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Zawodowy menedżer
- przywódca i decydent
Zasoby ludzkie to dzisiaj jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów w firmach
motoryzacyjnych. Najwyższa pora to zmienić, bo za chwilę będzie nam w dealerstwie brakować profesjonalistów na niemal każde stanowisko.
Andrzej Stefańczyk*

W

poprzednich artykułach dużo miejsca poświęciłem rzeczom materialnym i procedurom - czyli obiektowi, wyposażeniu warsztatowemu, stosowaniu
sprawdzonych zasad w organizacji pracy.
Tym razem napiszę kilka słów o zarządzaniu najważniejszym z zasobów firmy, a
więc ludźmi, określanym też często angielskim skrótem HR - human resources.
Polska postprodukcyjna
Zasoby ludzkie to temat, któremu poświęca się w firmach zdecydowanie
zbyt mało uwagi. Dlaczego jest to takie
ważne? Tu można by przytoczyć wiele
sloganów z zakresu dobrego zarządzania zasobami ludzkimi, które w firmach
dealerskich - być może z wyjątkiem kilku dużych grup - stoi raczej na słabym
poziomie. Pomińmy jednak element
wewnętrznej organizacji podziału kompetencji, firmową ścieżkę kariery, za-
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kres obowiązków czy budowanie relacji
w zespole. Skupmy się na nieco innym
aspekcie zarządzania ludźmi.
Popatrzmy na otoczenie, w którym będziemy w przyszłości realizować nasz biznes. Kilka decyzji politycznych w okresie
transformacji ustrojowej i ekonomicznej
po roku 1989 r. boleśnie dotknęło szkolnictwo zawodowe i średnie zawodowe. To
drugie zostało wręcz praktycznie zlikwidowane. Przestaliśmy kształcić fachowców w
wielu zawodach, w tym w tych istotnych
dla branży motoryzacyjnej. Kolejnym błędem było „zhumanizowanie” całego wyżu
demograficznego, dzięki czemu mamy
mnóstwo młodych wykształconych osób,
ale bez kwalifikacji zawodowych przydatnych w gospodarce. Brak wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby
zasilać firmy motoryzacyjne, jest dzisiaj
poważnym problemem dla właścicieli.

Brakuje specjalistów i kadry zarządzającej
praktycznie na każde stanowisko. Dobry
doradca, mechanik czy szef serwisu jest
na wagę złota, a mechanik nowej generacji mechanik - mechatronik - to rarytas.
Technika i nowe technologie zagościły na
stałe we współczesnych samochodach i
rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek w
historii. Co prawda wielu ASO znajdzie się
kilka osób o odpowiednim doświadczeniu
i długim stażu zawodowym, ale gdy przyjrzymy się strukturze wieku tych pracowników, to okazuje się, że w ciągu mniej więcej 10 lat naprawdę wielu z nich zacznie
przechodzić na emeryturę lub z racji złego
stanu zdrowia stanie się „czasowo niezdolna do pracy”. Czy jesteśmy w stanie w tak
krótkim okresie wykształcić odpowiednią
liczbę potrzebnych nam fachowców?
Dane Głównego Urzędu Statystycznego w
obszarze demografia Polski są dramatycz-
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ne . W raporcie „Stan i struktura ludności”
czytamy, że obecnie ludność w wieku od
50. do 64. roku życia - nasi przyszli emeryci - to około 8,2 mln (w tym mężczyzn
około 4 mln).Wśród nich znaczna część
naszego personelu. W to miejsce w wiek
produkcyjny wejdzie 5,2 mln osób - w tym
2 mln mężczyzn - będących w wieku 1524 lat. Wielu z tych młodych ludzi będzie
prawdopodobnie myśleć o emigracji z
przyczyn ekonomicznych. W perspektywie najbliższych 15 lat, około 2030 roku,
połowę ludności naszego kraju stanowić
będą emeryci.
Dyrygent i pomocnicy
Zastanówmy się, co możemy zrobić, aby
za kilka lat nasze dealerstwa dysponowały
wykwalifikowanym personelem. Jak związać z firmą wykwalifikowanych czterdziestolatków i jak kształcić ich następców? By
zapewnić sobie obsadzenie kluczowych
stanowisk fachowcami, powinniśmy zweryfikować naszą obecną politykę personalną. Sądzę, że prawdziwi profesjonaliści na
reklama

rynku pracy będą się za kilka lat wyceniać
na poziomie zbliżonym do warunków oferowanych im w takich krajach jak Niemcy
czy Wielka Brytania.

prostych działań. Już choćby analiza struktury zatrudnienia, systemów wynagrodzeń czy nawet wieku pracowników może
przynieść zaskakujące, potrzebne wnioski.

Zasoby ludzkie to poważny i stale rosnący koszt w ramach prowadzonego biznesu, ale bez tych zasobów nasze firmy nie
przetrwają. Zamiast traktować personel
jako koszt, spróbujmy zmienić punkt widzenia i dobrych pracowników zacznijmy
traktować jak inwestycję. Firma powinna
być przygotowana na szanse i zagrożenia, które mogą się pojawić w przyszłości.
Może warto podejść do tego zagadnienia
metodycznie, jak do perspektywicznego
wyzwania?

Tutaj nasuwa mi się na myśl stwierdzenie
wieloletniego prezesa GM Alfreda P. Sloana Jr.: potrzebujemy profesjonalnych kierowników - może droższych, ale efektywnych w działaniu. Warto tutaj przytoczyć
model stosowany dawniej w Niemczech:
wysoko wykwalifikowany lider, na przykład mistrz warsztatu, który jest dyrygentem i ma do pomocy kilku nieco słabszych
mechaników. Podobnie jak kierownik, który jest profesjonalistą i sam również potrafi
zastąpić każdego ze swych podwładnych,
przejmując w razie potrzeby część ich
obowiązków. Może nie jest to model na
przyszłość, ale w trudnym „kadrowo” okresie może się sprawdzić. Swoich liderów
powinniśmy mocno związać z firmą, również finansowo. Taki „model gniazdowy”,
oparty na kilku lub - w większych firmach
- kilkunastu profesjonalistach uniezależnia

Właściciele i menedżerowie powinni sobie zadawać pytanie, jak sprostać takiemu
wyzwaniu? Dziś zachowujemy się, jakby
koniunktura stała u wrót dealerstwa. Tymczasem jest inaczej i poprawa sytuacji nie
nastąpi z dnia na dzień. Zmieńmy więc
nasze podejście, a najlepiej zacznijmy od
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nas bowiem w dużej mierze od fluktuacji
słabej części załogi.

zwyczajeniach i trwaniu w tym samym
miejscu przez lata.

Dualny kapitał
Kolejny krok to rozpoznanie możliwości
pozyskania uczniów na lokalnym rynku,
których moglibyśmy kształcić. Kadrę zarządzającą czy doradców kształćmy w
oparciu o wyższe uczelnie. Taka symbioza biznesu i szkolnictwa może przynieść
wymierne korzyści w postaci młodych,
zdolnych ludzi, którzy ucząc się i pracując, bardzo szybko stanowić mogą siłę
napędową naszych dealerstw. W wielu
przypadkach już po dwóch latach nauki i
praktyki są oni lepsi od tzw. starych wyjadaczy. Model połączenia nauki i pracy od
lat funkcjonuje w Niemczech, a od niedawna również w Polsce. Jaki to model?
Chodzi o „studia dualne”, na których student studiuje, a jednocześnie jest zatrudniony na połowę etatu. Taki sposób studiowania uruchomiła Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Lesznie na kierunku
mechatronika. Przyszli inżynierowie pracują przez tydzień na etacie w zakładzie
pracy, a następny tydzień poświęcają na
zdobywanie wiedzy na uczelni. Efekt jest
taki, że kończąc uczelnie z dyplomem inżyniera, młody człowiek ma po 3,5 roku
pracy wystarczające doświadczenie, by
podjąć pracę w każdej firmie motoryzacyjnej. Później można go związać z firmą
na przykład poprzez dofinansowanie
studiów magisterskich oraz wyznaczenie
ciekawej ścieżki kariery. Studia dualne to
obecnie jeden z lepszych projektów w
szkolnictwie wyższym. A oparcie firmy na
profesjonalistach i młodych studentach
jest skazane na sukces.

Potrzebujemy profesjonalistów na każde
stanowisko, ale paradoksalnie kryzys spowodował, że wiele firm w naszej branży
rozpoczęło zmianę struktury zatrudnienia,
rozstając się z najsłabszymi pracownikami.
To tych najlepszych powinniśmy kształtować na profesjonalistów, którzy będą
naszą inwestycją i kapitałem firmy . Kogo
więc potrzebujemy?

Takie procesy powinniśmy kreować od
wielu lat, ale lepiej późno niż wcale.
Większość z nas zdaje sobie sprawę, że
koszty wynagrodzeń personelu to nasz
największy koszt. Ale czy ktoś zastanawia się, czy za te pieniądze kupiliśmy
rzeczywiście najlepszą jakość świadczonej pracy? Sami szukamy dobrych
rzeczy oraz usług za rozsądna cenę, ale
już w naszych firmach marnujemy czas
poprzez słabą organizację zarządzania
czy nie najlepszy personel, będący kosztem niebilansującym się z jakością pracy.
Najwyższy czas oprzeć zarządzanie na
faktach, a nie na emocjach, starych przy-
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„Do zapewnienia dobrego
zarządzania potrzeba nie
tylko projektu struktury organizacyjnej. Organizacja jest
nie lepsza od ludzi , którzy nią
kierują i którzy powierzają
kierowanie nią innym”
Alfred P. Sloan Jr., prezes GM
Credo Sloana
Tu znów zacytuję Alfreda Sloana Jr., autora
autobiografii „Moje lata z General Motors”.
Oto jakimi kryteriami oceniał on swój
personel, a zwłaszcza kadrę zarządzającą.
Tworząc potęgę GM, Sloan na początku lat
20. ubiegłego wieku odkrył kilka fundamentalnych zasad , które nic nie straciły na
aktualności w XXI wieku. Po pierwsze zarządzanie jest zawodem, a kierownik powinien być, profesjonalistą. Dziś może się
to wydawać truizmem, ale jeszcze 30 lat
temu wcale nie było to takie oczywiste. A
szczerze mówiąc, choć większość kierowników to powtarza, to ciągle niezbyt wielu
z nich przestrzega tych zasad w praktyce.
Co ważne, jak każdy inny profesjonalista,
na przykład lekarz czy prawnik, kierownik
także ma „klienta”, którym jest przedsiębiorstwo. I to właśnie jemu musi podporządkować własne interesy.
Po drugie profesjonaliści nie podejmują
decyzji na podstawie odbieranych wrażeń
czy osobistych upodobań. Zadaniem profesjonalnego kierownika nie jest lubienie
ludzi ani ich zmienianie. Jest nim sprawienie, by ujawniły się ich najmocniejsze stro-

ny. Niezależnie od tego, czy kierownikowi
podobają się ludzie czy też sposób, w jaki
wykonują oni swoją pracę, liczą się przede
wszystkim osiągane przez nich wyniki. Z
drugiej strony zadaniem kierownika jest
także dawanie przykładu. To zaś wymaga
prawości. W obrębie tych dwóch „bliźniaczych granic” - efektywności gospodarczej i efektywności mentora świecącego
przykładem - powinna istnieć absolutna
tolerancja, a nawet jak największa różnorodność.
Po trzecie - różnice zdań i konflikty są potrzebne, a nawet pożądane. Bez nich nie
ma bowiem wzajemnego zrozumienia,
a bez tego dochodzi z kolei do błędnych
decyzji. Profesjonalny kierownik dokonuje
syntezy różnych poglądów, doprowadzając do ich zrozumienia, a wreszcie zaangażowania całej załogi w ich realizacje. Umiejętność bycia przywódcą to bowiem wcale
nie charyzmat, aktorstwo czy umiejętność
zdobywania życzliwości ludzi. Przywództwo to efektywność, konsekwentne postępowanie, wiarygodność.
I na koniec być może najważniejsza nauka
płynąca ze Sloana: zawodowy kierownik
pełni służbę. Stanowisko nie daje przywilejów. Nie daje władzy. Nakłada odpowiedzialność*.
Nic dodać nic ująć. Jeśli od dzisiaj zaczniemy kształcić i kreować profesjonalistów
według opisanego wyżej klucza, to mamy
naprawdę realną szansę na efektywne
zarządzanie i sukces naszego biznesu w
warunkach wolnego, konkurencyjnego
rynku. Nawet w czasach kryzysu.
*Andrzej Stefańczyk jest dyrektorem w firmie
Super Cars, ekspertem rynku dealerskiego
W tekście wykorzystano fragment książki
„Moje lata z General Motors” Alfreda P. Sloana
Jr., wieloletniego szefa General Motors, który
swoją karierę w koncernie rozpoczynał w
latach 20. XX wieku. Na niższych szczeblach
kierowniczych skutecznie stworzył on pionierskie rozwiązania w zakresie zarządzania
w dużych koncernach motoryzacyjnych. Następnie, jako członek zarządu, a później prezes GM, udoskonalił swoje metody zarządzania, przyczyniając się do rozwoju koncernu.

