
Zarządzanie 
zespołem 
rozproszonym  

Motywowanie 

Samodzielnie nie da się zrobić wszystkiego 
i nawet nie warto próbować
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Praca w zespole rozproszonym jest wyzwaniem, ale dobrze poprowadzona, daje spekta-
kularne rezultaty. Rolą lidera jest promowanie pracy przede wszystkim własną postawą, 
a jednocześnie przez wspieranie ducha zespołu. Członkowie zespołu, którzy szanują 
wzajemnie swoje umiejętności dostarczają wysokiej jakości efekty swojej pracy. 

Budowanie motywującego, czyli angażującego środowiska pracy opiera się na znajo-
mości swoich pracowników i na sterowaniu ich udziałem w zadaniach, które dają im 
ciekawość, wyzwanie i kierują ich ku aktywnemu działaniu. 

Zaangażowanie powoduje u ludzi wyższy poziom wytrwałości, ale też obniża poziom 
kortyzolu odpowiedzialnego za stres i wypalenie zawodowe. 

Poza lepszym wynikiem stawką jest zwiększanie zaangażowania, wytrwałości, ale także 
obniżanie poziomu stresu w pracy i ryzyka wypalenia zawodowego. W myśl tej teorii są 
to potrzeby uniwersalne, wrodzone i niewyuczone.

Wiedza o tym, kim są pracownicy i w konsekwencji co jest dla nich ważne, co jest 
ich wartością daje menedżerowi realną szansę na skuteczne angażowanie ich  
w zadania, które są dla nich atrakcyjne. Ważne jest również, żeby przełożony umożliwiał 
pracownikom wybór sposobu pracy – dzięki czemu przejmują inicjatywę i angażują się  
w podejmowanie decyzji – dając możliwość zaspokojenia wszystkich trzech potrzeb. 

Budowanie angażującego 
środowiska pracy 
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Poczucie kompetencji

Poczucie, że ma się odpowiednią wiedzę, umiejętności i postawę jest największym 
elementem psychicznego dobrostanu w pracy. Można je budować, wyznaczając 
pracownikom ambitne i jednocześnie realistyczne cele, pozwalając na popełnianie 
błędów, rozwijając ich i szkoląc.  Szef powinien regularnie sprawdzać stopień osiągania 
celów, skupiać się na wzroście kompetencji, a także uczyć swoich pracowników, jak 
samodzielnie – bez jego udziału – mogą się rozwijać. Ważną rolę odgrywa zatem stała, 
rzetelna informacja zwrotna po zakończonych zadaniach.

Pracownik potrzebuje wskazówek odnośnie tego, co robi źle, a co wykonuje poprawnie. 
Każdy powinien otrzymać pomoc w zwiększaniu swojego poczucia kompetencji. Szef 
i pracownik mogą także wspólnie podnosić wymagania dotyczące umiejętności na 
danym stanowisku.
 

Motywowanie 
do wysokiej efektywności 
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Relacje

Menedżer, który pomaga swoim ludziom osiągać ich cele, przez co cały zespół uzyskuje 
dobre rezultaty, to jeden z ważnych elementów relacji zawodowych. Taki sposób pracy 
to dla pracowników sygnał, że są ważni, a ich potrzeby są dla przełożonego istotne. 
Znacząca jest też otwarta komunikacja w zespole, poczucie, że można powiedzieć, co 
się myśli, że dopuszczalne są pomyłki, a wyrażenie niezgody nie powoduje odrzucenia. 
W takiej sytuacji wszyscy chętniej dzielą się swoimi emocjami, przemyśleniami, co 
bardzo zbliża ludzi. Buduje się w ten sposób atmosferę zespołowości, poczucia zjedno-
czenia wokół wspólnego celu.  W takim środowisku o wiele łatwiej radzić sobie z poja-
wiającymi się konfliktami. Kiedy relacje są dobre pracownicy dzielą się wiedzą, wspie-
rają, cieszą się nawzajem ze swoich sukcesów. Mają także do siebie większe zaufanie, 
mogą być sobą. W dobrym zespole każdy może mieć gorszy dzień i wtedy ktoś inny daje 
z siebie więcej, bo wszyscy grają na wspólny wynik.
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Poczucie autonomii

Autonomia w motywacji rozumiana jest jako przydzielenie odpowiedzialności pracow-
nikowi za dany obszar lub zadanie oraz wskazanie co pozostaje w wyłącznej gestii 
pracownika. Zwykle są to sposoby realizacji celu lub jego modyfikacja. Szef oczywiście 
jest osobą towarzyszącą w zadaniach, wspiera pracownika i pomaga korygować to, co 
pracownik chciałby zmienić. 

Kiedy szef razem z zespołem ustala sposób działania, przekazuje swoim ludziom 
odpowiedzialność i daje im wolną rękę (w określonych granicach) w sposobie realizacji 
zadań – dzięki temu mają oni poczucie autonomii i swobody działania. Kiedy szef stale 
kontroluje pracowników, ale nie sprawdza ich na każdym kroku, czują na sobie odpo-
wiedzialność, szukają najlepszego sposobu osiągnięcia celów. Oczywiście przełożony 
nie odsuwa się od zespołu – wspiera go lub pomaga w uzyskaniu wsparcia.

Poczucie autonomii jest szczególnie ważne w zespołach rozproszonych, które wcze-
śniej pracowały w biurze. Jeśli dotychczas przełożony dawał swobodę pracownikowi  
w realizacji zadań i ufał, że pracownik jest odpowiedzialny za wynik to w pracy zdalnej 
tym bardziej powinien utrzymać u pracownika to przekonanie. Zmiana podejścia  
i stosowanie zbytniej kontroli lub okazywanie podejrzliwości spowoduje spadek zaan-
gażowania i frustrację pracownika, a w konsekwencji spadek jakości pracy. 

Motywowanie 
do wysokiej jakości 


