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ROZDZIAŁ 1

ROZBUDOWA SIECI CUKIERNI
ANDRZEJ BLIKLE

Z archiwum Andrzeja Bliklego

Firma A. Blikle zostaa zaoona przez Antoniego Kazimierza Bliklego w 1869 roku. Cukiernia
szybko staa si modnym warszawskim lokalem licznie odwiedzanym przez znanych artystów. Kolejne pokolenia rodziny dbay o utrzymanie renomy firmy. Historyczna siedziba
przy ul. Nowy wiat 35 w Warszawie dugo stanowia jedyny lokal. Firmie udao si przetrwa zarówno zawieruch wojenn, jak i trudny czas PRL-u. Dopiero po 1989 roku moliwy sta si rozwój, o którym nie nio si zaoycielom. Zapocztkowa go profesor Andrzej
Blikle, reprezentant czwartego pokolenia rodu prowadzcego cukierni.
Andrzej Blikle ukoczy Wydzia Matematyki i Mechaniki UW. Zainteresowa si matematycznymi podstawami informatyki i na dugie lata swoj karier zawodow zwiza z dziaalnoci naukow i dydaktyczn. Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.
Czonek europejskiej akademii nauk Academia Europaea i licznych krajowych organizacji,
w tym czonek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zdoby take zawodowe
stopnie w cukiernictwie i zosta mistrzem cukierniczym. W 1990 roku, nie porzucajc cakowicie pracy naukowej, podj prac w rodzinnej firmie, zostajc prezesem zarzdu. Dzi
Andrzej Blikle peni funkcj prezesa rady nadzorczej.
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Piec stygnie dziesięć dni
— W ilu miejscach Polski mona kupi pczki od Bliklego?
— Mamy 23 punkty. Pitnacie w Warszawie i osiem w innych miastach, prowadzonych
na zasadzie franczyzy.
— Otwarcie nowego sklepu to za kadym razem powany projekt?
— Owszem, ale rozmow o projektach moglibymy zacz od dawniejszych czasów, gdy
miaem tylko jedn cukierni.
— O ile lat si cofniemy?
— Jakie dwadziecia. To musia by rok 1992. Nie mylaem wtedy jeszcze o otwieraniu nowych placówek. Natomiast nadszed czas gruntownego remontu cukierni na Nowym wiecie
w Warszawie. Sklep zasuy na nowe wntrze, a pracownia — na nowe wyposaenie.
— Warszawiacy musieli cierpliwie poczeka na ponowne otwarcie?
— Mymy i tak mieli tradycj zamykania firmy na cay lipiec. Pracownicy wtedy szli na urlop
i mielimy czas na róne naprawy i konserwacje: malowanie cian albo czyszczenie caego
sprztu.
— Ale tym razem mówimy o zasadniczej przebudowie.
— Chcielimy zrobi nowe podogi, ciany, instalacje, klimatyzacj, elektryczno, hydraulik,
prace murarskie, przesun jedn ze cian, da now glazur na pododze w cukierni, wymieni
okna na aluminiowe, zmieni boazeri... No i rozebra piec cukierniczy wielkoci pó chaupy.
— Dzisiejsze ekipy taki zakres prac robi w rok.
— Nam musia wystarczy lipiec, wic narzuciem ostre tempo. Ale duo wczeniej zabraem si do systematycznego planowania. Na przygotowanie powiciem par miesicy. Po
pierwsze, postanowiem podpisa umowy z wszystkimi wykonawcami, co w tamtych czasach
uznawane byo za dziwactwo. Mówili: „Po co nam umowa? Dogadamy si!”.
— Oczywicie. „Bdzie pan zadowolony”...
— A ja zrobiem harmonogram co do dnia i wpisywaem daty do umowy. Jeden fachowiec
wchodzi, powiedzmy, 5 lipca i koczy 12 lipca. Musi tylko okreli, co ma by zrobione, zanim
on zacznie swoj cz. Za kady dzie opó nienia naliczamy kar umown, któr bd mia
prawo potrci z wynagrodzenia. Ju wtedy wiedziaem, e tak trzeba zapisa, ebym nie musia
paci penego wynagrodzenia, a dopiero potem procesowa si o kar.
— Wszystkich fachowców trzeba byo tak precyzyjnie poustawia?
— Ukadalimy harmonogram od koca. Stolarz robi cay nowy bufet, który trzeba na miejscu
zmontowa, kad boazeri i lustra. Powiedzia, e potrzebuje dwa tygodnie pracy na miejscu.
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Czyli zostay mi tylko dwa tygodnie, eby tam wstawi murarzy, elektryków, hydraulików i instalacj okien. Potem jeszcze malowanie i dopiero wpuszczam stolarza.
— Napity plan.
— W ostatnim dniu czerwca zrobilimy ma produkcj, eby ju nic nie zostao. Sprzedalimy do ostatniego ciastka i zamknlimy o drugiej po poudniu.
— I zegar zaczyna tyka.
— Godzin pó niej mielimy ju wyjte okna i drzwi, wybit cian do pracowni i wyniesione maszyny. Tylko pieca nie moglimy ruszy, bo musia wystygn.
— Ile stygnie taki piec?
— eby si schodzi do temperatury 40 stopni, potrzeba... dziesiciu dni.
— A có to — piec martenowski?!
— To jest olbrzymia masa, która gdzie musi odda ciepo. Nie sposób tego atwo przyspieszy.
— Czyli harmonogram musia uwzgldnia to oczekiwanie.
— Oczywicie. Zreszt wszystko szo zgodnie z tym harmonogramem. Zadziwiajce, bo
potem wiele razy jeszcze robilimy róne remonty i nikt nie ni nawet o tak krótkich terminach.
— Dlaczego wtedy si udao?
— Otó nie do koca si udao. 15 lipca byem gotowy na przyjcie stolarza, a on si spó nia.
Pojechalimy nawet do niego, a on dopiero klei boazeri. Jego szef wyjecha z Polski i tak go
zostawi bez pomocy. Tragedia. Pracownicy zaraz wracaj z urlopów, a my musimy otworzy
sklep i znów zarabia.
— W takim momencie chyba ju niewiele mona zrobi.
— Ostatecznie stolarz spó ni si dwa tygodnie. Zjawi si dosownie dob przed otwarciem cukierni. Pracowa 24 godziny bez przerwy i udao si doprowadzi wntrze do takiego stanu, e klienci mogli przynajmniej wej do rodka. Boazeria i wiele innych rzeczy zostao nieskoczonych. Przyjeda potem na kilka kolejnych nocy i pracowa po zamkniciu
sklepu. Dokoczy wszystko w cztery kolejne doby. No i okazao si, e te dwa tygodnie to
on sobie wczeniej oszacowa z duym zapasem. Nie potrzebowa a tylu dni. Ale wysokiej
kary umownej i tak nie unikn.
— Ale równoczenie trwa jeszcze drugi remont?
— Przejem od Spoem pracowni na ul. Górskiego, dosownie kilkaset metrów dalej. Miaa
umoliwi produkcj na szersz skal ni dotychczasowa, prowadzona na zapleczu Nowego
wiatu. Tam te musiaem wszystko wymieni, bo lokal przejlimy brudny i zdewastowany. cznie 27 ton gruzu stamtd wyjechao. Prowadzilimy prace w tym samym czasie na dwóch frontach.
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— Na Górskiego zakres prac by identyczny?
— Niezupenie. To kamienica ze zwykymi mieszkaniami, wic musielimy zadba
o wyciszenie. Zatrudnilimy do ekspertyzy Lig Walki z Haasem. Zaprojektowali nam d wikochonne, podwójne sufity i fundamenty pod maszyny, od spodu wyguszone gum.
— Jak pan si zabra do zaplanowania caego przedsiwzicia?
— Dawne czasy, ale komputerów ju uywalimy. Posugiwaem si wtedy pakietem
zintegrowanym Framework, który mia arkusz kalkulacyjny. Jego gówn zalet bya po prostu moliwo narysowania harmonogramu w postaci pasków: od daty pocztkowej do
kocowej. Widziaem wyra nie, które zadania na siebie zachodz.
— Taki prosty wykres Gantta.
— Wtedy tylko tyle potrafiem. Teraz bym powiedzia, e trzeba zastosowa metod
acucha krytycznego Goldratta1, rozszerzon o formalizm sieci Petriego. I dopiero tak mona
to naprawd dobrze zaplanowa.
— Wyszed z pana profesor! Ale niezalenie od metody przygotowanie do tego podwójnego remontu byo dusze od samych prac?
— Tak, uzgodnienia trway kilka miesicy. Ja si zreszt przymierzaem do tego rok wczeniej. Na szczcie nie dostaem kredytu.
— To szczcie nie dosta kredytu?
— Wtedy miaem zamiar tylko odnowi pracowni na zapleczu Nowego wiatu. Nie
miaem na tyle wyobra ni, eby zorientowa si, e to nie pozwoli na rozwój firmy. Tymczasem z jednej cukierni nie da si utrzyma i pokry kosztów staych produkcji. Ale wtedy
jeszcze tego nie wiedziaem. Gdybym dosta kredyt, to bym zrobi modernizacj zaplecza
i zosta z kredytem pó miliona dolarów, którego nie dabym rady spaci.
— Nie wystarczyoby przychodów, eby zarobi na obsug kredytu?
— Dlatego cae szczcie, e nie dostaem, cho wtedy bardzo przeyem t porak.
Pracownicy mieli jak co roku i na urlop, a dwa tygodnie wczeniej okazao si, e nic
z remontu nie wyjdzie. A to te oznaczao, e nie bdzie planowanego wzrostu sprzeday po
remoncie. Czyli nie moglimy sobie pozwoli w ogóle na przerw w sprzeday. Musiaem
poprosi pracowników, by zostali w pracy. Dostali podwójn pensj.
— A rok póniej ju by lokal na Górskiego.
— Inna rzecz, e opuciem go pótora roku po remoncie. Nawet on szybko okaza si
za may. Na Nowym wiecie mielimy na produkcj 120 m2. Na Górskiego 500 m2, ale lokatorzy nie godzili si na prac w nocy. eby spaci kredyt, musielimy zacz rozbudowy1

Eliyahu M. Goldratt (1947 – 2011) — izraelski fizyk, którego prace znalazy zastosowanie w doskonaleniu pracy w przedsibiorstwach. Autor m.in. teorii ogranicze i metody acucha krytycznego,
które maj zastosowanie w zaawansowanych metodykach zarzdzania zasobami w projektach.
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wa sie cukierni i wyj na wikszy rynek. Kolejn pracowni mielimy na Ursynowie, a od
kilku lat nasza produkcja zlokalizowana jest w Bielawie, gmina Konstancin-Jeziorna. Mamy
tam teraz 1800 m2. Przystosowalimy hal, w której kiedy prowadzono napraw maszyn
rolniczych, a potem produkcj chusteczek higienicznych.
— Czego pana nauczy tamten intensywny miesic?
— Dwóch rzeczy. Po pierwsze, e... trzeba mie pozwolenie budowlane.
— ???
— Ja to traktowaem jak remont azienki. Tumaczyem sobie, e przecie nic tam nowego nie budowalimy. A tu nagle zjawia si delegacja z gminy, pytajc o pozwolenie na
budow. „Jaka budowa? Tu jest remont” — wyjaniaem. Na szczcie okazali si wyrozumiali. Musiaem tylko wszystkie dokumenty szybko uzupeni i zoy do urzdu. Gdyby mi
w poowie lipca zatrzymali prace, to by byo niewesoo.
— I ekipa moga kontynuowa robot.
— A w tej ekipie by pewien pomocnik murarski. Nosi bez przerwy kuby z betonem
i taczki wozi. Najwyra niej nic innego nie umia. Ale nie bardzo mi wyglda na robotnika.
Kiedy przysiadem si do niego podczas przerwy. Okazao si, e Rosjanin. Przyjeda pracowa w wakacje. Przez ten miesic zarobi tyle, co w Moskwie przez rok. Docent astrofizyki...
— A druga nauka?
— Zamówiem na Górskiego dwa piece cukiernicze, smaalniki, róne maszyny do ciasta. W umowie zapisaem miejsce dostawy — ulica Górskiego 4. Dwie ogromne ciarówki
zaparkoway pod samym budynkiem. Lokal przygotowany, wic powiedziaem, e ju mog
wnosi. Odrzekli, e tego nie maj w kontrakcie. Wciekem si, bo to granda. Moi pracownicy nie byli przeszkoleni ani przygotowani do noszenia bardzo cikich elementów. Mogy
im dyski powyskakiwa od kilkusetkilogramowych ciarów. Ale nie mielimy wyjcia. Kady element spuszczalimy ostronie na chodnik, podkadalimy rurki, szmaty i jako przecigalimy. Nauczyem si wtedy, eby do umowy dopisywa, e urzdzenie ma by postawione w konkretnym miejscu, i nawet plan zacza do umowy.
— Posuya potem ta lekcja?
— Wykorzystaem to, gdy robiem kawiarni na Nowym wiecie. Tym razem zamówiem
lad chodnicz z Woch. Uparem si oczywicie, eby zostaa przez firm wstawiona i zainstalowana. Zadaem te, eby do umowy doczy rysunek techniczny. Dugo zwlekali, wic
ja nie podpisywaem. Chciaem zna wszystkie wymiary i unikn niespodzianek. Ostatecznie
wydbiem ten szkic.
— Przyda si?
— Lada przyjechaa i oczywicie...
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Cukiernia A. Blikle na Nowym wiecie w Warszawie (Z archiwum Andrzeja Bliklego)

— ...oczywicie co nie tak?
— Okazaa si o 5 cm szersza. W drzwi nie wchodzi. Z miejsca zakomunikowaem, e j
odsyam z powrotem. A sprowadzenie drugiej lady to co najmniej miesic albo pótora, a kary
umowne wysokie. Zabawa wicej warta ni ta caa lada.
— Dostawcy co wykombinowali?
— Wymylili, e mona wyj szyb w oknie wystawowym i tamtdy wnosi. Poszedem
im na rk i zgodziem si, ale musieli umówi si ze szklarzem, opaci robot i da gwarancj
na szyb.
— Wtaszczyli jako przez to okno?
— Chcieli nawet moich pracowników do pomocy, ale tym razem zdecydowanie odmówiem.
Jako im si udao.
— Mieli szczcie.
— Podsunem im do podpisu jeszcze zobowizanie, e jeli kiedykolwiek bd t lad
sprzedawa, to j z powrotem przez to okno na wasny koszt wynios (miech)!
— Podpisali?
— Podpisali. A lada stoi i dobrze suy. Ale przecie moga si nawet po roku popsu i co
wtedy bym zrobi?
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— Umowy pomagaj panowa nad caoci projektu?
— Do ludzi trzeba oczywicie mie zaufanie, ale umowy spisywa. Równie dlatego, e
dwie osoby z tych samych ustnych ustale zrozumiej i zapamitaj co innego. To jest metoda na unikanie nieporozumie. Poza tym pisanie umowy rodzi kolejne pytania, o których
by si w innym wypadku nawet nie pomylao.
— Pomówmy teraz o otwieraniu nowych punktów. Kiedy pczka od Bliklego mona
byo kupi tylko w Warszawie na Nowym wiecie. Ale dwadziecia lat temu firma zacza
rozbudow sieci placówek i pojawia si w innych miastach. Jak zadba przy tym o utrzymanie wizerunku?
— Zadecydowalimy kiedy, e odtworzymy firm tak, jak gdyby II wojna wiatowa si
nie wydarzya. Obowizuje zatem styl przedwojenny. To my cile decydujemy, jak lokal ma
wyglda. Moja ona jest projektantem naszych wntrz i wspomaga lokalnego architekta,
który przygotowuje now placówk. Umawiaj si zwykle w którym z naszych warszawskich sklepów, eby dokadnie obejrze kady detal — nawet ksztat listew, fazowanie luster czy
rodzaj mahoniu na okadzin. Mamy te konkretne wymagania co do ekspresu do kawy,
mynka, a nawet maszyny do zmywania.
— To wntrze i wyposaenie. Ale wizerunek ksztatuj te ludzie.
— Szkolimy personel na zasadzie nauki przy mistrzu. Kandydaci na pracowników
przyjedaj na Nowy wiat i okoo dwóch tygodni musz tam pracowa. Ucz si wtedy
towaroznawstwa, co wcale nie jest takie proste.
— Nie tylko pczki?
— W codziennej sprzeday jest ponad sto rónych produktów, ale maksymalnie moe
by ich nawet ponad szeset. Jest si czego uczy.
— Nowicjusze po prostu staj za lad i sprzedaj?
— O, nie tylko. Musz te dba o donoszenie towaru z zaplecza. W naszej terminologii
to si nazywa „robienie bufetu”. Na tacy jest 5 rzdków rónych ciastek i aden nie powinien
by krótszy ni poowa dugoci. Ostatnie sztuki le wygldaj i trudniej je wtedy sprzeda.
Tak tac trzeba zabra. Przynosi si nastpn, a tamt uzupenia. W tak duym sklepie jak
na Nowym wiecie mamy specjaln osob, która tylko tym si zajmuje. Ale w mniejszych —
dwóch sprzedawców musi sobie radzi z uzupenianiem i sprzeda.
— Czego jeszcze trzeba si nauczy w tych pierwszych tygodniach?
— Sprzedawcy ucz si rozmowy z klientem, aktywnej (ale nigdy nachalnej!) sprzeday, zaatwiania reklamacji czy obsugi kasy fiskalnej. Musz te pamita, które z podstawowych dwunastu alergenów znajduj si w kadym z naszych wyrobów. Mamy obowizek udzielania tej informacji klientowi.
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— To nauka dla sprzedawców. A sami franczyzanci te s szkoleni?
— Uczymy ich chociaby analizy finansowej. Musz umie zrobi realny biznesplan.
atwo jest przyj optymistyczne zaoenia i w Excelu wyliczy, e si zarobi krocie. Ale taki
przedsibiorca powinien zdawa sobie spraw z tego, co go czeka. Z dowiadczenia mówimy mu, czego moe si spodziewa w tej miejscowoci, przy ulicy o takim nateniu ruchu.
Metod prób i bdów doszlimy sami do wniosku, e sklepy otwieramy raczej w miastach
powyej 200 tysicy mieszkaców. W mniejszych miejscowociach bdzie za mao ludzi
skonnych zapaci 3 zote za pczek.
— Lokalizacja wydaje si kluczowa?
— Jest bardzo wana. Szukanie dobrego lokalu moe trwa i pó roku. A my zawsze musimy
go zaakceptowa. Ostrzegamy te o kosztach. Przedsibiorca musi liczy si z inwestycj rzdu
300 – 400 tysicy zotych na przygotowanie lokalu. Do tego koszt samochodu dostawczego.
Ale czciej optymalnym rozwizaniem jest odpatne korzystanie z naszego transportu. Nasz
samochód, jadc jedn tras, moe obsuy kilka punktów.
— Otwarcie kadego sklepu jest precyzyjnie przygotowane i wszystkie detale ustalone. Ale tak wanie dziaa franczyza?
— Kiedy rozmawiaem z przedstawicielem banku, który mnie uwiadomi, e to, co
próbowalimy zrobi przy otwieraniu pierwszego nowego punktu, na Zachodzie nazywa si
franchising. Koncept wówczas w Polsce jeszcze nieznany. ona tego bankowca bya akurat
w Londynie i przywioza mi o tym ksik. Przeczytaem j i napisaem pierwsz w Polsce
umow franchisingow. Dzi nasza umowa ma ponad 30 stron. Oddzielnym dokumentem
jest gruby podrcznik operacyjny, liczcy kolejne 200 stron. Wszystkie zasady i procedury s
tam dokadnie opisane.
— Czyli dzi otwarcie nowego punktu to ju niemal rutynowy projekt. A jak poszo z tym
pierwszym?
— Na pocztku lat dziewidziesitych przyjecha do mnie mody czowiek z odzi. Zapyta,
jaki otrzyma rabat na kupno wikszych iloci pczków, które zamierza sprzedawa w swoim
miecie. adnego rabatu nie zaoferowaem, bo przed moim sklepem i tak cigle ustawiaa si
kolejka. Zgodzi si kupowa po zwykej cenie detalicznej. Narzuci 50% ceny i sprzedawa bez
problemu.
— Wyczu koniunktur?
— Takie czasy. Da ogoszenie w ódzkiej prasie i na tramwajach, e sprzedaje pczki od
Bliklego. Urzdzi to gdzie w swoim domku jednorodzinnym. Przysya do Warszawy co rano
dwie taksówki z wyjtymi tylnymi siedzeniami. Pczki adowao si pod sufit, wic niestety
troch si gnioty. Taksówki przywoziy oczekiwany towar koo 14:00, a pó godziny wczeniej ju sta ogonek. W godzin wszystko sprzedawa i zamyka interes.
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— Mia praca.
— Dlatego w odzi zrobio si o tym gono. Kadego tygodnia dostawaem po kilka listów
i telefonów z propozycj przyzwoitego lokalu. Co drugi list zaczyna si od sów: „Mam lokal na
Piotrkowskiej...”. Poszedem do naszego kontrahenta, pokazaem mu listy i daem pierwszestwo w dalszych rozmowach, ale w pó roku musia znale  lokal na Piotrkowskiej.
— Udao si?
— Czciowo. Lokal znalaz, ale nie móg dosta kredytu na jego remont i wyposaenie.
W kocu jeden bank zgodzi si na sfinansowanie, ale oprocentowanie kredytu narzuci 120%
w skali roku. Lichwiarskie warunki, ale nie mia wyjcia. Do tego jeszcze bank chcia zabezpieczenia, którym nasz ódzki przedsibiorca nie dysponowa. Dogada si jednak z koleg,
który zgodzi si udzieli mu porczenia. Umówili si, e zabezpieczeniem bd stawy rybne. Ten kolega adnych stawów nie mia, ale posiada kawaek pola ogrodzonego jakimi
waami. Wpucili wod z pobliskiej rzeki i postawili na brzegu star kopark, eby wygldao
wiarygodnie. Którego dnia przywie li przedstawiciela banku. La deszcz, wic ten nawet
z samochodu nie wysiad. Ale stawy zobaczy i kredyt do wypaty zatwierdzi.
— Pocztki pene przygód. Czy z kolejnymi punktami szo ju atwiej?
— Nie od razu. W ogóle nie wiedzielimy, jacy kandydaci na franczyzantów nam si
sprawdz. Najpierw chcielimy da zarobi kademu, kto tylko wykae zapa i energi. Dopiero
wyszlimy przecie z tego PRL-u, wikszo ludzi raczej biedna, wic nie szukalimy osób majtnych. Uznalimy, e jeli kto tylko zechce, to przy nas si rozwinie. I tak zgosio si mode
maestwo z Piotrkowa Trybunalskiego, kto inny te z Rawy Mazowieckiej. Zaczynali od
biednych budek, eby stopniowo si rozwin. I to si nie sprawdzio. Okazao si, e mamy
zbyt drogi produkt, eby go sprzedawa w takich miejscach. Kilku takich chtnych niestety
polego.
— Czyli szukamy bogatych przedsibiorców z duych miast?
— Ale zaraz przegilimy w drug stron. Owszem, franczyzant musi mie pienidze.
Trzeba, eby zainwestowa nie tylko w lokal, ale i w marketing na lokalnym rynku. Wzilimy zatem du firm, która chciaa otworzy nasz cukierni w Poznaniu. Ale firma zajmowaa si wieloma innymi biznesami. I to te nie zagrao, bo sklepem zarzdza kierownik
najty przez t firm. Tymczasem oryginalna idea franchisingu jest taka, e to najczciej
waciciel osobicie stoi za lad. Nie aden pracownik.
— Ma inn motywacj.
— Rozmawia z klientami, poznaje ich, wita, cieszy si, e przyszli. To jest w caoci jego
ryzyko i jego zysk. Jak zachoruje, to ona stanie za lad. Gdy chce wyjecha na urlop, poprosi
o zastpstwo córk z ziciem. To dla mnie modelowy ukad. Wtedy w Poznaniu nie wyszo, bo
firma wywodzia si z innej brany. Na ciastkach si nie znali. Pilnowali tylko jednej rzeczy:
eby zwrotów nie byo. No i pracownik musia sprzedawa towar przedatowany. Nakryem go
kiedy na tym i zerwalimy umow.
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— Procedury i szkolenia pomagaj, ale chyba i tak trudno znale dobrych franczyzantów?
— Mamy teraz osiem takich placówek, ale niektóre s z nami ju pene dwadziecia lat,
choby sklep w Czstochowie. Moe pojawi si nastpne.
— Ale tylko jeli speni wszystkie wymogi?
— Mielimy takich, którzy prowadzili obok sklep z butami, a potem jeszcze otworzyli hotel.
Tak si nie da. Szukamy inwestorów, dla których prowadzenie naszego sklepu bdzie jedynym
zajciem. Jeli to jest podstawa bytu rodziny, wtedy tacy ludzie angauj si w prac bez reszty.
Wtedy to naprawd ma sens.

16
Kup książkę

Poleć książkę

A n d rze j B lik le: R oz bud owa siec i cu kie rni

Lekcje zarządzania projektami
x Wymuszony termin sprzyja maksymalnej mobilizacji. Popularne powiedzenie przestrzega, e zadania zajmuj nam tyle czasu, ile go mamy. Ten czas zawsze czym si
wypeni. Podobnie z kadym zadaniem, które mamy do wykonania w pracy. Trzeba
odda raport do pitku? No to jeszcze mamy kilka dni. I na pewno bdziemy nad nim
siedzie a do pitkowego popoudnia. Cho teoretycznie moglibymy napisa go ju
we rod i mie z gowy. Z drugiej strony bardzo napite terminy wymuszaj maksymalny wysiek i osiganie rzeczy z pozoru niemoliwych. Jeli na realizacj remontu by tylko miesic, po którym zaoga wracaa z urlopów, to wszyscy stanli na
gowie i nadludzkim wysikiem si udao. I nawet sam profesor Blikle dziwi si do
dzi, e byo to moliwe.

x Ukadanie harmonogramu od ko ca bywa wygodne. Przystpujc do ukadania
harmonogramu, nie musimy zawsze planowa wedug kolejnoci dziaa. Wygodniejsze moe okaza si rozplanowanie, poczwszy od ostatnich zada, a nastpnie
cofanie si krok po kroku.

x Co musi by zrobione, eby zacz kolejny etap. Dobr praktyk w projektach
jest precyzyjne okrelanie wymaga, które musz zosta spenione, aby mona
byo przej do nastpnego etapu. Stolarz moe wej ze swoj czci pracy dopiero, gdy zostan zakoczone konkretnie opisane prace jego poprzedników itp.

x W sytuacjach podbramkowych szybka zmiana planu bywa konieczna. W kadym
projekcie mog zdarzy si nieprzewidziane sytuacje, które wymagaj natychmiastowych decyzji, nierzadko zmieniajcych cay plan. Kierownik projektu musi mie
jasno co do celu projektu. Bez tego nie bdzie potrafi podj dobrej decyzji. Gdy
nieoczekiwanie stolarz spó ni si ze swoj prac, naleao natychmiast zmodyfikowa priorytety. Kluczowym celem pozostawao rozpoczcie sprzeday 1 sierpnia,
wic kolejno prac stolarza natychmiast zmieniono. Musia on skoncentrowa si
na byskawicznym wykonaniu tych prac, które umoliwi otwarcie cukierni nazajutrz. Reszt móg zaj si w czasie kolejnych nocy.

x Kady wykonawca dla bezpiecze stwa uwzgldnia bufor czasu w deklarowanym
terminie. Stolarz deklarowa dwa tygodnie na monta, ale przycinity do muru zrobi
wszystko niemal trzy razy szybciej. Zewntrzni dostawcy zawsze dla wasnego komfortu uwzgldni jaki margines czasu w podawanych terminach. Kierownik projektu
musi co najmniej mie wiadomo tego faktu, eby nie da si nacign.
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x Jako kierownik projektu panuj nad buforami czasu. Ostatecznie to kierownik projektu panuje nad caym czasem projektu. A przynajmniej tak by powinno. Istniej
metody kalkulowania niezbdnych buforów czasu i globalnego zarzdzania nimi
w caym projekcie. Wspomniana metoda acucha krytycznego i teoria ogranicze
Goldratta s warte zgbienia, jeli mamy do czynienia z powanymi, wielowtkowymi
projektami.

x Wizualizacja harmonogramu prac pomaga dobrze zrozumie kolejno dziaa
i wzajemne wspózalenoci. Stary, dobry wykres Gantta jest cennym narzdziem
dla kadego kierownika projektu dlatego, e pomaga unaoczni plan projektu.
Forma obrazkowa znacznie atwiej przemawia do nas ni spisana lista dziaa. Bez
sporzdzenia wykresu Gantta bdziemy mieli kopot z optymalnym rozplanowaniem
dziaa równolegych i sekwencyjnych.

x Potrzebna odpowiednia ilo czasu na planowanie przed startem prac. Czas spdzony na planowaniu potrafi zwróci si w dwójnasób. Czasem okres planowania
moe by duszy od samego projektu.

x Umowy warto spisywa, nawet gdy ma si due zaufanie do wykonawców. Ustalenia z zewntrznymi dostawcami musz by wyjtkowo precyzyjne. Spisanie
umowy nie tylko zapewnia bezpieczestwo w aspekcie prawnym, ale przede
wszystkim pomaga w sprecyzowaniu uzgodnie. Umawiajc si z kim ustnie, moemy niestety zapamita lub zrozumie ustalenia nieco inaczej ni druga
strona. Zapisujc najwaniejsze ustalenia, ograniczymy przestrze potencjalnych nieporozumie. W relacjach z zewntrznym dostawc bdzie to zawsze
formalna umowa. Ale pisemne ustalenia s równie wane nawet w przypadku
realizacji wewntrznych projektów w firmie. Tzw. karta projektu to dokument opisujcy kluczowe zaoenia uruchamianego projektu. Suy wanie ujednoliceniu
oczekiwa wszystkich zaangaowanych stron.

x Powtarzalne projekty daj szans na zbieranie cennej nauki po drodze. Otwieranie
kolejnych sklepów to przykad projektu o powtarzalnym charakterze. Daje on szans
na cige doskonalenie procedur i metod ich realizacji. Wane, eby takie lekcje umie
dostrzec, nazwa, czasem nawet spisa. Kierownik projektu zwykle jest t osob,
która powinna pod koniec prac projektowych zanotowa lekcje na przyszo.
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