
 

 

 

 

 

 

Co buduje, a co zabija zaangażowanie? 

Sławek Błaszczak 

 

W 2018 roku zakończyliśmy w 4Results badania z udziałem 950  menedżerów dużych organizacji. W badaniu wzięło udział 200 Top 
Managerów, 360 Middle Managerów i 390 Line Managerów. Zapytaliśmy ich o 2 rzeczy: co według nich buduje, a co zabija zaangażowanie 

w organizacji. 

 

 

 

 

 

RAPORT Z BADAŃ 



 

I. Co buduje zaangażowanie? 

 

Nasze badanie pokazało, że lider najsilniej buduje zaangażowanie, gdy: 

1. Daje możliwość swobodnego działania; 
2. Pomaga gdy są problemy; 

3. Docenia to, co robi pracownik; 

4. Ufa. 

  



 

Jak wskazują odpowiedzi badanych, z jednej strony pracownicy pragną mieć swobodę działania, a z drugiej wolą, aby szef był dostępny 
i pomagał, gdy mają taką potrzebę. Stawia to przed liderami dość duże wyzwanie - muszą być elastyczni. Jeśli chcemy angażująco zarządzać 
zespołem, to pozostawienie pracowników samym sobie często okaże się nieskuteczne. Pracownicy chcą mieć lidera obecnego, zainteresowanego 

ich pracą, rozumiejącego wyzwania z jakimi mają do czynienia, czuwającego nad całością realizowanych projektów. Poczucie, że lider im ufa, 
a jednocześnie jest w gotowości do wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemu, pozwala zespołom rozwijać skrzydła i dodaje odwagi do 

wzięcia odpowiedzialności za swoje działania.  

Wielokrotnie obserwowaliśmy reakcje liderów na feedback, że mają zbyt silne tendencje do forsowania, narzucania rozwiązań. Wielu z nich 

mówiło "bardzo proszę, nie wtrącam się, niech pokażą sami". Najczęściej ich zespoły nie były gotowe na samodzielne działania, więc taki 
eksperyment nie kończył się dobrze, a lider otrzymywał dowody, że jego dotychczasowy styl jest efektywniejszy. Wyniki badania pokazują, że 
sztuką jest zachowanie równowagi pomiędzy pomaganiem a swobodą.  

Przeprowadzone przez nas wywiady, pogłębiające zrozumienie tych wyników, pokazały bardzo ważną rzecz - jedni pracownicy, aby się 
zaangażować, potrzebują samodzielności, a inni bardziej poczucia, że lider im pomoże, kiedy napotkają na barierę. Lider musi się umieć 
odnaleźć w tych kilku rolach. 

Może pomóc mu w tym model Przywództwa Wszechstronnego, czyli takiego, w którym lider modeluje swoje nawyki, zachowania na osi styl 

forsujący – styl angażujący oraz osi styl operacyjny - styl strategiczny. Wyniki badań  PARP „Style przywództwa polskich menedżerów” 
opartych o ten model z 2015 r. (Zobacz więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/47130), w którym pytano pracowników o szefów oraz szefów 
o samych siebie, pokazują wyraźnie, że pracownicy odczuwają deficyt szefa który „wspiera, słucha i daje siłę”. Czyli brakuje im stylu 

„przywództwa angażujące” – takiego, w którym przełożony daje swobodę i angażuje , a zarazem – wspiera wtedy, kiedy jest to konieczne.  

Zarazem szefowie sami o sobie mówią, że są zbyt forsujący. Potwierdza to wniosek płynący z naszych badań, mówiący o tym, że konieczna jest 
większa elastyczność zarządzających w łączeniu różnych stylów zarządzania. 

 

 

 

 



II. Co zabija zaangażowanie?  

 

Z badania wynika, że najsilniej zaangażowanie zabija: 

1. Niedocenianie pracowników; 
2. Nadmierna kontrola; 

3. Przypisywanie sobie sukcesów pracownika; 
4. Niedotrzymywanie zobowiązań; 
5. Niesłuchanie pracownika. 

 



 Ankietowani menedżerowi stwierdzają, że najbardziej 
podwładnych demobilizuje brak docenienia. Zarazem nasze 

doświadczenie pokazują, że w firmach jest za mało 
doceniania. Jeśli menedżerowie wiedzą, że trzeba doceniać, 
to dlaczego tego nie robią? To kwestia poglądów i postaw, a 
nie umiejętności. Prowadzone przez nas wywiady pokazują, 
że liderzy najczęściej:  
- obawiają się roszczeniowych postaw pracowników, "jeśli 
będę ich chwalił to zażądają podwyżki" (to najczęstszy 
komentarz polskich liderów); 
- mają postawę "mnie nikt nie docenia, a jestem 

zaangażowany, tego samego oczekuję od ludzi"; 
- cierpią na brak czasu. 

Docenianie jest też cechą wspólnot, czyli tych grup, w 
których identyfikuje się innych ludzi jako „swoich”, w 
przeciwieństwie do „obcych” spoza grupy. Nasze 
doświadczenia pokazują, że menedżer wcale niekoniecznie 
traktuje członków swojego zespołu jako „swoich”, 
należących do kręgu zaufania. Przez to skąpią im uznania, 

szacunku, które okazują zapewne w relacjach rodzinnych, grupie znajomych, grupie zainteresowania. Tymczasem dziś młode pokolenia chcą 
pracować w „plemionach”, czyli takich zespołach, w których relacje są bliskie, a więzi – mocne. Jednak wymaga to od zarządzającego „zejścia z 
piedestału”, wypracowania bardziej partnerskich relacji, nauczenia się innych metod komunikacji. 

Drugim grzechem menedżerów jest ogromna potrzeba kontroli zgodnie z zasadą "Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza". To nasz narodowy 
nawyk wynikający z dużego deficytu zaufania w Polsce. Co więcej, ten nawyk w wielu przypadkach zdaje egzamin i dzięki kontroli 
doprowadzamy do dobrych wyników  Jest to dla wszystkich męczące, frustrujące jednak przy niskim zaufaniu okazuje się skuteczne.  

  

 



 

 

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana przeprowadzeniem badań w obszarze roli lidera w angażowaniu pracowników  -  zapraszamy do kontaktu 

z nami! 

 

Nota metodologiczna: W 2017 i 2018 roku przeprowadziliśmy w 4Results badania z udziałem 950 menedżerów dużych organizacji. Badania 
realizowaliśmy metodą PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview), rozdając menedżerom ankiety papierowe na realizowanych przez naszą 
firmę szkoleniach. W badaniu wzięło udział 200 Top Managerów, 360 Middle Managerów i 390 Line Managerów.  
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