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  Rozdział 17

OTOCZENI PRZEZ ZBĘDNYCH 
SZEFÓW

A co z szefami? Za nic nie odpowiadają?!

Wr!cz przeciwnie. Najwi!ksza odpowiedzialno"# spoczywa 
w$a"nie na szefach. Powinni prowadzi# ci! po tej niekiedy 
uci%&liwej i'pe$nej zakr!tów drodze. Ale szef nie wie, co kryje 
si! w'twojej g$owie. Dzia$anie tych cz!"ci mózgu, które odpo-
wiadaj% za motywacj! i' pewno"# siebie, jest uwarunkowane 
emocjonalnie. Nie ma pewno"ci, &e b!dzie po tobie wida#, 
co dzieje si! pod powierzchni%. To, jak si! dok$adnie czujesz 
i'odbierasz dan% rzecz, jest niemal niemo&liwe do okre"lenia. 
Nawet je"li do tej pory by$e" bardzo krytyczny w'stosunku do 
twojego szefa, musisz w'jaki" sposób odnie"# si! do tej kwestii. 

Czy musisz by# zale&ny od szefa, &eby osi%gn%# sukces?
Kilka razy wspomnia$em ju&, &e niekoniecznie. Czasami 

czekanie na szefa si! nie sprawdza. Wtedy jeste" zmuszony 
wzi%# sprawy w'swoje r!ce. 
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to ze i zez z d  szefó

Kierowanie zespołem nie jest czytaniem  
w myślach

Stwierdzenie, &e „szef POWINIEN to wiedzie#, &e BY(O-
BY LEPIEJ, gdyby móg$ zajrze# do mojej g$owy i'zrozumie# 
moje obawy”, mo&e i' jest s$uszne. Ale poniewa& ca$a kon-
cepcja czytania w'my"lach jest prawdopodobnie tylko mi-
tem, musimy poszuka# innych rozwi%za). Czy czujesz si! 
niezauwa&any, ignorowany albo po prostu bezsilny i'chcia$-
by", &eby szef ci pomóg$? Istnieje jedno "miesznie proste 
rozwi%zanie.

Id* do szefa i'powiedz: „Wiesz co, to si! nie sprawdza, mo-
&emy pogada#?”.

Kiedy to zrobisz, poka&esz, &e jeste" doros$% osob% gotow% 
do bycia cz!"ci% rozwi%zania. Wzi!cie odpowiedzialno"ci za 
swoj% sytuacj! jest dla mnie ostatecznym dowodem na doj-
rza$% osobowo"#. Czasem pe$na odpowiedzialno"# oznacza 
w$a"nie umiej!tno"# proszenia o'pomoc. 

Mówimy przecie& o' twojej sytuacji, twojej pracy'– pracy, 
w'której by# mo&e sp!dzasz osiem, dziewi!# godzin dziennie. 
Jak cenne by$oby pokonanie wszystkich wyboi, które czaj% si! 
na drodze?

Co mo&esz zrobi#? Czy mo&esz tu jako" pomóc?
Je"li masz dobrego szefa, przyjdzie do ciebie i'zapropo-

nuje rozwi%zanie. Widzi, &e m!czysz si! z' ró&nymi decy-
zjami, a'jest tu przecie& po to, &eby wesprze# twoje post!py. 
Ale'– i' to jest niezwykle wa&ne'– je"li twój szef nie przy-
chodzi z' tym, czego by" od niego oczekiwa$, nie znaczy to 
od razu, &e jest idiot%. By# mo&e po prostu nie dostrzega, 
z'czym si! mocujesz. 

Daj mu'– albo jej'– szans!.
Za&%daj rozmowy.
Usi%d*.
Wyja"nij sytuacj!.
A'potem powiedz: „Potrzebuj! twojej pomocy”.
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Mój szef jest idiotą

Je"li b!dziecie mie# naprawd! dobrego szefa i' lidera, b!-
dziecie ju& na drodze do rozwi%zania. Problemem jest to, &e 
przera&aj%ca cz!"# szefów nie b!dzie ci! s$ucha#. Pomy"l%: 
„Kolejna maruda, która nie umie my"le# samodzielnie”.

Co do niektórych szefów straci$em ju& nadziej!. Mog% 
mówi# w$a"ciwe rzeczy, deklarowa#, &e wierz% w' potrzeb! 
bycia zauwa&onym. Ale w'praktyce nic z' tym nie robi%. Nie 
maj% albo si$y, albo czasu. Albo tak naprawd! nie wiedz%, jak 
maj% zareagowa# na potrzeby pracowników. I' zaczynaj% si! 
zachowywa# jak strusie.

To w$a"nie takich szefów nazywam zb!dnymi.
Pe$ni% swoj% funkcj! i'dostaj% pensj! za dbanie o' rzeczy, 

które maj% w' nosie. To nie jest w' porz%dku. Cz!"# z' nich 
zmieni si! dopiero wtedy, kiedy dla ciebie jest ju& za pó*no. 

Kiedy spotykam si! z'tak% grup% na prowadzonych przeze 
mnie szkoleniach dla liderów, potrafi% powiedzie# wszystko, 
co chc! us$ysze#. S% zdolnymi uczniami i'wiedz%, &e w' ich 
interesie le&y, &eby na kursie da# z'siebie wszystko. Jako tre-
ner liderów spotka$em ju& tysi%ce szefów'– jednych dobrych, 
innych przera&aj%co nieudolnych. Niektórzy si! podci%gn!li, 
korzystaj%c z' tego, nad czym pracowali"my. Reszta mia$a to 
w'nosie. Cz!"ci z'nich na pewno podoba$o si! to, co s$ysz%, 
a'jednak nie uda$o si! im wprowadzi# w'&ycie &adnej zmiany. 
Dalej robi% to, co zawsze robili. Ci%gle s% tylko szefami i'ni-
gdy nawet nie zacz!li by# liderami. I' taka kategoria b!dzie 
istnia$a zawsze. 

To s% w$a"nie zb!dni szefowie. 
Czego potrzebuj% pracownicy? Potrzebuj% motywacji, kie-

dy trafiaj% na trudno"ci i'musz% budowa# swoj% pewno"# sie-
bie, potrzebuj% te& dzia$a) podnosz%cych kompetencje. Skoro 
szef nie jest najlepszym specjalist%, nie musi dodatkowo by# 
przeszkod% na drodze do rozwoju pracownika. Wi!kszo"# 
szefów i'tak nie zaspokaja potrzeb swoich podw$adnych. 

W'zasadzie nie realizuj% &adnej formy kierowania zespo-
$em. Po co s% nam w'takim razie potrzebni?
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to ze i zez z d  szefó

Decyzja ciągle należy do ciebie

Jakie mo&emy wyci%gn%# z' tego wnioski? +e ró&ne osoby 
musz! pracowa# nad sob% w'ró&ny sposób, zale&nie od tego, 
jaki maj% cel. I' jak to cz!sto bywa, decyduj%c% rol! odgrywa 
tu ich poziom samo"wiadomo"ci. Poniewa& jednak mo&esz 
zmieni# tylko siebie, nie szefa, twoja sytuacja wygl%da tak, 
a'nie inaczej. 

Jak mo&e zauwa&y$e", t! ksi%&k! mo&na czyta# z' dwóch 
ró&nych perspektyw, wi!c zaufaj mi. Twojego szefa te& planu-
j! uraczy# pewnymi spostrze&eniami. Mimo to chc! podkre-
"li# co", co napisa$em na pocz%tku.

Ty te& odpowiadasz za to, &eby dialog i' komunikacja 
przebiega$y mo&liwie sprawnie. Wszyscy jeste"my doros$y-
mi lud*mi, nie mo&emy tak po prostu wytkn%# szefa palcem 
i'powiedzie#, &e „to jego obowi%zek. Mnie to nie obchodzi”. 
To równa si! kapitulacji. 

Je"li w' efekcie twoja kariera i' finanse legn% w' gruzach, 
nie pomo&e nawet u"wiadomienie sobie, &e sam mog$e" co" 
z'tym zrobi#. Je&eli trafi ci si! naprawd! z$y szef, musisz pod-
j%# decyzj!. Dla w$asnego dobra. Zosta# w'rowie i' liczy# na 
lepsze czasy czy wzi%# odpowiedzialno"# za rozwi%zanie pro-
blemu?

Mam nadziej!, &e masz ju& kilka pomys$ów na to, czego ci 
brakuje. Teraz mo&esz i"# do szefa i'wydoby# z'siebie te sku-
teczne s$owa: „Potrzebuj!...”, a'potem uzupe$nij zdanie tym, 
czego ci brakuje.

Zacznij w$a"nie w'ten sposób. POTRZEBUJ,.
Nikt nie b!dzie móg$ ci odpowiedzie#: „Nie, nie potrzebu-

jesz tego”.
W'dziewi!#dziesi!ciu dziewi!ciu na sto przypadków jeste-

"cie w'stanie w'obr!bie zespo$u, grupy, dzia$u albo jednostki, 
zapewni# sobie nawzajem to, czego ka&dy z'was potrzebuje. 
Najzwyczajniej w'"wiecie, mo&ecie sami sob% kierowa#. I'mo-
&ecie kierowa# sob% nawzajem. 
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Mój szef jest idiotą

Moje wnioski

Czy gdybym wiedzia$ to wszystko, kiedy sam zaczyna$em 
swoj% pierwsz% prac! jako szef, wszystko sko)czy$oby si! ina-
czej?

Mo&esz by# tego pewien. Wtedy du&o wcze"niej u"wiado-
mi$bym sobie, jakich kompetencji mi brakuje. Now% prac! 
rozpocz%$em, b!d%c na pierwszym poziomie. Masa energii 
i' ca$kowity brak rozeznania. Gdyby kto" powiedzia$ mi, &e 
nie rozumiem w$asnej mapki i' &e potrzebuj! konkretnych 
instrukcji, &eby poradzi# sobie z' prac% szefa, potulnie bym 
us$ucha$. Ale nikt mi nic nie powiedzia$. Wszyscy'– w$%cznie 
ze mn%'– oczekiwali, &e sam dam sobie rad!.

Szefowie powinni mi powiedzie#, &e moja praca to moja 
odpowiedzialno"# i'upewni# si!, &e to zrozumia$em. Zamiast 
tego, zostawili mnie na pastw! losu, przecie& powiedzia$em, 
&e nad wszystkim panuj!. To by$ niezaprzeczalnie mój b$%d. 
Niestety, na ró&ne sposoby odbi$o si! to te& na innych.

Kiedy pó*niej sam straci$em motywacj!, a'nast!pnie pew-
no"# siebie, by$o ju& za pó*no. Nic nie by$o w'stanie uratowa# 
sytuacji. B$aga$em, &ebym nie musia$ kierowa# tymi trzyna-
stoma biedakami. Gdyby kto" mnie przeszkoli$ i'wyja"ni$, co 
jestem zmuszony zrobi# zamiast tego, co robi$em, pewnie by 
to pomog$o. 

„Thomas, przesta) tylko prosi# ludzi, &eby to za$atwili. 
B%d* lepszym s$uchaczem. Wyjd* z'propozycj%. Wyja"nij, co 
musz% zrobi#. Naucz si! odró&nia# brak motywacji od braku 
kompetencji. To dwie zupe$nie inne rzeczy”.

Kto" powinien mnie wtedy posadzi# i' za&%da#, &ebym 
wzi%$ si! w'gar"#. Dopilnowa#, &ebym przej%$ cz!"# odpowie-
dzialno"ci. I'da# mi narz!dzia, których nie mia$em.

Czy siedz! tu i'próbuj! si! wymiga# od winy? Mo&e.
Ale jest w'tym wa&na puenta: gdybym sam zrozumia$, jak 

wygl%da proces rozwoju, poszed$bym do szefa i'za&%da$ roz-
mowy.
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to ze i zez z d  szefó

Usiad$.
Wyja"ni$ sytuacj!.
A'potem powiedzia$: „Potrzebuj! twojej pomocy”.
Maj%c dwadzie"cia cztery lata, by$em z$ym szefem. Go-

rzej: nale&a$em do szefów zb!dnych. Pracownicy radzili sobie 
znacznie lepiej beze mnie.

Ale w'ko)cu si! nauczy$em. Zacz%$em spogl%da# w'lustro 
i'tam szuka# rozwi%za). I'my"l!, &e ostatecznie sta$em si! wy-
starczaj%co dobrym szefem.

Nie pope$niaj moich b$!dów. Nie czekaj, a& kto" ci! zauwa-
&y. Sam obserwuj sytuacj!, wychodz%c od tego, co omówili-
"my, i'wyci%gnij w$asne wnioski. Zajmij si! swoim rozwojem. 
Wszystko, z' czym poradzisz sobie na w$asn% r!k!, wzmocni 
twoj% pewno"# siebie i'motywacj!. A'je"li czego" ci brakuje: id* 
do szefa i'o'to popro".

Za ka&dym razem zacznij od: „Potrzebuj!”.
Pami!taj o' tym, co powiedzia$em na pocz%tku ksi%&ki: 

WYBIERZ SWOJEGO SZEFA. +ycie jest za krótkie na z$ych, 
z$o"liwych, niekompetentnych albo niczym niezainteresowa-
nych szefów. Zas$ugujesz na co" lepszego.

Teraz wszystko zale&y od ciebie.
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