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Jest to historia Jude’a Cousinsa, pełnego zapału młodego konsultanta do spraw 
zarządzania, który rozpoczyna własną działalność i poszukuje rozwiązania jed-
nego 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 wewnętrz-
ne konflikty w przejrzystość i współpracę.

Przenikliwe i odkrywcze spojrzenie na to, jak w przedsiębiorstwach można zlokali-
zować wewnętrzne konflikty i im zaradzić. Styl pisania Patricka jest ciepły i przy-
stępny, 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 doradz-
twa w zakresie zarządzania, specjalizującej się w rozwoju zespołów zarządza-
jących 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.
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1CZ  PIERWSZA

Przedsi biorcza 
ambicja
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MIESI C MIODOWY

Pi  miesi cy. Tylko tyle trzeba by o, aby przedsi biorcza pasja 
i podekscytowanie Jude’a Cousinsa przekszta ci y si  w l k 
i panik . Chocia  prawd  jest, e po raz pierwszy rozpoczy-

na  prowadzenie w asnej dzia alno ci, a wi c nie wiedzia , czego 
mo e si  spodziewa , to i tak mia  poczucie, e miesi c miodowy 
trwa  zbyt któtko.

Prawd  mówi c,  rma Cousins Consulting nie by a prawdzi-
w  spó k , tylko praktyk  doradcz  prowadzon  w wolnym pokoju 
w domu Jude’a. Nie by o tam ani adnych pracowników, ani ad-
nej polityki. By  tylko Jude, jego pasja i trzech klientów, z których 
dwóch, na nieszcz cie, ju  znalaz o si  w niebezpiecze stwie.
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HATCH1

Zanim Jude otworzy   rm  doradcz , przez siedem lat cieszy  
si  uznaniem i spotyka  si  z rozmaitymi zach tami dotycz -
cymi dalszej kariery zawodowej. Ten fakt jednak tylko po-

wi ksza  jego frustracj , gdy sta  si  samodzielnym przedsi biorc .
Po uko czeniu koled u pracowa  krótko jako dziennikarz. Praca 

ta nie przynosi a mu satysfakcji, wi c zatrudni  si  w dziale marke-
tingu Hatch Technology, szybko rozwijaj cej si  spó ki tworz cej 
oprogramowanie  nansowe dla odbiorców indywidualnych i ma ych 
przedsi biorstw. Zacz  od stanowiska korektora tekstów, potem pi  
si  w gór , przechodz c przez ka dy z dzia ów marketingu; czasem 
zbacza  te  w stron  zarz dzania produktem i dzia ania operacyj-
nego.

Dzi ki etyce pracy, skromno ci i zwyk emu zainteresowaniu tym, 
co mu zlecano  o b yskawicznym rozwoju  rmy ju  nie wspomn   
Jude cz sto awansowa . W wieku dwudziestu o miu lat, cztery lata 
po podj ciu pracy w Hatch, zosta  dyrektorem do spraw komunika-
cji wewn trznej i podlega  bezpo rednio wiceprezesowi spó ki do 
spraw marketingu.

1 Z podrozdzia u wynika, e chodzi o nazw  spó ki, w której pracowa  bohater. 
Ale s owo hatch znaczy po angielsku wyl ganie, wykluwanie si , i to drugie zna-
czenie ma w tym rozdziale ukryty sens. Przyp. t um.
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Hatch

Jego imponuj ca pod wzgl dem merytorycznym kariera tym 
bardziej zdumiewa, e ywi  stosunkowo niewielkie zami owanie 
do technologii. Nie czerpa  szczególnego natchnienia z nak aniania 
ludzi do kupna programów komputerowych; wiedzia , e sukces 
zawdzi cza nienasyconemu g odowi wiedzy. Jude lubi  powtarza  
przyjacio om, e czuje si , jakby mu p acono za to, e poszed  do 
szko y biznesu.

Zajmowa  stanowisko tylko o jeden poziom ni sze od zespo u 
zarz dzaj cego, wi c stale mia  do czynienia z wyzwaniami zwi za-
nymi z ka dym aspektem kierowania spó k   od strategii i struktu-
ry poczynaj c, a na zarz dzaniu ko cz c. Wszystkie te zagadnienia 
fascynowa y go.

Nie by  jednak zadowolony, e jego edukacja ogranicza si  do 
jednego przedsi biorstwa. Zasiada  jako wolontariusz w komitetach 
doradczych ma ych, lecz rozwijaj cych si  okolicznych  rm, które 
z rado ci  korzysta y z rad kogo  tak utalentowanego, zw aszcza e 
uzyskiwa y pomoc za darmo.

Jude skwapliwie ch on  wszelk  dost pn  wiedz  i wyg asza  
zdecydowane opinie na temat kierowania  rm , które stanowi o, 
jak s dzi , ostateczny cel jego zawodowej cie ki. Ka dy, kto zna  
Jude’a, przypuszcza , e pewnego dnia zostanie dyrektorem gene-
ralnym.
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SPOKOJNA EGLUGA

Je li chodzi o ycie prywatne Jude’a, to z pewno ci  obra o ono 
w a ciwy kurs.

Od trzech lat by  onaty z Teres  i mieli nadziej , e wkrót-
ce ich rodzina powi kszy si . Niedawno kupili swój pierwszy dom, 
ma e, przyjemne ranczo w Orinda, le ce tu  za wzgórzami nad 
Zatok  San Francisco. Nie byli zamo ni, ale lepiej zabezpieczeni  -
nansowo ni  kiedykolwiek, a co wa niejsze znale li w okolicy gro-
no bliskich przyjació . Nale eli do lokalnej wspólnoty para alnej 
i ch tnie wspierali znajomych, s siadów oraz krewnych  ka dego, 
kto potrzebowa  pomocy.

Z perspektywy codziennej pracy zawodowej Jude’owi niczego 
nie brakowa o. Obowi zki w Hatch oraz ró norakie spó ki, w któ-
rych s u y  jako doradca, nie zostawia y mu czasu na narzekanie. 
Praca by a wystarczaj co interesuj ca i cho  nie by o jej ma o, dawa  
sobie dobrze rad . A ju  na pewno nie zamierza  zmienia  zawodu.

Do czasu fuzji.
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BATCH

Komunikat prasowy g osi , e b dzie to fuzja równych sobie, 
ale ka dy, kto cho  troch  zna  rynek, wiedzia , e Hatch 
Technology znajduje si  na przegranej pozycji po przej ciu 

przez nieco wi kszego konkurenta  Bell Financial Systems. Carter 
Bell, arogancki dyrektor naczelny, mia  du o wy szy status w bran-
y i nie zamierza  traci  kontroli nad swoj  korporacj .

Nie chcia  jednak wywo ywa  burzy zaraz po s nalizowaniu 
przej cia, wi c postanowi  stworzy  zarz d na kszta t arki Noego: po 
dwóch kierowników dzia u sprzeda y, po dwóch dyrektorów mar-
ketingu itd. W ten sposób zasia  ziarno niezadowolenia w ramach 
nowej organizacji, któr  mo na by pomys owo nazwa  „Batch2 Sy-
stems”. Pracownicy artowali pó niej, e nale a o odwróci  po cze-
nie nazw  rm i zrobi  tak, aby na pocz tku by o Hell, czyli piek o.

Na szcz cie analitykom rynku fuzja spodoba a si  bardziej ni  
pracownikom Batch. Jude i jego koledzy z zadowoleniem ledzili 
wzrost cen akcji z ka dym przykrym, ale mijaj cym tygodniem od 
chwili podpisania umowy przej cia.

Je li chodzi o Jude’a, to musia  podzieli  obowi zki i stanowisko 
ze swoim odpowiednikiem z  rmy Bell, wi c przyj  drugoplanow  

2 Jak w wypadku poprzedniego rozdzia u, tak i tutaj nazwa kolejnej spó ki ma 
ukryte znaczenie. Angielskie batch oznacza, mi dzy innymi, parti  towaru, grup  
kandydatów, pakiet lub porcj . Przyp. t um.
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Przypowie

rol  dyrektora do spraw reklamy. Z czasem przezwyci y  pocz t-
kowe rozczarowanie spowodowane zmian  stanowiska oraz zakresu 
obowi zków i pogodzi  si  z now  sytuacj . Zacz  si  nawet cieszy  
z takiego obrotu spraw, bo zyska  wi cej czasu, który teraz móg  
przeznaczy  dla ony, na golfa oraz komitety doradcze.

„Mo e w a nie tego by o mi trzeba” – przekonywa  sam siebie.
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POLITYKA

Ale mija y tygodnie, a Jude mia  poczucie, e coraz trudniej 
mu pracowa . Zebrania trwa y coraz d u ej, odbywa y si  
cz ciej ni  dot d i wymaga y du o politycznej zr czno ci. 

Wygl da o na to, e zakulisowe umowy wypar y normalne sposoby 
komunikacji i podejmowania decyzji, a ma o brakuje, by zacz y 
pada  jawne oskar enia.

Jude uczciwie przyznawa , e przed fuzj  Hatch te  nie by o wzo-
row  spó k . Bez specjalnego trudu dawa o si  zauwa y  utarczki 
mi dzy departamentami oraz rywalizacj  mi dzy wydzia ami. Ale 
od przej cia kon ikty wewn trzne wzmog y si . Uwaga pracowni-
ków zmieni a radykalnie kierunek: zamiast na klientach i konkuren-
cji skupi a si  na sprawach wewn trznych, wojnach o bud et, stano-
wiska oraz na odpowiedzialno ci za b dy.

Wydawa o si , e spory powinny toczy  si  mi dzy pracowni-
kami wcze niej odr bnych spó ek, ale kon ikty w ramach  rmy 
przenios y si  tak e na inne pola. Nast pi  roz am mi dzy g ówn  
siedzib  spó ki a lokalnymi biurami, mi dzy dzia em sprzeda y 
a technologicznym. Wojna o wp ywy toczy a si  w ramach samego 
marketingu i by a równie absurdalna co szkodliwa.

Najbardziej niewiarygodna sytuacja mia a miejsce po ponad 
dwóch miesi cach od fuzji. Przedmiotem farsy sta a si  wiod ca 
publikacja handlowa Technology Today.
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Przypowie

Hatch zawsze mia o siln  pozycj  reklamow  w tym magazynie, 
zreszt  podobnie jak Bell. Podczas spotkania po czonych departa-
mentów marketingu Jude zaproponowa  nowe, w pe ni skoordyno-
wane podej cie do reklamy. Pomys  pozwoli by Batch na podwo-
jenie ogólnego zasi gu w mediach, ale wi za  si  ze spójniejszym 
i bardziej konsekwentnym przekazem na temat pakietu produktów 
nowej spó ki.

Po krótkiej prezentacji nowej strategii reklamowej, wzbogaconej 
o kompletne projekty gra czne i reklamy, Jude z ulg  dostrzeg , e 
wszyscy koledzy zgodnie kiwaj  g owami i wyg aszaj  uwagi typu 
„Wygl da nie le” lub „Pasuje mi to”.

Dwa tygodnie pó niej nowy numer Technology Today pojawi  si  
w kioskach. Na stronach czterdziestej i czterdziestej pierwszej znaj-
dowa y si  reklamy Jude’a promuj ce nowe produkty spó ki Batch 
oraz przedstawiajace obni one ceny dla klientów, którzy dokonaj  
zakupów hurtowych. Niestety na stronie dwudziestej ósmej znalaz o 
si  niezwi zane z tematem og oszenie Bell Technology bez adnej 
wzmianki na temat Batch! Ponadto stare produkty Bella by y ta sze 
od zestawu produktów po czonych  rm, co tylko zach ca o klien-
tów do kupowania oddzielnie.

Jude nie by  skory do gniewu, ale tym razem go ponios o. Fakt, 
e ci sami ludzie, którzy siedzieli przed nim i przystali na now  

strategi , potem wrócili do swoich departamentów i postanowili pro-
wadzi  w asne niezale ne kampanie, wyprowadzi  go z równowagi. 
Mieli czelno  obni a  ceny kosztem dobra nowej spó ki! Jude nie 
potra  tego poj .

Najbardziej zaniepokoi a go reakcja prze o onego, dyrektora 
marketingu i innych mened erów.

W ogóle nie zareagowali.
Jude spodziewa  si  ataku frustracji i wybuchu z o ci – by  mo e 

skierowanego przeciwko niemu – ale nic takiego nie mia o miejsca. 

www.mtbiznes.pl

Walka o WeWnętrzne WpłyWy W firmie

http://www.mtbiznes.pl/


23

Polityka

Nie odebra  adnych telefonów, e-maili, nikt go nie zapyta , co si  
sta o. Nic, absolutnie nic. „Jak to mo liwe?” – zastanawia  si .

I nagle za wita o mu w g owie, e kto  za tym wszystkim stoi. 
Nie móg  oskar a  osób, które przysz y na jego prezentacj  i uprzej-
mie kiwa y g owami, bo by y tylko pacho kami. Prawdziwy problem 
tkwi  na samej górze.

Jude musia  si  dowiedzie , co zasz o. Poszed  do szefa i zapyta , 
czy ktokolwiek co  zauwa y  i czy byli tym zdenerwowani. Wice-
prezes do spraw marketingu westchn , potrz sn  g ow  i wyja ni , 
e tego typu zbyteczne akcje oraz sprzeczno  interesów s  natural-

nym nast pstwem fuzji i e Jude’a nikt nie b dzie obwinia  za to, 
co si  sta o.

Jude oczywi cie ucieszy  si , e jest bezpieczny, ale nie odczu  
szczególnej ulgi. Straci  szacunek dla zarz du, poza tym dr czy  go 
niepokój o przysz o   rmy.

 Mo e tak dzia aj  du e przedsi biorstwa – wyja nia  tego sa-
mego wieczoru podczas kolacji niedowierzaj cej Teresie.  S dz , e 
powinienem usun  si  na troch  w cie , jak najlepiej wykonywa  
powierzone mi obowi zki i jeszcze bardziej po wi ci  si  zaj ciom 
nadobowi zkowym.

Tak w a nie Jude nazywa  swoj  wolontaryjn  dzia alno  do-
radcz .

By  jednak do  inteligentny, by rozumie , e uniki i zaprzecza-
nie to nie jest w a ciwy sposób post powania i e zwykle problemy 
same nie znikaj . A poza tym nie potra  siedzie  bezczynnie i zo-
stawia  spraw samym sobie.

W zwi zku z tym postanowi  ruszy  na poszukiwania nowej pra-
cy, na co pozwala y mu zgromadzone dzi ki rosn cym cenom akcji 
zapewniaj ce bezpiecze stwo oszcz dno ci.

Zachęcamy do lektury!
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