Walka o wewnętrzne
wpływy w firmie

Przypowieść o przywództwie,
które z kolegów czyni rywali
Patrick Lencioni
ISBN: 978-83-7746-076-4
format 137/207, oprawa twarda z obwolutą
liczba stron: 196
cena: 39,90 zł

Jest to historia Jude’a Cousinsa, pełnego zapału młodego konsultanta do spraw
zarządzania, który rozpoczyna własną działalność i poszukuje rozwiązania jednego z najpowszechniejszych i najbardziej frustrujących problemów, z jakim
stykają się jego klienci. Drogą prób i błędów opracowuje prostą, a jednocześnie
przełomową metodę, która pomoże klientom przekształcić zamęt i wewnętrzne konflikty w przejrzystość i współpracę.
Przenikliwe i odkrywcze spojrzenie na to, jak w przedsiębiorstwach można zlokalizować wewnętrzne konflikty i im zaradzić. Styl pisania Patricka jest ciepły i przystępny, a prezentowane porady rozsądne.
– Michael A. George, dyrektor do spraw marketingu w Dell Inc.
Teoria Lencioniego na temat współdziałania jest prosta i skuteczna. Odnosi się do
każdej instytucji i dużej, i małej.
– Gary C. Kelly, wiceprezes i dyrektor generalny Southwest Airlines Co.
Lencioni to mistrz budowania autentycznej i rzeczowej współpracy w ramach firmy.
Stosujemy się do jego zasad, aby zmobilizować ludzi do tworzenia globalnej marki.
Wielkie brawa od całego naszego zespołu.
– Brian Scudamore, założyciel i dyrektor generalny I-800-GOT-JUNK
O autorze
Patrick Lencioni jest założycielem i prezesem The Table Group, firmy doradztwa w zakresie zarządzania, specjalizującej się w rozwoju zespołów zarządzających i zdrowiu organizacji. Jako konsultant i główny wykładowca pracował
z tysiącami zarządzających najwyższych szczebli w różnych organizacjach. Jest
autorem pięciu wysoko cenionych w Ameryce książek, w tym bestsellera „New
York Timesa” Pięć dysfunkcji pracy zespołowej.
www.mtbiznes.pl
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MIESIĄC MIODOWY

P

iĊü miesiĊcy. Tylko tyle trzeba byáo, aby przedsiĊbiorcza pasja
i podekscytowanie Jude’a Cousinsa przeksztaáciáy siĊ w lĊk
i panikĊ. ChociaĪ prawdą jest, Īe po raz pierwszy rozpoczynaá prowadzenie wáasnej dziaáalnoĞci, a wiĊc nie wiedziaá, czego
moĪe siĊ spodziewaü, to i tak miaá poczucie, Īe miesiąc miodowy
trwaá zbyt któtko.
PrawdĊ mówiąc,  rma Cousins Consulting nie byáa prawdziwą spóáką, tylko praktyką doradczą prowadzoną w wolnym pokoju
w domu Jude’a. Nie byáo tam ani Īadnych pracowników, ani Īadnej polityki. Byá tylko Jude, jego pasja i trzech klientów, z których
dwóch, na nieszczĊĞcie, juĪ znalazáo siĊ w niebezpieczeĔstwie.
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HATCH1

Z

anim Jude otworzyá rmĊ doradczą, przez siedem lat cieszyá
siĊ uznaniem i spotykaá siĊ z rozmaitymi zachĊtami dotyczącymi dalszej kariery zawodowej. Ten fakt jednak tylko powiĊkszaá jego frustracjĊ, gdy staá siĊ samodzielnym przedsiĊbiorcą.
Po ukoĔczeniu koledĪu pracowaá krótko jako dziennikarz. Praca
ta nie przynosiáa mu satysfakcji, wiĊc zatrudniá siĊ w dziale marketingu Hatch Technology, szybko rozwijającej siĊ spóáki tworzącej
oprogramowanie nansowe dla odbiorców indywidualnych i maáych
przedsiĊbiorstw. Zacząá od stanowiska korektora tekstów, potem piąá
siĊ w górĊ, przechodząc przez kaĪdy z dziaáów marketingu; czasem
zbaczaá teĪ w stronĊ zarządzania produktem i dziaáania operacyjnego.
DziĊki etyce pracy, skromnoĞci i zwykáemu zainteresowaniu tym,
co mu zlecano  o báyskawicznym rozwoju rmy juĪ nie wspomnĊ 
Jude czĊsto awansowaá. W wieku dwudziestu oĞmiu lat, cztery lata
po podjĊciu pracy w Hatch, zostaá dyrektorem do spraw komunikacji wewnĊtrznej i podlegaá bezpoĞrednio wiceprezesowi spóáki do
spraw marketingu.

Z podrozdziaáu wynika, Īe chodzi o nazwĊ spóáki, w której pracowaá bohater.
Ale sáowo hatch znaczy po angielsku wylĊganie, wykluwanie siĊ, i to drugie znaczenie ma w tym rozdziale ukryty sens. Przyp. táum.

1
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Hatch

Jego imponująca pod wzglĊdem merytorycznym kariera tym
bardziej zdumiewa, Īe Īywiá stosunkowo niewielkie zamiáowanie
do technologii. Nie czerpaá szczególnego natchnienia z nakáaniania
ludzi do kupna programów komputerowych; wiedziaá, Īe sukces
zawdziĊcza nienasyconemu gáodowi wiedzy. Jude lubiá powtarzaü
przyjacioáom, Īe czuje siĊ, jakby mu páacono za to, Īe poszedá do
szkoáy biznesu.
Zajmowaá stanowisko tylko o jeden poziom niĪsze od zespoáu
zarządzającego, wiĊc stale miaá do czynienia z wyzwaniami związanymi z kaĪdym aspektem kierowania spóáką  od strategii i struktury poczynając, a na zarządzaniu koĔcząc. Wszystkie te zagadnienia
fascynowaáy go.
Nie byá jednak zadowolony, Īe jego edukacja ogranicza siĊ do
jednego przedsiĊbiorstwa. Zasiadaá jako wolontariusz w komitetach
doradczych maáych, lecz rozwijających siĊ okolicznych rm, które
z radoĞcią korzystaáy z rad kogoĞ tak utalentowanego, zwáaszcza Īe
uzyskiwaáy pomoc za darmo.
Jude skwapliwie cháonąá wszelką dostĊpną wiedzĊ i wygáaszaá
zdecydowane opinie na temat kierowania rmą, które stanowiáo,
jak sądziá, ostateczny cel jego zawodowej ĞcieĪki. KaĪdy, kto znaá
Jude’a, przypuszczaá, Īe pewnego dnia zostanie dyrektorem generalnym.
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SPOKOJNA ĩEGLUGA

J

eĞli chodzi o Īycie prywatne Jude’a, to z pewnoĞcią obraáo ono
wáaĞciwy kurs.
Od trzech lat byá Īonaty z Teresą i mieli nadziejĊ, Īe wkrótce ich rodzina powiĊkszy siĊ. Niedawno kupili swój pierwszy dom,
maáe, przyjemne ranczo w Orinda, leĪące tuĪ za wzgórzami nad
Zatoką San Francisco. Nie byli zamoĪni, ale lepiej zabezpieczeni nansowo niĪ kiedykolwiek, a co waĪniejsze znaleĨli w okolicy grono bliskich przyjacióá. NaleĪeli do lokalnej wspólnoty paraalnej
i chĊtnie wspierali znajomych, sąsiadów oraz krewnych  kaĪdego,
kto potrzebowaá pomocy.
Z perspektywy codziennej pracy zawodowej Jude’owi niczego
nie brakowaáo. Obowiązki w Hatch oraz róĪnorakie spóáki, w których sáuĪyá jako doradca, nie zostawiaáy mu czasu na narzekanie.
Praca byáa wystarczająco interesująca i choü nie byáo jej maáo, dawaá
sobie dobrze radĊ. A juĪ na pewno nie zamierzaá zmieniaü zawodu.
Do czasu fuzji.
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BATCH

K

omunikat prasowy gáosiá, Īe bĊdzie to fuzja równych sobie,
ale kaĪdy, kto choü trochĊ znaá rynek, wiedziaá, Īe Hatch
Technology znajduje siĊ na przegranej pozycji po przejĊciu
przez nieco wiĊkszego konkurenta  Bell Financial Systems. Carter
Bell, arogancki dyrektor naczelny, miaá duĪo wyĪszy status w branĪy i nie zamierzaá traciü kontroli nad swoją korporacją.
Nie chciaá jednak wywoáywaü burzy zaraz po snalizowaniu
przejĊcia, wiĊc postanowiá stworzyü zarząd na ksztaát arki Noego: po
dwóch kierowników dziaáu sprzedaĪy, po dwóch dyrektorów marketingu itd. W ten sposób zasiaá ziarno niezadowolenia w ramach
nowej organizacji, którą moĪna by pomysáowo nazwaü „Batch2 Systems”. Pracownicy Īartowali póĨniej, Īe naleĪaáo odwróciü poáączenie nazw rm i zrobiü tak, aby na początku byáo Hell, czyli piekáo.
Na szczĊĞcie analitykom rynku fuzja spodobaáa siĊ bardziej niĪ
pracownikom Batch. Jude i jego koledzy z zadowoleniem Ğledzili
wzrost cen akcji z kaĪdym przykrym, ale mijającym tygodniem od
chwili podpisania umowy przejĊcia.
JeĞli chodzi o Jude’a, to musiaá podzieliü obowiązki i stanowisko
ze swoim odpowiednikiem z rmy Bell, wiĊc przyjąá drugoplanową
Jak w wypadku poprzedniego rozdziaáu, tak i tutaj nazwa kolejnej spóáki ma
ukryte znaczenie. Angielskie batch oznacza, miĊdzy innymi, partiĊ towaru, grupĊ
kandydatów, pakiet lub porcjĊ. Przyp. táum.
2
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PrzypowieĞü

rolĊ dyrektora do spraw reklamy. Z czasem przezwyciĊĪyá początkowe rozczarowanie spowodowane zmianą stanowiska oraz zakresu
obowiązków i pogodziá siĊ z nową sytuacją. Zacząá siĊ nawet cieszyü
z takiego obrotu spraw, bo zyskaá wiĊcej czasu, który teraz mógá
przeznaczyü dla Īony, na golfa oraz komitety doradcze.
„MoĪe wáaĞnie tego byáo mi trzeba” – przekonywaá sam siebie.
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POLITYKA

A

le mijaáy tygodnie, a Jude miaá poczucie, Īe coraz trudniej
mu pracowaü. Zebrania trwaáy coraz dáuĪej, odbywaáy siĊ
czĊĞciej niĪ dotąd i wymagaáy duĪo politycznej zrĊcznoĞci.
Wyglądaáo na to, Īe zakulisowe umowy wyparáy normalne sposoby
komunikacji i podejmowania decyzji, a maáo brakuje, by zaczĊáy
padaü jawne oskarĪenia.
Jude uczciwie przyznawaá, Īe przed fuzją Hatch teĪ nie byáo wzorową spóáką. Bez specjalnego trudu dawaáo siĊ zauwaĪyü utarczki
miĊdzy departamentami oraz rywalizacjĊ miĊdzy wydziaáami. Ale
od przejĊcia konikty wewnĊtrzne wzmogáy siĊ. Uwaga pracowników zmieniáa radykalnie kierunek: zamiast na klientach i konkurencji skupiáa siĊ na sprawach wewnĊtrznych, wojnach o budĪet, stanowiska oraz na odpowiedzialnoĞci za báĊdy.
Wydawaáo siĊ, Īe spory powinny toczyü siĊ miĊdzy pracownikami wczeĞniej odrĊbnych spóáek, ale konikty w ramach rmy
przeniosáy siĊ takĪe na inne pola. Nastąpiá rozáam miĊdzy gáówną
siedzibą spóáki a lokalnymi biurami, miĊdzy dziaáem sprzedaĪy
a technologicznym. Wojna o wpáywy toczyáa siĊ w ramach samego
marketingu i byáa równie absurdalna co szkodliwa.
Najbardziej niewiarygodna sytuacja miaáa miejsce po ponad
dwóch miesiącach od fuzji. Przedmiotem farsy staáa siĊ wiodąca
publikacja handlowa Technology Today.
21
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PrzypowieĞü

Hatch zawsze miaáo silną pozycjĊ reklamową w tym magazynie,
zresztą podobnie jak Bell. Podczas spotkania poáączonych departamentów marketingu Jude zaproponowaá nowe, w peáni skoordynowane podejĞcie do reklamy. Pomysá pozwoliáby Batch na podwojenie ogólnego zasiĊgu w mediach, ale wiązaá siĊ ze spójniejszym
i bardziej konsekwentnym przekazem na temat pakietu produktów
nowej spóáki.
Po krótkiej prezentacji nowej strategii reklamowej, wzbogaconej
o kompletne projekty graczne i reklamy, Jude z ulgą dostrzegá, Īe
wszyscy koledzy zgodnie kiwają gáowami i wygáaszają uwagi typu
„Wygląda nieĨle” lub „Pasuje mi to”.
Dwa tygodnie póĨniej nowy numer Technology Today pojawiá siĊ
w kioskach. Na stronach czterdziestej i czterdziestej pierwszej znajdowaáy siĊ reklamy Jude’a promujące nowe produkty spóáki Batch
oraz przedstawiajace obniĪone ceny dla klientów, którzy dokonają
zakupów hurtowych. Niestety na stronie dwudziestej ósmej znalazáo
siĊ niezwiązane z tematem ogáoszenie Bell Technology bez Īadnej
wzmianki na temat Batch! Ponadto stare produkty Bella byáy taĔsze
od zestawu produktów poáączonych rm, co tylko zachĊcaáo klientów do kupowania oddzielnie.
Jude nie byá skory do gniewu, ale tym razem go poniosáo. Fakt,
Īe ci sami ludzie, którzy siedzieli przed nim i przystali na nową
strategiĊ, potem wrócili do swoich departamentów i postanowili prowadziü wáasne niezaleĪne kampanie, wyprowadziá go z równowagi.
Mieli czelnoĞü obniĪaü ceny kosztem dobra nowej spóáki! Jude nie
potraá tego pojąü.
Najbardziej zaniepokoiáa go reakcja przeáoĪonego, dyrektora
marketingu i innych menedĪerów.
W ogóle nie zareagowali.
Jude spodziewaá siĊ ataku frustracji i wybuchu záoĞci – byü moĪe
skierowanego przeciwko niemu – ale nic takiego nie miaáo miejsca.
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Polityka

Nie odebraá Īadnych telefonów, e-maili, nikt go nie zapytaá, co siĊ
staáo. Nic, absolutnie nic. „Jak to moĪliwe?” – zastanawiaá siĊ.
I nagle zaĞwitaáo mu w gáowie, Īe ktoĞ za tym wszystkim stoi.
Nie mógá oskarĪaü osób, które przyszáy na jego prezentacjĊ i uprzejmie kiwaáy gáowami, bo byáy tylko pachoákami. Prawdziwy problem
tkwiá na samej górze.
Jude musiaá siĊ dowiedzieü, co zaszáo. Poszedá do szefa i zapytaá,
czy ktokolwiek coĞ zauwaĪyá i czy byli tym zdenerwowani. Wiceprezes do spraw marketingu westchnąá, potrząsnąá gáową i wyjaĞniá,
Īe tego typu zbyteczne akcje oraz sprzecznoĞü interesów są naturalnym nastĊpstwem fuzji i Īe Jude’a nikt nie bĊdzie obwiniaá za to,
co siĊ staáo.
Jude oczywiĞcie ucieszyá siĊ, Īe jest bezpieczny, ale nie odczuá
szczególnej ulgi. Straciá szacunek dla zarządu, poza tym drĊczyá go
niepokój o przyszáoĞü rmy.
 MoĪe tak dziaáają duĪe przedsiĊbiorstwa – wyjaĞniaá tego samego wieczoru podczas kolacji niedowierzającej Teresie.  SądzĊ, Īe
powinienem usunąü siĊ na trochĊ w cieĔ, jak najlepiej wykonywaü
powierzone mi obowiązki i jeszcze bardziej poĞwiĊciü siĊ zajĊciom
nadobowiązkowym.
Tak wáaĞnie Jude nazywaá swoją wolontaryjną dziaáalnoĞü doradczą.
Byá jednak doĞü inteligentny, by rozumieü, Īe uniki i zaprzeczanie to nie jest wáaĞciwy sposób postĊpowania i Īe zwykle problemy
same nie znikają. A poza tym nie potraá siedzieü bezczynnie i zostawiaü spraw samym sobie.
W związku z tym postanowiá ruszyü na poszukiwania nowej pracy, na co pozwalaáy mu zgromadzone dziĊki rosnącym cenom akcji
Zachęcamy do lektury!
zapewniające bezpieczeĔstwo oszczĊdnoĞci.
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