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Przetrwaj i rządź!
• Co zrobić, kiedy szef-palant, współpracownik-palant lub podwładny-palant zamiast
pomagać, dobija Cię na każdym kroku?
• Jak rozwiązywać sztuczne problemy stwarzane przez innych?
• Co zrobić, gdy pracodawca posuwa się o krok za daleko?
• Jak się nie dać i pokazać im wszystkim?
• AAAAbsolutny hit księgarni Onepress na polskim rynku!
• AAArcyciekawa, inspirująca i dowcipna!
• AAktualna i odkrywcza!
Współpraca oznacza dwie litery: MY — brzmi prawda wyznawana w jednym z największych
œwiatowych koncernów motoryzacyjnych. Co jednak w sytuacji, kiedy współpraca z Twoimi
kolegami lub szefem oznacza pasmo upokorzeń, zszargane nerwy albo uczestnictwo w wojnie
biurowej? Czy koniecznie musisz przystosować się do stada palantów i przyjąć ustalane przez
nich idiotyczne zasady? A może podejmiesz wyzwanie i dasz radę wybić się ponad ten tłum
kretynów? Nie masz wpływu na to, z kim przestajesz, dlatego zacznij wpływać na to, co czytasz!
Drugie wydanie bestsellera Chroń swoje nerwy. Rzecz o tym, jak współpracować z palantami
w sposób lekki, dowcipny — i przede wszystkim skuteczny — pomoże Ci rozwiązać problemy
pojawiające się w Twojej pracy. Razem stawicie czoła powszechnej niesprawiedliwoœci, fatalnej
współpracy w zespole, pokrętnemu formułowaniu informacji zwrotnych, bezcelowym zebraniom,
zagmatwanemu procesowi podejmowania decyzji i wyniszczającej atmosferze w firmie.
W książce tej, będącej zbiorem odpowiedzi na prawdziwe pytania czytelników, wzbogaconej
przy tym zabawnymi rysunkami rodzimego grafika — Jana Filipiaka, autor, Ken Lloyd
gruntownie analizuje problemy powodowane przez palantów, z którymi pracujesz, i podaje
gotowe rozwiązania dotyczące:
• błędów popełnianych przez nowych kierowników i przełożonych;
• nieporadnych kierowników, współpracowników i podwładnych;
• odpornoœci na zmiany;
• dezinformacji i braku komunikacji;
• stagnacji;
• eskalacji skarg i konfliktów;
• „przyjaciół”, którym lepiej nie ufać;

• niesprawiedliwego wynagradzania;
• nieskutecznych szkoleń, zachęt i planów motywacyjnych;
• problemów rodzinnych w firmach prowadzonych przez rodziny.
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6
Z e kierownictwo
i brak kierownictwa
Obecnie efektywne zarzdzanie polega w znacznej mierze na dostpnoci i elastycznoci. Kierownikom wszystkich poziomów zaleca si prowadzenie polityki otwartych drzwi — powszechnie uwaa
si równie, e liderzy, którzy dobrze radz sobie z dwukierunkow
komunikacj z pracownikami, s w stanie osiga znacznie wysze
poziomy satysfakcji, zaangaowania, lojalnoci oraz produktywnoci. W istocie jednym z najczciej zachwalanych zachowa kierowniczych jest „zarzdzanie przez spacerowanie”.
Jednoczenie nadal tu i ówdzie pojawiaj si kierownicy, którzy
za swojego mentora zdaj si uwaa Davida Copperfielda, poniewa
doskonale radz sobie ze znikaniem. A gdy znikaj menederowie,
pojawiaj si powane problemy, takie jak niezadowolenie, nieufno,
dezorientacja, niech, bdy — lista wydaje si nieskoczona...
Koncepcja bycia kierownikiem, którego nie ma, nie musi wiza
si z fizyczn nieobecnoci. Jest wielu, którzy przychodz do pracy,
ale z punktu widzenia interesantów i z perspektywy procesów zachodzcych w firmie równie dobrze mogliby przebywa na Marsie.
Jeeli ju uda si ich zapa, nie zadaj sobie trudu, aby wysucha
pracowników lub udzieli im jakichkolwiek znaczcych odpowiedzi.
Nieobecni kierownicy przegapiaj niezliczone okazje — zwaszcza jeli chodzi o tworzenie produktywnego zespou podwadnych,
utrzymywanie motywacji pracowników, rozwijanie ich umiejtnoci, nadzorowanie postpów czy wreszcie osiganie wyznaczonych
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celów. Za to s skuteczni w jednym, kluczowym obszarze: cakiem
dobrze idzie im przekonywanie pracowników, e ich szefowie s palantami.
W takich sytuacjach mona wdroy wiele strategii, zwaszcza
majcych na celu pokazanie nieobecnym kierownikom, e jako menederowie wykazuj si skandalicznym niedbalstwem.

A daje mi wreszcie spokój...

V

Dostaj najgorsze zadania. S skrajnie uciliwe i nudne, a take nie
daj mi okazji do rozwoju. Gdy omawiam t spraw z kierownikiem,
spawia mnie. Ignoruje moje uwagi i mówi, e stara si dopasowa
zadania do umiejtnoci pracowników. Jak powinnam si zachowa
w takiej sytuacji?
A.F.

Okazywane przez kierowników lekcewaenie nigdy nie jest dobrym znakiem. Zwracasz si do kierownika z powanym pytaniem,
a on odpowiada ci frazesami.
Najpierw jednak powinna przyjrze si sobie i zastanowi si,
czy moesz by przyczyn problemu. Czy np. opanowaa umiejtnoci niezbdne do wykonywania zada, na których Ci zaley? Czy
moe jest tak, e Twoje zadania s wystarczajco ambitne, ale wykonywaa je tyle razy, e zdya si nimi znudzi?
Jeeli naprawd s Ci przydzielane zadania, których masz dosy,
i naprawd wierzysz, e posiadasz umiejtnoci i kwalifikacje pozwalajce na wykonywanie bardziej ambitnej pracy, powinna jeszcze
raz spotka si z kierownikiem. Nie staraj si wyrazi niezadowolenia z konkretnego zadania — zapytaj go raczej, co waciwie powinna zrobi, eby otrzyma innego rodzaju przydzia. Nastpnym
krokiem, jaki naley podj, jest posuchanie jego rady i poinformowanie go o tym.
Jeeli nadal bdzie Ci przydziela mao znaczce zadania i czstowa frazesami, by moe powinna zastanowi si nad poszukiwaniem stanowiska, na którym zadania bd naprawd odpowiada
Twoim umiejtnociom.
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Nie dzikuj

V

Zdecydowanie uratowaem mojego kierownika za pi dwunasta, gdy
mia odda pewien pilny projekt. W zamian nie usyszaem nawet
„dzikuj”. Jestem zdenerwowany, ale nie jestem pewien, czy powinienem mu cokolwiek powiedzie. Co sugerujesz?
W.T.

Po pierwsze, chciabym zasugerowa Twojemu kierownikowi, aby
zapisa si na kurs zarzdzania dla tpaków bd kurs dobrych manier dla tpaków. Naprawd niewiele moe usprawiedliwi to, e nie
podzikowa Ci za wykonan prac. Moe twierdzi, e jest przepracowany, przemczony lub przeciony, ale tak naprawd moe chodzi o to, e kierowanie lud mi troch go przeroso.
Zanim podejmiesz jakie dziaania, musisz upewni si, e Twój
pryncypa wie, i wycigne go z kopotów. Jeeli ma co do tego jakiekolwiek wtpliwoci, brak podzikowa moe wiadczy co najwyej o niewiedzy.
Jeeli jest oczywiste, e to Ty go uratowae, powiniene zada sobie pytanie, czy brak wyrazów uznania jest typowy dla jego stylu zarzdzania. Czy jest kierownikiem, który nigdy nie wymienia sów
„dzikuj” i „Ci” w jednym zdaniu, czy te zazwyczaj chwali pracowników, gdy naley im si podzikowanie?
Tak czy inaczej, powiniene omówi z nim t spraw. Nie mów
mu jednak, e Twoje uczucia zostay zranione — uzyskasz lepszy
efekt, gdy zapytasz go, czy z t robot, któr wykonae dla niego za
pi dwunasta, wszystko byo w porzdku. Nawet jeli jest bezmylnym menederem, przynajmniej otrzymasz troch pozytywnych informacji zwrotnych dotyczcych rezultatów Twoich stara. A jeli
podlegasz owieconemu kierownikowi, który przez przypadek zapomnia odda Ci honory, wykorzysta okazj, by Ci przeprosi
i podzikowa.
Istnieje wiele aspektów pracy, za które zwykle nikt nikomu nie
dzikuje, jednak uratowanie kierownika przed nieuchronn klsk
nie powinno by jednym z nich.
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Nie dzwo do nas

V

Wanie zaczem prac jako jednoosobowy dzia zakupów firmy majcej siedzib w innym stanie. Mój lokalny kierownik mówi, e to nasza siedziba gówna ma nam zapewnia listy kontaktów, ale kierownik
zatrudniony w owej siedzibie twierdzi, e odpowiada za to wanie
mój lokalny kierownik. Co wicej, prezes firmy mia poinformowa
mnie, ile bdzie wynosi moja prowizja, ale nie odpowiada na telefony. Czy mógby mi poradzi, co powinienem zrobi?
J.B.

Moe istnie wiele sytuacji, w których pracownik sobie nie radzi,
ale Ty znalaze si w sytuacji, w której to pracodawca popenia bdy. Faktem jest, e gdyby pracownik postpowa tak, jak zachowuje
si Twój pracodawca, miaby szans szybko sprawdzi, czy nie ma go
po drugiej stronie drzwi do pomieszczenia, w którym odbywa rozmow kwalifikacyjn.
Chocia Twój lokalny kierownik oraz kierownik z centrali firmy
graj w midzyregionaln wersj zabawy pod tytuem „to nie ja za to
odpowiadam”, masz przynajmniej bezporedni kontakt ze swoim
lokalnym menederem. Powiniene spotka si z nim i asertywnie
przedstawi swoje pogldy na temat aktualnego baaganu, przekazujc mu konkretne informacje dotyczce spraw, które uniemoliwiaj
Ci wykonywanie powierzonych zada. Powiedz mu te, jakich dziaa oczekujesz od kierownictwa firmy.
Fakt, e prezes firmy gra z Tob w „zap mnie, jeli potrafisz”,
w istocie wiadczy o wystpowaniu kolejnych dwóch problemów. Po
pierwsze, prezes przekazuje Ci komunikat, dziki któremu dowiadujesz si, jak traktuje Ci firma, a take jaki obowizuje w niej styl zarzdzania (o ile w ogóle jaki obowizuje). Obecnie nawet jeli uda
Ci si dodzwoni do prezesa, nie moesz si spodziewa, e cokolwiek u niego zdziaasz, naprzykrzajc si niechcian rozmow telefoniczn.
Drugi problem polega na tym, e przed rozpoczciem pracy nie
uzyskae jasnego owiadczenia dotyczcego otrzymywanej prowizji.
Szczerze mówic, wyglda na to, e przed przyjciem oferty nie
sprawdzie dokadnie stanowiska. To oczywicie wane, aby przedstawiciele firmy przepytali Ci w trakcie procesu selekcji, ale nie zapominaj, e Ty te powiniene zada im kilka pyta. Podsumowujc,
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po zatrudnieniu nowego pracownika adna ze stron nie powinna
mie do czynienia z niespodziankami. Niestety, wyglda na to, e
wanie bierzesz udzia w firmowym przyjciu-niespodziance.
Teoretycznie moe Ci si uda zmieni sytuacj w firmie, ale jeli
stwierdzisz, e sprawy nie przybieraj pomylnego obrotu, by moe
warto bdzie zastanowi si nad... zmian firmy.

Znikajca kierowniczka

V

Od dawna pracuj w dziale obsugi 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 moemy zwróci si z prob o porad do kierownika ds. zasobów ludzkich, poniewa przyja ni si z nasz kierowniczk. Nie jestemy pewni, co robi.
J.R.

Gdy kierownika czsto nie ma w dziale, zwykle brakuje w nim równie celów, standardów oraz oczekiwa zwizanych z efektywnoci.
Pierwsz osob, z któr powinnicie porozmawia o braku kierowniczki, jest wanie ona. Nie powinnicie spotyka si z ni indywidualnie, ale raczej wraz z grup odnoszcych sukcesy pracowników Waszego dziau. Jeeli zdecydujecie si na spotkanie „sam na
sam”, atwiej bdzie Was zaatakowa, a Wasza sia oddziaywania
bdzie sabsza.
Nie zapomnijcie, eby w trakcie spotkania z ni unika wszelkich
wycieczek osobistych — podawania w wtpliwo jej zaangaowania, starannoci lub poczucia odpowiedzialnoci. Najlepiej bdzie,
jeli przedstawicie jej konkretne sytuacje, w których jej nieobecno
w sposób wymierny negatywnie wpyna na efektywno dziau. By
moe atwiej bdzie Wam j przekona, gdy opiszecie jej, jak tego
rodzaju poraki moe postrzega wysze kierownictwo.
Wiele osób odczuwa potrzeb pomagania innym — powinna
ona wyrónia zwaszcza menedera zajmujcego si obsug klientów. Pamitajc o tym, powiedzcie jej, e podobnie jak klienci potrzebujecie jej pomocy, gdy musicie sobie radzi z pytaniami i problemami, które codziennie napotykacie, wykonujc powierzone zadania.
Jeeli naprawd ma Wam pomóc, musi zobowiza si, e bdzie
Wam towarzyszy.
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Jeeli Wasza kierowniczka nadal uwaa, e cztery dni w tygodniu
powinny w zupenoci Wam wystarczy, powinnicie zwróci si
z problemem do kierownika ds. zasobów ludzkich — niezalenie od
tego, e jest jej przyjacielem. Równie w tym przypadku powinnicie
posuy si metod polegajc na koncentrowaniu si na faktach
i opisywaniu niezbdnej pomocy. Jeeli wspomniany kierownik naprawd jest przyjacielem Waszej kierowniczki, by moe znajdzie
w sobie do siy, aby jej pomóc (a nie tylko bezkrytycznie broni).
Jeli jednak Wasza kierowniczka bdzie nadal uwaa, e przynajmniej raz w tygodniu naley si jej urlop, powinnicie zastanowi
si, czy nie warto zwróci si do wyszego kierownictwa. Jeeli tak
zrobicie, w kocu znajdziecie jakiego kierownika, który rozumie, e
tydzie pracy Waszej kierowniczki powinien polega na pracowaniu
przez tydzie.

Gdy przeciwiestwa si nie przycigaj

V

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 sdzi
o mojej pracy. Jak mog si lepiej zorientowa, o czym myli?
V.A.

To, czy Ty i Twoja kierowniczka jestecie introwertykami, ekstrawertykami lub dowolnymi innymi „wertykami”, nie stanowi w tym
przypadku problemu. W rzeczywistoci problem wie si z tym, e
kierowniczka nie przekazuje Ci waciwych informacji zwrotnych
oraz wskazówek dotyczcych efektywnoci, a Ty chciaby lepiej zrozumie, jak Ci idzie.
Chocia do atwo jest domyli si, e musisz sobie radzi co
najmniej wystarczajco dobrze, poniewa nadal pracujesz w firmie,
trudno to nazwa pomocn lub motywujc informacj zwrotn.
Tak czy inaczej, kanay komunikacyjne powinny zosta otwarte —
wyglda te na to, e to Ty musisz zrobi pierwszy krok.
Jednake zanim podejmiesz jakie dziaania, powiniene zastanowi si nad kilkoma kwestiami. Po pierwsze, styl kierowniczki stanowi odzwierciedlenie takich czynników, jak jej osobowo, wychowanie, wyksztacenie, wartoci oraz kultura. Jeeli pragniesz nawiza
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z ni bardziej efektywn komunikacj, spróbuj zrozumie te aspekty
i odpowiednio dostosowa swój styl. Pamitaj, e ludziom najatwiej
jest komunikowa si z osobami, które s do nich podobne.
Stwierdzie, e jeste ekstrawertykiem. Jeeli to oznacza, e mówisz szybko, gono i bezadnie, to w przypadku tej kierowniczki
moesz budowa mury zamiast mostów.
Poradzisz sobie z ni najlepiej, jeli bdziesz wypowiada si
w sposób spokojny, zrównowaony i powcigliwy. Pamitajc o tym,
popro j o spotkanie majce na celu omówienie Twoich osigni.
W jego trakcie wsuchuj si w jej uwagi i poinformuj j, e jeste zainteresowany rozwojem oraz usprawnieniem swojej pracy, oraz e
chciaby, aby udzielia Ci odpowiedniego wsparcia. Powiniene te
zasugerowa, e chciaby regularnie bra udzia w tego rodzaju spotkaniach.
Gdy przyjmiesz takie podejcie, bdziesz móg z atwoci otworzy
kanay komunikacyjne, otrzymywa informacje zwrotne, na których
Ci zaley, a take informowa j, e jeste wysoce zmotywowany
i pragniesz osigni oraz awansów. Jeeli jednak nie zechce si z Tob
spotka, bdzie to wiadczy o jej niekompetencji — powiniene
wtedy albo stara si j ignorowa, albo rozejrze si za lepsz prac.

Kierownik in absentia

V

Nasz przeoony nieustannie dzwoni do mnie lub do mojego wspópracownika, mówic, e jest chory i zostaje w domu. Dyrektor naszego dziau zrezygnowa z pracy kilka miesicy temu , a od tego czasu
nikogo nie zatrudniono na jego miejsce. Nasz przeoony powinien
dzwoni do swojego szefa, ale woli nie naraa si na zwolnienie.
Przez to wszystko w naszym dziale powstao spore zamieszanie. Prosimy, porad nam co.
T.P.

W rzeczywistoci macie do czynienia z dwojakiej natury problemem — chodzi tu zarówno o ze zarzdzanie, jak i o brak zarzdzania. Aby rozwiza powstay problem, powinnicie podj dziaania
w obydwu wspomnianych obszarach.
Po pierwsze, naley skoncentrowa si na czsto nieobecnym przeoonym. Powinnicie usi z nim i opisa fakty zwizane z problemami, które powoduje jego nieobecno. Moecie mu powiedzie,
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e naprawd chcecie przejmowa odpowiedzialno za nadzór, gdy
go nie ma, a take cieszycie si, e macie tak moliwo. Moecie
nawet przekaza mu kilka sugestii dotyczcych kroków, jakie chcielibycie podj, aby praca sza lepiej, gdy go nie bdzie.
Powinnicie jednak doda, e Ty oraz Twój wspópracownik tak
naprawd nie macie kwalifikacji, aby kierowa dziaem — w rzeczywistoci poinformujecie go, e dzia na co dzie potrzebuje staego
i profesjonalnego przywództwa.
Nie zapomnijcie powiedzie przeoonemu, e z jego punktu widzenia byoby rozsdniej, gdyby dzwoni do swojego szefa, e bdzie
nieobecny. Powinnicie ponadto doda, e planujecie kontaktowa
si z jego szefem, gdy w dziale powstan problemy, z którymi nie
bdziecie potrafili sobie poradzi.
Niestety, w rzeczywistoci jednym z problemów w tym scenariuszu moe okaza si szef Waszego przeoonego. Poniewa w sprawie nieobecnoci przeoony dzwoni do Was, a nie do swojego szefa,
wyglda na to, e jego szef nie ma najnowszych wiadomoci na temat tych cigych nieobecnoci. W zwizku z tym jest cakiem moliwe, e nie jest na bieco z niczym, co ostatnio robi Wasz pryncypa. Moe to oznacza, e Wasz sytuacj powinna zaj si osoba
zajmujca jeszcze wysze stanowisko.
Jeeli spotkacie si z przeoonym, aby omówi t spraw, a on
nadal bdzie prosi Was, ebycie go kryli, poniewa planuje kolejne
nieobecnoci, bdzie to sygnaem, e nie stara si Was wysucha.
By moe na wyszych szczeblach struktury organizacyjnej znajdzie
si kto, kto chtniej nadstawi ucha.

Za atwione (odmownie)

V

Jestem przedstawicielem handlowym duej firmy i pracuj ze starszym rang sprzedawc. Podzieli teren i zatrzyma dobrych klientów
dla siebie, zostawiajc mi resztki i problemy. Obydwaj podlegamy wiceprezesowi, który odwouje kade spotkanie, na które si z nim
umawiam. Nie chc by uwaany za wichrzyciela, ale co waciwie
mam zrobi?
P.J.
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Starszy rang sprzedawca wydobywa cae zoto z Twojego terenu,
wiceprezes Ci ignoruje, a Ty si martwisz, e zostaniesz uznany za
ródo problemów? Szczerze mówic, to Ty jeste jedyn osob, która
nie sprawia adnych kopotów.
Wichrzyciele to osoby, które nieustannie poszukuj problemów,
a nie rozwiza. Stawiajc czoa problemowi i starajc si znale 
rozwizanie, postpujesz dokadnie odwrotnie.
Prawdziwy problem polega na tym, e uwierzye w mit, zgodnie
z którym osoby domagajce si swoich praw s wichrzycielami. W rzeczywistoci nie domagajc si nalenych praw, narobisz sobie problemów.
Byoby znacznie lepiej, gdyby zacz dziaa zaraz po tym, jak
Wasze terytorium zostao podzielone. Kady powany problem zawodowy wymaga powanej reakcji. Musisz wic zdecydowa, czy
masz zamiar zaj si problemem, czy pozwolisz, eby zdezorganizowa Ci prac. Czekajc, a czas uleczy rany, atwo jest zaakceptowa rol firmowej wycieraczki.
Na szczcie nie jest za pó no, aby co zrobi — wyglda na to, e
nie masz zbyt wiele do stracenia, jeli zdecydujesz si dziaa. Poniewa Twój starszy rang kolega jest zbyt zajty swoimi najlepszymi
klientami, a wiceprezes przybi piecztk z napisem „anulowano”
na notatkach dotyczcych wszystkich Waszych zaplanowanych spotka, czas zastanowi si nad odwiedzeniem kilku osób.
Jeeli firma posiada dzia zasobów ludzkich, powiniene si tam
uda. Jeli jednak jego pracownicy nie oka si szczególnie pomocni, powiniene zapozna si ze struktur organizacyjn i odwiedzi
kogokolwiek, kto stoi wyej ni wiceprezes.
Tak czy inaczej, w kontaktach ze wspomnianymi osobami nie
powiniene stara si zrówna kogo z ziemi. Najlepiej bdzie, jeli
szczegóowo opiszesz swoj sytuacj, a nastpnie poprosisz o sugestie dotyczce najlepszego sposobu na poradzenie sobie z zaistnia
sytuacj.
Dokadnie przygldajc si dziaaniom (lub biernoci) swoich
mentorów, zorientujesz si, jak powiniene rozwiza problem.
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Ograniczona odpowiedzialno

V

Od kilku lat jestem lojalnym pracownikiem swojej firmy, a ostatnio
zostaem powoany na stanowisko wiceprezesa. Mam wysokie kwalifikacje, dziki którym firma wiele zyskaa. Jednake w trakcie ostatniej
restrukturyzacji mój zakres odpowiedzialnoci zosta znaczco ograniczony. Próbowaem rozmawia z prezesem, ale on nie odpowiada
na moje telefony. Co powinienem teraz zrobi?
A.B.

Wysi rang kierownicy mog przekazywa pracownikom komunikaty zarówno poprzez to, co mówi, jak i poprzez to, czego nie
mówi. Gdy w Twojej pracy zachodz znaczce zmiany, a wysokie
kierownictwo od komunikacji woli korporacyjny kamufla, moesz
spodziewa si najgorszego.
Jednake jako zatrudniony od dawna, wysoko postawiony pracownik, chccy zachowa si fair zarówno wobec siebie, jak i firmy,
zanim zastanowisz si nad podjciem dalszych dziaa, powiniene
spróbowa nawiza bezporedni kontakt z prezesem. To, e nie odbiera Twoich telefonów, nie powinno Ci zniechci. Jeeli nie chce
rozmawia z Tob przez telefon, nalegaj, aby spotka si z Tob osobicie. Najlepsi przywódcy firm zawsze znajd czas, eby spotka si
z kluczowymi pracownikami. Jeeli nie moe albo nie chce tego
zrobi, przekazuje Ci jasny komunikat.
Jeli uda Ci si zorganizowa takie spotkanie, zaoferuj prezesowi
najnowsze informacje dotyczce licznych sukcesów Twojego dziau,
a take przyszych strategii i celów. Moliwe, i by tak zajty „szerszym kontekstem”, e zapomnia o Tobie i Twoim dziale.
Jeeli nie uzyskasz audiencji, a zmieniony zakres odpowiedzialnoci okae si nie do przyjcia, powiniene zarzuci sieci wród innych profesjonalistów z Twojej dziedziny. Chocia czsto bywa tak,
e liczba kandydatów przekracza liczb wakatów, firmy rzadko
uskaraj si na nadmiar doskonaych kandydatów do pracy. Dziki
znaczcym osigniciom i stabilnej ciece kariery Twoja warto
rynkowa jest wysza, ni Ci si wydaje. Potraktuj szukanie pracy dokadnie tak sam, jak potraktowaby wany projekt. Ustal szczegóowy plan obejmujcy cele, priorytety oraz terminy, a nastpnie go
zrealizuj.
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Niezalenie od tego, czy bdzie gorzej, czy lepiej, nie powiniene
liczy na to, e Twoja lojalno zostanie doceniona. Nie oznacza to, e
nie powiniene zosta doceniony — moe si po prosu okaza, e
bdziesz musia zmieni prac, eby otrzyma nalene wyrazy uznania.

Mityczne otwarte drzwi

V

Wysi kierownicy naszej firmy czsto mówi nam, jacy s dostpni
i jak wana dla nich jest polityka otwartych drzwi. Zwróciem si do
kierownictwa z konkretnym problemem, ale mój szef oburzy si, e
tak postpiem. Czy zrobiem co zego?
J.S.

Zastosowae si do obowizujcej w firmie zasady otwartych
drzwi, Twój meneder oburzy si na Ciebie, a Ty chcesz wiedzie, czy
zrobie co zego? A na czym waciwie mogaby polega Twoja wina?
Po pierwsze, to po prostu niedopuszczalne, aby kierownik wybucha gniewem w takiej sytuacji. A to, e tak postpi, po tym jak spotkae si z wyszym rang kierownikiem, wiadczy o dwóch sprawach: Twój przeoony nigdy nie zdobdzie zotego medalu za
najlepsze zarzdzanie, poza tym trudno Ci si te dziwi, e majc
takiego pryncypaa, zdecydowae si skorzysta z dobrodziejstw polityki otwartych drzwi.
Niemniej powiniene pamita, e wiele firm prowadzcych tak
polityk oczekuje od pracowników, e bd si starali rozwizywa
problemy, zwracajc si do bezporednich przeoonych, a z dobrej
woli zarzdu skorzystaj wycznie wówczas, gdy nie bd zadowoleni z rezultatów konsultacji ze swoimi przeoonymi. Zwykle gdy
zwracamy si do wyszego kierownictwa z problemem, który jest
w stanie rozwiza nasz bezporedni przeoony, mona si spodziewa, e zostaniemy wysuchani i otrzymamy porad, zgodnie z któr
powinnimy si najpierw skonsultowa z przeoonym, a nastpnie
ponownie zwróci do wyszego kierownictwa, jeli sprawa nie zostanie zaatwiona.
Poniewa Twój kierownik jest osob wybuchow, moe wystpi
sytuacja, e wielu pracowników Twojego dziau bdzie si zwracao
do wyszych rang kierowników zamiast do niego. Jeeli bdzie to
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wiadczy o jego ogólnym braku umiejtnoci kierowniczych, wysze
kierownictwo moe zastanowi si nad otwarciem dla zupenie innych drzwi.

Z y duch

V

Naszego kierownika prawie przez cay czas nie ma w firmie. Mówi, e
zajmuje si public relations oraz marketingiem, ale my uwaamy, e
zajmuje si sprawami osobistymi. Pytanie brzmi: czy powinnimy
zgosi to jego szefowi, czy to nie nasza sprawa? Jeeli kierownik dowie si, e poszlimy do jego szefa, moe nam bardzo utrudni ycie.
C.S.

Problem nie polega na tym, czy Wasz kierownik zajmuje si sprawami firmy, czy zabaw, gdy nie ma go w siedzibie, ale raczej na tym,
e przez wikszo czasu jest niedostpny, co przysparza pracownikom problemów.
Dlatego wanie najpierw powinnicie si zwróci do kierownika
w trakcie jednego z jego rzadkich pobytów w firmie i poprosi, aby
zorganizowa zebranie dziau. Jeeli si zgodzi, nie zapomnijcie wykorzysta okazji, aby jasno przedstawi problemy spowodowane jego nieobecnoci, a nastpnie zapyta go, czy zrobi cokolwiek, aby
zapobiec powstawaniu opisywanych sytuacji. Wikszo kierowników zrozumiaaby, e spdzanie wikszej iloci czasu z zaog jest
cakiem niezym pomysem.
Niemniej jeli Wasz kierownik nie bdzie chcia zorganizowa
takiego zebrania lub jeli zorganizuje je, ale nadal bdzie praktycznie niewidzialny, powinnicie si zwróci do wyszego kierownictwa. Powiedzcie, e macie do tego, e Wasz kierownik spdza tak
wiele czasu poza siedzib firmy, a take opiszcie konkretne problemy wewntrzne, które zostay spowodowane jego nieobecnoci. By
moe istniej cakiem uzasadnione powody czstych wycieczek Waszego przeoonego, ale (jak wspomnielicie) równie dobrze mog
by one jego kaprysami. Tak czy inaczej, kierownictwo powinno
zrozumie, e w tej sytuacji brakuje Wam waciwego przywództwa.

