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Wprowadzenie do delegowania 
 
Zarządzanie to osiąganie wyników poprzez organizowanie pracy innych osób. Jako menedżer nie 

możesz robić wszystkiego w swoim dziale. Musisz dzielić się zadaniami. Musisz oddać część swoich 

zadań choćbyś był przekonany, że wykonasz je lepiej niż jakakolwiek osoba z twojego zespołu. Jeżeli 

tego nie zrobisz nie będziesz miał czasu na te zadania, które możesz zrobić tylko ty. Dlatego jako 

menedżer musisz delegować. 

 

Delegowanie nie jest tylko oddaleniem od siebie pewnych zadań. Jeżeli przekażesz komuś zadanie i 

każesz je zrobić dokładnie według twojej instrukcji, nie zważając na inicjatywę wykonawcy, to nie jest 

delegowanie. Delegowanie opiera się na zaufaniu. Delegując określasz rezultaty jakich oczekujesz, 

ale samo wykonanie pozostawiasz osobie, której przekazałeś zadanie. To ona zadecyduje w jaki 

sposób je wykona. Możesz też dać wybór akceptowalnych rezultatów – nie ograniczając się na 

jednym. Ale osoba, która ma delegowane zadania wciąż jest odpowiedzialna przed tobą za to co robi. 

A ty jesteś wciąż odpowiedzialny przed swoim szefem za pracę, którą delegowałeś. Dlatego 

delegowanie jest czymś, co trzeba przemyśleć i w trakcie realizacji obserwować postępy i ewentualne 

problemy. Mądre delegowanie: 

 

• Zwiększa wyniki zespołu. 

• Podnosi satysfakcję z pracy w zespole. 

• Podnosi kompetencje członków zespołu. 

• Oszczędza twój czas na ważniejsze zadania. 

• Pokazuje twoje zdolności managerskie. 

• Umożliwia ci przejście do zadań wyższego rzędu. 

 

To jak i ile ludzie delegują jest prawdziwym testem ich umiejętności menedżerskich. Jeżeli nie 

delegują prawdopodobnie w znaczny sposób podniosą poziom swojego stresu. Podobnie jak delegują 

źle lub za mało. Esencją zarządzania zaraz po zaplanowaniu zadań jest dobranie właściwych osób do 

zadań z pewnością, że zadanie zostanie wykonane dobrze. Zawsze deleguj tak jak ty byś chciał, aby 

tobie przekazano zadania. 

 

Delegowanie można rozpatrywać z punktu widzenia delegowania zadań, funkcji lub projektów. Ten 

artykuł kładzie punkt ciężkości na przygotowanie się do delegowania zadań oraz przemyślenia, które 

umożliwiają podjęcie tego kroku w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że 80% czasu zabiera 

przygotowanie do delegowania, samo delegowanie staje się już tylko formalnością. Z drugiej strony 

wielu menedżerów nie deleguje zadań ponieważ nie poświęca czasu na te przemyślenia  

i przygotowanie. 
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Pierwszy krok do delegowania 

 

Jako menadżer jesteś pewnie bardzo zajęty i realizując codzienne zadania nie masz zbyt wielu okazji 

do analizowania swojej pracy. A nawet kiedy taka okazja się pojawia menedżerowie nie uznają tego 

za coś istotnego i wolą poświęcić czas na inne działania, uznając taką analizę za stratę czasu. W 

przypadku delegowania zadań, taka analiza ma kluczowe znaczenie. Jeśli menedżer nie poświęci 

czasu na to, żeby dokładnie przeanalizować zarówno zakres swojej pracy, charakter zadań oraz to w 

jakim stylu pracuje, trudno mu będzie skutecznie delegować. Często menedżerowie nie delegują 

ponieważ nie wiedzą lub nie są przekonani co do tego jak i co maja delegować. Istotna kwesta jest 

również komu można delegować określone zadania – musisz dokładnie znać swój zespół, aby realnie 

ocenić kompetencje członków zespołu, którzy mogą ewentualnie zrealizować delegowane zadania. 

Musisz również znać ich obciążenie pracą, aby nie dołożyć im zadań, które spowodują spadek ich 

wydajności działania.  

Biorąc pod uwagę zakres autoanalizy i analizy otoczenia zespołowego, przygotowanie do 

delegowania może wydawać się żmudną pracą, ale tak jak we wszystkich działaniach konsekwencja i 

plan działania doprowadzi do określonego celu.  

 

Przygotowanie do delegowania zadań może mieć formę coachingu, który przeprowadzisz sam dla 

siebie zadając sobie serię ważnych pytań pozwalających ostatecznie ocenić swoją pracę w kontekście 

delegowania oraz przemyśleć w jaki sposób zrealizować te działania, aby uzyskać z nich jak najwięcej 

korzyści. 

 

Należy pamiętać, że proces delegowania, jest jednym z narzędzi motywowania pracowników. Poprzez 

rozszerzanie zakresu działanie które realizują oraz ról które mogą pełnić przy tej okazji, twoi 

pracownicy rozwijają się. Dla tych, którym zależy na rozwoju i odczuwają satysfakcję z podejmowania 

nowych wyzwań, nawet jeżeli sprawa początkowo nie wydaje się łatwa będzie z pewnością 

elementem motywującym ich do działania. 

 

Delegowanie w dobrym stylu, przemyślane i racjonalne jest elementem, który umożliwi tobie jako 

menedżerowi stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym zaufanie, dobry poziom komunikacji 

i partnerstwo w działaniach będzie solidną bazą do rozwoju współpracy i podnoszenia skuteczności 

zespołowej na coraz wyższy poziom. Jest zatem jednym z narzędzi motywowania pozafinansowego. 

 

Z twojego punktu widzenia przygotowanie do delegowania ma swoje podstawy w zarządzaniu 

czasem. Żeby dobrze go wykorzystać nie możesz sam zrobić wszystkiego, tym bardziej w sytuacji , 

kiedy na bieżąco pojawia się wiele problemów za rozwiązanie, których pozostajesz wciąż 

odpowiedzialny jako menedżer. 
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Czy delegujesz wystarczaj ąco du żo? 

 

Pierwsze symptomy wynikające z przeciążenia, nie muszą być od razu widoczne w osiąganych przez 

ciebie wynikach. Możesz w doskonały sposób realizować zakładane cele, ale w takiej sytuacji istotne 

jest to, czy twoja praca jest wydajna. Jeśli twój wkład energetyczny jest nieproporcjonalny do wyników, 

które uzyskujesz może nie ma to już nic w wspólnego z wydajną pracą. Po prostu pracujesz ciężej, a 

nie mądrzej. Poniżej kilka pytań, które pomogą ci zidentyfikować symptomy braku wydajności 

wynikającej z przeciążenia. 

 

• Czy czujesz się przytłoczony zobowiązaniami? 

• Czy często musisz pracować po godzinach? 

• Czy zabierasz prace do domu i nie masz czasu na wypoczynek? 

• Czy twój zespól traci zapał kiedy nie ma cię w pracy? 

• Czy twoi podwładni przychodzą do ciebie zbyt często, aby zapytać co mają robić? 

• Czy istnieje konieczność szczegółowej kontroli pracy twoich podwładnych? 

• Czy zaniedbujesz cele długookresowe zajmując się działaniami operacyjnymi i kryzysami – gasisz pożary 

zamiast planować i przewidywać? 

 

Jeżeli na większość z tych pytań odpowiesz z przekonaniem twierdząco, to z pewnością możesz rozważyć 

decyzje o podjęciu działań, które pomogą ci w uporządkowaniu swojej pracy i zapewnieniu jej odpowiedniego 

poziomu jakości uwzgledniającego przede wszystkim poziom twojego samopoczucia i satysfakcji z tego co 

robisz. Jeżeli przez dłuższy czas pozostaniesz w takim stanie, może to skutkować zarówno podwyższonym 

poziomem strasu jak również oznakami wypalenia zawodowego jak nie trudno przewidzieć będzie miało 

niekorzystny wpływ na poziomu osiąganych przez ciebie i twój zespół wyników. 

 

Analiza pracy mened żera 

 

Analiza pracy własnej i wykonywanych zadań ma nie tylko pokazać zakres działania, ale również dać 

podstawy do przemyśleń, czy faktycznie sytuacja wygląda tak, jak ci się wydaje. Z biegiem czasu 

kiedy, wchodzisz w rutynę pracy i nabierasz pewnych przekonań, - może tylko wydawać się, że to co 

robisz jest bardzo ważne i możesz to zrobić tylko ty. Pamiętaj, że otoczenie zmienia się, zmieniają się 

warunki organizacyjne, jej strategia, kompetencje twojego zespołu, oraz priorytety pewnych działań.  

 

To co kiedyś wydawało się być czymś ważnym i obowiązkowym – co mogłeś wykonywać tylko ty i 

wszelkie zaniedbania w tej sprawie mogły doprowadzić do problemów, dzisiaj już być może takie nie 

są. Być może te zadania są właśnie tym co możesz przekazać komuś innemu, a ty powinieneś 

skoncentrować się na innych priorytetach. Jako skuteczny menedżer nie możesz zająć się wszystkim. 

 

Czy mo żesz jasno okre ślić jaki rodzaj zada ń wykonujesz w swojej pracy i czemu one słu żą oraz 

jaki jest ich priorytet? 



 
 

4 
 

 

• Które z wykonywanych zadań musisz wykonywać. 

• Jakie są ograniczenia i przeszkody, które powodują, że nie możesz robić tego co powinieneś. 

• W wykonywaniu których zadań w wykonywaniu których masz swobodę decyzyjną. 

 

Czy w twojej pracy są zadania, których bezwzględnie nie możesz zaniedbać ani delegować? 

Czy w związku z wykonywaniem tych zadań masz do zrealizowania określone cele?  

Skąd pochodzą te zadania: 

 

• Od twojego szefa. 

• Innych menedżerów z tego samego poziomu. 

• Wynikają z zakresu twoich obowiązków. 

• Pochodzą od osób spoza organizacji. 

• Ty jesteś ich autorem i wynikają z twojego przekonania o ich ważności. 

 

Zastanów się, jaka jest ważność tych zadań, które z nich możesz określić jako bardzo ważne, które za 

mniej ważne – możesz wykorzystać skale od 1-5. Przemyśl również ile poświęcasz im uwagi 

posługując się podobna skalą. Czy poświęcasz tyle czasu ile powinieneś na zadania bardzo ważne ? 

 

Zastanów się czy istnieją czynniki czynniki, które ograniczają to co mógłbyś zrobić lepiej lub poświęcić 

na ważne rzeczy więcej czasu. Skąd mogą pochodzić te ograniczenia. Być może jest to postawa lub 

wymagania pochodzące od : 

 

• Twojego szefa. 

• Innych menedżerów. 

• Podległych pracowników 

• Polityki i systemu zarzadzania firma. 

• Uwarunkowań prawnych. 

• Niskiego poziomu kompetencji twojego zespołu. 

• Stosowanej technologii i narzędzi. 

• Twojej własnej postawy, umiejętności i wiedzy. 

 

Przeanalizuj również tę cześć swojej pracy i zadań w których dysponujesz swobodą w realizacji. 

Możesz elastycznie dopasowywać je do czasu, który posiadasz oraz swobodnie przesuwać je na skali 

priorytetów. Identyfikacje takich zadań może ułatwić ci odpowiedź na następujące pytania : 

 

• Co jest do zrobienia ? 

• Kiedy powinno być zrobione? 

• W jaki sposób ma być zrobione ? 

• Jakich rezultatów oczekujesz? 
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• Przez kogo ma być wykonane to zadanie? 

 

Przeprowadzenie analizy w oparciu o powyższe pytania, z pewnością da szanse na nowe spojrzenie 

na wykonywanie swoich obowiązków i umożliwi także zidentyfikowanie tych zadań, które mógłbyś 

delegować innym osobom. 

 

Twój styl pracy – praca z zadaniami, a zarz ądzanie 

 

Idealna sytuacja jest taka kiedy jako menedżer, możesz zajmować się zadaniami związanymi z 

zarządzaniem. Jednak, nie zawsze tak to wygląda. Są menedżerowie, którzy bardzo dużą część 

swojego czasu poświęcają na wykonywanie tzw. zadań operacyjnych, które wykonywali zanim zostali 

menedżerami. Mówiąc wprost jeżeli zarządzasz, twój czas powinien być poświęcony na : 

 

• Planowanie obejmujące wyznaczanie celów. 

• Organizowanie. 

• Monitorowanie i kontrolowanie. 

• Podejmowanie decyzji. 

• Udzielanie informacji zwrotnej. 

• Motywowanie. 

 

Żeby skutecznie zarządzać i mieć na to odpowiednią ilość czasu powinieneś „pozbyć” się części z 

wykonywanych przez ciebie zadań. Jeżeli tego nie zrobisz w procesie delegowania możesz nie być 

wystarczająco skuteczny w pełnieniu obecnej funkcji. Pamiętaj, że jako menedżer jesteś 

odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, których przygotowanie wymaga czasu i zastanowienia się 

nad kluczowymi sprawami, takimi jak: 

 

• Co twój zespół, powinien robić. 

• Jakie działania są kluczowe dla osiągnięcia zakładanych wyników. 

• Jak powinna być zrealizowana praca. 

• Kiedy musi być wykonana. 

• Kto ma być zaangażowany w działania. 

• Jakich zasobów potrzebujesz. 

• Jaka jest wymagana jakość pracy. 

• I oczywiście co zrobić jeżeli zakładane działania nie będą zrealizowane zgodnie z założeniami. 

 

Zastanów się jaki procent czasu twoich codziennych zajęć wypełniają zadania związane z 

zarządzaniem. Jeżeli nie jeste ś zadowolony z tej struktury czasu, czy mógłby ś wpłyn ąć na nią 

poprzez delegowanie cz ęści zadań? Oczywiście należy sobie zdawać sprawę z tego, że praca 

menedżera w określonych firmach czy na określonych stanowiskach może wymagać wykonywania 

zadań operacyjnych i należy podchodzić do oceny tej sytuacji bardzo indywidualnie, przy założeniu, że 
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nadmiar tych czynności może obniżyć twoją skuteczność jako menedżera. Brak inicjatywy 

delegowania z twojej strony może mieć oczywiście określone podstawy, które również powinieneś 

dogłębnie przemyśleć. Bardzo ważna jest świadomość tego dlaczego do tej pory nie delegowałeś tyle 

ile byś chciał, czy mógł. 

 

Dlaczego tak się dzieje ? 

 

• Być może chcesz udowodnić, swojemu zespołowi że jesteś w stanie wykonać wszystko. 

• Wydaje ci się, że możesz wykonać określone zadania lepiej niż kto inny. 

• Po prostu lubisz wykonywać, to zadanie. 

• Nie chcesz stracić określonych umiejętności. 

• Pozwala ci to widzieć jak się sprawy maja z punktu widzenia pracowników. 

• Wydaje ci się, że wszystko będzie trwało zbyt długo bez twojej pomocy. 

• Wykonywanie tych zadań w oderwaniu od zarządzania jest dla ciebie formą relaksu. 

• Twój szef angażuje się w takie zadanie i oczekuje tego samego od ciebie. 

 

Czy po odpowiedzi na te pytania uważasz, że udział czasu jaki przeznaczasz na zadania nie związane 

z zarządzaniem jest odpowiedni? Jeżeli nie, co możesz z tym zrobić? Czy widzisz potencjał 

delegowania wybranych zadań do innych członków twojego zespołu? 

 

Oczywiście, trzeba również zwrócić uwagę na to, że delegowanie, zależy gównie od twojego 

nastawienia i możliwości, ale to co jest możliwe zależy również od nastawienia twoich pracowników. 

Niektóre z osób będących członkami twojego zespołu mogą unikać odpowiedzialności i dodatkowego 

obciążenia wynikającego z delegowania. Przyjęcie delegowanych zadań może ich również narazić na 

błędy i trudne sytuacje, stąd działania takie musza być poparte oczekiwaną przez nich formą 

motywacji. 

 

Delegowanie – od czego zacz ąć ? 

 

Po analizie swojej pracy, możesz przygotować się do decyzji, które z zadań możesz delegować. 

Podejmując taką decyzję warto pozostać przy zasadzie, że to co ważne i pilne, powinieneś wykonać 

sam od razu lub planując wykonanie w czasie. Natomiast możesz rozpatrzyć te zadania, które są pilne 

, ale nie na tyle ważne, abyś musiał je wykonać sam – to właśnie te zadania nadają się idealnie do 

delegowania. Oczywiście decyzja dotycząca tego, co delegować nie musi dotyczyć tylko tych zadań, 

które wykonywałeś i wykonujesz obecnie. W każdej sytuacji kiedy tylko pojawia się nowy projekt lub 

inicjatywa zmian, która niesie za sobą dodatkowe obowiązki, zadaj sobie pytanie czy na pewno ty w 

100% musisz się tym zając jako wykonawca.  

 

Jedyna sytuacja, w której jako szef nie możesz delegować określonych zadań to, taka która dotyczy 

działań związanych z dyscyplinowaniem pracowników, jest objęta tajemnicą lub dotyczy błędów , które 
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sam powinieneś naprawić. Jeżeli zadanie nie dotyczy jednej z powyższych sytuacji możesz przystąpić 

do dalszej analizy. 

 

Komu delegowa ć ? 

 

Powinieneś zacząć od wytypowania osób, które mogą być potencjalnymi wykonawcami tego zadania. 

Możesz to określić znając dokładnie ich potencjał i kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy) 

zaangażowanych we współpracę z tobą osób. Może się zdarzyć, że nie ma takiej osoby, lub też nie 

jesteś przekonany, czy ta która wydaje ci się być odpowiednia poradzi sobie. Wówczas powinieneś 

zastanowić się, czy przeszkolenie lub coaching podczas pracy może zmienić sytuację. Dla wielu osób 

delegowanie zadania z dnia na dzień będzie dużym wyzwaniem i przyczyną stresu, dlatego też 

wcześniej musisz postarać się o to, aby przygotować zespół do przyjmowania większej 

odpowiedzialności. Ponadto powinieneś zastanowić się, która z osób w zespole jest jak najmniej 

przeładowana zadaniami i uzyska największe korzyści z przekazanego jej zadania. Jeśli uda ci się 

dobrze dopasować zadanie do osoby z pewnością wykorzystasz aspekt motywujący takiego zabiegu. 

Nie bez znaczenia będzie tutaj również zapewnienie osobie, której delegujesz zadanie wynagrodzenia 

lub premii , która wiąże się z dodatkowym wysiłkiem. 

 

Jak delegowa ć ? 

 

Niezależnie od tego, czy osoba jest doświadczonym pracownikiem, czy kimś kto dopiero niedawno 

rozpoczął swoją karierę, powinieneś zadbać o to, aby dokładnie przekazać oczekiwania dotyczące 

realizacji tego zadania. O ile w zakresie samej realizacji powinieneś pozostawić tej osobie dużą dozę 

swobody, tak wyniki, których się spodziewasz powinny być jasne dla obu stron. Z pewnością w samym 

procesie delegowania pomoże ci umiejętność wyznaczania celów oraz model SMART, który szerzej 

opisuję w „pigułce wiedzy” dotyczącej zarządzania przez cele. Tak więc delegując zadanie musisz 

określić : 

 

• Jak długo ma trwać zadanie. 

• Ważne procedury związane z jego realizacją. 

• Jakich wyników oczekujesz (cele, targety). 

• W jaki sposób chciałbyś mierzyć wynik. 

• Co oznacza dobrze i źle wykonana praca. 

• Jak to zadanie jest powiązane z funkcjonowaniem działu lub organizacji 

• Oraz w  jakim zakresie osoby mogą podejmować decyzje . 

 

Ten ostatni aspekt jest bardzo istotny i wymaga szczegółowych ustaleń. Osoby z którymi 

współpracujesz w ramach delegowanych zadań musza dokładnie wiedzieć jak się zachować w 

określonej sytuacji problemowej. Muszą wiedzieć, czy mogą problem rozwiązać w pełni samodzielnie, 

czy też poinformować i zaangażować ciebie w ten proces. Dokonanie takich ustaleń pozwoli uniknąć 
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wielu nieporozumień i konfliktów związanych z zakresem odpowiedzialności wymaganym podczas 

realizacji delegowanych zadań. Jest to ważne ponieważ delegowanie wiąże się również z 

przekazywaniem uprawnień. Harvey Sherman określił następujące zasady obowiązujące podczas 

delegowania uprawnień. 

 

1. Działaj – kontakt ze mną nie jest potrzebny. 

2. Działaj – powiadom mnie, co zrobiłeś. 

3. Zbadaj problem – powiadom mnie, co zamierzasz zrobić, zrób to, chyba że nie wyrażę zgody. 

4. Zbadaj problem – powiadom mnie, co zamierzasz zrobić, zaczekaj na moją zgodę na działanie. 

5. Zbadaj problem – przedstaw mi możliwe rozwiązania, przygotuj argumenty, przedstaw mi do 

akceptacji jedną propozycję. 

6. Zbadaj problem – przedstaw mi wszystkie fakty, podejmę decyzję, co należy zrobić. 

 

Dobrze ustalone zasady w ramach wykonywania delegowanych zadań bardzo korzystnie wpływają na 

czas podejmowania decyzji i w określonych warunkach wzmacnia pewność siebie wśród pracowników 

i zachęca do podejmowania inicjatyw. Musisz pamiętać, że delegowanie wiąże się z popełnianiem 

błędów przez pracowników odpowiedzialnych za zadania i często będą musieli uczyć się na tych 

błędach. Twoją rolą będzie wsparcie ich w podnoszeniu swoich kwalifikacji i stopniowym 

przyjmowaniu nowych wyzwań. 

 

Pamiętaj, aby w trakcie spotkania z pracownikiem podczas którego, delegujesz mu zadanie określić 

jasno wszystkie kwestie związane z jego realizacją, miedzy innymi :  

 

• Ustal możliwe do zaakceptowania normy wydajności. 

• Określ dostępne zasoby i wsparcie. 

• Sprawdź, czy będzie potrzebne dodatkowe szkolenie. 

• Określ delegowane uprawnienia. 

• Ustal zasady pracy i jej oceny. 

 

Bardzo istotne jest, aby podczas takiego spotkania wyjaśnić wszelkie wątpliwości i przewidzieć 

możliwe problemy, które mogą wynikać z delegowania określonego zadania. Nie wystarczą dobre 

chęci ze strony pracowników, oni również świadomie muszą podejść do ewentualnych problemów i 

zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację zadania i przygotować sobie pytania, które wspólnie 

omówicie. Dodatkową kwestią jest poinformowanie innych członków zespołu o tym, że delegowałeś 

zadanie i część odpowiedzialności za wykonanie go, aby reszta zespołu rozumiała co i dlaczego 

delegowałeś. 
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Przygotuj plan awaryjny  

 

Nie da się ukryć, że delegowanie zadań wiąże się z pewnym ryzykiem, którego podjęcie w 

dzisiejszych warunkach organizacyjnych staje się koniecznością. Oznacza to, że powinieneś się 

przygotować do tego w odpowiedni sposób.  Ważny jest styl jaki przyjmiesz podczas kierowania 

delegowanymi zadaniami. Zastanów się czy możesz rozluźnić kontrole, tak aby osoby miały więcej 

swobody w zdobywaniu kompetencji i realizowaniu delegowanego zadania, w sposób być może 

zupełnie odmienny od tego, który tobie wydaje się właściwy. To co może stanąć na twojej drodze w 

sukcesie realizacji delegowanych zadań, to nieoczekiwane opóźnienia, negatywne opinie innych osób, 

konflikty, zagrożenie realizacji celów i wiele innych. 

 

Wszystkie te sytuacje wymagają od ciebie przygotowania się do kierowania delegowanymi zadaniami 

w taki sposób abyś w najmniej oczekiwanych momentach miał sposób na to aby odwrócić ewentualne 

porażki wynikające z pomyłek lub porażki osoby przyjmującej zadanie. Kluczowe znaczenie ma 

cykliczny i oparty o jasne zasady monitoring. Stwórz projekt takich działań i przemyśl kiedy najlepiej 

będzie przeprowadzać takie działania i jak często oraz w jaki sposób pomożesz swoim podwładnym w 

sytuacji kryzysowej. 

 

Delegowanie – druga strona medalu  

 

Delegowanie zadań, które wykonywałeś do tej pory, może umożliwić ci wzięcie odpowiedzialności za 

coś o czym od dawna myślałeś. Dlatego jeżeli masz taką możliwość powinieneś sobie zadać również 

pytania- „czy twój szef deleguje wystarczająco dużo zadań do ciebie?” i „czy istnieją jakieś zadania za 

które chcesz i mógłbyś wziąć odpowiedzialność?”. Jeśli tak, zastanów się jak możesz zachęcić go do 

delegowani tobie tych zadań.  

 

Skuteczne delegowanie, to umiejętność, która mocno wspiera przepływ wiedzy i doświadczeń w całej 

organizacji i w odpowiednich warunkach może stać się narzędziem motywowania i rozwoju 

osobistego.  
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