
W artykule przedstawiono koncepcję filozofii przywództwa służebnego jako 
czynnika kreowania zasobu ludzkiego w organizacji w stopniu skuteczniejszym niż 
determinanty wskazywane w tradycyjnych teoriach motywowania. Opracowanie za-
wiera także studium przypadku w zakresie oceny stopnia wykorzystania w praktyce 
kierowniczej wybranych aspektów przywództwa służebnego.

Słowa kluczowe: motywowanie (motivating), menedżer (manager), przywództwo służebne (servant 
leadership)

Przywództwo służebne a motywowanie podwładnych

Truizmem jest stwierdzenie, że przebieg procesu motywowania, jego skuteczność, efektyw-
ność oraz wyniki zależą w znacznym stopniu od menedżera, jego umiejętności, ale i postaw. 
Menedżer poprzez swoje działania wyznacza czas, formę i podmiot realizacji aktywności, 
a także jest odpowiedzialny za radzenie sobie z napotkanymi trudnościami. Wśród wielości 
koncepcji dotyczących kierowania ludźmi można napotkać na zagadnienie przywództwa, 
ukazujące menedżerów w aspekcie cech osobowości, posiadania autorytetu wśród pod-
władnych, zaufania i akceptacji. Jak podkreśla Mroziewski [2010], w sprawowaniu funk-
cji menedżera należy dążyć do stanu przedsiębiorcy – przywódcy, który poprzez własną 
kreatywność, intuicję i etykę postaw będzie odpowiedzialnie kierował ludźmi, powodując 
długoterminowy sukces organizacji. Przywództwo postrzegane jest jako pewna zdolność 
lub cecha zjednywania sobie sprzymierzeńców, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji 
rozwoju i motywowania ludzi do działania [Mika, 1987]. Posiadanie odpowiednich wła-
ściwości osobowościowych skutkuje dobrowolnym podporządkowaniem pracowników. 
Badacze [Stoner i in., 1999] wykazali, że zespół funkcjonuje efektywnie, jeśli jego przy-
wódca jest w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów oraz ma umiejętność pod-
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trzymywania trwałości grupy. Menedżer, który potrafi jednocześnie pełnić te dwa rodzaje 
funkcji, będzie szczególnie skutecznym przywódcą. Jednak, jak pokazuje praktyka, w wie-
lu grupach występuje podział zadań, gdzie funkcje związane z działaniami pełni formalny 
przywódca, natomiast funkcje społeczne inny członek grupy.

Według Greenleafa [Senge, 1990], jakość i skuteczność przywództwa to kwestie 
postawy. Prawdziwego przywódcę cechuje odpowiednie nastawienie do ludzi oraz do 
organizacji. Postawa „do ludzi” wyrasta ze zrozumienia przez menedżera wpływu, jaki 
wywiera na innych: niezdarne kierownictwo powoduje, że ludzie mogą cierpieć ekono-
micznie, emocjonalnie i duchowo. Źródłem postawy „do organizacji” jest osobiste prze-
konanie menedżera o słuszności celu i potrzebie zaangażowania się w jego realizację 
poprzez identyfikację z nim. Cechy te charakteryzują przywódcę służebnego [Blanchard, 
2007], który nie tylko chce kierować ludźmi, ale przede wszystkim czuje potrzebę służe-
nia im. Rolą przywódcy służebnego jest:

służenie innym – dlatego charakteryzuje go pokora; �
słuchanie innych – przywódca służebny ceni sobie informację zwrotną, a zdobyte  �

informacje traktuje jako podpowiedź, jak być lepszym liderem;
stawianie wysokich wymagań – przywódca służebny ceni sobie zarówno wyniki, jak  �

i relacje międzyludzkie, dlatego stawia wysokie wymagania, których realizację umożliwia 
tworzenie odpowiednich motywacyjnych warunków pracy dla członków zespołu;

dążenie do rozwoju swoich pracowników – brak odpowiednich kwalifikacji w zmie- �
niającej się rzeczywistości gospodarczej wpływa negatywnie na rozwój przedsiębiorstwa 
i jego pozycję konkurencyjną.

Blanchard [2007] dzieli przywódców na osoby „z motywacją” i „z powołaniem”. 
Menedżerowie z motywacją widzą swoją pozycję zawodową jako zasób, który należy 
do nich. Wobec tego chronią to, co posiadają. Menedżerowie z powołaniem traktują 
wszystko, co posiadają, jako formę pożyczki. Wiedzą, że ich pozycja nie jest trwała, więc 
patrzą na swoją rolę w organizacji jak na misję przewodnictwa i opieki nad podwładnymi. 
Podstawą funkcjonowania menedżera z powołaniem jest służba drugiemu człowiekowi 
i pomoc w jego rozwoju, tak by wydobyć z niego to, co najlepsze.

Stosowanie przywództwa służebnego wymaga posiadania wizji i jej urzeczywist-
nienia [Blanchard, 2007]. Rolą menedżera staje się komunikowanie ludziom kierunku 
działania organizacji. Jeżeli ludzie wiedzą, w jakim kierunku mają podążać, kolejnym 
zadaniem przywódcy jest urzeczywistnienie wizji, czyli realizowanie aspektu służebności. 
Kiedy już wizja i kierunek działania organizacji są znane, menedżerowie zaczynają praco-
wać dla swoich pracowników. „Przywódcy służebni zdają sobie sprawę, że przywództwo 
nie dotyczy ich samych. Przywództwem jest to, co robią i komu służą” [Blanchard, 2007, 
s. 213]. Parametrami występowania przywództwa służebnego w organizacji są:

satysfakcja pracownika (zadowolenie z wykonywanej pracy), �
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lojalność pracownika (chęć pracy w danej organizacji), �
wydajność pracownika, �
postrzeganie przez pracownika jego relacji z przełożonym oraz pracy całego zespołu. �
Idea przywództwa służebnego ma zachęcać menedżerów do rezygnacji ze stylu opar-

tego na bezpośrednim kierowaniu i kontrolowaniu pracowników. Celem nadrzędnym 
menedżerów powinno stać się zachęcanie pracowników do doskonałości i udzielanie 
im pomocy. Ważną kwestią jest przekonanie zarówno menedżerów, jak i pracowników, 
o konieczności pełnego zaangażowania w pełnienie misji. Przywódcy powinni wiedzieć, 
w jaki sposób korzystać z posiadanej wiedzy, tak by delegować własne powołanie na 
pracowników. Przede wszystkim powinni koncentrować się na wyposażaniu swoich pra-
cowników w kompetencje pozwalające im na objęcie przywództwa w przyszłości. Pra-
cownicy natomiast powinni umieć korzystać z formy władzy, w którą zostali wyposażeni, 
tak by w swoim funkcjonowaniu stawać się coraz mądrzejszymi, niezależnymi i bardziej 
swobodnymi.

Studium przypadku

W celu identyfikacji stopnia stosowania przez menedżerów filozofii przywództwa służeb-
nego w badanej organizacji wyodrębniono, zakładając teoretycznie, sfery funkcjonowa-
nia pracowników w organizacji:

satysfakcja z pracy – o której świadczą m.in.: postrzegany przez pracownika stopień  �
zainteresowania przełożonego jego pracą, poczucie zaangażowania i wsparcia przełożo-
nego w zakresie powierzonych pracownikowi obowiązków;

zaangażowanie w pracę – na którą mają wpływ m.in.: stosowanie przez przełożone- �
go określonych form motywacji oraz zachęt do podnoszenia kwalifikacji, informowanie 
pracowników o oczekiwaniach przełożonego, udzielanie informacji zwrotnych na temat 
efektów pracy.

Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie usługowym na grupie 95 osób. Przed-
stawiono wybrane wyniki w zakresie: poczucia u pracowników zainteresowania przełożo-
nych ich pracą, stosowania wybranych narzędzi motywacyjnych, znajomości oczekiwań 
przełożonych, wsparcia przełożonych oraz możliwości rozwoju pracowników.

Uznano, iż o satysfakcji z pracy będzie świadczyć postrzegany przez pracowników 
stopień zainteresowania przełożonego ich pracą. Na pytanie o zainteresowanie ze strony 
przełożonego twierdząco odpowiedziało 60,9% pracowników, jednak tylko 4,7% wska-
zało odpowiedź „zdecydowanie czuję zainteresowanie przełożonego moją pracą” (wy-
kres 1).
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Wykres 1. Stopień zainteresowania przełożonego sposobem wykonywania pracy 
przez podwładnych w ocenie respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych

Na poczucie zainteresowania ze strony menedżera nie miały wpływu płeć ani poziom 
wykształcenia badanych. Zaobserwowano niewielkie różnice w zależności od wieku i sta-
żu pracy – osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat oraz pracownicy ze stażem powyżej 
10 lat czuli mniejsze zainteresowanie swoich przełożonych niż pozostali pracownicy.

Za kolejny wskaźnik przywództwa służebnego w sferze poczucia satysfakcji z pracy 
uznano poczucie zaangażowania i wsparcia przełożonego w zakresie powierzonych pra-
cownikom obowiązków (wykres 2).

Na pytanie o zaangażowanie i uzyskiwane wsparcie przełożonego w wykonywaniu 
zadań co trzeci pracownik odpowiedział przecząco. Brak przekonania, że przełożony 
jest zaangażowany w realizowanie zadań, oznacza konieczność samodzielnego radzenia 
sobie z trudnościami dotyczącymi obszaru pracy, co może skutkować podejmowaniem 
błędnych decyzji. W rozwijaniu zdolności do przewodzenia pomaga obserwacja ludzi, 
którym się przewodzi, oraz stymulowanie ich motywacji [Covey, 2008]. Skuteczny przy-
wódca powinien posiadać wiedzę dotyczącą metod zachęcania pracowników do posta-
wienia sobie realnych celów oraz dążyć do utrzymania wśród podwładnych uwagi i chęci 
do ich osiągania.

Kolejną sferą wskazującą istnienie filozofii przywództwa służebnego w badanej or-
ganizacji jest zaangażowanie w pracę. Wykres 3 przedstawia rozkład odpowiedzi respon-
dentów o stosowanych narzędziach motywowania pracowników.
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Wykres 3. Stopień częstotliwości stosowania przez przełożonego instrumentów 
motywowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych

Badanie wykazało brak stosowania przez menedżerów takich instrumentów, jak: 
pochwały, nagrody pieniężne czy nagany. Najczęściej stosowanymi formami motywo-
wania, choć nadal rzadkimi w opinii respondentów, były ustne upomnienia i pochwały. 
Odpowiedzi na pytanie o częstość stosowania wymienionych form motywacji były stałe, 
niezależne od wieku, płci, wykształcenia czy stażu pracy badanych. Stawianie przez me-

Wykres 2. Stopień odczucia przez pracowników zaangażowania i wspierania przez 
przełożonego w wykonywaniu obowiązków w badanym przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych
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nedżera wysokich wymagań, bez odpowiednich oddziaływań motywacyjnych, powoduje 
brak zaangażowania członków zespołu w realizację powierzonych zadań.

Założono, iż skuteczne motywowanie pracowników wymaga dokonania szczegóło-
wej analizy ich funkcjonowania w organizacji. Jak wynika z badań [Juchnowicz, 2010], 
najsilniejszy pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników wywierają czynniki po-
znawcze, wśród nich znajomość celów własnych działań i celów organizacji.

Na wykresie 4 przedstawiono rozkład odpowiedzi dotyczących znajomości oczeki-
wań przełożonego wśród pracowników oraz otrzymywania przez pracowników informa-
cji zwrotnych.

Wykres 4. Ocena znajomości przez badanych pracowników oczekiwań 
przełożonego i otrzymywania informacji zwrotnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych

Respondenci, oceniając znajomość oczekiwań swoich przełożonych wobec ich pracy, 
w zdecydowanej większości (60,6%) odpowiadali, że mają na ten temat wystarczającą 
wiedzę. Pracownik [Blanchard, 2007], który według menedżera ponosi odpowiedzial-
ność za realizowane zadania, musi być tego świadomy. Brak jasnych oczekiwań wobec 
podwładnych jest jedną z głównych przeszkód na drodze poprawy efektywności pracy.

Ponieważ idea przywództwa służebnego podkreśla potrzebę rozwoju człowieka za-
równo w wymiarze indywidualnym, jaki i organizacyjnym, dokonano analizy roli przeło-
żonego w motywowaniu pracowników do podnoszenia kwalifikacji (wykres 5).
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Wykres 5. Ocena zachowania przełożonego w zakresie stosowania zachęt do 
podnoszenia kwalifikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych

Analiza rozkładów odpowiedzi wskazuje, że więcej niż połowa pracowników nigdy 
nie była zachęcana do rozwoju własnych kompetencji i umiejętności. Zadowolenie i sa-
tysfakcję w tej sferze wykazywał co trzeci badany.

Podsumowanie

Ukazane w części teoretycznej niniejszego opracowania parametry występowania przy-
wództwa służebnego w organizacji zostały jedynie w części wykorzystane w prezentowa-
nym studium przypadku. Autorce zależało bardziej na ukazaniu metody, filozofii podej-
ścia, niż opieraniu wniosków na przedstawionych wynikach badania, które jest pierwszą 
próbą spojrzenia na problematykę motywowania w proponowanym ujęciu.

Poczynione założenie, iż w prezentowanym przedsiębiorstwie brak jest oznak przy-
wództwa służebnego, nie zostało w całości potwierdzone. Okazało się, iż część zacho-
wań menedżerów ma charakter służebności. Przełożeni w satysfakcjonujący pracowni-
ków sposób komunikują własne oczekiwania, co daje pracownikom poczucie kontroli 
w zakresie realizowanych przez nich zadań. Pracownicy są świadomi swoich obowiąz-
ków, a ponadto czują się odpowiednio poinformowani o wynikach swojej pracy. Mene-
dżerowie na bieżąco przekazują informacje zwrotne oraz dokonują stosownych ocen 
pracy podwładnych. Poczucie zaangażowania pracowników burzy brak znajomości 
u menedżerów systemu wywierania wpływu na pracowników oraz umiejętnego stoso-
wania narzędzi motywacyjnych. Nie wszyscy pracownicy odczuwają ponadto wsparcie 
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przełożonych przy realizacji zadań. Pomimo tego większość pracowników twierdzi, że 
menedżerowie w optymalnym stopniu angażują się w ich pracę.

Reasumując, funkcjonowanie w organizacji kierowanej przez menedżerów z powo-
łaniem pomaga pracownikom lepiej angażować się w zadania, ponieważ znają oni cel 
swojej pracy oraz czują się odpowiedzialni za jej wykonanie. Mają ponadto możliwość 
wykorzystania posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Stawianie przez menedżerów wy-
sokich wymagań, które odbywa się w warunkach istnienia odpowiednich motywacyjnych 
warunków pracy, pomaga podwładnym stać się pracownikami z powołaniem, czyli oso-
bami uzyskującymi satysfakcję z realizowanych zadań, oraz wyzwala wzrost jakości czyn-
nika ludzkiego w organizacji. Uświadomienie sobie przez przełożonych zalet realizacji 
przywództwa służebnego w ich pracy zdaje się być korzystne zarówno dla organizacji, jak 
i dla osób w niej zatrudnionych, a więc pośrednio dla samych menedżerów.
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Employee Motivation in the Context of Servant Leadership

Summary
The article presents the concept of servant leadership philosophy as a factor creating 
a human resource in the organization to an extent greater than determinants as indicated 
in traditional motivation theories. The paper also includes a case study showing the ex-
tent to which the selected aspects of servant leadership are used in managerial practice.
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