
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie 
menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników 

 
Ostatnie lata w Polsce w obszarze HR stały pod znakiem zarządzania talentami – coraz więcej 
firm zaczęło traktować swoich pracowników jako najważniejszy „zasób”, dbać o warunki pracy, 
o rozwój ich wiedzy i kompetencji, a także o planowanie ścieżek kariery w sposób świadomy  
i uporządkowany. 
Istotne stało się nie tylko mierzenie zaangażowania pracowników, ale przede wszystkim 
podejmowanie działań w celu zarządzania zaangażowaniem. 
Wielu menedżerów zamiennie stosuje pojęcia „pracownik zmotywowany” i „pracownik 
zaangażowany”. Zupełnie niesłusznie. Istnieje bowiem znacząca różnica pomiędzy tymi 
pojęciami. 
 
Motywacja to zbiór przyczyn, dla których dana osoba angażuje się i poświęca swojej pracy, roli  
lub zadaniu i wkłada wysiłek w osiągnięcie postawionego przed nią celu. Motywacja wynika z interakcji 
pomiędzy świadomymi i nieświadomymi czynnikami, takimi jak np. intensywność pragnienia  
lub potrzeby, wartość wynagrodzenia za osiągnięcie celu, oczekiwania własne i inne znaczące  
dla pracownika czynniki.  
Menedżerowie czerpią z rozpowszechnionych na gruncie biznesu teorii motywacji, takich jak np. 
hierarchia potrzeb Maslowa czy dwuczynnikowa teoria Herzberga.  
 
Zaangażowanie natomiast to miara siły związku pracownika z firmą.  Przekłada się na takie aspekty, 
jak efektywność i jakość pracy, przywiązanie pracownika do organizacji, chęć pozostawania w niej  
czy gotowość do ponoszenia dodatkowego wysiłku na jej rzecz. Zaangażowanie budowane jest przez 
wiele czynników: styl zarządzania, relację z bezpośrednim przełożonym, możliwości rozwoju, warunki 
zapewnione przez pracodawcę, jakość współpracy z innymi pracownikami czy wynagrodzenie.  
 
Jednym z bardziej powszechnie stosowanych modeli zaangażowania jest trzykomponentowy model 
zaangażowania organizacyjnego Meyera i Allen, sformułowanym w latach 90. XX wieku. Według tego 
podejścia u podstaw zaangażowania leżą trzy różne kategorie motywacji wewnętrznej pracowników, 
które wpływają na pozostawanie przez nich w firmie: 

 wymiar myślenia, czyli zgodności poglądów i wartości pracownika z wartościami 
wyznawanymi w firmie oraz postrzegania dopasowania do jej kultury organizacyjnej, 

 wymiar odczuwania, czyli poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za firmę, satysfakcji 
z pracy w firmie oraz skłonności do jej rekomendowania jako pracodawcy, 

 wymiar działania, czyli gotowości do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz firmy. 

 
 



Rysunek 1. Model zaangażowania 

 
W przypadku motywacji mamy do czynienia z zewnętrznymi czynnikami (czyli konfiguracją system 
kar i nagród) oddziałującymi na zachowania ludzi i decydującymi o ich sile i trwałości. Czynniki owe 
pobudzają motywację pracowników. 
 
Środki przymusu przyjmują we współczesnych organizacjach postać rozkazów, nakazów, zakazów, 
poleceń i zaleceń. Zakładają podporządkowanie zachowań pracowników interesom i woli 
motywującego (interesom organizacji), nie pozostawiają miejsca na indywidualne interesy  
i oczekiwania pracowników. Należy oddać im sprawiedliwość i przyznać, że przynoszą spodziewany 
efekt w sytuacjach, które wymagają szybkiego działania bądź w sytuacjach zagrożenia. Jednocześnie 
są nieefektywne, gdy w organizacji pożądane są twórcze pomysły i integracja pracowników z celami 
firmy. 
 
Środki zachęty czyli nagrody funkcjonują w postaci materialnej takiej jak płace, premie, nagrody, 
deputaty, ryczałty, świadczenia socjalno-bytowe, bądź też w postaci niematerialnej jako np. awanse, 
uznanie, pochwały, wyróżnienia, szkolenia, rozwój zawodowy, udział w zarządzaniu, autonomia  
w realizacji zadań, sposób organizacji pracy, czy też opieka medyczna. 
Aby jednak nagrody działały motywująco, muszą spełniać następujące kryteria: 

 funkcjonalności (nagroda musi być do czegoś potrzebna pracownikowi i być związana 
z jego indywidualnymi potrzebami, pasjami, marzeniami) 

 indywidualności (nagroda musi być osobowa, imienna) 
 unikalności 

Nagroda wzbudza zainteresowanie pracą, skłania do aktywności i wywołuje efekt integracji z celami 
firmy, pod warunkiem że jest ona odebrana przez pracownika jako sprawiedliwa. W innym przypadku 
bowiem może przynieść efekt odwrotny i działać demotywująco. 
 
Motywowanie bodźcowe (zewnętrzne) daje więc pracownikom jasne wskazówki co do tego, jakie 
zachowania będą w przyszłości nagradzane i opisują modelowego pracownika, który jest przykładem 
dla wszystkich. 
Niestety dominacja tego rodzaju motywacji w organizacji ma też pewne wady: 

 Wykształca nawyk oczekiwania nagrody za każde pożądane zachowanie 
 Powoduje, że ciągłe dążenie do nagrody ogranicza kreatywność pracowników  
 Na dłuższą metę niesie za sobą efekt nasycenia  
 Promuje wyścig szczurów  
 Przynosi krótkoterminowe efekty  

 
Wewnętrzne czynniki motywacji są formą budowania zaangażowania i odwołują się natomiast  
do naturalnych cech człowieka wpływających na jego zachowanie i postawę takich jak: poczucie 
odpowiedzialności, swoboda działania, możliwość wykorzystania zdolności, poczucie wykonywania 
interesującej pracy. Są siłą pobudzająca do działania, które ma wartość samą w sobie, jej przykładem 
jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. 
Warto więc zwrócić uwagę na środki perswazji takie jak apele, prośby, informowanie, doradzanie, 
sugerowanie bądź negocjacje, które odwołują się właśnie do wewnętrznej motywacji pracowników. 
Środki perswazji są pozbawione elementu nakazu i przez to stawiane cele i wyznaczane zadania 
uzgadniane są z pracownikami. Zakładają w tym procesie partnerstwo przełożonych i podwładnych. 
Dzięki temu prowadzą do zmiany nawyków i postaw. Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych 
środków perswazji w motywowaniu pracowników jest coaching. 
Znaczenie środków perswazji jako narzędzia motywacji rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia  
i kwalifikacji pracowników oraz ze wzrostem ich uczestnictwa w procesie decyzyjnym danej 
organizacji, a więc najczęściej wiąże się ze zmianą miejsca w strukturze. 
Podstawową zaletą odwoływania się do motywacji wewnętrznej jest fakt, że motywacja pracownika 
wynika z jedności jego osobistych celów i wartości z celami i wartościami organizacji. Podnosi 
lojalność pracowników poprzez czynienie ich odpowiedzialnymi członkami zespołu i daje 
długoterminowy efekt. 
 
W praktyce, zaangażowani pracownicy pracują lepiej. W naturalny sposób wysoka jakość  
i efektywność ich pracy przekłada się na sukces finansowy firmy. Dbają o jakość swojej pracy, 
produktów i usług, czują się związani z firmą, więc zależy im np. na rozwoju oferty, wysokiej jakości 
obsługi klienta czy budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. 



Zagrożenie polega na tym, że ograniczanie się organizacji wyłącznie do motywatorów wewnętrznych 
może sprawić, że pracownicy skoncentrują się na budowaniu relacji a zrezygnują z osiągania 
rezultatów. 
 
Wpływ zaangażowanych pracowników na wyniki finansowe firmy potwierdzają wyniki licznych badań. 
Poniższe wyniki wskazują na związek pomiędzy wysokim zaangażowaniem pracowników a wzrostem 
przychodu operacyjnego, wzrostem przychodu netto oraz wzrostem przychodu przypadającego  
na jedną akcję. Ponadto potwierdzony został wpływ wysokiego zaangażowania pracowników  
na zyskowność firmy już w perspektywie 3 lat. 
 

 
Tabela 1 i Tabela 2. Wpływ zaangażowanych pracowników na wyniki firm 

 
Tak więc niezwykle istotne dla zarządzających staje się z jednej strony określenie poziomu 
zaangażowania pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a po wtóre 
identyfikowanie właśnie tych zaangażowanych pracowników i podejmowanie konkretnych działań 
w celu zatrzymania ich w organizacji. 
 
Aby posiadać pełną wiedzę na temat tego, co angażuje pracowników w danym miejscu pracy, trzeba 
znać zarówno siłę związku poszczególnych czynników z zaangażowaniem, jak i ich aktualną ocenę 
przez pracowników – dzięki temu można wyznaczyć mocne strony zarządzania i zidentyfikować 
obszary wymagające poprawy.  
 
Wystarczy zadać kilka pytań w badaniu zaangażowania, by uzyskać wiarygodne informacje na temat 
ogólnego wskaźnika zaangażowania (mierzonego procentowo), a także obliczyć wartość wskaźnika 
dla wszystkich trzech rodzajów zaangażowania. 
Analizy umożliwiają również: 

 opracowanie rozkładu zaangażowania w firmie w podziale na: 
 pracowników zaangażowanych, 
 pracowników potencjalnie zaangażowanych, 
 pracowników słabo zaangażowanych, 
 pracowników niezaangażowanych. 

 prezentację wartości wskaźnika zaangażowania w podziale na: 
 poszczególne komórki organizacyjne, 
 rodzaj zajmowanego stanowiska, 
 staż pracy w firmie, 
 płeć, 
 a także wszystkie inne kryteria ważne dla danej organizacji. 

 
Jednakże sama wiedza na temat stanu zaangażowania w organizacji nie wystarczy. Należy przejść  
od podejścia tradycyjnego polegającego na mierzeniu zaangażowania do nowoczesnego zarządzania 
zaangażowaniem. Tabela 3. prezentuje kluczowe różnice pomiędzy podejściem polegającym  
na mierzeniu zaangażowania a zarządzaniem zaangażowaniem w sposób systemowy.  



 
Tabela 3. Różnice pomiędzy tradycyjnym i nowoczesnym podejściem do badania zaangażowania 
 
Aby uzyskać w organizacji efekt w postaci systemowego zarządzania zaangażowaniem pracowników 
należy przede wszystkim przekonać Zarząd i kadrę menedżerską do tej idei i włączyć ich w proces 
stymulowania konkretnych działań zarządczych. 
 
Doświadczenia firm badawczych pokazują, że stały systematyczny wzrost poziomu zaangażowania 
możliwy jest, jeśli firmy nie tylko analizują poszczególne wyniki badań zaangażowania i badań 
satysfakcji pracowników, ale przede wszystkim planują systemowe działania polegające  
na usprawnianiu procesów, systemów i narzędzi, a także poprzez wewnętrzne zespoły projektowe 
angażują menedżerów i pracowników w tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań. 
Niezwykle istotna jest komunikacja i wykorzystanie adekwatnych narzędzi. Jak pokazały badania 
przeprowadzone przez Leapfrog Corporate Communications Ltd. przeprowadzone w 2011 r.  
w siedmiu krajach, najbardziej efektywnymi narzędziami komunikacyjnymi budującymi zaangażowanie 
pracowników są: 

 spotkania (czterokrotnie więcej wskazań niż wszystkie pozostałe odpowiedzi), 
 informacje od menedżerów liniowych, 
 intranet, 
 wyniki corocznego badania zaangażowania pracowników. 

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi komunikacji w ramach zespołów należą: e-mail (90%), 
intranet (86%), krótkie spotkania informacyjne (70%).  
Wyniki tych badań wskazują również na rosnące znaczenie mediów społecznych w komunikacji 
wewnątrzorganizacyjnej. Głównie są to: blogi (80%), wewnętrzne media społecznościowe (np. strony, 
komunikatory) (50%), tablice ogłoszeń (30%), rozwiązania oparte na Wiki (21%). 
 
Rolą HR staje się budowanie wiedzy całej kadry menedżerskiej, również liniowej, w jaki sposób 
rozpoznać zaangażowanego pracownika i w jaki sposób budować jego zaangażowanie.  
Badania pokazują bowiem (m.in. badania przeprowadzone przez Bruce’a Tulgana i firmę 
RainmakerThinking Inc. w latach 1993-2003, obejmujące w sumie ponad milion respondentów), że to 
właśnie bezpośredni przełożony jest dla pracownika najważniejszą osobą w firmie i uważają go  
za głównego reprezentanta pracodawcy. Pracownicy oczekują, by to właśnie bezpośredni 
przełożony, a nie kto inny przydzielał im zadania, odpowiedzialności i umożliwiał udział w projektach, 
rozwiązywał problemy, konflikty ze współpracownikami lub klientami, załatwiał sprawy pracownicze, 
oceniał ich pracę, decydował o premiach, jak również zapewniał odpowiednie środki pracy i był 
„adwokatem” pracowników. Wyniki wskazały również, że codzienna komunikacja z przełożonym ma 



większe znaczenie niż jakikolwiek inny czynnik istotny dla zaangażowania pracownika, jego 
produktywności i jakości pracy oraz dla decyzji o pozostaniu w firmie. 
 
Inne badania, prowadzone przez GFMP Management Consultants w kilkunastu czołowych firmach  
w Polsce, pokazują, że fakt, czy pracownicy mają dobre czy złe relacje ze swoim bezpośrednim 
przełożonym, wpływa nie tylko na ocenę ogólnego zadowolenia z pracy, czy atmosferę w pracy ale 
również takie wydawać by się mogło niezależne aspekty, jak ocenę produktów oferowanych przez 
firmę. 
 
Innymi słowami: rola bezpośredniego przełożonego w budowaniu zaangażowania pracowników jest 
KLUCZOWA. Warto więc zachęcić kadrę menedżerską do swego rodzaju „rachunku sumienia”  
i udzielenia sobie samym odpowiedzi, czy pracownicy w podległych im zespołach są zaangażowani. 
Menedżer każdej komórki organizacyjnej, dla której sporządzony został raport w badaniu 
zaangażowania, powinien wnikliwie przeanalizować zawarte w nim treści i spisać własne opinie  
na temat możliwych przyczyn zarówno pozytywnych, jak i negatywnych wyników. Kolejnym etapem 
powinno być zaprezentowanie najbardziej istotnych kwestii na forum zespołu. Każdy pracownik 
powinien uzyskać informacje, w jaki sposób oceniane są poszczególne obszary funkcjonowania firmy 
(idealnie jeśli w porównaniu do wyników całej organizacji oraz w porównaniu do wyników 
historycznych) oraz które z nich najsilniej i najsłabiej wpływają na zaangażowanie. 
Menedżer powinien również zainicjować dyskusję na temat przyczyn wyników pozytywnych  
i negatywnych oraz skonfrontować opinie zespołu z własnymi. 
 
Oczywiście nie wszystkie firmy prowadzą badania zaangażowania pracowników, czy też badania 
satysfakcji. Menedżer może wtedy samodzielnie bądź we współpracy z obszarem HR przeprowadzić 
anonimową ankietę, w której zawarte będą pytania odnośnie poszczególnych obszarów działania 
firmy.  
Może również dodatkowo udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące swoich pracowników: 

1. Czy pracownicy wiedzą, czego oczekuje się od nich w pracy? 
2. Czy mają odpowiednie narzędzia i wyposażenie, których potrzebują, aby wykonywać dobrze 

swoją pracę? 
3. Czy w pracy każdego dnia mają okazję, aby robić to, co potrafią najlepiej? 
4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni zostali pochwaleni za dobrą pracę? 
5. Czy Ty jako ich przełożony lub ktoś w pracy troszczy się o nich jako o osoby? 
6. Czy jest ktoś w pracy, kto wzmacnia ich rozwój? 
7. Czy w pracy inni liczą się z ich opiniami? 
8. Czy misja/cel firmy sprawia, że pracownicy mają poczucie, że ich praca jest ważna? 
9. Czy ich współpracownicy są zaangażowani w wykonywanie pracy wysokiej jakości? 
10. Czy mają najlepszego przyjaciela w pracy? 
11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy ktoś rozmawiał z nimi na temat rozwoju? 
12. Czy w ostatnim roku mieli w pracy możliwość nauki i rozwoju? 

Warto, by powyższe pytania zostały również skierowane do zespołu bądź w formie anonimowej 
ankiety, bądź też jako tematy poruszane podczas specjalnego spotkania. 
 
W kolejnym etapie zespół powinien wspólnie nazwać najbardziej problematyczne obszary i pod 
przewodnictwem menedżera lub zaproszonej osoby z działu HR przeprowadzić burzę mózgów mającą 
na celu znalezienie skutecznych metod rozwiązania zidentyfikowanych problemów. 
Warto spisać konkretne działania, które powinny zostać podjęte, umiejscowić je w ramach czasowych 
oraz wskazać osoby lub zespoły odpowiedzialne za ich realizację. 
Zadaniem menedżera będzie od tego momentu wspieranie pracowników w realizacji ich zadań, 
organizowanie niezbędnych zasobów oraz monitorowanie całego procesu. 
 
 
 
 



 
Rysunek 2. Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika 

 
Jednocześnie pracownicy obszaru HR mogą równolegle budować świadomość wszystkich 
menedżerów w zakresie umiejętności zarządzania podległym zespołem i rozwijać ich warsztat technik 
i narzędzi zarządczych. 
 
Przełożeni mogą bowiem skutecznie budować zaangażowanie podległych pracowników poprzez: 

 motywujące stawanie celów i rozliczanie wyników pracy, 
 dopasowanie zakresu obowiązków i struktury zadań do potrzeb, aspiracji i możliwości 

pracowników, 
 angażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji, poprzez delegowanie 

uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności, 
 komunikowanie pracownikom znaczenia ich pracy dla efektów zespołu, a tym samym 

całej firmy, 
 przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych, zarówno pozytywnych, jak  

i negatywnych, 
 budowanie odpowiedniej kultury i atmosfery pracy zespołu, 
 stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju, 
 wspomaganie pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym  

i prywatnym. 

Czynniki kształtujące zaangażowanie w firmie można podzielić na 7 głównych kategorii. W każdej 

organizacji jednak ich waga i znaczenie mogą być inne. Zadaniem menedżera jest rozpoznanie tych 

czynników, które dla pracowników w podległym mu zespole są szczególnie istotne i podejmowanie 

działań mających na celu wprowadzenie takich rozwiązań, które będą odpowiedzią na te oczekiwania. 



 

 

Rysunek 3. Kluczowe czynniki zaangażowania pracowników 

Jednym z bardziej skutecznych sposobów na budowanie zaangażowania, z których powinni korzystać 
menedżerowie jest docenianie (z ang. recognition). Może ono oczywiście przyjmować różnorodne 
formy, zgodne ze stylem zarządzania menedżera, jego sposobem budowania relacji. 
Wśród najlepszych praktyk w tym zakresie wymienić można takie działania jak: 

 odwiedziny prezesa na stanowiskach pracy i prowadzenie rozmów z pracownikami  
o ich codziennych problemach zawodowych, 

 Lunch z zarządem lub kadrą menedżerską wyższego szczebla dla wyróżniających się 
pracowników, 

 List gratulacyjny, dyplom itp. dla wyróżniających się pracowników, 
 Konkursy dla pracowników, w których doceniane jest zaangażowanie  

w ponadstandardowe zadania, efektywna współpraca z innymi, działalność  
w zespołach projektowych, wdrażanie usprawnień, wprowadzanie innowacji itp. 

 Vouchery dla pracowników na produkty produkowane/sprzedawane przez firmę, 
 celebrowanie urodzin pracowników poprzez wręczenie kartki okolicznościowej, 

kwiatów bądź firmowego gadżetu. 
Nie ma też lepszej metody niż „dobre słowo” – pokazanie, że przełożony docenia wysiłki i osiągnięcia 
pracowników. Warto stworzyć listę możliwych sposobów na powiedzenie „dobra robota” i korzystanie  
z tego zestawu w codziennej pracy. 
 
Najcięższym grzechem menedżerów jest bowiem kultywowanie postawy ”Jeśli nic nie mówię, to 
znaczy, że jest dobrze”.  
Zdarzają się również pomniejsze „grzeszki”, do których należą m.in.: 

 brak motywowania pracowników, 
 motywowanie zbyt późno, 
 brak asertywności (brak udzielania konstruktywnej krytyki), 
 motywowanie tylko niektórych pracowników, 
 motywowanie głównie poprzez karanie, 
 brak podejmowania działań dyscyplinujących (konstruktywnej krytyki, kontroli) i brak stawiania 

pracownikom granic, 
 nagradzanie pracowników bez powodu (np. nagradzania w taki sam sposób zarówno 

efektywnych, jak i nieefektywnych pracowników), 
 brak zachowywania niezbędnego dystansu i obiektywizmu, 
 brak lojalności wobec podwładnych (np. "Zobacz, z kim muszę pracować!), brak 

reprezentowania interesów swojego zespołu na forum firmy. 
Oby tego rodzaju zachowań było jak najmniej. 
 

                                Aneta KOPERA 

Menedżer Zespołu Zarządzania Talentami 

HRM partners S.A. 


