(Nie)dobra administracja
Podejrzewam, ¿e wród nas spó³dzielców obok takich s³ów jak: czynsz, kasa,
spó³dzielnia, metra¿, wodomierz, ogrzewanie, energia najczêciej u¿ywanym jest
magiczne s³owo: administracja. Oczywicie ta osiedlowa. Zajrza³em do S³ownika wyrazów obcych oraz S³ownika wyrazów bliskoznacznych aby upewniæ siê
co owo zaklête s³owo oznacza. Bo niby
cz³owiek wie, ale lepiej wiedzieæ wiêcej.
Przejmuj¹c z jêzyka ³aciñskiego administratora zafundowalimy sobie swojskiego zarz¹dcê, który ma administrowaæ
albo jeszcze inaczej zarz¹dzaæ.
Powinien on te¿ kierowaæ, prowadziæ,
sterowaæ a nawet... dyrygowaæ (patrz
s³ownik). Tak, jêzyk nasz ojczysty jest
bogaty wiêc proszê zauwa¿yæ jakie przebogate pole do popisu ma nasz administrator.
Oczywicie bêdzie mu raniej administrowaæ jeli tego nie bêdzie robi³ w osamotnieniu ale w ramach administracji
czyli zarz¹du, kierownictwa, personelu
kierowniczego, a owocem wysi³ku zespo³owego bêdzie tzw. ogó³ czynnoci zarz¹dzania. Prawda, jakie to proste?
Proponujê aby ten ogó³ czynnoci zarz¹dzania zapamiêtaæ, bo jeli mamy nasz¹ osiedlow¹ administracjê oceniaæ,
przygl¹daæ siê jej administrowaniu czy
te¿ na to administrowanie ponarzekaæ,
to dobrze by³oby o tym ogóle czynnoci
mieæ w³asne zdanie.
No i tu zaczyna siê k³opot. Taki na przyk³ad zarz¹d spó³dzielni to te¿ administracja tyle tylko, ¿e na szczytach spó³dzielczej w³adzy, z dostêpem do niego reglamentowanym i z problemami, które jakiemu tam przeciêtnemu spó³dzielcy w g³owie siê nie mieszcz¹. Po prostu nie do
ogarniêcia. Dajmy wiêc temu zarz¹dowi
spokój, niech zastanawia siê nad zadaniami strategicznymi dla spo³ecznoci
spó³dzielczej.
W tej sytuacji pozostaje administracja
osiedlowa, przynajmniej w za³o¿eniach,
bli¿sza spó³dzielcy. W pilnej potrzebie
niemal na zawo³anie, na co dzieñ z
drzwiami na ocie¿ otwartymi, na us³ugach marudz¹cych petentów o ka¿dej
porze roku, ka¿dego...
Przepraszam, chyba siê nieco zagalopowa³em w tych marzeniach. Kto powie,
naj³atwiej czepiaæ siê administracji.
O wcale nie tak ³atwo! Wiem, ¿e jest ta
od po³udniowej i pó³nocnej Zagórskiej,
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ta od Sandomierskiej i ta na Sadach. Co
siê chyba osta³o jeszcze w Bodzentynie, a
mo¿e gdzie jeszcze.
Do jednego worka wrzuciæ siê tych administracji nie da, ¿adnym rankingom
ani castingom nie podlegaj¹. I niewiele
mo¿e to oznaczaæ jeli o swojej administracji powiem, ¿e chyba nie jest z³a, bo
przecie¿ mogê jednoczenie powiedzieæ,
¿e mog³aby byæ o wiele lepsza.
No wiêc jak to jest z t¹ administracj¹?
Jak zarz¹dza naszym ciê¿ko wypracowanym groszem? Jakimi kieruje siê pryncypiami (s³owo trudne, ale modne)? Jak
prowadzi nasze wspólne, osiedlowe interesy? Jak steruje urzêdnicz¹ machin¹?
Jak wreszcie dyryguje pracowniczym
potencja³em, bêd¹cym na us³ugach nas,
rzesz spó³dzielców czyli... pracodawców.
Wemy przyk³ad z ostatnich zimowych
tygodni. Okazuje siê, ¿e nasz¹ administracjê dotknê³a ogólna, polska niemoc. Czy
tak trudno by³o przewidzieæ, ¿e jak nieg
pada i pada to go ... napada. Na te p³askie, spó³dzielcze dachy te¿. A jak bêdzie
sobie póniej le¿a³ to sopli naronie, rynny siê zakorkuj¹ i dachy przeciekaj¹ce narobi¹ szkód w mieszkaniach.
Ponarzekajmy, ale i uderzmy siê w piersi. Szczególnie ci, którzy porobili sobie
daszki nad balkonami. Przecie¿ wystarczy³o w odpowiednim momencie stukn¹æ
w daszek czymkolwiek, a nie czekaæ na
specjalistyczne s³u¿by, s³oñce lub wypadek.
To jeden zaledwie przyk³ad, a sytuacja
jak ze znanego porzekad³a, ¿e mój dom
na skraju, ja niczego nie znaju.
Dajmy jednak spokój zimie, która wkrótce pójdzie do morza, jeli wczeniej nie
pozalewa nas woda z roztopów.
Przyznam, ¿e wielokrotnie zachodzi³em w g³owê czy w strategii funkcjonowania administracji jest przewidziana
tzw. kontrola wewnêtrzna.
Przychodzi fachowiec (tak mniemam)
usi³uj¹c doprowadziæ do porz¹dku drzwi,
które nijak siê nie chc¹ domykaæ. Mo¿e
siê wypaczy³y? Po ilu stukniêciach m³otkiem albo nawet siekier¹ poprawê funkcjonowania tych¿e drzwi widaæ przez kilka godzin. No, mo¿e dni, a póniej wszystko wraca do normy.
Albo takie do³y w chodnikach przed blokami. No s¹ i ju¿. A po deszczu wype³ni¹
siê wod¹ i nijak przejæ siê nie daje. Chyba, ¿e po trawniku albo obok s¹siednie-

go bloku. Przychodz¹ wiêc fachowcy (tak
mniemam) zalewaj¹c nieszczêsne do³y
mas¹ przypominaj¹c¹ cementow¹ zaprawê.
To nawet i przyschnie tyle tylko, ¿e po
najbli¿szym deszczu woda nadal w tym
miejscu z³oliwie siê zbiera.
Mechanizm, który nazywa siê samozamykaczem po naprawie przez fachowca
(tak mniemam) dalej tych drzwi nie domyka albo domyka tak zdecydowanie, ¿e
a¿ szyby w oknach (jeli s¹) brzêcz¹.
W³anie w mojej klatce spali³a siê kolejna ¿arówka. Straci³em ju¿ rachubê,
która to z kolei w ostatnim miesi¹cu. I ja
wiem, i pan elektryk wie, ¿e to wina bardzo leciwej oprawki (tej z gwintem do
wkrêcania ¿arówki). Oprawka od lat czyni swoje (czytaj robi psikusa), a fachowiec swoje (czytaj wymienia raz za razem
¿arówki). A mo¿e co innego nale¿a³oby
wymieniæ?
Wiêc ponawiam pytanie. Kontrola wewnêtrzna czy mo¿e samokontrola? Takie
zwyk³e, rzetelne wywi¹zywanie siê z obowi¹zków, nie spo³ecznych ale pracowniczych. Jako ¿ywo, przecie¿ nawet w administracji nikt od mylenia zwolniony
nie jest. Najwy¿ej z posady, jeli swoj¹
prac¹ jest znudzony. Ale czasami odnoszê wra¿enie, ¿e - chocia¿ mylenie ma
kolosaln¹ przysz³oæ - z administracyjnym myleniem jest ró¿nie.
No bo co ja z kolei mam myleæ jeli pan
od ¿arówek i kontaktów (znów czepiam siê tych ¿arówek) nie zauwa¿a urwanej klamki lub pêkniêtej szyby, a pan od
drzwi przechodzi obojêtnie obok wyrwanego kosza na mieci.
A mo¿e to jaka cis³a specjalizacja? To
by³oby nawet ciekawe, gdyby nie w¹tpliwie zabawne (proszê nie w¹tpliwie napisaæ oddzielnie) i niestety kosztowne.
Tak, kosztowne jako ¿e wszyscy administratorzy powinni byæ uczuleni na to aby
patrzeæ, rozgl¹daæ siê, oceniaæ, szacowaæ, przewidywaæ, zapobiegaæ, przeciwdzia³aæ i ..braæ siê do roboty.
Pan od klamek niech widzi sypi¹cy siê
daszek nad schodami wejciowymi, a pan
od kontaktów i ¿arówek (znów te ¿arówki!) niech widzi wygryzione schody, nawet jeli z nich nie spad³. Z kolei specjalista od schodów niech dostrze¿e po³aman¹ ³awkê, a pan od ³awki rosn¹ce
jak na dro¿d¿ach p³yty chodnikowe.
To problem w sposobie mylenia, swego rodzaju odpowiedzialnoæ bez czekania, a¿ kto inny poka¿e palcem, kto inny
zg³osi, a jeszcze kto inny wyda polecenie. A samemu sobie nie mo¿na wydaæ

