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JAKI JEST
ZMOTYWOWANY
PRACOWNIK I JAKIE
KORZYŚCI PRZYNIESIE
PRACODAWCY?

Zagłębiając się w etymologię słowa
„motywacja” poznamy jego łacińskie
pochodzenie od słowa movere,
oznaczającego: poruszać się, wzbudzać,
wywierać wpływ, podniecać, nakłonić.  SJP
podaje definicję słowa motywacja jako:
zbiór czynników skłaniających do
działania; natomiast Encyklopedia PWN
wyjaśnia jego znaczenie następująco:
„proces regulacji psychicznych, nadający
energię zachowaniu człowieka i
ukierunkowujący je; może mieć charakter
świadomy lub nieświadomy”.
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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL

I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?

C y k l  a r t y k u ł ó w  a u t o r s t w a  M i c h a ł a  Ż a r o w s k i e g o
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Natomiast źródłem, które postanowiłem
przytoczyć, obrazując powiązanie pojęcia
motywacja z działaniami pracownika jest
czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"
(2014, nr 2, 34—37, Istota i znaczenie
systemu motywacyjnego w
przedsiębiorstwie). Autor publikacji
Radosław Wiśniewski (Uniwersytet
Szczeciński) wskazuje, iż często przyjmuje
się, że motywacja to zbiór psychicznych
procesów powodujących pobudzenie,
ukierunkowanie i wytrwałość w
zachowaniach jednostki ukierunkowanych
na osiągnięcie celu. Ponieważ motywacja
wpływa na ludzkie działanie i jego efekty,
toteż zaczęto bacznie obserwować i badać
czynniki na nią wpływające oraz
formułować teorie motywacji. Kwestią
czasu było tylko wykorzystanie teorii
motywacji w środowisku pracy do
osiągania wyznaczanych celów i realizacji
zadań przez pracowników.

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2084-963X
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-96da106d-42af-3f12-8228-9715f71364da
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-58170444-8a46-3d9a-8fb0-80a8852edd6c


"CZY WIESZ 
W OGÓLE CZEGO

CHCĄ
PRACOWNICY?" 

O określenie zmotywowanego
pracownika pokusiła mnie lektura
książki Klausa Kobjoll’a „Szybciej lepiej
więcej (sztuka motywowania
pracowników)”, tym bardziej, że Klaus
Kobjoll to właściciel hotelu, prelegent,
człowiek sukcesu, wreszcie praktyk,
który swą bogatą wiedzą i
doświadczeniem chce podzielić się z
innymi. W swoim dziele autor próbuje
odpowiedzieć na wiele pytań, które
zadają sobie współcześni managerowie i
liderzy, m.in.: Jak ważną rolę w
odnoszeniu sukcesów odgrywa wizja? Jak
reagować na błędy? Czy wiesz w ogóle
czego chcą pracownicy? 

Uważam, że zdobycie
unikalnej wiedzy na

temat potrzeb
pracownika jest

kluczem do sukcesu i
kamieniem milowym w
procesie budowania

jego motywacji.

Uważam, że zdobycie unikalnej wiedzy
na temat potrzeb pracownika jest
kluczem do sukcesu i kamieniem
milowym w procesie budowania jego
motywacji. Ważna jest również kwestia
jego zaangażowania. Zaangażowany
pracownik według mnie, to taki, który
identyfikuje się z misją firmy, a jego
cele pokrywają się z celami pracodawcy.
Jeżeli te będą rozbieżne to trudno
będzie osiągnąć wspólny sukces.
Zaangażowany pracownik powinien
wykonywać swoje obowiązki rzetelnie,
ze starannością oraz należytym
poświęceniem. Jeżeli widzę, że
pracownik zespołu, którym kieruję nie
ogranicza się tylko do ustalonych
procedur obsługi i wyznaczonych
standardów, a potrafi wyjść poza
określone ramy i dodać w procesie
obsługi gości swoje wartości, w celu
podwyższenia jakości tego procesu, to
śmiało mogę nazwać takiego pracownika
zaangażowanym. 
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LISTA PRZEBOJÓW
TO 10

NAJPILNIEJSZYCH
POTRZEB

PRACOWNIKÓW W
ŻYCIU

ZAWODOWYM. 

Pragnę również podkreślić, że dużą rolę
w tym przypadku odgrywa również
pracodawca, który powinien na każdym
etapie współpracy jasno komunikować
pracownikowi jego cele, wyznaczać
nowe i sprawdzać czy zostały osiągnięte.
Czy zaangażowany pracownik to
zmotywowany pracownik? Z pewnością
tak! Z własnego doświadczenia oraz
dzięki sukcesom jaki odnosił zespół
kierowany przeze mnie, mogę śmiało
powiedzieć, że czynnikiem budującym
zaangażowanie i motywację pracownika
jest sprzyjająca atmosfera pracy oraz
przełożony, który potrafi zainspirować
swój zespół i poszczególnych jego
członków. Dla jednych budują tą
atmosferę przełożeni, którzy mają
ogromny wpływ na jakość pracy swoich
podwładnych; dla innych będą to
warunki pracy, jak: miejsce pracy,
dodatkowe benefity, prestiż organizacji;
a jeszcze dla innych możliwość
wyrażania swoich pomysłów, idei i
możliwość wpływania na zmiany w
organizacji. 

Jednak wspólnym mianownikiem dla
powyższych zawsze będą sprzyjające
warunki pracy uwzględniające szereg
czynników. Celowo nie wspomniałem o
czynnikach płacowych, gdyż jak
wykazały badania, te budują
zaangażowanie i motywują tylko
krótkofalowo. 

Wracając do Klausa Kobjoll’a i jego
dzieła „Szybciej lepiej więcej”,
poznajemy tam „listę przebojów”, którą
jak twierdzi autor, uwzględniając w
pracy ze swoimi ludźmi, uzyskamy
wzrost motywacji u nich, a fluktuacja
powinna spaść o połowę. Wspomniana
lista przebojów to 10 najpilniejszych
potrzeb pracowników w życiu
zawodowym. 
„W mojej firmie, w zespole marketingu
do spraw pracowniczych, nie zajmujemy
się niczym innym jak tylko pięcioma
pierwszymi punktami z "listy
przebojów" (ankiety potrzeb), a więc
tymi, które wynikają z ankiety i badań
przeprowadzonych wśród pracowników”
– napisał Kobjoll.
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Współpracownicy wypunktowali na
pierwszym miejscu: uznanie za dobrze
wykonaną pracę. „Takie uznanie nie
kosztuje nic - ani feniga. Wymaga to
tylko poruszenia mózgownicą, pewnego
przemyślenia…”. Na drugim miejscu
ankietowani pracownicy stawiają
dokładną znajomość produktów i
postawienie celów firmy. „Nasi
pracownicy chcą to wiedzieć. Czym lub
z czego firma żyje? Nie mają ochoty
pracować w firmie, w której nie
wiadomo, co zdarzy się za 10, 30 lub 50
lat. Chcą oni całkiem dokładnie znać
cele i zamiary, poznać wizję oraz znać
produkty i nowe wyroby; skąd one
pochodzą, jak są wytwarzane –
współpracownicy chcą wiedzieć
wszystko, na samym końcu pytają o
pieniądze”. Na trzecim miejscu
uplasowało się zapoznanie z osobistymi
kłopotami pracowników. Pracownicy
oczekują, że jeśli mają jakiś osobisty
kłopot czy problem, to pracodawca
pomoże im go rozwiązać. I tutaj
przytoczę pewne badanie
przeprowadzone na 10 najlepszych
amerykańskich przedsiębiorstwach.
Thomas J. Peters - amerykański pisarz,
praktyk, autor bestsellerów z zakresu
zarządzania w swoich trzech
publikacjach (W poszukiwaniu
najlepszych wyników, Wydajność
wynikiem namiętności, Kreatywny
chaos) bada wspólne cechy najlepiej
prowadzonych przedsiębiorstw w USA.
Chce on uzyskać odpowiedzi, dlaczego
właśnie te firmy są znacznie lepsze od
innych i odnoszą sukcesy. Jedną ze
wspólnych cech wspomnianych
przedsiębiorstw było właśnie kierowanie
przez spacerowanie po zakładzie. We
wspomnianych zakładach kadra
kierownicza chodzi po wydziałach i
prowadzi prywatne rozmowy, to wypije
kawę lub wodę i mówi: "Ach tak, ma pani
komunię dziecka w przyszłą niedzielę. A
ilu krewnych pani zaprosiła? A skąd pani
weźmie tyle krzeseł? Może weźmie pani
je od nas z firmy!" itp., itp. 

Jak pracownik może pozbyć się swoich
osobistych kłopotów, jeśli nie
prowadzimy z nim żadnych rozmów
prywatnych?

Na czwartym miejscu ankiety pojawiło
się pewne i bezpieczne miejsce pracy,
którego wyznacznikiem jest całkowita
przejrzystość. Jak pracownik może być
pewny swego miejsca pracy, jeśli nie zna
przychodów i zysków z danego
stanowiska? Poza tym potrzebuje on
regularnego i uczciwego oceniania. W
tym przypadku nieodzowne są prawda i
przejrzystość kryteriów oceny. Jeśli
oceniamy bez uprzedzeń i uczciwie, a
ponadto nie człowieka, ale jego pracę i
działanie, to nie zranimy go.
Jak podkreśla autor do tej pory ta
koncepcja nie kosztowała nas ani grosza.
Natomiast przy omawianiu piątego
miejsca, dochodzimy do dobrych
zarobków. I tutaj Klaus Kobjoll dobre
zarobki uważa za czynnik higieniczny,
tak jak krem po goleniu lub krem na
noc. Jeden potrzebuje go trochę więcej,
drugi trochę mniej. Częstym błędem
popełnianym przez szefów jest
zatrzymywanie pracowników, którzy
noszą się z zamiarem odejścia z firmy,
za pomocą gratyfikacji finansowych.
Taki pracownik wychodząc z biura,
pomyśli sobie – jeszcze trochę tu
zostanę. Nie potrwa to długo i
pracownik zjawi się ponownie. Wyższe
wynagrodzenie samo w sobie nie załatwi
sprawy i nie utrzymamy pracownika.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Bestseller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie


Inne punkty tej ankiety, takie jak
interesująca praca, lojalność wobec
firmy, dobre warunki pracy nie są tak
istotne. Ciekawe jest też to, że
uprzejmość kadry kierowniczej została
potraktowana przez pracowników jako
dość ważna. Jest to istotne w dużych
koncernach, gdzie kadra kierownicza za
swoje główne zadanie uważa obnoszenie
się ze swoimi tytułami typu: asystent,
manager i tym podobne, wypisanymi na
pozłacanych wizytówkach. Takich
zabiegów pracownicy nie lubią. 

Pracownik, którego „lista przebojów”
zostanie zrealizowana co, jak
udowodniły badania, nie jest przesadnie
trudne i dodatkowo nie wymaga
nakładów finansowych, będzie
zmotywowany i przyniesie pracodawcy
szereg korzyści. Dlatego motywowanie
pracowników jest zaliczane do
podstawowych obowiązków kadry
kierowniczej. Poznanie i zaspokojenie
indywidualnych potrzeb pracowników
sprawi, że motywowanie ich będzie
skuteczne. Taka wiedza pozwala na
dostosowanie motywatorów do
konkretnych osób. Przynosi to
zwiększenie zadowolenia pracowników z
wykonywanej pracy oraz ich
zaangażowania, skłania ich do większej
aktywności w wywiązywaniu się z
obowiązków zawodowych a finalnie
wpływa na dobre wyniki finansowe
firmy.
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