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MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE PRACOWNIKÓW

UmiejÚtnoĂÊ motywowania pozafinansowego jest jednÈ z najwaĝniejszych
cech szefów. Kaĝdy zarzÈd ĝÈda od menedĝerów, ĝeby zwiÚkszali efektywnoĂÊ
pracowników i jednoczeĂnie redukowali wydatki w poszukiwaniu oszczÚdnoĂci.
¿aden przeïoĝony nie dysponuje takim systemem wynagrodzeñ, który w peïni
zadowoli pracowników. Kaĝdy z nas chciaïby zarabiaÊ wiÚcej, niĝ oferuje mu
pracodawca. Zwierzchnikom nie pozostaje nic innego, jak poszukiwaÊ metod
pozafinansowych. Metoda dobrze dobrana do konkretnego podwïadnego zdziaïa
wiele, nie rozwiÈĝe jednak wszystkiego. Warunkiem skutecznoĂci motywowania
pozafinansowego jest poïÈczenie go z dobrym systemem wynagrodzeñ. ¿eby
w peïni zadowoliÊ pracowników, trzeba speïniÊ trzy warunki jednoczeĂnie.
x

Naleĝy znaleěÊ boděce pozafinansowe indywidualnie dopasowane
do kaĝdej osoby.

x

Trzeba poïÈczyÊ je z w miarÚ zadowalajÈcym wynagrodzeniem
podstawowym.

x

Warto wynagrodzenie wzmocniÊ prostym i osiÈgalnym systemem
premiowym.

O systemie wynagrodzeñ piszemy w innym rozdziale. Tu chcemy przedstawiÊ najwaĝniejsze reguïy motywowania pozafinansowego. Chcemy teĝ zastanowiÊ siÚ, w jakich sytuacjach szef manipuluje podwïadnym, pozorujÈc
motywowanie.

JedenaĂcie zasad motywacji
1. Motywowanie zacznij od siebie.
2. Nie motywuj bez podania celu.
3. NieosiÈgalne cele demotywujÈ.
4. Wspólne okreĂlenie celu motywuje.
5. Nie motywuj innych, dopóki nie poznasz ich potrzeb.
6. Motywuj, umoĝliwiajÈc rozwój.
7. Nie oczekuj, ĝe motywacja trwa wiecznie.
8. Motywuj, dostrzegajÈc sukcesy.
9. Etyczne wspóïzawodnictwo motywuje.
10. ElitarnoĂÊ motywuje.
11. PrzynaleĝnoĂÊ do grupy motywuje.
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SpisaliĂmy tych jedenaĂcie praw motywacji w oparciu o nasze doĂwiadczenia menedĝerskie i trenerskie. Powstaïy one jako wynik przeróĝnych sytuacji, przeĝytych przez nas i setki menedĝerów, z którymi mieliĂmy okazjÚ rozmawiaÊ. Na pewno nie sÈ one aksjomatem, pewnie moĝna je zmodyfikowaÊ.
Warto jednak o nich pamiÚtaÊ, poniewaĝ — zgodnie z opiniami wielu szefów
— ci, którzy ich przestrzegajÈ, osiÈgajÈ wiele. PotrafiÈ nie tylko skutecznie
kierowaÊ swoimi zespoïami. Co waĝniejsze, ich podwïadni sÈ zadowoleni z pracy, a swojego szefa obdarzajÈ zaufaniem i szacunkiem.

1. Motywowanie zacznij od siebie
Przeïoĝony, który sam nie jest zmotywowany, raczej nie zdopinguje do wysiïku
podwïadnych. atwo rozpoznaÊ szefa, który nie ma motywacji — kaĝde jego
dziaïanie niesie w sobie „ziarno faïszu”. Kaĝdy podwïadny dostrzeĝe niespójnoĂÊ pomiÚdzy zachowaniem szefa a jego usiïowaniem zmotywowania podopiecznego. W rezultacie takie dziaïanie stanie siÚ niewiarygodne. Nie przekona i czÚsto odniesie niezamierzony, odwrotny skutek.
SprzecznoĂÊ w komunikacji werbalnej i niewerbalnej demaskuje zdemotywowanego szefa. Caïa jego postawa i wszystkie wypowiedzi sÈ czytelnymi
sygnaïami dla podwïadnych. Menedĝer mówi: „Pracujcie ciÚĝej”, ale w jego
twarzy widaÊ zmÚczenie i wypalenie. Podwïadni zadziaïajÈ na zasadzie lustrzanego odbicia. PowiedzÈ: „BÚdziemy pracowaÊ ciÚĝej”, po czym zachowajÈ siÚ
tak, jakby byli bardziej wypaleni od swojego szefa.
OczywiĂcie, przykïad idzie z góry takĝe w innych kwestiach. Niepunktualny szef nie moĝe wymagaÊ punktualnoĂci od innych. Niechlujny przeïoĝony naraĝa siÚ na ĂmiesznoĂÊ i utratÚ wiarygodnoĂci, jeĂli ĝÈda od pracowników eleganckiego ubierania siÚ.

Przykïad
Znamy szefa, który jest bardzo zajÚty budowÈ wïasnego domu. Wpada przed
poïudniem do pracy na dwie godziny i po odbyciu kilku rozmów telefonicznych
znika na lunch. Ponownie pojawia siÚ przed szesnastÈ. W dwie godziny póěniej juĝ nie ma go w biurze. Codziennie powtarza pracownikom, ĝe zarzÈd
oczekuje od nich lepszych rezultatów.
Nie wyobraĝamy sobie, jak dajÈc taki przykïad, jest w stanie skutecznie
motywowaÊ swój zespóï do pracy.
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2. Nie motywuj bez podania celu
Podejmujemy tylko takie dziaïania, w których widzimy sens. Jeĝeli nie dostrzegamy celu, do którego chcemy dotrzeÊ, po prostu nie zaczynamy dziaïaÊ.
Nie ma powodu angaĝowaÊ siÚ w poczynania, które w naszej opinii wiodÈ donikÈd. Motywacja dotyczy dÈĝenia ku przyszïoĂci, a bez celu takie dziaïanie jest
niemoĝliwe.
Menedĝer, który przydziela swoim podwïadnym zadania do wykonania,
musi poinformowaÊ, jaki jest ich cel. Pracownicy zawsze majÈ mniej informacji od swojego przeïoĝonego. Nie znajÈ dïugofalowych planów i strategii firmy,
majÈ wÚĝszy obraz dziaïañ organizacji. Istnieje ryzyko, ĝe w niektórych swoich
obowiÈzkach nie bÚdÈ widzieÊ gïÚbszego sensu. Szef, który wytïumaczy, jaki
jest powód kaĝdego dziaïania, zdobÚdzie zaangaĝowanie podopiecznych. Wystarczy tylko, ĝe zrozumiejÈ, do czego ich poczynania przydadzÈ siÚ firmie.

Przykïad
W duĝej firmie budowlanej nikt nie lubiï pisaÊ raportów. Dla wiÚkszoĂci osób
byïa to przykra koniecznoĂÊ, przez którÈ trzeba przebrnÈÊ, wysïaÊ i mieÊ ĂwiÚty
pokój. Powód byï prosty — pracownicy nie wiedzieli, w jaki sposób zostanÈ wykorzystane informacje z ich raportów. Szefowie oskarĝali swoich ludzi o lenistwo
i ignorowanie obowiÈzków. Tymczasem wystarczyïo jedno spotkanie, w czasie
którego zaïodze wytïumaczono, do czego przydajÈ siÚ raporty i ile z nich jest
korzyĂci. Podwïadni dostrzegli sens raportowania i przestawali wypeïniaÊ je na
odczepnego. Wpisywali rozwaĝne informacje, wierzÈc, ĝe wpïynÈ na funkcjonowanie organizacji. JednoczeĂnie zaproponowali usprawnienia — takie modyfikacje raportów, które nie obniĝÈ ich wartoĂci, a uïatwiÈ pisanie.

3. NieosiÈgalne cele demotywujÈ
Wyznaczanie celów zgodnie z reguïÈ SMART jest powszechnie znanÈ zasadÈ.
Dla przypomnienia — cel musi byÊ jasno okreĂlony i mierzalny. Ambitny, ale
jednoczeĂnie realistyczny. Termin jego osiÈgniÚcia musi byÊ znany.

Przykïad
Handlowiec, któremu szef sprzedaĝy powie: „Sprzedawaj jak najwiÚcej”, zwiÚkszy
swoje wysiïki w niewielkim stopniu i na krótki czas. Jeĝeli jednak zostanie mu
postawiony cel: „Do koñca kwartaïu musisz sprzedaÊ naszych produktów za
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100 000 zïotych”, to mierzalnoĂÊ i terminowoĂÊ zadania zmusi go do podjÚcia
konkretnych dziaïañ. Nie daje to gwarancji sukcesu, ale znaczÈco zwiÚksza
szanse zrealizowania zadania.
JeĂli cel jest nieosiÈgalny, zamiast motywowaÊ, frustruje i silnie demotywuje
pracownika. Obraca siÚ teĝ przeciwko szefowi, który go ustaliï. Podwïadny
postrzega go jako niewiarygodnego fantastÚ, nieliczÈcego siÚ z pracownikami.

Przykïad
W 2005 roku w ramach dziaïalnoĂci Training Partners prowadziliĂmy doradztwo
w firmie produkcyjnej, której kierownictwo poprosiïo nas o analizÚ sytuacji.
Jednym z gïównych problemów byïo duĝe zróĝnicowanie postaw pracowników
— od silnej motywacji do gïÚbokiej niechÚci.
Okazaïo siÚ, ĝe wszystkie zespoïy produkcyjne miaïy naïoĝony ten sam
plan, pomimo duĝych róĝnic w doĂwiadczeniu zawodowym czïonków grup.
Firma, w zwiÈzku ze swoim rozrostem, zatrudniïa wielu nowych pracowników,
tworzÈc z nich odrÚbne zespoïy produkcyjne. Zespoïy zïoĝone ze „starych wyjadaczy” radziïy sobie z planem produkcji bez kïopotów. Nowicjusze, którym
przyszïo zmierzyÊ siÚ z identycznym planem, czuli, ĝe jest dla nich nieosiÈgalny.
Zbyt wysoko postawiona poprzeczka, zamiast motywowaÊ ich do dziaïania, rodziïa niepokój i odbieraïa ochotÚ do pracy.
Warto teĝ pamiÚtaÊ, ĝe dla wielu ludzi postawienie zbyt ïatwego do osiÈgniÚcia celu nie rodzi motywacji i nie prowokuje do skutecznego dziaïania.
Pracownik powinien mieÊ poczucie, ĝe sukces jest moĝliwy do osiÈgniÚcia,
ale jednoczeĂnie niepewny. Ta zaleĝnoĂÊ zostaïa zauwaĝona przez Davida
McClellanda i Johna Atkinsona i nazwana krzywÈ 50% poziomu motywacji.

4. Wspólne okreĂlenie celu motywuje
WiÚkszoĂci z nas nie motywujÈ cele, które narzucono nam odgórnie. Udziaï
pracowników w okreĂlaniu celów przynosi wiele korzyĂci. Za wspólnie ustalony cel pracownik bierze wspóïodpowiedzialnoĂÊ, a skoro czuje siÚ wspóïautorem, utoĝsamia siÚ z nim i jest bardziej zaangaĝowany w jego realizacjÚ. Czuje, ĝe odpowiada za wynik swojego dziaïania. Taka osoba chÚtniej przekonuje
innych wspóïpracowników do realizacji wspólnie opracowanego zadania.
Dziaïa tu reguïa konsekwencji: „Jeĝeli siÚ zgodziïem, powinienem to teraz
wykonaÊ”. Pracownik nie bÚdzie w przyszïoĂci kwestionowaï ustaleñ, na które
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wczeĂniej zgodziï siÚ w rozmowie z przeïoĝonym. Warunkiem takiej Ăwiadomej zgody jest przeprowadzenie rozmowy w sposób otwarty dla obu stron
oraz partnerskie relacje panujÈce miÚdzy szefem a podwïadnym.

Przykïad
Przez osiem lat kierowaïem zespoïami sprzedaĝowymi w dwóch firmach farmaceutycznych. Poniewaĝ byïem bezpoĂrednim przeïoĝonym handlowców, nieustannie musiaïem godziÊ ich interesy z planami naszych szefów i wïaĂcicieli.
CzÚsto byïy to interesy sprzeczne.
Z jednej strony byliĂmy nieustannie naciskani przez zarzÈd. „Chcemy, ĝebyĂcie w tym roku zdobyli kolejne 3% rynku”, „Kiedy wreszcie osiÈgniecie sprzedaĝ przekraczajÈcÈ...”. Tu padaïa suma w szwajcarskich frankach, która zawsze
budziïa nasz opór, a niekiedy przeraĝenie.
DrugÈ stronÈ byli przedstawiciele medyczni, którzy mieli te plany wykonaÊ.
Kaĝdy nowy „target” przyjmowali z gïoĂnymi okrzykami protestu, poddajÈc w wÈtpliwoĂÊ zdrowy rozsÈdek naszych pryncypaïów.
I tak to, rok po roku, pomimo lamentów, mniej lub bardziej wypeïnialiĂmy
naïoĝone na nas plany sprzedaĝy. Z jednej strony „My — handlowcy”, z drugiej
„Oni — zarzÈd”, a poĂrodku ja, szef sprzedaĝy. Tïumaczyïem swoim zwierzchnikom, ĝe poprawienie wyników sprzedaĝy to dïugotrwaïy proces. Na szczÚĂcie,
wystarczaïo im cierpliwoĂci i potrafiliĂmy wspólnie dotrwaÊ do momentu, kiedy
osiÈgane przez nas wyniki zadowalaïy wïaĂcicieli firmy.
Przez pierwsze piÚÊ lat nieustannie uspokajaïem sfrustrowanych handlowców utyskujÈcych, ĝe „Oni nigdy nie potrafiÈ ustaliÊ realnego planu, a My musimy to potem sprzedaÊ”. Moje tïumaczenia i ïagodzenia jedynie poïowicznie
rozwiÈzywaïy sytuacjÚ. Po kilku miesiÈcach konflikt wybuchaï ponownie, a ja
miotaïem siÚ miÚdzy przedstawicielami medycznymi a naszymi przeïoĝonymi.
W szóstym roku pracy miaïem tego serdecznie dosyÊ i zmieniïem strategiÚ.
W listopadzie otrzymaïem od zarzÈdu plan sprzedaĝy na przyszïy rok. Byï wyznaczony dla poïudniowej poïowy Polski, za którÈ odpowiadaïem. Byïo to tylko
szeĂÊ liczb — budĝet do dyspozycji, plan caïoĂciowy oraz jego rozbicie na cztery
grupy produktów, które sprzedawaliĂmy. MojÈ rolÈ byïo rozdzieliÊ te wartoĂci
(w rozbiciu na poszczególne leki) pomiÚdzy podlegïych handlowców z uwzglÚdnienie moĝliwoĂci regionów, w których pracowali. Z reguïy zabieraïo to dwa
dni wyliczeñ, porównywania i dopasowywania do realiów kaĝdego terytorium.
Po dwóch dniach kaĝdy przedstawiciel otrzymywaï swoje cele sprzedaĝowe
i ruszaïa lawina protestów.
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Tym razem plany podzieliliĂmy w inny sposób. W samo poïudnie caïy zespóï, od Lublina po Wrocïaw, zjechaï w umówione miejsce pod Krakowem.
Przedstawiïem swoim podwïadnym, jaki plan naïoĝono na naszÈ poïowÚ Polski
oraz jak ma on siÚ rozïoĝyÊ pomiÚdzy grupy produktów. Po czym poprosiïem:
„To teraz rozdzielcie te plany pomiÚdzy siebie tak, ĝebyĂcie byli zadowoleni”.
Na tym moja rola niemal siÚ zakoñczyïa, jedynie od czasu do czasu handlowcy pytali mnie o opiniÚ lub informacjÚ o którymĂ z regionów. Popijaïem
kawÚ i obserwowaïem, jak dzielÈ miÚdzy siebie plany sprzedaĝy kaĝdego leku.
Robili to bardzo skutecznie, w peïni rozumiejÈc, ĝe jakoĂ muszÈ siÚ dogadaÊ.
Przy okazji pokazywali, na ile dobrze znajÈ podlegïe terytoria i jak potrafiÈ negocjowaÊ. Po trzech godzinach plany byïy rozdysponowane, a ja jedynie je zatwierdziïem. Kolejna godzina upïynÚïa na podzieleniu budĝetu proporcjonalnie
do ustalonych wartoĂci sprzedaĝy. A potem juĝ mogliĂmy zajÈÊ siÚ sprawami
bieĝÈcymi i bardzo udanym wieczorem integracyjnym. Nie ma to jak praca zespoïowa i udane negocjacje!
Identyczny sposób dzielenia planów sprzedaĝy zastosowaïem w kolejnych
latach pracy. Nigdy juĝ nie musiaïem zmierzyÊ siÚ z protestami handlowców.
Przez caïy rok wszyscy akceptowali wspólnie ustalone cele do wykonania.
Wprawdzie „Oni” nadal narzucali plan caïoĂciowy, ale juĝ „My” dzieliliĂmy go
pomiÚdzy siebie.
Podwïadni wïÈczeni do partycypowania w ustalaniu trudnych celów odczuwajÈ zadowolenie. DoceniajÈ, ĝe szef odwoïuje siÚ do ich doĂwiadczenia
i wiedzy, ĝe ich potrzebuje. Inaczej dzieje siÚ, jeĂli przeïoĝony zasiÚga rady
wybiórczo, na przykïad tylko w przypadku celów nieosiÈgalnych. W oczach
swoich podwïadnych taki szef po prostu zrzuca odpowiedzialnoĂÊ na barki
swoich podopiecznych. W rezultacie traci w ich oczach i demotywuje. Nie
ma teĝ sensu konsultowaÊ spraw zbyt ïatwych, poniewaĝ podwïadni nie odczujÈ satysfakcji z wïÈczania ich w rozwiÈzywanie oczywistych kwestii. PotraktujÈ szefa jako manipulanta, który udaje, ĝe liczy siÚ z ich zdaniem.
Warto pamiÚtaÊ, ĝe zasada wspólnego ustalania zadañ nie dotyczy wszystkich. SÈ pracownicy, którzy wolÈ cel odgórnie narzucony.

5. Nie motywuj innych,
dopóki nie poznasz ich potrzeb
Przeïoĝony, który nie zna dobrze swoich pracowników, nie ma szans na skuteczne motywowanie caïego zespoïu. Naleĝy zadaÊ sobie odrobinÚ trudu i spytaÊ
swoich podopiecznych, co jest dla nich najwaĝniejsze. Wszyscy wiemy, ĝe
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nie kaĝdego motywuje to samo. Rodzina z zaciÈgniÚtym kredytem mieszkaniowym potrzebuje bezpieczeñstwa finansowego. Mïoda matka najbardziej
doceni elastyczny czas pracy, a doĂwiadczony pracownik samodzielnoĂÊ lub
oddelegowanie do trudnego zadania.
Czynniki, które nas motywujÈ, zmieniajÈ siÚ teĝ w czasie. Nowo zatrudniony
absolwent myĂli o karierze oraz o kontynuowaniu nauki na studiach podyplomowych. W chwili, gdy urodzi mu siÚ dziecko, jego potrzeby zmieniajÈ
siÚ. Od tego momentu bardziej potrzebuje bezpieczeñstwa zatrudnienia, wiÚcej
wolnego czasu i pieniÚdzy.

Przykïad
W pewnej firmie produkcyjnej kierownictwo podzieliïo siÚ dodatkowo wypracowanym zyskiem z pracownikami. W drugiej poïowie grudnia kaĝdy otrzymaï
ĂwiÈteczny prezent o podobnej wartoĂci. Nie byïy to jednak identyczne upominki. Dyrektor personalna wrÚczyïa wszystkim pracownikom, którzy mieli
dzieci, ogromne paczki ze sïodyczami i odpowiednio dobranymi prezentami na
GwiazdkÚ. Wszyscy, którzy dzieci nie mieli, otrzymali zróĝnicowane upominki
dla wspóïmaïĝonków, a osoby wolnego stanu dostaïy karnety do klubów lub do
oĂrodków rekreacji. OczywiĂcie, takĝe karnety byïy róĝne i dobrane do zainteresowañ kaĝdej osoby.
Przygotowanie takich upominków kosztowaïo wiele wysiïku, ale zostaïo w peïni
docenione przez caïy zespóï. Przez kilka nastÚpnych miesiÚcy miaïo dobry wpïyw
na zaangaĝowanie pracowników.

6. Motywuj, umoĝliwiajÈc rozwój
Na wspóïczesnym, bardzo konkurencyjnym rynku pracy kaĝdy chce podnosiÊ
swojÈ wartoĂÊ poprzez podnoszenie umiejÚtnoĂci oraz zdobywanie nowych
kwalifikacji. Rozwój jest elementem samorealizacji, zdobywanie nowych
umiejÚtnoĂci zwiÚksza poczucie wïasnej wartoĂci. A to buduje poczucie bezpieczeñstwa — pracownik nie obawia siÚ utraty pracy i uwaĝa, ĝe utrzyma
rodzinÚ. Poza tym czuje, ĝe jest ceniony i akceptowany w pracy, co czÚsto przekïada siÚ równieĝ na dobre relacje z otoczeniem spoza pracy. Kiedy czujemy,
ĝe idziemy do przodu, chcemy iĂÊ jeszcze dalej.
Delegowanie odpowiednio dobranych zadañ jest powszechnie uznanym
sposobem motywowania poprzez rozwijanie pracownika. Przynosi wiele korzyĂci osobom nie tylko bezpoĂrednio wïÈczonym w ten proces.
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