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WPROWADZENIE 

Przewodnik stanowi dodatek do kursu doskonalącego adresowanego do kadry kierowni-

czej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej pt. Motywowanie  

i rozwój zespołu. 

Zagadnienia ujęte w Przewodniku stanowią materiał uzupełniający i utrwalający treści 

omawiane podczas czterodniowego kursu doskonalącego, którego głównym celem jest 

wykształcenie praktycznych umiejętności efektywnego motywowania siebie i podwład-

nych oraz budowania relacji w zespole opartych na współpracy jego członków. 

W każdej organizacji to ludzie i ich potencjał stanowią wartość największą. A dobre re-

zultaty osiągają jedynie ci, którzy są dobrze zmotywowani oraz zaangażowani w swoją 

pracę. Jednak, aby motywować, nie wystarczy już metoda „kija i marchewki”. Skuteczny 

szef powinien nie tylko dążyć do realizacji określonych zadań, ale przede wszystkim  

odpowiednio inspirować oraz stymulować podległy mu zespół. Przy tym przełożony,  

który chce zmobilizować do wysiłku swoich podwładnych, musi być sam zmotywowany 

do działania. 

Skuteczna motywacja to taka, która jest „szyta na miarę” i koncentruje się głównie na 

indywidualnym dostosowaniu do potrzeb poszczególnych jednostek. Ludzie są różni  

i coraz częściej domagają się indywidualnego podejścia – także do własnych oczekiwań. 

Wysiłek kierownika włożony w motywowanie swojego zespołu zdecydowanie się opłaca. 

Dobra motywacja bowiem wyzwala kreatywność, inicjatywę i zaangażowanie zatrudnio-

nych pracowników na rzecz realizacji celów i zadań danej komórki organizacyjnej, jak  

i całej organizacji. Właściwie zmotywowany pracownik jest zadowolony z pracy, identyfi-

kuje się z organizacją, która zaspokaja jego potrzeby, nie tylko materialne, ale również 

potrzebę samorealizacji. 

Przełożeni powinni także zwracać uwagę na kształtowanie prawidłowej komunikacji, 

określanie celu zadań, tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy oraz dostrzeganie  

i wyrażanie uznania podwładnym. 

Życzymy Państwu miłej lektury i wielu sukcesów w efektywnym motywowaniu siebie  

i swoich podwładnych, tworzeniu z nimi dojrzałych relacji opartych na wzajemnym  

zaufaniu i otwartej współpracy, które prowadzą do osiągnięcia zarówno celów zespołu, 

jak i celów osobistych jego członków. 

ppłk SG dr Barbara Woźniak 

mjr SG Elżbieta Chojnowska  
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1. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA KIEROWANIA 

Siłą napędową każdego człowieka jest motywacja. 
Jest to „to coś”, co skłania nas do działania, 
a czasem odbiera nam wszelką chęć ku temu. 

 

Motywowanie na tle innych funkcji kierowania 

Wśród tradycyjnie wyróżnianych funkcji zarządzania (funkcji kierowniczych) wskazuje 

się: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę. Są to powiązane ze sobą 

logicznie grupy czynności, które powinny być wykonywane stale przez każdego  

kierownika na każdym szczeblu zarządzania. Kierownicy wykonują te działania  

z zamiarem sprawnego i skutecznego powiązania zasobów ludzkich, finansowych, 

rzeczowych i informacyjnych dla osiągnięcia celów komórki organizacyjnej, bądź  

całej organizacji. 

W nowszym podejściu do istoty pracy kierowniczej wskazuje się na przewodzenie 

ludziom w miejsce tradycyjnego motywowania. Przewodzenie to zespół procesów 

wykorzystywanych do skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. 

Motywowanie do pracy zaś stanowi proces świadomego i celowego oddziaływania 

na postępowanie ludzi poprzez stworzenie środków i możliwości realizacji ich syste-

mów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celów komórki organiza-

cyjnej (organizacji). 

Efektywny kierownik to kompetentny kierownik. O ile kompetencje kierownicze  

pozwalające skutecznie planować, organizować i kontrolować realizację zadań pod-

ległych zespołów mają charakter tzw. kompetencji „twardych” i często wymiernych,  

to motywowanie jest zdecydowanie kompetencją „miękką” i wraz z wieloma innymi  

o tym charakterze pozwala przyszłemu kierownikowi właściwie kształtować relacje ze 

swoimi podwładnymi, dbać o ich rozwój, a także budować własny potencjał zawodo-

wy. Tak więc efektywny, czyli jednocześnie skuteczny i sprawny kierownik posiada 

rozwinięte kompetencje zarówno menedżerskie, społeczne, jak i osobiste. 

Motywowanie jest jedną z głównych funkcji kierowania i decyduje o perspektywie 

rozwoju całej organizacji. Wyraża się w docenianiu podwładnych oraz zachęcaniu ich 

do realizacji zadań przy uwzględnieniu ich indywidualnych potrzeb. Z motywowaniem 
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wiąże się ściśle kierownicza funkcja rozwoju i oceny, czyli ocena kompetencji  

podwładnych, planowanie oraz realizacja działań rozwojowych członków zespołu  

i własnych. Niezwykle ważne są też dobrze wykształcone społeczne kompetencje 

kierownika, takie jak: komunikatywność, współpraca w zespole i budowanie relacji  

z innymi. 

Wszystko to pozwala kierować podległym zespołem poprzez tworzenie warunków 

sprzyjających zwiększaniu efektywności pracy podwładnych. 

Motywacja odnosi się do czynników wpływających na ludzi, by zachowywali się  

w określony sposób. Zdaniem M. Armstronga, motywację opisać można jako zacho-

wanie ukierunkowane na cele. Ludzie są motywowani, gdy spodziewają się, że tryb 

postępowania doprowadzi ich do osiągnięcia celu i cenionej nagrody – takiej, która 

zaspokoi ich potrzeby. 

Motywacja zatem wynika z: 

 potrzeby – czynnika dynamizującego ludzkie działanie (pewien stan psycho-

logiczny człowieka, przejawiający się w subiektywnym odczuciu braku oraz 

pożądaniu jakiegoś dobra lub stanu); 

 celu – podjęcie określonych działań, które człowiek wykona, aby zapocząt-

kować osiągnięcie celu np. wg SMART; 

 oczekiwań – realizowane są przez zaspokojone potrzeby (nagrody,  

pochwały). 

 

Motywowanie w pracy 

W sytuacji pracowniczej motywowanie można określić jako proces polegający na 

wywołaniu u podwładnego właściwego stosunku do powierzonych mu zadań.  

Ciekawie to ujął D. Eisenhower: „Motywowanie to wpływanie na kogoś w taki sposób, 

aby ten ktoś zrobił to, co ja chcę, tak jak ja chcę, w tym czasie, kiedy ja chcę i żeby 

myślał, że chciał to zrobić sam”. 
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Po co pracujesz, starasz się, dążysz do wyznaczonego celu, osiągnięcia sukcesu, 

wykonania "dobrej roboty"? Jaka siła popycha Cię do ponoszenia wysiłku, przezwy-

ciężania problemów i trudności? Dlaczego nie poddajesz się, gdy pojawiają się  

problemy i trudności? Dzieje się tak, ponieważ u podstaw Twojego działania leży 

Twoja wewnętrzna motywacja (automotywacja). 

Automotywacja to przekonanie samego siebie, że wykonywane działanie ma sens  

i do czegoś prowadzi. Motywowanie siebie opiera się zatem na zmianie swojego  

nastawienia oraz sposobu myślenia, które ma ostatecznie pobudzić do działania 

(patrz rysunek poniżej). 

 

 

Motywacja to energia popychająca do działania. Bez niej człowiek posiadający nawet 

bardzo duży potencjał nie byłby w stanie wykorzystać go w działaniu. Energię tę 

można podtrzymywać i rozbudzać. Składa się ona z takich elementów, jak: 

 Drives – dążenia, czyli wewnętrzna siła, która mobilizuje do działania; 

 Needs – potrzeby jako podstawowe wymagania, które muszą zostać spełnio-

ne, aby dana osoba mogła się realizować; 

 Awards – nagrody, czyli preferowane wynagrodzenie, którego oczekujemy za 

realizację zadania (wymiar materialny, psychologiczny, duchowy lub płatniczy 

środek za dobre wyniki). 

W jaki sposób ww. elementy przekładają się na nasz wewnętrzny system motywacyj-

ny możemy ustalić stosując test pozwalający określić indywidualny typ motywacyjny 

(indywidualne DNA). 

Analiza DNA motywacyjnego pozwala ocenić specyfikę warunków motywacji danej 

osoby, zdiagnozować jej potrzeby, indywidualne mechanizmy motywacji, odpowiada-

jące jej nagrody oraz dążenia.  
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Celem tej analizy jest: 

 diagnoza ambicji oraz dążeń danej osoby, 

 określenie potrzeb osoby niezbędnych do wykonania zadania, 

 odkrycie preferowanego wynagrodzenia, nagrody za podjęcie działania. 

 

ĆWICZENIE 

Wykonaj ćwiczenie nr 1 (patrz DODATEK), służące ustaleniu indywidualnego moty-

wacyjnego DNA (określenie warunków motywacji własnej). 

 

Na podstawie analizy typów motywacyjnych, będących efektem przeprowadzonego 

kwestionariusza, możemy wyróżnić kilka zasad, o których należy pamiętać w moty-

wowaniu: 

 Wszyscy są zmotywowani – lecz każdy motywuje się inaczej, 

 Każda osoba, od chwili poczęcia, zostaje wyposażona w wyjątkowy i niepo-

wtarzalny typ motywacyjny, 

 Rzeczy, które inspirują i emocjonują jeden typ motywacyjny, mogą zniechęcić 

inny – to, co motywuje jedną osobę, może demotywować inną, 

 O typach motywacyjnych nie można mówić w kategoriach „lepszy-gorszy”. 

 

 

 

 

 

Motywacja jest wolą działania. Aby maksymalnie wykorzystywać potencjał podwład-

nych i dostarczać im właściwej motywacji, coraz więcej organizacji przechodzi z sys-

temu rozkazuj i rządź na radź i zatwierdzaj. Zmiana ta wynika z przekonania, że na-

gradzanie dobrej pracy jest skuteczniejsze, niż karanie za popełniane błędy. Cieka-

wie ujął tę kwestię K. Blanchard pisząc w książce „Jednominutowy menedżer”:  

„Pomóż ludziom w pełni wykorzystać ich potencjał. Przyłapuj ich na tym, że robią coś 

dobrze”. 

PAMIETAJ! 

Jeśli chcesz zmotywować innych, sam powinieneś  

być dobrze zmotywowany. 
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Motywowanie zatem polega na wpływaniu na postawy i zachowania pracownika za 

pośrednictwem określonych bodźców, które przekształcają się w motywy działania 

(pobudki) uruchamiające jego aktywność. 

Proces motywacyjny 

Proces motywacyjny składa się z wielu zespołów motywów – czynników pobudzają-

cych człowieka do działania lub powstrzymujących przed ich wykonaniem. 

Procesy motywacyjne są podstawą aktywności człowieka. Motywacja jest więc  

rozumiana jako proces regulacji, który steruje czynnościami tak, aby doprowadziły 

one do osiągnięcia określonego celu, wyniku. Jej istota wyrażać się może w kilku 

poniższych stwierdzeniach: 

 Najprostszym sposobem motywacyjnym jest uświadomienie sobie powodu: 

Dlaczego chcemy coś zrobić? Po co to chcemy zrobić? 

 Inaczej: zwiększenie motywacji do działania następuje poprzez uświadomienie 

swojej podświadomości o tym, że to co robisz jest dla Ciebie ważne; 

 Kluczowe są: zmiana sposobu myślenia i nastawienia na pozytywny odbiór 

bodźców i sytuacji; 

 Zastąpienie słowa „muszę” – słowem „chcę”. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje bodźców motywacyjnych 

Środki motywowania: 

 przymus 

 polega na podporządkowaniu zachowań pracowniczych interesom 

i woli motywującego, 

T. Kotarbiński sformułował wspaniałą myśl, która trafnie ujmuje istotę motywacji: 

„Chodzi o to, by człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić 

musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego, co musi, znalazł upodo-

banie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazują hojność  

w oddaniu się jej.” 

Źródło: Encyklopedia Zarządzania 
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 opiera się na strachu i karach, 

 nie pozostawia miejsca na interesy i oczekiwania pracowników, 

 przyjmuje formę rozkazu, nakazu, zakazu, polecenia i zlecenia, 

 przynosi spodziewany efekt w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach 

wymagających szybkiego działania; 

 zachęta 

 może przyjąć formę wzmocnienia, pobudzenia systemowego oraz  

pobudzenia doraźnego, 

 należy do najczęściej stosowanych w procesie motywacyjnym, 

 przez nagrody materialne i niematerialne – wzbudza zainteresowanie 

pracą, skłania do aktywności, 

 pozostawia pracownikom pewien margines swobody; 

 perswazja  

 jest instrumentem oddziaływania na sferę umysłową człowieka, 

 wiąże się ze zmianą postaw, nawyków i odczuć, 

 zakłada partnerstwo kierującego i podwładnego, 

 cele i zadania są uwzględniane i nie narzucane z góry, 

 pozbawiona jest elementu nakazu, 

 odwołuje się do motywacji wewnętrznej; 

 benefity 

 to pomoce finansowe (pozapłacowe) dla pracowników, 

 benefity są bezwarunkowe i mają pomóc przy budowaniu zaufania  

pracowników do firmy, uskutecznić ich pracę i poprawić samopoczucie. 

 

Motywowanie pozapłacowe 

Dobre wynagrodzenie dość szybko traci swą mobilizującą moc, dlatego w którymś 

momencie bardzo pożyteczne stają się pozapłacowe sposoby zachęcania do pracy. 

Nie istnieje gotowa recepta na najlepsze motywatory pozafinansowe. Każdy pracow-

nik i każdy zespół jest inny, dlatego też skuteczna motywacja zaczyna się od szcze-

gółowego badania potrzeb podwładnego, które zależne są od jego cech osobowości, 

sytuacji życiowej, środowiska pracy, wiedzy, przekonań i oczekiwań. 
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Z tego powodu motywatory pozapłacowe mogą spełniać różne zadania i zaspokajać 

różne potrzeby pracowników. Ogólne ujęcie grup motywatorów pozapłacowych 

przedstawiono poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najistotniejsze zasady skutecznego stosowania bodźców przez kierownika  

w stosunku do podwładnych są następujące: 

 staraj się utrzymać swoją własną motywację na wysokim poziomie, 

 dostosuj bodźce do oczekiwań podwładnych, 

 skoreluj bodźce z celami firmy, 

 wyraźnie określ powiązania bodźców z zachowaniami podwładnych, 

 dotrzymuj obietnic, 

 skoreluj bodźce z wynikami uzyskanymi przez podwładnego, 

 bądź sprawiedliwy, 

 stosuj bodźce bezpośrednio po działaniu, 

 stwórz  z bodźców wewnętrznie spójny system motywacyjny. 

  

POZAPŁACOWE CZYNNIKI MOTYWACYJNE 

POZAMATERIANE MATERIALNE 

w obszarze  

organizacyjnym 

w obszarze  

psychologicznym 

 

w obszarze  

technicznym 

 
 awanse 

 władza, samo-
dzielność 

 dostęp do in-
formacji 

 praca wymaga-
jąca kreatywno-
ści 

 elastyczny czas 
pracy 

 organizacja 
pracy 

 pochwały, wyróż-
nienia 

 praca w firmie o 
wysokim prestiżu 

 praca w „dobrym 
zespole” 

 silne związki 
nieformalne 

 komunikacja 

 samorealizacja 

 pewność zatrud-
nienia 

 komfort pracy 
(nowoczesna apa-
ratura, maszyny) 

 bezpieczeństwo 
pracy 

 warunki/standardy 
pracy 

 szkolenie i rozwój 

 świadczenia  
o charakterze so-
cjalnym: wczasy, 
wycieczki, festyny 

 ubezpieczenia 

 opieka medyczna 

 przywileje: samo-
chód służbowy, 
telefon komórko-
wy, atrakcyjne 
zakupy 
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2. POTENCJAŁ KOMPETENCYJNY – JAK GO POZNAĆ? 

 
Można być osobą z wysokimi kwalifikacjami  
formalnymi i nie radzić sobie z praktycznym  
wykonywaniem zadań zawodowych.  
Można posiadać wybitne kompetencje, wręcz  
talent do wykonywania pewnych zadań, a nie mieć 
dyplomów i certyfikatów, które by to potwierdzały. 
Z którym podwładnym chciałbyś pracować? 
 
 

Pojęcie kompetencji w ostatnich latach coraz częściej wykorzystuje się w praktyce 

kierowania ludźmi. W podejściu kompetencyjnym chodzi o stworzenie w organizacji 

takiej sytuacji, aby każdy pracownik – zarówno na stanowisku wykonawczym, jak  

i kierowniczym – mógł efektywnie wykorzystywać swój potencjał. Posiadane kompe-

tencje na ogół przekładają się na sprawną realizację zadań zawodowych i osiągane 

efekty. 

Kompetencja ujawnia się w zachowaniach (działaniach) przynoszących określony 

(pożądany) rezultat. Wtedy z całą pewnością widać, że osoba daną kompetencję  

posiada. Kompetencje są więc zbiorem zachowań, które pewne osoby opanowują 

lepiej niż inne, co sprawia, że w określonej sytuacji działają one sprawniej. Można 

rzec, że kompetencja jest pewną ukrytą cechą, która przejawia się w określonych 

zachowaniach. 
 

Kompetencje zawodowe to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, 

pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie, przy czym 

dyspozycja oznacza gotowość do określonych zachowań, uwzględniając ich zmien-

ność, elastyczność. Z przedstawionego pojęcia wynikają składowe kompetencji:  

wiedza, umiejętności, postawy. Wiedza, tak deklaratywna (wiem, że), jak i procedu-

ralna (wiem, jak) jest najczęściej podstawą, warunkiem koniecznym, aby ujawniły się 

umiejętności. I właśnie ten drugi komponent – umiejętności – ma znaczenie kluczo-

we. Oznacza zdolność do realizacji określonych czynności (zadań) tak manualnych, 

fizycznych, jak i koncepcyjnych w sposób płynny i elastyczny. Przekształcenie wiedzy  

i umiejętności we względnie trwałe dyspozycje jest warunkowane przez postawy, 

które wpływają na chęć wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności do realizacji celu 

w sposób zgodny z oczekiwaniami. 
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Kompetencje rozwijają się na bazie naszych osobistych cech – predyspozycji, czyli 

mechanizmów, które determinują tendencje człowieka do określonych zachowań. 

Stanowią one wrodzoną skłonność lub zdolność do czegoś. Na rozwój kompetencji 

zawodowych wpływają nasze: potrzeby, motywacja, inteligencja, zdolności, cechy 

osobowości i cechy temperamentu. Przy tej okazji warto wspomnieć o talencie, który 

może być szczególną predyspozycją. 

Talent to wyższy stopień uzdolnień umożliwiający twórcze wykonywanie jakiejś dzia-

łalności. Właściwie dowolnej działalności. Badacze z amerykańskiego Instytutu Gal-

lupa, którzy przez dziesięciolecia prześwietlali ludzkie cechy, by wyłowić te najcen-

niejsze, również w dziedzinie kierowania, rozpoznali i nazwali 34 talenty pozwalające 

kierownikom-menedżerom odnosić sukcesy niezmiennie, niezależnie od powierza-

nych zadań. Do zestawu talentów kierowników zaliczyli m.in.: osiąganie, elastycz-

ność, aktywację, analityczność, pryncypialność, dowodzenie, komunikatywność, kon-

tekst, rozwagę, dyscyplinę, rozwijanie innych, empatię, bezstronność, wizjonerstwo, 

odkrywczość, indywidualizację, uczenie się, odpowiedzialność, optymizm, wiarę  

w siebie, poważanie, naprawianie. 

Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek posiada określony, bardzo często bogaty, 

zestaw kompetencji – wiele z nich wykorzystuje na co dzień, a niektórych nie jest 

świadomy. Ale organizacja jest (w każdym razie powinna być) zainteresowana, by 

wszystkie potrzebne do realizacji zadań na wysokim poziomie, kompetencje zawo-

dowe zatrudnionych pracowników nie tylko się ujawniły, lecz były jak najlepiej  

wykorzystane. W tym celu kompetencje te kadra kierownicza powinna rozpoznawać  

i oceniać zarówno u siebie, jak i u swoich podwładnych. Rozpoznawanie potencjału 

kompetencyjnego jest potrzebne nie tylko w celach poznawczych (wiem, mam świa-

domość), choć to ważne, ale przede wszystkim stanowi jedno ze źródeł (uwarunko-

wań) decydowania o ludziach i ich karierach oraz efektywności realizacji zadań  

w kierowanej komórce organizacyjnej i całej organizacji.  
 

Analizie i ocenie podlegają wszystkie składowe kompetencji, w tym posiadana wie-

dza w określonych dziedzinach, umiejętności i doświadczenie w ich przejawianiu 

KOMPETENCJA = WIEDZA + UMIEJĘTNOŚCI + POSTAWY 
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oraz cechy związane z postawami. W przypadku kadry kierowniczej, obok kompe-

tencji specjalistycznych odniesionych do określonej dziedziny zawodowej, ocenia się 

także kompetencje kierownicze (menedżerskie) np.: budowanie zespołów, delego-

wanie, przywództwo, planowanie, organizowanie, motywowanie, ocena i rozwój 

podwładnych, rozwiązywanie konfliktów. A u wszystkich: kompetencje społeczne np. 

komunikatywność, kultura osobista, tworzenie relacji z innymi, dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniem oraz kompetencje osobiste np. podejmowanie decyzji, gotowość 

do uczenia się, dążenie do rezultatów, elastyczność myślenia, kreatywność, samo-

dzielność, radzenie sobie ze stresem i in. 
 

Ocena potencjału kierowniczego 
 

W celu poznania i oceny tak własnego potencjału kompetencyjnego, jak i współpra-

cowników (podwładnych) można skorzystać z analizy SWOT. Jest to popularna tech-

nika analizy strategicznej organizacji i prowadzi do zbadania jej silnych i słabych 

stron oraz szans i zagrożeń, jakie pojawiają się w otoczeniu tej organizacji. Analiza 

SWOT może być także narzędziem wykorzystywanym do diagnozowania indywidu-

alnych możliwości rozwojowych człowieka. 

Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter wyrazów określających w języku angiel-

skim mocne i słabe strony organizacji (bądź osoby) oraz możliwości (szanse)  

i zagrożenia w działaniu pochodzące z jej otoczenia. 

 

 

 

 

 

Stosując indywidualną analizę SWOT, wzorem strategicznej analizy SWOT, na pla-

nie macierzy czteropolowej, osoba zestawia swoje mocne strony z własnymi słabymi 

stronami w kontekście założonych celów zawodowych. Następnie analizując swoje 

otoczenie, wskazuje szanse oraz zagrożenia. Ostatecznie powstaną cztery kategorie 

czynników: wewnętrzne pozytywne i wewnętrzne negatywne oraz zewnętrzne pozy-

tywne i zewnętrzne negatywne. 

 Strengths (mocne strony) 

 Weaknesses (słabe strony) 

 Opportunities (szanse w otoczeniu) 

 Threats (zagrożenia w otoczeniu) 



MOTYWOWANIE  I  ROZWÓJ  ZESPOŁU 

 

Koszalin, 2015 Strona 14 
 

Analiza SWOT pozwala nie tylko zestawić czynniki wpływające na efektywność po-

tencjału kierowniczego, ale także ocenić siłę tego wpływu w skali 1-5, przy czym  

1 oznacza bardzo małe znaczenie określonej cechy (czynnika) dla rozwoju potencja-

łu, 2 – małe znaczenie, 3 – znaczenie o średnim natężeniu, 4 to dobra ocena dia-

gnostyczna, a 5 oznacza bardzo wysoką ocenę. Sumując uzyskane oceny w po-

szczególnych polach macierzy dowiedzieć się można o ocenie globalnej i określić 

kierunki rozwoju kompetencji kierowniczych (wybór strategii rozwoju) (patrz poniższa 

tabela). 

 

Macierz SWOT 

Własne mocne strony 
Ocena 
w skali 

1-5 
Własne słabości 

Ocena 
w skali 

1-5 

atuty, zalety, posiadane predyspo-
zycje, zdolności, kompetencje 

(wiedza, umiejętności,  
cechy postawy) 

 
wady, luki kompetencyjne, brak 

pewnych umiejętności  
lub zdolności 

 

Suma  Suma  

Możliwości (szanse) 
Ocena 
w skali 

1-5 
Ograniczenia (zagrożenia) 

Ocena 
w skali 

1-5 

czynniki otoczenia sprzyjające  
realizacji celów zawodowych 

 czynniki otoczenia utrudniające  
lub ograniczające osiągnięcie  

celów zawodowych 

 

Suma  Suma  

Z zestawienia mocnych stron i szans wynika, jakie kwalifikacje, umiejętności i zdol-

ności oraz czynniki otoczenia predysponują osobę do osiągnięcia postawionych  

sobie celów zawodowych (zwiększenia efektywności potencjału kierowniczego).  

Natomiast wskazanie słabych stron i zagrożeń daje informacje o obszarach kwalifi-

kacyjnych i kompetencjach, w których dana osoba musi podjąć przedsięwzięcia  

doskonalące oraz informacje o istniejących przeszkodach, które trzeba pokonać na 

drodze realizacji założonych celów. 

Znajomość zarówno swoich atutów, jak i braków (słabości) w kontekście możliwości 

oraz ograniczeń, jakie stwarza organizacja pozwala rozwijać te pierwsze i wykorzy-

stywać je w praktyce kierowniczej, a także niwelować (naprawiać) te drugie. Zresztą 



MOTYWOWANIE  I  ROZWÓJ  ZESPOŁU 

 

Koszalin, 2015 Strona 15 
 

sama świadomość naszych zalet i wad już daje nam przewagę i pozwala czuć się 

pewniej w relacjach z podwładnymi oraz innymi kierownikami. 

 

ĆWICZENIE 

Wykonaj ćwiczenie nr 2 (patrz DODATEK) polegające na wskazaniu i ocenie wła-

snych mocnych i słabych stron oraz możliwości i ograniczeń organizacyjnych dla 

rozwoju posiadanych kompetencji kierowniczych – analiza SWOT. 

 

 

3. ROZWÓJ ZAWODOWY – JAK BADAĆ POTRZEBY  

PODWŁADNYCH W TYM ZAKRESIE? 

Jednym z podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest trak-

towanie ludzi zatrudnionych w organizacji jako strategicznego jej zasobu, w który na-

leży i warto inwestować. Z założenia tego wynika wprost wysoka ranga problematyki 

doskonalenia potencjału wszystkich zatrudnionych pracowników i traktowania jej jako 

integralnej części rozwoju całej organizacji. 

Ludzie są wyjątkowym kapitałem organizacji, wartym szczególnych zabiegów,  

a inwestycja w zasoby ludzkie jest wysoce opłacalna. Można nawet powiedzieć, że 

rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Powinien 

więc być podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla nich samych. 

Rozwój zawodowy kadry oznacza działania mające na celu przygotowanie pracow-

ników – w okresie zatrudnienia w organizacji – do wykonywania pracy i zajmowania 

stanowiska o większej odpowiedzialności. Ogólnie biorąc, wspomniane działania  

powinny sprowadzać się do: identyfikowania cech, potrzeb, aspiracji, celów pracow-

ników, przekazywania informacji o możliwościach i warunkach ich realizacji w ramach 

firmy, wreszcie do wzajemnego dostosowania oczekiwań pracowników i możliwości 

organizacji. 

Szkolenie zawodowe stanowi podstawowe narzędzie rozwoju kadr. Obejmuje ono 

bowiem realizowane w organizacji procesy uczenia, ukierunkowane na uzupełnianie 

posiadanych kwalifikacji o nowe elementy wiedzy, umiejętności, cech osobowych  

i zachowań. Dzięki temu zapewnia odpowiedni standard wykonywania zadań, podno-
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si elastyczność i dyspozycyjność zasobów ludzkich, ułatwia wdrażanie nowych tech-

nik i technologii, sprzyja integracji i zaangażowaniu członków zespołu oraz zrozu-

mieniu wartości, do których organizacja dąży i zmian, które wprowadza. 

Przez doskonalenie kadry (szkolenie) należy rozumieć proces podnoszenia kompe-

tencji zawodowych w celu zwiększenia jej sprawności działania. Jest procesem  

ważnym i złożonym. Stanowi bowiem istotny czynnik przetrwania i gwarancję przy-

szłej pozycji organizacji. Proces ten powinien być reakcją na zachodzące i przewidy-

wane zmiany w warunkach działania, ale zarazem czynnikiem zmian. Z uwagi na to, 

iż we współczesnym świecie zmiana jest czymś stałym – proces podnoszenia  

kompetencji zawodowych musi być procesem permanentnym. 

Potrzeb i oczekiwań rozwojowych podwładnych nie należy domniemywać, ale  

ustalać. Do ich zbadania można wykorzystać wiele metod np. kwestionariuszową lub 

rozmowę oceniająco-motywującą. 

Metoda kwestionariuszowa polega na uzyskiwaniu informacji poprzez zadawanie 

pytań lub obserwacje zachowań. Do metod tych można zaliczyć: 

 wywiad, 

 ankietę, 

 obserwację. 

Wykorzystanie wszystkich odmian metody kwestionariuszowej może mieć zastoso-

wanie w badaniu potrzeb szkoleniowych, natomiast w badaniu potrzeb rozwojowych 

z dobrym efektem wykorzystuje się wywiad i ankietę. Kiedy chcemy objąć badaniem 

dużą liczbę pracowników w celu uzyskania ich ogólnych opinii na określony temat 

można zastosować kwestionariusz ankietowy, a gdy chcemy uzyskać bardzo precy-

zyjne informacje od mniejszego grona osób – kwestionariusz wywiadu. Badanie  

ankietowe może poprzedzać przeprowadzenie wywiadu. 

Różne kwestionariusze, ze względu na swoje zalety i ograniczenia, mogą być  

lepszym lub gorszym narzędziem w procesie badania potrzeb i oczekiwań szkole-

niowych oraz szerszych – rozwojowych. Zamieszczona tabela przedstawia sytuacje, 

w których należy, bądź nie należy stosować określonej techniki badawczej. 
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Daną technikę badania należy  
stosować w sytuacji, gdy: 

Danej techniki badania nie należy  
stosować w sytuacji, gdy: 

ANKIETA 

- jest duża zbiorowość pracowników do zba-
dania, ograniczone możliwości czasowe  
i finansowe; 

- konieczne jest zachowanie anonimowości; 

- badamy powszechność określonych opinii; 

- chcemy uzyskać hipotezy do dalszego po-
twierdzenia np. w wywiadzie; 

- chcemy ustalić dynamiczne zmiany opinii  
i postaw; 

- zależy nam na poznaniu faktów; 

- jest to główne lub jedyne wykorzystywane 
narzędzie badania potrzeb i oczekiwań 
związanych z motywowaniem i rozwojem; 

- chcemy poznać rzeczywiste zachowania  
i umiejętności pracowników wymagające 
poprawy; 

WYWIAD 

- respondenci mają problem z pisemnym wy-
rażaniem myśli; 

- chcemy poznać uwarunkowania wpływają-
ce na sprawność funkcjonowania zespołu; 

- ludzie mówią chętnie i otwarcie; 

- chcemy poznać poglądy (opinie) badanych  
i ich przyczyny oraz zmotywować ich do 
rozwoju; 

- zagadnienie jest ciekawe i ważne z punktu 
widzenia badanych i widzą oni korzyść  
z udziału w wywiadzie; 

- prowadzący nie umie milczeć i słuchać; 

- chcemy poznać rzeczywiste zachowania 
i umiejętności pracowników wymagające 
poprawy; 

- musimy zagwarantować anonimowość ba-
danym; 

- chcemy zbadać powszechność określonych 
opinii; 

- chcemy wyznaczyć podstawę do badania 
efektywności naszych działań; 

OBSERWACJA 

- chcemy poznać rzeczywiste zachowania  
i umiejętności pracowników wymagające 
poprawy; 

- chcemy poznać fakty i rzeczywiste przyczy-
ny problemu; 

- chcemy wyznaczyć podstawę do badania 
efektywności szkoleń; 

- zależy nam na rzetelności bardziej niż na 
czasie; 

- obserwator posiada wiedzę psychologiczną; 

- chcemy sprawdzić hipotezy uzyskane  
w ankietach lub wywiadach. 

- nie ma możliwości rejestrowania całego 
przebiegu obserwacji; 

- występuje groźba zdemaskowania celu  
i charakteru obserwacji; 

- badacz nie potrafi zachować dystansu; 

- kierownik boi się poznać prawdę i nie ma 
pewności, że dochowa poufności raportu  
z obserwacji; 

- badani mają silny emocjonalny stosunek do 
obserwatora. 
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Podstawowe informacje o budowaniu kwestionariuszy 

Kwestionariusze można podzielić na wypełniane anonimowo lub imiennie. Z kwestio-

nariuszy imiennych korzysta się, gdy planowane działania mają stanowić odpowiedź 

na potrzeby konkretnych podwładnych. Z kolei kwestionariusze anonimowe stoso-

wane są, gdy chcemy poznać potrzeby związane z motywowaniem i rozwojem  

zawodowym całej grupy pracowników, która ponadto jest liczna, a celem badania jest 

ustalenie ogólnych opinii i poglądów na określony temat. Również wtedy, gdy  

w organizacji nie ma kultury otwartego mówienia o odczuwanych przez pracowników 

brakach we własnych kwalifikacjach, umiejętnościach czy potrzebach związanych  

z rozwojem. 

W badaniach wykorzystuje się dwie możliwości zadawania pytań. Kwestionariusz 

może być zbudowany tylko z pytań otwartych – głęboko i wyczerpująco dotykających 

istoty zagadnienia (np. kwestionariusz wywiadu) lub z pytań zamkniętych z konkretną 

przewidzianą kafeterią odpowiedzi, a także mieszanych, czyli takich, które w swej 

konstrukcji podpowiadają gotowe warianty odpowiedzi i jednocześnie stwarzają moż-

liwość rozbudowania jej o własne sugestie (np. kwestionariusz ankiety). Pytania 

otwarte zaczynają się zwykle od słów: Jakie?, Dlaczego?, Co sądzisz?, pytania za-

mknięte od słowa: Czy?, Oceń w skali …, zaś pytania o charakterze mieszanym:  

Która(e) z poniżej podanych? 

Zasady konstruowania kwestionariuszy 

Instrukcja: pisemna, powinny być w nią zaopatrzone kwestionariusze ankietowe,  

w instrukcji wyjaśnia się cel badania oraz sposób analizowania danych; 

Anonimowość: może dotyczyć tylko badania ankietowego; jeżeli zakładamy, że ba-

danie jest anonimowe, zadbajmy o to, żeby rzeczywiście takim było: badanych  

należy zaopatrzyć w koperty i przeprowadzić w  miejscu, w którym będą mogli  

zostawiać wypełnione kwestionariusze; 

Język: pytania powinny być sformułowane krótko i prosto; badany powinien móc je 

zrozumieć po jednokrotnym przeczytaniu; 

Obie płci: w pytaniach ankietowych należy uwzględnić formę męską i żeńską 

(Pan/Pani); 

Pojedynczo: w jednym pytaniu należy pytać tylko o jedną kwestię; w przeciwnym 

razie nie wiemy, na jaki temat wypowiada się badany (np. Czy i jak bardzo …?); 
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Sugerowanie: należy unikać pytań sugerujących i zwrotów, które dyskwalifikują lub 

uatrakcyjniają któraś z odpowiedzi; 

Niezrozumiałe słowa, zwroty: należy zrezygnować z wyrażeń, które mogą być nie-

zrozumiałe dla osób wypełniających; 

Kwestie drażliwe: załóżmy, że chcemy np. zbadać opinie dotyczące mobbingu lub 

sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w zespole; aby ośmielić badanych i skło-

nić ich do szczerych odpowiedzi możemy zastosować metodę „stopniowania pytań” 

(„metoda lejka”), która polega na tym, że zaczynamy od pytań ogólnych, a następnie 

przechodzimy do coraz bardziej szczegółowych; inny zabieg polega na użyciu sfor-

mułowań upowszechniających dane zjawisko, np. „Powszechnie mówi się o...”, 

„Znanych jest wiele przypadków...”, itp. 

Selekcja pytań: ankietę trzeba tak skonstruować, aby całość zmieściła się na dwóch 

stronach formatu A4, a jej wypełnianie zajęło kilka minut; natomiast wywiad prowa-

dzony wg kwestionariusza nie powinien trwać dłużej niż pół godziny; 

Metryczka: warto ustalić cechy osoby badanej anonimową ankietą (respondenta), 

ale tylko te, które wiążą się bezpośrednio z badanym problemem i mogą mieć wpływ 

na udzielone odpowiedzi np. na charakter odczuwanych potrzeb z zakresu rozwoju 

zawodowego wpływ ma staż pracy podwładnego, czasem jego wiek; 

Ostatni sprawdzian: ocena narzędzia przez zaufaną osobę lub przeprowadzenie 

badania pilotażowego na wybranych osobach (testowanie obejmuje, ile czasu trwa 

wypełnianie ankiety, czy wszystkie pytania/sformułowania są zrozumiałe, czy lista 

zaproponowanych przez nas odpowiedzi jest wyczerpująca itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAMIETAJ! 

Na badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie motywowanie oraz rozwoju zawodo-

wego swoich podwładnych warto od czasu do czasu poświęcić czas i uwagę. 

Skonstruowanie własnego (autorskiego) kwestionariusza może nie być proste, ale 

dopasowane do konkretnego zespołu i tematu. Przeprowadzenie badania daje du-

żą satysfakcję i informacje, jak poglądy i opinie podwładnych dotyczące określone-

go problemu kształtują się w naszym zespole. Wcześniej mogliśmy tylko domnie-

mywać lub błędnie sądzić, a po badaniu – wiemy! Wielu kierowników zaskoczyły 

wyniki przeprowadzonych badań: myśleli, że jest inaczej. 

Nie domniemujmy więc – ustalajmy fakty! 



MOTYWOWANIE  I  ROZWÓJ  ZESPOŁU 

 

Koszalin, 2015 Strona 20 
 

Informacja zwrotna,  

popularnie nazywana feedback'iem,  

to dzielenie się z ludźmi spostrzeże-

niami o wykonywanych przez nich dzia-

łaniach, w taki sposób, aby miało to 

wpływ na zwiększenie ich kompetencji 

oraz samoświadomości. 

 

4. EFEKTYWNY  FEEDBACK – ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI 

ZWROTNEJ 

 
Jeżeli traktujesz ludzi, jak na to zasługują, zostaną 
takimi jakimi są. Lecz jeśli potraktujesz ich jako  
takich, jakimi być powinni – staną się  
wspanialszymi i lepszymi osobami. 

J.W. Goethe 

Bardzo ważnym bodźcem motywującym ludzi do działania jest informacja zwrotna 

(feedback) dotycząca wyników ich pracy i sposobu jej wykonywania. Dzięki informacji 

zwrotnej podwładny zaczyna rozumieć, czego od niego oczekuje przełożony i jak 

najlepiej może wykonać swoje obowiązki. Jest to podstawowa umiejętność w komu-

nikacji interpersonalnej, stanowi bowiem komunikat o tym, jak zachowanie odbiorcy 

wpływa na nadawcę komunikatu. Jest to mówienie o swoich reakcjach, odczuciach, 

myślach i doświadczeniach w relacji do danej osoby. 

 

 

 

Do budowania informacji zwrotnej zaleca się używanie komunikatu JA, gdyż: jest 

konkretny, bo oparty na faktach, a nie ocenach i jest osobisty, co zwiększa poziom 

zaufania i wzajemnej otwartości.  
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Informacja zwrotna powinna być: 

  przekazywana w pozytywnej intencji, wspierająca, 

  oparta o fakty, konkretne zachowania, a nie ogólniki, 

  ważna dla słuchacza, 

  bezpośrednia, 

  szczera, 

  pozytywna i negatywna, 

  wzmacniająca i rozwojowa, 

  kierowana bezpośrednio do osoby (negatywna – wyrażana w relacji 1 / 1,  

pozytywna – może być wyrażana na szerszym forum). 

 
 

Modele  feedbacku 
 
 

 3*K 
 
 

 
 
 
 

 MODEL „KANAPKA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POZYTYWNA  INFORMACJA 

POZYTYWNA  INFORMACJA 

NEGATYWNA INFORMACJA  

Zacznij od pozytywnych 
aspektów zachowania 

Podsumuj pozytywnie 
(odwołaj się do zasobów, które 
umożliwią poprawę) 

Powiedz, co było źle,  
co wymaga korekty  
 

KRÓTKO,  KONKRETNIE,  KONSTRUKTYWNIE 
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 MODEL „Z” 

 

 
 
 

 MODEL „UF” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby pochwała była skuteczna i przyniosła zamierzony efekt – unikaj!: 

 łączenia krytyki z pochwałą, np.: „dobrze sobie dzisiaj z tym poradziłeś, ale  

w sumie mogłeś lepiej …”; 

 nieszczerości – jeśli chwalisz – rób to szczerze; 

ASERTYWNA POCHWAŁA, czyli  U F 

U – ustosunkowanie się pozytywne, wyrażenie aprobaty, uznania 

Np.:  Podoba mi się, kiedy ……..                Dziękuję Ci za to, jak ……. 

F – fakty, konkretne zachowanie, które się chwali  

Np.: Podoba mi się Twoje zaangażowanie, które zauważyłem podczas wdrażania 

aplikacji do odprawy podróżnych. Twoje opanowanie, kontakt ze współpracow-

nikami są godne naśladowania. Gratuluję  
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 osłabiania pochwały słowami: „wreszcie”, „w końcu”, „zawsze” itp.; 

 nie odnoszenia się do faktów – każda pochwała musi dotyczyć konkretnego 

zagadnienia, zachowania; 

 zwlekania z pochwałą, jeśli pochwalisz po tygodniu od zdarzenia, to pochwała 

może już nie mieć tak motywującego działania. 

 
 MODEL „FUKO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feedback w postaci pochwały czy nagany jest elementem kierowania – sam w sobie 

nie przyniesie efektów. Niezbędne jest wytyczanie celów, bowiem feedback jest  

informacją o ich realizacji. Dzięki informacji zwrotnej podwładny zaczyna rozumieć, 

czego od niego oczekuje przełożony i jak najlepiej może wykonać swoje obowiązki. 

Zasad dotyczących efektywnego feedbacku jest wiele, jednak regularne ćwiczenia 

spowodują, iż szybko staniemy się specjalistami. To z kolei wpłynie pozytywnie na 

atmosferę w pracy i postrzeganie nas jako dobrego przełożonego. Pamiętajmy o tym, 

aby dawać feedback nie ze specjalnych okazji, ale również podczas codziennych 

rozmów z pracownikami, odnosząc go do zrealizowanych mniejszych i większych 

zadań oraz zachowań, które podczas ich wykonywania przejawiali. 

 

ĆWICZENIE 

Wykonaj ćwiczenie nr 3 (patrz DODATEK) służące nabyciu umiejętności poprawnego 

formułowania informacji zwrotnej z wykorzystaniem techniki FUKO w oparciu  

o zaprojektowane sytuacje pracownicze.  

NEGATYWNA INFORMACJA ZWROTNA, czyli  F U K O 

F – fakty, konkretne zachowanie, 

U – ustosunkowanie się – emocje, postawy, opinie, 

K – konsekwencje, opis efektów takiego zachowania, 

O – oczekiwania, to co ma być zachowaniem pożądanym. 

Np. Janku, już trzy razy nie przyszedłeś o wyznaczonej porze na odprawę. Irytuje 

mnie to, gdyż twoje spóźnienie dezorganizuje przebieg spotkania.  

Oczekuję, że od jutra będziesz przychodzić punktualnie szanując nasz czas.  
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5. ROZMOWA  OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCA 

 

Aby osądzać, należy cierpliwie wysłuchać, trzeźwo 

ocenić fakty, mądrze odpowiedzieć i bezstronnie  

podjąć decyzję. 

D. Mc Gregor 

 

W praktyce rozmowy o charakterze oceniającym częściej budzą negatywne emocje 

niż entuzjazm i łatwiej spotkać pracowników zawiedzionych przebiegiem rozmowy 

oceniającej, niż takich, dla których była ona motywująca. Źle przeprowadzona  

rozmowa oceniająca jest poważną porażką zarówno dla przełożonego, jak i pod-

władnego. Jedna z przyczyn trudności towarzyszących rozmowie przełożonego  

z podwładnym może z całą pewnością wynikać z faktu, że ocenianie, zarówno okre-

sowe, jak i bieżące jest osadzone w kontrolnej funkcji zarządzania ludźmi, a podsta-

wą efektywnego motywowania jest pozytywne wzmacnianie. Sprzeczność wydaje się 

oczywista. Z uwagi jednak na to, że obie funkcje są istotą pracy kierowniczej, przeło-

żony powinien umiejętnie to pogodzić dla dobra kierowanego zespołu i rozwoju  

danego podwładnego. Pomogą w tym konkretne i praktyczne umiejętności z zakresu: 

 przygotowania się do rozmowy, 

 tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy, 

 ośmielania pracowników do dzielenia się swoimi poglądami, potrzebami,  

obawami, 

 ustalania oceny pracy na bazie rozmowy, a nie narzucania własnych  

poglądów, 

 radzenia sobie z obiekcjami i różnicą zdań, 

 doprowadzania do tego, aby wypracować rozwiązania problemów i plan 

poprawy na przyszłość. 

Skuteczna rozmowa oceniająco-motywująca powinna być przeprowadzona  

w formie dialogu, podczas którego pracownik i przełożony omawiają najważniejsze 

elementy zakresu obowiązków i wcześniej wyznaczone cele. Na bazie faktów, 

wspólnie dochodzą oni do wniosków dotyczących możliwości poprawy sytuacji  

i wyznaczają cele na przyszłość. 
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Kierownikowi trudno będzie przeprowadzić konstruktywną i skuteczną rozmowę  

oceniająco-motywującą, jeśli stanowi ona pierwszą i jedyną okazję do tego, by 

wspólnie z pracownikiem przeanalizować cele i zadania, które zostały przed nim  

postawione.  

Im bardziej konkretne, realne i wymierne są ustalenia dotyczące oczekiwanych od 

pracownika rezultatów (kryteria oceny efektów pracy) i im bardziej konstruktywnie 

przełożony wspomaga swój zespół w sytuacjach kryzysowych, tym bardziej prawdo-

podobne jest, iż rozmowa oceniająco-motywująca spełni swoje założenia i przyniesie 

obu stronom oczekiwane rezultaty. 

Skuteczna rozmowa powinna m.in.: 

 umożliwić obu stronom obiektywne określenie mocnych stron pracownika, 

punktów wymagających poprawy i możliwości lepszego wykorzystania jego 

potencjału, 

 pomóc przełożonemu w zdefiniowaniu planów rozwojowych wobec pracowni-

ka, 

 zmotywować pracownika do podjęcia nowych wyzwań, poprawienia jakości  

i wydajności pracy, 

 zapewnić przełożonemu racjonalne i stosunkowo obiektywne informacje do 

podjęcia decyzji o ewentualnych awansach i zwiększeniu poziomu wynagro-

dzenia. 

Jednym z największych zagrożeń dla konstruktywnego przebiegu rozmowy oceniają-

co-motywującej jest przeprowadzenie jej w sposób mało obiektywny. Typowe błędy 

popełniane przez przełożonych to: 

 brak klarownych kryteriów oceny – przełożony nie określił kluczowych działań 

ani innych klarownych kryteriów oceny i pracownik nie wie, według jakich  

parametrów będzie oceniany, 

 efekt ostatniej chwili – kierowanie się w swojej ocenie wypadkami ostatnich  

tygodni czy miesięcy, a nie branie pod uwagę całego okresu, który jest  

oceniany, 

 efekt czynników ekstremalnych – przełożony koncentruje się na kilku czynni-

kach/kryteriach oceny, według których pracownik wypadł wyjątkowo pozytyw-

nie bądź negatywnie, 
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 efekt faworyzowania – faworyzowanie pracowników, którzy są sympatyczni 

i z którymi miło się współpracuje; jednocześnie ocenianie w sposób bardziej 

surowy pracowników, których osobowość nie odpowiada przełożonemu, 

 efekt zawyżonej oceny – przełożony zawyża ocenę wszystkich pracowników  

i pomija problemy, aby ich nie demotywować, 

 efekt twardej ręki – przełożony zaniża oceny, nawet najlepszym pracownikom, 

według zasady "u mnie nikt nie zasługuje na szóstkę", 

 efekt "złotego środka" – przełożony ocenia wszystkich pracowników podobnie 

według przyjętej przez siebie bezpiecznej średniej, aby "nie narażać się  

nikomu", 

 efekt potrzeby firmy – przełożony ocenia pracowników tak, aby wynik oceny 

uzasadnił takie, a nie inne traktowanie pracowników przez pracodawcę: pod-

wyżkę, awans lub ich brak. 

Czego unikać podczas rozmów oceniających? Przede wszystkim poddawania  

ocenie, czy wręcz krytyce osobowości pracownika. Należy mówić o pracy i konkret-

nych zachowaniach, a nie cechach osobowości, porównywania pracownika do  

innych osób w zespole. Przykład innych nie motywuje, chyba, że porównujemy  

konkretne wyniki. Należy także unikać obarczania pracownika odpowiedzialnością za 

sprawy, na które nie ma wpływu, kłócenia się z pracownikiem na temat oceny jego 

pracy. 

 

Etapy prowadzenia rozmowy 

1. Stworzenie stosownej atmosfery – ustalenie miejsca i czasu rozmowy,  

określenie celu i poinformowanie podwładnego, rozpoczęcie rozmowy; 

Ważne jest miejsce, w którym spotkanie ma się odbyć – lepiej, aby była to neutralna salka  

zebrań, niż gabinet przełożonego. Bardzo niewskazany jest pośpiech. Przełożony na wstępie 

powinien przypomnieć cele rozmowy i podkreślić jej znaczenie dla przyszłej współpracy.  

2. Gdzie jesteśmy? / Co się wydarzyło? 

Przełożony przypomina zakres zadań (obowiązków) oraz wymogi kompetencyjne ustalone dla 

danego stanowiska. Punktem odniesienia do oceny kompetencji są zachowania pracownika  

w różnorodnych sytuacjach zawodowych w objętym oceną okresie lub konkretne ostatnie  

wydarzenie (wydarzenia). 
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3 i 4.  Dokonanie oceny przez kierownika / Komentarz podwładnego 

LUB 

3. i 4.  Samoocena podwładnego / Ocena kierownika 

Rozmowa oceniająca to rodzaj sesji informacji zwrotnej nakierowanej na określenie działań 

rozwojowych w zakresie kompetencji. Na podstawie swoich spostrzeżeń i odwołując się do  

konkretnych faktów, przełożony omawia swoje oceny koncentrując się na sytuacjach rozbieżno-

ści między stanem pożądanym, a zaobserwowanym. Unika uogólnień i nigdy nie krytykuje  

osobowości pracownika – i tak nie da się jej zmienić. 

Pracownik ma prawo nie zgodzić się z oceną przełożonego i uzasadnić swój punkt widzenia. 

Kluczową zaś umiejętnością przełożonego jest zdolność aktywnego wysłuchania pracownika. 

Za wszelką cenę należy unikać przerywania podwładnemu i wdawania się w pełną emocji  

dyskusję, która często prowadzi do otwartego konfliktu. To nie ocena jest kluczowym elemen-

tem procesu, lecz wskazówki dotyczące rozwoju. 

5. Ustalenie planu działania 

Po podsumowaniu części oceniającej działalność podwładnego, kierownik powinien zachęcić go 

do określenia swoich oczekiwań wobec przełożonego i całej organizacji. W przeprowadzeniu tej 

niezwykle trudnej dla obu stron części rozmowy pomocne może być pytanie: "Co mogę zrobić, 

aby w przyszłości lepiej nam się współpracowało?" i /lub „Jakich działań oczekujesz od kierow-

nika w ramach wspierania Twoich kompetencji?". 

Nadrzędnym celem rozmowy oceniającej jest poprawa jakości i efektywności działań pracowni-

ka w kolejnym okresie współpracy. Plan działania mający na celu korektę sposobu funkcjono-

wania pracownika powinien zawierać: obszary wymagające poprawy; rezultaty, jakich oczeku-

jemy; działania, jakie podejmie podwładny i przełożony oraz termin ich realizacji. Tak rozbudo-

wany plan działania niezbędny jest zwłaszcza tam, gdzie ocena pracownika znacznie odbiega 

od satysfakcjonującej. 

6. Podsumowanie (nagroda/kara/pożegnanie) 

Wyznaczanie celów i zadań na dłuższy okres często wymaga wielu ustaleń i wzajemnych dekla-

racji. Dlatego też w każdym przypadku przełożony powinien dołożyć wszelkich starań, aby spo-

tkanie podsumować konkretnymi ustaleniami koncentrując się na możliwościach, a nie proble-

mach. 
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SCENARIUSZ PRZYKŁADOWEJ ROZMOWY OCENIAJĄCO-MOTYWUJĄCEJ 

Sugerowane pytania/stwierdzenia kierownika w prowadzeniu rozmowy 

1. Rozpoczęcie rozmowy: 

 Panie Adamie (ewentualnie: Adamie), na dzisiejszym spotkaniu chcę Panu dać informację 

zwrotną na temat wykonywanej przez Pana pracy. Chcę żebyśmy skupili się razem na ostat-

nich 3 miesiącach. Omówimy mocne strony Pana pracy oraz to, co może być wykonywane  

lepiej. Zastanowimy się razem, co może Pan zrobić, oraz co może Panu pomóc, aby osiągał 

Pan jeszcze lepsze rezultaty? 

2. Samoocena pracownika: 

 Patrząc na ostatnie 3 miesiące swojej pracy, z czego jest Pan najbardziej zadowolony,  

a z czego najmniej? 

 Czy jest coś, co mógłby Pan wykonać lepiej? Jeśli tak, co to takiego? 

3. Ocena pracownika przez przełożonego: 

 Jestem zadowolony z efektów Pana pracy. Uważam, że bardzo dobrze za każdym razem radzi 

Pan sobie z gromadzeniem danych statystycznych o wynikach i prowadzonych sprawach całe-

go wydziału. Skrupulatnie Pan wszystko ujmuje i trafnie wnioskuje. Doceniam też dobrą współ-

pracę w zespole i relacje, które Pan tworzy, aby otrzymać wszystkie niezbędne informacje, 

zwłaszcza, że pracuje Pan z nami dopiero od roku. 

 Pomimo Pana zaangażowania w pracę dostrzegam, że ma Pan pewne problemy z ustaleniem 

właściwej hierarchii zadań w przypadku, gdy wiele z nich realizowanych jest równocześnie.  

To czasami wywołuje opóźnienia wykonania niektórych z nich. 

 Powinien też Pan zwrócić uwagę na staranność wykonywanych opracowań. Ostatni raport 

podsumowujący wyniki naszego wydziału za II kwartał nie był wykonany zbyt starannie, jakby 

w pośpiechu. Zawierał kompletne informacje i poprawne wnioski, ale strona formalna pozosta-

wiała wiele do życzenia. Z czego to wynikało? 

4. Ustalenie celu: 

 Jak Pan wie, przystępujemy w zespole do realizacji ważnego przedsięwzięcia – pozyskania 

środków unijnych na zakup nowych środków transportu i wyposażenia o charakterze testowym. 

Chciałbym, aby podjął się Pan gromadzenia niezbędnych danych i informacji na cele projektu, 

selekcjonowania ich i prezentacji. Uważam, że Pan sobie świetnie z tym poradzi. Co Pan na to? 

 Czy ma Pan jakieś konkretne pytania związane z tym zadaniem? 
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 Ze swojej strony mogę zaproponować pomoc Pani Agnieszki w gromadzeniu informacji,  

bo będzie to czasochłonny etap i oczywiście oferuję moje wsparcie, gdyby była taka potrzeba. 

5. Podsumowanie 

 Oczekuję od Pana, że wykona Pan to zadanie profesjonalnie – merytorycznie poprawnie, termi-

nowo i starannie. Pana zadanie jest podstawą sukcesu całego projektu, a sukces projektu  

przyczyni się do rozwoju naszej organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAMIETAJ! 

 Celem rozmowy oceniająco-motywującej jest poprawa jakości i efektywności pra-

cy podwładnego, ale też zmotywowanie go do podjęcia nowych wyzwań; 

 Rozmowa oceniająco-motywująca zawsze powinna być zaplanowana i przygoto-

wana – unikaj typowych błędów; 

 Zadbaj o atmosferę zaufania i współpracy; 

 Rozmowa jest dialogiem, nie monologiem; nie popędzaj rozmówcy, jest bardziej 

skrępowany, niż ty; 

 Nawet najtrudniejsza rozmowa może okazać się konstruktywna i motywująca,  

jeśli w jej efekcie pracownik będzie realizować swoje cele i będzie to zgodne  

z celami komórki organizacyjnej i całej organizacji. 
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MOTYWOWANIE  W  PIGUŁCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASADA  PIERWSZA  –  NIE  MOTYWUJ  BEZ  PODANIA  CELU 
 
Pamiętaj! 

Efektywnie pracują te osoby, które dokładnie rozumieją, co mają zrobić i do czego 

będzie im to potrzebne. 

Cele nadają sens pracy i życiu. Motywują, podnoszą gotowość do aktywności, uwal-

niają siły i energię. Ludzie chcą nie tylko rozumieć to, co robią, lecz także chcą roz-

poznać sens swych działań. 

Zalecenia: 

 Przydzielając zadanie, dokładnie opisz, jaki chcesz osiągnąć cel; 

 Przekaż swojemu podwładnemu wszystkie informacje związane z zadaniem, 

zaczynając od spraw podstawowych; 

 Przypisuj zadania odpowiednio do wiedzy i umiejętności pracownika; 

 Tam, gdzie jest to możliwe, ustalaj cel wspólnie z pracownikami. 

 

ZASADA  DRUGA  –  LUDZIE  BĘDĄ  DZIAŁALI,  ABY  ZASPOKOIĆ   

ODCZUWANĄ POTRZEBĘ  

 
Pamiętaj! 

 Warunkiem skutecznego motywowania jest znajomość potrzeb podwładnych; 

 Występowanie potrzeby sprawia, że podwładny jest bardziej podatny na dzia-

łania przełożonego, które umożliwiają zaspokojenie potrzeby lub zmniejszają 

dyskomfort wynikający z jej niezaspokojenia; 

 Każda osoba ma indywidualną hierarchię potrzeb.  

PODSTAWOWE  ZASADY  MOTYWOWANIA 

1. NIE MOTYWUJ BEZ PODANIA CELU 

2. LUDZIE BĘDĄ DZIAŁALI, ABY ZASPOKOIĆ ODCZUWANĄ POTRZEBĘ 

3. BEZ KOMUNIKACJI NIE MA MOTYWACJI 

4. SPRAW, BY TWOJE PRZYWÓDZTWO MIAŁO WIĘKSZĄ WARTOŚĆ 

5. STWÓRZ BEZPIECZNĄ ATMOSFERĘ 

6. MOTYWUJ, OKAZUJĄC UZNANIE I DOSTRZEGAJĄC SUKCESY 
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ZASADA  TRZECIA  –  BEZ  KOMUNIKACJI  NIE  MA  MOTYWACJI  
 

Pamiętaj! 

 Komunikacja to jedno z najważniejszych narzędzi przyczyniających się do 

efektywnej realizacji zadań; 

 Udzielanie informacji zwrotnej wymaga umiejętności, szacunku i zrozumienia 

dla podwładnego; 

 Prawidłowa komunikacja jest warunkiem dobrego porozumienia w relacji prze-

łożony – podwładny oraz pracownik – pracownik. 

 

ZASADA  CZWARTA – SPRAW,  BY  TWOJE  PRZYWÓDZTWO  MIAŁO   

WIĘKSZĄ WARTOŚĆ 

 

Przywództwo polega zarówno na dobrym zarządzaniu, prowadzącym do realizacji 

zadań, jak również na dawaniu przykładu przez swoje zachowanie. 

Pamiętaj! 

 Szczerość jest podstawą nawiązania realnego kontaktu z podwładnymi.  

Autentyczni liderzy zawsze postępują zgodnie z głoszonymi przez siebie  

wartościami; 

 Motywowanie zacznij od siebie. Przełożony, który sam nie jest zmotywowany, 

nie zdopinguje ludzi do wysiłku; 

 Styl kierowania niedostosowany do osobowości podwładnego doprowadza do 

sytuacji wyzwalających negatywne emocje; 

 Nie zmusisz nikogo do robienia czegoś, czego sam nie robisz. Nie możemy 

oczekiwać i wymagać od swoich podwładnych postaw, których nie reprezentu-

jemy. 

 
ZASADA  PIĄTA –  STWÓRZ  BEZPIECZNĄ  ATMOSFERĘ 
 

Pamiętaj! 

 Stwórz dobrą atmosferę w miejscu pracy; 

 Pozwalaj na popełnianie błędów pamiętając o tym, że są zdarzeniami nie do 

uniknięcia i okazjami do nauczenia się czegoś; 

 Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej; 

 Naucz się sobie radzić z ludźmi kłopotliwymi.  
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ZASADA  SZÓSTA – MOTYWUJ,  OKAZUJĄC  UZNANIE  I  DOSTRZEGAJĄC  

SUKCESY  

Dostrzeganie osiągnięć podwładnych to jedno z najskuteczniejszych i najtańszych 

sposobów motywowania. Uznanie jest ważnym czynnikiem motywującym, kluczem 

do zwiększenia efektywności i powinno być systematycznie wyrażane. Z drugiej stro-

ny uznanie ma moc wtedy, gdy przeplata się z krytyką. Przełożony, który tylko chwali 

jest niewiarygodny, a ten, który wyłącznie krytykuje – demotywuje. Jednak w bilansie 

pochwały i krytyki powinna przeważać ta pierwsza. 

Pamiętaj! 

 Stosuj pozytywną informację zwrotną; 

 Koncentruj się na osiągnięciach podwładnego, nie na słabościach; 

 Zwracaj uwagę na pozytywne zmiany (postęp); 

 Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze; 

 Odkrywaj talenty; 

 Nagradzaj współpracę i słuchaj swojego zespołu; 

 Przywiązuj wagę do uczenia się na błędach; 

 Dobieraj pracowników do wymagań stanowiska, tak by mogli osiągnąć sukces. 
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PODSUMOWANIE – REFLEKSJA 

Nie dawaj innym ryby, tylko wędkę, żeby nikogo 
nie uzależniać od siebie  i nie robić kaleką,  
tylko aby usamodzielnić go i przystosować  
do życia. 

Motywowanie podwładnych to trudne zadanie każdego kierownika, którego celem jest 

zbudowanie efektywnego zespołu. Zwłaszcza, że należy to robić stale. Ludzie zaś przy-

zwyczajają się do naszych działań, więc trzeba stosować nowe. Nie istnieje gotowa re-

cepta na dobór idealnych motywatorów. Każdego bowiem mobilizują do pracy inne 

czynniki. Kluczem do satysfakcji i jednocześnie wzrostu motywacji wewnętrznej jest  

poznanie indywidualnych potrzeb podwładnych i dopasowanie odpowiednich narzędzi do 

poszczególnych osób. 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów związanych z motywowaniem jest właśnie 

nieznajomość indywidualnych potrzeb pracowników. Wśród przełożonych bowiem  

powszechne jest przekonanie, że większość osób motywowana jest przez te same  

czynniki i metody. Kolejny błąd to zaniedbywanie rozwoju podwładnych. Ogólnie rzec 

można, że bagatelizowanie znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji  

powoduje, że system motywacyjny nie działa. 

Nie pomniejszając ważnej, ale często przecenianej roli bodźców finansowych w moty-

wowaniu, warto doceniać różnego rodzaju motywatory pozafinansowe. Do najbardziej 

popularnych należą: właściwie dobrane zadania do posiadanych kompetencji, informacja 

o możliwości rozwoju, dobra komunikacja, aprobata i przyjazna atmosfera, wspólne 

określanie celów, optymalne wyposażenie miejsca pracy itp. 

Bez wątpienia bardzo istotnym pozafinansowym czynnikiem motywacyjnym jest mądry 

szef. Mądry, czyli taki, który traktuje swoich podwładnych z szacunkiem oraz potrafi  

jasno określić wymagania i docenić zaangażowanie. Podstawowe znaczenie w motywo-

waniu ma dobra komunikacja. Ludzie dają z siebie więcej, gdy widzą, że pracują na 

rzecz osiągnięcia sensownego, wartego wysiłku celu i wiedzą, jak ich zaangażowanie 

przekłada się na osiągnięcie sukcesów zespołu i całej organizacji. 
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DODATEK 

 

 

Ćwiczenie 1 

Motywacyjne DNA 

Proszę w pierwszej kolejności odpowiedzieć na trzy pytania części pierwszej  

kwestionariusza podkreślając właściwą część pytania, a następnie zaznaczyć  

odpowiednie zakończenie zdań (część druga kwestionariusza) wybierając odpowiedź 

a lub b. 

Część pierwsza. Test Trzech Pytań DNA:  

1. Lubisz rywalizację, czy raczej wolisz współpracować?  

2. Wolisz stabilizację, czy zmiany?  

3. Co dałoby Ci większe poczucie własnej wartości w pracy: szczere uznanie bez 

nagrody finansowej, czy same pieniądze bez pochwał? 

Część druga. Kwestionariusz 

1. Jestem osobą…  
a) przyjazną, oddaną, szukającą zażyłości w stosunkach z innymi  
b) nastawioną na osiąganie wyznaczonych celów, chcącą się wyróżniać  

2. Jestem osobą…  
a) spontaniczną i lubiącą ryzyko  
b) metodyczną i ostrożną  

3. Bliższe jest mi stwierdzenie…  
a) chcę być nagradzany za świetną pracę 
b) to co robię, czego się uczę musi być dla mnie ważne 

4. Czasem sprawiam wrażenie…  
a) osoby niezbyt pewnej siebie  
b) zbyt pewnej siebie  

5. Lubię żyć…  
a) szybko, intensywnie i z pasją  
b) stabilnie, powoli, w spokoju  

6. Wolę uznanie…  
a) publiczne od osobistego  
b) osobiste od publicznego 

7. Jestem…  
a) ostrożny i staram się przewidywać różne sytuacje, by móc się przygotować  
b) kreatywny i w nagłych wypadkach potrafię improwizować 

8. W sytuacji, kiedy trzeba wykonać zadanie grupowe….  
a) lubię przewodzić  
b) wolę, gdy przewodzi ktoś inny 
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9. Bardziej pasuje do mnie stwierdzenie…  
a) chcę mieć dobrze płatny i prestiżowy zawód  
b) jestem skłonny poświęcić nagrody finansowe i prestiż dla pracy, w której się będę 
dobrze czuł i spełniał  

10. Ogólnie jestem…  
a) zrelaksowany, otwarty, miły  
b) ambitny, wymagający, asertywny i pewny siebie  

11. Życie na wysokiej stopie…  
a) jest dla mnie bardzo ważne  
b) nie jest dla mnie aż tak ważne  

12. Jestem człowiekiem…  
a) koncentrującym się na tym, co robię i zdyscyplinowanym  
b) impulsywnym i śmiałym  

13. Gdy zastanawiam się nad przyszłością…  
a) mam na nią świadomy wpływ, to ja sprawiam, że sprawy mają taki a nie inny obrót  
b) wyznaję zasadę „co będzie, to będzie” 

14. Gdy należy skoncentrować się na detalach/ szczegółach:  
a) odczuwam dyskomfort, nie lubię tego  
b) cieszę się, że mogę się tym zająć  

15. Ważniejsze dla mnie jest raczej…  
a) pozostawienie po sobie dorobku na rzecz innych/ ludzkości  
b) gromadzenie bogactwa i zdobycie szacunku  

16. Wolę…  
a) pasować do grupy, niż się wyróżniać  
b) wyróżniać się, niż pasować do grupy  

17. Bardziej zależy mi na…  
a) stabilności i spokoju umysłu 
b) stawianiu sobie nowych wyzwań  

18. Kiedy zastanawiam się nad podjęciem pracy w przyszłości, najważniejsze 

są dla mnie… 

a) wynagrodzenie i dodatki  
b) jej charakter, czym się będę zajmował  

19. W sytuacji problematycznej…  
a) kwestionuję istniejący stan rzeczy i wprowadzam zmiany  
b) pocieszam i uspokajam ludzi  

20. To, co myślą o mnie inni jest dla mnie…  
a) bardzo ważne  
b) nieistotne, ważne że jestem szczery wobec siebie  

21. Moja mocna strona to…  
a) dostarczanie nowych pomysłów i angażowanie w nie ludzi  
b) wprowadzanie idei i dopilnowywanie procedur 
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Proszę zapoznać się z kluczem interpretacji wyników, a następnie z ich opisem. 

KLUCZ  

do interpretacji wyników 

 
Część pierwsza 

Pytanie 1  
Osoby lubiące rywalizować cechuje dążenie do wydajności (Wydajni). Mają tenden-
cję do większego zorientowania na powierzone im zadania. Osoby chętne do współ-
pracy dążą do kontaktów z innymi (Kontaktowi), są zorientowani raczej na innych 
ludzi.  
Pytanie 2  
Osoby preferujące warunki stałe mają potrzebę stabilizacji (Stabilni) - pragnienie 
konsekwencji i ustalonego porządku. Osoby wolące zmiany charakteryzują się  
potrzebą zmian (Zmienni). Stymulują ich nowe doświadczenia, a zmiany dodają 
energii.  
Pytanie 3  
Osoby wybierające uznanie cechuje system nagród wewnętrznych (Wewnętrzni), 

charakteryzują się poczuciem akceptacji i chęcią bycia potrzebnym. Osoby  

wybierające nagrody finansowe bez pochwał cechuje system nagród zewnętrznych 

(Zewnętrzni), charakteryzują się orientacją na wyniki. 

Część druga 

Zlicz uzyskane punkty w poszczególnych kolumnach. 

 

Wynik. Wpisz w poniższe miejsca pierwszą literę wyrazu oznaczającego cechę przy 
której uzyskałeś największą liczę punktów. Jeśli w którejś parze uzyskałeś taką samą 
liczbę punktów dla obu cech, przeczytaj opis danej cechy znajdujący się we wstępie 
do ćwiczenia i wybierz jedną z nich.  
 
Wynik: 

K (Kontaktowy) czy W (Wydajny): …..…….  

S (Stabilny) czy Z (Zmienny): …...…..  

W (Wewnętrzny) czy Z (Zewnętrzny): …..……. 
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OPIS WYNIKÓW 

WSW – Dyrektor 

Wydajny Stabilizacja Nagrody Wewnętrzne  

Dyrektorzy: osoby myślące strategicznie, realizujący plany i grafiki, dostrzegają 

szczegóły, są praktyczni i odpowiedzialni, konkretni, nastawieni na wykonywanie  

zadań, chcą być szczerze docenieni.  

Dyrektorów motywują: wolność od niepotrzebnych ograniczeń, możliwość zarządza-

nia własnym czasem, uznanie kolegów, możliwość rozwoju, jasna struktura, sprecy-

zowane pozytywne uwagi.  

Dyrektorów demotywują: niejasne cele, leniwi współpracownicy, „myślenie grupowe”, 

brak możliwości samodzielnego zarządzania czasem i poszukiwania rozwiązań.  

Jak realizować cele Dyrektora:  

- wyznaczaj cele konkretne i ambitne – wyzwania dodają energii,  

- kiedy to możliwe rywalizuj o kwestie istotne,  

- konsekwencja i odpowiedzialność pomogą w realizacji celu,  

- ustal plan, metoda małych kroków,  

- korzystanie z kalendarzy i arkuszy kalkulacyjnych pomogą w planowaniu. 

 
WZW – Wizjoner 

Wydajność Zmiany Nagrody Wewnętrzne  

Wizjonerzy: osoby wytrwałe, energiczne, pewne siebie, mają potencjał przywódczy, 

szybko reagują w kryzysie, myślą kreatynie, inspirujący, lubią pracować nad kilkoma 

rzeczami jednocześnie, dobrze radzą sobie z rozważaniem alternatyw, są daleko-

wzroczni i pomysłowi, lubią zmiany, dobrze pracują pod presją, są elastyczni i zwrot-

ni, z pewnością siebie zdobywają nową wiedzę, lubią wyzwania i możliwości, chcą 

być innowacyjni, pragną pracy ważnej/sensownej. 

Wizjonerów motywuje: inspirujące środowisko, nowe pomysły, szacunek współpra-

cowników, uznanie za pracę, poczucie misji.  

Wizjonerów demotywuje: sztywna struktura, monotonny plan zajęć, opóźnienia,  

detale i biurokracja.  

Jak realizować cele Wizjonerów:  

- miej możliwość wyboru, zrób listę 15 sposobów działania – przeanalizuj ją i czerp  

z każdego pomysłu,  

- stwórz konkretny plan, jeśli coś się nie sprawdza, nie brnij w to – poszukaj czegoś 

bardziej ekscytującego,  

- szczegółowo opisz dlaczego cel jest dla Ciebie ważny, jak i kto z niego skorzysta? 
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WSZ – Wódz 

Wydajność Stabilizacja Nagrody Zewnętrzne  

Wodzowie: osoby posiadające silne pragnienie osiągania wyników i dokładności, 

zdecydowane, nieugięte, niezależne, pracujący wydajnie bez nadzoru, szybko  

podejmują decyzje, lubią znać wszystkie fakty, lubią władzę, chętnie realizują własne 

plany, są dobrymi organizatorami, z łatwością ustalają zasady i procedury;  

metodycznie dążą do celów dających znaczne nagrody.  

Wodzów motywują: niezależność, publiczne uznanie, szczególne przywileje, wolność 

od zbędnej kontroli, samodzielność, czas do namysłu, uznanie ich szczególnych 

umiejętności i osiągnięć.  

Wodzów demotywują: sztywność poglądów, silna kontrola, nieefektywne systemy  

i ludzie.  

Jak realizować cele Wodza:  

- do motywacji niezbędna jest konsekwencja, lepiej zrobić coś niewielkiego, ale  

codziennie, niż codziennie zaczynać od nowa,  

- jasno określ swój cel, podziel go na części i ustal terminy realizacji,  

- od samego początku przyznawaj sobie nagrody za zrealizowane elementy pracy. 

 
WZZ – Mistrz 

Wydajność Zmiany Nagrody Zewnętrzne  

Mistrzowie: osoby lubiące wyzwania, lubią wygrywać, są czarujący i entuzjastyczni, 

umieją przekonywać do swoich racji, są naturalnymi liderami, lubią być w centrum 

uwagi, potrafią współpracować przedstawiając własne pomysły, są ujmujący i chary-

zmatyczni, doprowadzają rzeczy do końca nawet wobec znaczących przeszkód, 

trudności ich dodatkowo motywują, decyzje podejmują szybko, nie są zbyt cierpliwi  

w stosunku do innych, rzetelni negocjatorzy, skłonni do kompromisu w celu ukończe-

nia zadania.  

Mistrzów motywują: ambitne zadania, możliwość podejmowania decyzji, opłacalność, 

wolność od nadzoru i kontroli, możliwość awansu, wyznaczone terminy, skalkulowa-

ne ryzyko, popularność.  

Mistrzów demotywuje: ścisła kontrola, przewlekłe analizy, brak konstruktywnych  

działań.  

Jak realizować cele Mistrza:  

- lubisz mieć dużą liczbę zadań, ustal priorytety,  

- zaznacz konkretne godziny pracy,  

- motywuje Cię współzawodnictwo i nagrody,  

- przebieg zadań musi sprawiać Ci przyjemność. 
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KSW – Opiekun 

Kontakty Stabilizacja Nagrody Wewnętrzne  

Opiekunowie to osoby: praktyczne, godne zaufania i lojalne, dbają o pracowników  

i szczegóły przedsięwzięć, są urodzonymi przełożonymi, lubią pomagać innym odno-

sić sukcesy i walczyć o słabsze jednostki, mają metodyczne podejście do pracy, lubią 

znać fakty przed rozpoczęciem działania, szanują zwierzchników i zasady, umieją 

zachować procedury jednocześnie troszcząc się o ludzi, lubią jasne cele i sumiennie 

do nich dążą, najważniejsza jest nagroda psychologiczna – praca jest ważna i dobra 

dla innych. 

Opiekunów motywują: fakty i informacje, szacunek kolegów, szczera wdzięczność, 

prywatne uznanie, inspirujące środowisko, jasne cele, czas na planowanie, poczucie 

wagi wykonywanych zadań.  

Opiekunów demotywują: brak stabilizacji, zabieranie czasu wolnego przeznaczonego 

dla rodziny, dostrzegana nierówność, nagłe zmiany.  

Jak realizować cele Opiekunów:  

- aspiracje muszą być realistyczne, realne cele i ramy czasowe,  

- bądź dla siebie wyrozumiały, nie oczekuj perfekcyjności lecz systematycznych  

postępów,  

- zaangażuj innych, pozwól sobie pomóc, pracuj grupowo. 

 
KZW – Sojusznik 

Kontakty Zmiany Nagrody Wewnętrzne  

Sojusznicy to osoby: troskliwe, kreatywne, pielęgnujące związki z ludźmi, cieszące 

się życiem, towarzyskie, lubiane, przedsiębiorcze, pomysłowe, potrafią pójść na  

kompromis, dobrze pracujące w zespole, potrafią odnaleźć talent w innych, łączą 

troskę o innych z rozwojem osobistym, problemy traktują praktycznie i indywidualnie; 

znajdują rozwiązania, gdzie wszyscy mogą być wygrani; pragną wnieść pozytywny 

wkład do społeczeństwa, są lojalnymi partnerami, kochają przygody.  

Sojuszników motywuje: szczere uznanie, możliwość rozwoju, towarzystwo innych, 

nowe doświadczenia i inspiracje.  

Sojuszników demotywują: izolacja, sztywne grafiki, napięte terminy, tłumienie  

kreatywności, dezaprobata i konflikty.  

Jak realizować cele Sojusznika:  

- współpracuj z partnerami, ustal wspólne cele,  

- przejmuj odpowiedzialność, zastosuj metodę małych kroków, ucz się konsekwencji,  

- zastanów się dlaczego Twój cel jest ważny? 
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KSZ – Udoskonalacz 

Kontakty Stabilizacja Nagrody Zewnętrzne  

Udoskonalacze to osoby: myślące systematycznie, precyzyjne, myślące całościowo 

nie pomijając szczegółów, sumienne i zdyscyplinowane, wspierające i szanujące in-

nych, nastawione na rodzinę, ze zdefiniowanym poczuciem dobra i zła, lojalne,  

preferujące demokratyczny styl zarządzania, wymagające od innych postępowania 

według zasad, podejmują przemyślane decyzje i dbają w tym o innych.  

Udoskonalacza motywuje: dostateczna ilość czasu i informacji, kompetentni człon-

kowie zespołu, uznanie szefów, szczególne przywileje, wolność od kontroli, szczery 

szacunek.  

Udoskonalacza demotywują: napięte terminy, zbyt duży zespół, nagłe zmiany, zabie-

ranie czasu wolnego, dostrzegana nierówność.  

Jak realizować cele Udoskonalacza:  

- poszukaj mentora, proś o rady,  

- poszukaj najlepszej drogi do celu po uprzednim zastanowieniu,  

- nagradzaj się za wykonanie zadania na czas. 

 
KZZ – Badacz 

Kontakty Zmiany Nagrody Zewnętrzne  

Badacze to osoby: energiczne, podejmujące spontaniczne decyzje, lubiące przygo-

dy, spostrzegawcze, wnikliwe, rozumiejące intencje innych, ciepłe, taktowne, są  

dobrymi psychologami, zachęcają i doceniają innych, kreatywnie rozwiązują proble-

my, znajdują nietypowe rozwiązania w kryzysie, są zwolennikami współpracy  

i zachęcają do niej innych, cenią pracowitość i pragną zarazem przyjemności i satys-

fakcji płynącej z pracy, lubią zawody związane z nauką i poznawaniem ludzi.  

Badaczy motywują: inspirujące znajomości, możliwość rozwoju osobistego i awansu, 

swobodny wybór sposobu wykonywania zadań, szacunek i dobre wynagrodzenie, 

premie.  

Badaczy demotywują: rutyna, biurokracja, odizolowanie, dezaprobata, tłumienie  

kreatywności. 

Jak realizować cele badacza:  

- zorganizuj sobie zespół, baw się w grupie wspólnym zadaniem,  

- musisz mieć możliwość wyboru, zawsze rozważaj kilka opcji,  

- cały czas się nagradzaj, świętuj często nawet małe sukcesy. 
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Ćwiczenie 2 

Indywidualna analiza SWOT 

Proszę określić najważniejsze atuty i słabości w stosunku do swojej osoby jako  

kierownika (wskazując po co najmniej 5 pozycji) oraz szanse i ograniczenia organi-

zacyjne dla rozwoju kompetencji kierowniczych (wskazując po co najmniej 3 elemen-

ty) i zapisać je w odpowiednich polach otrzymanej macierzy. 

Następnie proszę ocenić znaczenie (siłę wpływu) wskazanych elementów w skali 1-5 

i ustalić sumę przyznanych punktów. 

 

Macierz SWOT 

Własne mocne strony (atuty) 

Ocena 

w skali 

1-5 

Własne słabości 

Ocena 

w skali 

1-5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Suma  Suma  

Możliwości (szanse) 

Ocena 

w skali 

1-5 
Ograniczenia (zagrożenia) 

Ocena 

w skali 

1-5 

1. 

2. 

3. 

 

 

 1. 

2. 

3. 

 

 

 

Suma  Suma  

Jako pomoc w wykonaniu ćwiczenia można wykorzystać zestawy cech i kompetencji kierowniczych.  
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Cechy i kompetencje kierownicze: 

(Cechy i kompetencje badane przez AGH w 12 polskich firmach figurujących na tzw. Liście 500 

„Rzeczpospolitej” z terenu województwa małopolskiego lub podkarpackiego – D. Lewicka, A. Orlińska-

Gondor, Poziom kompetencji polskich menedżerów personalnych – analiza na podstawie badań empi-

rycznych w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce pod red. S. Borkowskiej, Oficyna, Kraków 2007, 

cz. II, rozdz. VIII) 

 wiedza i umiejętności specjalistyczne z zakresu  ….. 

 umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy (w odniesieniu do potrzeb  

organizacji) 

 doświadczenie zawodowe 

 umiejętności kierownicze 

 umiejętności negocjacyjne 

 umiejętności komunikacyjne (umiejętność rozmowy z pracownikami, udzielanie 

porad, umiejętność współpracy z wyższą kadrą kierowniczą) 

 dobra znajomość organizacji 

 kreatywność i nastawienie na zmiany 

 umiejętność delegowania zadań 

 wspieranie rozwoju podwładnych 

 rzetelność i silna motywacja do pracy 

 spokój i opanowanie, odporność na stres 

 stanowczość i konsekwencja 

 wrażliwość i empatia 

 

Kompetencje kluczowe przywódcy przypisane 8 funkcjom kierowniczym: (R. Quinn 

 i in., Profesjonalne zarządzanie – kluczowe kompetencje kierownicze, PWN, Warszawa 2007) 

 rozumienie siebie i innych 

 skuteczne komunikowanie się 

 doskonalenie podwładnych 

 budowanie zespołów 

 grupowe podejmowanie decyzji 

 zarządzanie konfliktem 

 zarządzanie informacją poprzez krytyczne myślenie 

 radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym 

 zarządzanie podstawowymi procesami 

 projektowanie i organizowanie pracy 

 akceptowanie zmiany 

 twórcze myślenie 

 efektywność osobista 

 zarządzanie czasem 

 wyznaczanie celów 
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Dodatkowe informacje wzbogacające wiedzę o potencjale kierowniczym  

oraz jego uwarunkowaniach 
Opracowano na podstawie: L. Belker, G. Topchik, Początkujący menedżer, Wyd. Helion, Gliwice 2006 

Wpływ poziomu inteligencji na sukcesy w zarządzaniu ludźmi – IQ i EQ 

Kierownicy (menedżerowie) odznaczający się wybitną inteligencją emocjonalną,  

a więc mający wysoki współczynnik EQ, o wiele lepiej radzą sobie z zarządzaniem  

i przywództwem niż osoby o przeciętnym lub niskim EQ. Ludzie ci odnoszą większe 

sukcesy w życiu zawodowym, budują silniejsze więzi z innymi, lepiej panują nad 

stresem, motywują siebie i innych do kolejnych osiągnięć, ufają innym i wzbudzają 

zaufanie. Natomiast wysokość dobrze znanego IQ nie ma żadnego wpływu na  

sukces w zarządzaniu. Poziom IQ w znacznej mierze jest wrodzony (predyspozycje 

genetyczne), natomiast inteligencja emocjonalna jest wyuczona, a jej poziom może 

ulegać bardzo poważnym zmianom. 

Osoby o wysokim poziomie IQ są bardzo uzdolnione matematycznie, odznaczają się 

bogatym słownictwem, doskonale rozumieją język, osiągają dobre wyniki w myśleniu 

abstrakcyjnym i orientacji przestrzennej oraz mają wyjątkowe zdolności pojmowania. 

Wysoka inteligencja emocjonalna oznacza przede wszystkim uzdolnienia w opero-

waniu emocjami. EQ to połączenie umiejętności postępowania z ludźmi i dobrej  

znajomości samego siebie. W całości odnosi się więc do zarządzania ludźmi (umie-

jętność odczytywania uczuć własnych i innych osób, zdolność właściwego okazywa-

nia emocji, umiejętność automotywacji i zaszczepiania jej innym, umiejętność radze-

nia sobie ze stresem, napięciem i chaosem, a także pomaganie innym w tych  

dziedzinach). 

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie 

Sposób, w jaki postrzegamy samych siebie, decyduje o tym, czy odnosimy sukcesy, 

czy ponosimy porażki. Jeśli mamy niskie zdanie o własnych możliwościach i uważa-

my, że poniesiemy klęskę, świadomość będzie usłużnie na tę klęskę pracować.  

Natomiast jeśli cenimy się wysoko i uważamy, że z całą pewnością czeka nas  

sukces, szanse na to, że go naprawdę osiągniemy, rosną. 

Metody poprawy wizerunku 

 wizualizacja – wyobrażanie sobie robienia czegoś, co jest ważne; wyobrażenia 

te magazynuje mózg i wykorzystuje takie obrazy w przyszłości; 

 obustronna wygrana – okazywanie pozytywnego nastawienia do pracy  

podwładnych i pomaganie im w osiągnięciu sukcesu; dzięki temu lepiej  

postrzega się zarówno ich pracę, jak i swoje umiejętności menedżerskie; 

 pozytywna rozmowa z samym sobą – wysyłanie sobie pozytywnych komunika-

tów, a nie tylko analizowanie błędów i porażek. 
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Kiedy kierownik ma klasę 

Klasa – styl i elegancja w zachowaniu 

Klasa to traktowanie innych ludzi z szacunkiem, na jaki zasługują przez sam fakt,  

że są ludźmi. 

Klasa nie ma nic wspólnego ze statusem społecznym, ma natomiast wiele wspólne-

go z zachowaniem. 

Osoba z klasą nie wyraża się wulgarnie, nawet w złości; ma bogate słownictwo,  

dzięki któremu nie musi się posiłkować wulgaryzmami. 

Osoba z klasą nie musi się znajdować w centrum uwagi, pozwalając na to innym  

nie umniejsza swojej wartości. 

Osoba z klasą nie opowiada niesmacznych i rasistowskich żartów, podobnie nie  

pozwala sobie na uwagi pod adresem płci przeciwnej. 

Osoba z klasą nie mówi o swojej organizacji obraźliwie w chwili rozczarowania  

niezależnie od tego jak bardzo jest to uzasadnione. 

Osoba z klasą nigdy nie przestaje nad sobą panować i nigdy nie pali za sobą  

mostów. 

Osoba z klasą nie racjonalizuje swoich błędów – uczy się na nich i idzie dalej. 

Menedżer z klasą podkreśla słowo my, a umniejsza słowo ja. Osoba z klasą ma  

dobre maniery. 

Klasa oznacza szacunek wobec samego siebie jako podstawę szacunku wobec  

innych. 

Menedżer z klasą jest lojalny wobec swoich podwładnych. Nie uważa się za lepsze-

go od podwładnych, ale uważa że każdy ma inne obowiązki. 

Osoba z klasą nie działa pod wpływem złości lub impulsu – pozwala sobie ochłonąć. 

Osoba z klasą rozumie, że czasem mogą jej przypaść w udziale większe zasługi, niż 

powinny. To pomaga w zachowaniu równowagi w sytuacjach, kiedy zasługi zostały 

przeoczone. 

Osoba z klasą nie buduje swojej pozycji niszcząc innych. 

Osoba z klasą świeci przykładem. 
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Ćwiczenie 3 

Konstruktywna informacja zwrotna 

 

Proszę sformułować komunikat informacji zwrotnej z wykorzystaniem techniki FUKO 

w oparciu o zaprojektowane sytuacje pracownicze, z których pierwsza dotyczy  

konstruktywnej pochwały, a druga konstruktywnej krytyki. 

 

Sytuacja 1  

Monika jest bardzo ambitnym kierownikiem zespołu i chętnie podejmuje się  

nowych zadań, za które bierze całkowitą odpowiedzialność. Piotr, który jest jej 

przełożonym wie, że może na niej polegać. Przekonał się o tym kilka tygodni te-

mu, kiedy była akcja wykonania „na wczoraj” po nowemu dokumentacji wg aktual-

nych przepisów. To właśnie Monika angażowała swój zespół do bardziej wydajnej 

pracy i to ona uspokajała tych, którzy „burzyli się” przeciwko pozostaniu po godzi-

nach i brakom przerw w ciągu dnia, sama nawet łagodziła nerwową atmosferę.  

Ona też kilka dni z rzędu zostawała po godzinach, a nawet przyszła na kilka  

godzin w sobotę (mimo, że miała plany wyjazdowe). Piotr nie widzi nic niezwykłe-

go w tym, że Monika jest zaangażowana w pracę, bo przecież robi to, co należy 

do jej obowiązków. W dzisiejszych czasach wszyscy muszą się starać, a wiado-

mo, że kierownik zespołu powinien dawać przykład, wiec wszystko jest tak, jak 

powinno być. 

▪ Czy na pewno? Co należałoby powiedzieć w tej sytuacji Monice? 

 

Sytuacja 2  

Marcin jest kierownikiem zespołu. Ostatnio miał przygotować sprawozdanie  

podsumowujące działania z ostatniego kwartału. Przekazał je 4 dni po terminie. 

Sprawozdanie pod względem merytorycznym było przygotowane solidnie. Zawie-

rało wyczerpujące informacje na temat wyników już zakończonych zadań i tych, 

które są w trakcie realizacji oraz osób w nie zaangażowanych. Wnioski były  

poprawnie sformułowane. Niestety, forma sprawozdania pozostawiała wiele do 

życzenia – napisane niestarannie, wiele istotnych uwag naniesiono ręcznie,  

a niektóre strony wyraźnie świadczyły o braku dobrej znajomości edytora tekstu. 

▪ Jako przełożony postanowiłeś powiedzieć mu o tym, szczególnie, że sprawozda-

nia w takiej formie nie będziesz mógł przesłać dalej. Co mu powiesz? 


