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Wspólne przejmowanie odpowiedzialności za naszą współpracę

Za każdym razem, gdy przełożony przekazuje materiał pracownikowi, wyjaśnia mu,  
w jaki sposób obie strony powinny go interpretować. Realizując większość zadań 
współpracujesz z innymi osobami – w tym z przełożonymi. Ta instrukcja podpowiada  
na co warto zwrócić uwagę i czego możesz oczekiwać od osób, z którymi  
współpracujesz, a także o co inni mają prawo poprosić ciebie. 

 ROZROŻNIAMY 6 SYTUACJI:

PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO WYKONANIA ZADANIA PO RAZ PIERWSZY
Rozpoczynając nowe zadanie masz prawo do zadawania pytań – nawet trudnych. Gdy zachodzi 
taka potrzeba pytaj o konkrety: w jaki sposób wykonać pracę, jakie są priorytety, jaki jest termin 
realizacji, jaki ma być końcowy efekt, jaki jest plan działania, jakie problemy mogą się pojawić  
i co wtedy należy zrobić. Ustal kto i kiedy przekaże Ci informację zwrotną co do tego, na ile dobrze 
realizujesz to nowe zadanie.

E1

NAPOTYKASZ NA PIERWSZE TRUDNOŚCI 
To normalne, że gdy zaczynamy realizować nowe zadanie, napotykamy czasem na problemy,  
z którymi nie wiadomo jak sobie poradzić. Poinformuj  przełożonego na czym dokładnie polega 
problem i co do tej pory w tej kwestii zrobiłeś. Ustal z przełożonym, czego od niego oczekujesz 
(informacji, wskazówek, wyznaczenia priorytetów, itp.) Ustalcie plan działania. Upewnij się,  
że nadal wiesz, jaki ma być efekt końcowy.
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POJAWIAJĄ SIĘ PIERWSZE POZYTYWNE EFEKTY PRACY 
Im większe masz doświadczenie w danym zadaniu, tym więcej samodzielności w tym zakresie  
otrzymujesz. Jeżeli masz drobne wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób wykonać zadanie,  
to omów je z przełożonym proponując rozwiązanie, które Twoim zdaniem będzie najlepsze.
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POTRAFISZ WYKONAĆ ZADANIE OD POCZĄTKU DO KOŃCA SAMODZIELNIE 
Jeżeli potrafisz radzić sobie ze wszystkimi problemami samodzielnie, to upewnij się,  
w jakim zakresie możesz sam podejmować decyzje.
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JESTEŚ EKSPERTEM: POTRAFISZ WPROWADZAĆ ZMIANY W ZADANIU
Jeżeli zadanie wykonywałeś wielokrotnie i posiadasz w jego realizacji duże doświadczenie,  
to porozmawiaj z przełożonym o tym, w jakim zakresie możesz wprowadzać zmiany  
i decydować w zadaniu, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
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OTRZYMUJESZ PROPOZYCJĘ REALIZACJI ZADANIA
Jeżeli otrzymujesz propozycję realizacji zadania, którego wcześniej nie wykonywałeś, to powiedz  
o swoim doświadczeniu osobie zlecającej, a także przedstaw swoje wątpliwości na tyle precyzyjnie, 
żeby rozmówca mógł się od razu do nich odnieść. Mogą one dotyczyć merytoryki: czyli np. infor-
macji i umiejętności, których potrzebujesz; organizacji: czyli np. narzędzi, procesów, potrzebnego 
czasu itp.; komunikacji: czyli np. jakości współpracy z innymi osobami.
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Jak budować współpracę?

ETAPY ROZWOJU

Gdy przełożony zleca Tobie przejęcie odpowiedzialności za wykonanie zadania, to będzie 
dostarczał innego wsparcia w zależności od poziomu, na którym się znajdujesz.
Na czym polega „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”? Polega na tym, że otwarcie i precyzyjnie 
mówię o tym, czego potrzebuję do realizacji zadania – w wymiarze wiedzy, zasobów  
i komunikacji. Jest to dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych". 

Jeżeli masz duże doświad-
czenie i bardzo wysokie 
kompetencje to przełożony:

•	 Będzie	traktował	Cię	 
 jak doradcę 
•	 Wskazuje	Ciebie	jako	eksperta	 
 w tym zadaniu
•	 Pozwoli	Ci	na	modelowanie	 
 merytoryczne zadania 
•	 Będzie	otwarty	na	wszelkie	 
 formy informacji zwrotnej  
 dotyczące tego zadania 
•	 Pozwoli	Ci	występować	w	tym	 
 zadaniu, w niektórych  
 momentach, jako kierownik
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Jeżeli zadanie  
potrafisz wykonać od 
początku do końca samo-
dzielnie to przełożony:

•	 Przekaże	Ci	odpowiedzialność	
•	 Doceni	efekty	realizacji	celu	 
 / zadania 
•	 Wskaże,	w	jakim	zakresie	 
 ma do Ciebie zaufanie
•	 Zachęci	Cię	do	dzielenia	się	 
 z innymi nową wiedzą  
 i doświadczeniem
•	 Pozwoli	Ci	eksperymentować	
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Jeżeli z zadaniem radzisz 
sobie w dużej mierze 
samodzielnie i czasami 
masz tylko wątpliwości jak 
rozwiązać problem,  
to przełożony:

•	 Zapyta	o	Twoje	pomysły	
•	 Podsunie	nowe	koncepcje	 
 i rozwiązania 
•	 Wspólnie	z	pracownikami		
 przedyskutuje i wskaże Twój  
 dotychczasowy wkład  
 w realizację zadania
•	 Wejdzie	w	proces	mentora	 
 i koordynatora 
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Jeżeli nigdy wcześniej  
nie wykonywałeś zadania  
i przełożony chce je Tobie 
zlecić do wykonania, to:

•	 Wyjaśni	podstawy	decyzji	
•	 Pokaże	szerszy	kontekst	całej	 
 sprawy 
•	 Wskaże	korzyści	dla	Ciebie	 
 z realizacji zadania – tam  
 gdzie występują 
•	 Podkreśli	ważność	 
 i konieczność pewnych działań 
•	 Wysłucha	Twojej	opinii
•	 Omówi	Twoje	zastrzeżenia

Jeżeli będziesz się  
przygotowywał do realizacji 
zadania po raz pierwszy, to 
możesz liczyć, że przełożony:

•	 Zauważy	rosnącą	motywację	
•	 Wyznaczy	cele	
•	 Wskaże	kierunki	działania	
•	 Przygotuje	plan	działania	
•	 Precyzyjnie	odpowie	 
 na pytania 
•	 Rozwiąże	początkowe	 
 problemy 
•	 Ustali	formy	i	obszar	kontroli	
•	 Będzie	dawać	Tobie	 
 informacje zwrotne
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Jeżeli realizując zadanie 
natrafisz na pierwsze  
problemy, to przełożony:

•	 Aktywnie	Cię	wysłucha	
•	 Nazwie	problemy	„po	imieniu”	
•	 Ustali,	czego	potrzebujesz
•	 Sprawdzi	jaki	cel	widzisz
•	 Ustali	w	planie	obszary, 
 z którymi radzisz sobie dobrze 
•	 Wprowadzi	korekty	planu	
•	 Usunie	z	drogi	te	problemy,	 
 w których masz jeszcze  
 niewystarzające umiejętności  
 i doświadczenie 
•	 Uszanuje	Twój	inny	pogląd
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