
biblioteczka menedżera
nie mając pogłębionej refleksji, czy na pewno dany pomysł przyczynia 
się do realizacji strategii. Pytani przeze mnie pracownicy różnych firm 
przyznają nader często, że projektów w ich firmach jest po prostu 
zdecydowanie za dużo. Jeśli chcemy zrobić wszystko naraz, to zapew-
ne niczego nie zrobimy dobrze. Przypominam sobie firmę z sektora 
finansowego, która pracowała jednocześnie nad kilkudziesięcioma (!) 
nowymi produktami/usługami. Zespoły projektowe nie miały nawet 
czasu się spotykać – tyle ich uruchomiono. W pracownikach stop-
niowo narastała frustracja, bo byli przydzielani do wielu zespołów 
projektowych i tym samym brakowało im czasu na codzienne obo-
wiązki. Nietrudno się domyślić, że przez to prace każdego zespołu 
przedłużały się ponad miarę. Harmonogramów nie udawało się do-
trzymać, bo np. wciąż zachodziła potrzeba przekładania spotkań na 
późniejsze terminy, żeby dopasować kalendarze członków zespołu.

Analizując we wspomnianej firmie długaśną listę projektów, szybko 
spostrzegliśmy – a z nami również sam zarząd – że część tych inicjatyw 
wcale nie wspierała strategii firmy, część w ogóle nie wynikała ze stra-
tegii, a nawet można było mieć wątpliwości tu i ówdzie, czy niektóre 
projekty nie są wręcz sprzeczne ze strategią. To był zbiór rozmaitych 
pomysłów dyrektorów i menedżerów. Czasem chodziło o to, by sko-
piować działania konkurencji. Innym razem ktoś „przywiózł” pomysł 

z zagranicy. Jeszcze inny projekt został uruchomiony tylko dlatego, że 
kończył się termin występowania po środki unijne itp. Ponad połowa 
trwających projektów nie była wprost powiązana ze strategią firmy. 
Zabrakło zatem ścisłego filtra, który powinien być obowiązkowo sto-
sowany do każdej nowej inicjatywy projektowej: czy ten projekt jest 
zgodny z naszą strategią? Jeśli nie, to nawet go nie zaczynajmy.

OgraniczOne zasOby
Czy naprawdę musimy ograniczać się tylko do takich projektów, 
które wprost można powiązać ze strategią? Czy nie można rozwi-
nąć skrzydeł nieco szerzej? Zrobić więcej? Odpowiedź znów tkwi 
w  obserwacjach praktycznych. Zazwyczaj tylko niewielka część 
personelu bierze udział w pracach zespołów projektowych. To 
są najlepsi specjaliści, eksperci, doświadczeni pracownicy o długim 
stażu. Nie jest ich zbyt wielu i trudno ich zastąpić. Z konieczności 
zatem mamy niemal „etatowych projektowców”. Przeciążanie ich 
ponad miarę może być szkodliwe dla nich samych, a przez to i dla 
firmy. Lepiej zatem przyjąć taktykę mądrej koncentracji i naprawdę 
poważnie podchodzić do filtrowania pomysłów.

Mówiono wam, że od przybytku głowa nie boli? Jeśli chodzi o nad-
miar projektów, to nieprawda. Jest dokładnie odwrotnie. Uru-
chamianie zbyt wielu inicjatyw jednocześnie niemal na pewno 
przyniesie kłopoty. Niech zatem strategia firmy stanie się orężem 
w wewnętrznej walce o priorytety i ułatwia zawsze wybór tych 
przedsięwzięć, które tej strategii służą. Inne inicjatywy muszą po-
czekać na lepsze czasy albo… na zmianę strategii! ■

„Jeśli czujesz, że jako menedżer osiągnąłeś już pewien po-
ziom skuteczności, ale wciąż brakuje Ci umiejętności inspi-
rowania ludzi i prowadzenia ich do zdobywania kolejnych, 
pozornie tylko niebosiężnych celów, koniecznie sięgnij po 

tę książkę. Znajdziesz w niej praktyczne i sprawdzone informacje dotyczące 
budowania więzi, włączania pracowników w swoje projekty i wywoływania 
w nich entuzjazmu, a także wyzwalania ich kreatywności i pomysłowości. 
Nauczysz się wdrażać strategie, dzięki którym podwładni uznają Cię za 
wspaniałego szefa i z pełnym przekonaniem będą dla Ciebie pracować, po-
nadto dowiesz się nieco więcej o unikaniu konfliktów. Sam się przekonaj!”

To tyle tytułem wstępu i informacji od Autora i Wydawnictwa. Czy rzeczy-
wiście książka daje czytelnikowi to wszystko?

W czterech głównych rozdziałach autor pisze o roli szefa, znaczeniu ko-
munikacji w tworzeniu relacji, budowaniu relacji w praktyce, unikaniu 
konfliktów i rozwiązywaniu tych, do których już doszło. W tekście autor 
zamieszcza porady, które same w sobie są zbiorem wskazówek dla me-
nedżera – jak budować i zarządzać zespołem. Czy książka pomoże czytel-
nikowi stać się szefem „wspaniałym”? Z pewnością pozwoli na odrobinę 
autorefleksji i ułatwi zweryfikowanie własnych metod, co jest dobre na 
początku kariery młodego menedżera. ■

K.F.
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One Press 2014

Zbuduj swój dream 
team. Relacje 
z pracownikami

ZAZWyCZAJ TyLKO NIeWIeLKA 
CZęść PerSONeLU bIerZe 

UdZIAł W PrACACH ZeSPOłóW 
PrOJeKTOWyCH. TO Są NAJLePSI 

SPeCJALIśCI, eKSPerCI, dOśWIAdCZeNI 
PrACOWNICy O dłUgIM STAżU

Polski Przemysł – marzec 2014 7|


