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SIŁA KULTURY
Wiosną 2019 roku zrobiłam eksperyment:
odwiedziłam 7 polskich software house’ów,
żeby zobaczyć, jak są zorganizowane, jak pracują i jak się komunikują w zespole. Uświadomiło mi to, jak kultura organizacji przekłada
się na jej siłę i produktywność.
Zaczęłam się głębiej zastanawiać nad tym,
czym właściwie jest kultura pracy. Jako
przedstawicielka generacji X, zaczynająca
pracę zawodową w końcówce lat 90., czułam
smutek na myśl o sposobie pracy w tamtych
czasach. Tym bardziej chciałam podzielić się
ze światem informacjami, jak można pracować inaczej poprzez budowę innej kultury
organizacyjnej.
Samo słowo „kultura” może sugerować, że
chodzi o wyrafinowany świat sztuk pięknych.
Jednak kultura jest wszystkim, co nas otacza,
także w miejscu pracy. To sposób, w jaki pracujemy, wnętrza, w których przebywamy, muzyka, której słuchamy – i ludzie, których słowa wpływają na nasze życie.

„

„

Kultura to otwarte
dzielenie się pomysłami
i problemami.

Justine Simons, wiceprezydent Londynu
ds. kultury, stwierdziła, że „kultura jest fundamentalnym prawem człowieka” – i ja się z nią
zgadzam. Kultura to nie oglądanie baletu, tylko otwarte dzielenie się pomysłami i problemami. Chodzi o wzajemne zrozumienie różnych perspektyw, o tworzenie przestrzeni
do dialogu i włączanie do niego nawet najbardziej odmiennych członków społeczności. Tak jak powinno być w naszych firmach.

badającym efektywność kultury organizacji,
Tomasz Szymański z Software Mill opowiada o tym, w jaki sposób efektywnie budować organizację całkowicie zdalną, a David
Marquet stawia diagnozę, jak zakorzenione schematy językowe, oparte na przestarzałym wzorcu, zmieniają najlepsze intencje
w katastrofę. Tematem numeru jest różnorodność, czyli 4 pokolenia w miejscu pracy.
Zapraszam do lektury!

W pierwszym numerze magazynu „Future
of (Team) Work” mamy przyjemność uhonorować tych, którzy pomagają kreować
nowoczesną kulturę pracy. Nicole Forsgren
z Google’a dzieli się z nami kwestionariuszem

Marta Smyrska
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GDY SLACK
JEST BIUREM
W celu stworzenia dojrzałego modelu pracy zdalnej nie wystarczy zapewnić
odpowiednich narzędzi czy rozwiązań w chmurze – dużo zależy od kultury
organizacji. W Polsce flagowym przykładem firmy operującej w pełni zdalnie
jest SoftwareMill. Jaki jest ich przepis na sukces?

Jak pokazuje badanie TNS Polska i Remote-how z 2018 roku, prawie 70% respondentów
twierdziło, że ich pracodawcy nie umożliwiali
pracy zdalnej lub nie informowali o takiej możliwości. Ponad połowa tej grupy przyznała, że
pracowałaby zdalnie, gdyby taka możliwość
się pojawiła. Pandemia spowodowała, że firmy na całym świecie szybko przeszły na pracę zdalną, niezależnie od swojego
wcześniejszego podejścia. Okazało się, że pracownicy mogą być równie produktywni,
pracując zdalnie
– ba, często dowożąc lepsze
rezultaty.
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DOBRY
DYSTANS

BUDOWANIE
ZESPOŁU W SIECI

Pracownicy zdalni nie muszą dojeżdżać do
pracy ani z pracy. Dzięki temu śpią nieco dłużej, co wpływa na ich samopoczucie. Jednak
zalet tego rozwiązania jest więcej – elastyczność pozwala na wypracowanie lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym,
dostosowanie harmonogramu dnia do własnych potrzeb. Biorąc pod uwagę fakt, że
średni czas dojazdu do pracy w Polsce to 41
minut, przejazdy mają spory wpływ na nasz
dzień. Badania brytyjskiego Office of National Statistics wykazały, że 45 minutowy dojazd
do pracy jest związany z niższym poziomem
satysfakcji z życia, zmniejszając tym samym
efektywność i produktywność pracowników.

Praca zdalna ma jednak swoje wyzwania i żeby
osiągnąć sukces, należy wypracować odpowiedni system. Jedna z bardziej znanych firm
w Polsce, która już od pierwszego dnia swojego istnienia pracuje zdalnie, to SoftwareMill.

Niezależność lokalizacji daje szerszy dostęp
do ofert pracy, bez ograniczeń związanych
z położeniem geograficznym. Szczególne korzyści w tej kwestii odnoszą osoby mieszkające w odległych lokalizacjach bądź ci z nas, którzy w związku z pracą partnera są zmuszeni do
częstej przeprowadzki. Dla firm takie rozwiązanie oznacza większą różnorodność, wynikającą z zatrudniania osób z różnych środowisk
społeczno-ekonomicznych, geograficznych
i kulturowych. Jednym z większych profitów
takiego rozwiązania są oszczędności finansowe. Według obliczeń Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie jeden telepracownik to dla firmy oszczędność ok. 8 tys. zł w skali rocznej.
Oszczędności działają w obie strony, bo pracownik nie musi wydawać pieniędzy na środki transportu, obiady poza domem czy profesjonalną garderobę.

6

– Od początku wypracowaliśmy wspólne rytuały. Zainspirowani SCRUM dailies, z podstawowymi pytaniami do zespołu, zaczęliśmy
wprowadzać Chrum – czyli codzienną wideokonferencję całego zespołu, trwającą od 15
do 40 minut. Na Chrumie możemy sobie pogadać, podzielić się takimi off-topicami jak polecenie dobrego serialu czy książki i to nam
służy w lepszej integracji zespołu – podkreśla
Tomasz Szymański, CEO SoftwareMill.
W rozproszonej współpracy firma korzysta
oczywiście ze zdobyczy nowych technologii, takich jak BigBlueButton (narzędzie do
prowadzenia wideokonferencji online) czy
TeamSpeak. Każdy projekt ma swój pokój,
w którym można ze sobą rozmawiać. SoftwareMill swoją komunikację prowadzi też
na Slacku, komunikatorze, na którym każdy
się rano wita i dołącza do swojego kanału.
Na koniec dnia trzeba się pożegnać, wpisując swój aktualny nastrój, od 1 do 5, analizowany przez slackowego bota.
W celu lepszej integracji firma raz w miesiącu spotyka się na żywo w Warszawie albo
w mieście jednego z pracowników. Rozproszony zespół ma okazję na lepsze poznanie
się również na corocznym rodzinnym spotkaniu weekendowym oraz na pracowniczym wyjeździe weekendowym do jednego z europejskich miast. Prócz tego są jeszcze konferencje
i meet-upy, co powoduje, że jak sami przyznają pracownicy, znają swoich kolegów i koleżanki lepiej, niż gdyby pracowali w biurze.
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W CZYM
TKWI SUKCES?

GDY WIRTUALNE
OZNACZA REALNE

Wraz ze swoim wzrostem SoftwareMill postanowił w 2013 roku wprowadzić spłaszczoną strukturę.

Wirtualne firmy do tej pory były przyjmowane z pewną dozą nieufności. Odchodząc od
tradycyjnego modelu pracy w biurze, należy mieć dobry plan działania i odpowiednią
strukturę. Talenty, które przyciąga takie miejsce pracy, pozwalają na osiągnięcie sukcesów
w firmie. I tak SoftwareMill może pochwalić się
ogromnym wachlarzem zrealizowanych projektów – od systemów back-endowych, jak np.
system tradingowy do giełdy, po Blockchain
czy uczenie maszynowe.

– Organizacja liczyła wtedy ok. 20 osób. Wtedy my, jako zarząd, stanęliśmy przed problemem podejmowania decyzji. Uznaliśmy, że albo wprowadzamy middle management (średni
szczebel zarządzania), albo coś innego. Postanowiliśmy zrobić coś innego – wspomina
Szymański.
Panuje tutaj zasada: „Don’t expect being told
what to do”, a wszystkie decyzje są podejmowane w sposób demokratyczny, poprzez głosowanie. Właściciele tematów mają prawo
weta, ale dotychczas nie było ono używane.
Reguły gry, od organizacji pracy po wynagrodzenia, są klarowne, przejrzyste i proste.
W SoftwareMill istnieje stały system wynagrodzeń i każdy wie, ile będzie zarabiał, aż
dojdzie do sufitu, który aktualnie jest ustawiony zgodnie ze średnią stawką warszawską. Administracja i marketing zarabiają 60%
tej stawki. Plus dywidendy. Panuje tutaj pełna transparentność, ludzi obdarza się zaufaniem, ale jednocześnie wymaga się odpowiedzialności i zdrowego rozsądku.

Ponieważ połowa biznesu pochodzi z poleceń, SoftwareMill nie ma także działu sprzedaży w klasycznym rozumieniu tego słowa,
stawiając na content marketing jako główne
źródło sprzedaży. Specjalistyczny content,
w którym programiści piszą o rozwiązywanych na bieżąco problemach, oraz występowanie na konferencjach skutkują napływem
zapytań ofertowych oraz CV.

– Dojrzałość naszej firmy polega na tym, że ludzie są w stanie sami zwolnić kogoś, kto nie
pracuje w grupie, albo nie pracuje w ogóle.
Pozycjonujemy się jako firma prawdziwych inżynierów, więc ważne jest planowanie, jakość,
dostarczanie. Oceny klientów na platformie
Clutch potwierdzają, że nam się to udaje – zaznacza Tomasz Szymański.

Pozytywne doświadczenie zdalnej pracy jest
dowodem na to, że rezygnując z biura, paradoksalnie można wzmocnić zespół i relacje.
Praca zdalna wprowadza szereg korzyści, od
tych finansowych po operacyjną elastyczność
w kształtowaniu zespołu, który może pracować w dowolnym miejscu na świecie. Zwiększona produktywność i satysfakcja pracowników są więcej niż wystarczające, aby niektóre
firmy mogły nadal zezwalać na pracę w takim trybie.

ZDALNA PRACA
NA STAŁE?

SoftwareMill stanowi świetny dowód na to,
że miejsce pracy nie ma znaczenia. Przy odpowiedniej kulturze organizacji zgrany zdalny zespół jest w stanie osiągać nieprzeciętne
rezultaty. To powinno napawać optymizmem
przedsiębiorstwa, które mogą śmielej pozwolić swoim pracownikom na pracę zdalną i dawać im większy wpływ na to, kiedy i jak pracują.
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CZTERY
POKOLENIA
W PRACY
TEMAT NUMERU
Wg GUS millenialsi oraz pokolenie X to dwie najliczniejsze grupy zatrudnionych.
Na rynek pracy powoli wchodzą „zetki”. Każde pokolenie inaczej postrzega
pracę – i siebie w pracy. Ilu nas jest i jakie wyzwania czekają na nas w ciągu
najbliższej dekady?

Kluczem do zrozumienia ludzi w pracy jest
świadomość, w jakich czasach dorastali. Przekłada się to mocno na wyznawane wartości
i stosunek do pracodawcy. Logiczne zatem,
że ci, których jest najwięcej w pracy, będą
definiować sposób, w jaki pracują inni. Jed-

nym z najpopularniejszych mitów spopularyzowanych przez media jest teza, że w 2025 r.
75% siły roboczej będzie się składało z millenialsów. Postanowiłam to sprawdzić i wystąpiłam o dane do GUS.
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JAK ZROZUMIEĆ
RÓŻNE GENERACJE?
Kluczowe jest zrozumienie, w jakich czasach
dorastali. Poniższe definicje, inspirowane
książką szefowej Havas PR, Marian Salzman,
Agile PR, nie są wyczerpującym opisem generacji, ale dobrze określają dominujące różnice, które pomagają zrozumieć style myślenia i działania panujące w miejscu pracy.

BABY BOOMERS
Rodzice Michała (60+) należą do
baby boomers, generacji powojennej, wychowanej w latach dyktatury
i zimnej wojny. To zwykle wyznawcy
idealizmu, kierujący się wartościami
kolektywizmu. Uważni, ale pasywni,
wrażliwi na autorytety. Lojalni, jeśli chodzi o pracodawców. Często
pracują w jednym miejscu przez cały okres kariery zawodowej. Tak jak
ojciec Michała, który po uzyskaniu
dyplomu od razu zapukał do drzwi
najbliższej szkoły średniej. Uczyłby tam do dzisiaj, gdyby jej nie zlikwidowali.

MILLENIALSI
Michał (30+) jest millenialsem,
dzieckiem globalizacji, beneficjentem stabilizacji ekonomicznej. Reprezentuje pokolenie dorastające
w sieci, zorientowane na siebie, zadające pytania i podważające status quo. Dla millenialsów liczy się
status i zasięg generowany w social
mediach. Ponad rzeczy materialne
przedkładają doświadczenia. Wrażliwi na przekaz emocjonalny czasem
mają problem z uchwyceniem logiki. Często zmieniają pracodawców.
Michał mówi: – Ja patrzę na relację
z pracodawcą jak na związek uczuciowy. To jest chemia: jeśli przez
półtora roku nie wytworzysz znaczącej relacji, pora się przesunąć dalej.
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GENERACJA X
Beata (45+) należy do generacji X,
pokolenia politycznego przełomu
i dominującego kapitalizmu. Jego
przedstawiciele z reguły są nastawieni materialistycznie do życia,
przeniknięci duchem konkurencji
i indywidualizmu. Dla wielu z nich
liczy się status, którego wyznacznikiem jest samochód, biuro i produkty luksusowe. Jako odbiorcy
informacji są albo ufni, albo sceptyczni, a w komunikacji z nimi często
pomaga dawka ironii. Charakteryzuje ich etos pracy: są ludźmi, którzy dla pracy poświęcili wiele, może nawet zbyt wiele.

GENERACJA Z
Kuba (20+), syn Beaty, należy do generacji Z. Jest digital native, od małego zanurzonym w cyfrowej rzeczywistości. Jego pokolenie dorastało
w czasach kryzysu ekonomicznego
i utraty stabilizacji. To realiści,
skłonni do dialogu i współdziałania, często dobrze dogadujący się
z dziadkami z pokolenia BB. Cenią niepowtarzalność, kierują się
etyką, angażują w kwestie społeczne. Doceniają storytelling, ale
w przeciwieństwie do millenialsów,
są bardzo wrażliwi na logikę przekazu. Sceptyczni wobec reklamy,
potrafią dostrzec drugie dno przekazu. Jako pracownicy są bardzo
wymagający i wrażliwi na manipulację. Bardzo często, zwłaszcza ci
wykształceni, traktują cały świat jako miejsce pracy.
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POKOLENIA W PRACY:
ŚWIAT, EUROPA, POLSKA
BB, X, Y, Z to nazwy generacji, określonych
przez daty urodzenia, z dużym naciskiem
na związek z technologią. Generacja baby boomersów tylko częściowo przyswoiła
technologie, X progresywnie wprowadzały
technologie w swoje życie, dla millenialsów
technologia jest znaczącym elementem życia, a zetki nie wyobrażają sobie życia bez
niej. Eksperci Pew Research Center kategoryzują pokolenia w ten sposób:

Jak się jednak okazuje, podział pracowników wg pokoleń nie jest wcale czarno-biały.
Oprócz przynależności pokoleniowej danej
osoby ogromne znaczenie ma doświadczenie życiowe, np. wyniesione z domu lub
z kultury, w której dorastała. Czyli iks urodzony w samym środku swojej generacji wcale nie musi być jej klasycznym reprezentantem. Jak zatem te cztery grupy odnajdują się
w polskich firmach?

KLASYFIKACJA PEW RESEARCH CENTER

BABY1946-1964
BOOMERS
2020 | 56-74 LAT
2030 | 66-84 LAT
2050 | 86-104 LAT

GENERACJA
X
1965-1980
2020 | 40-55 LAT
2030 | 50-65 LAT
2050 | 70-85 LAT

MILLENIALSI
1981-1996
2020 | 24-39 LAT
2030 | 34-49 LAT
2050 | 54-69 LAT

GENERACJA
Z
1997-...
opracowanie własne

2020 | 23 LATA I MNIEJ
2030 | 33 LATA I MNIEJ
2050 | 53 LATA I MNIEJ
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MILLENIALSÓW MNIEJ
NIŻ POŁOWA
W skali globalnej najliczniejszą generacją są
millenialsi (43,3%), następna jest generacja
X (37%), a baby boomers nadal przeważają
nad zetkami (13,3% vs. 6,4%).

SIŁA ROBOCZA
NA ŚWIECIE
20-65 LAT
2020
13,3%

2025
4,7%

2030
25,3%

31,5%
37%
41,3%
43,1%
43,3%

33,4%
20,7%
6,4%

BB
X
Y
Z

W Europie rynek pracy jest nieco starszy
w stosunku do globalnej średniej. Dominują millenialsi i generacja X, ale proporcje są
odwrócone: to iksów jest więcej niż millenialsów (37,3% oraz 41,7%). Pracowników
z pokolenia baby boomersów jest w Europie więcej (17%), a zetek mniej (4%). W obu
przypadkach odsetek millenialsów różni się
znacznie od prognozowanego 75%.

SIŁA ROBOCZA
W EUROPIE
20-65 LAT
2020
17%

2025
5,4%

2030
31,8%

38,9%
41,7%
42,7%
41,2%
37,3%

25,5%
14,5%
4%

BB
X
Y
Z

W ciągu najbliższej dekady przybędzie zetek,
ze wzrostem ich udziału do 25,5%, podczas
gdy liczba iksów spadnie do 31,8%, a baby
boomersi przejdą na zasłużoną emeryturę.
W dalszym ciągu jednak udział millenialsów
nie przekroczy nawet 45%.
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A JAK JEST
W POLSCE?

CZEGO PRAGNĄ
LUDZIE W PRACY?

Dzięki uprzejmości Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy sięgnęliśmy do danych administracyjnych. Obecnie w naszym kraju
pracujących w gospodarce narodowej* jest
14,7 mln osób, w tym zetki – 3%, millenialsi – 38,9%, iksy – 39,6%, boomersi – 17,9%
(dane za 2018 rok). Na podstawie tych danych można wnioskować, że pracownicy polskich firm starzeją się szybciej niż europejskich, a udział millenialsów nie przekracza
40%. Wśród pracujących są też osoby powyżej 74. roku życia.

Mimo wszelkich różnic badania generacji mają niektóre punkty wspólne, charakterystyczne dla wszystkich generacji. Millenialsi są
wrażliwi na sens tego, co robią, autonomię
oraz szybkość działania. Olivier Bas, autor
książki #Like ton job, zauważa, że iksów i millenialsów bardzo różni jedna rzecz: stosunek
do władzy. I choć dążenie do władzy jest we
wszystkich pokoleniach niezmienne, zmieniło
się postrzeganie koncepcji władzy i jej źródeł.

PRACUJĄCY
W POLSCE
WG POKOLEŃ

BB | 17,9%
X | 39,6%
Y | 38,9%
Z | 3%

Pokolenie X używa formuły Władza
= Z + T + 2B. Z to zespół, którym zarządzam
albo na który mam wpływ, T to terytorium, na
którym mam jasno wyznaczoną rolę, B to budżet, którym dysponuję, a drugie B to biuro
i jego wielkość.
Igreki także dążą do władzy, ale nie mają tych samych mierników. Liczy się
dla nich przede wszystkim wielkość
społeczności oraz zasięg wi-fi
w firmowej kuchni lub kawiarni.
Wrażenie robi na nich liczba
znajomych, kontaktów oraz
followersów. Ważna jest dla
nich możliwość bycia na
bieżąco z tym, co robią inni, dzielenia się ze swoim
otoczeniem, uczestnictwa we wspólnych projektach. Trudno im być
zamkniętym w jednym
dziale, przywiązanym
do silosu, przypisanym
do jednego obszaru.
Jak pisze Olivier Bas, dla iksów liczy się panowanie nad
rzeczami, aby móc działać, dla
millenialsów przeciwnie – możliwość działania jest po to, aby zapanować nad rzeczami.

Infografika przygotowana na podstawie
administracyjnych źródeł danych, stanowiących
element prac eksperymentalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
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A JAKIMI
PRACOWNIKAMI
SĄ IKSY?

„

Mówi Iza Klat, People Innovator
& Culture Advisor, Coach, Xoogler
Pracownicy pokolenia X to w pewnym sensie żołnierze. Dla nich praca od początku
była ogromną wartością, dla której poświęcili wiele, może nawet zbyt wiele. Iksa charakteryzuje etos pracy. Natomiast millenials
przedsiębiorca to nie jest ten sam millenials,
który dla niego pracuje. Zwłaszcza że szef
millenials ma często duży problem ze zrozumieniem mentalności millenialsa pracownika
– „dlaczego on nie jest taki jak ja?”. Członko-

wie pokolenia millenialsów zostali w pewien
sposób skrzywdzeni stereotypami. Na pewno jednak chcą dużo więcej, oczekują więcej
od pracodawcy niż iksy. Chcą rozmowy, uwagi, bycia podmiotem w dyskusji. Ale bywa, że
nie są to osoby, które przychodzą z rozwiązaniami. Niestety. Nie chcę generalizować,
ale widzę, że młodzi ludzie są nieco zagubieni. Brakuje im poczucia bezpieczeństwa.

NADCHODZI
GENERACJA Z

Zetki to dzieci iksów i następcy millenialsów.
Właśnie debiutują w firmach jako stażyści
i na stanowiskach juniorskich. Czasem uważa się, że igreki są do nich podobne, jednak
między nimi a millenialsami jest wiele różnic.
Zetki są bardzo pragmatyczne, choć czasem
brak im realizmu. Liczą, że po trzech miesiącach nauczą się wszystkiego, po pół roku
awansują, a potem zostaną dyrektorami. Ale
są to osoby rzutkie, robią dużo rzeczy, angażują się w kwestie społeczne, myślą kategoriami społeczności, to jest ich naturalne środowisko i warto to wykorzystać w pozytywny
sposób. Zetki nie przywiązują wagi do hierarchii i wolą zwrócić się bezpośrednio do prezesa niż do bezpośredniego przełożonego.
Nie boją się porażki i uważają błędy za normalny etap rozwoju.
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CO NAM DAŁ
PODZIAŁ NA
POKOLENIA
Zdefiniowanie pokoleń BB, X, Y i Z miało nam
pomóc. Ułatwić zrozumienie różnic związanych z czasem i okolicznościami dorastania
osób w różnym wieku. Różnimy się doświadczeniami, oczekiwaniami i często perspektywą na świat. Dobrze jest znać różnice, dobrze jest rozróżniać wiszenie na trzepaku od
wiszenia na telefonie.

PAULINA MAZUR

WWW.PAULINAMAZUR.COM
Paulina Mazur jest konsultantem HR, propagatorem odpowiedzialnego employer
brandingu. Przez całe życie zawodowe łączy pokolenia na rynku pracy i doradza pracodawcom, jak korzystać z różnorodności
pokoleniowej. Definiuje różnice, ale i podobieństwa pokoleniowe.

„

Bo najwięcej możemy
się nauczyć od tych,
którzy się od
nas różnią.

„

Niestety, kiedy dajemy się ponieść stereotypom i generalizujemy, prowadzimy do konfliktów. „Okopując się” w swoich pokoleniach
i przekonaniu, że to my mamy rację, a „oni”
są inni i „muszą dorosnąć”, albo „muszą nadążyć”, powiększamy tylko przepaść między
nami i odrzucamy możliwość porozumienia.
Pracodawcy deklarują, że mają świadomość
wartości, jaką wnoszą różne pokolenia do firmy. Niestety w obszarze marketingu pracodawcy, employer brandingu, rekrutacji dominująca narracja na rynku nadal dotyczy
„młodych i dynamicznych zespołów”. Jest
to bardzo krzywdzące dla pokoleń 50+, spośród których co druga osoba czuje się dziś
dyskryminowana w procesach rekrutacji.
W Polsce bardzo nie doceniamy siły dojrzałych pokoleń. Rzadko stosujemy rozwiązania
typu mentoring odwrócony albo tzw. returnship, w których to osoby starsze dołączają
na staże w firmach w nowych obszarach, aby
dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi. W tym samym czasie, coraz częściej
młodzi menedżerowie nie radzą sobie w zarządzaniu zespołami, mając zbyt małe doświadczenie. Brakuje im mentoringu osób
doświadczonych.
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RYNEK PRACY 2050
PROGNOZA ANNY PRZYBYLL
DEPARTAMENT EDUKACJI I KOMUNIKACJI GUS

Już dzisiaj duże firmy zatrudniają konsultantów ds. pokoleniowych, którzy mediują pomiędzy generacjami, znając dobrze ich styl
pracy i sposób komunikacji. Dzięki nim nikt
się nie dziwi, że millenialsi chcą się przydać
i potrzebują wyzwań, baby boomersi kierują się lojalnością i cenią stałość, a zetki swobodnie proszą o awans czy podwyżkę tuż po
pierwszej „workversary”.
Za 30 lat, czyli w 2050 r., zetki będą już po
pięćdziesiątce. Wg współczesnych badań pokolenie to w pracy najbardziej ceni wysokość
wynagrodzenia, kontakt z szefem i zespołem
oraz work-life balance. Zetki lubią otrzymywać też informację zwrotną, jako że są przyzwyczajone do lajkowania i tego, że natychmiast po transakcji wystawiają ocenę. Jednak
z upływem lat i w tym pokoleniu mogą nabierać na znaczeniu wartości takie jak bezpieczeństwo, wspólnotowość, przewidywalność i stabilność zatrudnienia. Szczególnie
obliczu nieciekawych prognoz na rok 2050,
jakie przed nami kreślą naukowcy.
Dzisiejsze zetki, mając 50 lat, będą w szczycie rozwoju zawodowego. Bezrobocie nie
powinno być problemem, bo rynek będzie
potrzebował rąk do pracy, a nie wszyscy będą wynalazcami, inżynierami czy menedżerami. Jednak wszyscy, bez względu na zawód,
powoli zaczną już wtedy zapadać na choroby związane ze starzeniem się. System ubezpieczeń społecznych nie wytrzyma takiego
obciążenia, biorąc pod uwagę dużo mniejszy
napływ młodych na rynek pracy. Będą musieli polegać na własnych oszczędnościach,
o ile je będą mieli. Powtarzające się pandemie mogą wywołać potężne recesje, a te –
wojny i rozpad Unii Europejskiej. Wspólnota
może się rozpaść i bez wojny, jeśli państwa
narodowe postanowią bronić dobrobytu
i dobrostanu swoich obywateli we własnym
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zakresie. Nawet jeśli nie będzie tak źle, to
można założyć, że zetki po 50. roku życia zrezygnują z beztroskiego skakania z kwiatka na
kwiatek i będą szukały pewnego źródła zarobku i ubezpieczenia zdrowotnego, by zapewnić godny byt swoim rodzinom. Można
postawić tezę, że powtórzą historię „milczącego pokolenia”, które po niepewnych czasach wojny, i pomne przykrych konsekwencji życia ponad stan w szalonych latach 20.,
gromadziło dobytek, unikając ryzyka, stawiając na silną etykę pracy i oszczędności.
Warto przypomnieć, że boomersów, którzy
dziś są autorytetami dla młodszych pokoleń
i kojarzą się z mozolnym budowaniem swojej pozycji zawodowej, w latach 70. XX wieku nazywano „Me generation” (pokoleniem
Ja), oskarżano o narcyzm i o to, że samorealizacja liczy się dla nich bardziej niż odpowiedzialność społeczna. W październiku 2009 r.
o millenialsach „Polityka” pisała następująco: „Mają po dwadzieścia parę lat, dobre wykształcenie i ogromne oczekiwania. Pokolenie klapek i iPodów dziś rozgląda się za
pierwszą pracą, siejąc postrach wśród pracodawców”.
Obecnie strach wśród millenialsów sieją zetki, które w oczach starszych kolegów są roszczeniowe, aroganckie i uchylają się od ciężkiej pracy. Na nich kończy się generacyjny
alfabet, chyba że w Polsce ukonstytuuje się
pokolenie Ź i Ż. Można by je potraktować jako subgeneracje zetek, zważywszy na fakt,
że przyspieszenie technologiczne powoduje
też żywsze zmiany pokoleniowe i spore różnice między rocznikami w ramach jednego
większego pokolenia. Później alfabet trzeba
będzie zacząć od początku. Alfy i bety mogą już być w planach, a nawet w przedszkolach. Zetki, drżyjcie!
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„

Czas zmienić modele
mentalne i przyjąć do
wiadomości, że data
urodzenia nie mówi dziś
tak naprawdę o niczym
konkretnym.

POKOLENIA
TO SZTUCZNY
PODZIAŁ
ALEKSANDRA LAUDAŃSKA
WOLNIODMETRYKI.PL
Iksy, igreki, zetki, baby boomersi… Im więcej
mam doświadczeń z ludźmi z różnych pokoleń, tym bardziej zastanawiam się nad sensem wtłaczania osób urodzonych w podobnym czasie w przegródki ze wspólną etykietą.
Może ten podział jest tak popularny, bo ułatwia życie tym, którzy czują się bezpiecznie,
gdy mają wszystko posegregowane i opisane. Przede wszystkim zaś ułatwia pracę
rekruterom, zwalniając ich z dokładniejszego przyjrzenia się kandydatom – każdemu
z osobna, bez uprzedzeń, jakie narzuca etykietowanie. Zwalnia też firmy z wysiłku budowania zespołów opartych na – szeroko rozumianej – różnorodności.
A wystarczy zainteresować się bliżej rozmówcą, podejść do niego z ciekawością i empatią,
żeby zobaczyć w nie rozstającej się ze smart-

„

fonem 70-latce energiczną, nastawioną na
ciągły rozwój dziewczynę, a w 25-latku odpowiedzialnego, gotowego do wyrzeczeń mężczyznę. Jest wiele iksów o mentalności przypisanej millenialsom, a wielu millenialsów
skłania się ku konserwatyzmowi przypisywanemu baby boomersom. Ba, są baby boomersi, którzy żyją z lajków na Instagramie!
Czas zmienić modele mentalne i przyjąć do
wiadomości, że data urodzenia nie mówi dziś
tak naprawdę o niczym konkretnym. I że zespoły przyszłości to zespoły złożone z 20-,
30-, 40-, 50-, 60- i 70-latków, gdzie 23-latek
będzie mógł być liderem projektu, a 70-latek – stażystą.
CO DALEJ?
Jak mówi Paulina Mazur: — Dostrzegamy,
że zespoły zróżnicowane pokoleniowo mogą być dla nas dobre, ale nie do końca wiemy, jak się porozumieć. Od czego zacząć?
Polecałabym na początek uważne przyglądanie się innym, cierpliwe słuchanie, pełne
ciekawości dla odmienności. Zrozumienie
i dostrzeżenie potencjału innych pokoleń
(i młodszych, i starszych) leży w interesie nas
wszystkich.
Bo najwięcej możemy się nauczyć od tych,
którzy się od nas różnią.
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HISTORIE
CZTERECH
POKOLEŃ
JAK BYŁO 10 LAT TEMU?
ROK 2000
Historia Michała, rocznik 1986, dobrze odzwierciedla schemat pokoleniowy charakterystyczny dla igreków. Jest rok 2000: rekordy
popularności bije komunikator internetowy
IRC. Michał jest w liceum, interesuje się nowymi technologiami i zaczyna osiągać sukcesy w olimpiadach na poziomie krajowym.
Pierwszy projekt stworzony wraz z grupką internetowych zapaleńców to system CRM do
obsługi kancelarii prawnej, który kończy się
sromotną porażką.
– Technicznie to było świetne rozwiązanie, ale
biznesowo nie spełniało oczekiwań – wspomina Michał. – Nauczyłem się, że technologia to za mało. Nie potrafiliśmy zarządzić tym
produktem. Nie rozumieliśmy potrzeb klienta, to nie było to, czego potrzebował.
W zespole ewidentnie zabrakło kogoś starszego, z doświadczeniem biznesowym.
Wkrótce Michał zaczyna je zdobywać, studiując i pracując jednocześnie. U jednego
pracodawcy spędza średnio od 1,7 roku do
2 lat. Nie bardzo rozumieją to rodzice Mi-

18

chała, zwłaszcza ojciec, przedstawiciel powojennego wyżu BB (rocznik 1955), fizyk
z wykształcenia.
W tym czasie Iza, starsza od Michała o ponad dekadę absolwentka studium turystycznego, pracuje w agencji podróży. W 2004 r.
przenosi się do branży digital i zaczyna działać w marketingu online. Iza jest iksem metrykalnie, ale ze względu na swoje doświadczenia zawodowe idzie innym torem niż jej
koleżanki i koledzy z tego samego rocznika.
Jest mocno „zdigitalizowana” i bardzo sobie
ceni kontakt z młodszymi od siebie ludźmi.
Jest jeszcze coś, co odróżnia ją od rówieśniczek: dziecka na razie nie ma w planach.
Rówieśniczka Izy, Beata, polonistka z zawodu, jest właśnie na urlopie wychowawczym.
Starsza córka, Agata, jest w pierwszej klasie.
Jej młodszy syn, Kuba, ma 3 lata i niedługo
pójdzie do przedszkola. Jest przedstawicielem generacji Z.
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JAK JEST DZISIAJ?
ROK 2020
Michał odszedł od ostatniego pracodawcy
na swoje. Jest założycielem i zarządzającym
jednego z najgorętszych start-upów sezonu, zajmującego się IoT. Jego ojciec jest na
emeryturze, zadowolony z roli dziadka. Córka Michała ma 5 lat.
Iza pracuje jako People & Culture Advisor, realizuje również projekty z zakresu kreowania
innowacyjnych rozwiązań (w oparciu o metodę Design Thinking). Tuż przed pandemią

zdobywała kompetencje i certyfikat w zakresie Agile w HR. Ma 4-letnią córkę.
Kuba, syn Beaty, ma 23 lata i studiuje na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W tej chwili pakuje się właśnie na 6-miesięczny wyjazd do
Londynu. Kolejny etap: Nowy Jork. Starsza
siostra Agata od 5 lat pracuje poza Polską jako weterynarz, najpierw w Australii, a teraz
w Wielkiej Brytanii.
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OD WŁADZY
DO REZULTATÓW
JAKIEGO RODZAJU KULTURĘ
MA TWOJA ORGANIZACJA?
Kultura jest częściowo niewidocznym, ale potężnym porządkiem każdej organizacji:
kształtuje postawy i zachowania pracowników, decyduje o sukcesie lub o klęsce.
Obok strategii stanowi główny rodzaj dźwigni, jaką dysponują liderzy w dążeniu
do utrzymania rentowności i efektywności pracy zespołu. I choć jest dźwignią
potężną, to jednak trochę nieuchwytną, ponieważ większość jej przejawów
zakotwiczona jest w przekonaniach, nastawieniach i wzorcach społecznych.
Czym właściwie jest kultura? Przygotowałam
prostą definicję:

„

Kultura jest jak chmura,
warstwowa, częściowo
ukryta i wpływa na klimat.

„

Kultura firmowa to złożony konglomerat. Może być rozpatrywana na trzech poziomach:
podstawowych założeń, wartości oraz artefaktów fizycznych (Schein 1985). Można ją też
sprowadzić do 5 warstw: 1) nasze założenia,
w tym misja i wartości, 2) ludzie, 3) praktyki,
4) artefakty oraz 5) narracja.

1
2
3
4
5

ZAŁOŻENIA
W CO WIERZYMY?
LUDZIE
KIM JESTEŚMY?
PRAKTYKI
JAK PRACUJEMY?
ARTEFAKTY
CO TWORZYMY?
NARRACJA
JAK O SOBIE MÓWIMY?
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OD WŁADZY
DO REZULTATÓW
Jakie są rodzaje kultury? Szukając odpowiedniego modelu, trafiłam na prace socjologa
dr. Rona Westruma. W swoich badaniach Westrum koncentrował się na czynniku ludzkim w bezpieczeństwie systemowym, zwłaszcza w kontekście wypadków w tak złożonym

i ryzykownym otoczeniu jak lotnictwo czy
ochrona zdrowia. Zaproponowany przez niego model dzieli organizacje na trzy rodzaje,
w zależności od tego, jak przetwarzają informacje.

ORGANIZACJE:
PATOLOGICZNE
(WŁADZA)

GENERATYWNE
(REZULTATY)

w centrum stawiają władzę. Charakteryzują się
dużą dozą strachu i zagrożenia. Ich członkowie
często gromadzą informacje lub wstrzymują je
z powodów politycznych,
lub też zniekształcają je,
aby lepiej się prezentowały.

dbają o reguły poszczególnych działów, których
członkowie chcą chronić
własny teren. Z tego powodu nalegają na własne zasady i ogólnie rzecz
biorąc, robią wszystko
zgodnie z regułami gry
– własnej gry. Informacja
służy interesom działu,
a nie całej organizacji.

koncentrują się na realizacji misji. Cel osiągają dlatego, że wszystko
podporządkowane jest
osiąganiu wyników oraz
robieniu tego, co jest do
zrobienia. W tej kulturze
informacje krążą swobodnie, a ludzie współpracują ze sobą.

niski poziom
współpracy

średni poziom
współpracy

wysoki poziom
współpracy

posłańcy są
„ścinani”

lekceważy się
posłańców

szkoli się
posłańców

można się uchylać
od obowiązków

wąski zakres
obowiązków

ryzyko jest
współdzielone

zniechęca się do
tworzenia pomostów

toleruje się
pomosty

zachęca się do
tworzenia pomostów

niepowodzenie prowadzi
do szukania kozła
ofiarnego

niepowodzenie prowadzi
do wymierzania
sprawiedliwości

niepowodzenie prowadzi
do badania przyczyn

nowości są
tępione

nowości sprawiają
problemy

nowości są
wprowadzane
w życie

opracowanie własne
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BIUROKRATYCZNE
(REGUŁY)
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KULTURA WSPÓŁPRACY
I ZAUFANIA
Celem efektywnej kultury organizacyjnej
jest takie kształtowanie sposobów myślenia
i działania pracowników, aby naturalne stało
się branie przez nich odpowiedzialności za
obszar ich pracy. Zbudowanie kultury współpracy i zaufania, w której ludzie czują się na
tyle bezpiecznie, by otwarcie dzielić się informacjami oraz operować w różnych grupach, jest niezbędne dla powodzenia nowoczesnej organizacji, zwłaszcza w sektorze IT.
Badania efektywności organizacji, publikowane od 4 lat w raportach State of DevOps
Report, pokazują, że w kontekście IT kultura
organizacji jest predyktorem rentowności
firmy i produktywności pracowników. Najbardziej efektywne organizacje były w sta-

nie dostarczać kod 46 razy szybciej, 170 razy szybciej wznawiały pracę po przestojach
i miały 5 razy mniej błędów od konkurencji.
Analiza wyników raportu DevOps wykazała, że kultura zespołowa jest silnie skorelowana z osiągnięciami budowania organizacji o wysokiej wydajności i optymistycznych
widokach na przyszłość.
Autorka raportu, Nicole Forsgren, nie tylko
mierzy efektywność organizacji, ale sama jest
wzorem efektywności. Odpowiedź na wysłanego do niej maila, z prośbą o pozwolenie na
wykorzystanie 6 pytań, które mogą pomóc
zdiagnozować kulturę organizacji, dostałam
w ciągu dwóch godzin. Znajdziesz je poniżej.
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PRZETESTUJ SWOJĄ
ORGANIZACJĘ!
Metodologię pytań, zastosowaną w raporcie State of DevOps na podstawie badań
przeprowadzonych przez Nicole Forsgren,
możesz wykorzystać także w swojej organizacji. Przeprowadź bardzo prostą ankie-

tę, prosząc członków zespołu o ocenę tego,
jak bardzo identyfikują się z 6 poniższymi
stwierdzeniami. Respondenci oceniają każde stwierdzenie od 1 (zdecydowanie się nie
zgadzam) do 7 (zdecydowanie się zgadzam).

W MOIM ZESPOLE

1
2
3
4
5
6

AKTYWNIE POSZUKUJE
SIĘ INFORMACJI

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NIEPOWODZENIA SĄ
OKAZJĄ DO NAUKI

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DZIELIMY SIĘ
OBOWIĄZKAMI

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZACHĘCA SIĘ DO WSPÓŁPRACY OSOBY NA RÓŻNYCH
STANOWISKACH I SIĘ JE NAGRADZA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NIEPOWODZENIE JEST PRZYCZYNĄ
DOCIEKAŃ, A NIE KARANIA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NOWE POMYSŁY SĄ
MILE WIDZIANE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 - ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM 7 - ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM

Przeprowadzając te badania co kwartał,
możesz mieć wgląd w to, czy jesteście coraz lepsi w tworzeniu właściwej kultury oraz
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w rozpoznanie obszarów, które pozostają w tyle i wymagają świadomego wysiłku
w celu poprawy.
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JAK ZARZĄDZAĆ
RÓŻNORODNYM
ZESPOŁEM?
Różnorodności trzeba się nauczyć, a można to robić na wiele sposobów. Wykorzystując
narzędzia typu FRIS czy też biorąc przykład z załogi francuskiej żaglówki.

Z badania PwC opublikowanego w raporcie
Diversity adds millions to the ISS bottom line wynika, że zespoły różnorodne płciowo,
wiekowo lub narodowościowo generują zyski
średnio o 3,7 punktu procentowego wyższe
niż grupy jednorodne. Dodatkowo członkowie takich zespołów deklarują wyższy poziom
satysfakcji z wykonywanych obowiązków
i rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich.
Potwierdzenie pozytywnego wpływu zróżnicowanych zespołów na firmę znajdziemy

również w raporcie Diversity Matters, opracowanym przez McKinsey. Okazuje się, że
różnorodność wpływa pozytywnie na wyniki finansowe firmy, nawet o 35%!
Jednocześnie jest jeszcze sporo do zrobienia. Badacze cytowani przez „Harvard Business Review” zauważają, że różnorodność zespołów, choć generuje większą kreatywność
w zespole, pociąga za sobą większe problemy przy wdrażaniu nowych pomysłów w życie.
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RÓŻNORODNOŚĆ
ROZPRASZA
Zarządzanie różnorodnością to dla firm
ogromne wyzwanie. Robert Reinfuss to jeden
z bardziej znanych ekspertów od zarządzania i efektywności pracy zespołów, twórca
narzędzia ValueView, umożliwiającego pomiar rentowności zadań, stanowisk i procesów. Według Reinfussa różnorodność w zarządzaniu organizacją kojarzy się źle. – Tam,
gdzie dominują idee standaryzacji, upraszczania i jednolitości, różnorodność rozprasza – podkreśla ekspert.
Wyniki badań, takich jak Barometr Różnorodności (link: http://konfederacjalewiatan.
pl/wydawnictwa/_files/2013_11/Barometr_R_norodno_ci_2013_raport_Diversity_
Index_final.pdf), dają wiele do myślenia.
Zastanawiający jest fakt, że dla wielu organizacji zarządzanie różnorodnością ma jedynie
charakter wizerunkowy. Nie wszystkie firmy
są świadome wymiernych korzyści ekono-

micznych, jakie daje zarządzanie różnorodnością. Większość przedsiębiorstw, pomimo że
wprowadza elementy polityki różnorodności,
robi to w sposób przypadkowy i okazjonalny. Nie prowadzi pogłębionej analizy, dzięki
której byłoby można zidentyfikować potrzeby organizacji, a następnie w kompleksowy
sposób na nie odpowiedzieć. Ową niechęć
do mierzenia się z tego typu „zakłóceniami”
widać w polskich firmach, gdzie przez lata
nie dbano o zróżnicowanie składu pracowników, zwłaszcza na wyższych stanowiskach.
Jednak niekorzystne zmiany demograficzne
i pogłębiający się deficyt wykwalifikowanych
pracowników przy jednoczesnym wzroście
zapotrzebowania na innowację skłoniły pracodawców do zmian systemowych. — Nie ma
wyjścia. Organizacje będą coraz skuteczniej
wymuszały na kadrze menedżerskiej zmianę podejścia do różnorodności – zauważa
Reinfuss.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
W MIEJSCE STANDARYZACJI
Różnorodność wymaga dużego poziomu elastyczności i umiejętności godzenia potrzeb
i interesów rozmaitych grup pracowników,
a także innych stylów myślenia, komunikowania i działania. Konflikty w każdym zespole są
nieuniknione, tym bardziej na styku żywiołów, jednak często zarówno menedżerom, jak
i pracownikom brakuje doświadczenia oraz
narzędzi, żeby je rozwiązywać.
Pomoc polskim menedżerom przynosi narzędzie FRIS opracowane przez zespół polskich naukowców i praktyków biznesu. FRIS,
czyli Fakty, Relacje, Idee, Struktury, to koncepcja umożliwiająca lepsze poznanie swojego sposobu funkcjonowania oraz potencjału wynikającego z naturalnego sposobu
myślenia i działania. Najważniejsze narzędzie
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w tej metodzie to raport indywidualny, który
diagnozuje naturalne predyspozycje członka
zespołu i wskazuje działania, w których dana osoba może się sprawdzić. FRIS wskazuje
również, jak każdy z członków zespołu może
najskuteczniej podchodzić do rozwiązywania
problemów i jak powinien się komunikować
z osobami o innych stylach myślenia. Innymi
słowy, metoda ta pokazuje, jak najpełniej wykorzystać naturalne predyspozycje w pracy,
aby osiągnąć sukces.
Narzędzie to ma bardzo wysoką skuteczność:
98% badanych twierdzi, że ich styl myślenia
został poprawnie określony, 97% opis swojej osoby uważa za trafny, a 99% podoba się
zawartość raportu.
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JAK ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNYM ZESPOŁEM?
5 WSKAZÓWEK PIERRE’A MEISELA
Pierre Meisel to założyciel i szef Team Jolokia, francuskiej załogi żaglówki złożonej
z kobiet, mężczyzn, osób sprawnych i z niepełnosprawnościami, początkujących i doświadczonych. Stowarzyszenie Jolokia zostało stworzone po to, by pokazać siłę płynącą

1.
2.
3.
4.
5.

z różnorodności i by stało się polem doświadczalnym dla praktyk menedżerskich, wdrażanych potem w firmach i organizacjach. Oto,
co Pierre Meisel radzi menedżerom w wywiadzie dla francuskiego ministerstwa pracy:

Staraj się zawsze mówić samemu sobie „to ja jestem inny”. Opiera się to
w szczególności na zrozumieniu, że to nie drugi człowiek jest inny, ale każdy z nas jest inny.

Nie myl różnorodności z kompetencjami. To są dwie różne rzeczy i należy je
wyraźnie oddzielić.

Staraj się być świadomy tego, jak konkretnie wyrażają się Twoje stereotypy.
Nawet chcąc komuś pomóc, możesz mu zaszkodzić, uznając go za słabszego i obniżając jego wiarę we własne siły.

Sprecyzuj wszystkie domyślne zasady. Zwykle wierzymy, że nasza osobista zasada jest wspólną zasadą dla wszystkich — ale często wcale tak nie jest. Niektóre reguły mogą być przez różne osoby inaczej interpretowane w zależności od pochodzenia kulturowego i osobistych przekonań. Na przykład, kiedy
ogłaszamy, że spotkanie zaczyna się o dziewiątej rano, może to oznaczać dla
niektórych: „dobrze, będę punktualnie o dziewiątej”, a dla innych: „jeśli przyjadę pięć po dziewiątej, to nic się nie stanie”.

Po prostu zacznij wdrażać różnorodność w zespole. Najtrudniejszą rzeczą
jest zawsze działanie i ludzie często się tego boją. Kiedy ktoś powie: „zatrudnię kobietę na kierownicze stanowisko” albo „zatrudnimy osobę niepełnosprawną”, pierwszym odruchem będzie: „o nie, nigdy tego nie robiliśmy, to
będzie skomplikowane”. Zamiast się zastanawiać, powinniśmy działać, nawet
jeśli obawiamy się różnorodności.
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WOJCIECH TYLSKI
TRENER MOCNYCH STRON
I TALENTÓW GALLUPA
Wzajemne zrozumienie swoich motywacji,
potrzeb i stylów działania przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności zespołów.
Dzięki temu zaczynamy postrzegać dzielące
nas różnice jako zasoby.
Na prowadzonych przeze mnie sesjach indywidualnych ludzie uświadamiali sobie swoje potrzeby w pracy, doceniali swoje mocne
strony, dzielili się także swoimi pomysłami.
Przekonałem niektórych, żeby je wcielili w
życie, w ramach firmy. Pamiętam szczególnie programistę, który na pierwszym spotkaniu powiedział, że rozważa odejście z pracy,
bo nie odczuwa już satysfakcji. Dzięki odkrytym talentom uświadomił sobie, że największą frajdę sprawia mu zarządzanie projektem. Powiedział o tym przełożonym i po
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miesiącu został kierownikiem, bo ktoś inny
się zwolnił. Później jego szef mi powiedział,
że mieliby poważny problem kadrowy, gdyby
ten programista nie ujawnił swoich potrzeb.
Tak właśnie zwiększa się zaangażowanie ludzi w organizacji, kiedy wykorzystują swoje
mocne strony.
Jako ludzie, w realizacji celów nie jesteśmy
samotnymi wyspami. Dzięki pomocy innych
ludzi mogę sam dzisiaj wspierać innych,
nie tylko talentami. Bo talent to nie wszystko – na to, jak pracujemy, wpływają relacje,
kompetencje, przekonania, wychowanie, doświadczenia, kontekst sytuacyjny i cała reszta aspektów osobowości.
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GRYFIKACJA, A NIE
GRYWALIZACJA

Gryfikacja (ang. gamification) to nic innego
jak metoda na zwiększenie zaangażowania
w działanie, która w ostatnich latach zyskuje
gwałtownie na popularności. Konieczność jej
zastosowania przywołuje się często w kontekście millenialsów, czyli pokolenia urodzonego w latach 1980-1996, dla którego tradycyjne metody zarządzania i narzędzia motywacji
się nie sprawdzają. Termin ten został użyty po
raz pierwszy w 2002 roku przez Nicka Pellinga
na określenie „zastosowania podobnego do
gry interfejsu użytkownika, zaprojektowanego tak, aby elektroniczne transakcje stały się
zabawne i szybkie”. W 2010 Seth Priebatsch
zdefiniował ideę gamifikacji jako „spotkanie
z »warstwą gry«, wszechogarniającą siatką zachowań – sterującą dynamiką gry, która przekształci edukację i handel”. (Priebatsch, 2010).

W Polsce termin gamification, spolszczony jako grywalizacja, upowszechnił Paweł Tkaczyk.
Autor opisuje to pojęcie jako zastosowanie
mechaniki i technik znanych z gier (typu gry
planszowe, granie ról oraz gry komputerowe) w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników, zwłaszcza gdy wykonywane czynności są nudne lub rutynowe. Jednocześnie
nazwę gryfikacja wprowadził Sebastian Starzyński, badacz i miłośnik gier strategicznych.

Inną znaną definicję gamifikacji sformułowali
Kai Huotari i Juho Hamari. Badacze ci uważają,
że gryfikacja zaczyna się wtedy, gdy „usługa
podstawowa jest wzmocniona przez system
usług opartych na zasadach, które zapewniają informacje zwrotne i mechanizmy interakcji”. Autorzy wyjaśniają, że nawet sama gra
może być dodatkowo zgryfikowana, jeśli dostarczy się w niej meta gracza, dającego użytkownikowi feedback, ale nie wpływającego
na przebieg gry.

Także tłumaczenia w innych językach (np. po
francusku gamification to ludification) koncentrują się na aspekcie ludycznym, czyli dobrej
zabawy. Dlatego moim zdaniem termin „gryfikacja” dużo lepiej odzwierciedla pierwotny
sens anglojęzycznego terminu, tj. zastosowania elementów gry do zwiększenia zaangażowania człowieka w określone działania i szybszego osiągania przez niego celu.
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Termin spopularyzowany przez Tkaczyka podkreśla fakt, że w gryfikacji spotykamy również
elementy konkurowania, tabele wyników i rywalizację pomiędzy pracownikami. Jednak zaproponowany przez niego termin akcentuje
aspekt konkurowania, podczas gdy przytoczone wyżej definicje wcale go nie zawierają.
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PRACOWNICY JAKO
ZAWODNICY
Richard Bartle podzielił graczy na jeden
z czterech typów, co pomogło mu zrozumieć,
w jaką interakcję wchodzą ze sobą i z otoczeniem w grach MMO (Massively Multiplayer
Online). Podział graczy wyglądał następująco: Killer 20%, Achiever 40%, Socialiser 80%,
Explorer 50%. Aby łatwiej zapamiętać te typy, możemy je porównać do kolorów w talii kart: achievers to karo (zawsze poszukują

skarbu), explorers to pik (poszukują informacji), socialisers to kier (czują empatię do innych graczy), a killers to trefl (uderzają w inne osoby).
Wychodząc od charakterystyki Bartle’a, polski badacz Andrzej Marczewski, zainteresowany gryfikacją, rozbudował ten podział graczy i wyodrębnił 5 typów.

PLAYERS

ACHIEVERS

to użytkownicy, którzy pragną osiągnąć konkretne wyniki w systemie;
chcą też zobaczyć swoje nazwiska
w tabelach najlepszych graczy. Angażują się w grę dla niej samej. To
oni najczęściej wykorzystują obejścia
w celu osiągnięcia przewagi. Grają
i są szczęśliwi, zdobywając nagrody.

chcą być zawsze najlepsi, a przynajmniej odnosić sukcesy, zdobywając
100% wyników w systemie. Walczą
z innymi, głównie po to, by pokazać,
że są lepszymi graczami. System dostarcza im tylko platformy do pokazania swojej wyższości i mistrzostwa.
Prezentacja ich statusu osiągnięć może być dla nich dodatkową motywacją. Potrzebują takiego systemu,
który wzbogaci ich i poprowadzi do
osiągnięcia celu.

SOCIALISERS
współpracują z innymi graczami. Lubią nawiązywać relacje z innymi i są
zainteresowani tymi elementami gry,
które im to umożliwiają. Można powiedzieć, że ewangelizują wewnętrzne sieci społecznościowe. Najbardziej motywuje ich aspekt stosunków
społecznych.
FREE SPIRITS
preferują samodzielność. Nie chcą
być ograniczani w swoich działaniach. Są bardziej twórczy, używają
śmieszniejszych awatarów, tworzą
bardziej spersonalizowane zawartości, ale lubią także odkrywanie i wyszukiwanie dziur w systemie. Poszukują autoekspresji i autonomii.

PHILANTHROPISTS
potrzebują czuć się częścią czegoś
większego. Chcą się dzielić z innymi.
To oni odpowiadają na forach na niezliczoną ilość pytań, ponieważ czują
potrzebę pomagania innym. Dla nich
system stanowi narzędzie, które pozwoli im na realizowanie swojej misji,
dając im jednocześnie poczucie celu.
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Klasyfikacja graczy pokazuje różne style myślenia i działania, które należy uwzględnić we
wspólnych przedsięwzięciach. Podobnie jak
w grach, odkrycie i personalizacja swojego
własnego stylu są coraz ważniejszym obszarem w zarządzaniu zespołami. Warto odnotować fakt, że kilku menedżerów software

house’ów (np. SoftwareMill i BinarApps) przeprowadziło badanie FRIS, by poznać siebie
i swój zespół w bardziej dogłębny sposób. Narzędzie to umożliwia lepsze zrozumienie stylu myślenia i działania poszczególnych osób,
co w efekcie ma wpływać na komunikację,
delegowanie zadań i motywowanie innych.

PRACA JAKO GRA?
TAK!

Praca zawodowa sama w sobie ma strukturę
gry. Zawiera wszystkie cztery elementy zdefiniowane przez Tima Jonesa: cele X, które należy osiągnąć, wymagane akcje Y, które trzeba podejmować, trudności Z, które należy
pokonać oraz obowiązujące reguły A, B, C,
które definiują sposób, w jaki osiąga się cel.
Wg autora bestsellerów Jacoba Morgana istnieją dwa rodzaje zaangażowania w pracy.
Pierwszy to zabawa płytka, kiedy pracownicy grają w gry. Drugi typ to zabawa głęboka, kiedy przejmują oni kontrolę nad swoim
doświadczeniem wewnątrz grupy. Efektywne środowisko pracy, jakie kreują polskie
software house’y, to miejsca, w których ludzie robią coś, w co się głęboko angażują.
Czują się zjednoczeni przez głęboką zabawę i stymulację, a w zespole panuje spontaniczność, nieformalność i humor.
Efektywne zespoły charakteryzują się drugim typem zaangażowania wskazanego
przez Morgana – czyli jasnymi, znanymi dla
wszystkich zasadami, przywiązując wagę do
transparentności wyników finansowych (każdy z pracowników wie, o jaką stawkę „gra”)
i oferując sobie pomoc przy pokonywaniu
codziennych trudności. Praca jest grą o sumie niezerowej: dobry wynik jednego gracza nie ma bezpośredniego wpływu na rezultaty innych.
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Wg Priebatscha odpowiada to dynamice grupowej o nazwie „wspólne odkrywanie”, kiedy cała społeczność jest zjednoczona, aby
rozwiązać wyzwania.
Wszystkie powyższe elementy odzwierciedlają się w codziennej pracy software house’u, w którym zespół programistów ma
do wykonania pracę, zdefiniowaną w czasie planowania tygodniowego planu zadań,
tzw. sprintu. Zespół czekają wyzwania, związane z trudną lub niekompletną dokumentacją, zastanym kodem czy zmieniającymi się
wymaganiami klienta.
Jednocześnie w czasie wykonywania pracy
programiści muszą przestrzegać pewnych reguł, odnoszących się do zadania, nad którym
pracują, oraz do członków zespołu, z którym
współpracują.

META

TRENDY | FUTURE OF WORK

JASNE REGUŁY GRY I AUTONOMIA
DODAJĄ SKRZYDEŁ
Wyzwaniem pracy w software house’ach
jest nie tylko samo zadanie do wykonania
(produkcja oprogramowania), ale też szybko rosnąca struktura firmy (od 30% do 100%
rocznie) oraz wyzwania komunikacyjne i organizacyjne.
W tak dynamicznym środowisku istotne są
jasne zasady. Tym, co łączy wszystkie efektywne software house’y, są dobrze określone reguły pracy i współpracy. Opierają się
one na wartościach, które są powszechnie
znane i praktykowane. Powtarzające się wartości to: jakość, zaufanie, zespół, odpowiedzialność, szczerość/transparentność, rozwój. W niektórych firmach pojawiają się też
humor i nieformalność.
Pracownikom przyświeca przekonanie, że
wszyscy są gospodarzami w firmie, a więc
mają wpływ na jakość gry (autonomia). Decyzyjność pozostaje na najniższym możliwym
poziomie, a zarządzanie jest współdzielone.
W firmach programistycznych powstają często grupy robocze – osoby, które chcą zająć
się danym tematem, zgłaszają się samodzielnie i zobowiązują do zbadania tego tematu,
a następnie przedstawienia propozycji na
forum, które decyduje o wdrożeniu najlepszego pomysłu.

Np. w warszawskim software housie Pragmatists pojawiła się tzw. narada – grupa chętnych osób, niewyróżnionych tytułami, które
zaczęły wspierać szefa w różnych działaniach,
zdejmując z jego barków pewne obowiązki.
Tych kilka osób na bieżąco analizuje sytuację firmy oraz omawia kwestie praktyczne.
Także w łódzkim software housie BinarApps pracownicy organizują się w grupy w celu usprawnienia procesów lub wydarzeń
firmowych. Kolejna z organizacji, Boldare,
wdrożyła u siebie holakrację, system samoorganizujących się zespołów, w którym każdy pracownik ma zdefiniowany krąg, za który jest odpowiedzialny. Z kolei w STX Next
każdy oddział autonomicznie zarządza pulą
benefitów, przeznaczając środki na pomysły
zgłoszone przez pracowników.
Poprzez możliwość współtworzenie swojego miejsca pracy i reguł w nim obowiązujących, pracodawcy wyzwalają w pracownikach głębokie zaangażowanie i poczucie
sprawczości.
Gryfikacja stanowi integralną część działań
pracowników: nagrodą za najlepsze pomysły jest możliwość ich realizacji i przyczynienia się do wspólnego dobra.

RULES
& AUTONOMY
1. RYTM I RYTUAŁY
2. RADYKALNA SZCZEROŚĆ
3. BEZ ULTIMATUM
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MIKROGRATULACJE
NA SLACKU
Oprócz gryfikacji samego podejścia do pracy polskie software house’y stosują także elementy gier do usprawniania działania poszczególnych obszarów: wyrażania uznania
dla pracowników, produkcji technicznego
contentu na bloga czy edukacji. Szerokie zastosowanie komponentów gry jest możliwe
także dlatego, że sami mogą napisać algorytm, zawierający takie elementy. Jest to tym
łatwiejsze, że narzędzia pracy w software house’ach są cyfrowe: rejestrują wszystko, mierzą i umożliwiają kwantyfikację zadań, które
każdy pracownik ma do wykonania.
Projektując aplikacje i procesy biznesowe,
starają się przekształcić tę uogólnioną kwantyfikację w zwiększenie wydajności i produktywności u pracowników.
W warszawskiej firmie Pragmatists gryfikacja
pomaga w docenianiu pracowników. Od kilku lat w firmie działa system kudosów (pochwał) na Slacku, obsługiwany przez własnej
produkcji bota, który pozwala na szybkie wyrażenie uznania dla członków 40-osobowego
zespołu. W każdym tygodniu pojawia się paręset mikrogratulacji. Informacja o docenieniu wyświetla się na kanale głównym, gdzie
każdy może „przybić piątkę”, docenić kole-
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gę czy koleżankę wyróżnionych kudosem. Na
koniec każdego tygodnia generuje się podsumowanie w formie rankingu.
Opinia społeczności jest też bardzo ważna
we wrocławskim Monterail. Za pomocą aplikacji do przyznawania dodatkowych premii
dla innych pracowników można szczególnie
docenić kogoś, kto pracuje na rzecz zespołu.
Kultura nieustannego feedbacku mocno
wpływa na motywację pracowników.
Czy dzięki gryfikacji można zachęcić programistów do pisania treści na firmowego bloga? W SoftwareMill wymyślono grę pt. Król
Wód. Zasady gry są bardzo proste. Za każdy
napisany post autor otrzymuje jeden punkt,
a punktacja poszczególnych zawodników decyduje o ich pozycji w firmowym rankingu.
Zaczynają się od odznaki karasia, leszcza,
potem jest szczupak, a na końcu sum, czyli olimpijczyk. W wewnętrznej aplikacji można przeglądać swój status i pozycję w rankingu, który jest aktualizowany raz w miesiącu.
Gratyfikacja jest finansowa: zwycięzcy w poszczególnych kategoriach mogą sobie kupić
wybraną przez siebie nagrodę, a głównym
trofeum jest wyjazd na konferencję.

TRENDY | FUTURE OF WORK

DEKADA
GRYFIKACJI
I wreszcie gryfikacja to świetny sposób na
promowanie pożądanych zachowań, prowadzących do realizacji celów organizacyjnych. Właściwie zaprojektowana i wdrożona gryfikacja wykorzystuje motywację do
otrzymywania informacji zwrotnych, nagród
i osiągnięć, a także zapewnia interakcje, które inspirują pracowników do stawania się coraz lepszymi z każdym dniem.

2010
2020

Jak przewidywał w 2010 r. Seth Priebatsch,
druga dekada XXI wieku stała się okresem
upowszechnienia gryfikacji. Firmy starają się
wszelkimi sposobami motywować i utrzymywać motywację swoich pracowników
w dłuższej perspektywie czasowej, co jest
gwarancją zaangażowania, a tym samym
wydajności. Gryfikacja narzędzi i procesów
pracy bazuje właśnie na podstawowych mechanizmach motywacji: wszyscy nosimy w sobie, w mniejszym lub większym stopniu, pragnienie zwycięstwa, pokonania przeciwnika,
a gdy nie ma wyznaczonego przeciwnika,
prześcignięcia siebie we własnych oczach.
Gryfikacja pojawia się jako składnik, który
łączy pracowników i cele wraz z wartościami organizacyjnymi.
Zamienianie powtarzających się lub żmudnych zadań w grę oznacza zastąpienie przymusu wyzwaniem, które każdy podejmuje –
dla zabawy, z zamiłowania do pokonywania
wyzwań lub dlatego, że jest coś ciekawego
do wygrania. Za sprawą takiego podejścia do
pracy nakazy wypływające wcześniej z hierarchii zamieniają się we wdzięczne wyzwanie, którego można (nie trzeba) się podjąć.
Gryfikacja korzysta ze starych mechanizmów
nagradzania i uznawania, ale dodaje bardziej
fundamentalną warstwę motywacyjną dla ludzi i zapewnia skuteczne ramy motywacji.

10 YEARS

DECADE
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FUTURE OF WORK | KSIĄŻKA MIESIĄCA

LEADERSHIP
IS LANGUAGE

W październiku 2015 r. zatonął amerykański kontenerowiec El Faro wraz ze wszystkimi 33 członkami załogi (wśród których było
5 Polaków). Jednak marynarze zostawili nam
niezwykle cenne narzędzie do nauki: zapis
swoich rozmów pokładowych. Studiując te
rozmowy i wykorzystując swoją wiedzę, autor
książki, były dowódca okrętu podwodnego,
kapitan David Marquet, postawił diagnozę:
to zakorzenione schematy językowe, oparte
na przestarzałym wzorcu, zmieniły najlepsze
intencje załogi w katastrofę.
W swojej książce Marquet podaje 6 zasad,
które liderzy powinni wykorzystać do popra-
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wy funkcjonowania swoich zespołów: kontroluj zegar, współpracuj, zaangażuj, uzupełniaj,
ulepszaj i łącz. Marquet uważa, że problem
dzisiejszych liderów polega na tym, że używają języka ery przemysłowej. W poprzedniej
epoce liderzy wydawali polecenia, a pracownicy wykonywali je – i to działało. Ale ten sposób prowadzenia zespołu nie jest już skuteczny, a nawet może prowadzić do katastrofy.
Potrzebujemy nowego języka, pozwalającego ludziom myśleć i zabierać głos. Jak mówi
autor, „magia przywództwa polega na tym,
że zmieniając swoje słowa, zmienisz świat
wokół siebie, ponieważ jeśli zadasz pytanie
w inny sposób, otrzymasz inną odpowiedź”.
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REDAKCJA

WYDAWCA
SMYRSKA PR

REDAKTOR PROWADZĄCA
MARTA SMYRSKA
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MARTA SMYRSKA
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OPRACOWANIE GRAFICZNE
PAWEŁ PODKOWIŃSKI
ADAM KARBOWSKI
13TH FLOOR STUDIO / 13F.PL

Opinie autorów wyrażane w tym piśmie są niezależne i nie muszą
odzwierciedlać stanowiska ich organizacji.
Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świadczyć usługi consultingowe dla firm, o których piszą.
Redakcja odpowiada za treść reklam
i materiałów promocyjnych, pojawiających się w magazynie.
Magazyn jest publikowany nieregularnie, jako prezentacja firmy.
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