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Na blogu opublikowałam właśnie kolejne wideo na temat budowania zespołu. 

Tym razem porozmawiamy o tym, jak motywować współpracowników do działa-
nia i czy metoda kija i marchewki nadal jest skuteczna, a jeżeli nie jest, to co jest 
skuteczną metodą. 

Serdecznie Cię zapraszam: kamilarowinska.pl. 

Jak motywować ludzi do pracy?
Kiedy znajdziesz wymarzoną osobę na dane stanowisko, pojawi się kolejne wy-
zwanie: jak sprawić, aby została w Twoim zespole jak najdłużej, była zadowolona 
i chętnie przychodziła do pracy?

Według badań Instytutu Gallupa ponad 85% osób przychodzi do pracy, bo musi, 
a jedynie 15% pracowników w skali światowej odczuwa satysfakcję ze swojej pra-
cy. Co zrobić, by mieć w zespole osoby uwielbiające swoją pracę?

Dlaczego metoda kija i marchewki nie działa i czym ją zastąpić?
Systemy kar i nagród są już dawno za nami. Nagrody i kary działają tylko na krót-
ką metę, ponieważ pracownicy dopasowują swoje działania wyłącznie do tego, by 
zdobyć nagrodę. Zaburza to ich kreatywność, nie myślą, co jest ważne dla firmy, 
a jedynie skupiają się na zdobyciu nagrody. Potem trzeba wymyślać kolejny pro-
gram motywacyjny, lojalnościowy, obudzić na nowo w pracownikach potrzebę na-
grody itd. To prowadzi do tego, że pracownicy są nastawieni wyłącznie na zdoby-
wanie nagród i unikanie kar. Co więcej, z każdym kolejnym cyklem ich motywacja 
słabnie, a nagrody muszą stawać się coraz większe i większe. 

Zresztą takie zewnętrzne motywatory działają tylko w przypadku powtarzalnych, 
rutynowych zadań. Obecnie większość zawodów to zawody kreatywne, a ludzie 
potrzebują czegoś więcej, by czerpać satysfakcję z pracy. Jak zatem ich motywo-
wać?

Edward Deci i Richard Ryan z Uniwersytetu w Rochester opracowali teorię autode-
terminacji, na którą składają się trzy elementy wewnętrznej motywacji. 

Potrzeba autonomii – pierwszy element
Pierwszy element teorii autodeterminacji to potrzeba autonomii. Oznacza ona sa-
modzielność i niezależność, ale także zdolność do odpowiedzialnego kierowania 

http://kamilarowinska.pl
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swoimi poczynaniami i branie odpowiedzialności za swoje działania. Dzisiaj wska-
zywanie pracownikowi palcem, co ma zrobić, już nie działa – to może jedynie zabić 
w nim chęć do pracy. 

Ta potrzeba autonomii dotyczy trzech obszarów. Pierwszy obszar to zadania, czyli 
to, czym pracownik się zajmuje, oraz czas, czyli kiedy zamierza to zrobić. Kolejny 
obszar odnosi się do tworzenia zespołów – z kim pracownik może współpraco-
wać, a ostatni dotyczy techniki, czyli w jaki sposób praca ma zostać wykonana.

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 firm. Połowa z nich pozwalała pra-
cownikom na autonomię, a druga połowa bazowała na autorytarnym zarządzaniu. 
Te pierwsze firmy rozwijały się cztery razy szybciej i miały o 30% większe obroty. 
Zastanów się, jak możesz dać pracownikom więcej przestrzeni do wykonywania 
zadań we własny sposób zamiast pokazywania im wszystkiego palcem.

Dążenie do mistrzostwa – drugi element
Drugi element składający się na wewnętrzną motywację to dążenie do mistrzo-
stwa i podnoszenie swoich kompetencji. To naturalne, że jako szef czy menedżer 
wyznaczasz ludziom zadania. Ale ograniczając się do tego, nie wzbudzisz w pra-
cownikach zaangażowania. 

Ludzie mają w swej naturze to, że pragną być coraz lepsi, chcą rozwijać umiejęt-
ności. Aby tak się stało, musimy stawiać czoła wyzwaniom, ale muszą one być na 
granicy naszych możliwości i umiejętności, a jednocześnie nie mogą sprawić, że 
popadniemy w rutynę. Innymi słowy: zespół zaangażowany to taki zespół, który 
nieustannie się rozwija. Do Ciebie należy to, aby dać swoim ludziom przestrzeń do 
rozwoju. Jak to zrobić? 

Przede wszystkim przekazuj ludziom odpowiedzialność za to, czym się zajmują, 
za dowiezienie projektu do końca. Musisz przestać być ich nianią. To może być 
trudne dla osób, które mają dużą potrzebę kontroli – są niczym żandarmi, którzy 
kontrolują pracowników. Ale nie możesz być ani żandarmem, ani nianią – masz 
być partnerem w biznesie dla swoich współpracowników. 

Podsumowując: przekaż odpowiedzialność za zadania i upewnij się, że Twoi ludzie 
wiedzą, co i jak mają wykonać. Zapewnij ich, że mogą liczyć na Twoje wsparcie, 
jeżeli pojawią się trudności. Natomiast jeżeli musisz kontrolować ludzi, to znaczy, 
że rekrutacja była nieudana albo że Twoi ludzie nauczyli się bezradności z powodu 
Twojego dotychczasowego stylu zarządzania.
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Bycie częścią czegoś większego – trzeci element
Ostatni, trzeci element to bycie częścią czegoś większego – projektu, misji – oraz 
znajomość celu. Ludzie mówią czasem, że „zmarnowali na coś czas”. Czy też tak 
masz i stwierdzasz czasem, że coś nie miało żadnego sensu? Jak się z tym czujesz? 
Mnie w takich sytuacjach krew zalewa, bo wiem, że straciłam czas, którego już nie 
odzyskam. 

Takich uczuć doświadczają też ludzie, którzy pracują bez celu. Robią coś, ale nie 
wiedzą, do czego to prowadzi, jaki to ma wpływ na innych i czy w ogóle ma sens. 
Niektórzy mówią, że czują się trybikiem w maszynie. To dlatego tak ważne jest, 
aby zespół znał cel swoich działań. Nawet jeśli jest to część większego projektu, 
Twoi ludzie muszą wiedzieć, w jaki sposób to wpływa na firmę, na klientów, a może 
nawet na świat. 

Rodzimy się, by być graczami, a nie pionkami. Pamiętaj o tym, gdy będziesz wspie-
rać swój zespół. Jak powiedział znany psycholog Mihály Csíkszentmihályi: nie mo-
żesz mieć doskonałego życia, nie będąc częścią czegoś większego i trwalszego niż 
Ty sam. O tym z pewnością pamiętają również Twoi współpracownicy.

TAK, ZAPISUJĘ SIĘ

https://rowinskabusinesscoaching.com/aff/,zm-v2/jak-zbudowac-zespol-marzen-konferencja-online?utm_source=zm-v2&utm_medium=pdf&utm_campaign=zm-kampania
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