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„Nancy opisuje kilka wspaniałych organizacji non profit, których modele biznesowe są inspiracją
dla wszystkich przedsiębiorstw. Jej książka jest ważna”.
Reid Hoffman, założyciel LinkedIn

• Motywuj i utrzymuj dobrych pracowników, nie oferując im dużych bonusów
finansowych
• Stosuj handel wymienny, aby wykorzystać wszystkie środki i dotrzymać
finansowych zobowiązań
• Twórz cenione marki, nie wydając pieniędzy na badania i grupy fokusowe
• Reklamuj swoje dobra i usługi, nie płacąc za to ani grosza
Wiele hałasu o… nic?
Kryzys ekonomiczny, który odcisnął swoje piętno na praktycznie wszystkich firmowych
budżetach, poważnie zweryfikował myślenie o prowadzeniu biznesu. Recesja sprawiła,
że przedsiębiorstwa musiały zwolnić część pracowników, dokonać cięć wydatków na
marketing oraz ograniczyć inne inwestycje i zakupy. Zarówno dyrektorzy małych firm,
jak i ci, którzy zarządzają największymi korporacjami na świecie, nie mieli wyjścia
— musieli nauczyć się osiągać więcej, mając mniej.
Jako menedżer doskonale wiesz, że nie zawsze trzeba wynajdywać koło od nowa. Skoro
istnieją rozwiązania, które sprawdzają się u Twojego sąsiada, może warto spróbować ich
na własnym podwórku? Jeśli funkcjonują organizacje, dla których zarządzanie zerowym
budżetem i osiąganie sukcesu to chleb powszedni, czas najwyższy zacząć korzystać z ich
doświadczenia.
Przestań więc narzekać na braki finansowe i otwórz swoją firmę na potęgę zera. Wyzwól
w sobie pasję, innowację i kreatywność. Zapytaj sam siebie, co byś zrobił, gdybyś nie miał
nic. Gdybyś zarządzał organizacją społeczną lub charytatywną. Zdziwisz się, ile pomysłów
wpadnie Ci do głowy. W tej książce znajdziesz jedenaście lekcji, które pozwolą Ci spojrzeć
inaczej na swoją firmę — a może również na organizacje non profit i ludzi, którzy w nich
pracują. To także niezły poradnik dla osób, które już działają w obszarze pro publico bono.
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ROZDZIA 7.

OSI GNIJ WICEJ
DZIKI PRACOWNIKOM

K IEDY ROZGL

DAAM SI po tej ogromnej sali konferencyjnej i patrzyam na spanikowane, nieszczliwe miny pozostaych
uczestników spotkania, poczuam, e potrzebuj czekolady Advil
i dobrego psychiatry. Ci ludzie byli ywcem wyjci z Dilberta,
Cathy i The Office: zestresowani i przera eni. Pomylaam sobie, e
podobnie jak w przypadku wielu innych stereotypów, ten równie
ma mocne uzasadnienie: oni wanie tacy byli.
Waciwe wykorzystanie umiejtnoci pracowników jest prawdziwym wyzwaniem. Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie stao
si tak zo onym procesem, e firmy opracoway cae zestawy
przepisów i regu okrelajcych zarzdzanie tym procesem, a tak e
stworzyy specjalne dziay personalne, których zadaniem jest realizowanie tych rozporzdze . Zanim kogo zatrudnisz, musisz
skonsultowa si ze specjalistami zawodowymi; wzi pod uwag
kwestie zwizane ze zró nicowaniem pracowników; sprawdzi ,
czy kandydaci s tym, za kogo si podaj (w dzisiejszych czasach
trudno o dobre referencje); i zadecydowa , czy dana osoba pasuje
do kultury firmy. Aby zwolni pracownika, musisz zebra dowody
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i skrupulatnie spisa swoje argumenty, jednoczenie przewidujc,
w jakim procesie by mo e przyjdzie Ci ich broni . Jeli chcesz
kogo awansowa , musisz wzi pod uwag wiele ró nych kryteriów
— wiedz, dowiadczenie, sta pracy itd. Bardzo mo liwe, e sko czysz z bólem gowy. A jeszcze nie wspomniaam o formularzach.
Musisz wypeni mnóstwo formularzy. Cae dziesitki.
Czy zo ono procesu zatrudniania, awansowania i zwalniania
pracowników Ci irytuje? Czy zdarzyo Ci si, e najbardziej wydajni pracownicy odchodzili od firmy po roku albo dwóch latach?
Czy s w Twojej firmie takie osoby, które „zaapay si” na awans
tylko dlatego, e przychodziy codziennie do pracy, a nie dlatego,
e s szczególnie utalentowane lub przydatne?
Organizacje non profit musz zmaga si z tymi samymi problemami, jednak maj one kilka sekretów. Nie wszystkie problemy
zwizane z zatrudnieniem s rozwizywane w dziale personalnym.
Najlepsze organizacje non profit umiej rozpozna du e talenty,
stosujc jedno proste kryterium: pasj. W naszej dziaalnoci pasja
zawsze jest wikszym atutem ni wiedza i dowiadczenie. Oczywicie nie ma nic zego w wiedzy i dowiadczeniu, jednak przekonalimy si wielokrotnie, e pasja przynosi du o lepsze efekty.
Jak wyglda pracownik peen pasji? To osoba, która wnosi
o przedu enie zebrania, poniewa nie chce zaakceptowa dobrego,
ale nie doskonaego pomysu, cho zyska on aprobat pozostaych
uczestników; która ryzykuje zatarg z innymi, poniewa jest przekonana, absolutnie przekonana, e jeli wszyscy nie poszukaj lepszego rozwizania, projekt upadnie; która jest tak oddana sprawie,
e trzyma obok ó ka notes, eby w ka dej chwili móc zapisa
nowe, ciekawe pomysy; która opuci przerw na lunch i zmieni
swoje plany na wieczór, je eli wierzy, e jest blisko rozwizania
trudnego problemu.
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Organizacje non profit z natury przycigaj idealistów — osoby,
które wierz w dan spraw i kieruj si zasadami, a nie chci zysku. Jednak nie wszyscy pracownicy tych organizacji s prawdziwymi pasjonatami. Czasem s to mili ludzie, którzy chc zrobi
co dobrego, ale nie robi tego z penym przekonaniem. Z koniecznoci organizacje non profit musiay oddzieli pasjonatów od osób,
którym tego entuzjazmu brakuje. Tylko tych pierwszych zatrudniamy i awansujemy. Jeli musimy kogo zwolni , pierwsi w kolejce s ci, którzy nie wykorzystuj swojego statusu na Facebooku
do promowania naszej marki.
Mówi powa nie. Czy Twoja praca pochania Twoje myli
i przejmuje kontrol nad Twoim yciem osobistym? Je eli tak, to
masz szans zosta naszym ulubionym pracownikiem. Nie zawsze
podejmujemy waciwe decyzje — nam te si zdarzaj si mierni
pracownicy. Jednak opracowalimy pewne taktyki, które pomagaj nam zidentyfikowa osoby naprawd oddane swojej pracy.
By mo e teraz mylisz: „Poczekaj chwil. A co z weteranami,
którzy znaj bran  od podszewki? Co z pracownikami, którzy
maj du e umiejtnoci w danej dziedzinie? Czy te atrybuty nie s
bardziej cenne ni pasja?”.
Gdybym miaa wybiera pomidzy absolwentem najlepszej
uczelni z dziesicioletnim dowiadczeniem i wspaniaym zestawem
umiejtnoci, któremu brakuje pasji, a osob, która nie uko czya
redniej szkoy, ma mniejsze dowiadczenie i umiejtnoci, ale jest
pena entuzjazmu do tego, co robimy, za ka dym razem wybraabym Dawida, a nie Goliata.
Dowiadczenie jest czsto przeceniane. Pamitaj, e kto inny
wyszkoli t osob. By mo e przeja ona jego stare nawyki.
A wiedza jest czym, co mo na posi . Mój m by przez wiele
lat konsultantem i lubi mawia , e mo e nauczy si praktycznie
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ka dego zawodu w tydzie intensywnej nauki. (Oczywicie, s
pewne wyjtki. Nie chciaabym, eby przeprowadzi operacj na
moim mózgu po zaledwie tygodniowym kursie). Ogólnie rzecz
biorc, dowiadczenie i wiedza s przereklamowane.
Tymczasem pasja to co bezcennego. Jeli osoba z pasj nie ma
dowiadczenia w jakiej dziedzinie, robi wszystko, aby je zdoby .
Je eli dana praca wymaga eksperckiej wiedzy, ona stara si j posi . Jest zmotywowana do tego, eby wykonywa swoje zadania
jak najlepiej. Pasja jest katalizatorem doskonaej wydajnoci.
Oto przykad, jak pasja motywuje ludzi do tego, eby nauczy
si wszystkiego, co musz wiedzie na danym stanowisku. Kiedy
pewien miy, mody m czyzna o imieniu George ubiega si o prac
w Do Something w dziale public relations. Nie wiedzia zbyt wiele
o mediach, ale w trakcie rozmowy dowiód, e jest naszym wielkim
fanem. Wida byo, e spdzi wiele czasu na naszej stronie internetowej. Pytania, które zadawa, wiadczyy o tym, e jest ywo
zainteresowany naszym celem, mark oraz rynkiem docelowym.
W wolnym czasie pracowa jako wolontariusz w swoim dawnym
liceum, co dowodzio jego szczerego zaanga owania w prac na
rzecz modych ludzi.
Oprócz tego, kiedy by w college’u, biega na dugie dystanse.
Wall Street lubi zatrudnia zawodników lacrosse’a i futbolu. Ja
wol dugodystansowców i wiolarzy. Ci ludzie potrafi biega albo
wiosowa w prostej linii przez cae godziny — czasami nawet po
ciemku. Sami s dla siebie najwikszym przeciwnikiem i wci próbuj pobi swój osobisty rekord. Wpisz w Google angielskie sowo
diligence (pracowito , gorliwo ) i wybierz opcj Grafika. Zobaczysz obrazki wiolarzy na tle wschodzcego so ca, pióra wiose
wyaniajce si z wody w zimowym plenerze i worki pod oczami
wiadczce o ogromnym zmczeniu. Oba sporty wymagaj powi-
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cenia i wytrwaoci, a na nagrody trzeba dugo poczeka ; co wicej,
czsto nie s one przyznawane w byskach fleszy. Kiedy ostatnio
wiolarz albo dugodystansowiec wystpi w reklamie Nike albo
zosta przyapany na spacerze z dugonog supermodelk? Niestety,
przebiegnicie mili w cztery minuty nie przynosi wielkiej sawy ani
korzyci… chyba e zamierzasz ubiega si o prac w mojej firmie.
Zatrudnilimy George’a. Szczerze przyznam, e stworzyam dla
niego nowe stanowisko. Nie w dziale public relations — George
nigdy nie oglda Access Hollywood1i nie potrafi wymieni ani jednej
piosenki Jennifer Lopez, ani filmu, w którym wystpia. Okazao
si równie , e jest marnym sprzedawc. Mia wysokie IQ, ale nie
by typem przyjacielskim. Nie cierpia gupców.
Czy go zwolnilimy? Zastanawiaam si nad tym. Miaam ku
temu silne argumenty — naprawd nie byo dla niego miejsca w naszej organizacji, z jego niewielkim dowiadczeniem i wiedz. Ale
imponowaa mi jego pasja. Zawsze przychodzi do pracy jako pierwszy, a wychodzi jako ostatni. Potrafi wysa mi SMS-a z nowym
pomysem w sobotni wieczór. Zdoa nawet namówi swoj modsz siostr, eby odbya sta w naszym biurze w trakcie swoich ferii
szkolnych. Dlatego znowu przenielimy go na inne stanowisko,
tym razem do dziau technologicznego.
George nie mia du o dowiadczenia w tej dziedzinie. Szczerze
mówic, nie mia adnego dowiadczenia w technologii i nigdy nie
sdzi, e bdzie pracowa na takim stanowisku (przypominam Ci,
e ubiega si o prac u nas w dziale public relations). Jednak kupi
ksi k z serii „dla opornych” i nauczy si z niej MySQL oraz
HTML. Przeczyta wszystkie mo liwe ksi ki i artykuy w internecie na temat optymalizacji wyszukiwania. By pierwsz osob,
1

Ameryka ski program telewizyjny, w którym autorzy co tydzie
opowiadaj o wydarzeniach z ycia gwiazd Hollywood — przyp. tum.
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która na ochotnika zgaszaa si do ka dej burzy mózgów organizowanej wspólnie z innymi dziaami albo grup zarzdzania kryzysem; wietnie sprawdza si w pracy zespoowej.
Kiedy nasz dyrektor do spraw technologii odszed do „New York
Post”, George zgosi swoj kandydatur na jego stanowisko. Jednak ja znalazam kogo innego — czowieka, który mia ogromne
dowiadczenie. Ze wzgldu wanie na to dowiadczenie pacilimy
mu wysok pensj. George zosta jego podwadnym. Sdziam, e
to bdzie dla niego wspaniaa okazja, eby si podszkoli u boku
starszego kolegi.
Jednak nowy dyrektor zupenie si nie sprawdzi. Uwa a, e
jest lepszy od wszystkich i nikogo nie sucha. Upiera si przy
swoich rozwizaniach. Nalega, ebymy u ywali innego systemu
do kodowania naszej strony internetowej. Chcia napisa ten kod
samodzielnie, w domowym zaciszu, a nie w biurze. Posiada tak du 
wiedz, e nie potrafi funkcjonowa jako cz zespou. Uwa a, e
jego dowiadczenie upowa nia go do du ej autonomii w dziaaniu.
Najgorsze byo to, e ten dyrektor traktowa swoj prac jak
biurokratyczny urzdnik. Zna si na tym, co robi, ale nie mia
adnej charyzmy. Nie inspirowa ani nie motywowa innych pracowników. Nie zale ao mu na tym, eby wyszkoli naszego godnego wiedzy George’a. By zadowolony, gdy wymyli dobre rozwizanie, i nie próbowa nawet szuka lepszego. Jaka bya jego
postawa? Uwa a, e powinnimy by mu wdziczni za to, e zgodzi si u nas pracowa . Jaka bya nasza reakcja? Pozbylimy si go.
Jednak nadal wahaam si przed zatrudnieniem George’a na stanowisku dyrektora do spraw technologii. Stworzyam dla niego nowe
stanowisko kierownika technologicznego i obiecaam mu awans na
dyrektora, jeli sprawdzi si jako kierownik. Zareagowa tak, jak
przystao na dugodystansowca — postanowi pobi swój poprzedni
rekord. Powiedzie , e ci ko pracowa, to za mao — on praco-
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wa z wyobra ni i inspiracj. Niecay rok po objciu stanowiska
kierownika zmieni ca nasz stron internetow — wcznie z zawartoci systemu zarzdzania, architektur i interfejsem u ytkownika. Stworzy zupenie now stron. Dziki jego pomysom
w 2009 roku otrzymalimy nagrod Webby Award — technologiczny odpowiednik Oscara. I to w cale nie w kategorii non profit
— pokonalimy MTV i komiksy Marvel w kategorii najlepszej strony
dla modych ludzi. Obecnie George jest naszym dyrektorem do
spraw technologii. Nadal przebiega wiele mil dziennie, ale teraz
w jego kroku wida dum i pewno siebie.
My, organizacje non profit, zdajemy sobie spraw z tego, e nie
mo emy sobie pozwoli na utrat dobrych ludzi takich jak George.
Zwalnianie ludzi, którzy s peni pasji, jest zwykym marnotrawstwem. Co wicej, historia George’a jest dobrze znana w naszym
biurze i motywuje innych do tego, aby i za jego przykadem:
wiedz, e jeli bd ci ko pracowa na rzecz naszej organizacji,
znajd sposób na to, eby wykorzysta ich zapa. Ludzie z pasj
zawsze znajd miejsce w mojej organizacji.
Czy w General Motors i AT&T w procesie zatrudniania i awansowania bierze si pod uwag to, czy dany pracownik jest peny
energii i entuzjazmu? Czy wyksztaceni, wykwalifikowani pracownicy du ych firm s zwalniani z powodu braku entuzjazmu? Czy
zdarza si tak, e jeden pracownik w peni identyfikuje si ze swoj
firm, ale to inny, bardziej dowiadczony, ale mniej zaanga owany
w dziaalno firmy, otrzymuje awans? Niektóre korporacje podejmuj decyzj o zatrudnieniu, zwolnieniach i awansach, opierajc
si na prostym zestawie kryteriów, które obowizuj od wielu lat.
Oto niektóre z nich:
„On uko czy Harvard”.
„Ona pracowaa przez wiele lat dla Jacka Welcha”.
„On sprzeda swoj pierwsz firm za miliony dolarów”.
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Po co, majc takie proste, jasne kryteria, dodawa do nich inne,
mniej wymierne czynniki, jak pasja do pracy? Wspaniae osignicia w przeszoci i pikne referencje nie zawsze gwarantuj, e dana
osoba bdzie wartociowym pracownikiem. A tym, na czym Ci
najbardziej zale y (a przynajmniej powinno tak by ), jest oddanie,
pracowito i entuzjazm. Nie twierdz, e powiniene cakowicie
zrezygnowa z kryterium dotychczasowych osigni . Proponuj
tylko, eby doda do niego pasj jako niezbdny warunek. Te dwie
sprawy nawzajem si nie wykluczaj. Twoja firma zasuguje na pracowników z dowiadczeniem, a jednoczenie penych entuzjazmu.

DOPILNUJ, EBY NAJBARDZIEJ
WYDAJNI PRACOWNICY
AWANSOWALI NA SZCZYT,
A CI NAJMNIEJ WYDAJNI
OPUCILI SZEREGI FIRMY
Firmy czsto s oskar ane o to, e traktuj wszystko w kategoriach
transakcji — skupiaj swój czas i uwag na tym, eby sprzeda jak
najwiksz liczb produktów przy jak najmniejszych kosztach.
Nawet gdy kierownictwo odwouje si do wy szych wartoci, wszyscy wiedz, e jedyne, co je naprawd interesuje, to zyski. Liderzy
mog by cakiem szczerzy, gdy apeluj o uczciwo i otwarto , ale
w rzeczywistoci te wartoci s odkadane na bok w procesie rekrutacji i awansowania.
Organizacje, którym nie odpowiada to czysto transakcyjne podejcie, powinny uczyni z pasji do pracy kluczowe kryterium. Zauwa ,
e nie powiedziaam „pasji do sprawy”. Naprawd mylaam o pasji
do pracy — o gotowoci do zostania po godzinach, chci do skrupulatnego przegldania dokumentów w poszukiwaniu literówek, a take o braku zahamowa w proszeniu przyjació i znajomych o wspar-
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cie. Nawet firma, która produkuje kartonowe pudeka, mo e wdroy t zasad. Jeli zatrudnisz, a nastpnie awansujesz osoby, które
ci ko pracuj, s pene zaanga owania i entuzjazmu, inni pracownicy zrozumiej, e te wartoci maj dla Ciebie kluczowe znaczenie.
System awansowania oparty na sta u pracy mo e przyczyni si
do promocji miernoci. W wikszoci du ych korporacji znajdziesz
pracowników z du ym sta em, którzy przepracowali w nich cae
swoje ycie. Dobrze si czuj w tym korporacyjnym kieracie i cigle
id powolutku do przodu. Mog nigdzie nie doj , ale dopóki mog
postawi jedn stop przed drug, maj pewno , e nie upadn. Ci
ludzie nie boj si, e zostan zwolnieni: zakadaj, e wystarczajco
chroni ich dowiadczenie i du a wiedza.
W firmach, które chtniej nagradzaj za powicony czas ni za
talent, wielu modszych mened erów skupia si bardziej na odbijaniu zegara ni na samodoskonaleniu si. Tak bardzo dbaj o to,
eby odpowiednio si zaprezentowa i zapracowa na awans, e
w ogóle nie myl o swojej wydajnoci.
W organizacjach non profit nauczylimy si, e pasja koreluje
z osigniciami. Ludzie wiedz, e zostan nagrodzeni za entuzjazm
do pracy. Rozumiej, e jeli zrobi co wicej, ni nakazuj im
obowizki, ich praca zostanie doceniona.
Adam Sterling, znany z filmu dokumentalnego Darfur Now
z 2007 roku i zao yciel organizacji Sudan Divestment Task Force,
zosta gwiazd wiata non profit tylko ze wzgldu na swój zapa
i bezwzgldn determinacj (zobacz rozdzia 1.). Napdzany pizz
i znajomociami z college’u, stworzy kampani, której celem jest
zniechcenie czonków Kongresu do inwestowania w Sudanie.
Dziki wytrwaoci i gotowoci do u ywania mocnych sów razem
ze znajomymi z college’u zdoa przekona kongresmanów do wycofania inwestycji z tego kraju. Kiedy zaczyna swoj dziaalno ,
jego jedynym atutem bya pasja.
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ZATRUDNIJ NA STANOWISKA DYREKTORSKIE
PRAWDZIWYCH PASJONATÓW
W dobrych organizacjach non profit zalety pracowników decyduj
o ich karierze zawodowej. W wikszoci z nich osoby na kierowniczych stanowiskach to najbardziej energiczni i zapracowani ludzie
w caej organizacji. Gdyby mia zrobi test wykrywaczem kamstw
dziesiciu dyrektorom najwikszych organizacji non profit, a nastpnie dziesiciu dyrektorom generalnym wielkich korporacji,
najwikszy kontrast byby widoczny na poziomie szczerego, ewangelicznego zapau do tego, co robi. W organizacjach non profit
rzadko si zdarza, eby kierownicze stanowiska zajmowali bezwzgldni, genialni biurokraci. W naszych yach pynie gorca krew.
Osoba, która trzyma swoje karty blisko koszuli, mo e by
wspaniaym graczem w pokera, ale nie jest typem dyrektora, który
inspiruje innych pracowników. Spokojny, chodny i apodyktyczny
dyrektor wysya komunikat, e stoicyzm jest postaw, która gwarantuje awans; jeli chcesz pi si do góry, musisz przej ten styl.
Organizacje non profit s zazwyczaj zarzdzane przez ludzi,
którzy chtnie afiszuj si ze swoim entuzjazmem i oddaniem
sprawie. Nie boimy si mówi z zapaem o tym, co chcemy osign . Ponadto zawsze jestemy gotowi wystpi przeciwko pot nym interesom, które stoj nam na drodze, u ywajc do tego
ostrej retoryki i odwa nie prezentujc nasze argumenty.
Czy wszyscy dyrektorzy zdaj sobie spraw z tego, e to oni
wyznaczaj ton dla caej firmy? Jeli traktuj swoj prac z pasj,
inni pójd za ich przykadem. Oczywicie ka dy czowiek ma
inn osobowo i nie wszyscy mog by jak Steve Jobs. Jednak
jako lider korporacji mo esz by dyrektorem-pasjonatem równie
wtedy, gdy masz spokojn natur. Mo esz okazywa swój entuzjazm w rozmowach w cztery oczy, w sporzdzanych raportach,
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a nawet w e-mailach, dajc swoim pracownikom do zrozumienia,
e jeste szczerze zaanga owany w dziaalno Waszej firmy i mocno
wierzysz w to, e razem osigniecie wyznaczony cel. Nie musisz
rozgasza naokoo o swojej pasji, ale powiniene znale jaki sposób na to, eby da jej wiadectwo.
Jedno z pierwszych pyta , jakie zadajemy na rozmowach o prac
w organizacjach non profit, brzmi: dlaczego zale y pani/panu na
pracy akurat w naszej firmie? Troska i wspóczucie s rzeczywistym
kryterium pracy.
Greg Baldwin pracuje w VolunteerMatch, od kiedy wspótworzy t organizacj ponad 10 lat temu. Jedyn rzecz, której mu
brakuje, jest zestaw pomponów i krótka spódniczka. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora generalnego, ale równie dobrze mo na
by go nazywa generalnym „cheerleaderem” firmy.
Niedawno rozmawiaam z Aaronem Pereir, zao ycielem kanadyjskiej organizacji Vartana, który w gowie ma ju tysice wietnych pomysów na kolejne organizacje non profit. Wyzna mi:
„Jak mam znale kobiet, któr pokocham tak bardzo, jak kocham
moj prac? To mnie cakowicie pochania. Czy moja dziewczyna
nie bdzie si czua jak kochanka?”. Liderzy organizacji non profit
czsto yj swoj mark. Nasze wakacje to konferencje pracy. Nasi
najbli si przyjaciele to ludzie, z którymi pracujemy. Bardzo czsto
udaje nam si ich przekona , eby oddali pienidze z powrotem do
organizacji. Kiedy miaam dwadziecia kilka lat, byam praktycznie
polubiona Dress for Success. Przez cae dwa lata nikogo nie pocaowaam, ale a siedem razy zdarzyo mi si spdzi ca noc
w biurze (tak — miaam w biurze wasn szczoteczk do zbów).
Wyobra asz sobie, co by byo, gdyby z tak ogromn pasj podchodzili do swojej pracy liderzy korporacji? Co by byo, gdyby
kierownikowi Twojego biura naprawd zale ao na tym, co produkuje Twoja firma? Mo e wpadby na pomys, eby policzy
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wszystkie przesyki i zanotowa rozbie noci. Mo e powiciby
pi minut na poszukanie ta szej firmy przesykowej. Zamiast zatrudnia najemników, stwórz nowe kryterium zatrudniania i awansowania: niech to bdzie prawdziwa pasja do dziaalnoci firmy.
To samo kryterium powinno decydowa równie o tym, kto zostanie zwolniony.

STWÓRZ MAY,
ZGRANY ZESPÓ PRACOWNIKÓW
Organizacje non profit zazwyczaj cierpi na niedobór pracowników. Wynika to z tego, e atwo pozbywamy si osób, którym
brakuje pasji do pracy. To tania taktyka — dosownie. Z drugiej
strony posiadanie niewielkiego sztabu budzi w pracownikach ducha wspópracy.
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej The Innocence
Project organizacja ta zostaa „zao ona w 1992 roku, aby pomóc
wi niom, których niewinno mo na udowodni za pomoc testów DNA. Do dnia dzisiejszego uniewinniono 240 osób, z czego
17 byo skazanych na kar mierci. Ludzie ci spdzili rednio 12
lat w wizieniu, zanim zostali oczyszczeni z zarzutów i wypuszczeni na wolno ”. Gdyby zapyta ten niewielki, ale zdeterminowany zespó prawników zatrudnionych na peny etat: „Jakie jest
wasze najwiksze wyzwanie?”, prawdopodobnie spodziewaby
si odpowiedzi mówicej o walce z systemem sdowym, zmaganiu
si z depresj klientów albo opieraniu si naciskom politycznym.
Jednak oni zgodnie twierdz, e ich najwikszym problemem jest
zd y z wszystkimi zadaniami, które maj do wykonania. Liczba
klientów jest wiksza ni liczba zatrudnionych prawników (organizacji po prostu nie sta na zatrudnienie kolejnych specjalistów).
Jest to niewielki, ale fantastyczny zespó.
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Chtnie poprosiabym liderów korporacyjnych (przynajmniej
tych, którzy traktuj swoj prac z pasj), eby zastanowili si nad
tym, jak wygldaaby ich firma, gdyby zmniejszyli si robocz, eliminujc osoby znudzone, niezaanga owane i pozbawione inwencji.
Jak wpynoby to na morale pozostaych pracowników? Czy
zwikszyoby ich wydajno ? Co by byo, gdyby pracownicy wiedzieli, e podczas kolejnych zwolnie najbardziej nara eni bd ci,
którzy najmniej robi dla firmy, i e nie bd oni ju mogli liczy
na wsparcie przeo onych?
Cige przeci enie prac te nie wpywa dobrze na morale
pracowników — chyba e kochaj swoj prac. Czy zauwa ye,
e szczliwi ludzie nie narzekaj na nadmiar pracy? Cigle tylko
powtarzaj, e s zajci. Myl, e Twoja firma mo e pozwoli
sobie na utrat tych pracowników, którzy s „przeci eni prac”.
W wielu organizacjach non profit obowizuje regua: „zatrudniony ostatni, pierwszy zwolniony”. Niektóre korporacje podobno
lubi zwalnia wysoko opacanych dyrektorów wy szego szczebla
i zastpowa ich modszymi, którzy zadowalaj si ni sz pensj.
adne z tych rozwiza nie jest moim zdaniem korzystne. Pasja do
pracy nie zale y od wieku. Pensja równie nie ma wpywu na t cech. Wszystko zale y od tego, jak bardzo dany pracownik identyfikuje si ze swoj firm i jak bardzo mu na niej zale y.

SPRAWD

SWOJE KRYTERIA ZATRUDNIANIA

Nie twierdz, e pasja jest jedynym powodem, dla którego powiniene kogo zatrudni . Uwa am jednak, e jest to jedno z kluczowych
kryteriów. Kiedy kogo zatrudniam, chc, eby to by typ mdrego
pasjonata. Nie mówi o jego redniej ocen ani o tym, jakie szkoy
uko czy. Chodzi mi o to, e powinien twardo stpa po ziemi, posiada umiejtnoci analityczne i szybko pojmowa nowe koncepcje.
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W trakcie rozmowy o prac powiniene zapyta kandydata, co
robi w wolnym czasie, gdzie widzi siebie za dwadziecia lat i z jak
osob najchtniej zjadby kolacj ( yw lub zmar). Jeli pracujesz
w firmie produkujcej karm dla psów, zastanów si, czy odpowiedzi kandydata na te osobiste pytania wskazuj na jego szczere
zainteresowanie tymi zwierztami. Gdyby prowadzi kancelari
prawnicz, czy wolaby, eby idolem Twojego kandydata by który z sdziów Sdu Najwy szego, czy Madonna?
Korzyci pync za zatrudniania pasjonatów jest to, e razem
z nimi zatrudniasz ca sie kontaktów, w której z pewnoci znajd
si kolejni pasjonaci. W organizacjach non profit sie kontaktów
nie jest ograniczona do ludzi z tej samej bran y. Nale  do niej
równie znajomi i rodzina. Jonathan, pracownik Do Something,
powiedzia nam kiedy: „Kiedy mnie zatrudnilicie, zatrudnilicie
równie moj mam”. Mia racj; ta kobieta czsto podsuwaa nam
ró ne pomysy i propozycje. Co wicej, jego siostra odbya u nas
sta w trakcie swoich letnich wakacji. Nawet jego bya dziewczyna
skierowaa do nas pewnego potencjalnego sponsora. Jak si pisze
praca zespoowa? J-o-n-a-t-h-a-n. Jeli pracujesz w du ej korporacji, by mo e nie chcesz i nie potrzebujesz, aby rodziny Twoich
pracowników nale ay do Twojej sieci kontaktów. Z pewnoci
jednak chciaby, eby dany pracownik korzysta ze swojej sieci
kontaktów, je eli mo e w ten sposób pomóc Twojej firmie. By
mo e zna on konsultanta, który mógby pomóc w bie cym
projekcie. Mo e kiedy pracowa z dostawc, którego oferta Ci
zainteresuje. A mo e zna absolwenta MBA, który bdzie idealnym kandydatem na dane stanowisko.
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SPRÓBUJ ZMIERZY PASJ
Tyle tutaj mówi o pasji, e nasuwa si oczywiste pytanie: jak
rozpozna u kandydata pasj do pracy? Je eli zamierzasz uczyni
z pasji kryterium zatrudniania, zwalniania i awansowania, musisz
umie j rozpozna i zmierzy . atwo jest sprawdzi , czy dana
osoba z pasj podchodzi do problemu godu na wiecie — mo esz
posucha , czy rozmawia o tym problemie z zapaem, i obserwowa , jak bardzo zale y jej na zgromadzeniu funduszy albo zorganizowaniu jakiego du ego wydarzenia. Ale co by byo, gdyby
pracowa w Ralston Purina2? Jak zidentyfikowa pracownika, który
z pasj podchodzi do zadania napenienia jedzeniem miseczki Fido?
Werbalny entuzjazm. Pracownik nie musi zawsze by w dobrej
formie i bez przerwy opowiada o tym, jak uwielbia swoj firm.
Chodzi o to, eby w jego gosie byo sycha podekscytowanie,
gdy opowiada o potencjalnych okazjach lub o bie cych projektach. Kiedy mówi o tym, co chciaby zrobi dla firmy, jego wypowiedzi powinny wyra a identyfikacj z celem tej firmy.
Widoczne zaangaowanie. Ka dy mo e powiedzie , e lubi du o
pracowa i jest oddany swojej firmie. Co jednak takiego robi dana
osoba, eby dowie swojego zaanga owania? Kandydat do pracy
w firmie, wie o upieczony absolwent, mo e umieci w swoim
yciorysie ca list sta y we wspaniaych firmach i doczy do
niej imponujce listy polecajce. Pracownik mo e spisywa wszystkie swoje zajcia dodatkowe zwizane z projektem, nad którym
pracowa. A mo e przesta my myle w kategoriach „dodatkowych” i zacznijmy oczekiwa od ka dego pracownika, eby przebieg jedn mil dalej. Czy kandydat korzysta z Twojego produktu
lub usugi? Dowiedz si — zapytaj go o to.
2

Ameryka ska firma sprzedajca karm dla zwierzt — przyp. tum.

204

ZACZNIJ OD ZERA

Rzecznik. Najwy sz form pasji nie jest rozmawianie o danej
sprawie ani nawet realne dziaanie. To goszenie o tej sprawie innym ludziom. Czy Twój kandydat inspiruje innych wizj tego, co
mo na osign (nie zachowujc si przy tym jak Pollyanna)? Czy
rozmawia z innymi o Twojej firmie (nie o samej pracy) i o tym, jak
bardzo w ni wierzy? Czy ju w tej chwili myli o tym, jakich cennych partnerów mógby dla Ciebie zdoby ?

UNIKAJ PUAPKI WYSZOCI ZAOYCIELA
Znane organizacje non profit czsto s kierowane przez ich (nieraz
legendarnych ju za ycia) zao ycieli. Dzieje si to z korzyci dla
tych organizacji, poniewa zao yciele zwykle maj ogromn charyzm, potrafi przyciga uwag, zachca do staej wspópracy
hojnych ofiarodawców itd. Jeli jednak zao yciel zbyt dugo pozostaje na swoim stanowisku, dziaa to zniechcajco na najbardziej
dynamicznych pracowników. Po pierwsze, zaczynaj oni zdawa
sobie spraw, e nigdy nie awansuj na najwy sze stanowisko. Po
drugie, trac pasj do sprawy, poniewa wszystkie ich dziaania
przykrywa dugi cie zao yciela. Trzeba da ludziom szans zabysn , a to czsto nie jest mo liwe, gdy obecno zao yciela
przytacza wszystkich pracowników.
Ja odeszam z organizacji, któr zao yam, Dress for Success,
dokadnie z tego powodu. Znalazam na swoje miejsce pewn utalentowan pasjonatk, która tylko czekaa na to, a przeka  jej
moje obowizki. Kiedy obie przemawiaymy na pewnym du ym
spotkaniu. Wtedy miaam okazj zobaczy , jak promienieje — a jednoczenie poczuam, e mój status zao ycielki automatycznie kieruje wiata reflektorów na moj osob. Tamtego wieczoru postanowiam ustpi jej miejsca. Mogam zosta w firmie na zawsze, ale
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moja obecno ograniczaaby nie tylko j, ale równie pozostaych
pracowników mojej organizacji. Moim celem byo stworzenie trwaej instytucji, a nie kultu. Nadszed czas, aby odsun si na bok.
Razem z Wendy Knopp lubimy rozmawia o istotnej roli zaoyciela. Myl, e Wendy pozostanie przy sterach Teach For America do samego ko ca — a nie wynios jej stamtd na noszach albo
w drewnianym pudle. Wendy jest pierwsz osob, która przyznaje,
e jej charyzma nie przytacza innych. Jednym z przeomowych
momentów w jej organizacji byo awansowanie Jerry’ego Hausera
na stanowisko dyrektora operacyjnego, czce si z przyznaniem
mu du ej samodzielnoci. Samodzielny dyrektor operacyjny to nie
jest adna kara dla dyrektora generalnego bdcego jednoczenie
zao ycielem organizacji. Wendy bya zachwycona, e ma wreszcie
kogo, kto przejmie cz jej obowizków. Mówic jej sowami,
bya „tak rozcignita, e zrobia si za cienka”. Inni pracownicy
organizacji nie poczuli si zdeprecjonowani tym, e midzy nimi
a wizjonerskim liderem pojawi si porednik. Wrcz przeciwnie:
poczuli ulg, poniewa ich dziaania wspiera teraz dyrektor operacyjny, który by peen oddania dla organizacji.
Wikszo du ych korporacji nie jest zarzdzana przez swoich zao ycieli, lecz przez dyrektorów generalnych, którym nieraz
równie brakuje samowiadomoci, eby odej albo zatrudni dyrektora operacyjnego. Zdecydowanie zbyt dugo pozostaj oni na
swoim stanowisku. Pracownicy trac zapa do pracy, poniewa s
przekonani, e ich szef nigdy nie odejdzie, a wic nie ma co aspirowa do awansu na jego stanowisko. Dlatego warto wyra nie okreli dugo kadencji na danym stanowisku. Je eli który z dyrektorów najwy szego szczebla chce pozosta w firmie, to bardzo
dobrze — jeli jednak zajmuje swoje stanowisko ju od lat, powinien przej do innego dziau. Jeli pracownicy wiedz, e najlepsze
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stanowiska s regularnie obsadzane, ci z nich, którzy s najwikszymi pasjonatami, chtnie pozostan w firmie i poczekaj na okazj
do tego, aby wyrazi swoj pasj do sprawy.

BD POMYSOWY
W PRZYZNAWANIU AWANSÓW
Pomysowo w przyznawaniu awansów oznacza przede wszystkim zdefiniowanie ich na nowo. Bardzo wa ne jest, aby regularnie
awansowa ludzi, którzy z pasj podchodz do swoich obowizków. Je eli przyznajesz awanse tylko od wielkiego dzwonu, nie
podziaasz motywujco na pracowników. Niestety, nawet w najwikszych korporacjach najlepsze stanowiska rzadko s wolne. Dlatego musisz znale nowe, niekonwencjonalne sposoby na to, eby
awansowa swoich pracowników.
Organizacje non profit s w tym wietne. DoSomething.org
oraz inne firmy czsto awansuj ludzi na stanowiska, których nie
znajdziesz na organizacyjnym wykresie. Wyobra my sobie pracownika, który ci ko pracowa i osign tak du o, e zasuguje
na uznanie. Je eli nie ma akurat naboru na stanowisko, które powinno by nastpnym na jego cie ce kariery, czsto tworzymy
dla niego nowe stanowisko czce si z nowym tytuem i nowymi
obowizkami.
Nagroda niekoniecznie musi by finansowa (chocia podwy ka
i premia wysyaj wyra ny komunikat o tym, co najbardziej ceni
sobie firma). Nie musi to by znaczcy, powszechnie znany tytu
taki jak wiceprezes. Jednak powinien on mie szczególne znaczenie
dla pracownika, który dosta awans. Spróbuj dowiedzie si czego
od osoby, któr zamierzasz awansowa : zapytaj j, jaki tytu chciaaby mie i jakie obowizki ma nadziej otrzyma wraz z awansem.
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Korporacje czsto tak bardzo przywizuj si do regulacji opracowanych przez dzia personalny, e nie pozwalaj sobie na inwencj w procesie awansowania. Moim zdaniem nale y nieco lu niej
podchodzi do tych regu.
Nie oznacza to, e powiniene przyznawa awanse z najbahszych
powodów — jeli bdziesz tak robi , sam awans straci na znaczeniu. Ostatni rzecz, jakiej by chcia, to przyznawanie awansów
jak cukierków albo drobnych upominków z byle okazji. Je eli jednak poszerzysz zakres awansów, które co znacz dla pracowników, zyskasz wicej okazji do tego, eby pokaza im, e doceniasz
ich pasj i zapa.

STARAJ SI, EBY TWOJE DZIAANIA
BYY SZOKUJCO PRZEJRZYSTE
W du ych korporacjach awanse czsto s owiane aur tajemniczoci. Zanim pracownik dostanie awans, po caym biurze kr 
plotki na ten temat. Nikt tak naprawd nie wie, dlaczego Joe dosta awans, a Mary nie. Szef informuje go w tajemnicy, e planuje
go awansowa za pó roku, ale ostrzega: „Tylko nie mów nikomu”.
A kiedy ju awans Joego zostaje oficjalnie ogoszony, nikt nie
wyjania, jakie byy jego powody. Nawet jeli Joe zna przyczyn,
przeo ony prosi go, aby nie rozpowiada pracownikom, dlaczego
to on zosta wybrany, a nie Mary. Bla, bla, bla.
Ten brak przejrzystoci sprawia, e firma nie potrafi przekaza pracownikom, i tym, co najbardziej sobie ceni, jest ich entuzjazm, energia i odwaga. Nawet jeli nagradzani s najwiksi pasjonaci, pracownicy nie s wiadomi tego kryterium. Je eli nied wied
posadzi kwiatek w lesie, powinien go zerwa i zanie do miasta,
eby inni równie mogli go powcha .
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Zamiast ukrywa powody awansowania danego pracownika,
firma powinna je rozgasza ! Rozelij wewntrzn notk, w której
wyjanisz, dlaczego Joe zosta wybrany na to stanowisko; opowiedz, jak siedzia do pó na nad Projektem X; wyjanij, e jego
wytrwao w poszukiwaniu najlepszych rozwiza przyczynia si
do jego awansu; wspomnij o jego pozytywnym nastawieniu i chci
do pomagania innym, które ju ponad rok temu uczyniy z niego
najlepszego kandydata na to stanowisko.
Nie rozsyaj suchych notek z informacj o awansie Joego. Zamiast tego popro go, eby sam napisa albo chocia pomóg w napisaniu takiej notki. Dopilnuj, eby informowaa ona o powodach
awansu. W ten sposób poka esz innym pracownikom, jak wa na
jest dla Ciebie pasja — przecie to ona w gównej mierze decyduje
o awansie.

WALCZ Z MONOTONI
Dlaczego sowo profesjonalizm czsto bywa synonimem nudy?
Je eli zatrudnisz grup fantastycznych pasjonatów i odpowiednio
ich awansujesz, a nastpnie zamkniesz ich w boksach i ka esz wykonywa nieko czc si robot papierkow oraz uczestniczy w niezliczonych zebraniach, szybko zamienisz swoje ksi ta w aby.
W DoSomething.org organizujemy cotygodniowe zebrania.
Ka dy z uczestników musi zawsze przygotowa jeden cel, jedn
prob i jedno osignicie. Osigniciem mo e by zdobycie nowego
sponsora albo przeprowadzenie wspaniaej prezentacji na konferencji. A mo e pracownik pojecha w zeszym tygodniu na relaksujce wakacje? Czy to nie mówi jego kolegom i kole ankom, e
jego gowa znajduje si na waciwym miejscu? Cel mo e by du y,
ambitny i zuchway, ale równie dobrze mo e to by co niewielkiego
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— w tym przypadku pracownik musi aktualizowa informacje co
tydzie , abymy mogli oceni jego postpy. Z kolei proba mo e
dotyczy grupy, konkretnego dziau, jednej osoby, Matki Natury
— czegokolwiek.
Celem tych spotka jest to, aby gówne dziay oraz ich pracownicy zsynchronizoway swoje gówne zadania i priorytety. Ludzie
musz by wiadomi siebie nawzajem. Suchanie, jak „facet, który
wyglda, jakby zawsze ni na jawie”, wietnie wykonuje swoj prac,
wzbudza w pozostaych pracownikach szacunek.
Czasami, gdy w zebraniu uczestniczy ponad 20 osób, prowadzimy je na stojco. Naprawd — wszyscy stoj. To zachca do
szybkiego mylenia i uniemo liwia zbytnie rozgadywanie si. Znam
pewnego prezesa sieci telewizyjnej, któremu tak bardzo podoba
si pomys zebra „na stojco”, e usun wszystkie krzesa ze
swojego biura.
Cotygodniowe organizowanie zebra i prowadzenie dyskusji na
stojco to dwa proste sposoby na ograniczenie monotonii. W ka dej
firmie znajdzie si niepotrzebny element, który mo na usun , czy
to kolor cian, procedura operacyjna, czy jeden z pracowników.
Usu tego raka. Jeli chcesz, eby Twoja firma bya miejscem,
w którym rzdzi pasja, musisz stale pilnowa , aby wszystkie elementy sprawnie ze sob wspópracoway.

JEDENACIE PYTA

NA POCZTEK:

Osi gnij wi cej dzi ki pracownikom
Siedzc w tej ogromnej sali konferencyjnej, zastanawiaam si, co by
byo, gdybym wysaa e-mail do utalentowanych, dowiadczonych
ludzi tu obecnych (czyli bez wtpienia do wszystkich uczestników zebrania), w którym ogosiabym stworzenie nowej grupy
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zadaniowej, która bdzie pracowa nad nowym projektem. Praca
w tej grupie bdzie si wizaa z nadgodzinami i wieloma trudnociami, przy czym nie wi e si ona z dodatkowym wynagrodzeniem — co wicej, mo liwe, e trzeba bdzie powici cz swojego urlopu. Czy ktokolwiek przyszedby na spotkanie organizacyjne?
To byby wspaniay test na pasj do pracy.
Kiedy poprosiam kierownika mojego biura, eby wysa podobn notk do wszystkich osób w moim dziale (nie chciaam, eby
pochodzia ona ode mnie, poniewa baam si, e ludzie potraktuj
j jak test na lojalno w stosunku do szefowej, podczas gdy moim
celem byo zbadanie ich entuzjazmu do samej pracy). Prawie wszyscy pracownicy przyszli na spotkanie z notatnikami w rkach i tajemniczymi umiechami na twarzy. Kto si nie pojawi? Dokadnie
ci, po których si tego spodziewaam… ci pracownicy ju od dawna
znajdowali si na mojej licie do zwolnienia.
Rozejrzyj si wokó siebie i zadaj sobie jedenacie pyta :

1. Czy Twoi pracownicy nosz torby z firmowym logo
— w czasie wolnym od pracy? Czy biegaj po parku
w firmowych koszulkach?

2. Jak rol peni zao yciel Twojej firmy? Czy jest
autorytetem, którego wszyscy si boj? A mo e uwielbian
osobistoci, traktowan jak wito ? Czy jest w Twojej
firmie kto, kto przej jego spucizn i realizuje cele firmy?
Czy te dwie role s ze sob w konflikcie?

3. Czy w Twojej firmie okazywanie emocji jest traktowane
jak oznaka saboci? Czy zdarza si, eby pracownicy
mówili, jak dumni s z tego, e mog by czci zespou?
Czy raczej takie zachowanie zostaoby uznane za
niepowa ne — albo, co gorsza, za nieszczere?

O s i  g n i j w i c e j d z i k i p r ac ow n ik o m
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4. Czy Twój zespó jest nieliczny? Czy pracownicy czuj
si „przepracowani” lub „bardzo zajci”?

5. Czy pracownicy powicaj si dla Twojej firmy?
Czy kradn artykuy biurowe i wynosz je do domu
— czy raczej na odwrót, przynosz dugopisy i spinacze
z domu do pracy? Czy kiedykolwiek zdarzyo si,
eby kto przyprowadzi swojego brata lub siostr
do pomocy w pracy?

6. Czy w trakcie rozmów o prac pytasz kandydatów
o to, czy korzystaj z Twojego produktu lub usugi?
Czy próbujesz dowiedzie si dlaczego? Czy pytasz ich,
jak spdzaj wolny czas — a nastpnie analizujesz to
w kontekcie Twojej marki?

7. Czy pracownicy mówi o Twojej marce z pasj? Czy w ich
dziaaniach wida entuzjazm? Czy zachowuj si jak
ambasadorzy marki i inspiruj innych ludzi?

8. Jak wygldaj zebrania w Twojej firmie? Czy zawsze
prowadzi je ta sama osoba? Czy wprowadzie stay format,
który uwzgldnia dobr zabaw, gos dla ka dego uczestnika
i okazj do poruszenia nowych kwestii?

9. Czy kiedykolwiek zatrudnie kogo, kto nie mia
imponujcego yciorysu, ale wypowiada si o Twojej
firmie z ogromn pasj? Czy masz swojego George’a?

10. Czy bycie zatrudnionym w Twojej firmie przez du szy
czas jest traktowane jak atut? Czy pracownicy z dugim
sta em maj pewno staego zatrudnienia? Czy gównym
kryterium s raczej wyniki w pracy? Kiedy ostatnio
zwolnie pracownika z dugim sta em?
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11. Czy awanse w Twojej firmie odbywaj si rutynowo
— s zaplanowane i jasno zdefiniowane? Czy zdarza Ci
si niespodziewanie, wbrew firmowej tradycji, awansowa
pracowników, którzy osignli co wielkiego?

