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2
POSTAWA IN YNIERA

Postaw , któr  powinien przyjmowa  ka dy in ynier dowolnej specjali-
zacji, mo na uj  w zdaniu:

Mog  rozwi za  ten problem we w a ciwy sposób.

Niewa ne, jaki jest problem — zawsze jest w a ciwy sposób jego
rozwi zania. Ten sposób mo e by  znany i mo e zosta  zaimplemen-
towany. Jedynym zasadnym powodem niestosowania w a ciwego spo-
sobu jest brak zasobów. Jednak zawsze powiniene  zak ada , e w a-
ciwy sposób istnieje, e jeste  w stanie rozwi za  problem we w a ciwy

sposób i e maj c odpowiednio du o zasobów, rozwi za by  problem
w odpowiedni sposób.

„Odpowiedni sposób” z regu y oznacza „sposób, który uwzgl d-
nia wszystkie mo liwe przysz e sytuacje, nawet nieznane i niedaj ce
si  wyobrazi ”.

Most, który znosi bez uszczerbku wszelkie mo liwe warunki ro-
dowiskowe czy daj ce si  przewidzie  nat enie ruchu bez ci g ych
prac konserwacyjnych, zosta  zbudowany „we w a ciwy sposób”.
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Kod, który zachowuje swoj  prostot , jednocze nie
zapewniaj c elastyczno  potrzebn  przy mo liwych
przysz ych ulepszeniach, jest zaprojektowany
„we w a ciwy sposób”.

Jest wiele bezzasadnych przyczyn rozwi zywania problemu w nie-
w a ciwy sposób:

 Nie znam w a ciwego sposobu. Cz sto znalezienie
w a ciwego sposobu wymaga lepszego zrozumienia
problemu lub dokszta cenia si . Kiedy jestem w takiej
sytuacji, na chwil  odchodz  od problemu i cz sto
wpadam na pomys  rozwi zania, kiedy po prostu gdzie
id  lub nast pnego dnia, kiedy znowu do niego siadam.
Staram si  nie akceptowa  czego , co jest niew a ciwe
tylko dlatego, e jeszcze nie znam w a ciwego sposobu.

 Grupa nie mo e si  zdecydowa , co b dzie w a ciwym
sposobem. Czasami grupa osób spiera si  na temat tego,
co b dzie „w a ciwym sposobem”, i zagadnienie staje si
zagmatwane. Grupy nie s  zbyt dobre w podejmowaniu
decyzji. Jak wszyscy wiemy, nie projektujesz oprogramowania
w komitecie, i podejrzewam, e „projekty komitetu”
w innych dziedzinach in ynierii s  równie z e.

Rozwi zaniem by oby wybranie do wiadczonego
i zaufanego in yniera, który b dzie rozumia  podstawowe
zasady obszaru, którym si  zajmujesz, i potrafi okre li
w a ciwy sposób sam, po uwa nym przestudiowaniu
istniej cych argumentów i zebraniu odpowiednich informacji,
zgodnie ze standardem i aktualnymi procedurami.

 Jestem zbyt leniwy (zm czony, g odny, rozkojarzony),
eby zrobi  to teraz we w a ciwy sposób. To zdarza si

ka demu od czasu do czasu. Jest pierwsza w nocy, od 15
godzin bez przerwy pracujesz nad projektem i chcesz,
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by ta jedna przekl ta rzecz zadzia a a, natychmiast!
Odpocznij, pomy l, wró  do tego pó niej. wiat si  nie
sko czy, a problem b dzie istnia  nadal i b dzie mo liwy
do rozwi zania.

Id  spa , wyjd  co  zje , pójd  na spacer — zrób, co
tylko mo esz, by przej  na poziom mentalny, w którym
mo esz rozwi za  problem we w a ciwy sposób, i dopiero
wtedy wró . Je eli jeste  w stanie, w którym nie mo esz
rozwi za  problemu we w a ciwy sposób, to jest to
odpowiedni czas na przerw .

Nie zaniedbujesz swoich obowi zków, je li tak post pujesz
— w zasadzie dobrze rozumiesz odpowiedzialno  za sukces
projektu, gdy mówisz: „To musi by  zrobione dobrze i by
zrobi  to dobrze, w a nie teraz nale y zrobi  sobie przerw
i wróci  do tego pó niej”.

W wi kszo ci przypadków wymaga to sta ej i niezmiennej
wiary w siebie, wiary, e mo esz rozwi za  problem
we w a ciwy sposób.

Max
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