niczym iskra rozpalajÈca ognisko. Zatem
zwracajÈc uwagÚ na cechy charakteru, pytajmy: czy cechy prezentowane
przez pracownika sÈ zgodne z cenionym przez nas modelem? Szukajmy
osób wrÚcz pragnÈcych kontaktu z luděmi, ïatwo nawiÈzujÈcych znajomoĂci, otwartych, ĝyczliwych i przyjaznych i nimi siÚ otaczajmy.

Co jeszcze moĝe wzbudziÊ zadowolenie pracowników? Bez
wÈtpienia taki efekt wywrzeÊ moĝe prowokowanie sytuacji, w których zyskujÈ moĝliwoĂÊ… wypowiedzenia siÚ. Im czÚĂciej ludzie
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sÈ pytani o ich wïasne wiÈĝÈce siÚ z pracÈ odczucia, tym bardziej
rozwija siÚ w nich poczucie wspóïodpowiedzialnoĂci i wspóïtworzenia Ărodowiska, w jakim dane jest im pracowaÊ. A tak niewiele
potrzeba, by dowiedzieÊ siÚ, co zdaniem pracowników powinno
zostaÊ zmienione w firmie, na wydziale czy teĝ w zespole po to, by
kaĝdemu z nich pracowaïo siÚ lepiej.
WyjaĂniliĂmy juĝ, od czego zaczÈÊ. Ale nie moĝna ograniczaÊ
siÚ jedynie do wïaĂciwego formuïowania celów i budowania szerokiej perspektywy. Oprócz tych dwóch aspektów bez wÈtpienia naleĝy
wymieniÊ szereg innych, równie krytycznych dla poprawy relacji
w firmie. Zatem weěmy teraz pod lupÚ przeïoĝonego.
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