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Straszny kocioł w pracy

Jak cz«sto s¯yszysz, Še ktoŁ mówi „mam straszny kocio¯ w pracy”? MoŠe
nawet Ty czasami tak mówisz. Dla wielu osób taki „kocio¯” sta¯ si«
norm§. Jaka jest tego przyczyna?
S§ dwa g¯ówne powody: po pierwsze dzieĮ w pracy zosta¯ poci«ty na
krótkie, ulotne chwile przerywane licznymi fizycznymi i wirtualnymi
komunikatami rozpraszaj§cymi uwag«. A po drugie niezdrowa obsesja
na punkcie rozwijania si« za wszelk§ cen« doprowadzi¯a do formu¯owania wysokich, nierealnych oczekiwaĮ, które s§ Şród¯em stresu.
Nic dziwnego, Še ludzie pracuj§ d¯uŠej, przychodz§ do firmy wczeŁniej
i wychodz§ póŞniej, a takŠe pracuj§ w weekendy i w kaŠdej wolnej chwili.
Nie s§ juŠ w stanie wykonywaú swoich obowi§zków w miejscu pracy.
A to sprawia, Še ich Šycie prywatne to tylko marne resztki z tego, co im
zostaje po odj«ciu godzin sp«dzonych na pracy.
Jeszcze gorsze jest to, Še nadgodziny, Šycie w ci§g¯ym biegu i niedobór
snu to coŁ, czym wiele osób lubi si« chwaliú. Wyczerpanie organizmu
nie jest powodem do chwa¯y, lecz oznak§ g¯upoty.
I nie chodzi tu tylko o duŠe firmy — w taki sam sposób wypalaj§ si«
us¯ugodawcy, wykonawcy i przedsi«biorcy prowadz§cy jednoosobow§
dzia¯alnoŁú gospodarcz§.
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Byú moŠe s§dzisz, Še skoro sp«dzasz w pracy tyle godzin, a najnowsze
technologie pomagaj§ Ci w wykonywaniu wielu zadaĮ, powinieneŁ mieú
mniej na g¯owie. Ale tak nie jest. Pracy jest coraz wi«cej.
To nie tak, Še iloŁú pracy nagle si« zwi«kszy¯a. Problem polega na tym,
Še cz¯owiek rzadko ma okazj«, Šeby si« skupiú na swoich obowi§zkach
i wykonaú dan§ prac« od pocz§tku do koĮca, bez Šadnej wymuszonej
przerwy. Ludzie pracuj§ wi«cej, ale ich wyniki s§ coraz gorsze. To nie
ma sensu — dopóki nie uŁwiadomisz sobie, Še wi«kszoŁú czasu marnuj§
oni na robienie rzeczy, które nie maj§ znaczenia.
Ile z 60 – 70 godzin, jakie wiele osób powinno poŁwi«ciú na prac«, rzeczywiŁcie jest sp«dzonych na wykonywaniu obowi§zków zawodowych?
A jak duŠo z tego czasu jest marnowanego na spotkaniach, na zaj«ciach
niezwi§zanych z prac§ i na stosowaniu nieskutecznych metod dzia¯ania?
Naprawd« spora jego cz«Łú.
Rozwi§zaniem nie jest zwi«kszenie liczby godzin, lecz zminimalizowanie czasu przeznaczanego na g¯upoty. Mniejsze straty, a nie wi«ksza
produkcja. Ograniczenie czynników rozpraszaj§cych uwag«, niewymaganie od siebie, aby zawsze byú dost«pnym dla wszystkich, oraz unikanie stresu.
Stres jest przekazywany z firmy na pracownika, z pracownika na pracownika, a potem z pracownika na klienta. To niestety nie jest koniec tego
¯aĮcucha; stres nie ogranicza si« tylko do pracy. Przedostaje si« do prywatnego Šycia i infekuje Twoje relacje z przyjació¯mi, z rodzin§ i z dzieúmi.
Twoje moŠliwoŁci stale rosn§. Uczysz si«, jak lepiej zarz§dzaú czasem.
Masz do dyspozycji nowe metody komunikacji. A lista Š§daĮ wobec
Ciebie jest coraz wi«ksza. Musisz przeprowadzaú wi«cej rozmów w wi«kszej liczbie miejsc, a takŠe natychmiast reagowaú na kaŠde zapytanie
i uwag«. Szybciej, szybciej — ale po co?
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JeŁli u Ciebie w pracy zawsze jest kocio¯, mamy na to s¯owa: pieprzyú to.
I jeszcze dwa: starczy juŠ.
Firmy nie powinny wymagaú od swoich pracowników, Šeby gonili do
utraty tchu za coraz bardziej wydumanymi i trudniejszymi do osi§gni«cia celami okreŁlanymi przez ego. Pora, aby ludzie dostali odpowiedni§
iloŁú czasu potrzebnego do wykonania dobrej roboty, który b«dzie
wolny od jakichkolwiek zak¯óceĮ. Czas przestaú celebrowaú szaleĮstwo
w pracy.
Od prawie 20 lat pracujemy nad tym, Šeby Basecamp by¯o spokojn§
firm§ — tak§, w której paliwem nie jest stres, pilne sprawy, poŁpiech,
nadgodziny, nocki w biurze, niemoŠliwe do spe¯nienia obietnice, wysoka rotacja pracowników, ci§g¯e niedotrzymywanie terminów ani niekoĮcz§ce si« projekty.
Mówimy „nie” rozwijaniu si« za wszelk§ cen«. Mówimy „nie” bezcelowej krz§taninie. Mówimy „nie” celom, które s§ wyznaczane przez ego.
Mówimy „nie” usilnym próbom dorównania konkurencji. Mówimy
„nie” gaszeniu poŠarów. A mimo to nasza firma przynosi zyski od momentu, gdy wesz¯a na rynek.
Dzia¯amy w jednej z najbardziej konkurencyjnych branŠ na Łwiecie.
Rywalizujemy nie tylko z gigantami technologicznymi, ale teŠ z licznymi startupami, które s§ wspierane setkami milionów dolarów kapita¯u
wysokiego ryzyka. Nie mamy Šadnych inwestorów. Sk§d zatem mamy
pieni§dze? Od klientów. MoŠesz nas nazwaú staroŁwieckimi.
Jako firma programistyczna powinniŁmy braú udzia¯ w szaleĮczym wyŁcigu w Dolinie Krzemowej, ale nie mamy tam ani jednego pracownika.
Nasz zespó¯, sk¯adaj§cy si« z 54 osób, jest rozsiany po oko¯o 30 róŠnych
miastach na ca¯ym Łwiecie.
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Przez wi«kszoŁú roku nasz tydzieĮ pracy trwa oko¯o 40 godzin, a latem
skracamy go do zaledwie 32 godzin. Raz na trzy lata wysy¯amy kaŠdego
pracownika na miesi«czny urlop, którego celem jest pod¯adowanie akumulatorów. Nie tylko p¯acimy mu za ten czas, ale równieŠ pokrywamy
koszt jego wakacji.
Nie, nie o 21.00 w Łrod« — to moŠe poczekaú do 9.00 w czwartek. Nie,
nie w niedziel«, tylko w poniedzia¯ek.
Czy zdarzaj§ nam si« chwile stresu? OczywiŁcie. Takie jest Šycie. Czy
kaŠdy dzieĮ jest mi¯y i radosny? OczywiŁcie, Še nie. K¯amalibyŁmy,
gdybyŁmy mówili inaczej. Ale robimy co w naszej mocy, Šeby trudne
sytuacje naleŠa¯y do wyj§tków. Podsumowuj§c, dzia¯amy spokojnie. Jest
to nasz Łwiadomy wybór i tak§ postaw« praktykujemy. Robimy to celowo.
Podejmujemy inne decyzje niŠ reszta.
Nasza firma ma nietypowy styl dzia¯ania. Chcemy Ci opowiedzieú, jakich wyborów dokonaliŁmy i dlaczego podj«liŁmy takie, a nie inne decyzje. KaŠda firma, która chce dokonywaú podobnych wyborów, moŠe
pójŁú t§ sam§ drog§. Wystarczy, Še b«dziesz tego chcieú. Szybko sobie
uŁwiadomisz, Še tak jest duŠo przyjemniej. Ty teŠ moŠesz mieú firm«,
w której panuje spokój.
Wspó¯czesne Łrodowisko pracy jest chore. Chaos nie powinien byú naturalnym stanem w miejscu pracy. Niepokój nie jest potrzebny do tego,
Šeby robiú post«py. Przesiadywanie na zebraniach przez ca¯y dzieĮ nie
jest niezb«dne do tego, by odnieŁú sukces. To wszystko s§ wypaczone
wizje pracy — skutki uboczne psucia modeli, stosowania najgorszych
praktyk oraz Łlepego pod§Šania za reszt§ w stron« przepaŁci. Zrób krok
w bok i obserwuj, jak ci wszyscy frajerzy spadaj§ w dó¯.
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Spokój chroni czas i uwag« ludzi.
Spokój to oko¯o 40 godzin pracy tygodniowo.
Spokój to rozs§dne oczekiwania.
Spokój to wystarczaj§co duŠo czasu wolnego.
Spokój to mniej.
Spokój to widoczny horyzont.
Spokój to zwo¯ywanie zebraĮ tylko w ostatecznoŁci.
Spokój to asynchronicznoŁú przede wszystkim, a komunikacja na bieŠ§co dopiero w drugiej kolejnoŁci.
Spokój to wi«ksza niezaleŠnoŁú i mniejsza wspó¯zaleŠnoŁú.
Spokój to trwa¯e, d¯ugofalowe praktyki.
Spokój to rentownoŁú.
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Kilka słów o nas

Nazywamy si« Jason i David. Razem prowadzimy Basecamp od 2003
roku. Jason jest dyrektorem generalnym, a David dyrektorem technicznym. JesteŁmy jedynymi dyrektorami w naszej firmie.
Basecamp to nazwa zarówno naszej firmy, jak i naszego produktu. Basecamp jako produkt to unikalna aplikacja w chmurze, dzi«ki której firmy
mog§ zarz§dzaú wszystkimi swoimi projektami oraz komunikacj§ wewn«trzn§ w jednym miejscu. Ludzie wiedz§, co maj§ do zrobienia i na
jakim etapie s§ poszczególne projekty, a takŠe potrafi§ znaleŞú to, czego
potrzebuj§. Nie ma moŠliwoŁci, aby cokolwiek przegapiú.
Wielokrotnie eksperymentowaliŁmy z zarz§dzaniem nasz§ firm§. W tej
ksi§Šce opowiadamy o tym, co si« u nas sprawdzi¯o, a takŠe przedstawiamy w¯asne przemyŁlenia na temat tego, co sprawia, Še jesteŁmy sprawnie funkcjonuj§c§, trwa¯§ i stabiln§ firm§. Podobnie jak w przypadku
kaŠdej innej rady, nasze podpowiedzi mog§ byú bardziej przydatne dla
jednych, a mniej dla innych. Potraktuj te pomys¯y jako inspiracj« do
zmiany, a nie jak§Ł Łwi«t§ doktryn«.
I jeszcze jedna uwaga na koniec: mówi§c o „szaleĮstwie” w pracy, odwo¯ujemy si« do takiego znaczenia tego s¯owa, jakiego uŠywaj§ ludzie do opisania
sytuacji na drogach w godzinach szczytu, zwariowanej pogody czy d¯ugich
kolejek na lotnisku. UŠywaj§c tego s¯owa, mamy na myŁli sytuacje, a nie ludzi.
Po tym wst«pie moŠemy juŠ zacz§ú.

14
Kup książkę

Poleć książkę

Twoja firma jest produktem

Wszystko si« zaczyna od jednej koncepcji: Twoja firma jest produktem.
OczywiŁcie sprzedajesz okreŁlone produkty (lub us¯ugi), ale firma produkuje te wszystkie rzeczy. Dlatego powinna byú Twoim najlepszym
produktem.
Wszystko w tej ksi§Šce obraca si« wokó¯ tej koncepcji. Zgodnie z ni§ robienie post«pów wymaga powtarzania, tak samo jak prace nad rozwojem produktu. JeŠeli chcesz, Šeby Twój produkt by¯ lepszy, musisz stale
go udoskonalaú, poprawiaú i wci§Š na okr§g¯o przeprowadzaú ten sam
proces. To samo dotyczy firmy.
Tymczasem wiele firm stoi w miejscu. Nawet jeŁli zmieniaj§ swoj§ ofert« produktów, one same pozostaj§ niezmienione. Kiedy wymyŁl§ sposób na zrobienie jakiejŁ rzeczy, trzymaj§ si« go. To, co akurat jest modne
w chwili ich powstania, staje si« ich trwa¯§, g¯«boko zakorzenion§ cech§.
Polityka firmy zostaje wyryta w kamieniu. W ten sposób firmy skazuj§
si« na tkwienie w miejscu.
Kiedy jednak pomyŁlisz o firmie jak o produkcie, zaczniesz zadawaú inne pytania. Czy ludzie, którzy tutaj pracuj§, wiedz§, jak wykorzystywaú
moŠliwoŁci firmy? Czy jest ona prosta, czy z¯oŠona? Czy sposób jej
dzia¯ania jest zrozumia¯y dla wszystkich? Co robi szybko, a co robi wolno?
Czy ma jakieŁ s¯abe punkty? Które z b¯«dów moŠemy szybko naprawiú,
a które zajm§ nam duŠo czasu?
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Firma jest jak program komputerowy. Musi byú przydatna i ¯atwa
w uŠyciu. Prawdopodobnie ma róŠne „b¯«dy” — obszary, w których
dochodzi do awarii na skutek z¯ego projektu organizacyjnego albo niedopatrzeĮ w kwestiach kulturowych.
Kiedy zaczynasz myŁleú o swojej firmie jak o produkcie, odkrywasz szerokie pole do poprawy. A gdy sobie uŁwiadamiasz, Še Twój styl pracy
nie jest z góry ustalony, lecz elastyczny i podlegaj§cy zmianom, zaczynasz tworzyú coŁ nowego — lepszego.
Nasz system pracy jest nast«puj§cy: pracujemy nad projektami przez
szeŁú tygodni z rz«du, a potem na dwa tygodnie odk¯adamy nasz
harmonogram na bok, Šeby si« roz¯adowaú i troch« poleniuchowaú. Nie
za¯oŠyliŁmy odgórnie, Še taki system pracy b«dzie najlepszy. Na pocz§tku pracowaliŁmy nad zleceniami bez chwili wytchnienia. Po jakimŁ czasie poczuliŁmy, Še te projekty wydaj§ si« nie mieú koĮca, wi«c zacz«liŁmy robiú przerwy po trzech miesi§cach pracy. Z czasem przekonaliŁmy
si«, Še to jest jeszcze za d¯ugo. Dlatego coraz bardziej skracaliŁmy odcinki nieprzerwanej pracy — aŠ doszliŁmy do systemu, który stosujemy
do dzisiaj, opartego na szeŁciotygodniowym cyklu pracy. PróbowaliŁmy
tak d¯ugo, aŠ znaleŞliŁmy rozwi§zanie, które nam odpowiada. Opiszemy
je dok¯adnie w tej ksi§Šce.
Nie za¯oŠyliŁmy ot tak, Še w wi«kszoŁci sytuacji asynchroniczna komunikacja dzia¯a lepiej niŠ komunikacja na bieŠ§co. OdkryliŁmy to po tym,
jak przez wiele lat naduŠywaliŁmy komunikatorów. ZwróciliŁmy uwag«
na to, Še im wi«cej czynników rozprasza nasz§ uwag«, tym wolniej pracujemy. Dlatego poszukaliŁmy lepszego sposobu na komunikacj«. Przedstawimy go w tej ksi§Šce.
Na pocz§tku nie mieliŁmy tego, co mamy teraz. Sami utorowaliŁmy sobie drog« do tych wszystkich korzyŁci. Nie mieliŁmy poj«cia, Še pokrywanie kosztów wakacji naszych pracowników jest lepsze niŠ premie
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w postaci gotówki. Najpierw dawaliŁmy te drugie, ale zauwaŠyliŁmy,
Še s§ one traktowane jak oczywisty element wynagrodzenia, który i tak
si« ludziom naleŠy. Podobnie potraktowaliŁmy inne dodatki. Opowiemy o tym wszystkim na dalszych stronach.
Nie od razu podchodziliŁmy ze spokojem do negocjowania wysokoŁci
wynagrodzeĮ; sami powoli si« tego nauczyliŁmy. OkreŁlanie wysokoŁci
wynagrodzenia i dawanie podwyŠek by¯o dla nas tak samo stresuj§ce jak
w wi«kszoŁci innych firm. W koĮcu jednak odkryliŁmy now§ metod«.
Opiszemy j§ w tej ksi§Šce.
Pracujemy nad nasz§ firm§ tak samo jak nad naszymi produktami.
Nazwy programów cz«sto zawieraj§ na koĮcu jak§Ł liczb« — „Oto iOS
10.1, 10.2, 10.5, 11 itd.”. Tak samo podchodzimy do naszej firmy. Dzisiejszy Basecamp sp. z o.o. to swoista wersja 50.3 oryginalnego Basecamp.
JesteŁmy tu, gdzie jesteŁmy, dzi«ki temu, Še wypróbowywaliŁmy róŠne
rozwi§zania i wybraliŁmy te, które przynosi¯y najlepsze rezultaty.
Niestety stawianie na spokój nie jest domyŁln§ metod§ zarz§dzania
w dzisiejszych firmach. Przez jakiŁ czas b«dziesz musia¯ robiú rzeczy
niezgodne z tym, co Ci podpowiada instynkt. B«dziesz musia¯ od¯oŠyú
na bok toksyczne normy obowi§zuj§ce w branŠy. B«dziesz musia¯ pogodziú si« z tym, Še „kocio¯ w pracy” nie jest rzecz§ normaln§. Spokój to
Twój cel, a my Ci podpowiemy, jak dotrzeú do tego celu i pozostaú tam
juŠ na zawsze.
Nasza firma jest produktem. Chcemy, ŠebyŁ tak samo pomyŁla¯ o swojej
firmie. Bez wzgl«du na to, czy jesteŁ jej w¯aŁcicielem, czy ni§ zarz§dzasz,
czy „tylko” w niej pracujesz, wprowadzenie zmian na lepsze wymaga
zaangaŠowania wszystkich zainteresowanych.
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