
 

2. WYZNACZANIE CELÓW I DELEGOWANIE  

 

Temat wyznaczania celów jest dość uniwersalny, ponieważ bez względu na to, jakie miejsce 

w firmie się zajmuje, każdy z nas lepiej realizuje swoje pracownicze obowiązki, kiedy ma je 

wyraźnie sprecyzowane. Sukcesem już jest w ogóle mieć cele i widzieć postępy w dążeniu do 

nich, niż w nieskończoność wykonywać rutynową pracę. Wszystko wydaje się być jasne, 

jednak czy kiedykolwiek ktoś powiedział Ci, na czym warto się skupić i co wziąć pod uwagę, 

tworząc swój plan działania? 

 

Planowanie drogi do celu 

 

Na początek warto się zastanowić, jaki cel ma nasza firma oraz nasz szef? Co chce osiągnąć? 

A następnie te same pytania skierować do samego siebie? Może na tym etapie wyjdzie czy w 

ogóle jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, kiedy zastanowimy się, jaki tak naprawdę mamy 

do zrealizowania w niej cel, albo, jakie są pomniejsze cele. Czas przeanalizować swoje 

zadania lub obecne czy najbliższe działania zespołu i rozpisać je na części pierwsze. 

Kiedy cel będzie zapisany, łatwiej będzie przypominać sobie, z jakiej pomocy możemy 

skorzystać, albo odznaczać, to, czego już dokonaliśmy. Cel to nasze zadanie i to, co chcemy 

osiągnąć. Dobrze, jeśli jest ambitny, ale przede wszystkim musi być realistyczny, taki, który 

jesteśmy w stanie prędzej czy później, sami lub przy czyjejś pomocy, osiągnąć. W 

poradnikach, jak i w Internecie znajdziemy wiele propozycji rozpisania celu. Nie narzucam 

jednak żadnej z form, natomiast proponuję, co warto, aby w tej rozpisce się znalazło. 

 Określony cel – Napisz, co chcesz osiągnąć, jako Ty lub cały zespół. Może to być na 

przykład stworzenie nowego produktu albo pozyskanie nowych klientów. 



 Wyznacz szczegółowe kroki, jakie musisz podjąć, aby osiągnąć cel. Może to być 

na przykład stworzenie nowego projektu, stworzenie strony internetowej, kampania w 

mediach społecznościowych, zakup nowego sprzętu, przeszkolenie pracowników. 

Wszystko zależne od tego, jaki cel zostanie wyznaczony. 

 Określ obszary działania – wymień miejsca, w których będziesz musiał działać, aby 

dążyć do zrealizowania celu. Czyli do kogo musisz się zgłosić, gdzie coś załatwić lub 

kupić, do kogo dostarczyć dokumenty itd. Ten krok pomoże podzielić dążenie do celu 

na mniejsze odcinki, w których będzie wykonywana praca prowadząca do efektu 

końcowego. Gdzie musisz trafić z informacją, reklamą, działaniami. 

 Kto może Ci w tym pomóc – wypisz osoby i instytucje, do których możesz się 

zgłosić w razie potrzeby pomocy. Napisz, jaką posiadają wiedzę, informacje i 

możliwości, z których możesz skorzystać. Dużo łatwiej się pracuje, kiedy ma się 

świadomość, że nie jesteś skazany wyłącznie na siebie podczas realizacji 

poszczególnych działań. 

 Za kogo odpowiadasz – określ, kto pomaga Ci wykonać pracę i kim musisz 

pokierować, komu przydzielić zadania, z kim dzielisz się obowiązkami. 

 Wymień narzędzia – stwórz listę narzędzi, programów, przedmiotów, których 

potrzebujesz, aby wykonać zadanie. Gromadząc wszystko lub wiedząc, gdzie to 

znaleźć i z czego możesz skorzystać, nie będziesz rozpraszał się traceniem czasu, 

szukaniem niezbędnych materiałów. Narzędziem również może być szkolenie, które 

musisz odbyć lub samemu przeprowadzić, aby zwiększyć swoje lub innych 

kompetencje dla lepszych osiągów w pracy. Być może będzie trzeba również wziąć 

pod uwagę jakąś sumę pieniędzy, która będzie potrzebna, aby pokryć koszty pewnych 

materiałów czy czyjejś pracy. 

 Określ czas – wyznacz termin, kiedy cel ma zostać zrealizowany. Jeżeli będziesz 

posiadał konkretną datę czy godzinę, będziesz bardziej zmobilizowany do pracy 

 Podpisz się – Niech ta karta nie będzie jedynie anonimową rozpiską. Jeżeli się pod nią 

podpiszesz, to, tak jak i wyznaczenie konkretnego czasu ukończenia, również podpis 

zmotywuje Cię do pracy. Poczujesz większą odpowiedzialność za swoje 

postanowienia i z pewnością odetchniesz z ulgą, kiedy w końcu doprowadzisz sprawę 

do końca. 

 

 W dążeniu do celu, poszukiwaniu ludzi, którzy mogą udzielić wsparcia i osób, które 

mogą przejąć część obowiązków, warto pamiętać o możliwości delegowania zadań. 

Kierownik czy menadżer mają swój obszar pracy i aby móc się na nich skupić, mogą część 

obowiązków zlecić swoim pracownikom. 

 

Sposoby delegowania 

 

 Zatrudnianie nowych pracowników zawsze kosztuje. Warto, więc zastanowić się, 

kto jest potrzebny na pełen etat, a kto na jego część. Jeżeli firma posiada już zgraną grupę 

pracowników, a planowany cel pojawia się jedynie w jakimś obszarze lub jest czasowy i 

jednorazowy, może warto zlecić zadanie innej firmie. Twoja firma może nawiązać 



współpracę określoną w zawartej umowie, jednak nie będziesz musiał martwić się 

formalnościami związanymi z zatrudnieniem nowych pracowników czy zapewnieniem im 

szkoleń i miejsca pracy.  W swoim zespole możesz mieć jedynie kilkoro ludzi, zajmujących 

się działaniami w poszczególnych obszarach, ale firma zajmująca się konkretną branżą będzie 

posiadała całą sieć pracowników wyspecjalizowanych w danym, potrzebnym Twojemu 

celowi temacie. Możesz, więc pozwolić swoim pracownikom zajmować się swoimi 

dotychczasowymi obowiązkami, nie obciążając ich dodatkowym zleceniem.  Dotyczy to 

także rzeczy, na których Twoja firma nie zarobi, gdyż nie wszystko, co robisz lub co robią 

Twoi pracownicy ma tę samą wartość. Mowa tu na przykład o fakturach, pisaniu ogłoszeń, 

tworzeniu baz klientów czy danych. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, podziel obowiązki 

zgodnie z tym, czym kto najlepiej się zajmuje, aby nie zmuszać siebie lub konkretnego 

pracownika do zajmowania się czymś, o czym nie ma pojęcia lub nie należy do jego 

obowiązków, czy po prostu nie przynosi zysku, a zajmuje czas. Zysk przynosi sprzedaż. 

 Jeżeli chcesz natomiast wyjaśnić komuś, na czym polega zlecone zadanie, 

najpierw może spróbuj się sam o tym przekonać. Na przykład sam opracuj działanie, 

obsługę potrzebnego obszaru danego programu komputerowego, stwórz przykładowy 

schemat maila, reklamy, tekstu, stwórz wzór faktury itp. Wszystko po to, aby przekonać się, 

ile czasu dane zadanie może zajmować oraz aby wytłumaczyć, jak chcesz, aby było zrobione 

komuś, komu je zlecasz lub wdrażasz do nowej pracy.  

 Delegowanie zadań to również poszerzanie obszaru możliwości pracowników, 

sprawdzanie ich kompetencji lub zdolności. Może nagle okazać się, że ktoś jest w czymś 

lepszy lub bardziej biegły od Ciebie. Nie musi to prowadzić do tego, abyś czuł się zagrożony, 

a jedynie do tego, abyś mógł zlecić zadania, które zajmują Ci więcej czasu lub pod jakimś 

względem są kłopotliwe, osobie, która wykona je szybko i dobrze, odciążając tym samym 

Ciebie, abyś sam mógł zająć się tym, w czym Ty jesteś dobry. Dzięki temu, możesz znaleźć 

także swojego doradcę lub zastępcę. Zaczynając od niewielkich kroków, na przykład zlecenia 

zorientowania się, co dzieje się w danym obszarze, poprzez stworzenie raportu, 

zaproponowanie rozwiązań, opracowanie strategii, po wykonanie całego zadania w całości. 

Tym samym dajesz komuś możliwość rozwoju, wykazania się wiedzą czy kreatywnością, 

pozwalasz mu zdobyć nowe doświadczenie. A być może przyczynisz się do jego awansu i 

rozwoju w firmie. Tak, pewnie możesz zauważyć, że nieco sprzecza się to z powyższą teorią 

o zlecaniu pewnych zadań osobnej firmie, aby nie obarczać dodatkowymi zleceniami swoich 

pracowników. Rozplanuj to wszystko tak, aby zlecenie nie było odczuwalne w sposób 

dodatkowy, a jako jedno z listy zadań w danym czasie.  

 

 Podsumowując: Wyznaczanie celów dobrze, aby stało się fizycznym rozpisaniem 

poszczególnych kroków tak, aby móc widzieć i odznaczać, co już się zrealizowało lub z 

czyjej pomocy można skorzystać. Delegowanie zadań to odciążanie siebie lub pewnych 

pracowników, zlecając zadania w danym obszarze tym, którzy poradzą sobie z nimi lepiej lub 

nie będą prowadzić do poniesienia dodatkowych kosztów. Delegowanie to także dawanie 

komuś szansy na rozwój oraz szukanie wsparcia dla swojego stanowiska.  Powierzanie innym 

zadań, to też dobry dowód na to, że masz zaufanie do swoich pracowników. Dobrze, jeśli 

również głośno ocenisz efekty ich pracy. 


