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Motywowanie
Umo˝liwiajàc pracownikom regularne zmagania z wyzwaniami, osiàga si´ dwa wa˝ne cele.
Po pierwsze, to êród∏o doÊwiadczenia – zarówno dla pracownika, jak i dla mnie samego. Nie jest zaskoczeniem, ˝e ci, którzy mierzà si´ z wyzwaniami, a pozwala si´ im u˝ywaç rozumu, by na nie odpowiadaç,
z czasem robià to coraz lepiej. Niekiedy mened˝erowie starajà si´ chroniç swoich pracowników
przed wszelkimi aspektami podejmowania decyzji i trzymajà ich na zewnàtrz podczas dyskusji nad powa˝nymi kwestiami. Og∏aszajà im tylko, jak dana sytuacja zostanie rozwiàzana, nie wyjaÊniajàc, w jaki sposób. To
ci sami mened˝erowie, którzy potem dziwià si´, dlaczego ich podw∏adni podejmujà tak wiele „z∏ych
kroków”.
Po drugie, przeciwnoÊci o˝ywiajà za∏og´. Wielu ludzi pracowa∏o ze mnà, dla mnie, obok mnie, a nawet
nade mnà. Ich osobowoÊci i podejÊcie do wykonywanych zadaƒ by∏y bardzo ró˝ne, ale ka˝dy mia∏ poczucie,
˝e jego praca jest czymÊ wi´cej ni˝ tylko formà zarabiania pieni´dzy. Mened˝erowie du˝o wymagajà
od swoich ludzi. Chcà i powinni od nich oczekiwaç odczucia, ˝e sà cz´Êcià czegoÊ wi´kszego ni˝ oni sami.
Uwa˝a∏em, ˝e tworzenie pobudzajàcego i atrakcyjnego miejsca pracy jest moim zadaniem jako mened˝era. Jedynym sposobem zwabienia i zatrzymania energicznych, ambitnych i samodzielnych ludzi by∏o
zorganizowanie Êrodowiska, które pozwala∏o im b∏yszczeç. Nawet najlepiej zmotywowani mogà jednak
szybko zbuntowaç si´ przeciwko otoczeniu uniemo˝liwiajàcemu im pokazanie tych samych cech, które
wp∏yn´∏y na to, ˝e ich zatrudni∏em.
Po kampanii 1989 roku przyszed∏em do White&Case, szanowanej firmy prawniczej za∏o˝onej w 1901
roku. Pe∏na doskona∏ych prawników pracujàcych na rzecz znanych klientów, przywiàza∏a si´ do stosowanych
od dziesi´cioleci sposobów dzia∏ania. Formularze wype∏niano w okreÊlony sposób, a ka˝dy opuszczajàcy
swoje biuro zawsze musia∏ mieç na sobie marynark´ (nawet idàc do toalety). Beth Petrone, przez osiemnaÊcie lat moja g∏ówna sekretarka, odczuwa∏a, ˝e regu∏y te sà szczególnie restrykcyjne. Nie uwa˝a∏a tego za
przyjemne, ja te˝ nie by∏em zbyt zadowolony. Jeden z powodów, dla których ludzie pozostajà, by nadal
ze mnà pracowaç, to przygoda. Potrzeba tworzenia takiego klimatu jest nawet wa˝niejsza, gdy
kierujemy pracownikami, którym nie mo˝emy kompensowaç wysi∏ków wysokim wynagrodzeniem. Dlatego odeszliÊmy do Anderson Kill. Tu mieliÊmy mnóstwo interesujàcej i satysfakcjonujàcej prawniczej roboty.
Obok zadowolenia jest jeszcze coÊ, co prowadzi do motywowania – przekazywanie odpowiedzialnoÊci. Kiedy chcia∏em, by najlepsi z moich wspó∏pracowników pracowali ze mnà
w prywatnych firmach, dawa∏em im wi´kszy zakres samodzielnoÊci. M∏odzi prawnicy rzadko
majà okazj´ wyst´powaç w sàdzie. Zach´ca∏em mojà pierwszà firm´, by przy∏àczy∏a si´
do programu dotyczàcego adwokatów przydzielanych stronom z urz´du. W ten sposób m∏odzi adepci prawa zyskiwali doÊwiadczenie i byli zadowoleni, ˝e dla nas pracujà.
Istnieje szczególne wyzwanie dla instytucji o stylu dzia∏ania, który przyciàga najlepszych i najbardziej b∏yskotliwych. Biuro prokuratora okr´gowego w po∏udniowym okr´gu stanu Nowy
Jork góruje nad innymi urz´dami prokuratorskimi w kraju. Chcà w nim pracowaç ludzie, którzy
koƒczà studia z najlepszymi lokatami. Majà o sobie dobre mniemanie, poniewa˝ odnosili sukcesy w szkole i uwa˝ajà, ˝e racja jest zawsze po ich stronie.
Tajemnicà sukcesu jest podtrzymywanie w takich osobach zainteresowania i ciàg∏e podnoszenie poprzeczki. Sprawianie, by musieli udowodniç, ˝e istotnie sà tak màdrzy, jak im si´ wydaje.
Instytucje, w których pracownicy prezentujà du˝e oddanie oraz wysokie morale i sà dumni
ze swojej firmy, mogà byç ogromnie wydajne, ale jeÊli lider nie jest doÊç ostro˝ny, to czekajà na
niego pu∏apki. Je˝eli bardzo umotywowanym ludziom nie oferuje si´ wystarczajàcych wyzwaƒ,
popadajà w samozadowolenie i arogancj´, poddajà si´ poczuciu: „JesteÊmy od ciebie lepsi”.
Kiedy spada jakoÊç pracy, a podw∏adni zaczynajà pe∏niç swoje obowiàzki na zwolnionych
obrotach, wtedy cz´sto nie zdajà sobie sprawy, ˝e ju˝ nie dzia∏ajà na poprzednim poziomie.
Stàd wynika potrzeba popychania ich w kierunku nowych zadaƒ, zdobywania innych
szczytów. Mo˝e to byç dzia∏anie o delikatnej równowadze. Zale˝y ci, ˝eby zdali sobie
spraw´, ˝e jest coÊ specjalnego w tym, i˝ kojarzy si´ ich powszechnie z NYPD, FBI.
RównoczeÊnie nie chcesz, by uwa˝ali, ˝e poniewa˝ ju˝ dostali si´ do którejkolwiek
z tych organizacji, to mogà spoczàç na laurach. Lider musi byç cz´Êcià organizacji, ale
równie˝ czuç, ˝e istnieje ona nie tylko dla satysfakcji tych, którzy w niej pracujà. Morale nie istnieje samo dla siebie. Jest po to, by tworzyç lepszà jakoÊç pracy. Nie mo˝e ono
byç efektem refleksji – musi stanowiç centralny punkt wszystkiego, co robisz jako
przywódca. ■
RUDOLPH W. GIULIANI
(fragment ksià˝ki pt. „Przywództwo”)

