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Rozdz ia �  7 .
Prost�  drog�

do awansu

Jeste� naprawd� dobra w tym, co robisz, osi�gasz znakomite efekty
i wydawa�oby si�, �e do awansu masz tylko jeden ma�y krok. Jed-
nak okazuje si�, �e to kto� inny awansuje, w dodatku jest to kto�,
kto wcale nie by� lepszy od Ciebie. My�la�a�, �e je�li b�dziesz
dobrym pracownikiem, to automatycznie dostaniesz propozycj�
przej�cia na wy�sze stanowisko, ale okaza�o si�, �e sta�o si� zupe�-
nie inaczej.

By� mo�e zastanawia�a� si� nieraz, dlaczego tak si� dzieje? Dla-
czego nie zawsze awansuj� najlepsi i dlaczego tak cz�sto masz
wra�enie, �e awans wi��e si� z jak�� gr�, której zasad nikt nikomu
nigdy nie og�osi�, a jednocze�nie ka�e mu w ni� gra�?

Zgadza si�. Dobrze my�lisz. Aby awansowa�, musisz pozna� zasady
gry. Musisz w dodatku pozna� je sama, bo raczej ma�o kto Ci w tym
pomo�e. Ale pociesz� Ci� — rozpracowanie tych regu� nie
jest wcale takie trudne jakby si� to mog�o wydawa�. Co prawda
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w ka�dej firmie te regu�y rozmaicie s� skonfigurowane, jednak
je�eli poznasz podstawowe zasady, to o wiele �atwiej Ci b�dzie
wygra� w tym wy�cigu i dosta� nareszcie wyczekany awans.

Zapoznaj si� z poni�szymi zasadami i zaleceniami i sprawd	,
które z nich mo�esz wcieli� w �ycie ju� teraz.

Jako�� pracy jest wa�na, ale nie decyduj�ca
Przede wszystkim musisz spe�nia� wymogi i oczekiwania zwi�zane
z celami, liczbami, efektami, które da si� w jaki� sposób zbada�,
zmierzy� i jasno przedstawi�. To istotne, lecz jednocze�nie sukces
nie sprowadza si� tylko do doskona�ej pracy i osi�ganych wyników.
Je�eli jeste� dobrym pracownikiem i osi�gasz znakomite wyniki —
to wspaniale, mo�e za kilka lat, w czasie których b�dziesz równie
ci��ko pracowa�a i osi�ga�a coraz to lepsze wyniki, w ko�cu kto�
zechce to dostrzec i �askawie uzna, �e mog�aby� si� stara� o jakie�
wy�sze stanowisko… Ale chyba nie o to Ci chodzi, prawda? Chcesz
osi�gn�� sukces szybciej ni� za te X lat, kiedy to Twoi pr��ni,
�wietnie sobie radz�cy koledzy b�d� raz za razem dostawa� co�, co
ju� od dawna mog�o by� Twoje. Do znakomitych wyników potrze-
bujesz zatem doda� inne elementy, które zbli�� Ci� do celu.

Weronika przez 10 lat pracowa�a w tej samej firmie, co jaki� czas
zmieniaj�c tylko stanowiska. Nie by� to jednak nigdy awans, tylko
przesuni�cia poziome. Jej prze�o�eni byli bardzo zadowoleni z wy-
ników pracy Weroniki, chwalili j� za ka�dym razem, nagradzali,
bo Weronika by�a wa�nym ogniwem w ka�dym zespole, w którym
pracowa�a. Mia�a ogromn� wiedz�, szerokie do�wiadczenie zawo-
dowe, du�� wnikliwo��, intuicj� zawodow�, by�a te� lubiana przez
wspó�pracowników i klientów. Cz�sto wygrywa�a konkursy na pra-
cownika kwarta�u. Jednak ani razu nikt nie zaproponowa� Weronice,
by obj��a zarz�dzanie zespo�em. Dopiero, gdy kolejny raz wesz�a
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do nowego zespo�u, po jakim� czasie gdy szukano kogo�, kto obej-
mie przywództwo w tym zespole, Weronika dosta�a propozycj�
obj�cia stanowiska mened�erskiego. I tak te� si� sta�o. Jednak po
trzech miesi�cach okaza�o si�, �e efekty pracy Weroniki nie s� ju�
tak dobre jak kiedy�, robi ona coraz wi�cej b��dów i pomy�ek, jej
decyzje by�y cz�sto niezrozumia�e, a zespó� coraz cz��ciej skar�y�
si� na wspó�prac� z Weronik�.

Pami�taj, �e by� �wietnym specjalist� to jedno, a radzi� sobie na
stanowisku mened�erskim to drugie. I dlatego w�a�nie to nie jako��
pracy decyduje o tym, czy kto� otrzyma awans.

Spe�niaj oczekiwania, a nawet przekraczaj je
Robienie tego, co powinien robi� pracownik na danym stanowisku,
to dopiero pocz�tek. Absolutne minimum to zawsze robi� to, do
czego si� zobowi�za�o. W zwi�zku z pok�adanymi w Tobie oczeki-
waniami — czy wiesz, czego si� od Ciebie oczekuje? A czy wiesz,
czego oczekuje si� od kogo�, kto ma awansowa� na wy�sze stano-
wisko? Pó� biedy, gdy oczekiwania s� Ci jasno komunikowane —
wtedy �atwo jest je osi�gn��, bo wiesz, na czym si� masz koncen-
trowa�. A co w przypadku, gdy oczekiwania nie s� wyra�ane wprost,
ale za to jeste� rozliczana z nich przez swojego szefa, gdy przy-
chodzi czas na decyzj� o tym, komu da� awans? Jest trudniej, ale
nie jest tragicznie. To, co zawsze doceni� Twoi prze�o�eni, to wyko-
nywanie dodatkowej pracy ponad to, czego si� od Ciebie wymaga.
Dobrym pomys�em b�dzie te� poproszenie prze�o�onego o wyja-
�nienie jego oczekiwa� dotycz�cych i Ciebie, i wspó�pracy mi�dzy
wami. Po prostu zapytaj go o to i popro� o konkretn� odpowied	.

Edyta marzy�a o awansie. Od lat pracowa�a na tym samym stano-
wisku, mia�a bardzo dobre wyniki pracy, szefowa j� nieustannie
chwali�a, ale gdy przychodzi� czas, w którym wybierano osoby do
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awansu, Edyta by�a za ka�dym razem pomijana. Za ka�dym razem
wydawa�o si�, �e awans jest ju� blisko, ale ostatecznie okazywa�o
si�, �e to kto� inny dosta� wy�sze stanowisko, a nie ona.

Edyta dowiedzia�a si�, �e powinna zacz�� przekracza� stawiane
przed ni� oczekiwania, bo jak dot�d po prostu je tylko spe�nia�a.
A to zdecydowanie za ma�o, gdy chodzi o awans. Nie wiedzia�a jed-
nak, co zrobi�, aby szefowa zobaczy�a, �e Edyta traktuje serio swoj�
prac� i zale�y jej na tym, aby by� wa�n� cz��ci� firmy.

Pewnego dnia, kiedy przechodzi�a obok �ciany z rozlepionymi pla-
katami korporacyjnymi, jej uwag� przyku�o jedno z og�osze	.
Widzia�a je ju� setki razy, ale dopiero teraz dozna�a ol�nienia
patrz�c na nie. Na plakacie by�y wypisane warto�ci firmy. Warto�ci,
które dotychczas traktowa�a jako korporacyjn� konieczno��, pro-
pagand�, nawet lekko ironicznie, bo kojarzy�o jej si� to ze szkol-
nymi akademiami pierwszomajowymi z dawnych czasów.

Tym razem tre�� plakatu j� zainspirowa�a! „Zadowolenie klienta,
wspó�praca, innowacyjno��, rzetelno��, szacunek”. Po raz pierwszy
zobaczy�a w nich nie frazesy, ale konkretny drogowskaz precyzu-
j�cy oczekiwania. Wróci�a do swojego biurka z zupe�nie nowym
podej�ciem do w�asnej pracy i w�asnej roli w firmie.

Trzy miesi�ce pó�niej szefowa poprosi�a Edyt� o rozmow�, w czasie
której powiedzia�a jej, �e widz�c jej dzia�ania w ostatnich miesi�-
cach, postanowi�a wnioskowa� o awans dla Edyty. Edyta w ko	cu
mia�a to, na co tyle czasu czeka�a.

Zrozum szefa
To, co przyniesie Ci znakomite efekty w Twojej drodze do awansu,
to zrozumienie Twojego szefa, u�atwianie mu pracy oraz poznanie
jego celów. Po co? Po to, aby� pomog�a mu te cele osi�gn��.
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Idealnie by by�o, gdyby� mog�a dowiedzie� si�, w jaki sposób i za
co Twój szef jest oceniany przez jego prze�o�onych, a tak�e z czym
si� wi��e ta ocena. Po co Ci to? Otó� po to, aby� mog�a pomóc
mu dosta� jak najlepsz� ocen� i wi���ce si� z ni� przywileje.
Mo�esz by� pewna, �e je�eli dzi�ki Tobie jego praca b�dzie budzi�a
uznanie i b�dzie odnosi� sukcesy — nie zapomni o Tobie wtedy,
gdy przyjdzie czas na decydowanie o tym, komu da� awans.

B�d	 sojusznikiem swojego szefa i dbaj o to, by zawsze dobrze
wypada� w oczach swoich prze�o�onych i klientów. Zadbaj te� o to,
by cieszy� si� dobr� reputacj� w zespole, w którym pracujesz.
Wiem, czasami mo�e by� trudno. Zw�aszcza wtedy, gdy nie do
ko�ca zgadzasz si� z pogl�dami i decyzjami szefa. Dlatego je�eli
my�lisz powa�nie o awansie i naprawd� zale�y Ci, by go dosta�,
wa�ne jest, aby� najpierw zrozumia�a swojego szefa.

Mo�esz w tym celu pomóc sobie krótkim �wiczeniem. Postaw si�
w sytuacji swojego szefa. Nie patrz przez chwil� na dan� sytuacj�
swoimi oczami. Sta� w jego pozycji, u�wiadom sobie wszystkie „za”
i „przeciw”, ale nie ze swojej perspektywy, tylko z jego. Postaraj
si� dotrze� do wewn�trznych powodów szefa, dla których zacho-
wuje si� on w�a�nie tak, jak si� zachowuje, dla których wyra�a
on w�a�nie takie opinie, jakie s�yszysz. Wyczuj jego tok my�lenia
i zrozum przyczyny jego dzia�a�.

Poka�, �e jeste� godna zaufania, �e warto obdarzy� Ci� zaufaniem,
bo nie nadu�yjesz tego. Nast�pnie postaraj si� o to, by odby�
z szefem rozmow�. Mo�e by� na gruncie mniej oficjalnym, np.
w trakcie lunchu albo wspólnej podró�y na spotkanie do kontra-
henta. Szef musi poczu� si� na tyle swobodnie, �eby chcia� mówi�
o stylu swojej pracy i zwi�zanych z ni� planach komu�, z kim by�
mo�e do tej pory nigdy o tym nie rozmawia�. To delikatna materia,
bo nie zawsze prze�o�eni mówi� podw�adnym o swoich celach.
Niemniej, je�eli uda Ci si� tego dowiedzie� — b�dziesz mia�a
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znacznie u�atwione zadanie. Wprost zaproponuj mu swoje wspar-
cie. Je�eli masz z szefem dobre relacje, b�dzie pro�ciej. Je�eli
Twoje relacje z nim nie nale�� do naj�atwiejszych, zadanie b�dzie
trudniejsze. Musisz wtedy odczytywa� niezb�dne informacje z tego,
co szef mówi mi�dzy wierszami, z jego zachowania, decyzji, dzia�a�.
I tutaj masz znaczn� przewag� nad m��czyznami, bo to my, ko-
biety, radzimy sobie znacznie lepiej w odczytywaniu mowy cia�a
innych ludzi i wysnuwaniu wniosków z ich zachowa�.

Wykorzystaj t� przewag� dla swojej drogi do awansu!

Kszta�tuj swoj� pozycj�
Musisz zadba�, aby odpowiedni ludzie w firmie wiedzieli, kim
jeste� oraz czym si� zajmujesz. Ty i Twoja praca musisz by� wi-
doczna dla innych, musisz si� wyró�ni� na tle innych i da� si�
zapami�ta�, gdy� to mo�e przybli�y� Ci� do Twojego celu.

Wyobra	 sobie, �e chcesz kupi� nowy p�aszcz. Idziesz do sklepu,
w którym sprzedaj� mnóstwo ró�nych p�aszczy. W jaki sposób
podejmiesz decyzj�, który p�aszcz wybra�? Pewnie zastanowisz
si�, do czego ten p�aszcz jest Ci potrzebny. Czy ma by� ciep�y,
na zim�, czy te� nieco l�ejszy na jesie�, czy preferujesz kolory
naturalne i pasuj�ce „do wszystkiego”, czy te� szukasz czego�
o konkretnym, zdecydowanym i intensywnym kolorze itp. Na tej
podstawie sprawdzisz, który z p�aszczy najlepiej wpasowuje si�
w Twoje wymagania.

Podobnie dzieje si�, gdy mened�er wybiera kogo� do wykonania
konkretnego, istotnego zadania. Sprawdza, jakie kompetencje s�
do tego potrzebne, i spo�ród osób w swoim zespole wybiera t�,
która te kompetencje ma. Powinna� zatem mie� �wiadomo�� tego,
jakie s� Twoje kompetencje i co wyró�nia Ci� spo�ród innych osób
w zespole. Co mo�e by� warto�ciowe dla innych, co sob� repre-
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zentujesz, jakie Twoje umiej�tno�ci s� do tego stopnia atrakcyjne,
by� zosta�a wybrana do wykonania kluczowego zadania?

Znajd	 swoje specyficzne umiej�tno�ci, co� wyj�tkowego i szcze-
gólnego w Twoim sposobie pracy. Zastanów si�, jakie s� Twoje
mocne strony zawodowe, i przy ka�dej mo�liwej okazji demonstruj
je tak, by� by�a pierwszym wyborem Twojego szefa, gdy b�dzie
my�la� o tym, komu powierzy� wa�ne zadanie.

Zadbaj o to, aby znali Ci� w�a�ciwi ludzie, tzn. ci, którzy mog�
wp�yn�� na Twoj� karier�. By� mo�e w pierwszej chwili pomy�lisz:
„Przecie� na moj� karier� mo�e mie� wp�yw tylko mój szef!”. Czy
na pewno? Pomy�l o swoich kolegach z zespo�u, prze�o�onym
Twojego szefa, wspó�pracownikach, wszystkich tych, z którymi
Twój szef ma dobre i cz�ste kontakty. Która z tych osób mo�e
w jaki� sposób przyczyni� si� do tego, �e awansujesz lub nie?
Wa�ne jest, aby te osoby mia�y o Tobie dobre zdanie. Zatem je�eli
jeste� w sytuacji, w której kto�, kogo masz na li�cie osób mog�cych
wp�yn�� na Twoj� pozycj� w firmie, niespecjalnie Ci sprzyja —
zadbaj ze szczególn� trosk� o to, by zmieni� t� sytuacj�. Musisz
sprawi�, aby pierwszym skojarzeniem takiej osoby na informacj�
o Twoim awansie by�a my�l: „To doskona�y wybór!”.

Kszta�tuj swoj� pozycj� na podstawie tego, co by� chcia�a, by inni
o Tobie wiedzieli, i komu chcesz si� przede wszystkim pokazywa�
jako profesjonalistka godna najlepszych stanowisk.

Twórz sie� kontaktów
Nie jeste� w stanie urzeczywistni� swoich planów i marze�, je�li
nie skorzystasz z pomocy innych ludzi. I to zarówno w pracy, jak
i w �yciu prywatnym. Cokolwiek robisz, potrzebujesz innych osób,
które b�d� Ci� wspiera� i pomaga� Ci. Ale pami�taj, �e Ty pe�nisz
dok�adnie tak� sam� rol� — wspierasz i pomagasz innym. Ka�da
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osoba, któr� spotykasz, mo�e by� kim�, kto w przysz�o�ci zawa�y na
Twoich losach i spowoduje, �e b�dziesz zupe�nie gdzie� indziej
w swoim �yciu zawodowym ni� teraz. Ka�da osoba mo�e by� t�,
dzi�ki której ze zdwojon� si�� wybijesz si� ponad innych i osi�-
gniesz swój cel. Dlatego b�d	 zawsze gotowa do nawi�zywania
relacji i traktuj je jak szans�. Dzi�ki temu mo�esz znale	� sojusz-
ników w najmniej oczekiwanych miejscach.

Utrzymuj kontakty z osobami, które s� w Twojej sieci kontaktów,
piel�gnuj te relacje regularnie, niczego nie przyspieszaj i daj sobie
czas, aby nawi�za�a si� mi�dzy wami autentyczna wi�	. Zastosuj
si� do jednej z najwa�niejszych zasad networkingu: zanim o co�
poprosisz, najpierw daj co� od siebie. Pomagaj, dawaj, wspieraj,
b�d	 gotowa, by co� dla kogo� zrobi�, i dopiero na ko�cu popro�
o pomoc dla siebie. Je�eli nie zastosujesz tej kolejno�ci i od razu
po poznaniu kogo� b�dziesz oczekiwa�, �e otrzymasz pomoc i sko-
rzystasz z tej znajomo�ci, przyt�oczysz t� relacj� swoimi oczeki-
waniami i roszczeniowo�ci� i nic z niej nie b�dzie. Zwi�dnie jak
niepodlewany kwiatek. Nie tra� dobrych i warto�ciowych znajo-
mo�ci z ciekawymi lud	mi przez swoj� zach�anno��, arogancj�
i g�upot�. Spraw, by ludzie chcieli si� z Tob� kontaktowa�. B�d	
dla nich kim�, kto mo�e im zaoferowa� co� warto�ciowego, intere-
suj�cego i atrakcyjnego. Miej na uwadze zw�aszcza tych, którzy
b�d� na równi z Tob�, gdy awansujesz. Zadbaj, by chcieli mie� Ci�
w swoim gronie.

Pro� o pomoc, gdy przyjdzie na to czas. Nie oczekuj, �e kto� si�
sam domy�li, czego Ci potrzeba. Nikt nie jest jasnowidzem i nikt
nie ma daru czytania w cudzych my�lach. Je�eli czego� chcesz,
powiedz o tym. Inaczej zamykasz sobie drzwi do sukcesu, bo co
to za zwyci�zca, który nie potrafi wyartyku�owa� swojej pro�by czy
�yczenia?
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