
Jedno słowo - wiele znaczeń

Menedżer Pracownik

Niech powyższe przykłady różnego rozumienia tych samych słów 
i wynikających z nich oczekiwań menedżera i pracownika, będą dla Ciebie 

inspiracją do tego, by poznać perspektywę Twoich pracowników
 i dowiedzieć się, co jest dla nich rzeczywiście ważne.  

Poznaj przykładowy słownik pojęć doświadczonego menedżera oraz jego młodego pracownika, 
który dopiero niedawno dołączył do jego zespołu. 

Rozwój to dla mnie ciągłe doskonalenie siebie. 
Uczenie się na projektach, pogłębianie 
własnej wiedzy i bycie coraz lepszym 
specjalistą w swojej dziedzinie.

Rozwój wynika naturalnie 
z realizowanych zadań, wspieranych przez 
organizację. To rzecz ważna, 
ale nie sedno pracy.

Chcę robić różne rzeczy, poznawać nowe, 
nie stać w miejscu. Zdobywać nowe 
umiejętności, chodzić na szkolenia, 
zdobywać certyfikaty. Brać udział 
w ciekawych zadaniach. Szybko widzieć 
efekty.

Ludzie muszą mieć wyzwania, zmieniać 
zadania i zespoły. Robić to, co chcą.

Informacje zwrotne traktuję jako okazję 
do rozwoju. Udzielam ich pracownikom 
systematycznie, na rozmowach, podczas 
których omawiamy realizację zadań. Dzięki 
nim pracownicy mogą się doskonalić. 

Feedback może też służyć temu, by 
powiedzieć pracownikowi co robi dobrze, 
a co nie, by w następnym okresie oceny 
mógł się poprawić.

Feedback jest dla mnie ważny. 
Chcę otrzymywać go często i na bieżąco. 
To dla mnie oznaka, że menedżer się mną 
interesuje. Dodatkowo, nie mam czasu by 
zastanawiać się nad tym, czy dobrze 
wykonuję dane zadanie, a dzięki informacji 
zwrotnej mam dane na bieżąco
i nie muszę nic poprawiać (da mi to spokój, 
że robię to, co powinienem).
Jednocześnie informacja zwrotna będzie 
wskazówką jak nieprawidłowe działania 
poprawić (instruktaż).

Poważnie rozważam zmianę pracy. Wiem, 
że to poważna decyzja i dla mnie i dla 
firmy. Chcę być lojalny więc mówię 
o tym z wyprzedzeniem. 

Ja i moi koledzy jesteśmy lojalni wobec 
firmy, młodzi wobec projektów czy 
umiejętności.

Gdy moje zadania nie są już dla mnie 
wyzwaniem – są nudne i nie rozwijają, 
zaczynam szukać nowych możliwości 
w innej firmie. To oczywiste. Zwłaszcza, 
że widzę, że koledzy też tak robią.  
Dwa lata w jednej firmie czasami jest 
odbierane przez moich kolegów jako 
stagnacja.

Okazuję wsparcie moim pracownikom. 
Gdy tylko mają jakiś problem mogą mi 
o tym powiedzieć, a ja postaram się im 
pomóc. Jestem dla nich zawsze dostępny.

Wsparcie mojego szefa oznacza dla mnie 
zainteresowanie: wie co robię, szuka dla 
mnie nowych możliwości do rozwoju, 
wyzwań, wysyła na szkolenia 
i aktywnie dzieli się swoją wiedzą.
Potrzebuję konkretnych wskazówek.

Czasami trzeba zostać dłużej w pracy, gdy 
projekty wymagają naszego 
zaangażowania lub skończenie danego 
zadania pozwoli pracować dalej 
kolegom USA w tym dniu („wyjdę jak 
skończę”).

Nie rozumiem dlaczego młodzi tak dużo czasu 
spędzają w pracy na piłkarzykach, czy 
wspólnych lunchach? Dodatkowo, wliczają 
sobie ten czas do czasu pracy. Zadania 
czekają, a pracę kończą o 17stej.

Czasem muszę coś załatwić w ciągu dnia lub 
mam ochotę popracować w domu. 
Chciałbym, by menedżer to rozumiał 
(„wychodzę kiedy potrzebuję”).

Praca to tylko praca, nie będę siedział po raz 
kolejny po godzinach. Niech menedżer 
poprosi o to inne osoby z zespołu. Jeśli 
klient wymaga pracy po godzinach – 
powinien za to zapłacić. Powinniśmy 
„wychować klienta”.

Materiał opracowany przez ekspertów House of Skills na podstawie danych zebranych (wywiady indywidualne, 
ankiety) podczas realizacji projektów rozwojowych z zakresu zarządzania młodymi pracownikami i/lub współpracy 

międzypokoleniowej.

Więcej na ten temat w artykule „Jedno słowo – wiele znaczeń” 

Zróbmy to zadanie tak, jak dotychczas. 
To rozwiązanie się sprawdza.

Spróbujmy zrobić coś inaczej, po 
nowemu. Mam na to pomysł i chciałbym 
zrobić to po swojemu.
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