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“W Southwest zarządzamy w dobrym 

czasie, tak jak by to był zły czas.” 

– Herb Kelleher, Prezes Zarządu, Southwest 

Airlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY  

Southwest Airlines wykorzystały wzajemne 

powiązania wśród wysoce efektywnych praktyk 

pracy do osiągnięcia imponujących wyników. 

Pojedyncze praktyki wzmacniają pozostałe, więc 

łączny ich wpływ jest większy niż suma każdej 

oddzielnie. Każda firma może poprawić jakość i 

efektywność swoich działań, dobierając 

odpowiednie praktyki do własnych warunków. Choć 

prawdą jest, że każda organizacja chciałaby mieć 

charyzmatycznego lidera,to jednak niekoniecznie 

jest to niezbędny warunek sukcesu. Dobrzy i 

skuteczni liderzy muszą być:  

Wiarygodni - wzbudzać zaufanie swoich 

pracowników. 

Empatyczni - 

dbać o dobre 

samopoczucie 

pracowników. 

Southwest 

podejmuje 

przemyślane i 

świadome 

działania w celu 

zatrudnienia ludzi z 

rozwiniętymi 

umiejętnościami pracy 

zespołowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma bardzo dba o rozwój umiejętności 

współpracy zespołowej pracowników oferując 

szerokie możliwości szkoleniowwe z zakresu 

budowania relacji. Niektóre firmy celowo rekrutują i 

chcą utrzymać najlepszych pracowników lub tzw. 

supergwiazdy. Firma Southwest nawet nie próbuje 

ich pozyskać. Zamiast tego preferuje 

zatudnianie ludzi nowych, którzy będą w 

stanie z łatwością zintegrować się z innymi 

członkami zespołu. Szczegółowo opracowane 

opisy stanowisk są zbyt statyczne dla dynamicznie 

zmieniajacych się warunków. Dlatego w Southwest 

każdy pracownik w zakresie obowiązków, oprócz 

jasnych i konkretnych zadań, ma ujętu 

dodatkowy punkt, że oczekuje się od niego 

zrobienia wszystkiego, co tylko jest możliwe, aby 

poprawić funkcjonowanie firmy - nawet jeśli to 

oznacza wykonanie zadań innych, niż ujęte w 

zakresie obowiazków".  

 

 

Fakt, że każdy pracownik 

akceptuje takie podejście, bez 

względu na obszar swoichh 

zadań, wyzwala olbrzymią energię. 

Pozwala reagować w skoordynowany sposób 

na pojawiajace się nowe wyzwania lub 

informacje. Tworzy również warunki do 

podejmowania decyzji i dzielenia się 

informacjami. Wspólne cele stanowią 

fundament, na którym buduje się relacje 

handlowe.  

OPIS PRZYPADKU: THE SOUTHWEST AIRLINES 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
Zatrudnienie: 46000 pracowników Rozpoczęcie 

działalności: 
31 lat temu 

Działalność: Transport lotniczy  Roczne 
przychody: 

4  biiliony  $ 

Lokalizacja: Dallas, USA Własność: Southwest Airlines 
Company Institutional 

 

MOTYWACJA 

Nie obiecywać gruszek na wierzbie, dbać o  

wzajemne relacje, stosować miękkie podejście w 

zarządzaniu - to po prostu dobre praktyki 

zarządzania. 

Southwest Airlines Way w swojej filozofii przyjmuje, 

że biznes to więcej niż tylko prowadzenie określonej 

strategii marketingowej. Dla liderów Southwest, 

dbanie o biznes oznacza dosłownie dbanie o relacje, 

Relacje z pracownikami, wśród pracowników i z 

partnerami zewnętrznymi postrzegane są jako 

źródło przewagi konkurencyjnej, na dobre i złe. 

Jakość tych relacji nie jest tylko zwyczajnym, ale 

najważniejszym czynnikiem sukcesu firmy. Rozwój 

firmy to nieustanna inwestycja w relacje.  
 

“Traktujemy wszystkich jak członków rodziny, 

w tym także przedstawicieli związków. 

Negocjacje rozpoczynamy nie jako 

przeciwnicy, ale jako partnerzy . Naszym 

zdaniem obie strony powinny robić to, co jest 

dobre dla firmy. Związki mają swoich 

wyborców i swoich partnerów. Szanujemy to. 

Mamy bardzo dobre relacje z Teamsters, choć 

mają opinię wymagających negocjatorów. We 

wszystkich relacjach podkreślamy, że jesteśmy 

partnerami.” 

– Colleen Barret, Dyrektor Operacyjny, 

Southwest Airlines 

Zatrudnianie i 

szkolenie dla 

budowania 

wzajemnych 

relacji 

Maksymalnie 

elastyczne 

opisy 

stanowisk 

pracy 

Budowa 

relacji z 

dostawcami 

KORZYŚCI 

Southwest nie podąża za branżowymi 

praktykami tworząc sojusze z innymi liniami 

lotniczymi. Zamiast tego firma ściśle 

współpracuje z dostawcami - producentami 

samolotów, władzami portów lotniczych i 

kontrolą ruchu lotniczego - tworząc partnerstwa 

zapewniające obiektywne korzyści. Dodatkowo, 

Southwest podejmuje znaczące wysiłki aby 

utrzymać stały kontakt z dostawcami.  

WDRAŻANIE 

 
Pracownicy pracują z innymi, a nie w izolacji, dlatego 

dzięki  wysoce efektywnym praktykom pracy można 

osiągnąć znaczące korzyści. A to oznacza zarówno 

dobrą, jak i złą wiadomość. Dobra wiadomość to taka, 

że każda firma, która podąża śladem Southwest i buduje 

silne relacje organizacyjne może osiągnąć sukces. Zła 

wiadomość oznacza, że nie jest to łatwe i wymaga 

jednoczesnych zmian na wielu polach. Jednak wyniki, 

jak pokazuje przypadek Southwest Airlines, mogą być 

imponujące i długotrwałe. 
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