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ROZDZIA 1.

Zaangaĝowanie pracowników
— czyli czym zaangaĝowanie
róĝni siÚ od zadowolenia

Pytania
x Co to jest zaangaĪowanie pracowników?
x Czy jest ono toĪsame z zadowoleniem?
x Czy zadowolenie ma wpáyw na zaangaĪowanie pracowników?
Cytat
„LubiĊ pracĊ. Praca mnie fascynuje. MogĊ siedzieü i patrzeü na nią
godzinami”.
— Jerome K. Jerome
Minicase
Montreal, Kanada, wypoĪyczalnia samochodów
DzieĔ rozpocząá siĊ znakomicie. Wyjątkowo dobre Ğniadanie.
Sáoneczny poranek. Peáen optymizmu udaáem siĊ spacerem, pomimo niewielkiego bagaĪu, do wypoĪyczalni samochodów. Przede
mną byáa kilkudniowa, szczegóáowo rozplanowana podróĪ. Samochód zarezerwowaáem kilka tygodni wczeĞniej, a wczoraj dostaáem
SMS-owe potwierdzenie i przypomnienie godziny odbioru samochodu. ĝwietna organizacja.
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Z uĞmiechem wszedáem do biura. Za kontuarem w firmowym
uniformie siedziaáa pracownica, która… jadáa Ğniadanie. Przywitaáem siĊ, podaáem numer rezerwacji. Zacząáem wyciągaü z portfela
prawo jazdy i kartĊ kredytową, kiedy usáyszaáem spokojny gáos: „Nie
mamy Īadnego wolnego samochodu”. „Pomyáka, mam rezerwacjĊ,
wczoraj dostaáem SMS…” — staraáem siĊ wyjaĞniü. „Nie mamy Īadnego wolnego samochodu, nic nie zrobiĊ, proszĊ záoĪyü reklamacjĊ”.
Oniemiaáem i nie wierzyáem. MuszĊ mieü samochód. Natychmiast.
Przede mną dáuga droga, umówione spotkania, mam zarezerwowane hotele. Zacząáem werbalizowaü Īądania — chciaáem samochodu,
pomocy, uwagi. Niestety spokojny gáos, jakkolwiek lekko znieksztaácony przeĪuwanym jedzeniem, zakomunikowaá: „Nic nie zrobiĊ,
proszĊ iĞü gdzie indziej”. Sprzeczka, nieudana próba nawiązania
kontaktu z przeáoĪonym. PiĊkny poranek zakoĔczyá siĊ ostatecznie.
PoniewaĪ do biura weszli nastĊpni klienci, dla których — pomimo Īe dokonywali rezerwacji — teĪ nie byáo samochodu, szybko
wyszedáem, Īeby zdąĪyü do innej wypoĪyczalni, zanim przyjdą kolejni pozostawieni na lodzie.
„Zdobycie” samochodu nie byáo áatwe. Straciáem póá dnia. Musiaáem pojechaü taksówką do odlegáej wypoĪyczalni, zostaáem zmuszony do wypoĪyczenia droĪszego modelu, a przede wszystkim
musiaáam przeáoĪyü na nastĊpny dzieĔ wczeĞniej zaplanowane spotkanie. Cztery godziny za kierownicą nie poprawiáy mi humoru. Mój
záy nastrój znalazá „ujĞcie”, kiedy dotaráem do hotelu w Quebecu,
a uĞmiechniĊty recepcjonista zapytaá, jak siĊ mam i jak minąá mój
dzieĔ. Niezbyt grzecznie odpowiedziaáem: „beznadziejnie!”. Równie emocjonalnie zrelacjonowaáem swoją przygodĊ. Recepcjonista
powiedziaá, Īe niestety nie moĪe naprawiü tego, co siĊ staáo, ale ma
nadziejĊ, Īe pobyt w hotelu poprawi moje samopoczucie. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po kwadransie do pokoju dostarczono
kosz owoców i butelkĊ wina. W koszu byáa kartka, podpisana przez
dyrektora hotelu, z Īyczeniem, aby „skromny upominek pozwoliá
zapomnieü o záym początku dnia”.
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***
MoĪna powiedzieü, Īe opisana historia jest tak typowa, Īe aĪ wydaje siĊ nieprawdziwa. OczywiĞcie Īe bywają zarówno pracownicy
niekompetentni, niezorientowani na klienta, jak i pracownicy mający bardzo dobre podejĞcie.
Przeanalizujmy, dlaczego pracownica wypoĪyczalni — nazwijmy ją Nicole — spowodowaáa, Īe jej firmĊ omijam szerokim áukiem,
oraz dlaczego recepcjonista — nazwijmy go Tom — zrobiá ze mnie
ambasadora sieci hoteli, w której pracuje.
WypoĪyczalnia samochodów w Montrealu, jak i hotel w Quebecu
w Īaden sposób nie są ze sobą powiązane. O ile wiem, nawet ze sobą
nie wspóápracują.
Co mają wspólnego? Są to placówki naleĪące do firm miĊdzynarodowych. Deklarują podobne kultury korporacyjne oparte na
peánej satysfakcji klienta. Na stronie internetowej mają wypisane
wartoĞci, którymi siĊ kierują, a które stawiają klienta na pierwszym
miejscu. PodkreĞlają równieĪ, Īe waĪne jest dla nich zaangaĪowanie pracowników w obsáugĊ klientów. Jedna i druga firma prowadzi
swoje, takie same we wszystkich lokalizacjach, programy adaptacji
i szkolenia. W obydwu firmach funkcjonują tzw. manuale obsáugi
klienta. Z pewnoĞcią pracownicy podlegają ocenom okresowym
oraz mają programy motywacyjne. Obydwie firmy nie mają záego
PR i są raczej poĪądanymi pracodawcami. Znając kanadyjski rynek
pracy, moĪemy przyjąü, Īe wynagrodzenia są podobne.
Czy moĪemy zatem zaáoĪyü, Īe Nicole to jednostkowy „wypadek
przy pracy”, a Tom to tylko jednostkowy przejaw indywidualnej
i przypadkowej inicjatywy? Jest to prawdopodobne. Ja jednak jestem przekonany, Īe Tom w przeciwieĔstwie do Nicole byá zaangaĪowany w swoją pracĊ.
Co to znaczy? Czym jest zaangaĪowanie pracowników? A najwaĪniejsze, dlaczego Tom byá zaangaĪowany, a Nicole nie? Czy gdyby
Tom i Nicole zamienili siĊ miejscami pracy, to ich zaangaĪowanie
i zachowanie równieĪ ulegáyby zmianie?
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Z jednej strony wszyscy intuicyjnie wiemy, co znaczy termin
„zaangaĪowanie pracowników”, i czujemy, Īe jest ono waĪne dla
mierzalnych wyników firmy oraz jakoĞci obsáugi klienta. Z drugiej
strony czĊsto nie odróĪniamy zaangaĪowania od satysfakcji pracownika, przyjmując, Īe zadowolony jest równieĪ zmotywowany
do pracy. Przy takim zaáoĪeniu wiele firm i menedĪerów ponosi
koszty podniesienia komfortu pracy pracowników, nie otrzymując
nic w zamian.
Czy warunki pracy Nicole róĪniáy siĊ od tych panujących w hotelu Toma? Wedáug mnie nie. Lokalizacja w centrum, w stosunkowo nowych budynkach, klimatyzacja, takie same narzĊdzia pracy,
firmowe ubrania. To, Īe Nicole jadáa Ğniadanie, a Tom nie, raczej
nie wynikaáo z braku tzw. pomieszczenia socjalnego, tylko z pory
dnia i róĪnie rozumianego szacunku do klienta. WáaĞciwie to jedzenie Ğniadania byáo jedynym przewinieniem Nicole. PrzecieĪ ona
nie miaáa wolnego samochodu. Gdyby miaáa, to z pewnoĞcią by go
wypoĪyczyáa. MoĪe nawet z uĞmiechem, sympatycznie i Īycząc szerokiej drogi.
Czy gdyby Tom po wysáuchaniu moich narzekaĔ ograniczyá siĊ
do zameldowania mnie w hotelu, naraziáby siĊ na cieĔ zarzutu, Īe
Ĩle pracuje? Z pewnoĞcią nie. Jednak z jakiegoĞ powodu Tom wyszedá z inicjatywą, byü moĪe musiaá uzyskaü zgodĊ przeáoĪonego na
dodatkowe koszty, „zorganizowaü” list od dyrektora hotelu. Nicole
mogáa mnie po prostu przeprosiü za brak samochodu, zamówiü taksówkĊ, w jakikolwiek sposób okazaü zaangaĪowanie.
No wáaĞnie, jest wiele definicji terminu „zaangaĪowanie pracowników”. Do mnie najbardziej przemawia podejĞcie dwóch firm doradczych Aon Hewitt oraz Boston Consulting Group. Wedáug Aon
Hewitt zaangaĪowany jest pracownik, który mówi pozytywnie o swoim pracodawcy, nie chce odejĞü z firmy i wykonuje dodatkowy wysiáek — tzw. ekstramilĊ ponad swoje obowiązki. Boston Consulting
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Group zwraca uwagĊ na związek zaangaĪowania (czyli zestaw poĪądanego zachowania) pracownika ze strategią (co robi?) oraz kulturą korporacyjną (jak to robi?).
Przez zaangaĪowanego pracownika rozumiem takiego, który:
1. UtoĪsamia siĊ z celami firmy — Wiara
Rozumie, akceptuje i wspiera zarówno cele strategiczne, dáugookresowe, jak i te krótkoterminowe. Na przykáad warunek jest
speániony, jeĪeli pracownik jest przekonany, Īe produkty firmy
dobrze speániają potrzeby rynku, rozumie koniecznoĞü rozpoczĊcia sprzedaĪy przez internet, swoje cele uwaĪa za realne oraz
akceptuje koniecznoĞü redukcji zatrudnienia ze wzglĊdu na zamykanie placówek.
2. Zachowuje siĊ wedáug standardów i praktyk przyjĊtych w firmie
— Zachowanie
Nie ma znaczenia, czy kultura korporacyjna (rzeczywista, a nie
deklarowana) promuje wspóápracĊ i otwartoĞü, czy teĪ indywidualizm i rywalizacjĊ. WaĪne jest, aby zachowania, sposób realizacji celów i zadaĔ byáy zgodne ze standardami i praktyką. Na
przykáad warunek jest speániony, jeĪeli pracownik odmawia
wspóápracy i pomocy nowemu pracownikowi, bo firma ma kulturĊ opartą na zasadzie „sam páyĔ albo toĔ”.
3. Jest gotowy do dodatkowego wysiáku, wykraczającego poza zakres obowiązków — Wysiáek
OczywiĞcie mówimy o wysiáku wspierającym cele firmy oraz
realizowanym w sposób akceptowany przez daną spóákĊ, tzn.
poprzez akceptowalne zachowania. Na przykáad warunek jest
speániony, jeĪeli recepcjonista w wolnym czasie zaznajamia siĊ
z produktami firmy, w której pracuje, Īeby móc o nich opowiedzieü swoim znajomym. Znam taką osobĊ — jest dumna ze swojego miejsca pracy.
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Te trzy warunki muszą byü speánione áącznie. Sytuacje, w których
nie jest speániony jeden z powyĪszych warunków, moĪemy przedstawiü w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Warunki zaangaĪowania
UtoĪsamia Zachowuje
Jest gotowy do
siĊ z celami siĊ zgodnie ze ekstrawysiáku
firmy
standardami
Wiara

Zachowanie

Wysiáek

Peáne zaangaĪowanie

x

x

x

„Po godzinach przygotowujĊ
plan wejĞcia na rynki
azjatyckie, ale wiem,
Īe to nie ma sensu, Īe firma
nie odniesie sukcesu.
Jeszcze przyznają mi racjĊ”.

–

x

x

x

–

x

x

x

–

Brak kierunku
„WejĞcie na rynki azjatyckie
to Ğwietny pomysá. Aby
to siĊ udaáo, pracujĊ po
godzinach, ale swoich analiz
nie przekaĪĊ do dziaáu
marketingu. Potem pokaĪĊ
szefowi, Īe wiem wiĊcej
od nich”.
Brak skutecznoĞci
„WejĞcie na rynki azjatyckie
to Ğwietny pomysá. Dziaá
marketingu czeka na moje
analizy. Nie bĊdĊ siĊ
Ğpieszyá, lubiĊ swoją firmĊ,
ale robiĊ jedynie tyle, Īeby
mnie nie zwolniono”.
Brak efektywnoĞci

Dodatkowo chciaábym podkreĞliü sytuacyjnoĞü takiego podejĞcia.
Wedáug mnie nie moĪna byü po prostu zaangaĪowanym pracowni-
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kiem. MoĪna byü zaangaĪowanym pracownikiem w ramach konkretnej firmy. Ta sama osoba moĪe byü w peáni zaangaĪowanym
pracownikiem w jednym miejscu, a niezaangaĪowanym czy wrĊcz
toksycznym w drugim.
Nie wspominam o zadowoleniu pracownika ani o jego warunkach pracy. One nie wpáywają na speánienie trzech koniecznych warunków zaangaĪowania. Firmowe ubezpieczenie czy teĪ podwyĪka
wynagrodzenia podnoszą naszą satysfakcjĊ z pracy, ale nie wpáywają na to, czy utoĪsamiamy siĊ z celami pracodawcy, czy przyjmujemy zachowania korporacyjne. MoĪe krótkookresowo wpáywają na
gotowoĞü do ekstrawysiáku.
Czy zatem poziom satysfakcji pracowników nie jest waĪny? OczywiĞcie, Īe jest. Niewygodne biurko, poczucie, Īe nie jest siĊ naleĪycie opáacanym, czy szef despota mogą spowodowaü, Īe pomimo speánienia trzech warunków zaangaĪowania po prostu wczeĞniej czy
póĨniej odchodzimy z zakáadu pracy.
Wróümy do Nicole i Toma. OczywiĞcie nie mogĊ nic powiedzieü
o poziomie ich identyfikacji z celami firm, w których pracują, i kulturą korporacyjną, ale z pewnoĞcią tylko jedno z nich zrobiáo ową
ekstramilĊ, bo byáo zaangaĪowane.

PYTANIA DO PRZEMY¥LENIA
Nadal nie wiemy, dlaczego Tom byá zaangaĪowany, a Nicole nie.
Czy gdyby Tom i Nicole zamienili siĊ miejscami pracy, to ich zaangaĪowanie i zachowanie równieĪ ulegáyby zmianie?
PrzyjĊta przeze mnie definicja zaangaĪowanego pracownika rodzi pytania o to, co wpáywa na poziom zaangaĪowania. Zwáaszcza,
dlaczego niektórzy podejmują dodatkowy wysiáek? Co ze zmianami? Czy ci, którzy kwestionują cele firmy i zmieniają kulturĊ korporacyjną, nie są zaangaĪowani?
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PrzemyĞlenia mogące pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te
pytania bĊdą tematem dalszych rozdziaáów.

PODSUMOWANIE
Poziom zaangaĪowania pracowników, bez wzglĊdu na procedury
firmy i kompetencje samych pracowników, ma duĪy wpáyw na ich
zachowanie w pracy.
ZaangaĪowany pracownik utoĪsamia siĊ z celami firmy, zachowuje siĊ zgodnie z rzeczywistą kulturą korporacyjną i jest gotowy
do dodatkowego (ponad zakres obowiązków) wysiáku.
ZaangaĪowanie pracownika jest związane z konkretną firmą, jest
sytuacyjne. Nie jest staáą cechą osoby.
Poziom satysfakcji czy teĪ zadowolenia pracowników ani nie jest
warunkiem wystarczającym, ani koniecznym dla zaangaĪowania
pracowników.
Brak zadowolenia prowadzi jednak do odejĞcia z pracy.
ZaangaĪowanie pracowników nie Ğwiadczy o ich zadowoleniu,
lecz o wkáadaniu przez nich wiĊkszego wysiáku w realizacjĊ celów
firmy w sposób zgodny z kulturą korporacyjną.
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