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Dylemat lidera – przemoc czy partnerstwo 

Wstęp 

Wiele firm na świecie (na szczęście, jest ich coraz mniej) głęboko wie-
rzy, że metoda kija i marchewki, a więc przemocy, najlepiej służy zarzą-
dzaniu „zasobami ludzkimi”. Ten przedmiotowy, a nie podmiotowy, spo-
sób taktowania pracownika prowadzi jednak do spektakularnych klęsk 
opisanych w licznych publikacjach i potwierdzonych zarówno w bada-
niach jak i w doświadczeniach praktyków [Blikle, 2012] i cytowana tam 
literatura). Ta prawda znajduje też liczne uzasadnienia na gruncie psycho-
logii społecznej [Aronson, Wieczorkowska, 2001; Kohn, 1993; Kosewski, 
2002]. Alternatywą do przemocy jest partnerstwo, które — choć znacznie 
trudniejsze — znajduje coraz liczniejszych zwolenników.  

1. Nowa wiedza 

Fizyki uczymy się w szkole lat kilka, więc po odebraniu świadectwa 
maturalnego mamy świadomość, jak niewiele z tej obszernej dziedziny 
wiedzy stało się naszym udziałem. Wiemy jednakże — i to jest pewnie 
najważniejszy element naszej szkolnej edukacji — że zjawiska fizyczne rzą-
dzą się złożonymi prawami, które na pierwszy rzut oka wcale nie są oczy-
wiste. Na przykład istnieją niewidoczne okiem pola sił — grawitacyjnych, 
magnetycznych i elektrycznych — które powodują, że jedne ciała się przy-
ciągają, a inne odpychają, mimo że „na oko” nie widać po temu żadnej 
przyczyny. 

Psychologii społecznej nie uczymy się w ogóle, opuszczamy więc 
szkołę z przekonaniem, że o zjawiskach zachodzących we wzajemnym od-
działywaniu na siebie ludzi wiemy akurat tyle, ile trzeba. Bo przecież te 
zjawiska można bardzo prosto wyjaśnić: jeżeli ludzie pracują niechętnie, to 
dlatego, że są leniwi, a jeżeli nas oszukują, to dla tego, że są nieuczciwi. 
Oczywiście my zawsze należymy do grupy pracowitych i uczciwych, ale 
ludzie... wiadomo jacy są. Do pracy można zagonić ich jedynie siłą, a przed 
oszustwem powstrzymać jedynie zastraszeniem. I jeżeli nam się to nie uda-
je, to też wiemy dlaczego — niektórzy są po prostu „niereformowalni”, 
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należy ich zwolnić i poszukać lepszych. Dajemy więc stanowczy odpór tym 
wszystkim przemądrzałym psychologom, którzy tylko dzielą włos na 
czworo. Nie podejrzewamy, że pomiędzy ludźmi, podobnie jak pomiędzy 
ciałami fizycznymi, też istnieją pola sił, które powodują, że jedni się przy-
ciągają, a inni odpychają i że poznanie tych sił jest kluczowe dla zbudowa-
nia zespołu ludzi, którzy w pracy znajdują nie tylko źródło utrzymania, ale 
też realizację swoich ambicji, potrzeb godnościowych i duchowych. 

2. Koszty przemocy 

Wielu menedżerów dało się uwieść złudzeniu, że zarządzanie za po-
mocą przemocy jest łatwe. Wystarczy kazać coś zrobić i to coś będzie zro-
bione. Niestety nie jest to takie proste.  

Lider, który wybrał przemoc, musi sam wszystkiego dopilnować. Lu-
dzie, którym kazano, zrobią dokładnie to (i też nie zawsze!), co im poleco-
no, i ani trochę więcej.  

Musi też być podejrzliwy i nieufny. Ilekroć bowiem zmusimy kogoś 
do czegoś, czego bez przymusu by nie zrobił, rozwija on w sobie syndrom 
„już ja cię dopadnę, ty draniu” i czeka na nasze pierwsze potknięcie. Gdy 
zdarzy nam się podjąć błędną decyzję, wykona ją w najdrobniejszych 
szczegółach, ciesząc się z góry na spodziewany rezultat. 

Lider, który wybrał przemoc, pozbawia się też trzech najważniejszych 
źródeł wsparcia, jakich mógłby oczekiwać od swojego zespołu: 
1) informacji, co w pracy zespołu można by poprawić, 
2) zbiorowej mądrości, 
3) inicjatywy. 

Pozbawia się informacji, co w zespole nie idzie tak, jak by mogło lub 
powinno, bo komuś, kto posługuje się przemocą, nie powiemy, że coś się 
nam nie do końca udaje. Władcy nie lubią takich rad i ich podwładni o tym 
wiedzą.  

Pozbawia się zbiorowej mądrości, która jest suma wiedzy, doświad-
czeń i umiejętności członków zespołu. Jest ona obecna w każdym zespole, 
najczęściej jednak każdy korzysta jedynie z tej wiedzy, którą sam posiada. 
Dobry przywódca potrafi tę wiedzę zebrać i udostępnić wszystkim. Ale 
wpierw musi wyznać przed sobą i swoim zespołem, że sam wszystkiego 
nie wie. A tego władcy najczęściej nie lubią. 

Lider przemocy nie może też liczyć na inicjatywy własne zespołu, na 
innowacje. Inicjatywa własna i innowacja niosą bowiem ryzyko porażki, 
i to porażki na własny rachunek.  
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Lider przemocy może zmusić ludzi do wielu rzeczy, z wyjątkiem tych 
najważniejszych ― by polubili własną pracę, by wykonywali ją z wewnętrz-
nej potrzeby i wreszcie, by dobrowolnie poszli wskazaną przez niego drogą. 
Bo nikogo i nigdy nie można zmusić, żeby coś zrobił dobrowolnie. 

3. Koszty partnerstwa 

Budowanie partnerstwa też niesie z sobą wiele kosztów. Lider part-
nerstwa musi umieć zdobyć zaufanie zespołu, przekonać innych do swojej 
wizji świata, musi umieć czasami powiedzieć „nie wiem”, „boję się”, „po-
móż mi”, musi budować swoją pozycję w zespole opartą na zaufaniu, em-
patii, partycypacji, jawności i uczciwości do bólu. Ci liderzy też bardzo wie-
le muszą. Z wyjątkiem jednego: nie muszą nikogo zmuszać, by pracował 
najlepiej, jak potrafi. 

Emmanuel Gobillot [Gobillot, 2008] twierdzi, że najważniejszą powin-
nością lidera jest dostarczanie zespołowi energii. Aby móc tę energię do-
starczać, trzeba jednak mieć zaufanie zespołu, a tego nie da się tak po pro-
stu zadeklarować. Zaufanie zespołu trzeba zdobyć, a by tego dokonać, 
trzeba je wpierw okazać. To jest poważny koszt. I emocjonalny, i może też 
materialny, bo nie każdy od pierwszego razu odpowie na okazane mu za-
ufanie lojalnością i zaufaniem. Nie jest łatwo zdobyć zaufanie ludzi mają-
cych gorzkie życiowe doświadczenia. Okazuje się jednak, że jest to możli-
we, a przynajmniej znacznie częściej możliwe, niż nam się wydaje. 

4. Czym są przemoc i partnerstwo 

Oczywiście świat nie jest czarno-biały, najczęściej mamy więc do czy-
nienia z sytuacjami mieszanymi. Warto jednakże zauważyć, że z upływem 
wieków proporcje pomiędzy przemocą a partnerstwem ulegają stałej 
zmianie na korzyść tego ostatniego. W XIX-wiecznej armii pruskiej domi-
nował model przemocy, jednakże nawet tam wódz naczelny naradzał się 
ze swoimi generałami. Z biegiem lat szczebel dowodzenia, na którym od-
bywają się narady dowódcy z podwładnymi, obniżał się coraz bardziej, by 
dziś zasada zespołowego rozwiązywania problemów zeszła już, w niektó-
rych armiach, do poziomu poddziałów. Nadal jednak w działaniach bojo-
wych dominują rozkazy i surowa dyscyplina. Podobnie jest też w organi-
zacjach cywilnych. Lider partnerstwa dyskutuje ze swoim zespołem nad 
wyborem strategii, metod, kierunków, podziałem zadań, jednak w sytu-
acjach „bojowych”, gdy ważniejsza od trafności decyzji staje się szybkość 
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i zgodność działania, wydaje polecenia i oczekuje ich niezwłocznego 
i bezwzględnego wykonania. 

Tendencja do przesuwania się modelu zarządzania od przemocy do 
partnerstwa jest związana z jednej strony z rosnącą wiedzą przełożonych w 
zakresie zarządzania pracą zespołową, a z drugiej z rosnącym poziomem 
wykształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego podległych im pra-
cowników. Zdaniem Petera Druckera [Drucker, 1999] dziś, w krajach roz-
winiętych, praktycznie wszyscy pracownicy to pracownicy umysłowi, a ta-
kimi pracownikami powinno zarządzać jak ochotnikami. Dotyczy to 
w równym stopniu pracowników organizacji gospodarczych, jak i admini-
stracji publicznej, a także wojska, policji i innych służb mundurowych. 
Tendencja ta sięga nawet do więziennictwa, gdzie relacje pomiędzy więź-
niami i strażnikami więziennymi w coraz mniejszym stopniu są opierane 
na strachu i przemocy. 

 

Strażnicy więzienni 

W „Gazecie Wyborczej” z 22 stycznia 2009 wypowiedział się socjolog, były 
szef Służby Więziennej w latach 1992−1994. Wypowiedź była związana 
z głośnym samobójstwem więźnia skazanego za porwanie i zabójstwo. 
Dziennikarz chciał wiedzieć, dlaczego strażnicy nie byli w stanie uchronić 
więźnia od targnięcia się na własne życie. Rozmowa zeszła na kontakt więźnia 
ze strażnikiem i na autorytet lub jego brak w oczach skazanego. I wtedy padły 
znamienne słowa: 

„Gdy klawisze nie mają u więźniów autorytetu, pozostaje przemoc. A jak 
system przechodzi na przemoc, to żadna technika nic nie da”. 

5. Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne nie 

To właśnie pytanie postawił sobie Instytut Gallupa, a następnie, aby 
na nie odpowiedzieć, przez 25 lat prowadził badania nad milionem pra-
cowników różnych firm w różnych branżach. W wyniku tych badań ziden-
tyfikowano cechy wspólne dla firm odnoszących trwały sukces rynkowy, 
a więc i sukces finansowy. Okazało się, że statystyczną pewność sukcesu 
rynkowego mają te firmy, których pracownicy odpowiadają TAK na niżej 
wymienione pytania [Buckingham, Coffman, 2001]: 
1) Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy? 
2) Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego 

wykonania pracy? 
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3) Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co 
potrafię najlepiej? 

4) Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony? 
5) Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy? 
6) Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał? 
7) Czy w pracy liczy się moje zdanie? 
8) Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, 

jest ważna? 
9) Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak 

najlepiej? 
10) Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela? 
11) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, 

jakie poczyniłem? 
12) Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? 

Wymienione 12 pytań nazywa się niekiedy testem G12 (lub Q12). Jak 
widzimy jednak, test G12 nie odnosi się do tych wartości firmy, które są 
powszechnie uważane za niezbędne do osiągnięcia sukcesu: dobry pro-
dukt, nowoczesne technologie, profesjonalna sprzedaż. Czy z badań Gallu-
pa wynika więc, że te atrybuty nie są ważne? Bynajmniej! One są bardzo 
ważne, tyle że firmy G12 osiągają je znacznie szybciej i przy niższych kosz-
tach niż inne firmy, a także są w stanie utrzymać je w sposób trwały. Bo kto 
ma pracowników dobrze osadzonych na stanowiskach, wyposażonych 
w dobre narzędzia, chcących pracować jak najlepiej, czujących się w pracy 
dobrze, mających wpływ na to, co dzieje się w firmie i mogących zaspoka-
jać potrzebę rozwoju osobistego, ten będzie miał dobry innowacyjny pro-
dukt, nowoczesne technologie, dobry marketing, profesjonalną sprzedaż. 

6. Korzyści i wartości 

Pojęcia korzyści i wartości omawiane w tym rozdziale pochodzą ze 
znakomitej książki [Kosewski, 2008]. Lektura tej książki oraz wielogodzin-
ne rozmowy z jej autorem ukształtowały całkiem na nowo moje rozumienie 
mechanizmów motywacyjnych. 

Każde działanie człowieka służy zaspokajaniu jego potrzeb. Zdanie 
sobie sprawy z tego, jakie mamy potrzeby i jak je zaspokajamy, jest więc 
kluczem do zrozumienia mechanizmów motywacyjnych. W niniejszym 
rozdziale przedstawię pewną klasyfikację potrzeb przydatną w niniejszych 
rozważaniach. Nie jest to żadna „jedynie słuszna” klasyfikacja, pozwoli 
jednak na lepsze zrozumienie archetypów przemocy i partnerstwa.  
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Wpierw podzielę potrzeby na dwie grupy: potrzeby korzyści i potrze-
by godności. Te pierwsze zaspokajamy za pomocą konsumowania korzy-

ści, te drugie — przez realizację wartości będących wzorcami godnego 
postępowania. Potrzeby korzyści dzielimy dalej na cztery rodzaje: 
1) Potrzeby korzyści rzeczowych, które zaspokajamy przez korzyści rze-

czowe, takie jak rzeczy i stany rzeczywistości spełniające podstawowe 
wymagania naszej biologii, a także przedmioty zbytku, które nie są na-
szej biologii niezbędne, ale których posiadanie sprawia nam przyjem-
ność.  

2) Ambicje, które zaspokajamy, osiągając stanowiska, honory, tytuły, 
zdobywając nagrody itp.  

3) Potrzeby społeczne związane z naszym funkcjonowaniem w grupie 
społecznej, a więc potrzeby miłości, przyjaźni, bezpieczeństwa, akcep-
tacji, które zaspokajamy przez pozytywne kontakty z innymi ludźmi. 

4) Potrzeba radości z działania, np. potrzeba uprawiania ulubionego 
sportu, oddawania się ulubionej rozrywce, ale też ulubionej pracy, któ-
rą zaspokajamy, realizując pożądane działanie. 
Dobra zaspokajające potrzeby korzyści nazywamy oczywiście korzy-

ściami.  
Potrzebę każdego rodzaju korzyści zaspokajamy przez realne pozy-

skanie pewnego pożądanego dobra i jego „konsumpcję” lub też przez osią-
gnięcie pewnego materialnego stanu rzeczy. Inaczej jest z potrzebą godno-
ści. Ją zaspokajamy przez porównanie naszego zachowania (wyborów) 
z powszechnie uznanymi wzorcami zachowania, takimi jak: 

uczciwość, 
rzetelność,  
sprawiedliwość,  
odwaga,  
lojalność,  
solidarność,  
dobroć,  
odpowiedzialność, 

prawdomówność,  
wielkoduszność,  
patriotyzm,  
tolerancja, 
bezstronność, 
profesjonalizm, 
niezależność 
wolność osobista. 

Potrzeba godności to podstawowa potrzeba struktury JA, zwanej też 
ego. Jej zaspokojenie jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania JA, 
a tym samym dla utrzymania przez człowieka właściwego kontaktu z ota-
czającą go rzeczywistością. Jest mu też potrzebne do życia, podobnie jak 
pożywienie i woda.  
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W tym miejscu warto zacytować wyniki badań, o których pisze Russel 
E. Palmer [Palmer, 2010, s. 100]. Badanie dotyczyło ustalenia, co amerykań-
scy menadżerowie uważają za sukces w życiu i było przeprowadzone 
przez firmę badawczą Korn/Ferri International wspólnie z UCLA Graduate 
Scholl of Management. Wyniki badań były następujące: 
1) 35% respondentów uznało, że sukces wiąże się ze zdolnością do 

inspirowania i wywoływania zmian, 
2) 28% uznało za sukces osiągnięcie radości czerpanej z pracy, 
3) 13% uznało status, 
4) 12% uznało poczucie kontroli nad otoczeniem, 
5) 10% uznało władzę, 
6) 2% podało inne przyczyny. 

Kolejne badania doprowadzają ich autorów do następującej konkluzji: 
„Pensja może wystarczyć do tego, żeby przyciągnąć pracowników do fir-
my, ale nie wystarcza do tego, aby ich zatrzymać, a co dopiero do tego, że-
by zmienić ich w prawdziwych ambasadorów marki” [Hyken, 2011, s. 58]. 

W innym badaniu [Hyken, 2011, s. 85] zidentyfikowano trzy czynniki 
motywacyjne ważniejsze od wynagrodzenia: 
1) uznanie, docenianie, 
2) niezależność, 
3) wkład w rozwój firmy. 

Z kolei Bruse Nordstrom [Hyken, 2011, s. 104] wymienia cztery 
powody, dla których ludzie chodzą do pracy: 
1) możliwość rozwoju, 
2) swoboda, 
3) poczucie przynależności do czegoś, co ma znaczenie, 
4) poczucie bycia docenianym jako człowiek.  

Korzyści, poza tymi najbardziej podstawowymi — jak pożywienie, 
dach nad głową, ubranie itp. — wybieramy sobie sami, dla każdego z nas 
ich zbiór może więc być inny. 

Z wartościami jest inaczej. One są zwykle wspólne dla zbiorowej kul-
tury społecznej i często wykraczającej poza jeden kraj, a nawet jeden kon-
tynent. Wartości też rzadko wybieramy. Najczęściej są one historycznym 
i kulturowym dziedzictwem społeczności, w której przyszło nam żyć. Dla 
tej społeczności stanowią powszechnie akceptowane kryteria służące do 
oceny, czy ktoś jest osobą godną, czy też niegodną. Dla każdego członka tej 
społeczności są więc niezwykle ważne, bowiem każdy jest według nich 
oceniany przez innych, a także ocenia sam siebie. A żaden człowiek — po-
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za przypadkami patologii klinicznej — nie chce ani czuć się niegodny, ani 
też być tak postrzegany. 

Fakt, że większość ludzi ceni te same wartości, nie oznacza jednak, że 
dla wszystkich mają jednakowy zasięg społeczny. Na przykład w grupach 
przestępczych uczciwość i rzetelność obowiązują jedynie wobec członków 
tej grupy i ich rodzin, nacjonaliści ograniczają je do określonego narodu, 
a rasiści — do określonej rasy. Większość też ludzi uważa, że lojalność nie 
obowiązuje wobec przestępców. 

Dobrym przykładem bezinteresowności działania z pobudek godno-
ściowych — choć oczywiście jest to przykład negatywny — jest konflikt 
etniczny, w którym dwie społeczności niszczą nawzajem swój dobrobyt 
mimo oczywistej nieracjonalności i nieopłacalności takiego działania. 

Są też i pozytywne przykłady takich działań na skalę społeczną, by 
wymienić choćby ruchy niepodległościowe. A przykłady historycznie bliż-
sze i nie tak wzniosłe, to liczne systemy softwareowe budowane siłami spo-
łecznymi jak na przykład system operacyjny Linux, czy też system zarzą-
dzania treścią witryn internetowych Joomla. 

Jest jeszcze jedna ważna różnica pomiędzy korzyściami a wartościami. 
Korzyści można człowiekowi dać lub zabrać. I dlatego właśnie tak świetnie 
nadają się na do tworzenia kija i marchewki. 

7. Archetyp kija i marchewki 

Wielu menedżerów głęboko wierzy, że aby ludzie dobrze pracowali, 
trzeba ich umiejętnie nagradzać i karać. Wynika to z przekonania, o którym 
pisałem już w rozdziale 1, że ludzie z natury są leniwi i nieuczciwi. Oczy-
wiście tacy są „ludzie” ― my nie, ale ludzie jak najbardziej. A skoro tacy są, 
to do pracy trzeba ich zaganiać za pomocą kija i marchewki. Menedżero-
wie, którzy uważają się za światlejszych, czasami mówią, że wystarczy 
marchewka. Ale bez marchewki, to już na pewno nikt nie będzie pracował. 
Marchewka idzie więc w ruch, a do tego dołącza się równie niepostrzeże-
nie co nieodmiennie — kij. 

Aby zająć się analizą obu tych „narzędzi motywowania”, zacznę od 
podania ich określeń. Mimo że brzmią nieco humorystycznie, są niezwykle 
istotne dla dalszych rozważań. 

Marchewką nazwiemy każde takie miłe działanie, które jest z góry 
zapowiedziane i podejmowane przez kogoś silniejszego od nas w celu 
zmiany naszego zachowania. Istotą marchewki jest fakt, że silniejszy ma ją 
w ręku i może nam ją dać albo też nie. 
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Kijem nazwiemy każde takie niemiłe działanie, które jest z góry 
zapowiedziane i podejmowane przez kogoś silniejszego od nas w celu 
zmiany naszego zachowania. Istotą kija jest fakt, że silniejszy ma go 
w ręku i może nam nim przyłożyć albo też nie. 

Zwróćmy uwagę na podobieństwo obu definicji. W zasadzie różnią się 
tylko jednym szczegółem. Marchewka jest miła, a kij jest niemiły. Reszta 
jest taka sama. Oba narzędzia służą do wymuszania działań za pomocą 
motywacji zewnętrznej.  

Tablica 1. Przykłady typowych marchewek i kijów 

Marchewki Kije 

− wypłacenie premii 
− publiczna pochwała  
− awans na wyższe stanowisko 
− zwolnienie z przymusowej pracy 
− ... 

− pozbawienie premii 
− publiczna nagana  
− pozbawienie możliwości awansu 
− nakazanie przymusowej pracy 
− ... 

Źródło: Opracowanie własne. 

Jak widzimy, z każdą marchewką wiąże się kij w postaci pozbawienia 
marchewki, a z każdym kijem wiąże się marchewka w postaci uniknięcia 
kija. Na przykład, nagroda na Dzień Nauczyciela w wielu szkołach działa 
wyłącznie jako kij, ponieważ z zasady dostają ją wszyscy, więc ten, który jej 
nie dostanie, czuje się publicznie napiętnowany. W radzieckich obozach 
zagłady na Kołymie [Szałamow, 1991] nadzorcy więźniów stosowali nato-
miast nagrodę w postaci skrócenia wyroku. Na przykład, kto miał do od-
siedzenia 15 lat, mógł za donoszenie naczalstwu na współwięźniów otrzy-
mać skrócenie wyroku o... trzy dni. 

Te i inne przykłady pozwalają na sformułowanie następującego 
twierdzenia: 

8. Prawo marchewki 

Każda marchewka służy jedynie do tego, aby zrobić z niej kij. 

Dowód tego prawa jest niezwykle prosty. Przecież całą istotą i siłą 
marchewki jest właśnie to, że można jej nie dać. Marchewka, której nie 
można nie dać, a więc którą zawsze trzeba dać, którą trzeba dać bez wzglę-
du na okoliczności nie byłaby już marchewką.  

Marchewka to nagroda, którą pokazujemy komuś słabszemu od nas i 
wygłaszamy do niego taki oto komunikat marchewkowy: 
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Widzisz, tu jest marchewka. Mam ją i mógłbym ci ją dać z góry, ale wtedy 

ty nie wykonasz swojej pracy. A dlaczego nie wykonasz, mimo że w umowie 

o pracę zobowiązałeś się do tego? A no dlatego, że jesteś leniwy i nieuczciwy. 

Dam ci ją więc, dopiero jak się postarasz. 

Oczywiście nie zawsze wygłaszamy komunikat w taki właśnie spo-
sób, ale jest to jednak dokładnie to, co mamy na myśli, mówiąc o narzę-
dziach motywacyjnych. 

Skoro marchewka i kij to w gruncie rzeczy jedno i to samo narzędzie, 
tylko za każdym razem inaczej nazwane, to niekiedy posługuję się poję-
ciem marchewkija na określenie obu postaci tego samego narzędzia. 

Marchewkij stanowi typowe „narzędzie motywacyjne” stosowane 
przez wiele firm, instytucji, a także ― niestety ― w rodzinie. Często słyszy 
się opinię, że umiejętne stosowanie kar i nagród (czytaj: „marchewkija”) 
stanowi klucz do skutecznego motywowania ludzi. Nic bardziej mylnego. 
Jak twierdzi amerykański psycholog społeczny, Alfie Kohn [1993]: 

Zarówno kary, jak i nagrody stanowią w każdej sytuacji czynnik silnie demo-

tywujący do podejmowania działań. 

Najistotniejsze w definicjach kija i marchewki jest stwierdzenie, że jed-
no i drugie to jednostronnie narzucone działania, o których nagradzany lub 
karany wie, że mają doprowadzić do zmiany jego zachowania. Właśnie ta 
świadomość osoby, na którą chcemy wpłynąć za pomocą marchewkija, 
czyni nasze działania nie tylko nieskutecznymi, ale wręcz przeciwskutecz-
nymi. Marchewkij przynosi bowiem skutek odwrotny do oczekiwanego. 

 

Nie będę sobie kolan zrywał 

Moi słuchacze zadają mi często pytanie, czy jeżeli będziemy 
nagradzać kogoś za robienie czegoś, co i tak lubi robić, to przestanie to 
lubić. Wydaje się, że taka konstatacja byłaby absurdalna. A jednak... 

W latach 80. byłem świadkiem rozmowy pomiędzy kilkunasto-
letnimi chłopcami w Zakopanem. 
‒ W niedzielę jest slalom dla młodzików na Nosalu. Startujesz? 
‒ A co ty... nie będę sobie kolan zrywał. Pierwsza nagroda to znowu 

telewizor. Mam już dwa. 
W tym samym czasie ich rówieśnicy zrywali się o piątej rano, by od 

szóstej stać w Kuźnicach po miejscówkę na Kasprowy lub też – ci 
ambitniejsi – podchodzili do wyciągu na Hali Goryczkowej. 
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Gdy mówimy o marchewkiju, bardzo ważna jest obserwacja, że jest on 
zastosowaniem jednostronnie narzuconej umowy oraz założenia o braku 
chęci do wykonania wymuszanego za jego pomocą zadania. W umyśle 
dziecka, któremu mama za odrobienie lekcji obiecuje lody, rodzi się na-
tychmiast myśl, że zdaniem mamy odrabianie lekcji samo dla siebie musi 
być mało atrakcyjne. Osoby, które czytały Przygody Tomka Sawyera Marka 
Twaina, pamiętają zapewne, jakiego Tomek użył wybiegu, aby zachęcić 
swoich kolegów do wyręczenia go od odbycia narzuconej mu przez ciotkę 
kary w postaci malowania płotu. Miast oferować im za tę czynność wyna-
grodzenie (marchewkę), kazał im płacić za „przywilej malowania”.  

Z punktu widzenia zarządzania, wychowywania i kształtowania sto-
sunków międzyludzkich marchewkij nie ma żadnych zalet, ma natomiast 
wiele wad. Oto one: 
Niszczy stosunki międzyludzkie: 

1) jest postrzegany jako ograniczający autonomię mechanizm nadzoru 
(i w rzeczywistości taki właśnie jest), 

2) podkreśla niepartnerski stosunek między stronami, 
3) niszczy współpracę, 
4) towarzyszy mu poczucie, że otrzymanie marchewki lub uniknięcie 

kija zależy głównie od przyczyn pozamerytorycznych: łaska pańska 
na pstrym koniu jeździ (praca dla wskaźników, trzeba się 
przypodobać itp.), 

5) podwładni nie proszą przełożonych o radę i pomoc, 
6) wyrabia posłuszeństwo, a nie samodzielność, 
7) wyrabia lizusostwo. 
Prowadzi do ignorowania przyczyn: 

1) ponieważ zwykle jest traktowany jako uniwersalny sposób rozwiązy-
wania problemów, przełożeni najczęściej nie wnikają w przyczyny tych 
ostatnich, 

2) eliminuje konieczność racjonalnego działania ze strony przełożonego: 
jak się coś źle dzieje, to użyję kija i sprawę załatwię; wypełniłem tym 
samym moją powinność przełożonego i nadzorcy. 

Zniechęca do podejmowania wysiłku i ryzyka: 

1) ci, którzy uważają, że nie mają szans na marchewkę, całkowicie 
rezygnują z wysiłku, 

2) popełnienie błędu może zagrozić otrzymaniu marchewki, 
3) pracując dla marchewki, ograniczamy nasze działanie wyłącznie do 

tego, co może mieć wpływ na jej otrzymanie. 
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Niszczy bezpośrednią motywację wewnętrzną: 

1) celem ostatecznym staje się marchewka, a nie sukces w realizacji 
zadania; nagrody motywują jedynie do starania się o nagrodę, 

2) sugeruje, że zadanie nie jest warte wykonania z własnej woli. 
Nie jest prawdą, że marchewkij stosowany z umiarem, w pewnych 

okolicznościach, w stosunku do pewnych osób itp. może odgrywać poży-
teczną rolę. Nie jest prawdą, że jeżeli nie pomoże, to na pewno nie zaszko-
dzi. Nie jest wreszcie prawdą, że stosowanie wyłącznie marchewki, bez kija 
(jakby to w ogóle było możliwe!), może być skuteczne. Zacytuję tu ponow-
nie A. Kohna [Kohn, 1993]: 

Kary i nagrody mają zawsze i w każdych okolicznościach destruktywny 

wpływ na człowieka, odbierają mu bowiem jego naturalną motywację do 

pozytywnego działania. 

Zakończenie 

Skoro kij i marchewka są tak destruktywne, to dlaczego stosuje się je 
tak często? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Stosowanie marchewkija 
jest łatwe, nie wymaga żadnej wiedzy oraz uwalnia od konieczności anali-
zowania przyczyn. Pozwala też na szybkie osiągnięcie prostych celów ope-
racyjnych w myśl zasady, że za pomocą nagród i kar można prawie każde-
go zmusić do prawie wszystkiego. Niestety nie można zmusić do tego, co 
w pracy lidera z zespołem jest najważniejsze — by polubił swoją pracę 
i wykonywał ją z wewnętrznej potrzeby. By była ona dla niego źródłem nie 
tylko oferowanych przez pracodawcę korzyści materialnych, ale też pozo-
stałych trzech rodzajów korzyści oraz drogą realizowania wartości. 
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Streszczenie  
Wielu menadżerów nadal uważa (choć na szczęście ich liczba powoli ma-

leje), że najskuteczniejszym sposobem motywowania do pracy jest kij i mar-
chewka, czyli system kar i nagród. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda. Kij 
i marchewka są nie tylko nieskuteczne, ale wręcz przeciwskuteczne, bo przyno-
szą efekty przeciwne do oczekiwanych. Świadczą o tym zarówno liczne do-
świadczenia praktyków zarządzania, w tym i autora niniejszej pracy, ale też 
badania naukowe z zakresu psychologii społecznej. Okazuje się też, że jedyną 
drogą do budowania skutecznie działających zespołów jest tworzenie partner-
stwa pomiędzy liderem i zespołem, a także pomiędzy członkami zespołu, part-
nerstwa opartego na wzajemnych poszanowaniu i nieustannej gotowości do 
udzielania sobie wsparcia. 

Słowa kluczowe 

motywacja wewnętrzna, kary i nagrody, kij i marchewka 

Leader’s Dilemma — compulsion or partnership (Summary)  

Many leaders still believe (although their number slowly decrements) that 
stick and carrot are the most efficient motivation tools. This, however, turns out 
not to be true. Stick and carrot are not only non-productive, but counter-
productive, since they lead to results contrary to what leaders expect. A correct 
and truly productive alternative is partnership among the leader and the team 
and among the team members themselves. This has been proved not only in 
many academic research but also in management practice. 
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