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Rozdziaĩ 1.

Dobre zarzëdzanie
nie jest misjë
I warto, i siā opĩaca

Jest poczîtek kwietnia 2017 r., wĪaŁnie zamykamy bilans zeszĪego roku,
a w ksiĂgarniach lešy juš Łwiešo wydana moja ksiîška Szef, który ma czas.
A jakše, w turkusowej okĪadce! OpisujĂ w niej firmĂ, w której nie wszystko
jest idealne, ale wszyscy sî raczej zadowoleni. UdaĪo siĂ znieŁð hierarchicznî
wczeŁniej strukturĂ zarzîdzania, ludzie pracujî z zaangašowaniem, szef
ma czas dla siebie i nie goni nikogo do pracy, a mimo to firma pracuje peĪnî
parî, zaĪoga cieszy siĂ dobrym šyciem, a przy tym osiîgamy Łwietne wyniki
finansowe. Mošna powiedzieð, še doĪîczyliŁmy do grona przedsiĂbiorstw
okreŁlanych pojĂciem „turkusowe”*.
*

Tu niezbĂdna jest krótka dygresja o kolorach, aby byĪo jasne, o czym mówiĂ. Frederic Laloux, piszîc ksiîškĂ Pracowað inaczej, do prezentacji róšnych stylów organizacyjnych zaadaptowaĪ koncepcjĂ „poziomów ŁwiadomoŁci”, zaproponowanî przez amerykaĬskiego psychologa Clare’a W. Gravesa, a rozwiniĂtî jako teoria
Spiral Dynamics przez Dona Becka i Chrisa Cowana. Laloux wykorzystaĪ tĂ systematykĂ, uproŁciĪ jî i posĪugujîc siĂ jej kolorami dla Īatwiejszego zdefiniowania
poszczególnych stylów dziaĪania organizacji, wyróšniĪ piĂð poziomów: czerwony
(styl wodzowski, autorytaryzm; gangi), bursztynowy (silna hierarchia; armia, rzîdy),
pomaraĬczowy (merytokracja, efektywnoŁð; korporacje), zielony (demokracja, równoŁð;
spóĪdzielnie), „teal” (samozarzîdzanie, odpowiedzialnoŁð, sens pracy dla kašdego).
Polski tĪumacz ksiîški Laloux doŁð nieszczĂŁliwie przeĪošyĪ „teal” (niebieskozielony)
jako turkusowy i weszĪo to juš do powszechnego ušycia. Zamieszanie polega na
tym, še w teorii Spiral Dynamics (uwzglĂdniajîcej wiĂcej poziomów ŁwiadomoŁci)
poziom „teal” odpowiada wĪaŁciwie kolorowi šóĪtemu, powyšej którego znajduje siĂ
jeszcze wĪaŁnie turkusowy (turquoise). PiszĂ o tym bardziej szczegóĪowo w trzeciej
czĂŁci ksiîški; na razie wystarczy wiedzieð, še ušywajîc przyjĂtego sĪowa „turkusowy”, mam na myŁli kolor „teal” w klasyfikacji Frederica Laloux.
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Wtedy jednak, po wydaniu ksiîški, zamknĂliŁmy wĪaŁnie rok finansowy
2016 i z przerašeniem musiaĪem przyznað, še nasze wyniki nie wyglîdajî
tak doskonale jak w latach poprzednich. A byĪ to przecieš jeden z koronnych argumentów, które akcentowaĪem, przekonujîc o sensie przeprowadzenia zmian w zarzîdzaniu. Gdy pisaĪem ksiîškĂ, pierwsze trzy lata
po wprowadzeniu nowego stylu, nasze rezultaty i wskaşniki byĪy wzorcowe; z roku na rok poprawialiŁmy siĂ o ponad 30 proc. Tak pod wzglĂdem
przychodów, jak i zysków! Czwarty rok okazaĪ siĂ jednak rokiem konsolidacji,
tzn. pozostaliŁmy wprawdzie na osiîgniĂtym wysokim poziomie, nawet
z pewnym wzrostem, ale nie byĪ on juš tak spektakularny, zwĪaszcza w porównaniu z poprzednimi latami.
UznaĪem, še muszĂ pozostað wierny zasadzie: dopóki istotnie nie pogarszamy wyników, nie bĂdĂ ingerowaĪ. Oparte na filozofii Arystotelesa
hasĪo naszej zmiany — „Dobre šycie dla wszystkich” — jest wašniejsze!
A jednak nie da siĂ ukryð: jestem przedsiĂbiorcî i gorsze wyniki nie
dajî mi spokoju. Od nowa zaczîĪem roztrzîsað, co jest dla mnie szczególnie wašne. Wyniki firmy, dobre šycie, ustalone wspólnie z zaĪogî cele?
Nie miaĪem tego problemu wczeŁniej, gdy jedno nie kĪóciĪo siĂ z drugim.
Ale czy w ogóle wolno mi myŁleð o zyskach, gdy jestem szefem „turkusowej”
firmy? Wówczas to ogarnĂĪy mnie pierwszy raz wîtpliwoŁci. Czy ja jestem
naprawdĂ „turkusowy”? Czy wszystko to, co nazywajî „turkusowym”, jest
moim wĪasnym przekonaniem? CoŁ mi siĂ tu nie zgadza, a przecieš w poprzedniej ksiîšce przedstawiĪem jasno i prawdziwie, na czym polegaĪa moja
zmiana. Moše jedynie podszywam siĂ pod „turkusowî” firmĂ?
Podczas walnego zgromadzenia uzgodniliŁmy, še misjî, sensem naszej
pracy jest „dobre šycie”. Wszyscy byli wówczas obecni i wszyscy siĂ z tym
zgodzili. RadoŁð byĪa wielka, gdy firma dotrzymaĪa sĪowa i natychmiast zaczĂĪa regularnie, co miesiîc, wypĪacað premie z góry, awansem. Nikt nie
musiaĪ walczyð i troszczyð siĂ o nie; ci, którzy spĪacajî samochód, mieszkanie czy domek jednorodzinny, mogli odetchnîð. Premia jest pewna!
Ale nasza radoŁð miaĪa byð jeszcze wiĂksza. UmówiliŁmy siĂ przecieš, še
wypracowany dodatkowy zysk bĂdziemy dzielili póĪ na póĪ miĂdzy pracowników i wĪaŁciciela firmy. A teraz mamy wyraşny problem. Bo ten czwarty
rok od wprowadzenia zmiany nie przyniósĪ nastĂpnego spodziewanego
wzrostu wyników i zysków. I staĪo siĂ to wĪaŁnie wtedy, kiedy zaczîĪem wypĪacað premiĂ z góry, bo stwierdziliŁmy, še to nie premie sî şródĪem dobrych
wyników firmy. W tym roku nadwyška w stosunku do roku poprzedniego
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byĪa niewielka, wiĂc nie byĪo specjalnie co dzielið. MuszĂ przyznað, še pozytywnie zaskoczyĪa mnie wtedy podjĂta przez kolešanki i kolegów decyzja:
przyjĂto, še zarobionî czĂŁð zysku przeznacza siĂ na podniesienie pensji
tym, którzy zarabiali najmniej.
Nasza umowa brzmiaĪa, še nikt nie „musi” walczyð o premie i wyniki, bo
zakĪadamy, še wszyscy „chcî” — dla dobra sprawy i dobrego šycia — sami
zadbað o to poprzez swoje zaangašowanie. Ale coŁ nie zadziaĪaĪo. RozpoczĂliŁmy analizĂ sytuacji. Jasne jest, še šadna firma nie moše bezustannie
rosnîð, še okresy konsolidacji nalešî do normalnoŁci. Oprócz tego zmieniliŁmy strategiĂ firmy, kierujîc naszî uwagĂ na nowe produkty, co wymagaĪo odpowiedniej energii i czasu. Te odpowiedzi byĪy jednak dla mnie
niewystarczajîce, szukaĪem gĪĂbiej.
Nie mošna byĪo nie zauwašyð, še wĪaŁnie wtedy ja sam (czyli szef interesu) zadbaĪem o czas dla siebie; pozwoliĪem sobie na przykĪad na pisanie
ksiîški. W latach poprzednich miaĪem teš tĂ swobodĂ dla siebie, ale przede
wszystkim czas dla pracowników. To byĪ okres przekazywania praw, obowiîzków i odpowiedzialnoŁci. Dušo wówczas pracowaliŁmy wspólnie,
dušo rozmawialiŁmy. Nikogo nie goniĪem do pracy. Nasze regularne rozmowy i wewnĂtrzne refleksje byĪy silnym motywatorem; nie decydowaĪem
juš sam, ale moja obecnoŁð byĪa dušo bardziej widoczna i odczuwalna.
Inaczej niš w tym ostatnim roku.
Dostrzegli to takše pracownicy. RozmawialiŁmy o tym w grupach, jak
i podczas spotkaĬ indywidualnych. Wszyscy potwierdzili, še nasza samozarzîdzajîca siĂ firma potrzebuje wyraşniejszej obecnoŁci szefa! Szefa rozumianego nie jako kierujîcego, lecz jako mentora i coacha, ale przede wszystkim przywódcĂ. Przywódca to ten, który wspólnie z wszystkimi szuka
rozwiîzaĬ, ale teš i sam podpowiada i wskazuje kierunek organizacji, a co
najwašniejsze, dba o to, by w biešîcej pracy go utrzymað.
ZaskoczyĪo mnie takše, gdy usĪyszaĪem, še niektórym z kolegów brakowaĪo nawet mojego bezpoŁredniego stylu; faktycznie, w wyjîtkowych przypadkach, gdy widziaĪem, še sytuacja staje siĂ niebezpieczna, zaczynajî siĂ
jaĪowe rozmowy i spory, kiedy nikt nie jest w stanie nadað kierunku, potrafiĂ
zawoĪað „Basta!”. JeŁli przesadzĂ, nie zapominam wyjaŁnið przyczyny ani
teš przeprosið za moje uniesienie, kiedy trzeba. Nie jest to rozumiane przez
nikogo jako osobisty atak, lecz sygnaĪ, še coŁ wypadĪo z torów i teraz juš
nie czas na dyskusje. Kapitan przejmuje stery!

Kup książkę

Poleć książkę

22

SZEF, KTÓRY MYĿLI, BO WARTO I SIĀ OPĨACA

Czy oznacza to brak zaufania do kolegów? Dla mnie to raczej przejĂcie
odpowiedzialnoŁci w trudnym dla wszystkich momencie. ZrozumiaĪem, še
tego ode mnie teš oczekiwano, jako przejawu poczucia obowiîzku, nie siĪy
czy hierarchicznego autorytetu. Jestem szefem, wĪaŁcicielem i prezesem,
posiadam przez to naturalny autorytet, niezalešnie od tego, še jestem
z wszystkimi na „ty” i czasami bywam dobrym wujkiem, u którego mogî siĂ
„wypĪakað”. JeŁli nie bĂdĂ miaĪ dla nich czasu, nie zaakcentujĂ mojej obecnoŁci, wszystko to stanie siĂ tylko nieodpowiedzialnî próbî przeprowadzenia
ciekawego eksperymentu. ZrozumiaĪem, še ryzykujĂ utratĂ zaufania caĪej
zaĪogi! Jestem przedsiĂbiorcî, jestem menedšerem. Tak rozumiem zarzîdzanie oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
CzytaĪem ksiîškĂ kapitana okrĂtu wojennego USS „Benfold” Michaela
D. Abrashoffa, który wprowadziĪ na swoim statku zasadĂ, bĂdîcî teš tytuĪem ksiîški: It is your ship (polski tytuĪ: Ty tu dowodzisz!). ZmieniĪ on panujîce od wieków zasady zarzîdzania na okrĂcie wojennym. Podobne
w wymowie sî zasady dowódcy Īodzi podwodnej USS „Santa Fe” Davida L.
Marqueta, przedstawione w ksiîšce Turn the ship around (wykonaj zwrot).
Obie sî wspaniaĪymi ksiîškami dla menedšerów! Niektórzy nazywajî ich
styl „turkusowym”, z czym siĂ nie zgadzam, ale zgadzam siĂ, še jest to styl
nowy i nowoczesny. Styl mîdry i humanistyczny. A wĪaŁnie przez to skuteczny. Ale nie nazwa jest w tym wszystkim przecieš najwašniejsza.
Kapitan ufa swoim ludziom, darzy ich szacunkiem, ale pozostaje kapitanem. ZaĪodze jest Īatwiej przejîð stery, jeŁli wie, še na mostku jest ktoŁ, komu
mošna ufað. Kapitan nie moše porzucið okrĂtu w nadziei, še oni jakoŁ sobie poradzî! A jeŁli nie?

***
Zaproszono mnie jako prelegenta na spotkanie zorganizowane przez jedno z dušych stowarzyszeĬ branšowych. Coroczny uroczysty zjazd, w sali
okoĪo 250 osób, menedšerowie i przedsiĂbiorcy. Praktycy biznesu. Mam
wygĪosið wykĪad na temat praktycznych zalet samozarzîdzania, jak dziaĪajî nowoczesne organizacje itd. Jestem dobrze przygotowany, wygĪaszaĪem juš podobne wykĪady kilkakrotnie, nawet przed znacznie wiĂkszym
audytorium. WykĪad przebiega bez potkniĂð, wszyscy sĪuchajî, jestem z siebie
zadowolony. Rozpoczyna siĂ dyskusja. Panuje atmosfera lekkiej zadumy,
moderator konferencji stara siĂ ošywið publicznoŁð, prosi o pytania. NieŁmiaĪo, raczej niechĂtnie, podnoszî siĂ rĂce. Uczestnicy dyskusji formuĪujî
swoje kwestie grzecznie, ale wystarczajîco jasno:
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Panie prelegencie, to wszystko brzmi bardzo ciekawie, ale z caĪym szacunkiem, to przecieš nie dziaĪa w praktyce! No, moše gdzieŁ tam, za
granicî! Ale my mamy zupeĪnie innî mentalnoŁð. W Polsce to nie jest
mošliwe! Jaki tam turkus?

TĪumaczĂ, še i w Polsce sî firmy, które podobnie dziaĪajî. PodajĂ nazwy.
CaĪkiem duše firmy, osiîgajîce Łwietne wyniki! Atmosfera niedowierzania
nie znika. GĪosy stajî siĂ bardziej bezpoŁrednie:
A co z odpowiedzialnoŁciî? A jak coŁ nie wyjdzie? KtoŁ musi byð za to
przecieš odpowiedzialny! Co to ma byð? JakaŁ komuna?
Naturalnie mam odpowiedş na kašde z tych pytaĬ czy wrĂcz zarzutów.
PodajĂ przykĪady, še nie chodzi o Łlepe zaufanie, še mówimy o zaufaniu
i odpowiedzialnoŁci na tym poziomie, za który pracownik jest w stanie
odpowiadað, bo posiada wĪaŁciwî wiedzĂ i potrzebne doŁwiadczenie. PrzekonujĂ, še opĪaca siĂ zaufað i dopuŁcið nawet zwiîzane z tym ryzyko popeĪnienia bĪĂdu. TĪumaczĂ, še efektywniejsza jest akceptacja sporadycznie
zdarzajîcych siĂ pomyĪek niš rezygnacja z szansy, jakî daje uruchomienie
zaangašowania i odpowiedzialnoŁci w caĪym zespole firmy.
Dušo do myŁlenia daje mi to stosunkowo proste pytanie:
ZrozumiaĪem, še zaĪošyĪ i budowaĪ pan swojî firmĂ, aby zarabiað pieniîdze. Ale dlaczego teraz chce pan siĂ tym wszystkim podzielið z paĬskimi pracownikami? ZbudowaĪ pan jakîŁ komunĂ? Nic z tego nie rozumiem! Brzmi jak nowa ideologia czy religia!
Najwyraşniej nic z mojego wykĪadu nie zrozumiano! Mam przecieš do
czynienia z inteligentnymi ludşmi, czĂŁð z nich ma tyle samo šyciowego
i zawodowego doŁwiadczenia co i ja. Problem lešy wiĂc w tym, jak przedstawiam mojî metodĂ zarzîdzania, a nie w tym, še oni nie potrafiî tego
zrozumieð!

***
Na poczîtku 2018 roku czekaĪem z wyraşnym niepokojem i zniecierpliwieniem na wyniki. Gdy otrzymaĪem na stóĪ pierwsze podsumowanie ubiegĪego roku, Michael, bĂdîcy jednî z „lokomotyw” dajîcych napĂd caĪej
firmie, poklepaĪ mnie wyrozumiale po plecach i powiedziaĪ uspakajajîco: „No
widzisz, a tak siĂ baĪeŁ”. MiaĪ racjĂ, piîty rok naszego „eksperymentu”, pracy
opartej na przyzwoitej postawie, zakoĬczyliŁmy znowu Łwietnym wynikiem:
przychody firmy wzrosĪy w stosunku do poprzedniego roku o 30 proc.,
a zyski wypadĪy jeszcze lepiej!
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Nie miaĪbym nawet problemu, jeŁli ten rok pozostaĪby na starym poziomie, bo zarabialiŁmy dobrze, a chodziĪo o rok, w którym wprowadziliŁmy
zupeĪnie nowe produkty. W tym roku doprowadziliŁmy do tego, še 30 proc.
naszych ogólnych przychodów daĪy wyroby, których jeszcze dwa lata wczeŁniej w ogóle nie mieliŁmy w naszym asortymencie. Co wašne, byĪa to
zmiana, której autorem wcale nie byĪem ja. Owszem, daĪem na to zgodĂ,
gdyš takie jest moje prawo, ale caĪa idea i proces wprowadzenia nowego
produktu, wszelkie pertraktacje z klientami i dostawcami przeprowadzili
moi koledzy — menedšerowie, którzy wĪaŁciwie nie sî menedšerami.
Jak wyglîda dzisiaj zarzîdzanie w mojej firmie? Co zmieniĪem? Nic!
Wszystko pozostaĪo tak, jak opisaĪem to w ksiîšce Szef, który ma czas. Lekcja,
jakî daĪo nam podsumowanie 2016 roku, nauczyĪa nas, še musimy pamiĂtað o tym, še nawet najwiĂkszy rozmach moše stracið impet, jeŁli wszyscy nie
bĂdî o to dbali. Nic siĂ nie zmieniĪo, nikt nie pracuje inaczej, nikt nie robi
nadgodzin, a jednak podejŁcie do odpowiedzialnoŁci za wyniki wzrosĪo.
ZrozumieliŁmy, še wysoka dynamika wzrostu w pierwszych latach przyszĪa nam Īatwo, zupeĪnie niezauwašalnie, jako wynik silnego zaangašowania w momencie przejĂcia odpowiedzialnoŁci przez caĪî zaĪogĂ. Z czasem,
gdy stan ten przestaĪ byð czymŁ nowym, nikt teš nikogo nie sprawdzaĪ
(z wyjîtkiem mojej standardowej analizy wyników miesiĂcznych), najwyraşniej zabrakĪo bodşców, które by o tym przypominaĪy. „PrzypominaĪy” w sensie zmuszaĪy do autorefleksji i wewnĂtrznego wytwarzania impulsu do silniejszego angašowania siĂ. AkcentujĂ kwestiĂ refleksji wĪasnej,
w odróšnieniu od nacisku szefa czy teš grupy.
Jak wyglîdaĪa nasza praca w roku 2017? Niekoniecznie byĪem czĂstszym
goŁciem w firmie, ale na przykĪad czĂŁciej rozmawialiŁmy ze sobî telefonicznie. W rozmowach tych mogĂ jedynie pokazað mojî obecnoŁð i zainteresowanie, bo nie chodzi o wywieranie nacisku. MieliŁmy teš przypadek,
še jeden z kolegów, o których w poprzedniej ksiîšce pisaĪem, şle rozĪošyĪ
akcenty w realizowaniu idei, še „kašdy robi to, co najlepiej potrafi, najbardziej
lubi i co jest potrzebne w firmie”. Po wielu dĪušszych dyskusjach i z nim,
i z „radî mĂdrców” musiaĪem jednoznacznie zapowiedzieð, še jego styl
pracy musi siĂ zmienið. Nie byĪo juš mowy o proŁbach czy przekonywaniu.
Takie dziaĪania nalešî równieš do zarzîdzania opartego na zaufaniu i szacunku, bo musi ono dziaĪað w obie strony. Koledzy juš dawno tego ode mnie
oczekiwali, „rada mĂdrców” chciaĪa siĂ go pozbyð, ale ja — przesiîkniĂty
„turkusowî” ideî — staĪem w jego obronie. Zbyt dĪugo!
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Wiele siĂ przez ostatnie lata nauczyliŁmy i wciîš uczymy siĂ nowego
stylu zarzîdzania, bardziej mîdrego i bardziej dojrzaĪego. Rozmawiamy
jak równy z równym, z zaciĂciem przekonujemy siĂ wzajemnie do swoich
racji. ByĪoby bzdurî, gdybym powiedziaĪ, še šyjemy jak w raju, še wszyscy sî
szczĂŁliwi i siĂ kochajî. Prawdî jest natomiast, še wszystkim šyje siĂ lepiej
niš przed zmianî! Czy jest coŁ, co mošna jeszcze poprawið? Z pewnoŁciî
niemal wszyscy zgodziliby siĂ, še prawie wszystko!
ZalešaĪo mi bardzo, aby ekonomiczne wyniki w 2017 roku jasno pokazaĪy, še sĪusznie postawiĪem na zaufanie i szacunek. Nie ukrywam — poniosĪa
mnie osobista ambicja; obawiaĪem siĂ, še „eksperyment”, o którym pisaĪem
ze szczerym przekonaniem, okaše siĂ nie aš tak godny polecenia. RozmawialiŁmy o tym w firmie i to takše wszystkich dodatkowo motywowaĪo.

***
Gdy jest mowa o firmach „turkusowych” i w kilku sĪowach wyjaŁniam, o co
chodzi, na twarzach praktyków zwykle pojawia siĂ ten sam dziwny uŁmiech:
miks ironii z zaciekawieniem. Czasem tylko poĪîczony z ostrošnî sympatiî. Rzadko wyraša on zrozumienie, a tym bardziej uznanie. Jeszcze kilka
lat temu prawdopodobnie i ja tak bym to widziaĪ. Wiem teš, še nie oznacza
to zasadniczej niechĂci czy uprzedzenia w stosunku do mnie czy tej idei;
to sî szczere przekonania oparte na wĪasnym doŁwiadczeniu. Brakuje zrozumienia popartego obserwacjami z šycia i praktyki.
Dla wiĂkszoŁci profesjonalistów jest to wciîš nowa idea, której sensu
— tym bardziej sensu widzianego z punktu widzenia biznesu — nie mošna przekazað w jednym wykĪadzie. Ale jestem tu optymistî i wierzĂ, še
posiadam wystarczajîco wiele argumentów oraz zaangašowanie i determinacjĂ, aby wĪaŁnie tych ludzi przekonað. Na nich bowiem zalešy mi najbardziej, gdyš to oni posiadajî wĪadzĂ niezbĂdnî do wprowadzenia zmian
w kierowanych przez siebie organizacjach. JeŁli wiem, še nie mogĂ jednym
wykĪadem przekonað kogoŁ do moich poglîdów, chciaĪbym, aby przynajmniej sĪuchali i šeby chociaš starali siĂ zrozumieð, o czym mówiĂ. Niezalešnie od tego, jak mîdre i dobrze uzasadnione bĂdî przedstawione argumenty, dotrî one do sĪuchacza tylko wówczas, gdy on zechce siĂ na nie
otworzyð. A to wymaga czasu, przede wszystkim czasu na konieczne póşniejsze refleksje wĪasne! Wiem, bo sam na tĂ drogĂ wszedĪem. I dalej niî
podîšam.
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Jestem w dalszym ciîgu ekonomistî i przedsiĂbiorcî, a jednak zupeĪnie
inaczej postrzegam dzisiaj wiele procesów zachodzîcych w firmie, szczególnie to, co nazywamy „zarzîdzaniem”.
W idei „turkusowej” firmy nie chodzi o budowĂ šadnej wspólnoty czy
komuny ekonomicznej i nie ma to nic wspólnego z ideologiî, a tym bardziej
religiî. Dla mnie byĪ to proces zwiîzany z wĪasnymi gĪĂbszymi przemyŁleniami i refleksjami, które byĪy zainspirowane rozwašaniami filozofów. A samo filozofowanie to w gruncie rzeczy rzetelne myŁlenie. W odróšnieniu
od ideologii i religii filozofia to otwarte poszukiwanie mîdroŁci i prawdy,
wolne od podporzîdkowania siĂ jakimkolwiek autorytetom. Odrzuca ona
wszelkie dogmaty obyczajowe, religijne, a nawet i utrwalone paradygmaty
naukowe. Dzisiaj ma ona szczególnie silny wpĪyw na rozwój technik zarzîdzania, które przechodzî zauwašalny proces przemian, gdyš wyczerpuje siĂ ich efektywnoŁð. Nowe spojrzenie, uwzglĂdniajîce filozofiĂ czĪowieka nie tylko jako czĪonka grupy spoĪecznej, lecz takše jako Īaknîce
sensu indywiduum, podwaša coraz czĂŁciej te jeszcze niedawno oczywiste i bezdyskusyjnie przyjmowane metody zarzîdzania.

***
Czy chcĂ zakwestionowað lub odczarowað ideĂ „turkusowych” firm? Tak
— w znaczeniu chĂci odebrania jej tego zbytnio idealistycznego, czasem
i mistycznego posmaku — ale teš absolutnie nie, gdyš zalešy mi na propagowaniu istoty tej koncepcji. Chodzi jednak o przedstawienie jej w innym,
realistycznym Łwietle, przez co nie powinna nikogo odstraszað. Nie mamy
do czynienia z jakimŁ cudownym remedium na wszelkie bolîczki prowadzenia biznesu. To koncepcja zarzîdzania, która do mnie przemawia, poniewaš
uwzglĂdnia wspóĪczesne warunki dziaĪania przedsiĂbiorcy i jest oparta na
zdrowym rozsîdku, zaufaniu oraz szacunku dla pracowników.
Klarownie ujîĪ to prof. Henry Mintzberg:
Nie istnieje coŁ takiego jak najlepsza metoda zarzîdzania;
metoda zalešy od sytuacji.
Nalešy jednak podkreŁlið, še w kašdym przypadku chodzi o podejŁcie
humanistyczne, w którym wspóĪpracowników nie traktujemy jak narzĂdzi,
Łrodka do osiîgania naszych celów, lecz jak partnerów, którzy pomagajî
nam w osiîgniĂciu celów wspólnych. Takie podejŁcie Īîczy w sobie koniecznoŁð zrezygnowania ze sztywnych hierarchii i traktowania pracowników jak wymienne, Īatwe do zastîpienia „zasoby ludzkie”. Nie wolno przy
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tym jednak ukrywað, še nie wszyscy oni sî gotowi do swoich ról. Czasami
wymaga to odpowiednich, nawet radykalnych, ale przemyŁlanych i sprawiedliwych decyzji. Te trudne decyzje bĂdî zawsze miaĪy miejsce i podejŁcie
wspólnotowo-plemienne czy naiwny humanitaryzm nie mogî zastîpið
koniecznoŁci uwzglĂdniania realiów: ludzkich subiektywnych i obiektywnych ograniczeĬ, które musimy brað pod uwagĂ w ocenie sytuacji.
Rozumiem, dlaczego niektórzy tradycyjni menedšerowie postrzegajî
„turkusowe” zarzîdzanie jako nierealnî mrzonkĂ, zwĪaszcza kiedy sĪyszî
na ten temat wiele górnolotnych sĪów, odwoĪujîcych siĂ do ogólnoludzkich
ideaĪów, do najwyšszych wartoŁci, a wszystko to podlane jest mistycyzujîcym sosem, podczas gdy na co dzieĬ majî do czynienia z prozî šycia —
niewydolnymi menedšerami nišszego szczebla (sobie na ogóĪ nie majî
wiele do zarzucenia) i unikajîcymi wysiĪku pracownikami, którym zalešy
tylko na pensji. Ten rozziew kaše im widzieð w koncepcji „turkusowej”
firmy jedynie kolejny modny przez chwilĂ trend, którym — tak jak i innymi
równie modnymi — nie warto zaprzîtað sobie gĪowy.
Potrzeba zatem konkretniejszego i rozsîdniejszego dialogu. Nikt przecieš
nie chce od jutra zastîpið dzisiejszych liderów „naszymi” ludşmi. Wašne, by
przekonað mošliwie wielu do dobrej sprawy, pokazað, še uwzglĂdnienie
w biznesowym dziaĪaniu nowych wartoŁci jest nie tylko piĂkne i cenne, ale
teš przynosi wymierne korzyŁci, po prostu siĂ opĪaca. Bezowocne jest opowiadanie o „wyšszych” wartoŁciach, o osiîganiu „peĪni”, o tajemniczej i mistycznej „pomocy ze strony wszechŁwiata”. Wielu stojîcym obiema nogami
na ziemi menedšerom odbiera to natychmiast chĂð do wgĪĂbienia siĂ w treŁð
przesĪania. Niektórzy interpretujî wrĂcz „turkusowe” idee jako nowoczesny
przekaz marksistowskiej idei komunizmu. A to juš zupeĪne nieporozumienie.
Postawmy na zdrowy rozsîdek, zaufanie i szacunek, które sî podstawî
integralnego sposobu myŁlenia, a nawet ekonomicznie „zwracajî siĂ” z nawiîzkî! Reszta to pieŁĬ dalekiej przyszĪoŁci. Cele sî wprawdzie rewolucyjne, lecz ich osiîgniĂcie mošliwe jest tylko drogî ewolucji.

***
Czy obrany nowy styl zarzîdzania oznacza, še muszĂ zwalczað w sobie
wszelkie objawy i odruchy wskazujîce na drzemiîcego we mnie klasycznego,
kierujîcego siĂ zyskiem kapitalistĂ? Czy mam w ogóle prawo sprawdzað
wskaşniki ekonomiczne, myŁleð o wynikach, pieniîdzach i dobrym šyciu
w znaczeniu materialnym? Czy muszĂ siĂ wstydzið, še jako szef „turkusowej”
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firmy zarabiam wiĂcej niš moi pracownicy i še ješdšĂ za dušym samochodem? Czy jestem oszustem, zabierajîc gĪos na temat prowadzenia „turkusowej” firmy? Z pewnoŁciî nie.
W poprzedniej i niniejszej ksiîšce dla pewnej wygody i spójnoŁci opisu
odwoĪujĂ siĂ do klasyfikacji stylów zarzîdzania i powiîzanej z niî systematyki kolorów przyjĂtej przez Frederica Laloux (on sam wykorzystaĪ
koncepcjĂ Spiral Dynamics). Kiedy wczytaĪem siĂ w ksiîškĂ Laloux, dostrzegĪem, še kolor najwyšszego poziomu organizacji (teal, w polskim tĪumaczeniu „turkusowy”) nie odpowiada najwyšszemu w koncepcji Spiral Dynamics „poziomowi ŁwiadomoŁci” (tam wĪaŁnie turkusowemu, turquise), lecz
poziomowi šóĪtemu. A ten nie oznacza bynajmniej wyrzeczenia siĂ wĪasnej osobowoŁci ani wĪasnych celów na rzecz wspólnoty; oznacza natomiast zrozumienie dla odmiennoŁci innych, szacunek dla kašdego oraz
ŁwiadomoŁð, še kašdy, równieš ja, ma prawo byð sobî. Niby maĪa rzecz,
ale dla mnie okazaĪa siĂ niezwykle wašna, bo utwierdziĪa mnie w przekonaniu, še jestem tym, kim chcĂ byð i kim jestem naprawdĂ. W istocie przecieš
nie chodzi o nazwy, przypisywanie sobie i innym jakichŁ kolorów, lecz
o pewien caĪkiem konkretny styl dziaĪania, w tym prowadzenia dochodowego biznesu.
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