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100% twoich pracowników to ludzie
100% twoich klientów to ludzie
100% twoich dostawców to ludzie

Więc zacznij patrzeć na nich jak na ludzi. Może masz
przekonanie, że ludzie powinni trzymać emocje poza miejscem
pracy. W rzeczywistości wszyscy pracownicy są osobami
emocjonalnymi i nieustannie przekazują te emocje w mowie
ciała, głosie, doborze słów, działaniach. Nikt wchodząc do biura
nie zostawia emocji za drzwiami. Zatem skoro są one częścią
naszej codzienności, dowiedz się jak wpływają na efektywność
pracy i jak sobie z nimi poradzić, żeby nie obniżały efektywności
zespołu, a ty żebyś nie stracił pracowników.

Każda firma ma kulturę emocjonalną. Nawet jeśli tłumi
emocje, to w ten sposób nimi zarządza. Dyrektor generalny

Southwest Airlines Herb Kelleher twierdzi, że firmy, które
odnoszą sukcesy nie tłumią emocji swoich pracowników, lecz

wręcz przeciwnie dbają o to jak czują się ich ludzie. 

Dowiedz się jak na efektywność
wpływa 8 podstawowych emocji:
gniew,  strach, wstręt,
zaskoczenie, smutek, zaufanie,
przeczuwanie i  radość. Ten
wykres mówi wszystko. Zespoły,
które osiągają maksymalną
efektywność doświadczają
dwóch emocji.

KULTURA ORGANIZACYJNA

EFEKTYWNOŚĆ

E M O C J E  W  Z E S P O L E ?
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Włącz emocje
Wyłącz problemy
Poznaj 13 sposobów na to jak radzić sobie z zespołem, żeby emocje go

budowały, a nie niszczyły.
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1 . Z A A N G A Ż U J  P R A C O W N I K Ó W
W  B U D O W A N I E  Z E S P O Ł U
Jeśli myślisz, że ustalisz
wszystko odgórnie zaplanujesz i
do takiego systemu dołożysz
tylko ludzi i zaczną pracować to
się myślisz. 
Daj pracownikom poczucie
wpływu, żeby to był ich zespół a
nie zespół w którym pracują.
Czujesz różnicę? Zaangażuj ich w
ustalanie misji zespołu, wartości,
norm i kodeksu honorowego,…. 
To oni mają go przestrzegać
więc, żeby zmniejszyć dysonans
między wartościami
pracowników, a wartościami
zespołu ustalcie je razem. 

Zmniejszysz
prawdopodobieństwo pojawiania
się nieprzyjemnych emocji w
trakcie pracy. 
Jest to szczególnie ważne w
zespołach różnorodnych, które
bez wspólnych ram nie są
efektywne. Zespół osiągnie cele
przestrzegając ustalonych przez
siebie ram. Ja używam do
budowy zespołu Kanwy zespołu.
Spróbuj - to narzędzie
podpowiada o czym jeszcze
musisz pomyśleć.
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2 . S Ł U C H A J

Zapytaj pracowników jak się czują, o czym chcą porozmawiać.
Zadawaj pytania otwarte.
Zapytaj się co ich denerwuje.
Dowiedz się jakie mają potrzeby.
Dowiedz się jakie granice są dla nich ważne.
Nie forsuj swoich pomysłów. 
Stosuj pytanie „dlaczego”, żeby odkryć powody. 
Stosuj parafrazę, czyli powtarzaj swoimi słowami co
zrozumiałeś, żeby wyeliminować niedomówienia. 

Przestań doradzać, zacznij słuchać. Słuchaj empatycznie, żeby
zrozumieć a nie, żeby odpowiedzieć. 
Jeśli myślisz, że potrzebują porady, bo sobie nie poradzą, to
zastanów się kto ich nauczył bezradności.

Dzięki słuchaniu i zadawaniu pytań otwartych będziesz wiedział co
dzieje się z zespołem. Nie dopuścisz do ukrywania emocji i
będziesz tworzył kulturę autentyczności.
Nie pozwól swojemu zespołowi zbyt długo tkwić w niepewności, jak
wykonać zadanie — zwiększa to niepokój i obniża produktywność.
Nasłuchuj sygnałów i działaj.
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3 .  K A Ż D Y  G Ł O S  J E S T  W A Ż N Y
Badania Google  pokazują, że największą efektywność osiągały te
zespoły, w których wszyscy mówią i słuchają mniej więcej w tyle samo,
stosując krótkie wypowiedzi. Jeśli pracownicy boją się zabierać głos to
zabezpieczają swoje emocje, ale także zachowają najlepsze pomysły dla
siebie. Żeby nie dochodziło do takich sytuacji zagwarantuj
bezpieczeństwo psychiczne, aby zachęcić pracowników do
podejmowania ryzyka interpersonalnego. Jedną z metod, która może w
tym pomóc jest stworzenie umysłu zbiorowego, czyli wejście członków
zespołu w interakcje, które nie są prostą siłą charakterystyk
poszczególnych osób w zespole. 
Te same badania Google pokazują, ze ważne informacje mogą
znajdować się poza zespołem. I dlatego członkowie zespołu od czasu
do czasu mogą przerwać pracę i poszukać informacji poza zespołem,
aby podzielić się nimi z innymi. To jedno ze źródeł innowacji. Znam
jednak menadżerów, którzy nie rozumieją tego mechanizmu i traktują
takie aktywności jako pogaduchy, zamykając tym samym dostęp do
cennej wiedzy spoza zespołu.
Efektywność zależy od tego, czy normy społeczne są w stanie zachęcić
ludzi do tworzenia, współdzielenia i łączenia nowatorskich pomysłów i
praktyk oraz czy pozwalają przynosić cenne informacje spoza zespołu.
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4 .  S T W Ó R Z  P R Z E S T R Z E Ń  D O
R O Z M Ó W

Wprowadź regularne (cykliczne) spotkania, których celem jest
wzajemne dzielenie się doświadczeniem i dawanie sobie informacji
zwrotnej, co można usprawnić. Na spotkaniach przyglądajcie się
interakcjom, procesom, narzędziom w kontekście pracowników, żeby
określić co poszło dobrze oraz co należy poprawić. Takie spotkania nie
powinny mieć charakteru marudzenia i narzekania. Jednak pracownicy
powinni mieć możliwość wyrażania każdej emocji i mówienia z czego
ona wynika. Zadbaj o to, żeby członkowie zespołu utrzymywali wysoki
poziom kontaktu wzrokowego. Ważne jest, żeby nie tworzyć barier
komunikacyjnych i pracownicy rozmawiali bezpośrednio ze sobą, a nie
tylko z liderem zespołu lub przez niego. Rozmowy mogą się również
toczyć w kuluarach. Rozmowa powinna konstruować przyszłość i
usuwać czynniki rozpraszające w osiągnięciu wyższej wydajności.
Przykładem takich spotkań są retrospekcje w SCRUM odbywające się
zazwyczaj co dwa tygodnie.
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5 . R O Z M A W I A J C I E  O  E M O C J A C H
Pamiętaj że nieprzyjemne emocje są sygnałem. Pozwólcie sobie na
wyrażenie co mówią nieprzyjemne emocje, zamiast je tłumić. Te
emocje niezależnie od przyczyny (np. trudny okres w życiu prywatnym,
nie radzenie sobie z klientem) mogą wpływać na Twój zespół. Skup się
na zbiorowym nastroju i obserwuj jak emocje poszczególnych osób
wpływają na grupę. Nieprzyjemne emocje szybko się rozlewają i cała
grupa cierpi.
Jeśli mówienie o emocjach przychodzi z trudnością pracownikom to
polecam wprowadzenie mentoringu. Jeśli pracownik potrzebuje
wsparcia, może je otrzymać indywidualnie, nie na forum grupy.
Wówczas może przegadać to co go trapi i znaleźć rozwiązanie. To
może być pierwszy krok do otwartej dyskusji w zespole.
Podam Ci przykład jakie to ważne. Byłem kiedyś na szkoleniu, które
przerwał telefon. Zadzwonił pracownik i powiedział, że jeden z
menadżerów miał zły dzień i stwierdził do swojego zespołu „ja was
wszystkich wypierdolę”. Poruszyło to nawet osobę, o której nie
pomyślałbym że tak emocjonalnie zareaguje. Był czwartek, starałem się
telefonicznie opanować sytuację, ale wiesz, że przez telefon trudno
takie sprawy wyjaśnić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, gdy wróciłem
do Warszawy, żeby o wszystkim porozmawiać.  Po czterech dniach te
emocja siedziały bardzo mocno w pracownikach. Od czwartku zrobili
niewiele swoich zadań. Wydajność zjechała. Dopiero rozmowy i
wyjaśnienie całej sytuacji pozwoliły wrócić na dawne tory. Ile firma
straciła? Niewyobrażalnie dużo. To siła nieprzyjemnych emocji.
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6 . K A Ż D Y  M O Ż E  B Y Ć  S O B Ą

spójnością, czyli działaniem zgodnym z własnymi wartościami,
uniwersalnymi normami i zasadami, to zgodność tego co myślimy z
tym co mówimy i robimy,
autorytetem, 
sposobem bycia, a nie stosowaniem technik wpływu, manipulacji,
sprzedaży.

Czy twoje czyny są zgodne z twoimi myślami?
Czy mówisz to co czujesz i myślisz?
Czy potrafisz obronić własne zdanie i czy inni liczą się z nim?
Czy potrafisz postępować tak, jak uważasz za stosowne?

Pozwól pracownikom być sobą. Tak robi np. Zappos, dzięki czemu
pracownicy nie boją się zaangażować, ponieważ nie mają obawy, że
ktoś ich skrytykuje. Zacznij od siebie. Jeśli Ty nie będziesz się dzielił
emocjami, nie licz, że inni to zrobią. Pokaż jaki jesteś naprawdę, nie
graj. Podziel się swoimi obawami, to pokaże że jesteś taki sam jak
każdy inny.

Żeby być sobą trzeba być kimś, czyli powinieneś popracować nad:

Odpowiedz na cztery pytania, żeby się dowiedzieć czy działasz w
zgodzie ze sobą?
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7 .  N I E  O C E N I A J ,  N I E  N A D A W A J
E T Y K I E T
Nadawanie ludziom negatywnych etykiet, ocenianie, przypisywanie
złych intencji jest łatwe. Czasami pracownicy krytykują kolegów z
zespołu, z innych zespołów, klientów. Ale jaki jest tego cel? Żeby
poczuć się lepiej? Jeśli oni są gorsi to my jesteśmy lepsi. Wspierają
swoją pozytywną samoocenę, cudzym kosztem. Taki sposób myślenia
wzmaga rywalizację, agresję. Powoduje, że oddalamy się od innych
ludzi. 
Najlepszym sposobem myślenia jest: „ja jestem ok i inni są ok”.
Najpierw staraj się zrozumieć intencje, a później możesz się do tego
odnieść. 
Rozumiem, że system edukacyjny jest oparty na ocenianiu i  wychodząc
z takiego systemu mamy tendencję do oceniania. Negatywna ocena
innych może wynikać z niedojrzałej identyfikacji, w której ktoś
potrzebuje pozytywnego obrazu grupy, do której należy, żeby
skompensować swoje braki. Taka osoba angażuje się w działanie grupy,
jeśli służy to jej interesom.
Uważaj też na sarkastyczne uwagi, mają one długotrwały negatywny
wpływ na relacje.
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8 .  M Y Ś L  P O Z Y T Y W N I E
Psycholog Sophie von Stumm z Goldsmiths University w Londynie
poleca, żeby skupić się na dobrym nastroju jako stymulatorze
wydajności poznawczej, zamiast się martwić (potwierdzają to wyniki
badań Atlasian, które umieściłem powyżej). Jak to zatem zrobić.
Zastosuj myślenie pozytywne czynne. 
Najpierw poznaj postawę pozytywna, ale bierną. To myślenie
życzeniowe i brak wkładu w realizację celu. To myślenie „wszystko
będzie dobrze”. Tak naprawdę skonsumowałeś sukces, zanim do niego
doszło. Prezentując taką postawę nie dajesz pracownikom żadnego
bodźca, nie pokazujesz żadnej dogi, żeby zrealizować cel. 
Właściwą postawą jest pozytywna czynna. Nie oznacza unikania
emocji. Rozmawiamy o nich, ich przyczynach oraz szukamy sposobu,
żeby do nieprzyjemnych emocji w przyszłości nie doprowadzać. Mimo
różnych trudności myślimy o przyszłości w pozytywny sposób. Musisz
wyobrazić sobie efekt końcowy, zaplanować co trzeba zrobić, żeby
zrealizować cel i podjąć działania. Jesteś aktywny, wiesz co trzeba
zrobić w trudnej sytuacji, więc Twoi pracownicy czują się bezpiecznie
z Tobą. Nie musisz wymyślać rozwiązania sam. Zaangażuj
pracowników. Oni potrzebują tylko sygnału, żeby zacząć działać.
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9 .  R Ó B  P R Z E R W Y

Pozwól pracownikom odpocząć od wysokich poziomów emocjonalnych
i uznaj ich uczucia. Jeśli pracujemy w miejscu w którym niezależnie od
okoliczności nie możemy ujawnić swoich emocji (np. przed klientem)
to dajmy czas na odpoczynek za kulisami. Stąd niektóre firmy tworzą
takie strefy w których znajdują się różne gdy i w których można
odreagować emocje. Najgorsze co możesz zrobić to pozostawić
pracownika sam na sam z jego nieprzyjemnymi emocjami, bez
możliwości ich uwolnienia.
Tworzenie kultury uważności pozwala pracownikom łączyć się z ich
emocjami, zarówno nieprzyjemnymi jak i przyjemnymi. Każdy
potrzebuje chwili, żeby uwolnić nieprzyjemne emocje. 
Nie zapomnij też o dzieleniu się tymi przyjemnymi, żeby podnosić
poziom energii zespołu. Badania potwierdzają, że zespoły osiągające
wysokie wyniki doświadczają dwa razy więcej pozytywnych emocji.

© by Digital Passion P.S.A.                                       12



1 0 .  Z A M I E N I A J  P O R A Ż K I  W  L E K C J E

Pokazuj, że przyczyny niepowodzeń są chwilowe. Przecież nie zawsze
klient wypowiada umowę. Większość klientów jednak jest zadowolona. 
Pokazuj, że niepowodzenia w jednej dziedzinie nie rzutują na inne. To
że zrobiliśmy błąd i wysłaliśmy produkt na niewłaściwy adres nie
świadczy o tym, że nasza logistyka nad niczym nie panuje, bo 99,9%
paczek dociera zgodnie ze zleceniem. 
Nie szukaj przyczyny problemów w ludziach, ale w czynnikach
zewnętrznych np. procesach. Nie zwalaj winy na pracowników, gdy
nie dostarczyliście zamówionych funkcjonalności w oprogramowaniu
na czas, tylko zastanów się co zawiodło. Może nie oszacowaliście
właściwie nakładu pracy i wzięliście za dużo zadań, może zmieniły się
wymagania w trakcie pracy nad funkcjonalnościami i nie
poinformowaliście klienta o wydłużeniu czasu realizacji. To nie ludzie
są winni, to złe procesy, komunikacja, strach przed zabraniem głosu. 

Nie wszystko nam się udaje. Możemy usiąść i biadolić nad porażką, albo
czegoś się nauczyć. Naucz pracowników patrzeć na to co się wydarza w
inny sposób. Życie to tylko ciąg zdarzeń, które same w sobie są
neutralne, a dopiero podległe naszej ocenie stają się dobre lub złe. Wg
Artura Schopenhauera rzeczywistość należy oglądać z perspektywy
widza, czyli uwalniając się od ciężaru ego. Szukaj dobrych intencji
odcinając się od interpretacji. Nasze nieprzyjemne emocje rodzą się
często na bazie interpretacji czyjegoś zachowania (czyli realizacji czyjejś
intencji), bez wnikania w jego prawdziwą intencję. Dokonujemy oceny na
podstawie tego co widzimy. A to przecież zależy od nadawcy oraz
czynników zewnętrznych. W różnych okolicznościach można tą samą
sytuację inaczej interpretować.

Podstawowa zasada – nie zakładaj złych intencji.

Martin Seligma, ojciec psychologii pozytywnej daje gotowy przepis na
zmianę sposobu patrzenia na rzeczywistość w trzech krokach. Pomagaj
innym zmienić perspektywę, żeby nie postrzegali rzeczywistości jako coś
co, się przydarza i nie mają na nią wpływu. Pozwól pracownikom wziąć
odpowiedzialność i mieć wpływ. 

1.

2.

3.

Ale masz narzędzie, żeby to naprawić. Zmień porażkę w lekcje.
Zastanówcie się czego się nauczyliście i co musicie zmienić, żeby w
przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji. Takie podejście
eliminuje strach przed braniem odpowiedzialności, bo pracownicy
wiedzą, że istnieje mechanizm naprawy i nikt ich nie będzie obwiniał.
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1 1 .  Z A D B A J  O  S U K C E S
K A Ż D E G O  C Z Ł O N K A  Z E S P O Ł U

Skoncentruj się na sukcesie pojedynczego pracownika, a nie tylko na
wykonaniu zadania. Sukces zespołu jest ważny, bo cementuje relacje.
Jednak każdy chciałby odnosić swoje sukcesy, a zespół może mu w tym
pomóc. Jeśli wiesz jakie są to sukcesy to wystarczy, że stworzysz
możliwości. Np. jeśli ktoś chce się czegoś nowego nauczyć to zadbaj o
to, żeby mógł spróbować takich zadań i otrzymał wsparcie. Żeby inni
pracownicy wiedzieli, że to dla kogoś ważne.  Rozmawiajcie o tym, co
dla każdego oznacza sukces.
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1 2 .  S P R Z E D A W A J  P R A C Ę
Cały czas jesteś sprzedawcą. Sprzedajesz nowym pracownikom miejsce
pracy, klientom efekty które możesz dostarczyć, pracownikom zadania
do wykonania. To jak o nich będziesz opowiadał zadecyduje czy
wzrośnie ekscytacja i wydajność o 17p.p. (bo tak wskazują badania). 
Można rzucić zadania na taśmę, albo opowiedzieć o nich historię, jak
pomogą innym odnosić sukcesy, jak nasza praca pomoże firmie znaleźć
się w innym miejscu, co pracownicy z tego będą mieli dla siebie (np.
czegoś wartościowego się nauczą). Połącz zadania pracowników ze
strategią. Nadaj im większy sens i go komunikuj. To od właściciela
zadań zależy jak zespół je wykona.
I tu przychodzi mi na myśl nieśmiertelny cytat z NASA. Spytano
sprzątaczkę co robi w NASA. Ta odpowiedziała – „pomagam ludziom
polecieć w kosmos”.
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1 3 .  M O N I T O R U J  I  R E A G U J
Obserwuj czy nie narastają emocje i reaguj, żeby nie doprowadzić do
kumulacji. Obserwuj nie tyle pojedyncze osoby co zbiorowy nastrój,
żeby nie dopuścić do rozlania nieprzyjemnych emocji. Przyjrzyj się
przeczuciom pracownikom. Z czym te przeczucia wchodzą w reakcję.
Jeśli w gniewem to reaguj, bo zaraz pojawi się agresja.
Obserwuj też inne emocje, które powodują zmniejszenie efektywności:
zaskoczenie, strach, gniew. Poznasz to po ogólnym poruszeniu.
Wówczas w zespole potrzebna jest osoba, która wie co zrobić i da
sygnał do działania.
Obserwuj czy nie narasta niepokój związany z problemem i
jednocześnie brak jest rozwiązań. Grozi to spadkiem wydajności.
Pomagaj wyjść z impasu, jeśli widzisz problem w wykonaniu zadania.
Spowoduj, że zespół cały czas czuje, że ma poczucie kontroli nad
wykonywaną pracą. Zamieniaj „nie wiemy”, „to trudne” na „sprawdzę
jak to zrobić”, „już rozpoczynam pracę”.
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