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Sztuka wspaniałego zarządzania 

Zebrane tu obserwacje i aforyzmy podsumowują 

doświadczenia przywódcze, które zdobyłem w ciągu 

trzydziestu lat mojej kariery zawodowej. 

Kiedy się do nich stosuję, odnoszę sukcesy. 

A kiedy je ignoruję albo o nich zapominam, 

negatywne konsekwencje stają się nieuniknione. 

– Mark Horstman, 

współzałożyciel www.manager-tools.com 

 

Tłumaczenie, korekta, redakcja i skład: 

Krzysztof Wysocki / „Biznes Bez Stresu”. 
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❶ 

Ludzie są najważniejsi. 

Taka jest prawda. 

Została ona wielokrotnie potwierdzona naukowo 

i znajduje odbicie w wynikach finansowych firm i organizacji. 

Każda godzina spędzona z ludźmi stanowi lepszą inwestycję 

niż godzina poświęcona na doskonalenie systemów, procesów 

i regulaminów. 

Wspaniali ludzie dadzą sobie radę z przeciętnymi systemami; 

przeciętni ludzie nie sprostają wspaniałym systemom. 

ZRÓB TO! 

W każdym tygodniu spędź trochę czasu ze swoimi ludźmi. 

Poznaj ich mocne i słabe strony. 

Bądź na bieżąco z tym, co robią. 

Zapamiętaj, jak na imię mają ich dzieci. 
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❷ 

Im więcej komunikacji, tym lepiej. 

Bez względu na okoliczności: 

zarówno w pracy, jak i w domu, 

zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym, 

zarówno gdy jesteś szefem, jak i podwładnym, 

zwiększenie intensywności komunikacji zawsze prowadzi 

do rozwiązania problemu lub sfinalizowania transakcji. 

I pamiętaj, że komunikacja to jest to, co zrobi słuchacz. 

ZRÓB TO! 

Podnieś słuchawkę telefonu i zadzwoń. 

Zdaj sprawozdanie z aktualnego stanu prac. 

Przyznaj się do opóźnienia. 

Intensywna komunikacja to połowa sukcesu. 
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❸ 

Nie jesteś taki mądry, 

a oni nie są tacy głupi. 

Nie oszukasz ich. Nigdy. 

Zawsze domyślą się, że ich zwodzisz. 

Mogą ci przytakiwać, ale w głębi duszy będą czuli, 

że coś jest nie tak. Że jesteś nie w porządku. 

Z resztą sam dobrze o tym wiesz, 

bo przecież też bywałeś „nimi”. 

ZRÓB TO! 

Powiedz całą prawdę. Niczego nie pomijaj. 

W razie wątpliwości, powiedz wszystkim. 

Użyj szczerości jako swojego oręża, 

zamiast postrzegać ją jako słabość. 
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❹ 

Kontrola jest iluzją. 

Bądź pewien, że żadna osoba, 

która według ciebie jest pod twoją „kontrolą”, 

nie podziela tego przeświadczenia. 

Jeśli naprawdę sądzisz, że potrafisz kogoś kontrolować, 

zastanów się, kto w twojej organizacji 

ma takie same złudzenia w stosunku do ciebie. 

Przestań próbować kontrolować ludzi. 

W ten sposób tylko marnujesz swój czas. 

Buduj relacje, które pozwolą ci wpływać na działania innych ludzi. 

ZRÓB TO! 

Buduj relacje oparte na zaufaniu. 

Mów: „Ufam wam!”. 

Pozwalaj czasem swojemu zespołowi wybierać własną drogę, 

nawet jeśli nie budzi to twojego entuzjazmu. 
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❺ 

Rzeka jest szeroka, nurt pełen wirów, 

ale i tak cała woda spływa do oceanu. 

Przyjrzyj się rzecznej toni. 

Woda nie płynie prosto, lecz meandruje bez ładu i składu. 

Naukowcy twierdzą, że 20% wody płynie pod prąd. 

Twoja organizacja jest organiczna – składa się z ludzi, 

tak jak rzeka składa się z cząsteczek wody. 

W twoje projekty i terminy też będzie wkradał się chaos 

i nie będą poddawały się kontroli . Przestań z tym walczyć. 

ZRÓB TO! 

Nie przejmuj się każdym niedotrzymanym terminem 

i nie wyciągaj od razu konsekwencji. 

Poczekaj, aż dostrzeżesz niepokojący wzorzec zachowań. 

Pomyśl o chińskiej pułapce na palce. 

Czasami lekki dotyk jest najlepszą metodą postępowania. 

Odpuść i płyń z prądem, żeby posuwać się naprzód. 
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❻ 

Nie ma tajemnic. 

Jeśli myślisz, że możesz coś przemilczeć, to grubo się mylisz. 

Wszyscy mówią o tym, co nie zostało powiedziane. 

Bo wszyscy już wiedzą. 

Ten jeden jedyny „godny zaufania” współpracownik lub przyjaciel, 

któremu powierzyłeś sekret, prawdopodobnie już go przekazał 

kolejnej „godnej zaufania” osobie. I tak dalej, i tak dalej… 

Jeśli próbujesz coś ukrywać, ludzie przestają cię szanować, 

ponieważ w ten sposób pokazujesz, że im nie ufasz. 

ZRÓB TO! 

Mów wszystkim o wszystkim. 

Automatycznie przekazuj wszystkim członkom zespołu 

każdy docierający do ciebie mail. 

Nigdy nie mów nic 

„nieoficjalnie, tylko do prywatnej wiadomości”. 
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❼ 

Twoje uczucia to twój problem. 

Jeśli wmawiasz sobie, 

że „tamten facet/sytuacja/szef doprowadza cię do szału”, 

to się mylisz. 

Coś się dzieje, ale to ty decydujesz, jak na to zareagować. 

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość wyboru 

optymalnej odpowiedzi na to, co się wydarza. 

ZRÓB TO! »  

Wybierz właściwą odpowiedź. 

Odrzuć złość. 

Postaraj się zrozumieć, 

dlaczego ktoś się zachował tak, jak się zachował. 

Dzięki temu twoja odpowiedź stanie się mocniejsza. 
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❽ 

„Inny” sposób często bywa równie dobry. 

Zdarza się, że ktoś osiąga sukcesy porównywalne do twoich, 

ale kieruje się całkowicie odmiennym sposobem myślenia. 

(Tego kogoś też dziwi, jak ty doszedłeś tam, gdzie jesteś.) 

Życie z uporem kwestionuje twoje przeświadczenie 

o bezdyskusyjnej wyższości twoich metod, 

ale ty niezmiennie uważasz, 

że tylko twoja droga jest właściwa, bo… jest twoja. 

ZRÓB TO! 

Od czasu do czasu spróbuj coś zrobić na odwrót. 

Po pierwszej myśli zatrzymaj się i zaczekaj na drugą – inną. 
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Teraz twoja kolej! 

Jakie są twoje prawa i lekcje warte zapamiętania? 

Czego się nauczyłeś? 

Sukcesy bez wątpienia przekuły twoją wiedzę w mądrość. 

Czy dzielisz się tą mądrością ze swoimi współpracownikami? 

Jeśli nie, zacznij już dziś! 

Ponieważ… 

ludzie są najważniejsi, 

a im więcej komunikacji, tym lepiej. 

– Mark Horstman, 

współzałożyciel www.manager-tools.com 

 

Żeby otrzymać własny egzemplarz Praw Horstmana 

w języku angielskim, napisz do nas na adres: 

laws@manager-tools.com 

 

 


