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Operacja: usprawnianie pracy

� Wskazówki na temat skutecznego delegowania
� Okre�lanie wymaganych kompetencji
� Kontrolowanie powierzonych zadañ
� Obowi¹zki, których nie nale¿y przekazywaæ

Czujesz, ¿e przyt³acza Ciê nadmiar obowi¹zków? Twój telefon jest rozgrzany
do czerwono�ci, a skrzynka e-mailowa pêka w szwach? Pora na chwilê refleksji. Czas 
zaj¹æ siê przekazywaniem czê�ci Twoich obowi¹zków podw³adnym. Choæ trudno Ci to 
sobie teraz wyobraziæ, ju¿ wkrótce dostrze¿esz, ¿e ten ma³y zabieg zdzia³a wielkie cuda. 
Jakie bêd¹ efekty? Odetchniesz. Znajdziesz wiêcej czasu na szczegó³owe dopracowanie 
najwa¿niejszych projektów, za� twoi podw³adni poczuj¹ siê docenieni w zwi¹zku
z pok³adanym w nich zaufaniem. W takich chwilach wygrywaj¹ wszyscy, a zatem 
bierzmy siê do dzie³a.

Sprawd�:

� po co delegujemy i jakie korzy�ci z tego p³yn¹;
� czy Twoje umiejêtno�ci delegowania wymagaj¹ poprawy;
� dlaczego warto praktykowaæ zarz¹dzanie w stylu �co i dlaczego�;
� jak po³¹czyæ przydzielanie obowi¹zków z awansem;
� jak formu³owaæ regu³y pracy, kontroli i komunikacji.

Ksi¹¿ki z serii �Osobisty Mentor� s¹ rzetelnymi �ród³ami informacji, pokazuj¹cymi,
jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj¹ wiele praktycznych 
wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj¹cych Czytelnikowi zidentyfikowaæ 
jego najmocniejsze strony i potencjalne s³abo�ci. W biurze, na zebraniu czy w domu
� te niewielkie przewodniki stanowi¹ niezawodne wsparcie przy rozwi¹zywaniu 
codziennych problemów szybciej, efektywniej i bardziej profesjonalnie.

B¹d� mened¿erem, który potrafi:

� radziæ sobie z delegowaniem zwrotnym;
� bez wahania przekazywaæ swoje obowi¹zki;
� �ledziæ postêpy i udzielaæ stosownego wsparcia;
� przyporz¹dkowywaæ odpowiedni¹ osobê do zadania.
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