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I. WSTĘP 

 

Zagadnienie inżynierii emocjonalnej w naukach o zarządzaniu, czy też zarządzania emocjami jest 

niezwykle delikatnym i trudnym gruntem do badao. Wynika to z wieloznacznego charakteru 

emocji ludzkich oraz trudności w ich rozumieniu. Każdy człowiek ma prawo do własnej 

interpretacji uczud z jakimi się spotyka, co nadaje subiektywnego charakteru tej tematyce. 

 

W dzisiejszych czasach pracodawcy powinni zdawad sobie sprawę z coraz większej roli emocji w 

zarządzaniu personelem, ponieważ mają one istotny wpływ na zaangażowanie pracownika. 

Powinni oni byd świadomi, że działania każdego człowieka są kierowane przez różnego rodzaju 

emocje. 

 

Można spotkad się ze stereotypowym poglądem, że zarządzanie i emocje wykluczają się 

wzajemnie, a profesjonalizm w pracy oznacza brak emocji. Ich potęga ciągle pozostaje 

niedoceniona, a moc jaką niosą nabiera znaczenia dopiero wówczas, gdy zetkniemy się z nią na 

własnej skórze. Tak też stało się z bohaterami naszych wywiadów. 

 

Branżę, którą wybrałyśmy na warsztat pracy jest branża finansowa, której cechą charakterystyczną 

jest rozmowa z klientem „face to face”. Właśnie taka specyfika tej gałęzi rynku zachęciła nas do 

podjęcia próby nawiązania kontaktu z jednym z przedsiębiorstw specjalizującym się w sprzedaży 

produktów finansowych. Byłyśmy ciekawe jak wygląda zarządzanie personelem w tak 

specyficznym środowisku, gdzie naszym zdaniem trzeba byd przynajmniej w minimalnym stopniu 

świadomym jak wpływad na drugiego człowieka (klienta) i jak ta wiedza może przekładad się na 

zarządzanie pracownikami.  
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Poprzez nasz projekt chciałyśmy sprawdzid czy emocje i zarządzanie nimi odgrywają istotną rolę w 

tworzeniu zaangażowania pracowników, którzy przeważnie są wynagradzani w systemie 

prowizyjnym.  

Jednocześnie za interesujący aspekt uznałyśmy rolę emocji podczas rozmów z klientami oraz 

kontrolowanie emocji przez doradców finansowych, tak aby dokonad finalizacji umowy.  

 

Udało nam się dotrzed do małej kancelarii finansowej DANWEEN, zarządzanej przez dwójkę 

wspólników oraz współpracującej z ośmioma osobami (doradcami finansowymi, którzy mają 

własną działalnośd gospodarczą).  

Miałyśmy możliwośd wejścia do organizacji, przeprowadzenia wywiadów ze wspólnikami oraz z 

niemal wszystkimi współpracownikami, jak również przeprowadziłyśmy obserwację 

nieuczestniczącą. 

 

Niezwykle dużym atutem podczas rozmów z każdym z doradców finansowych był fakt, że mieli oni 

porównanie z pracą w innych biurach działających w tej branży, a dzięki temu mogłyśmy zbadad 

obecne zaangażowanie organizacyjne współpracowników poprzez porównanie z opisem pracy w 

poprzednim biurze.  

Wywiady ze wspólnikami dały nam ogląd na ogólne podejście do zarządzania Danween i 

zarządzania ludźmi. Natomiast pracownicy Danween zgodzili się z nami porozmawiad, zarówno o 

tym, jak oni sami rozumieją emocje i zarządzanie nimi, jak również o radzeniu sobie z emocjami 

własnymi i stymulowaniu emocji klienta, także w odniesieniu do etyki zawodu. Nasi rozmówcy 

udzielili nam informacji co ich motywuje do pracy i jak oceniają sposób zarządzania Danween przez 

wspólników.  
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Podczas wszystkich rozmów z pracownikami starałyśmy się dowiedzied jak najwięcej o roli emocji 

podczas zarządzania personelem oraz jak poszczególne rodzaje emocji wpływają na wykonywanie 

pracy i ich zaangażowanie.  

Informacje na temat zaangażowania pracowników uzyskałyśmy poprzez zadawanie pytao metodą 

„nie wprost”, ponieważ uznałyśmy, że odpowiedzi na tak skonstruowane pytania będą bardziej 

szczere, a dzięki temu będą miały dla nas większą wartośd badawczą.  

  

Do naszych badao starałyśmy się podejśd z otwartością i empatią, ale jednocześnie zachowad 

obiektywizm i krytyczne umysły. Rozmowy te wiele nas nauczyły, wywołały ciekawe refleksje i 

uświadomiły wagę emocji w zarządzaniu personelem.   
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II. SPECYFIKA BRANŻY  

 

Branża finansowa, w której zostały przeprowadzone badania jest przestrzenią, gdzie emocje stają 

się obiektem podobnej wagi jak inne kluczowe obszary w organizacji, gdzie umiejętność 

zarządzania emocjami stanowi o sukcesie firmy.   

Branża ta opiera się na sprzedaży wirtualnego produktu, który jest sprzedawany w bezpośredniej 

interakcji doradcy z klientem. Po to, aby proces sprzedażowy został zakończony sukcesem 

wymagane jest od doradcy wytworzenie odpowiednich uczuć klienta związanych z produktem, co 

najczęściej wiąże się ze stłumieniem własnych emocji. W tym momencie ważne jest takie 

kierowanie emocjami klienta, żeby zdecydował się on na produkt kierując się nie tylko logiką i 

kalkulacjami, ale również swoimi własnymi emocjami, które tworzą potrzebę sfinalizowania 

umowy. 

 

Specyfika branży, która wymaga tłumienia emocji bądź wywoływania emocji na zawołanie może 

powodować niepożądane skutki uboczne, między innymi tak jak głębokie aktorstwo, poczucie 

cynizmu, a to może prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet zaburzeń emocjonalnych 

pracownika, dlatego niezbędne jest zarządzanie emocjami w kontekście całej organizacji poprzez 

tworzenie odpowiedniej specyfiki miejsca pracy.  

 

Umiejętne zarządzanie ludźmi w oparciu o emocje w branży doradztwa finansowego stanowi 

niezmiernie ważny element, a naszym zdaniem ten sposób zarządzania personelem jest tu jeszcze 

bardziej istotny niż w innych branżach. Wynika to ze specyfiki pracy w tej gałęzi, a mianowicie 

osoby zatrudnione są zmuszone, już na samym początku, do założenia własnej działalności 

gospodarczej.  Konieczność opłacania składki ZUS, gdy nie ma się jeszcze żadnych zysków, dla 

niektórych może być zniechęcające do podjęcia takiej pracy. Kolejny aspekt, który trzeba wziąć 

pod uwagę to wynagrodzenie prowizyjne, które nie jest dodatnio skorelowane z zaangażowaniem 
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trwania wytwarzanym w pracownikach. W momencie, gdy doradca finansowy rozpoczyna pracę 

nie ma podstaw chęci trwania w tej branży ze względu na duże stałe wynagrodzenie, którego po 

prostu tutaj nie ma. Z tego powodu trudno jest zbudować zaangażowanie trwania w pracowniku w 

oparciu o płacę.  

Jednakże jest jeden wyjątek, który może powodować zaangażowanie trwania, a mianowicie 

sytuacja, w której pracownik podejmuje prace w tej branży tylko dlatego, że jego alternatywą jest 

zostanie bezrobotnym. Decyzja o podjęciu pracy opiera się na zasadzie „lepsza taka praca niż 

żadna”. W tej sytuacji jednostka jest zaangażowana w poszukiwanie odbiorców swoich produktów, 

gdyż od tego ile uda się zawrzeć umów zależą jej środki na przetrwanie. 

Startowe warunki oferowane pracownikom oraz specyfika branży tworzą wyzwanie dla 

pracodawców na płaszczyźnie tworzenia zaangażowania, a następnie utrzymania motywacji do 

osiągania wyników u pracowników.  

Pozyskiwanie we własnym zakresie bazy kontaktów do potencjalnych odbiorów produktów oraz 

wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym, bez podstawy wynagrodzenia są niezmiernie 

trudnymi elementami dla osoby zaczynającej pracę.  

 

Zaangażowanie trwania ze względu na wynagrodzenie może pojawić się dopiero w późniejszym 

etapie działalności w branży. Taka sytuacja dotyczy osób, które wypracowały sobie bazę klientów, 

a wyniki powiązane z wynagrodzeniem wzrastają. W tym przypadku zaangażowanie trwania 

odgrywa znaczącą rolę.  

 

Pracodawca od samego początku powinien starać się wytworzyć w pracowniku zaangażowanie 

oparte na emocjach, czyli zaangażowanie afektywne. Ważne jest, aby pracownik chciał przychodzić 

do pracy oraz wkładać wysiłek w wykonywaną pracę, aby wypracowywać wynik dla biura, 

pomimo braku stałego wynagrodzenia.  
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Pracodawcy, na których ciąży powinność wytworzenia odpowiednich emocji u pracownika 

związanych z pracą, co później przekłada się na zaangażowanie emocjonalne, powinni być 

świadomi swojej roli.  

Sytuacja złego budowania zaangażowania pracowników i złego zarządzania emocjami może 

doprowadzić do tego, że pracownicy będą czuli strach przebywając w pracy bądź też będą 

zastraszani. 

Korzystanie z negatywnych emocji jako sposobu motywacji jest krótkotrwałym lekiem na 

zwiększanie zaangażowanie pracownika. Stosowanie w dłuższym horyzoncie czasowym tego typu 

środków może doprowadzić do nieetycznych zachować pracowników, a nawet do odejścia 

jednostki z organizacji.  

 

Szefowie firmy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że czasem ważniejszy staje się komfort 

psychiczny w pracy oraz emocje w niej panujące niż tylko i wyłącznie profity materialne i wyniki 

osiągane przez jednostki.   
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III. METODY BADAWCZE – BADANIA JAKOŚCIOWE 

 

W celu zbadania tematyki emocji oraz zaangażowania organizacyjnego w branży doradztwa 

finansowego w kancelarii finansowej DANWEEN przeprowadziłyśmy wywiady częściowo 

ustrukturalizowane z siedmioma osobami – z dwójką wspólników (Bunia, Zami), z czterema 

doradcami finansowymi (Tami, Grafi, Kabi, Gusto) oraz z jedną telemarketerką (Sani).  

Oprócz wywiadów poświęciłyśmy czas na dokonanie obserwacji nieuczestniczącej. 

 

Badanie przeprowadzone w lesie dannween zajęło nam łącznie: 

- 4 dni (18.12.2013r.; 20.12.2013r.; 23.12.2013r., 27.12.2013r.) 

- 13,5 godziny 

- 810 minut 

 

Z czego wywiady trwały: 

- 4 dni (18.12.2013r.; 20.12.2013r.; 23.12.2013r., 27.12.2013r.) 

- 7 godzin 

- 420 minut 

Natomiast obserwacje nieuczestniczące trwały: 

- 4 dni (18.12.2013r.; 20.12.2013r.; 23.12.2013r., 27.12.2013r.) 

- 6,5 godziny 

- 390 minut 

 

Wszystkie wywiady i obserwacje odbyły się w siedzibie firmy:  

Las Danween  
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IV. OBSERWACJA NIEUCZESTNICZĄCA 
 

IV.I. OPIS WNĘTRZA BIURA 

  

Pierwszego dnia, gdy znalazłyśmy się w lesie Danween i weszłyśmy do biurowca, w którym mieści 

się Danween, znalazłyśmy się najpierw w recepcji. Pomieszczenie to było jasne. Blat recepcji, który 

znajdował się po lewej stronie wykonany był chyba z białego marmuru, a na pewno na taki 

wyglądał. Po prawej stronie stała duża granatowa kanapa, a przy niej stał mały szklany stolik. 

Typowy kącik dla oczekujących klientów. Na ścianie na wprost wejścia wywieszone były plakietki z 

nazwami firm, a na jednej z nich widniała nazwa firmy Danween. Wiedziałyśmy już, że dobrze 

trafiłyśmy. Pani udzieliła nam informacji, że musimy poczekad na kogoś z firmy, kto nas wprowadzi, 

ponieważ wejście dalej było ograniczone bramkami. Takie pomieszczenie zrobiło na nas wrażenie. 

Od razu miałyśmy skojarzenie, że tego typu recepcje są charakterystyczne dla dużych korporacji. Z 

tego powodu nasze pierwsze wyobrażenie o firmie Danween było takie, że będzie to duża 

korporacja. 

 

Po chwili oczekiwania znalazłyśmy się na dziedziocu wraz z agentką firmy. Szybkie przejście przez 

dziedziniec, wejście do winy, wjazd na 14 piętro i … i nagle znalazłyśmy się na korytarzu, który 

wyglądał jak korytarz w budynku mieszkalnym. Na koocu długiego korytarza obok takich samych 

drzwi jak inne widniała tabliczka z napisem „Kancelaria DANWEEN”. 

Po przekroczeniu progu kancelarii od razu nasze wyobrażenie o dużej korporacji zostało zburzone. 

Znalazłyśmy się w mieszkaniu o dośd dużej powierzchni z kilkoma pokojami. Po wejściu 

dostrzegłyśmy małe biurko recepcjonistki, a na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych widniał 

duży napis „DANWEEN”. Po lewej stronie od drzwi były postawione dwa krzesła i mały stolik, na 

którym leżały broszury reklamowe firmy. Zapewne był to kącik dla oczekujących klientów. 

Powierzchnia ściany tuż nad krzesłami „w małej poczekalni” dla klientów obwieszona była 
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oprawionymi dyplomami Pani Prezes. Wszystkie te dyplomy nie wprowadzały chaosu, ponieważ 

każdy z nich posiadał jasne tło, co dobrze współgrało z kolorystyką pomieszczenia. 

Warto podkreślid, że wywieszone dyplomy nie były widoczne dla każdego od razu po otwarciu 

drzwi. Na samym początku, osoba stojąca tuż przy wejściu mogła dostrzec białe ściany, małe 

biurko i napis firmy umieszczony na ścianie. Dopiero po zrobieniu paru kroków w głąb 

pomieszczenia ukazywały się dyplomy, które ukryte były za winklem ściany, a dzięki temu nie 

nabierały one charakteru przechwalania się od samego progu. Nie można było ich dostrzec z 

korytarza przy każdym otwarciu drzwi. Z tego względu informacje zawarte na dyplomach nie są 

kierowane np. do kurierów czy listonoszy, którzy stoją tylko przy drzwiach, tylko kierowane są do 

klientów kancelarii.  

Naszym zdaniem pierwsze pomieszczenie, do którego trafia klient, daje poczucie, że nie jest to 

byle jaka kancelaria, a przede wszystkim współwłaścicielem nie jest tu byle jaki człowiek. Tylko 

człowiek, który przeszedł wiele szkoleo i kursów i osiągnął w tej branży bardzo dużo. Taki wystrój 

dał nam poczucie, że za chwilę będziemy rozmawiad z człowiekiem o dużej wiedzy i doświadczeniu 

w tej branży i pewnie też takie poczucie mają klienci czekający na spotkania.  

 

Kolejne nasze spostrzeżenie dotyczące wystroju wnętrza dotyczyło pokoju, w którym mieścili się 

agenci. Pokój ten znajdował się po prawej stronie – stojąc twarzą w stronę biurka recepcjonistki.  

Było to drugie z kolei pomieszczenie, w którym się znalazłyśmy. Od razu zwróciłyśmy uwagę na 

dużą przestrzeo tego pokoju oraz jego prostotę. Przestrzenności dodawały duże okna, które były 

odsłonięte i dzięki temu do pomieszczenia wpadało dużo światła oraz przez które można było 

podziwiad panoramę Lasu. 

Pokój sam w sobie był mało umeblowany, a meble, które się w nim mieściły były bardzo prostych 

kształtów – parę biurek i kilka małych szafek. Na jednej z nich stało kilka książek i broszury 

reklamujące firmę i nic więcej. Na biurkach i na innych szafkach panował porządek. Mało 
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dokumentów i papierów, co dało nam wrażenie, że jesteśmy w miejscu, które dopiero niedawno 

powstało i niedawno zostało umeblowane. Jednakże całe pomieszczenie (z resztą jak wszystkie 

pozostałe pokoje) było wyłożone wykładziną dywanową, co dodawało przytulnego charakteru.  

Tuż przy wejściu znajdowały się „open space” agentów. Mieściły się tam cztery średniej wielkości 

biurka. W oddali na samym koocu pokoju, tuż przy dużym oknie było jeszcze jedno duże biurko, 

umieszczone tak, że osoba siedząca przy nim miała twarz skierowaną na agentów. W pierwszym 

odruchu pomyślałyśmy, że musi byd to miejsce jakiegoś wspólnika firmy, ponieważ wyróżniało się 

ono od innych stanowisk pracowniczych. Jak później się okazało było to również miejsce agentki, 

która pracuje już w tej branży 11 lat. 

 

W pokoju tym znajdowały się jeszcze jedne drzwi. Jak się później okazało, były to drzwi do pokoju 

Pana Zamiego – wspólnika firmy. Jednakże nie zdążyłyśmy wejśd do środka, ponieważ zostałyśmy 

poinformowane, że możemy już udad się do pokoju Pani Buni na umówione spotkanie ze 

wspólnikami firmy, aby przeprowadzid nasz pierwszy wywiad.  

 

Pokój Pani Buni również charakteryzował się prostotą oraz przestrzennością. Na wprost wejścia 

stało biurko, na którym panował porządek. Na szafkach tuż przy biurku stały dokumenty. Jednakże 

nie były to sterty dokumentów, jak to czasem można ujrzed w korporacyjnych biurach.  

To co zwróciło naszą uwagę to stojąca tuż przy biurku – na szafce – antyrama, a w niej kartka z 

napisem: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „Zwycięstwo należy do tych, którzy 
najbardziej wierzą w zwycięstwo i wierzą 

najdłużej.” 
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Od tego momentu mogłyśmy się domyśled jakie jest motto Pani Buni. 

Oprócz biurka i szafek stała jeszcze nie dośd duża biblioteczka, mała komoda oraz stół z dwoma 

krzesłami.  

Stół ten przeznaczony był do rozmów z klientami. Natomiast w pobliżu stała komoda, na której 

stały statuetki – nagrody Pani Buni.  

Pokój był dobrze oświetlony światłem dziennym, ponieważ znajdowały się w nim dwa bardzo duże 

okna. Jedno okno zajmowało prawie całą ścianę. 

Nie można powiedzied, że pokój ten bardzo odróżniał się od pozostałych. Czuło się ten sam klimat, 

co w innych pomieszczeniach – spokój, porządek i harmonię.  

  

W sąsiedztwie pokoju Pani Buni znajdował się pokój dwóch pracownic - telemarketerek. To co 

zwróciło naszą uwagę w tej części biura to tablice korkowe wiszące przy biurkach. Tuż przy wejściu 

na jednej z tablic wisiało takie samo motto jak u Pani Buni. Natomiast na innych przywieszone były 

karteczki, które miały na celu – naszym zdaniem – motywowad do pracy oraz wywoływad 

pozytywne myślenie, które ma moce sprawcze. Oto kilka cytatów, które można było na nich 

przeczytad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pniemy się do góry dzięki swoim myślom.  
Jeśli chcesz wzbogacid swoje życie, 

najpierw musisz wzbogacid swoje myślenie 
o życiu i o sobie. Zawsze i wszędzie noś w 

sobie ideał, do którego dążysz.” 
 

 

 

„Jeśli przystępujesz do jakiegokolwiek 
zadania, Twoje nastawienie bardziej niż 

cokolwiek innego wpływa na jego 
pomyślny wynik.” 
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Ostatnim pokojem służbowym, do którego weszłyśmy był pokój Pana Zamiego. Tak jak wcześniej 

napisałyśmy było to pomieszczenie, do którego trzeba było dojśd przechodząc przez pokój 

agentów. Po otworzeniu drzwi od razu stawało się naprzeciwko dużego biurka, przy którym stała 

mała komoda. 

Cechą charakterystyczną było tutaj ogromne akwarium wbudowane w ścianę, które przykuwało 

uwagę od samego wejścia. Naszym zdaniem taki element wystroju wprowadzał spokój i mógł 

powodowad wyciszenie emocji klienta. Obok akwarium stał stół przeznaczony do rozmów z 

klientami i dwa krzesła - podobnie jak to było w pokoju u Pani Buni.  

 

We wszystkich pomieszczeniach w biurze panował porządek. Czystośd tą czuło się od samej chwili 

przekroczenia progu firmy. Podczas badania firmy i ich pracowników spędziłyśmy tam dużo czasu, 

jednakże wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, że dzięki wystrojowi i czystości lokalu (ale nie tylko - o 

czym będziemy pisały w dalszej części), przyjemnie było tam spędzad czas. 

 

Po pierwszym dniu pobytu w kancelarii kiedy wszystkie opuszczałyśmy budynek, zgodne 

stwierdziłyśmy, ze pierwszy raz spotykamy się z firmą, której siedziba znajduje się w budynku 

mieszkaniowym. Naszym zdaniem takie rozwiązanie sprawia, że każdy klient – niezależnie od 

wielkości portfela, może czud się w tym miejscu komfortowo. Prostota pomieszczeo i brak 

przepychu sprawiały, że osoba borykająca się z problemami finansowymi, która oczekuje porad 

specjalistów, będzie odczuwad spokój oraz bezpieczeostwo. Jednocześnie klient, który chciałby 

zainwestowad duże pieniądze w produkty oferowane przez kancelarię pod żadnym pozorem nie 

 

 

„Myśląc, że możesz zyskujesz siłę, która 
sprawia, że możesz.” 
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będzie odczuwał, że jest to miejsce dla biednych. Wynika to z faktu, że wszystkie elementy 

pomieszczeo tworzą spójną całośd, co nadaje kancelarii charakteru o wysokim standardzie.  
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IV.II. FOTORELACJA Z POBYTU W BIURZE 
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IV.III. OPIS ATMOSFERY PANUJĄCEJ W BIURZE 

 

Oprócz materialnego otoczenia biur zawsze jest jeszcze coś niematerialnego, coś co czuje się w 

powietrzu – atmosfera, relacje między członkami zespołu, nastawienie do pracy i wszelkiego 

rodzaju emocje pracowników. 

 

Pierwszego dnia, przez pierwsze dziesięd minut naszego pobytu w firmie, każda z pracujących tam 

osób, która nas mijała witała nas bardzo życzliwie. To sprawiło, że już na samym początku 

czułyśmy mniejszy dyskomfort nowej sytuacji. 

 

W biurze, w którym się znalazłyśmy na samym początku miałyśmy wrażenie, ze atmosfera tu 

będzie bardzo poważna i sztywna. To, co wywołało w nas takie przekonanie to wiek agentów. 

Wszyscy oni mieli w okolicach 50-ciu lat oraz ubrani byli bardzo elegancko.  

Jednakże szybko przekonałyśmy się, że pierwsze wrażenie często jest mylne. Pomimo wieku i 

poważnego wyglądu dało się słyszed żarty między pracownikami. Dzięki temu my również 

poczułyśmy się swobodniej. Atmosfera tutaj nie była w żadnym wypadku ani sztywna ani poważna, 

a wręcz przeciwnie, rodzinna i przyjazna.  

 

Po naszych obserwacjach nieuczestniczących z pewnością możemy stwierdzid, że to co wywołuje w 

firmie największe emocje to spotkanie z klientem – udane bądź też nie.  

Pierwszego dnia naszych obserwacji w firmie nie działo się prawie nic co mogłoby wywoład 

większe emocje. Wszyscy pracowali przy swoich komputerach i najprawdopodobniej 

przygotowywali się do spotkao z klientami – opracowywali dokumenty, które ułatwiłyby im 

spotkania. 
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Jedyną sytuacją, którą mogłyśmy obserwowad był popłoch jednej z pracownic, która 

najprawdopodobniej spieszyła się na spotkanie z klientem i nie mogła znaleźd kluczyków do 

garażu. W momencie, gdy pracownica biegała i pytała się każdego czy widział jej zgubę, ze swojego 

pokoju wyszedł Pan Zami i ze spokojem w głosie powiedział, żeby się uspokoiła i poszukała w innej 

części biura. To co mogłyśmy zaobserwowad to to, że taka postawa Pana Zamiego uspokoiła 

rozbuchane emocje pracownicy, a kluczyki szybko po tym się znalazły.  

 

W kolejnych dniach pobytu w firmie byłyśmy między innymi świadkami powrotu Tamiego z 

nieudanego spotkania z klientem.  

Tuż przed jego wejściem do biura, atmosfera była bardzo spokojna. Każdy pracował przy swoim 

biurku próbując umówid się na spotkanie. W momencie, gdy pojawił się Tami, każdy z 

pracowników siedzących w pokoju, gdzie pracowali agenci zaczął słuchad jego opowieści ze 

spotkania.  

Rozmowa z klientem była na tyle nieudana, że z Tamiego wylewały się tak negatywne emocje, że 

koledzy dali mu możliwośd się wygadad i ochłonąd. Widad jednak było, że ta sytuacja strasznie 

podminowała agenta do dalszej pracy. Nie zostało to zignorowane przez kolegów z zespołu, którzy 

widząc jakie emocje wywołało to spotkanie w Tamim zaczęli go pocieszad i powtarzad, że każdy już 

miał takie nieudane spotkanie. Mówili mu również, że nie może się teraz załamywad, tylko musi 

myśled pozytywnie i przytaczali jakieś anegdoty o ostatnim udanym spotkaniu Pani Buni. 

Powtarzali, że na pewno jemu, jak i im uda się niedługo również podpisad umowę z klientem. 

Widad było, że taka rozmowa z kolegami bardzo pomogła Tamiemu, który bardzo się uspokoił i 

mógł wrócid do pracy i próbowad umówid się na kolejne spotkanie, z kolejnym klientem.  

Negatywne emocje zostały szybko przepchnięte tymi pozytywnymi dzięki wsparciu kolegów z 

pracy. 
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Inną bardzo ciekawą sytuacją, a jednocześnie stanowiącą kontrast dla sytuacji opisanej powyżej, 

było podpisanie bardzo dużej umowy przez Gusto. Była to najbardziej emocjonująca chwila 

podczas naszego pobytu. Gusto i Pan Zami wrócili z udanego spotkania, ale ponieważ było to w 

piątek, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia to trzeba było szybko wysład podpisaną umowę do 

centrali, żeby umowa ta była zaksięgowana jeszcze na rok 2013. Była to walka z czasem, ponieważ 

kurier, który miał przekazad dokumenty centrali był już w drodze do biura. Gusto wpadła do biura i 

szybko spisała umowę, żeby nie było żadnych błędów, które uniemożliwiłyby finalizacje podpisanej 

umowy, a Pan Zami zaczął sprawdzad przygotowany dokument. W tym czasie koledzy z kancelarii 

zaczęli pomagad w przygotowywaniu jeszcze innych dokumentów, które również musiały byd 

zamieszczone w przesyłce kurierskiej. W momencie, gdy kurier wszedł do firmy i czekał na 

przesyłkę, emocje sięgnęły zenitu. Wszyscy biegali rozemocjonowani i pomagali przygotowad 

dokumenty. Nawet spokojni współwłaściciele dali ponieśd się emocjom, gdy Pani Bunia spojrzała 

na dokumenty sprawdzone już przez Pana Zamiego i znalazła kolejny błąd. To spowodowało 

nieprzyjemną wymianę zdao miedzy nimi. Błąd szybko został poprawiony przez Gusto, a dzięki 

wsparciu innych członków zespołu udało się w jak najkrótszym czasie przekazad dokumenty 

kurierowi. Pomimo, że był to sukces tak naprawdę tylko jednej osoby, wszyscy pomagali z takim 

zaangażowaniem, że aż miło było na to patrzed. 

Po całym zamieszaniu Pani Bunia uściskała Gusto z radości, że udało jej się podpisad tak duży 

kontrakt. To było świadectwo na występującą w tym biurze dużą bliskośd między członkami 

zespołu i przede wszystkimi bliskośd między agentami a współwłaścicielami. W tym 

przedsiębiorstwie nie występuje rywalizacja i tak zwany „wyścig szczurów”. Tutaj każdy był 

partnerem, a co najważniejsze to partnerstwo czud było w powietrzu. 

 

Po całym czasie spędzonym w firmie możemy ocenid zaangażowanie agentów i telemarketerek, 

które uważamy, że plasuje się na wysokim poziomie. Nie widziałyśmy w ciągu tych paru dni, ani 
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razu, żeby ktoś się obijał i wymigiwał od pracy. Na pewno taki stopieo zaangażowania 

spowodowany jest przez wynagrodzenie prowizyjne. Wszyscy pracują ze świadomością, że jeśli nie 

umówią spotkania i nie doprowadzą do podpisania umowy,  ich wynagrodzenie będzie zerowe.  

To co jeszcze dało się odczud to to, że pomimo, że każdy pracuje na własny rachunek, każda 

jednostka przebywająca i pracująca tam jest częścią zespołu i każdy dla każdego jest partnerem w 

dążeniu do wspólnego celu.  
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V. WYWIADY CZĘŚCIOWO USTRUKTURALIZOWANE 
 

Transkrypcje wszystkich przeprowadzonych wywiadów znajdują się w załącznikach pracy 

(załączniki numer 1 – 6). Wszyscy członkowie grupy uczestniczyli w wywiadach, jednakże w celu 

uniknięcia wprowadzenia chaosu do rozmów pytania zadawane były jedynie przez Annę Rostek i 

Adriannę Markiewicz.  

Natomiast poniżej przedstawione zostaną nasze wnioski z przeprowadzonych wywiadów.  

 

 

VI. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH WYWIADÓW 
 

W zbadanej przez nas Kancelarii Finansowej zaobserwowałyśmy szereg zjawisk, przewijających się 

podczas wywiadów, które pozwoliły nam spojrzed na to,  jaki typ zaangażowania jest przeważający 

w tej organizacji – na podstawie badao udało nam się wyróżnid dwa dominujące typy 

zaangażowania w tej branży – afektywne oraz trwania.  Poszukiwałyśmy także informacji, za 

pomocą jakich bodźców są one wzmacniane, jakie skutki niosą dla organizacji i jak na te bodźce 

reagują sami pracownicy.  Przedstawimy je na przykładzie konkretnych przykładów i obserwacji. 

Umiejętnośd wykorzystywania emocji w zarządzaniu personelem w firmie tej należy przedstawid 

na dwóch poziomach. Po pierwsze dotyczące otoczenia agenta wewnątrz przedsiębiorstwa – od 

sposobu zatrudnienia, relacji prezesów z pracownikami, jak i samych cech organizacji.  

Po drugie zaś warto wspomnied o zarządzaniu emocjami samego agenta. Ze względu na charakter 

pracy, która opiera na sprzedaży produktu niematerialnego, którego realizacja jest znacznie 

odłożona w czasie, emocje odgrywają niebagatelną rolę w codziennej pracy doradcy finansowego.  
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VI.I. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – POZIOM PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

VI.I.I. WYBÓR PRACOWNIKÓW 

 

W branży tej często pracują osoby o wykształceniu znacznie innym niż finansowe, które z 

najróżniejszych przyczyn i zdarzeo losowych zdecydowały się na podjęcie pracy w tym charakterze.  

Wielu kandydatów do tej pracy staje przed wyborem: douczenie się do zawodu doradcy 

finansowego, bądź bezrobocie lub praca znacznie poniżej kwalifikacji.  Ta rozbieżnośd między 

posiadanymi kompetencjami, z których chętnie skorzystaliby w innej organizacji często negatywnie 

przekłada się na zaangażowanie trwania. 

Dlatego też, prezesi rekrutując pracowników często kierują się przede wszystkim ich cechami 

osobowości. Przyznają, że już w procesie rekrutacji poszukują osób, które motywują się poprzez 

cel, poprzez zdobywanie kolejnych osiągnięd i jest to dla nich bardzo ważne kryterium 

zatrudnienia. Pan Zami przyznaje:  

”My jesteśmy ludźmi, których motywuje nawet nie tyle marchewka jako taka, tylko cel, nas 

motywuje osiąganie celu, nas motywuje dojście tam, gdzie zaplanowaliśmy sobie dojśd”.   

 

 

VI.I.II. WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE 

 

Jak już zostało to wspomniane doradcy finansowi pracują w oparciu o własną działalnośd 

gospodarczą, zaś ich wynagrodzenie ma charakter prowizyjny bez stałej podstawy.  Niewątpliwie 

taka forma zatrudnienia jest negatywnie skorelowana z zaangażowaniem trwania, ze względu na 

brak stabilnego, możliwego do oszacowania wynagrodzenia. Tym bardziej, jeśli taki sposób 

zatrudnienia dotyczy głównego żywiciela rodziny, który niezależnie od uzyskiwanych dochodów 
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musi odprowadzid także opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym.  Przyznają to agenci – 

m.in. Tami:  

„nie jest to jakby wina czy przyczyna nie leży po stronie przedstawiciela czy agenta, że nie ma 

wyników, prawda, a jak nie ma wyników, to nie masz zero dochodów, a jak ma zero dochodów to 

go bardzo osłabia. Nie ma podstawowych dochodów, środków, dosłownie na cokolwiek, nalad 

benzynę do samochodu, pojechad. I to bardzo w pewnym sensie osłabia”.  

Z drugiej zaś strony pojawiają się, głosy, że jest to bardzo motywująca forma wynagrodzenia – np. 

przyznaje to telemarketerka Sani, a wynagrodzenie jest współmierne do włożonej weo pracy. 

Mówi o tym także prezes firmy, który przyznaje, że stawiane wyzwao wraz z intensywniejszym 

zaangażowaniem pracownika, pozwala zwielokrotnid osiągane dochody. Powinno mied to zatem 

dodatni wpływ na zaangażowanie afektywne, jednak w tej branży większe zaangażowanie i cięższa 

praca nie zawsze ma bezpośrednie przełożenie na wyniki, na których opiera się prowizja. 

Pozostaomy zatem przy stwierdzeniu, że wynagrodzenie prowizyjne ma wyraźnie negatywny 

wpływ na zaangażowanie trwania.  

 

 

VI.I.III. PASJA PREZESÓW 

 

Pracownicy przyznają, że widzą pasję prezesów, co zdecydowanie przekłada się także na 

motywację do działania całego zespołu.  Zatem możemy przyznad, że w tej konkretnie organizacji 

pasja prezesów jest czymś co, pośrednio motywuje pracowników – co przyznawały wszystkie 

osoby udzielające nam wywiadów. Co więcej, ponieważ wykonywają również pracę agentów, 

pokazują, że traktują agentów jak partnerów, działających z nimi na równi – a fakt podpisywania 

przez nich umów na duże kwoty, również pozytywnie wpływa na pozostałych. Bez wątpienia ich 
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cechy osobowości oraz fakt zatrudniania osób uznanych za podobne do siebie dodatnio wpływa na 

zaangażowanie afektywne pracowników.  

Ponadto pracownicy dostrzegają ich doświadczenie w tej branży oraz przyznają, że mogą liczyd na 

radę w konkretnym przypadku, nie boją się o nią zwrócid. Jak wspomina Gusto, prezes Bunia 

niegdyś była jej podwładną, dzisiaj ona otwarcie przyznaje, że się od niej uczy.  

 

 

VI.I.IV. CECHY ORGANIZACJI  

 

Ich sposób działania poprzez partnerski charakter relacji między agentami a prezesami, możliwośd 

konsultacji problemów, przekłada się na ogólne zaufanie jakimi pracownicy darzą szefostwo. Mają 

poczucie sprawiedliwego traktowania. Badania Farlin i Sweeney, które przywołuje Krzysztof 

Klincewicz w „Nowych kierunkach w zarządzaniu ludźmi – zaangażowaniu organizacyjnym” 

potwierdzają, że poczucie bycia sprawiedliwie traktowanym jest nie tylko bezpośrednio związane z 

zaangażowaniem afektywnym, ale także jest z nim silniej związane niż zadowolenie z 

wynagrodzenia (Glinka i Kostera, 2012).  

Cechy osobowości, których prezesi poszukują cementują zespół i dodatnio wpływają na 

zaangażowanie afektywne pracowników. Niewielka liczebnośd organizacji sprzyja łatwiejszej 

komunikacji między pracownikami oraz pracownikami i prezesami. Budowanie zespołu nie jest 

łatwe, gdy każdy z agentów stanowi właściwie osobny byt prawny. Jednak ta pozytywna 

wrażliwośd na napływające od innych informacje także sprzyja przezwyciężaniu tego 

zatomizowania.  
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VI.I.V. ZESPÓŁ 

 

Mimo, że od pracowników oczekuje się umiejętności samodzielnego stawiania sobie celów i 

motywowania się przez nie, wielu pracowników przyznaje, że bardzo dobrze działają na nich 

sukcesy innych. Jak twierdzi Tami: „gdy ktoś przychodzi i mówi: a wspaniałe spotkanie miałem, no 

to będzie wspaniała umowa, podpisałem i taki wynik będę miał, jestem zadowolony”. W przypadku 

części pracowników można było odnieśd wrażenie, że czują się oni jak w „rodzinie”. Kabi podkreśla 

„ A ja tutaj czuję, że nawet jak nie ma uśmiechu, to ten uśmiech gdzieś tam jest w środku. Tak, albo 

przynajmniej serdecznośd, albo przynajmniej życzliwośd, albo zrozumienie zwyczajnie, że są dni, 

kiedy komuś nie wychodzi, kiedy komuś się nie chce, zrozumienie tak.”  

Prezesi wspierają ten przepływ informacji nie tylko udzielając np. informacji zwrotnych, zachęcają 

pracowników aby także wymieniali się doświadczeniami.  Widad, że dostrzegają także najczęściej 

niedoceniana pracę telemarketerek – ich świadomośd zespołu i umiejętnośd dbania o każde 

ogniwo, przekłada się na ogólną atmosferę – oraz zaangażowanie afektywne wszystkich 

pracowników.  
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VI.II. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – POZIOM AGENTA 

 

VI.II.I. POSTRZEGANIE „PROFESJONALNEGO AGENTA” 

 

Podczas badao zaobserwowałyśmy dwa przeciwstawne stanowiska, wizje, przedstawiające jak 

powinien zachowywad się profesjonalny agent – czy powinien opierad się o emocje, czy 

przedstawid chłodną kalkulację.  

Prezes przyznaje, że zaledwie około pięciu procent klientów podejmuje decyzję o zakupie 

ubezpieczenia lub produktu finansowego, bazując jedynie w oparciu o logikę – pozostała częśd w 

mniejszym czy w większym stopniu kieruje się emocjami. Telemarketerka Sani przyznaje, że w 

rozmowie z klientem należy posiadad umiejętnośd rozpoznania oraz dopasowania się do emocji 

klienta, jak to nazywa „działad jak kameleon”. Przyznaje, że może byd to bardzo obciążające 

emocjonalnie. 

Agenci przyznają, że często trzeba także poskromid własne, zwłaszcza negatywne emocje oraz 

zbudowad odpowiednią atmosferę. Zgadzają się z nim pozostali agenci, przyznając, że często 

„rozemocjonowanego” klienta należy nieco wyciszyd, zaś flegmatycznego pobudzid, wprowadzając 

w pozytywny nastrój, co zwiększa szanse na podpisanie umowy. Nie należy jednak klienta straszyd 

– chociaż i takie praktyki zdarzają się w branży. 

 Arlie Hochschild pisze, że gdy pracownik staje z klientem twarzą w twarz, często musi ukrywad 

własne emocje – zgodzili się z tym nasi wszyscy rozmówcy. Takie prowadzenie rozmowy, 

różnorodnośd podejśd implikuje dalsze zjawiska dla agenta. Hochschild wyróżnia trzy strategie, 

jakie może wówczas przyjąd pracownik: głębokiego aktorstwa, co prowadzi często do wypalenia 

zawodowego; odróżniania od siebie ról zawodowych, co może prowadzid do poczucia fałszu i 

nieprawdziwości oraz odróżniania od siebie ról zawodowych i pełnego zaangażowania w grę, co 

często może prowadzid do cynizmu(Hochschild, cytowany w: Kostera i Śliwa, 2012.)  W 
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przeprowadzonych badaniach dla tej konkretnej branży udało nam się zaobserwowad dwa 

potencjalne następstwa tych strategii – zagrożenie wypaleniem zawodowym oraz cynizm, co 

zostanie omówione w dalszej części.  

 

 

VI.II.II. ZARZĄDZANIE WŁASNYMI EMOCJAMI  

 

Agenci zgodnie przyznają, że wyjątkowo ważną umiejętnością w tej pracy jest umiejętnośd 

zarządzania własnymi emocjami.  Kabi zauważa, że nie tylko doradca wyczuwa emocje klienta, ale 

też klient wyczuwa emocje agenta – stąd niezbędne jest rozdzielenie emocji przenoszonych z 

innych klientów (np. rozczarowania z powodu odmowy podpisania umowy) oraz z sytuacji 

prywatnych. Agent musi zatem nieustannie kontrolowad zarówno swoje, jak i klienta emocje.  

 

 

VI.II.III. WYPALENIE 

 

Możemy na podstawie badao wyróżnid potencjalne trzy źródła wypalenia zawodowego. Po 

pierwsze, jest to wspomniana wcześniej koniecznośd aktorstwa, ukrywania własnych emocji, z 

równoczesnym wpływaniem na emocje klienta. 

Następnym elementem, jest niewątpliwie charakter branży. Często należy wykonad dziesiątki 

telefonów, nim uda się umówid spotkanie z klientem (telemarketerki w ciągu 10 miesięcy 

wykonały ich ponad 7 tysięcy, z czego zaledwie 500 spotkao udało się umówid). Co więcej – 

spośród umówionych spotkao, nie wszystkie się odbędą, a często agent poświęca łącznie kilka 

godzin na dojazdy, kilkukrotne spotkania, a klient mimo pozornie pozytywnego nastawienia, w 



30 | S t r o n a  

 

dalszym ciągu przekłada podpisanie umowy. Wymaga to ogromnej odporności psychicznej, aby na 

każde nowe spotkanie prezentowad wciąż szczerze zainteresowaną postawę oraz budowad 

pozytywny nastrój.  

W branży tej możemy zarejestrowad także jeszcze jedno źródło wypalenia zawodowego. Przyznaje 

to Gusto, która wcześniej pracowała w Biurze X. Poczucie konieczności zdobycie klienta za wszelką 

cenę, koniecznośd wywierania technik manipulacyjnych na kliencie („czy nie dba pan o przyszłośd 

swojej rodziny?”, „czy chce pan przekreślid przyszłośd swoich dzieci?”) nie są niestety czymś 

rzadkim w tej branży. Łączy się z poczuciem stałej kontroli przez przełożonych – mimo założenia 

własnej działalności gospodarczej, stałe kontrole co do obecnego miejsca pobytu, rozliczania się 

niemal z każdej minuty pracy.  Ponadto, może byd wytwarzana atmosfera negatywnej konkurencji 

między pracownikami – z chęci pochwalenia się wyższymi wynikami, utrudniana może byd praca 

pozostałym agentom, poprzez próby „podbierania” klientów, oczerniania wobec kierowników etc.  

Mógłby byd to kolejny bardzo obciążający czynnik, jednak, w Danween skutecznie się go redukuje. 

Agenci mają pozostawiony wolny wybór co do terminów i miejsc spotkao, szkolenia są nie są 

formą kontroli pracowników, a do udziału w nich są zachęcani na zasadzie bodźców pozytywnych 

(„pomogą Ci w wykonywaniu codziennej pracy”, „może dowiesz się na nich czegoś nowego”?). 

Przeciwdziaład temu, jak i innym czynnikom obciążającym pomaga także kultura organizacyjna w 

tym przedsiębiorstwie. W Danween panuje przekonanie, że mimo, stosunkowej znacznej ilości 

podobnych biur w Lesie, to rynek jest w tak małym stopniu niewykorzystany, że nie warto 

wywoływad nadmiernej konkurencji między agentami –zarówno wewnątrz własnej firmy, jak i 

doradców z pozostałych biur w Lesie.  

Ponadto można odczud wrażenie pewnej misji, jaką kierują się agenci Danween – poczucia 

niesienia pomocy klientom, w związku z czym brak podpisanej umowy jest stratą nie tylko agenta, 

ale w większym stopniu – stratą klienta. Takie nastawienie psychiczne w dużej mierze 
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przeciwdziała negatywnym efektom wielokrotnych nieudanych prób. Jednak efektywne będzie 

dopiero wraz z predyspozycjami do tej pracy, wynikającymi z cech osobowości. Jak przyznaje 

prezes: 90% ich pracy nie przynosi żadnego rezultatu. Tylko 10% decyduje o sukcesie, więc 

gdybyśmy pracowali z ludźmi, którzy na te porażki reagują wprost proporcjonalnym spadkiem 

nastroju, niczego byśmy nie osiągnęli. 

 

 

VI.II.IV. CYNIZM 

 

Kolejnym zagrożeniem wskazywanym przez Hochschild jest pełne zaangażowanie w grę, co może 

prowadzid do cynizmu.  Zaobserwowaliśmy elementy świadczące o pewnym rozgoryczeniu i 

cynicznym podejściu w jednym przypadku – Grafiego. Już podczas samej rozmowy, widad było, że 

na pytania dotyczące pracy agenta odpowiada w sposób bardzo wyważony, kontrolując każde 

wypowiedziane słowo – dopóki pytania nie dotyczyły jego poprzedniej pracy. Na nie odpowiadał 

chętnie, zaangażowanie, sypiąc anegdotkami.  

  Był on także zwolennikiem najgłębszego odcięcia się od emocji własnych. Podczas gdy pozostali 

agenci przyznawali, że emocje własne należy kontrolowad lub nimi zarządzad w sposób, 

pozwalający na wykorzystywanie własnych, pozytywnych emocji, Grafi był zwolennikiem jak 

najbardziej racjonalnego podejścia do klienta. Jak zauważyłyśmy wcześniej, prezes wspominał, że 

klienci się w ogromnym stopniu kierują właśnie emocjami. Grafi zauważa: „W naszej pracy 

człowiek podejmuje decyzje finansowe, nasz klient, więc ja wolę jeżeli one są podjęte na bazie 

chłodnej kalkulacji niż na bazie jakichkolwiek emocji, bo jeżeli to jest na bazie emocji to uważam, że 

to długo się nie utrzyma.” Przyznaje także, że stara się wytłumid właściwie wszystkie swoje emocje, 

a z klientem rozmawiad beznamiętnie.  
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Grafi jest właściwie jedynym członkiem zespołu, z którym rozmawiałyśmy, który przyznał to w tak 

radykalny sposób. Jego pozostałe wypowiedzi także świadczą o tym, że ta praca nie jest jego pasją, 

a jedynie wykonywanym zawodem, którym zajmuje się ze względu na brak alternatywy i osiągane 

korzyści finansowe.  

 

 

 

VI.III. ZAANGAŻOWANIE AGENTÓW – ANALIZA JEDNOSTEK 

 

Postanowiłyśmy także zbadad jaki typ zaangażowania reprezentują osoby w Danween. 

Wspomniałyśmy już nieco o Grafim, chciałybyśmy jednak przedstawid pokrótce wyniki naszych 

badao dotyczących wszystkich zbadanych przez nas osób. 

 

 

VI.III.I. BUNIA ORAZ ZAMI – PREZESI 

 

Bunia i Zami są prezesami kancelarii oferującej usługi finansowe i ubezpieczenia na życie – 

Danween. Kierując tą organizacją w dużym stopniu niezależnie od centrali, mają stosunkowo dużą 

swobodę zarówno w stosowanych metodach sprzedaży, jak i doborze współpracowników. Są 

osobami serdecznymi, dobrze zorganizowanymi, konkretnie przedstawiający działanie firmy i 

znaczenie w niej emocji, a swoją pasją przenoszą na innych. Bez wątpienia prezentują oni głęboki 

typ zaangażowania afektywnego. 
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VI.III.II. KABI – AGENTKA 

 

Kabi jest, jak sama przyznaje agentką z niezbyt długim stażem. Zaangażowanie Kabiego, ma bez 

wątpienia charakter afektywny – przyznaje, że czuje się jak partnerka dla prezesów, którzy ją 

inspirują – poprzez zadawanie pytao, nie zaś wskazywanie gotowych rozwiązao. Również 

wspomniana wcześniej etyka pracy, zaprzeczająca „wyścigowi szczurów” oraz wspierający się 

zespół, sprawia, że Kabi, czuje się w kancelarii bardzo dobrze i chce w niej byd. 

 

 

VI.III.III. SANI – TELEMARKETERKA 

 

Sani, wraz ze wspomnianą w wywiadzie panią Ewą zajmują się w Danween umawianiem spotkao 

dla agentów. Pani Sani pracuje w kancelarii Bunii i Zamiego dziesięd miesięcy i jest niezwykle 

otwartą, szczebiotliwą osobą, mówiącą dużo, szybko w sposób, który u wielu wywołuje 

mimowolny uśmiech na twarzy. Jest zatem jedną z tych osób, o której wspominali prezesi – 

autentyczną oraz potrafiącą się samodzielnie zmotywowad. 

Podobnie jak agenci, przyznaje, że prezesi są dla niej źródłem inspiracji i czuje się w niej dobrze. 

Wsparcie zespołu, który docenia społeczną rolę Sani (np. cytując wywiad „mówienia (…), że jestem 

promyczkiem”) i jego bezkonfliktowośd ma dla niej znaczne znaczenie, powodujące, że Sani chce 

trwad w tej organizacji. Jej zaangażowanie również ma silny charakter afektywny. 

VI.III.IV. TAMI – AGENT 

 

Tami jest doświadczonym agentem, pracujących w tej firmie od dłuższego czasu. Tami dostrzega 

ogromne zalety obecnego miejsca pracy, gdzie niewielki zespół, daje gwarancję iż wszyscy się 
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znają, wspierają oraz dzielą osiągnięciami, które tworzą osobistą motywację do pracy. Docenia ten 

zespół jednak czując się głównym żywicielem rodziny, obawia się wynagrodzenia prowizyjnego, 

niedającego stabilności.   Może to spowodowad iż jeśli Tami otrzyma atrakcyjniejszą ofertę, która 

będzie gwarantowała stałą podstawę wynagrodzenia plus prowizje, agent mógłby opuścid 

dotychczasowe miejsce pracy. Jego typ zaangażowania moglibyśmy scharakteryzowad jako niezbyt 

zaangażowany o dominującym typie zaangażowania afektywnego, zabarwionego zaangażowaniem 

trwania, ze względu na utratę korzyści jaką jest nawet niestała pensja wobec braku alternatywy 

innego zatrudnienia, bądź o znacznie niższej pensji. 

 

 

VI.III.V. GRAFI  – AGENT 

 

Grafi jest ambitnym agentem z doświadczeniem w firmach działających w branży ubezpieczeo, 

mimo, że zawód ten nie pokrywa się z jego wykształceniem. W firmie Danween pracuje 

stosunkowo krótko - około dwóch miesięcy. Zaangażowanie organizacyjne Grafiego można określid 

jako niewielkie zaangażowanie trwania. Motywacją do pracy Grafiego są pieniądze, można 

postawid hipotezę iż jeśli Grafi otrzyma korzystniejszą ofertę pracy, z atrakcyjniejszą płacą to 

odejdzie z kancelarii Danween. 

 

 

VI.III.VI. GUSTO – AGENTKA 

 

Gusto do niedawna była kierowniczką w Biurze X. Wypracowała tam znaczne benefity, stanowiące 

dodatek do pensji, stałą podstawę oraz prestiż wynikający z posiadania własnego zespołu. Gusto 
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sprawdzała się w pracy agenta.  Charakteryzowało ją wówczas zdecydowanie zaangażowanie 

trwania.  

Jednak zmiana dyrektora, narastające poczucie zastraszania, bycia manipulowaną i oczekiwania 

wobec niej, że również będzie stosowad techniki opierające się na strachu i manipulacji 

podwładnymi sprawiły, że coraz intensywniej zaczęła rozważad odejście z Biura X. Obecnie pracuje 

w Kancelarii Danween, w której mimo, że nie posiada tak rozbudowanych dodatków do prowizji, 

to jednak, jak sama przyznaje czuje się traktowana sprawiedliwie i uczciwie. Charakteryzuje ją 

dzisiaj zaangażowanie afektywne, średniego poziomu.  Ze względu jednak, że przypadek Gusto jest 

wyjątkowo ciekawy w kontekście naszych rozważao, postanowiłyśmy omówid go szerzej w 

następnych częściach pracy. 
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VII. ZARZĄDZANIE PERSONELEM PRZEZ POZYTYWNE I 

NEGATYWNE EMOCJE 

 

Jak już kilkukrotnie wspomniano, w toku naszych badao przeprowadziłyśmy  wywiady z siódemką 

współpracowników firmy z branży finansowej, zajmującą się sprzedażą produktów inwestycyjnych 

i ubezpieczeniowych  firmy Danween. Jednostką, w której przeprowadzałyśmy obserwacje i 

wywiady był jeden z oddziałów o nazwie Danween. Większośd z naszych rozmówców to doradcy z 

wieloletnim doświadczeniem, którzy zanim zostali zatrudnieni w Kancelarii pracowali w innych 

firmach, jak udało nam się ustalid - wielu z nich wcześniej już pracowało razem w innej jednostce, 

mianowicie w Biurze X. Zatem podczas tych samych wywiadów udało nam się uzyskad informacje o 

obu tych firmach, których późniejsze zestawienie okazało się kluczowe z punktu widzenia badania 

zjawiska inżynierii emocjonalnej w tychże organizacjach. Reprezentują one dwa przeciwstawne 

style, którym postaramy się przyjrzed bliżej.  

 

VII.I. ZARZĄDZANIE PERSONELEM PRZEZ NEGATYWNE EMOCJE 

 -  ZAMEK DRAEKMOR   

 

Wedle informacji jakie udało nam się zebrad, oddział Draekmor jest dużą jednostką, zatrudniającą 

ok. 30 pracowników oraz zarząd firmy. Struktura zatrudnienia jest tam hierarchiczna, ma charakter 

piramidy. Styl zarządzania w tej organizacji zmieniał się z upływem czasu. W badanym przez nas 

momencie pracownicy wymieniają jako moment załamania się systemu zarządzania emocjami – 

zmianę prezesa Draekmor. 

 

Od tego momentu zarządzanie ma cechy wręcz despotyzmu (fragmenty wywiadów z 

pracownikami dotyczące osoby prezesa wyrażają wiele negatywnych emocji, ale nie tj. złośd, 
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reprezentują oni raczej ogromny zawód i zrezygnowanie, wyczuwalne syndromy wypalenia 

zawodowego w poprzedniej pracy). Opieramy się tu głównie na wspomnieniach Gusto. Osoba 

nowego prezesa w świetle wywiadów stała się destrukcyjna i paraliżująca dla całej organizacji – był 

to młody człowiek, który przyszedł do firmy z innego miasta  i innego środowiska, nie mając 

dużego doświadczenia, postanowił zwolnid w firmie całą starą kadrę, traktując ich bezosobowo i 

nie zważając, jakie korzyści odnosi firma z tytułu ich doświadczenia.  Zwolnił bardzo wielu 

pracowników z błahych powodów, ubliżając im i nie okazując szacunku, a także zastraszył wielu 

pozostałych zwolnieniami jeśli nie wykonają np. danego wyniku w danym m-cu, Jednocześnie sam 

reprezentował nieetyczną postawę, nie dając przykładu swoim współpracownikom, nie zarządzał 

on własnymi emocjami, uzewnętrzniając wiele negatywnych, nadmiernie kontrolując pracowników 

w każdym momencie ich pracy, ponadto okłamując odnośnie własnych wyników.  

 

Taki styl zarządzania w Draekmor poskutkował ogromną fluktuacją zatrudnienia. Przyjmowano 

wiele nowych osób, głównie osób młodych, studentów, w małym stopniu zaangażowanych w 

działalnośd firmy, składając im obietnice bez pokrycia na etapie rekrutacji (tj. obietnice dużych 

zarobków, wybór dwóch ścieżek rozwoju, wybór drogi awansu, podkreślano korzyści z osiągnięcia 

każdego kolejnego szczebla w ścieżce kariery, dochody pasywne, obietnice, że biuro zapłaci 

równowartośd składki ZUS), w praktyce okazywało się, że były to tylko kłamstwa. Miały one na celu 

wzbudzenie poczucia pracownika, że jak się zaangażuje to będzie miał dużo możliwości rozwoju, 

czyli zaangażowanie trwania w organizacji. Ponadto ze strony pracodawcy nie dostali oni na start 

dobrego mentoringu, wzorca płynącego z góry ani odpowiednich szkoleo budujących 

zaangażowanie i motywację (skupiono się jedynie na szkoleniach stricte sprzedażowych, gdzie 

obowiązywała przymusowa obecnośd). Wielu z nich zostawało zwolnionych na podstawie 

niesatysfakcjonujących wyników, lub po prostu z racji kaprysu prezesa. Zostawali jedynie ci, którzy 

mieli siłę się dopasowad, przy oczywistym braku zaangażowania afektywnego, cechowało ich 



38 | S t r o n a  

 

typowe zaangażowanie trwania, jedyną alternatywą była dla nich utrata pracy. Charakter relacji 

między pracownikami w tej firmie był raczej bezosobowy i anonimowy, pracownicy nie zacieśniali 

ze sobą relacji i więzi, co sprzyjało niezdrowej rywalizacji o wyniki, porównywanych przez naszych 

rozmówców do wyścigu szczurów. 

 

Jak już wspomniałyśmy, zatrudnienie w badanej przez nas branży wymusza założenie własnej 

działalności gospodarczej przez każdego z agentów. Zatem każdy doradca jest oddzielną firmą i 

sam powinien planowad swoje wyniki i osiągnięcia, umawiad spotkania, samodzielnie zarządzad 

czasem. W Draekmor mimo takiej formy zatrudnienia pracownicy byli zmuszani do obecności w 

formie w godzinach 9 – 17, w razie nie pojawienia się byli oni nękani przez prezesa telefonami 

naładowanymi również negatywnymi emocjami. Starał się on nadmiernie kontrolowad ich pracę, 

co jako kolejny czynnik prowadziło do spadku zaangażowania afektywnego, generowało również 

patologiczne zachowania – pracownicy okłamywali go, że są na spotkaniach, żeby tylko wyrwad się 

z toksycznej atmosfery, panującej w biurze. 

 

Wysoki poziom stresu – z jednej strony trudnośd codziennych zadao branży finansowej, z drugiej 

wielki nacisk ze strony przełożonych, powodujący spadek efektywności i działanie w strachu, wiele 

zachowao nieetycznych oraz „wyścig szczurów” między współpracownikami, nakręcana przez 

dyrektorów – to główne czynniki, które zredukowały zaangażowanie afektywne (z wypowiedzi 

pracowników wynika, iż dopóki sami panowali nad własnym czasem i stylem pracy, czyli przed 

zmianą prezesa firmy - było ono bardzo wysokie) w Draekmor  niemal do zera.  
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VII.I.I. ZAANGAŻOWANIE  

 

Brak zaangażowania afektywnego w stosunku do firmy ogromnie rzutuje na współpracę z 

klientem. Jak podkreślano w wywiadach: rynek pracy jest trudny, młodzi ludzie są zmuszani przez 

życie (prowizyjny system wynagrodzeo, nie osiągnięcie pewnego pułapu powoduje brak dochodu) 

do podpisania określonej ilości umów. Prowadzi to do okłamywania klientów, aby nie utracid 

pracy. Zatem pracownicy są w stanie posunąd się do manipulacji, nie ujawniad wszystkich 

informacji w umowach przed podpisaniem jej przez klienta, aby tylko osiągnąd określony wynik. 

Ma to swoje odzwierciedlenie w niskim zaufaniu społeczeostwa do zawodu doradcy finansowego 

oraz dużą liczbę osób, które straciły swoje dochody, ponieważ podpisały niekorzystną umowę pod 

wpływem emocji (np. strach).  

 

Złe zarządzanie personelem poprzez emocje w tej organizacji z czasem przeniknęło wszelkie jej 

aspekty. Nawet przestrzeo, w jakiej pracowali doradcy finansowi odzwierciedlała zły stan firmy. 

Ogólnie panujący chaos unaoczniał brak przywiązania pracowników do organizacji, do biura, ich 

malejące i ciągle narażane na próby zaangażowanie (bałagan, np. nikt nie dbał o stojące tam 

kwiaty, nie poczuwał się do tego). 

 

Jak wykazały nasze badania – wśród organizacji o charakterze finansowym, w których pracowali 

badani przez nas doradcy, zarządzanie emocjami w firmie ma przełożenie na jej podstawowy 

aspekt działalności, mianowicie opłacalnośd, przynoszenie zysków. W firmie Draekmor zmiana 

kierownictwa i systemu zarządzania, wynikająca z niej niezwykle wysoka fluktuacja zatrudnienia i 

spadek zaangażowania i motywacji, miały przełożenie na wyniki finansowe firmy, które zaczęły 

widocznie spadad.  
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Nasi rozmówcy to doświadczeni doradcy, niektórzy z nich pracują w tej branży wiele lat (nawet 10-

20). Taki staż pracy w strukturze hierarchicznej w firmach doradztwa finansowego oznacza, że 

zrekrutowani przez agentów nowi doradcy, których niejako wychowali, pracują również na ich 

wyniki. Zatem na wynagrodzenie każdego agenta składa się nie tylko to, co on sam wypracuje, ale 

także procent od wyników osób, którym pomógł stad się doradcami. Ponadto każdy z nich ma 

pewną stałą bazę kontaktów, grupę pozyskanych przez siebie klientów, którzy są przypisani do 

biura – po odejściu agenta, traci on całą premię, a jego klienci zostają w danym biurze. Warto 

nadmienid, że przy tak długim stażu pracy, są to naprawdę wysokie premie. Jest to czynnik, mający 

wymusid zaangażowanie organizacyjne. Jak jednak udało nam się zaobserwowad działa to jedynie 

w krótkim okresie, co najlepiej obrazuje praca Gusto. Podkreśla ona, że trwała w poprzedniej 

organizacji, ale nie z powodu tychże premii i profitów finansowych, ale dla ludzi, których 

zrekrutowała, ponieważ „nie to im obiecywała”. Czuła się w obowiązku trwad w tej firmie, aby 

zapewnid mentoring swoim podopiecznym, a nie dla wynagrodzenia. Dodatkowo na jej 

zaangażowanie trwania składały się bonusy tj. prywatna opieka medyczna i wspomniane już 

premie z tytułu wielu lat ciężkiej pracy. Z czasem jednak odeszła do Kancelarii, tracąc wszystko, 

specyfika branży wymusza po odejściu rozpoczęcie od nowa całego procesu budowy piramidy i 

pozyskania nowych klientów, jednak atmosfera i warunki pracy okazały się dla niej ważniejsze. 

Wszystkie te zachowania Gusto są widocznym przykładem wyższości zaangażowania afektywnego 

nad zaangażowaniem trwania.  
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VII.II. ZARZĄDZANIE PERSONELEM PRZEZ POZTYWNE EMOCJE -

KANCELARIA FINANSOWA DANWEEN 

 

Kancelaria Danween jest firmą, którą zbadałyśmy bezpośrednio, poprzez wywiady z aktualnymi 

pracownikami oraz obserwacje. Uczestnicy wywiadów unikają nazywania Kancelarii organizacją – 

podkreślają swoją skalę mikro, jednak wolą określenia typu „wspólny projekt”, „partnerstwo”. 

Zbudowana jest w większości z osób, które pracowały w strukturze Draekmor (wszyscy agenci, z 

którymi rozmawiałyśmy pracowali w tym biurze). Kancelaria ma znamiona organizacji zbudowanej 

świadomie na bazie inżynierii emocjonalnej. Nie jest to w żadnym z wywiadów dosłownie 

wypowiedziane, ani nazwane, jednak w naszej ocenie całośd materiału badawczego pozwala na 

taki wniosek. Prawdopodobnie złożyły się na to negatywne doświadczenia i obserwacje ich 

skutków przez wszystkich zatrudnionych. Kancelaria Finansowa, jak już pisałyśmy została założona 

przez Bunię oraz Zamiego, którzy nie pracowali w Draekmor, jednak zetknęli się już z niektórymi z 

obecnych współpracowników w innych biurach.  

 

Pierwszą cechą, która odróżnia Danween od Draekmor, to o wiele bardziej spłaszczona struktura. 

Istnieją tylko trzy szczeble: dwójka prezesów, kilku doradców finansowych oraz telemarketerki. W 

wywiadach jednak podkreślana jest równośd wszystkich osób w firmie, równośd pod względem 

traktowania, obowiązków, wagi ich pracy w powodzeniu całości firmy. Pracownicy i prezesi mówią 

sobie po imieniu, ze względu na rozmiar organizacji znają się dobrze, w biurze zaś czują się 

swobodnie.  

 

Kancelaria kładzie duży nacisk na zachowania etyczne, ich misją jest „Pomoc ludziom – jak w 

sposób inteligentny zarządzad własnymi pieniędzmi i długami”. Otwarcie pozwalają nam użyd 

pełnej nazwy oraz  swoich nazwisk, podkreślając uczciwośd firmy „Nie sprzedajemy narkotyków, 
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ani żadnego nielicencjonowanego oprogramowania” – twierdzi Pan Zami. Udostępniają oni także 

pełną informację o swojej działalności w Internecie – mają własną stronę internetową. Ich 

otwartośd w tym zakresie wzbudza zaufanie. W codziennej pracy także stosują oni otwartośd, 

wyjaśnianie klientom wątpliwości w umowach, zachęcanie do przeczytania całości, także poprzez 

zarządzanie emocjami klienta (tłumienie nadmiernego entuzjazmu klienta, aby nie czuł się on 

zmanipulowany i racjonalnie przemyślał decyzję wiążącą na długie lata).  

 

Na zespół Kancelarii składa się grupa doświadczonych agentów. Są oni bardzo zgraną grupą, 

widoczne bliskie relacje pomiędzy pracownikami oraz prezesami, wręcz niespotykana szczerośd i 

otwartośd, niewymuszonośd relacji, widoczna podczas obserwacji i wywiadów.  

Podkreślają oni wagę partnerstwa i współpracy, nazywając siebie współpracownikami a nie 

pracownikami. Podczas codziennych zadao istnieje duże wsparcie grupy zarówno w momencie 

sukcesu - wspólna radośd z sukcesów, podnoszenie motywacji całego zespołu, jak i pomoc ze 

strony wszystkich w trudniejszych momentach, porównywanie dziennych wyników, ale w 

przyjaznym tonie. Nie dostrzegłyśmy żadnej rywalizacji ani poczucia zazdrości pomiędzy nimi. 

Doradcy w wywiadach wciąż nawiązują do rodzinnej atmosfery w biurze i ciągłym wsparciu i 

mentoringu ze strony prezesów. Jest to znaczący wskaźnik na obecnośd zaangażowania 

afektywnego w tej jednostce.  

 

Bez wątpienia ogromnym czynnikiem napędzającym działanie Danween, jest dobre, świadome 

przywództwo. Prezesi to ludzie bardzo świadomi i doświadczeni. Sami wykonują w tej branży 

ciężką pracę, mają w swej historii duże osiągnięcia i sukcesy sprzedażowe (co potwierdzają obecne 

w biurze dyplomy i nagrody), a następnie poprzez własny przykład motywują współpracowników 

do wytrwałości i podnoszenia efektywności. Wierzą oni, że to w klimacie wolności, otwartości i 
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odpowiedzialności za własne cele i wyniki pracownik jest w stanie dad z siebie wszystko i osiągnąd 

najlepszy rezultat.  

Już na etapie rekrutacji ludzi, poszukują oni podobnych sobie osobowości i stylów pracy, których 

motywuje „marchewka a nie kij”, podkreślają swoją nieumiejętnośd współpracy z ludźmi, którzy 

„potrzebują nad sobą bata”, ponieważ to nie ich styl zarządzania personelem. Zamiast tego 

poszukują i odkrywają wiele niekonwencjonalnych technik motywowania pracowników. Np. 

sposobem wniesionym do Kancelarii przez Panią Bunię są codzienne karteczki motywacyjne, z 

filozoficznymi cytatami na temat doskonalenia siebie (w aneksie załączamy zdjęcia kilku z nich). W 

ich codziennej pracy zwraca uwagę i odróżnia ich od poprzedniego biura liczba informacji 

udzielanych pracownikom oraz wrażliwośd na reakcje współpracowników, co w praktyce przejawia 

się w poradach, jak poprowadzid inaczej rozmowę z klientem, próbach nakierowywania i 

motywowania. 

 

Prezesi są ludźmi empatycznymi, wszyscy współpracownicy podkreślają ich ogromną rolę w 

codziennej pracy doradcy czy telemarketera. Można powiedzied, że oboje stosują zarządzanie 

emocjami i wysoki poziom zaangażowania jako narzędzia podtrzymywania wysokiego poziomu 

pracy swoich partnerów, zapobiegając tym samym negatywnym zjawiskom i przejawom patologii 

w zawodzie. (Klincewicz, cytowany w: Glinka i Kostera, 2012) 

 

 

VII.II.I. ZAANGAŻOWANIE  

 

Uczestnicy naszych wywiadów podkreślają poczucie swobody w firmie, odpowiedzialnośd 

za własne wyniki. Każdy z nich reprezentuje ogromny poziom automotywacji, zarządzanie własnym 

czasem poprzez cele, każdy z pracowników jest niezwykle zdyscyplinowany, zdecydowany, wie 
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czego chce i wie kiedy i jak to osiągnie, widad wiele cech przedsiębiorczych, gdyż jak zostało 

wspomniane, każdy z nich jest odrębną firmą. Specyfika pracy w branży finansowej nie zmieniła 

się, jest równie trudna, co w poprzedniej firmie, jednak wypracowany sposób podnoszenia 

motywacji wzajemnej pomaga zmierzyd się z trudnościami, nie tracąc wiary w sukces i niwelując 

lęk o przyszłośd, o zatrudnienie i utrzymanie rodzin. Po raz kolejny bardzo widoczne jest tu 

zaangażowanie afektywne.  

 

Oprócz zaangażowania afektywnego, wynikającego ze stylu zarządzania Kancelarią naszych 

rozmówców cechuje także zaangażowanie trwania, np. Grafi podkreśla niezgodnośd swoich 

kompetencji i aspiracji życiowych z wykonywaną pracą, prawdopodobnie gdyby miał on możliwośd 

zmiany miejsca pracy na bardziej odpowiadającą swoim kwalifikacjom (doktorat z ekonomii, żywe 

zainteresowanie tą tematyką), to zrobiłby to. Jednak wszyscy nasi rozmówcy mówią o trudnej 

sytuacji na rynku pracy. Mimo takiej rozbieżności Grafi dużo lepiej funkcjonuje w Kancelarii niż w 

poprzedniej firmie: „Ja bym powiedział tak. Jeżeli tak te skrajne emocje możemy ustawiad w skali 

0-10 to tam tych negatywnych było 7, a tu jest pozytywnych 3. Tutaj jest i spokojnie i przyjemnie.” 

 

Mimo, że przyjemnośd z pracy, atmosfera i dbanie o zespół oraz etyka pracy z klientem są stawiane 

przez pracowników wyżej niż wynik finansowy, to zbudowawszy taki system pracy, nie muszą się 

oni martwid o pieniądze, podkreślają oni, że jest to ciężki rok dla branży oraz ciężka praca, jednak 

jest to system, który jest skuteczny (kontrastując ze stylem zarządzania w Draekmor oraz 

wpływowi tegoż stylu na rezultaty). Odnoszą się do własnych wyższych wartości, przenoszonych i 

stosowanych w pracy z klientem, Gusto np. tymi słowy komentuje negatywny styl zarządzania 

poprzez emocje w poprzednim biurze: „myślę, że świat zmierza zupełnie w innym kierunku”.  
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VIII. ZAKOŃCZENIE 

 

Danween to niewątpliwie ciekawy przypadek dla badacza zarówno zaangażowania 

emocjonalnego, jak i wykorzystywania emocji w organizacji. Po pierwsze ze względu na branżę, w 

której brak jest namacalnego produktu, a skutków realizacji podpisanej umowy klient doświadczy 

na przestrzeni kilku lat. Co więcej sam produkt wywołuje u klienta określone emocje – często są to 

zabezpieczenia dla jego rodziny po jego śmierci, fundusze na kształcenie dzieci, zabezpieczenie 

jego bytu na emeryturze. Tym bardziej pojęcia abstrakcyjne takie jak „zaufanie”,  

„bezpieczeostwo” odgrywają znaczącą rolę. Istotne jest także to, że sprzedaż taka wymaga 

bezpośredniego kontaktu agenta z klientem, podczas którego ten odsłoni agentowi praktycznie 

pełną informację o swojej sytuacji finansowej, co w Polsce także bywa często tematem tabu. 

Często znaczna częśd włożonego wysiłku nie przynosi rezultatów, powodując zniechęcenie. Taka 

forma pracy może powodowad cynizm bądź prowadzid do wypalenia zawodowego.  

 

W pracy tej ukazałyśmy dwie ścieżki, w ramach których może działad organizacja w tej branży. 

Jednym z nich był przykład funkcjonującego od kilku lat w Draekmor. Jest to niewątpliwie przykład 

ukazujący jak destruktywny wpływ na agentów może mied organizacja. W branży, która naraża 

doradców finansowych na dużą presję, związaną z wykonywanym zawodem, wywieranie 

dodatkowego wpływu poprzez manipulacje, zastraszanie, nieustanne kontrole nieuchronnie muszą 

prowadzid do patologii. Takie miejsce miało właśnie w omówionym przez nas  Biurze X.  

Po pierwsze powodowało to chęd zapewnienia sobie jak najwyższej pozycji kosztem kolegów z 

zespołu, frustrację i nieustanne kłamstwa w raportach przekładanych przełożonym. Niewątpliwie 

ma to wyjątkowo destruktywny wpływ na samo przedsiębiorstwo od wewnątrz. Po drugie zaś, 

niszczyło także firmę z zewnątrz oraz branżę. Agenci nie tylko przenosili negatywne emocje na 

klientów, ale także stosowali techniki mające na celu wywołanie obaw lub poczucia winy u 
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klientów i w ten sposób skłonienie ich do podpisania umowy. Co ciekawe, biuro to podczas 

rekrutacji i szkoleo obiecywało zatrudnianym doradcom stabilnośd finansową po osiągnięciu 

określonego pułapu umów, benefity w postaci kart ubezpieczenia medycznego, które powinny 

wzmacniad zaangażowanie trwania.  

 

Głębiej przeanalizowanym przez nas przypadkiem była Kancelaria Danween. W tej organizacji 

mamy do czynienia ze świadomie wzmacnianym zaangażowaniem afektywnym. Po pierwsze już na 

etapie rekrutacji dobierane są osoby cechujące się odpowiednimi cechami, co często okazuje się 

mied większe znaczenie niż wykształcenie w odpowiednim kierunku. Ponadto nie bez znaczenia 

jest także bardziej płaska struktura i poczucie partnerstwa. Zdecydowanie wspierają one poczucie 

sprawiedliwości w organizacji, które z kolei jest pozytywnie skorelowane właśnie z 

zaangażowaniem afektywnym. Może byd ono ważniejsze niż benefity związane ze stabilnością 

pracy - jak to miało miejsce w opisanym przypadku Gusto.  

 

Budowanie zaangażowania afektywnego jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu także na 

charakter zatrudnienia agentów (własna działalnośd gospodarcza) oraz wynagrodzenia (prowizje 

związane z podpisaniem przez siebie umów), sprzyjający raczej zatomizowaniu zespołu. Tym na 

większy szacunek zasługuje praca prezesów, dbających o każde z ogniw zespołu, tak aby 

pracownicy chcieli podejmowad wyzwania i mierzyd się z celami, także dlatego, że ta praca może 

stad się ich pasją, nie tylko ze względu na ewentualne koszty jej opuszczenia.  

 

Każdy kto zarządza organizacją przeważnie zarządza też pracującymi w niej ludźmi. Należy byd 

świadomym, że jest to ten element organizacji, który przeważnie odgrywa największą rolę podczas 

wypracowywania zysków dla przedsiębiorstwa. Z tego powodu tak istotne jest, aby mądrze 
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zarządzad personelem oraz aby budowad w nim zaangażowanie organizacyjne, pamiętając 

jednocześnie o równowadze pomiędzy zaangażowaniem trwania i zaangażowaniem afektywnym. 

Jednakże doceniając znaczącą rolę tego drugiego. 
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ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1 

TRANSKRYPCJA WYWIADU ZE WSPÓLNIKAMI FIRMY – PANI BUNIA I PAN ZAMI  

 

Data: 18.12.2013 r. 

Godzina: 12:00 – 13:00 

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween 

Telefon kontaktowy do Kancelarii Finansowej: 123456789 

 

 

Pani Bunia: Może coś do picia, na pewno nie macie na nic ochoty? 

 

Ania: Ja dziękuję.  

 

Ada: Ja też. 

 

Pani Bunia: No dobra, wyglądacie na śmiałe dziewczyny. Co wy studiujecie dziewczyny? 

 

Ania: Zarządzanie. 

 

Ada: Na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Pani Bunia: Co chcecie robid po tym zarządzaniu? 

 

Ada: Grube biznesy <śmiech> 

 

Pani Bunia: Czytałam ostatnio na Facebooku a propos faceta 40-letniego, że jak kupi sobie a 

propos tych grubych biznesów hula hop i pasuje to jest fatalnie. <śmiech> 

 

Ada: Czy zgodzą się ogólnie Paostwo, żebyśmy ujawnili nazwę firmy? No bo, jeżeli nie życzą sobie 

Paostwo, no to oczywiście możemy to ukryd. 
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Pan Zami: Tak. Nie sprzedajemy narkotyków, ani żadnego nielicencjonowanego oprogramowania.  

 

Ania: No dobrze, to w takim razie tak jak już wspominałyśmy, chciałybyśmy przeprowadzid wywiad 

o emocjach i takie pierwsze pytanie: Czy uważają Paostwo, że świadome korzystanie z emocji jest 

powszechne w tej branży?  

 

Pani Bunia: Mówimy o naszej branży? Tak? Konkretnej? Zami? 

 

Pan Zami: Ale doprecyzujmy pytanie. Co to znaczy świadome korzystanie z emocji, czy my mówimy 

o wykorzystywaniu naszych emocji czy emocji naszych klientów? 

 

Pani Bunia: Mówimy o manipulacji mówiąc wprost? 

 

Ania: No właśnie, bo od emocji do manipulacji też jest bardzo cienka linia, więc świadome 

korzystanie z emocji to bym tak określiła i też tutaj w firmie, emocje i relacje między 

pracownikami, i też między klientami, emocje wykorzystywane w stosunku do klienta. 

 

Pani Bunia: Ale to jest pytanie, na które odpowiedź trwa jakieś 3 dni co najmniej… Przepraszam na 

chwilkę. Zami Ty tak potrafisz ściśle i na temat. To jest bardzo rozbudowane pytanie, naprawdę.  

 

Pan Zami: Ale przyjdź tutaj, bo Panie tutaj to nagrywają i … 

 

Pani Bunia: Przepraszam, ale nic nie widzę. 

 

Pan Zami: Ja odpowiem w ten sposób, abstrahując na początek od branży, jeżeli mamy na myśli 

sprzedaż, bo to co my tutaj robimy, to po prostu sprzedajemy usługi ubezpieczeniowe, usługi 

finansowe, ale jest to sprzedaż. W moim rozumieniu sprzedaż opiera się wyłącznie na emocjach. 

Jeżeli mielibyśmy podsumowad naszą branżę, ja bym określił, że na stu klientów, pięciu podejmuje 

decyzje w oparciu o logikę, pozostała częśd to klienci, którzy podejmują decyzje zakupowe w 

oparciu o emocje. Ja zawsze podaję przykład reklam telewizyjnych, w których nie pojawia się 
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tabela z danymi produktu, które pozwoliłyby nam podjąd rzeczową, rozumową, logiczną decyzję 

zakupową, tylko pokazują się piękne obrazki, odnoszące się właśnie do naszych emocji, więc …  

 

Pani Bunia: Święta, prawda? 

 

Pan Zami: Tak, my wykorzystujemy emocje w naszej branży, wykorzystujemy je po to, by 

sprzedawad, natomiast zdecydowanie bardziej wolimy te emocje, bo jest to bardzo szeroki temat, 

określad mianem potrzeb naszych klientów. Tak? No bo co budzi emocje? Emocje budzi to , co jest 

dla nas ważne, tak, więc jeżeli jesteśmy w stanie dotrzed do prawdziwej, głębokiej potrzeby 

naszego klienta, to klient coś od nas kupi, a kupi dlatego, że ta potrzeba wywołuje w nim 

odpowiednie emocje.  

 

Ada: Yhm. 

 

Pani Bunia: My całe życie pracujemy w oparciu o cel, tak, to też musimy sobie jasno powiedzied i w 

momencie kiedy my żyjemy w dzisiejszych czasach tak jak, no chyba widzicie to dookoła jak 

wygląda dzisiaj życie dorosłych ludzi aktywnych zawodowo, wstajemy rano i cały dzieo 

poświęcamy pracy, i tego czasu jest po prostu -  to nie jest normowany tryb pracy tak jak kiedyś 

nasi dziadkowie pracowali czy może rodzice, tylko pracujemy tak długo jak jest to konieczne, i nasi 

klienci również tak samo żyją jak my. Czyli jest praca – dom – praca – dom – praca – dom, jakieś 

wakacje, o których szybko zapominamy i ludzie tak naprawdę nie mają czasu, żeby się zastanowid 

nad tym, co zrobid a propos swoich finansów, tematu w którym my pracujemy, jak poukładad 

nasze życie, co zrobid, żeby oszczędzad w konsekwentny sposób. My to wszystko teoretycznie 

wiemy, tylko pytanie kto to robi w praktyce. I tak, jak Zami odpowiedział po części na to pytanie, w 

momencie, w którym też nie dotkniemy tej płaszczyzny emocji i nie uświadomimy temu 

człowiekowi różnych zagrożeo czy też fajnych rzeczy, które może mied dzięki pieniądzom, bo my 

nie rozmawiamy tylko czarno, ale pokazujemy różne drogi, różne kierunki, no to bez tych emocji to 

chyba nic dzisiaj nie istnieje.  

 

Ania: Dobrze, a w takim razie czy dla Paostwa ważniejsza jest autentycznośd pracowników, czy 

umiejętnośd dostosowania się do obowiązujących w firmie zasad?  
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Pani Bunia: No ale to znowu, jeżeli chodzi o pracowników, my też nie jesteśmy firmą, która 

zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, jeśli rozmawialibyśmy tylko o naszych pracownikach, no to 

też jest to nie wiem jak odpowiedzied na to pytanie … 

 

Pan Zami: Może tak, wródmy do pytania numer jeden, czyli do emocji.  

My sprzedajemy. Natura ludzka jest rzeczą niezgłębioną i z naszych doświadczeo wynika, że klienci 

zawsze, ale to zawsze wyczują fałsz. Więc my szukamy jako naszych współpracowników ludzi 

autentycznych, ludzi, którzy rozumieją co naszym klientom dają nasze usługi, bo tylko tacy ludzie 

są w stanie odnieśd sukces sprzedażowy, ludzie prawdziwi.  

Natomiast my ludzi, z którymi współpracujemy w kancelarii nie postrzegamy w kategoriach 

pracowników. My tu w kancelarii szukamy partnerów, partnerów, którzy razem z nami budują ten 

biznes. U nas nie ma takiej pionowej hierarchii, polegającej na tym, że Bunia, czy ja siedzimy sobie 

za biurkiem, biurko niżej siedzi Pan dyrektor, a jeszcze niżej pracownicy, my wszyscy, wszyscy, 

dokładnie robimy to samo. Obsługujemy naszych klientów. 

 

Pani Bunia: Znaczy my nawet więcej, czynności tzw. administracyjnych i innych do zrobienia na co 

dzieo. Natomiast trafiłyście Panie nie do firmy, która sprzedaje proszek do prania, czy nie wiem – 

kosmetyki, czy no jest mnóstwo różnych firm tzw. FMCG, tylko do firmy, która pośredniczy w 

zawieraniu umów finansowych, gdzie jest to produkt wirtualny. Do nas nie przychodzi klient, który 

wychodzi z paczką, z czymś konkretnym, tylko kupuje pewną wizję. On kupuje możliwośd realizacji 

jakiegoś konkretnego celu, zaufanie, i też to, co powiedział Zami oczywiście tak jest, ale my też 

robimy o wiele więcej, bo też my dla naszych pracowników musimy byd przykładem.  

 

Ada: Czyli Paostwo też obsługują klienta jako prezesi firmy?  

 

Pani Bunia: Oczywiście, że tak.  

 

Pan Zami: Ja bym powiedział, że podział procentowy pracy w kancelarii to 80% my dwoje, a 20% 

nasi partnerzy. Paradoksalnie, jeżeli mielibyśmy podsumowad wkład w budowanie kancelarii, to – 

ja się uśmiechnąłem, bo właśnie sobie to uświadomiłem – to zdecydowanie bardziej my pracujemy 

dla naszych pracowników, partnerów, niż oni dla nas, tak, bo ta częśd wspólna, czyli sprzedaż 

wygląda dokładnie tak samo. Ale oprócz tego my mamy szereg obowiązków, które świadczymy dla 

naszych współpracowników, dla naszych partnerów. Stąd też szukamy, tak, autentycznych ludzi, 
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szukamy tych, którzy docenią to, co dla nich robimy, docenią nasz wkład pracy w ich sukces i to 

jest chyba najpełniejsza odpowiedź.  

 

Pani Bunia: Bo nie jesteśmy typową korporacją, gdybyście trafiły do jakiejś firmy XYZ, jakiejś 

typowej korporacyjnej, jakiegoś rynku FMCG chociażby, gdzie jest jakiś jasno określony produkt, 

który sprzedają handlowcy, no to jest zupełnie inna odpowiedź na te same pytania. 

 

Ada: Czyli paostwo bazują na partnerstwie? 

 

Pan Zami: Bezwzględnie tak. 

 

Pani Bunia: Tak. 

 

Ania: A czy uważają Paostwo, że umiejętności operowania emocjami w procesie sprzedażowym są 

nabyte raz na zawsze? 

 

Pani Bunia: Absolutnie nie, codziennie jestem kimś innym i oczywiście to znowu zależy od każdego 

indywidualnych decyzji, czy spoczywa na laurach i uważa, że już wszystkie rozumy zjadł, czy też 

podejmuje decyzję taką na całe życie, że codziennie się chce uczyd czegoś nowego i wydaje mi się, 

że niektórzy chcą naprawdę rozwijad się i osiągad jakieś sukcesy w życiu, nie należed do tej drugiej 

grupy, czyli robid wszystko żeby rozwijad się, swój rozwój osobisty, uczyd się codziennie nowych 

rzeczy, poza tym rynek się zmienia, realia się zmieniają … dzisiejszy rynek … ja z tą firmą jestem 

związana 11 rok, z branżą ubezpieczeniową od 1996 roku, i nie da się porównad okresu sprzed 5 lat 

do dzisiejszych realiów rynkowych, więc bez możliwości elastycznego podejścia, bez ciągłego 

uczenia się, bez szukania nowych możliwości, i tu zresztą Zami jest mistrzem w wymyślaniu 

różnych nowych dróg rozmowy z klientem, czy rozmawianiu o tym samym, ale w zupełnie inny 

sposób. Myślę, że taki ktoś robi 10 kroków do tyłu, w dzisiejszych realiach rynkowych, gdzie rynek 

jest nieporównywalny. 

 

Pan Zami: Bunia się odniosła do rynku, ja się odniosę do samej sprzedaży jako, jeśli można tak 

powiedzied: nauki. Bo chyba tak możemy określid, sprzedaż jest nauką.  

 

Pani Bunia: Dziedzina. 



54 | S t r o n a  

 

 

Pan Zami: I tutaj jak ogromne zmiany w jak ogromnym tempie się dzieją. Porównajmy sprzedaż 20 

lat temu do sprzedaży dzisiaj, szczególnie w Polsce, kiedy przeszliśmy za czasów naszego życia – od 

czasów absolutnie, hipernadpopytu, tak, do hipernadpodaży, te dwie sytuacje musiały powiązad, 

muszą byd powiązane z ewolucją form sprzedawania , kiedyś najbardziej wyszukaną formą na 

sprzedaż, czy inaczej na marketing, był sam fakt posiadania towaru do sprzedaży, dziś towarów i 

usług są tysiące, są niezliczone ilości kombinacji, w związku z czym trzeba szukad coraz to nowych 

form na to, jak do tego klienta dotrzed.  

Ja uważam,  że raz na zawsze, bez względu na to, jak daleko będzie ewoluowad nauka, jaką jest 

marketing, raz na zawsze trzeba sobie zapamiętad jedną dewizę, jedną zasadę i z nią zostad na całe 

życie, mianowicie, że rynek zawsze ma rację. Natomiast uczyd się cały czas i doskonalid jak w tym 

rynku odnaleźd tą podszytą emocjami potrzebę.  

 

Pani Bunia: No ale to jest też trochę tak, że to zatoczyło taki ogromny krąg, też wracamy do 

podstaw, bo umówmy się, że ten rynek, który istniał kilka lat temu, był nienormalny, no bo też to 

była pewna sytuacja która się wydarzyła, ma wiele płaszczyzn, które moglibyśmy omawiad też 

przez wiele godzin, nie była normalna, po prostu. A teraz rynek idzie jeszcze w zupełnie inną 

stronę, do coraz bardziej normalnych realiów, i tu też jest wiele nazwisk no nie wiem, nie chcę 

robid marketingu, ale pewnie wiecie o kogo chodzi, gdzie absolutnie znowu wracamy do tych 

książek, do tych nauczycieli, którzy na początku ubiegłego wieku mówili o pewnych prawdach, 

które dzisiaj odkrywamy na nowo, oczywiście musimy do tego inaczej podejśd, tak, ze świeżym 

spojrzeniem, ale do tych po prostu tradycji, które są podstawą. 

 

Pan Zami: Podstawy są te same, metodologia zmienia się ogromnie. 

 

Ada: Wiemy, że Paostwo też prowadzą szkolenia tutaj dla pracowników, różnego typu w firmie i 

czy uważają Paostwo, że używania emocji w procesie sprzedażowym można nauczyd każdego 

pracownika, żeby on potrafił wykorzystad te emocje, dostosowad je do konkretnej sytuacji? 

 

Pani Bunia: Na pewno nie każdego i na pewno nie za wszelką cenę, to zależy od ucznia, tak? 

 

Pan Zami: My mamy zasadę, że nie pracujemy z każdym, naszą dewizą jest, żeby każdego czegoś 

nauczyd, tak jak powiedzieliśmy na początku, my z Bunią zajmujemy się sprzedażą w kancelarii w 
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większym stopniu niż nawet nasi partnerzy i najzwyczajniej nie mamy czasu na to, żeby się 

„boksowad” z opornym studentem jeśli tak można powiedzied. Mamy ten przywilej, ponieważ 

kancelaria to nasz wspólny autorski biznes i sami decydujemy o jego kształcie, że możemy 

wybierad ludzi, z którymi chcemy współpracowad, oczywiście z punktu widzenia szkoleniowca, z 

punktu widzenia zarządzającego siecią sprzedaży, najdoskonalej jest opracowad w 100% powielaną 

metodę sprzedaży, metodę na tyle prostą, obiektywną, żeby właśnie można było nauczyd tej 

metody każdego. Każdy z nas ma swoje jakieś wewnętrzne predyspozycje, czasem spotykamy się z 

jakimś człowiekiem, pytamy o to, która godzina na ulicy przechodząc i podejmujemy podświadomą 

decyzję o tym, czy to był sympatyczny czy niesympatyczny człowiek. Po jednym zamienionym 

zdaniu czy wręcz po gestach, mimice, więc na pewno są osoby, które mają te predyspozycje do 

wywoływania pozytywnych emocji i tego trudno nauczyd.  

 

Pani Bunia: Ale predyspozycje to jedno, też chęd przede wszystkim nauki to też bardzo ważna 

kwestia, bo siedzące na tym samym szkoleniu dwie różne osoby obok siebie, już abstrahuję od 

naszej firmy, ale mówię generalnie, to jest decyzja każdego ze studentów, każdej z tych osób, czy 

po prostu to czego się nauczy, czy to wykorzysta, czy nie zrobi z tym nic. Bo dwie osoby siedzą 

obok siebie, jedna z nich odniesie ogromny, spektakularny sukces, a druga nie ruszy z miejsca. 

 

Ania: To tak jak studenci. 

 

Pani Bunia: Dokładnie. Czyja to jest wina? Każdy, kto rozpoczął z Wami na roku studia, czy je 

ukooczy, z jakim rezultatem je ukooczy? Na jaką ocenę, jak wygląda indeks? A potem też to o 

niczym nie świadczy, bo potem żaden pracodawca nie zapyta Was, jaką macie ocenę, na ile 

obroniłyście swoją pracę, tylko musicie całą sobą pokazad, że jesteście ambitne… 

 

Pan Zami: I codziennie pokazywad. 

 

Pani Bunia: …i codziennie pokazywad oczywiście, codziennie samej sobie udowadniad, że idziecie 

dalej i do przodu, że się rozwijacie.  

 

Pan Zami: Te emocje versus wewnętrzne predyspozycje doskonale charakteryzuje taka stara 

historia sprzedażowa o firmie produkującej buty, zdobywającej nowe rynki, tak. Firma produkująca 

buty wysłała handlowca do Afryki, który miał rozpoznad ten rynek. Handlowiec powrócił i 
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stwierdził, że tam nie ma rynku, ponieważ wszyscy chodzą boso. Takie emocje w nim wzbudzono. 

Kolejny handlowiec wysłany po kilku miesiącach, oszalał ze szczęścia, ponieważ odkrył dziewiczy, 

zupełnie niezagospodarowany rynek. Ta sama sytuacja, zupełnie dwa różne spojrzenia, zakładam – 

wynikające z wewnętrznych predyspozycji.  

 

Ania: A tutaj jak już poruszyłyśmy temat szkoleo, to co jest najważniejsze u Paostwa w 

szkoleniach? Na co Paostwo zwracają uwagę podczas szkoleo?  

 

Pani Bunia: Żeby dad z siebie wszystko i sprawid, żeby ludziom się chciało chcied, ale nie zrobimy 

pewnej pracy za ludzi, tak?  

 

Pan Zami: Na to, że rynek się nie myli. Na to, że rynek ma zawsze rację. Na to, że jeżeli raz 

przyjdzie nam do głowy myśl, że nasz produkt i nasza metodologia marketingowa jest świetna, ale 

to rynek nie potrafi jej docenid, to to jest koniec naszej kariery zawodowej. Na to kładziemy 

największy nacisk. Żeby uświadomid sobie, że jeżeli rynek mówi nam nie, tzn, że problem jest po 

naszej stronie, nie po stronie rynku. W naszej branży doskonałym przykładem są kwestie 

programów emerytalnych. Obiektywnie i rozumowo każdy z nas powinien posiadad program 

emerytalny i każdy z nas powinien sobie sam zadbad o swoją przyszłośd finansową i każdy z nas na 

hasło „emerytura” powinien przynajmniej uważnie słuchad, ale też podejmowad odpowiedzialne 

decyzje, podczas gdy rynek mówi nam: nie, nie chcemy o tym słuchad. Jakoś to będzie. 

 

Pani Bunia: Bo mamy negatywne doświadczenia, bo wrzucamy wszystko w jeden worek, pod 

hasło: fundusze inwestycyjne, które dzisiaj są „be”, jakie to ma znaczenie? 

 

Pan Zami: I oczywiście, możemy podjąd decyzję o tym, że to my mamy rację, bo obiektywnie i 

rozumowo mamy rację, głupi w cudzysłowiu jest rynek, który nie chce z tego korzystad. Gdybyśmy 

to zrobili, no pewnie już by po kancelarii nie było śladu.  

 

Pani Bunia: Ogromna pokora po prostu, tak bym to podsumowała. 

 

Pan Zami: Drugą rzeczą, na którą kładziemy bardzo duży nacisk tutaj to przede wszystkim Bunia 

jest i przykładem i mentorem, to sumiennośd wypełniania swoich obowiązków. Możemy mied 
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najwspanialszy produkt, możemy mied najwspanialsze metody sprzedażowe, jeżeli w parze z tym 

nie będzie szła sumienna, rzetelna, codzienna praca, to nie osiągniemy nic.  

 

Ania: Czyli zaangażowanie?  

 

Pan Zami: Bezwzględnie.  

 

Pani Bunia: Praca.  

 

Ada: A czy na przykład spotkali się Paostwo, albo z Paostwa doświadczenia mogą Paostwo 

powiedzied o jakichś błędach w zarządzaniu emocjami? Czy kiedyś na przykład, z perspektywy 

czasu teraz patrząc mogą Paostwo teraz powiedzied, że zrobiliśmy błąd. 

 

Pani Bunia: Oczywiście, wiele razy, milion razy co najmniej. 

 

Pan Zami: Na pewno popełniliśmy wiele błędów. Ja rozumiem że rozmawiamy teraz o zarządzaniu 

emocjami w relacji pracodawca - pracownik. Na pewno popełniliśmy wiele błędów i te błędy chyba 

wynikają z tego odwiecznego, nierozwiązywalnego konfliktu czy kij czy marchewka, prawda, bo to 

tu odnosimy się do emocji.  

 

Pani Bunia: Wiele razy trafialiśmy na nieuczciwych ludzi. 

 

Pan Zami: Są ludzie… 

 

Pani Bunia: My bezgranicznie ufamy i to jest też cecha pozytywna czy negatywna? 

 

Pan Zami: Ale mówimy o naszych błędach. 

 

Pani Bunia: No ale to też są nasze błędy po prostu, że też ufamy bezgranicznie ludziom, jeżeli ktoś  

na nas robi dobre wrażenie i zakładamy, że to jest świetny uczciwy człowiek, to wcale tak nie jest. 

 

Pan Zami: My jesteśmy ludźmi, których motywuje nawet nie tyle marchewka jako taka, tylko cel, 

nas motywuje osiąganie celu, nas motywuje dojście tam, gdzie zaplanowaliśmy sobie dojśd. I 



58 | S t r o n a  

 

bardzo często w tym pędzie, w jakim żyjemy i pracujemy, mierzymy wszystkich ludzi tą samą 

miarą. Zakładamy, że skoro nas to motywuje, skoro nas to kręci, to ich na pewno też. Zapominamy 

o tym, że ludzie są różni, że są po prostu ludzie, którzy potrzebują mied surowego zwierzchnika i 

tylko w takiej relacji będą odpowiednio… 

 

Pani Bunia: Ale nie chcą byd tylko klepani po ramieniu i chwaleni, tak. 

 

Pan Zami: Odpowiednio pracowad, tak czasem nam się zdarza nie odkryd tej prawdziwej natury, 

tego prawdziwego dlaczego ktoś tutaj przychodzi, natomiast no, staramy się kooczyd współpracę z 

ludźmi, których motywuje kij, ponieważ no to nie jest nasza bajka, nie umiemy tego, nie nadajemy 

się, nie nasza wizja. 

 

Pani Bunia: Ale to jest jedna płaszczyzna, druga to też między nami, bo my też mamy swoje 

emocje, swoją odpornośd, żyjemy w czasach ogromnego stresu, ogromnej presji, szczególnie 

koniec roku temu sprzyja, kiedy wiemy, co musimy zrobid i czego brakuje i że jeszcze mamy 3 dni a 

jeszcze tyle do zrobienia, też czasami jest tak, że gdzieś te emocje muszą znaleźd ujście, bo trudno 

jest wyjśd w szpilkach pobiegad sobie 10 km po Lesie i wrócid do biura i udawad, że się nic nie 

wydarzyło, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi i też często sobie sami nie radzimy z 

własnymi emocjami, i też no są różne sytuacje między nami, no bo to jest jeszcze inna płaszczyzna 

niż relacja nasza z pracownikami.  

 

Ada: A właśnie, bo Paostwo mogą tak nazwad, że pracują tutaj w zespole i czy właśnie emocje 

poszczególnych członków zespołu jakoś oddziałują na innych członków, że np. tak jak Pani właśnie 

powiedziała, np. ma Pani dzisiaj zły dzieo? Czy uważa Pani, że… 

 

Pani Bunia: Nie, to nie jest tak, że ja przychodzę i mam zły dzieo. 

Trzeba też no, my rozsądni ludzie, którzy przychodzimy do pracy wiemy, że powinniśmy oddzielad 

to, że ja wstałam lewą nogą, to ja tutaj mam przyjśd umalowana, uśmiechnięta, ja jestem w pracy, 

tak? Staramy się nie przenosid własnych, prywatnych problemów, bo gdyby każdy z nas to robił, a 

wiadomo, że każdy ma takie czy inne problemy, prawda? 

Gdybyśmy zapytali każdego z naszych pracowników, to lista byłaby pewnie długa, bo jeszcze 

szczególnie my Polacy potrafimy narzekad i raczej zwracad uwagę na te negatywne rzeczy niż 

pozytywne, no to nie dałoby się w ogóle funkcjonowad i żyd. 
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Pan Zami: Ale mamy taką zasadę właśnie dlatego, że uważamy, że tak, emocje poszczególnych 

członków zespołu przekładają się na resztę. 

 

Pani Bunia: Mają wpływ. 

 

Pan Zami: I to paradoksalnie i niestety negatywne emocje silniej niż pozytywne. 

 

Pani Bunia: Oczywiście. 

 

Ada: A pozytywne np. wywołują taką euforię i większą motywację do działania całego zespołu? 

 

Pani Bunia: Tak. Dziewczyny, które chociażby umawiają spotkania mają też bardzo trudną pracę, 

bo 8 godzin telefonują. To jest bardzo trudna praca i też mają prawo mied zły dzieo czy gorszy 

dzieo czy nie wiem jest fatalna pogoda i nic się nie chce, a no praca musi byd wykonywana na 

bieżąco więc oczywiście my to widzimy jak to działa w dwie strony, prawda, że jak fajne wyniki i 

fajny dzieo to się przekłada na cały zespół, telemarketingu chociażby i odwrotnie, jak jedna 

dziewczyna, która ma jakieś problemy i siedzą trzy w pokoju, jakie to ma przełożenie na pozostałe 

dwie, jednak trudno jest byd jakimś cyborgiem i zupełnie chodzid z maską na twarzy i udawad, że 

nic się nie dzieje. 

 

Ania: A czy organizacja pomaga niwelowad takie właśnie jakieś złe emocje pracowników - 

partnerów? 

 

Pan Zami: Staramy się, żeby tak było i tutaj to znów jest w największej mierze ciężka praca  

Buni i wspieranie naszych współpracowników – partnerów, nie tylko w rzeczach związanych z 

pracą, ale z ich nastawieniem do tej pracy, bo nastawienie też jest… 

 

Pani Bunia: To też jest Zamiego bardzo ważna rola, nie tylko moja…  

 

Pan Zami: To jest szalenie … ale ja się na tym nie znam. <śmiech> 

 

Pani Bunia: Ale to robisz. <śmiech> 
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Pan Zami: … czy organizacja? Ja się uśmiecham, bo my nie jesteśmy żadną organizacją. 

 

Pani Bunia: My jesteśmy w skali mikro. Oczywiście gdybyście poszły do naszej centrali, gdzie jest 

zarząd, jest 70ciu pracowników etatowych, jest to rzeczywiście taki system bardzo mocno 

korporacyjny, no to odpowiedzi na te pytania miałybyście zupełnie inne, prawda, natomiast my też 

no tutaj działamy trochę inaczej. 

 

Ada: A na przykład, bo właśnie jest centrala, i jakby Paostwo zareagowali w takiej sytuacji, że mają 

Paostwo za 10 minut np. wystąpienie przed zarządem i otrzymują Paostwo smsa, że tutaj w 

kancelarii jakiś bardzo ważny, kluczowy klient się wycofał, a Pani przed tym zarządem za 10 minut 

ma jakąś bardzo ważną prezentację. Czy taka informacja wpłynęłaby na Pani wystąpienie przed 

zarządem?  

 

Pan Zami: Po tylu latach… 

 

Pani Bunia: Myślę, że po tylu latach potrafię to schowad gdzieś głęboko do torebki, czy do kieszeni 

i nie … 

 

Pan Zami: Tutaj Bunia dała dobry przykład na to pytanie, tutaj właśnie dziewczyny, które za ścianą 

umawiają spotkania dla nas i dla naszych specjalistów, 90% ich pracy to jest porażka. 

 

Pani Bunia: Idzie do śmieci. 

 

Pan Zami: 90% ich pracy nie przynosi żadnego rezultatu. Tylko 10% decyduje o sukcesie, więc 

gdybyśmy pracowali z ludźmi, którzy na te porażki reagują wprost proporcjonalnym spadkiem 

nastroju, niczego byśmy nie osiągnęli.  

 

Pani Bunia: Ale tak samo jest z naszą pracą. 

 

Pan Zami: Skóra z roku na rok staje się grubsza, pod tym względem. 
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Pani Bunia: Znaczy pewnego rodzaju odpornośd, której się nabiera, siłą rzeczy, nie wiem czy to jest 

pozytywne czy to jest negatywne, można by pewnie długo na ten temat rozmawiad na terapii czy z 

psychologiem, ale no siłą rzeczy, po prostu. 

 

Pan Zami: My mamy na to prostą odpowiedź. My wychodzimy z założenia, że na pewno i w 100% 

nasi klienci bardziej potrzebują naszych usług niż my naszych klientów. W związku z czym odmowa 

klienta to jest problem przede wszystkim dla niego, dlatego że my znajdziemy kolejnego klienta, 

znajdziemy kolejne… 

 

Ada: Powiedziałabym, że to taka odważna teza. 

 

Pan Zami: Kolejne… ale to nie jest kwestia odważnej… 

 

Pani Bunia: Ale bardzo prawdziwa 

 

Ada: Tak? 

 

Pani Bunia: Tak. Ja mówię o tym naszym konkretnym rynku, podkreślam, może w innej branży jest 

zupełnie inaczej, nasza branża jest specyficzna. 

 

Pan Zami: W naszej branży w największej mierze sprowadzają się do zmotywowania ludzi do tego, 

aby zadbali o swoją przyszłośd finansową. Dożyliśmy takich czasów, w których absolutnie nikt nam 

w tym nie pomoże, jeśli nie zrobimy tego samodzielne. Dotrwaliśmy do czasów, w których 

prognozowane emerytury dla przyszłych emerytów liczone są w dziesiątkach złotych. Dotrwaliśmy 

do czasów, w których banki odbierają mieszkania za niespłacone kredyty hipoteczne, dotrwaliśmy 

do coraz bardziej dojrzałego kapitalizmu, to właśnie o ten kapitalizm walczyliśmy, oczywiście 

zwracaliśmy uwagę tylko na pozytywne jego strony, ale zapomnieliśmy o tej drugiej stronie 

medalu, zapomnieliśmy, że kapitalizm to również ludzie, którzy nie mają dachu nad głową i za co 

kupid jedzenia. Więc to tak obiektywnie jest, jeżeli ktoś, kto dzisiaj ma pracę, radzi sobie 

finansowo, jest na tyle zadufany w sobie i w tej sytuacji, że zakłada, że jest „never ending story”, że 

skoro zaczynał pracę jako 25-latek, a dzisiaj ma 35 i jak na razie cały czas było tylko lepiej, coraz 

lepsze prace, coraz wyższe stanowiska, coraz większe wynagrodzenia. Jeżeli uwierzy, że jego 

kariera to jest wznoszący się w nieskooczonośd wykres, to kiedyś będzie miał kłopot i jeżeli nam 
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nie uda się mu otworzyd na to oczu, to konsekwencje poniesie on, nie my. My znajdziemy 

kolejnego klienta.  

 

Pani Bunia: Bo tak, żebyście dobrze nas rozumiały, my nie chcemy w bezczelny sposób robid 

jakiejś, nie wiem no jakiejś teorii.  

 

Pan Zami: Nie mielibyśmy takiej tezy jakbyśmy sprzedawali samochód. 

 

Pani Bunia: Mamy też ogromną pokorę, dokładnie, że jest to zupełnie inny temat, i tak jak Zami 

powiedział, my nazywamy to otwieraniem zamglonych oczu właśnie, bo w takich czasach żyjemy, 

że jakoś to będzie.  

 

Pan Zami: Ja wczoraj byłem na spotkaniu z Panią, która prowadzi wolny zawód, jest malarką, ale 

parę rzeczy biznesowo w życiu jej się udało i m.in. opowiedziała mi o tym, że kilka lat temu kupiła 

zniszczony dom w Zakopanem, ogromnym wysiłkiem swoim własnym i zawziętością udało jej się 

ten dom wyremontowad i sprzedała go ze stuprocentowym zyskiem, za kwotę 2 mln złotych, i 

mówi:  

„Wie Pan w co zainwestowałam te 2 mln złotych? W edukację mojego syna, wysłałam go najpierw 

do liceum w Londynie, a potem do Imprerials College. Tych dwóch milionów brakło na 

wykształcenie  tego dziecka. Wzięłam kredyty, z którymi borykam się do dzisiaj, ale sfinansowałam 

jego edukację do samego kooca.” 

I to jest przykład kobiety, której akurat się udało coś takiego sfinansowad wcześniejszymi 

decyzjami i szczęśliwym zbiegiem okoliczności też troszeczkę, tak? 

Rodzic, który nie pomyśli w porę o tym, aby zapewnid środki na edukację swojego dziecka może w 

pewnym momencie stanąd przed koniecznością odmowy: Przepraszam, nie stad mnie na to, żebyś 

poszedł na studia.  Nie mówię już na drogie studia w randze światowej. Przepraszam, nie stad mnie 

na to, żebyś poszedł na studia. Mieszkamy w mieście, w którym nie ma żadnej uczelni, nie mamy 

pieniędzy na to, żebyś… 

 

Pani Bunia: Idź do pracy. 
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Pan Zami: Idź do pracy, drogi 20-latku. W związku z tym rodzic, który 20 lat wcześniej nie posłucha 

naszej rady: „Urodziło Ci się dziecko, zbuduj kapitał na to, żebyś miał go jak wykształcid, 

wprowadzid w dorosłe życie”. To ten rodzic poniesie konsekwencje, nie my.  

 

Pani Bunia: Znaczy to jest znowu dyskusja do rana na temat podejścia dzisiaj rodziców, którzy 

mają dzieci, tak, właśnie a propos edukacji, a propos oszczędzania dla nich, też spotykamy się z 

rodzicami, którzy uważają, że absolutnie ja nic nie dostałem, ja też nic nie dam i też mają rację 

teoretycznie, tak, my z tym nie polemizujemy, natomiast chodzi o to, że jest sytuacja, że jest 

zdolne dziecko i mówi: Słuchaj, ja chcę studiowad na Kings College i serce pęka bo zabrakło 2pkt do 

stypendium, czy też innych możliwości, no to szkoda, tak, że właśnie trzeba odpowiedzied na to 

pytanie negatywnie i byłoby fajniej chyba powiedzied: kiedy chcesz zacząd? A nie: ile kosztuje? 

Natomiast też bardzo wielu rodziców oczekuje od dzieci pomocy na emeryturze i to jest dla mnie 

też przerażające, żeby oczekiwad, że to właśnie okej, inwestuję w dziecko i potem mam prawo 

wymagad. Dlaczego? Dlaczego to dziecko nie może żyd własnym życiem, a rodzic niech zatroszczy 

się o siebie, żeby zadbad chociażby o to, żeby nie oczekiwad pomocy innych, ale to jest też taka 

znowu nasza mentalnośd trochę, prawda naszego może społeczeostwa, że jeszcze kilka pokoleo 

jest potrzebnych, żeby to zmienid, że to wcale się nie należy nam, tego typu pomoc, że jeśli tak się 

zdarzy i dziecko będzie chciało, super, jest to fantastyczny gest, natomiast nie możemy tego 

wymagad kategorycznie, bo to chyba w życiu nie o to chodzi, żeby to było za wszelką cenę.  

 

Ada: A czy na przykład … Jak Paostwo uważają, że jaki wpływ wynagrodzenie prowizyjne ma na 

zaangażowanie pracownika? 

 

Pan Zami: Bardzo indywidualnie. 

 

Pani Bunia: Bardzo.  

Są ludzie, którzy nigdy się na to nie zgodzą i nie zaakceptują tego typu formy, mimo że mogliby 

zarabiad o wiele wiele więcej, i odwrotnie, są ludzie tak jak ja, na przykład ja nigdy w życiu ani 

jednego dnia nie przepracowałam na etacie i sobie tego nie wyobrażam  

 

Pan Zami: Ja jestem lepszym przykładem. 

 

Ania, Ada: <śmiech> 
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Pan Zami: Bo ja pracowałem na etacie i przeszedłem w jednej firmie od w 100% etatowego 

wynagrodzenia do w 100% prowizyjnego wynagrodzenia, więc ja na własnych doświadczeniach 

mogę powiedzied o prostej zasadzie. Oczywiście fajnie się to ocenia post factum, ale ja mogę 

powiedzied jednoznacznie – im mniejszą miałem częśd stałą wynagrodzenia a większą prowizję, 

tym więcej zarabiałem. Podsumowując kilka lat pracy w zmieniającym się, ewoluującym systemie. 

Natomiast…. 

 

Pani Bunia: Ale to znowu nie jest standardem. 

 

Pan Zami: Natomiast jest ogromna ilośd ludzi, którzy wolą dostad 3 tysiące na pewno, zamiast 30 w 

oparciu o wynik.  

 

Ada: A czują się Paostwo z tym bezpiecznie?  

 

Pani Bunia: Nie, na pewno nie, ale są plusy i minusy, tak, tych decyzji, które no ja mogę mówid za 

siebie, ja też podjęłam taką drogę kiedyś w życiu, że nie interesuje mnie etat i ja nie potrafię sobie 

poradzid z tym, że ktoś będzie mi kazał przychodzid na 8 i wychodzid, wtedy kiedy skooczę, to o co, 

zakładam wtedy, mój szef by mnie poprosił. No ja nie umiem w ten sposób egzystowad, a są ludzie, 

którzy tylko w ten sposób egzystują, więc znowu nie można wszystkich mierzyd jedną miarą i 

oczywiście a propos emocji, tak, wokół wątku, którego tutaj cały czas się obracamy, to my każdy 

rok, każdy miesiąc, każdy tydzieo zaczynamy z carte blanche i też, no ale w ten sposób 

funkcjonujemy od lat, tak, i potrafimy wkładad ogromny wysiłek i mamy rezultat, oczywiście 

czasami on jest gorszy niż zakładamy i jest też jakiś fatalny czas, ale wiemy, że ciężko pracujemy po 

to, aby no mied ten rezultat średniej pewnej na odpowiednim poziomie, która nas interesuje i 

powoduje, że jesteśmy w stanie prowadzid dalej ten biznes, tak.  

 

Pan Zami: A ja czuję się z tym bezpiecznie, bo wiem, że jeżeli podciągnę rękawy, to bez względu na 

to ile pieniędzy potrzebuję na koniec miesiąca, to jeżeli sobie postawię taki cel, to zarobię te 

pieniądze. Bez względu na to czy one będą mi potrzebne na jakąś moją fanaberię, czy zabawkę, czy 

na ważny życiowy cel.  
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Moja rodzona siostra, która pracuje na dwóch etatach po skomplikowanych medycznych studiach, 

jest analitykiem medycznym, co może zrobid to zasłużyd w pracy na drobną premię, pod 

warunkiem, że szef będzie … 

 

Pani Bunia: Ale nie co miesiąc 

 

Pan Zami: Pod warunkiem, że szef będzie miał dobry humor. Ja mogę podwoid, potroid, 

zdziesięciokrotnid moje dochody z miesiąca na miesiąc, po prostu będę więcej pracował, będzie to 

okupione wieloma wyrzeczeniami, ale ja mogę to zrobid, bo mam ważny życiowy cel. Moja siostra, 

która ma super bezpieczną paostwową posadę – nie. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, kto 

powinien się czud bardziej zagrożony? Dodatkowo mnie z mojej pracy mogę zwolnid tylko ja. Moją 

siostrę – ktoś, kto podejmie taką decyzję.  

 

Ada: A jak według Paostwa powinno się budowad zaangażowanie wśród pracowników? 

 

Pani Bunia: U nas? Czyli też w specyficznej branży, specyficznym biurze. 

 

Ania: Tak, tak. 

 

Pan Zami: Przede wszystkim chyba w doborze samych pracowników, możecie Panie powiedzied, że 

trochę idziemy na łatwiznę, ale tak, tak idziemy na łatwiznę, szukamy ludzi, których kręci … 

 

Pani Bunia: Którzy szukają nas. 

 

Pan Zami: … których kręci wynik, tak, i tym wynikiem, tym podnoszeniem, ale nie ich poprzeczki 

przez nas, motywowaniem ich do tego, żeby sami podnosili swoją własną poprzeczkę. 

 

Pani Bunia: Chciało im się chcied. 

 

Pan Zami: Motywowanie tym, budowanie zaangażowania właśnie w ten sposób, żeby własnym 

przykładem pokazad im: Słuchaj, naprawdę robisz świetną robotę, ale zobacz…zobacz. 

 

Ania: Można? Można. 
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Pan Zami: Można.  

 

Pani Bunia: My niczym się nie różnimy od tych ludzi, ani oni od nas i o to chodzi, żeby oni 

rozumieli, że mogą mied dokładnie takie same rezultaty.  

 

Pan Zami: Ja się posłużę tutaj przykładem Bunii tych wszystkich statuetek, które stoją na biurku 

obok. Bunia pracując w naszej branży, konkurowała z innymi specjalistami, gdy brakło konkurencji 

wśród specjalistów, konkurowała z zespołami menedżerskimi liczącymi po kilkanaście osób, i 

pokonywała je, a gdy brakło konkurencji wśród zespołów menedżerskich, pokonywała biura 

regionalne… 

Pani Bunia: I samą siebie czasami, co jest najtrudniejsze. 

 

Pan Zami: … pokonywała zespoły kilkudziesięcioosobowe, dlatego, że postawiła sobie taką 

poprzeczkę i dlatego że i Buni i mnie właśnie to stawianie poprzeczki … 

 

Pani Bunia: Ja nie wiem czy to jest normalne, ale ten typ tak ma, po prostu. 

 

Ada: A czy prowadzą teraz paostwo tutaj w firmie jakiś projekt, budujący zaangażowanie wśród 

pracowników? 

 

Pan Zami: Codziennie prowadzimy ten sam projekt budujący zaangażowanie pracowników -  

wspólnie idziemy do celu. Tak się nazywa ten projekt. To jest projekt prowadzony przez 24 godziny 

365 dni w roku. I też nie wiem czy to jest zdrowe czy nie jest zdrowe, ale nasza specjalistka 

zajmująca się kwestiami bankowymi w naszej kancelarii, która naprawdę bardzo ciężko pracuje, 

koresponduje ze mną na Facebooku o wpół do pierwszej w nocy. Inna specjalistka wczoraj po 

23ciej wysłała mi smsa w jakichś firmowych sprawach. Z takimi ludźmi pracujemy.  

 

Ada: A czują się Paostwo odpowiedzialni za budowanie tego zaangażowania?  

 

Pan Zami: Oczywiście.  
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Pani Bunia: To jest nasza firma, więc no kto się może czud, jak można się czud nieodpowiedzialnym 

za własne sukcesy? 

 

Ada: Czyli jakby to Paostwo się na tym koncentrują, a nie ma tutaj w firmie na przykład 

dodatkowego jakiegoś coacha czy mentora? 

 

Pani Bunia: To my jesteśmy, i własnym przykładem pokazujemy ludziom pewną drogę. Musimy 

kooczyd. Było nam bardzo miło.  

 

Ania: Nam też było bardzo miło i bardzo nam Paostwo pomogli, naprawdę. Dziękujemy. 

 

Ada: Dziękujemy bardzo.  
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ZAŁĄCZNIK NR. 2 

TRANSKRYPCJA WYWIADU Z PRACOWNIKIEM, AGENTEM – TAMIM 

 

Data: 20.12.2013r. 

Godzina: 13:00  – 14:30 

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween  

 

 

Ania: Pierwsze pytanie nasze, czy uważa Pan, że świadome korzystanie z emocji jest powszechne w 

tej branży?  

 

Tami: Myślę że w przypadku bardziej doświadczonych agentów to tak, natomiast mniej 

doświadczeni sami poddają się emocjom nie wiedząc o tym , podświadomie, natomiast jeśli ktoś z 

daje sobie z tego sprawę i potrafi wyciągad wnioski z tego, w trakcie i jest świadomy tego ,to  

myślę że… znaczy, po pierwsze jest to dobre że jest świadomy tego po drugie jest to może 

pozytywnie to wykorzystywad ale pozytywnie w tym sensie, że nie wykorzystywad klienta tylko 

jako narzędzia używad też. 

 

Ania: A to w takim razie czy uważa Pan, że emocje klienta wpływają bardzo na osoby mniej 

doświadczone, które pracują w tej branży? Jeżeli tak, to w jakim stopniu? W jaki sposób wpływają 

na osobę, która chce sprzedad swoje usługi? 

 

Tami: …no…yyy właśnie emocje klienta nie powinny wpływad na agenta, wręcz przeciwnie agent 

powinien sterowad jak gdyby tymi emocjami podczas spotkania, to jest szeroki temat w ogóle jak z 

tymi emocjami radzid sobie podczas spotkania, ale no można ogólnie powiedzied, tak, że są różni 

klienci o rożnych osobowościach, są klienci, którzy np. w ogóle się nie odzywają na spotkaniach, są 

jakby ospali, są bardzo tacy uspokojeni, i wręcz można powiedzied, że niezainteresowani, 

wydawałoby się, ale no oni mają taką osobowośd, on jest po prostu, cichy spokojni taki charakter 

flegmatyczny np., no i wtedy przynajmniej z mojego doświadczenia wynika że należy pobudzid 

emocjonalnie, może żywiej rozmawiad, bardziej gestykulowad, uśmiechad się, i ruchy wykonywad 

jakieś, on się budzi wtedy <śmiech> rozmówca. 

 

Ania: Czyli tak trochę przeciwstawnie? 
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Tami: Tak, natomiast odwrotna sytuacja, kiedy jest taki bardzo pobudzony to trzeba stonowanym 

spokojnym głosem mówid… 

 

Ania: Wyciszad 

 

Tami: ..Wyciszad, którzy są nerwowi ludzi, których trzeba troszeczkę uspakajad na zasadzie 

przyznawania racji ale prawda i tak dalej argumenty, tak, że, to na pewno to są takie podstawowe 

zasady, że trzeba jakiś poziom optymalny sobie wyznaczyd mniej więcej no i do tego dążyd, nie 

zawsze się to udaje. 

 

Ania: A z Pana doświadczenia jak było - to jest więcej takich przypadków tych bardziej 

pobudzonych klientów czy odwrotnie? 

 

Tami: Większośd jest takich trochę..takich jakbym powiedziałbym wystraszonych, taki lekki lęk nie 

wiadomo co będzie, a może będę musiał płacid, albo że będę musiał się na coś zdecydowad co mi 

nie odpowiada, są tacy ludzi niektórzy się obawiają bardziej, natomiast tacy ..klienci.. od razu ze 

statystyk mogę powiedzied, którzy no tak tak ciekawe, cały czas przytakują, wszystko im się 

podobało, to są klienci którzy na ogół nie są zainteresowani, nie są zainteresowani  produktem  czy 

w ogóle jakaś ofertą z naszej strony. Oni po prostu grzecznie, dużo mówią generalnie na tak, 

wszystko są na tak, ale nic nie chcą. Natomiast można wyczud w czasie rozmowy klient jest – no 

tak dlaczego Pan mówi to, a mnie interesowałoby by to a po co jest to, i takie no czasami zadaje 

kontrowersyjne pytania, takie zadaje pytania że czegoś się obawia, coś mu nie pasuje i to jest 

klient widad że konkretny, nie koniecznie musi coś wziąd ale widad, że jest to konkretny klient, 

który prawdopodobnie będzie klientem, rzeczywiście. Natomiast są klienci, którzy nic nie 

odzywają, trudno powiedzied czy to z osobowości wynika i taki klient właśnie zaskakuje kiedy 

mówi dobrze to ja to biorę, bo to nie wiadomo co, co on chce właściwie, co mu potrzeba, bo 

trzeba dużo pytao zadawad żeby dotrzed do niego, bo tak naprawdę celem takiego spotkania jest 

dotrzed do potrzeby klienta no i na podstawie różnych emocji trzeba wyczud co klient potrzebuje, 

bo jak będzie mu się oferowad rzeczy które mu nie są potrzebne to on nic nie ze chce wziąd czy 

zaakceptowad. Natomiast jak uda się wydobyd z takiej osoby która milczy - ciężko jest, która na 

wszystko się zgadza, wszystko mu się podoba też ciężko jest wydobyd co potrzebuje naprawdę, 

natomiast z osoby która trochę narzeka, trochę się tu nie podoba tamto, łatwiej jest selekcje 
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przeprowadzid, a to nie tak to tak, to mu potrzebne to nie, dowiedzied się jaka sytuacja jego jest, 

coś mu podpowiedzied. 

Ja miałem takie sytuacje często, że np. klient nic nie chce, broo Boże takiego produktu by nie 

chciał, to nie, i w trakcie rozmowy okazuje się, że to co na początku co mówił że nie to okazuje się 

że tak bo sobie uświadomił.   

 

Ania: Dobrze... 

 

Tami: Może krótsze te odpowiedzi? 

 

Ania: Nie w porządku, fajnie. 

W takim razie czy np. stosuje Pan … jakieś techniki, właśnie związane z emocjami na klienta żeby 

wywrzed jakieś w nim emocje podczas spotkania, żeby bardziej i lepiej osiągnąd Pana cel? 

 

Tami: To jest tak jak myślę, uniwersalne jakby metody czy nie metody czy nawet uniwersalne 

relacje między ludźmi, bo to klient jest tak samo człowiekiem jak każdy z nas i tak samo reaguje 

także myślę, że trzeba znad ludzi i mied pozytywny stosunek do ludzi i to stosowad, nie 

wykorzystywad tylko stosowad bo wykorzystanie bo to jest negatywna forma, nazwa, 

wykorzystywanie, chodzi o to by stosowad pewne zasady, te relacje tak, polegają na tym z 

klientem, że on się musi czud się akceptowani, a nawet dowartościowany, bo czasami jest 

niedowartościowany człowiek, ale bo zaczyna dużo opowiadad o swoim życiu, dokonaniach więc 

no należy wysłuchad powiedzie no fantastycznie, rzeczywiści świetnie, no coś pochwalid, a on czuje 

się ooo taki doceniony, ale to musi byd szczere bo jak będzie nie szczery to klient od razu  to 

wyczuje,  w ogóle ludzie na spotkaniach wyczuwają że coś jest nie szczerze, to podstawa sprawa 

wszystko musi byd szczerze i prawdziwe co płynie od strony agenta, natomiast jeśli agent coś nie 

czuje, nie szczerze lub nie wierzy w to co mówi, to utrudnia bardzo później relacje z pozytywnym 

happy endem <śmiech>, czyli podpisaniem umowy. I później klient bierze produkt, kupuje 

,wiadomo że kupuje, ze spotkania powinny byd pieniądze, to do tego się zmierza, no, że kupuje, bo 

to sprzedaż  po prostu. Także no tu jest dużo wątków i dużo można by było mówid, ale no takie 

zasady podstawowe. 

 

Ania: Czy nabył Pan jakie umiejętności właśnie operowania emocjami np. podczas szkoleo, które 

może Pan wykorzystywad w praktyce, w procesie sprzedażowym? 
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Tami: Szkolenia, tak, są można powiedzied, jak bym tak w dwóch … na dwa typy szkoleo podzielił. 

Szkolenie produktowe, zdobycie takiej wiedzy konkretnej, jak się pyta np. klient: „A ile procent ja 

od tego zapłacę, a tutaj jakie będzie załóżmy odszkodowanie takiej sytuacji” - to są rzeczy 

dotyczące konkretnych produktów i wyjaśnienie, rozmowa o produkcie to jest jeden typ szkoleo 

no i te szkolenia są potrzebne, trzeba zdobywad wiedzę cały czas są nowe produkty. Stare się 

zmieniają i tak dalej także pewne wchodzą nowe sytuacje na rynku, to są rzeczy wiadomo które 

trzeba się uczyd, I trzeba byd na bieżąco, więc to są bardzo potrzebne i musza byd takie szkolenia, 

bo trzeba umied klientowi powiedzied jak jest naprawdę na bieżąco, nie można nie znad podstaw, 

bo tam szczegóły zawsze się gdzieś zajrzy, odwoła się do raportów, materiałów. Natomiast to jest 

jeden typ szkoleo. Drugi typ szkoleo to jest relacja między przedstawicielem czy agentem a 

klientem i wtedy to jest odrębny temat i jedne i drugie są potrzebne, myślę, że  te drugie, o 

których mówię nawet są czasami są ważniejsze, bo treśd i wiedza zdobyta na temat produktów 

można sobie usiąśd i poczytad, natomiast szkolenia tego typu no, no  też są książki , bo pojawia się 

coraz więcej materiałów na rynku, na temat budowania relacji z drugą osobą, czy siebie czy  

drugiej osobie to to jest coraz więcej. Natomiast takie szkolenia są bardzo wartościowe ten taki 

drugi filar powiedzmy naszej pracy, właśnie umiejętnośd z drugą osobą, wykorzystywanie czy 

stosowanie, raczej bym powiedział pewnych zasad i metod, które są, istnieją po prostu trzeba się o 

nich dowiedzied, bo tu nikt Ameryki nie odkrył, jest, istnieje odkąd ludzkośd jest, istnieje, tylko po 

prostu się poznaje, te różne metody takie, relacji z drugą osobą. To więc tutaj na pewno osobie, 

która ma już jakieś doświadczenie życiowe jest dużo łatwiej niż młody człowiek wchodzi, jest 

bardziej emocjonalny, bardziej daje się ponieśd emocjom od strony klienta czy sam. To to właśnie 

dla takich ludzi potrzebne są takie szkolenia, a osoba doświadczona, lata pracy na rynku, nie 

koniecznie w tej branży, o której rozmawiamy to jakieś tam doświadczenie życiowe ma i może je 

stosowad do tej pracy, więc to to jest na pewno plus i ułatwienie dla osoby, która ma 

doświadczenie czy jakiś bagaż ze sobą niesie. 

 

Ania: A czy uważa Pan, że taka praca w małym zespole, jaka tu jest, to czy to powoduje, że jest 

wzajemne oddziaływanie emocji na Paostwa? 

Jak jeden z członków zespołu przyjdzie rozemocjonowany lub właśnie wręcz przeciwnie taki 

„podminowany” to czy te emocje jakoś wpływają na nastawienie innych członków? 
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Tami: yyy po pierwsze, myślę że jeśli chodzi o pracę w małym zespole, zresztą mamy mały zespół, 

to myślę że pozytywne, znaczy lepsze niż w dużym zespole, bo wtedy jest jakaś anonimowośd, 

człowiek ginie w tłumie, prawda, i jego sprawy też giną. Natomiast w mniejszym zespole jest 

bardziej każdy jest traktowany indywidualnie, yyy i i można rozpoznad sytuację każdego łatwiej. No 

ja mówię oczywiście od strony szefów, prawda i kolegów też. I to, gdy ktoś przychodzi i mówi „a 

wspaniałe spotkanie miałem, no to będzie wspaniała umowa, podpisałem i taki wynik będę miał, 

jestem zadowolony”, bo to myślę yyy przynajmniej na mnie, ale też myślę, że na cały zespół 

motywująco działa i tak pozytywnie pobudza. Bo to wiadomo, że jak on to zrobił to każdy z nas 

może to zrobid, tak albo i lepiej. Natomiast, jeśli ktoś przychodzi: „ach co ja miałem za spotkanie, 

jaki był za klient ooooo…” i zaczyna.. to staramy się zawsze pocieszyd (śmiech). Nie tyle pocieszyd 

co zmotywowad znowu pozytywnie, gdy przychodzi zdemotywowany, prawda,  po takim spotkaniu  

i ma dośd i nie chce się już z nikim widzied, bo miał takiego człowieka, który go tak po prostu 

potraktował, tak nie sympatycznie, bo ludzie są różni, po prostu, właśnie różne osobowości, ktoś 

jest taki negatywny, wszystko na nie, wszędzie szuka podstępu jakiegoś, szuka zasadzki, jest po 

prostu nieprzyjemny. No są i tacy ludzie, więc przychodzą i takie spotkania i z takim człowiekiem, 

który jest pozytywnie nastawiony, cieszy się z tego co mu się oferuje i także są i między tymi 

skrajnymi sytuacjami jest dużo pośrednich. 

 

Ania: A określiłby Pan, że które emocje bardziej wpływają, bardziej pozytywne czy te negatywne? 

 

Tami: Znaczy pozytywne na pewno mają większa moc, bo negatywne, każdy zdaje sobie sprawę, że 

każdemu się zdarzają jakieś takie negatywne odczucia, znaczy w ogóle negatywne spotkania, gdzie 

klient jest yyy generalnie nastawiony bardzo negatywnie do wszystkiego, do ludzi do programów, 

do tego przedstawiciela w rozmowie. Natomiast to każdy z nas ma takie spotkania i każdy z nas 

zdaje sobie z tego sprawę, natomiast każdy dąży do celu pozytywnie kooczącego tego spotkania, 

natomiast różnie mogło byd,  ale pozytywnie zakooczonego, czyli na tak i otworzenie tego 

programu i zakupem tego programu przez klienta i to bardziej oddziałuje na ludzi, bo to jest 

bardziej zgodne z celem każdego, każdemu bardziej pasuje. Jeśli ktoś ma cel, że będzie miał 

negatywne spotkanie, ale nie sądzę żeby ktoś miał taki cel <śmiech> to bardziej oddziaływałyby 

negatywne odczucia innych. Natomiast myślę, że jeśli ktoś jest pozytywnie nastawiony, to 

negatywne te zdarzają się, ale bardziej większy skutek odnoszą i mają znaczenie te pozytywne 

doświadczenia klient – przedstawiciel jak przychodzą i opowiadają: „wow, ojej”, no to fajnie to ja 

też tak. 
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Ada: A czy walczy Pan o klienta,  który jest tak negatywnie nastawiony, jakby za wszelką cenę go 

przekonad do produktu, czy lepiej takiego klienta odpuścid i szukad nowego? 

 

Tami: Nie, to znaczy… Nie powiedziałbym, że walczę … bo to praktycznie jest tak, że nie da się 

walczyd o klienta w tym sensie, że jakimiś takimi zabiegami.. Może ja bym powiedział, że to… bym 

stonował określenie – zabiegał o tego klienta, żeby się zdecydował na „tak” i czy on jest negatywny 

czy pozytywny, znaczy nie ma znaczenia, zawsze liczy się efekt koocowy i jeżeli jesteś negatywny. 

Ja już miałem takie sytuacje, że ktoś powiedział, że on nie wie czy on chce, że w ogóle może to byd 

czas zmarnowany, możemy się spotkad, później się okazuje, że jest jednym z lepszych klientów. Na 

takim spotkaniu on zaczyna się otwierad, przekonywad i taki klient zaczyna rozumied pewne rzeczy 

przy kontakcie takim zwanym face to face, znaczy przekazujemy im oprócz wiedzy jakąś 

osobowośd. On widzi, że to nie jest coś strasznego, że nikt go nie torturuje, on się boi, ludzie boją 

się przed spotkaniem, nie wiedzą, są zamknięci na innych ludzi, boją się takich spotkao. I to wynika 

z charakteru, a później na takich spotkaniach on się otwiera, często później mówi: „dobrze, to ja to 

chcę, proszę bardzo” i mówi wyjmujemy dowód osobisty spisujemy. To jest zresztą najlepszy ruch 

przy spisywaniu umowy, jak jest na tak – to działamy, podpisujemy w takim razie, jest długopis, 

kartka. I on, jest tak, że emocjonalnie w tym momencie jest taki pozytywnie nastawiony i to jest 

dobry moment na podpisanie umowy. Natomiast jak mówi: „za trzy tygodnie się spotkajmy” to 

znowu trzeba za trzy tygodnie trzeba budowad taką atmosferę, za trzy tygodnie, bo on tam po tych 

swoich kłopotach życiowych, jakiś gdzieś tam nie dostał pieniędzy jak chciał, coś tam coś tam się 

wydarzyło i on znowu: „a nie wiem, nie wiem, musze się zastanowid” i on na tym drugim spotkaniu 

buduje pozytywną atmosferę, bo to chodzi najczęściej o to, zabezpieczenie człowieka na przyszłośd 

finansowo, czy… głównie finansowo, czy przez ubezpieczenie czy przez gromadzenie pieniędzy itd., 

przez niego oczywiście. 

 

Ania: A czy na początku spotkania z klientem, trudno jest określid na jakich emocjach klienta 

trzeba zagrad, aby osiągnąd sukces? 

 

Tami: Tak, ale też bym nie użył tego słowa „zagrad”, bo to tak jak powiedziałem wcześniej klient w 

ogóle czuje instynktownie czy się gra na jego emocjach czy się steruje nimi, to raczej trzeba go 

naprowadzad, bym powiedział, na jakiś odpowiedni tor, on sam będzie podążał, tylko trzeba by mu 
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pokazad drogę. Tak jak dziecku, żeby tędy szło, a nie tamtędy, gdzie się zwróci tam idzie, po prostu 

i trzeba go tak spokojnie naprowadzad, on będzie zbaczał z tej drogi, ale wracał z powrotem 

„-bo to wie Pan to to 

-acha…  

-Bo się z żoną pokłóciłem 

-To wie Pan… no tak… może się spotkajmy i z żoną jeszcze?”. 

W każdym razie umawiając się przez telefon, nie znając tej osoby można mniej więcej po minucie 

rozmowy, mniej więcej oczywiście spodziewad się jak może przebiegad spotkanie, ze sposobu 

postępowania klienta, czy on się umawia, czy odwleka to spotkanie, czy jest punktualny czy 

oddzwania, w ogóle po pewnych jego działaniach można z 90 % pewnością, można zbudowad 

sobie obraz jaka będzie to historia tego klienta u nas. I to często się sprawdza, oczywiście trzeba 

mied doświadczenie, jakie sytuacje wyłapywad z tych rozmów telefonicznych, np. które są ważne 

jako później fundament pod tą relacje, spotkanie z klientem. Także już można szybko w miarę się 

zorientowad. Tak samo na spotkaniu, czy klient mówi „już będę”, pisze smsa „przepraszam 15 min 

się spóźnię, już za chwilę będę” to jest taki klient zdyscyplinowany i mu zależy. A jak np. nie 

przychodzi, nie zadzwoni. Dzwonimy „a wie Pan, przepraszam, musiałem pójśd, bo tam coś tam się 

wydarzyło i przepraszam nie oddzwoniłem”. To nie jest klient skreślony, ale jest słabszy, bo to jest 

klient, któremu nie zależy na tych jego sprawach, takich  finansowych,  bo często w mentalności  

ludzkiej jest tak, że niektórym zależy a niektórym w ogóle nie zależy. Ma dobrze dzisiaj, a reszta...   

Kiedyś miałem takiego klienta, który mi powiedział „ja wierzę w Boga, Bóg się o to zatroszczy”. 

Powiedziałem mu... „Ja też wierzę w Boga, wie Pan, to dobrze, że Pan wierzy w Boga, ale czy Pan 

nie uważa, że Bóg właśnie się o Pana zatroszczył i do nas skierował Pana tutaj?” Nie wiedział co 

odpowiedzied, był zdziwiony bardzo, nie wiedział bardzo jak Bóg działa, czy działa, że mu coś da, 

czy go gdzieś skieruje. <śmiech> No takie są sytuacje, że on nie dba o to, nie przejmuje. 

 

Ania: Czy po powrocie do domu, odcina się Pan od emocji, które towarzyszą Panu w ciągu dnia 

pracy czy wręcz jest to jakoś przenoszone? 

 

Tami: To znaczy ja rozumiem, jeśli chodzi o wydarzenie z tego dnia to raczej nie ma później 

jakiegoś wpływu na atmosferę, nastawienie moje po pracy… natomiast… bo to… znaczy może, jeśli 

jest wyjątkowo jakiś negatywny klient, wyjątkowo nie przyjemny, to wiadomo każdy, nawet jak w 

autobusie jedziemy to każdy się zdarzy nie przyjemny, to wiadomo jak przychodzimy do domu to 

to gdzieś w głowie siedzi, że taki ktoś był, opryskliwy,  wulgarny, nie przyjemny. To wiadomo, to 
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pod tym względem, natomiast bardziej siedzi człowiekowi gdzie później po pracy jakiś nurt yyyy 

nurt główny pracy, jakieś plany, to siedzi w głowie o tym się myśli i to trzeba zrealizowad, co 

jeszcze musze, jak muszę. Ale takie poszczególne przypadki, przynajmniej w moim przypadku, 

znaczy <śmiech> w mojej sytuacji, tak bardzo się nie zdarzają. Rzadko, przy jakiś ekstremalnych 

sytuacjach, kiedy jest wyjątkowo klient taki nie… zdarzają się tacy.  

 

Ada: A gdyby był Pan np. w sytuacji, że ma Pan umówione spotkanie z takim bardzo ważnym 

klientem i  np. 10 min przed spotkaniem otrzymuje Pan wiadomośd, że inny kluczowy klient 

wycofał się z umowy i czy np. taka wiadomośd wpłynie na Pana spotkanie z tym klientem za 

10min? 

 

Tami: yyyy Nie. To znaczy generalnie, prawdopodobnie, może mied to wpływ, ale ja mam taką 

zasadę – może umiejętnośd nabrałem, że czy inny klient, czy inne zdarzenie, czy coś się wydarzyło 

coś złego gdzieś, to ja to wyłączam w ogóle. Wchodzę na spotkanie i nie pamiętam, czy nie istnieją 

inne rzeczy, jest tylko spotkanie dzisiejsze z tym klientem, sprawy nasze, które mamy omówid i nie 

istnieją inne. Po spotkaniu mogę jeszcze wrócid emocjonalnie do czegoś, natomiast udaje mi się to 

wyłączyd, także to mnie nie… nie wiem jechałem gumę złapałem czy coś się stało, czy widziałem 

coś okropnego komuś się zdarzyło to po prostu trzeba umied to wyłączyd. Bo to jest emocja, 

prawda, trzeba wyłączyd i skupid się tylko na tym. Ja czasami mam taką sytuację, że trzeba jechad 

daleko gdzieś, nie można trafid, klient się spóźnia, dzieje się tam coś takiego, no i trzeba te 

spotkanie poprowadzid i to poprowadzid tak dobrze, żeby on tego nie odczuł. Po prostu jestem źle 

nastawiony, prawda, ale zaczyna się spotkanie i trzeba zapomnied i on musi odczud, że ja bardzo 

chętnie chciałem z nim się spotkad i że ja cały czas jestem poświęcony dla niego, że on jest tutaj 

najważniejszy. No i nie myśled o tamtym rzeczach, to jest to jest po prostu na pewno do wyuczenia 

się, jeśli ktoś nie posiada czegoś takiego, takiej umiejętności. To jest ważne, bo klient nie może 

odczud, jakiś naszych emocji związanych z czymś tam, bo to go będzie rozpraszało. Także jak 

zaczynam spotkanie to się wyłączam, zapominam o innych sprawach i tutaj jest takie … potrzeba 

mied pozytywne, entuzjastyczne nastawienie, ale znowu nie ... entuzjastyczne to znowu nie znaczy 

że …yyy… zbyt optymistyczne, bo klient może to odczud również negatywnie, że ... wariat chyba 

<śmiech>. Tu chce coś kupid, zainwestowad pół miliona, także trzeba stonowanie, chyba, że jest 

taki jak mówiłem wcześniej, klient o takim bardzo flegmatycznym nastawieniu, bardzo spokojnym, 

przysypia prawie, że to trzeba właśnie bardziej emocjonalnie i bez przesady. Znaczy trzeba umied 

tonowad te emocje spotkania, znaczy panowad nad tymi emocjami, klienta i swoimi. 
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Ada: Pana najbardziej zaskakujące spotkanie z klientem? 

 

Tami: Zaskakujące? Znaczy mogło byd zaskakujące pozytywnie i zaskakujące negatywnie. Bo mnie 

coś zaskoczyło pozytywnie np. na spotkaniu, to może to właśnie powiem. To właśnie to … że klient 

był absolutnie na nie, to może ja już nie będę mówił szczegółów programowych, bo to szkoda na to 

czasu, ale są programy generalnie których klienci nie chcą bo to są czasowo rozpięte w długim 

czasie, nie chcą się wiązad na długi czas, „absolutnie jeśli chodzi o to to nie nie nie” i on od razu 

mówi żebyśmy nawet o tym nie rozmawiali bo on tego na pewno nie chce i nie weźmie. I po 

spotkaniu okazuje się, że bierze właśnie te programy, których nie chciał najbardziej i mówi „ wie 

Pan to to mi się podoba, to chcę”, to jest zaskakujące, fajne takie, prawda? Wydawało się… Nie 

trzeba się poddawad do kooca, tylko trzeba mu to przedstawid do kooca tak, żeby widział 

zrealizowanie jakiejś swojej potrzeby, trafid w jego potrzebę. I jak on wie, że to jest dla niego 

dobre, to on wtedy zapomni, że on nie chce takiego programu. To jest takie pozytywne 

zaskoczenie, tak, albo na pierwszym spotkaniu „proszę Pana to ja...” siedział siedział, nic nie mówił 

„to piszemy, co ja mam teraz zrobid?”, dad dowód osobisty, „proszę”, to piszemy. To jest 

zaskoczenie, fajne, pozytywne, natomiast są też negatywne, no, że powiedzmy ktoś tak 

nastawiony, że powiedzmy trudno powiedzied, milczy przez całe spotkanie lub przytakuje i mówi 

„to wie Pan co, to ja teraz, Pan skooczył, to ja wyciągnę teraz rzeczy z teczki, które Panu 

uświadomią, bo ja się przygotowałem i wasza firma pod tym względem jest: to to to same jakieś 

rzeczy i Pan mi mówi że to są dobre rzeczy”. I tam zaczyna mnie atakowad, jakimiś materiałami, 

które są oderwane od rzeczywistości, w ogóle nie związane i człowiek, który jest dyletantem, nie 

wie za bardzo o co tu tak naprawdę chodzi, nie wie tak naprawdę o co tu chodzi. Wyciąga jakieś 

ziarnko i się na nim skupia, nie widzi góry całej, więc to jest takie zaskakujące, o co właściwie 

chodzi. On przyszedł udowodnid, że on nie może nic ode mnie wziąd, to jest takie trochę bez sensu, 

skoro on i tak już był przekonany, że nie, tylko on przyszedł jeszcze mi udowodnid, że to wszystko 

jest bez sensu, więc no ... to jest zaskakujące. 

 

Ania:  A czy Pan się poirytowywuje wewnętrznie w takich sytuacjach, że właśnie umawia się Pan 

tutaj z klientem, a jakoś jest to podważane to Paoskie zdanie? 

 

Tami: Znaczy trochę to traktuję jako formę treningu, bo takie spotkanie wzmacnia na pewno 

<śmiech>. To jest raz, na pewno, a dwa mogę byd zirytowany, gdy przesunąłem czyjeś spotkanie, 
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eee gdzie ktoś był konstruktywnie nastawiony na coś, chciał, a w tym czasie straciłem tamto 

spotkanie na rzecz kogoś, kto w ogóle przyszedł specjalnie mi powiedzied,  że to wszystko jest bez 

sensu, z takim nastawieniem, że on absolutnie nic nie weźmie, tylko, żeby mi coś udowodnid. 

Tracimy tylko czas, bo on mi… on by musiał mnie przekonad, jak on by mnie przekonał, to ja bym 

powiedział: no dobrze rzucam pracę, nie pracuje. On by musiał mnie tak przekonad, wiadomo, że 

tak mnie nie przekona. Natomiast ktoś kto mógłby mu pomóc, zrobid coś dla niego, kiedyś tam w 

innym momencie.. Tak że to jest taka.. trzeba traktowad takiego człowieka jako trening i nowe 

doświadczenie i trzeba no .. no całe spotkanie na plus, trzeba mied korzyści z tego, naprawdę 

korzyści, w tym wypadku.  Jakąś korzyśd. 

 

Ania: A czy idąc w myśl tej zasady wyłączania emocji, to jeszcze wrócę do tego poprzedniego 

pytania. Czy wyznaje Pan zasadę, że jeśli są jakieś emocje w życiu prywatnym, to też jest tak  – 

wchodzę do firmy – odcięcie, jestem w pracy i zajmuje się pracą? 

 

Tami: yyy Znaczy tak, znaczy tu są dwie rzeczy. Jedna to jest, praca w biurze i to nie jest spotkanie 

z klientem, tylko opracowywanie materiałów dla klienta, wysyłanie, rozmowa z kolegami, 

rozmawianie o swojej sytuacji, poradzenie się. To są... na ogół powinno się wyłączad, te te emocje 

są, nie uważam, że są konieczne, do wyłączenia w tym momencie, jeśli one nie przeszkadzają w 

pracy, to mogą gdzieś siedzied. Tam gdzieś głowa nam pracuje, rozwiązuje problem sobie, oo 

wpadł mi pomysł, już teraz wiem jak zrobię. Natomiast na pewno emocje te negatywne trzeba 

wyciszyd, trzeba wyłączyd, wyciszyd podczas spotkania z klientem i rozmowy czy przez telefon czy 

tak, bo przeszkadza. Tutaj na pewno. Trzeba umied to zrobid, żeby klient nie zobaczył – „a wie Pan, 

chciałem przedstawid ten program, achhh <westchnięcie>”, - „a wie Pan co, ja na razie dziękuję”. 

To trzeba wyciąd i po prostu pozytywnie podejśd do tematu, bo to jest jego wygrana jest moją 

wygraną, to jest nasza wspólna wygrana. A jak ja od razu występuje jako przegrany, to on nie 

będzie chciał, …nie wiem, ..- iśd z przegranym, wolałby iśd z kimś kto zaprowadziłby w dobre 

miejsce, a nie gdzieś, gdzie przegrywa facet. Znaczy bardzo w takim metaforycznym pojęciu. 

 

Ania: A czy uważa Pan, że praca w tej firmie, branży, wypala emocjonalnie?  

 

Tami: Branża, może nie firma, bo firma nie wypala, jest bardziej budująca pozytywnie i szefowie 

tutaj robią wszystko żeby zbudowad takie pozytywne nastawienie pracowników czy ludzi, zależy 

jak to nazwiemy pracownicy czy współpracownicy.  
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Natomiast to jest dobre i powinno byd w każdej firmie, zwłaszcza w małej firmie jest to łatwiejsze, 

natomiast w dużej może byd trochę sztuczne, na zasadzie procedury. Tu nie ma procedur, takie 

jest po prostu życie. Natomiast jeśli chodzi o, oo nastawienie takie… wątek mi uciekł… 

 

Ania: Wypalenie emocjonalne  

 

Tami: Tak, myślę, że wypalenie następuje, zwłaszcza po długookresowym, po długim czasie 

działao, czy pracy, gdzie nie ma efektów, dużo się trafia na negatywnych klientów, źle 

nastawionych i nie ma takiego punktu zaczepienia gdzie można się chwycid pozytywnej myśli, 

pozytywnego elementu naszych działao. To jest do niczego, albo coś jest nie tak. Człowiek zaczyna 

… jakieś zwątpienia ma. Przy długotrwałym takim, bezskutecznym działaniu, to może właśnie tak 

wypalad. 

 

Ania:  W takim razie, jakby Pan określił, w jaki sposób szefowie motywują Paostwa do pracy?     

 

Tami: No przede wszystkim – przykładem. No bo to że powie „Ty masz byd dzisiaj pozytywny. 

Koniec” <śmiech> „acha to dobrze, będę dzisiaj pozytywny, oczywiście”. Nie, to nawet jak jest 

jakaś sytuacja, to rozmawia się z szefem:, miałem taką sytuację: „dobrze, spokojnie, człowieku, nie 

myśl o tym, będzie dobrze, zobaczysz, to jest w ogóle drobiazg, nie zajmuj się drobiazgami. Skup 

się na tym.” On robi z jakiegoś problemu błahostkę, by nie koncentrowad się na problemach, tylko 

koncentrowad się na rozwiązaniach i na drodze do przodu, a nie jakieś coś co będzie nas trzymad, 

spowalniad nasze działania. To jest tak, że często stety, niestety, nie wszyscy o tym wiedzą, a 

jeszcze mniej osób to stosuje, bo to nad czym człowiek najbardziej się koncentruje to mu się 

rozwija. I jeśli człowiek koncentruje się na problemach i trudnościach, to te problemy i trudności 

mu się rozwijają. Jeżeli ktoś się koncentruje na rozwiązaniach i takiej wizji pozytywnej to to się 

rozwija, bo człowiek ma tendencję rozwoju rzeczy, na których człowiek się koncentruje. Trzeba 

uważad na czym człowiek się koncentruje.  

 

Ania: Czy taki przykład szefostwa Pana najbardziej motywuje do wykonania np. kolejnego telefonu 

po paru telefonach, które były nieudane? 

 

Tami: Taaaa, to tam parę, że nieudanych, gdy dwa, trzy tygodnie rozmów nieudanych, to to jest 

takie demotywujące. Natomiast każdego dnia jest sporo nieudanych, znaczy nieudanych w tym 
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sensie, że niezakooczonych jakimś konkretnym planem działania dalej z tą osobą. Natomiast 

przykład... Szef to jest lider, prawda, powiedzmy wiadomo, że jestem tym najlepszym i jest 

przykładem,  no bo jak szef nic nie potrafi, nie będzie wiedział, szefa by trzeba było motywowad, to  

szef jest wtedy słaby, prawda. Natomiast szef jest taką podporą, przykład, jak działa, jakie ma 

nastawienie, dla niego jakaś tam przeszkoda, to nie jest przeszkoda, to jest jakiś jeden schodek 

dalej, do przodu. Pomimo wszystko idzie i robi, działa i ma efekty jeszcze, bo musi mied efekty, 

prawda, szef. No i oczywiście szef musi umied zarządzad ludźmi, to nie chodzi o to, że on rozdziela 

pracę, bo to jest akurat, że nasza specyfika pracy jest inna. Każdy ma swoją własną firmę i każdy 

jest swoim szefem, ale też w jakiejś strukturze działamy, więc on też.. tak jakby z klientami 

rozmawiamy, bo to jest bardzo podobna relacja, że musi umied naprowadzid człowieka, z którym 

współpracuje, jaką drogą ma iśd, nie Ty rób tak i tak, po prostu pokazad rozwiązanie dla niego. 

Myślę, że to wystarczy. 

 

Ania: A czy nazwałby Pan właśnie tych liderów – couchami? 

 

Tami: W pewnym sensie taak, chociaż couch to… Lider nie musi byd couchem, prawda, tak samo 

couch nie musi byd liderem. Jak ma te dwie cechy razem to jest super. To jest rewelacyjnie. 

 

Ania: A  jak jest w  tym przypadku? 

 

Tami: Nie zastanawiałem się od tej strony.. Tak naprawdę, nie wiem czy mam doświadczenie w 

relacjach z couchem takim prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia, nie mam porównania, bo to 

jest w mojej wyobraźni jaki couch ma byd. Bo według mnie taki dobry couch, prawda, nie wiem czy 

często się spotyka. Myślę, że takich ludzi spotkałem w życiu, którzy oddziaływali na mnie bardzo 

pozytywnie i budowali mnie, bo couch musi zbudowad człowieka od środka, prawda, do zewnątrz. 

Natomiast, jeśli szef miałby taką umiejętnośd jeszcze, żeby umiał budowad jeszcze od środka, 

myślę, że umie, każdy szef, znaczy nasi szefowie, mam na myśli Panią Bunię i Pana Zamiego, mają 

w sobie takie naturalne, wbudowane. Oni budują, bo wiadomo jak zbudują silniejszego 

współpracownika to wiadomo tym bardziej silniejsze, takie jakby naczynia połączone. To wszystko 

jest wspólne, nasz interes. Natomiast, taki prawdziwy couch, myślę, że to jest jeszcze coś więcej. 

Przede wszystkim on nie ma czasu, żeby usiąśd i nas couchowad – nazwijmy to tak. Bo ma bardzo 

dużo zajęd, jak się ma trzy minuty, pięd minut do porozmawiania to to jest trudne żeby nas 

couchował w trzy minuty <śmiech>. Jakieś ważne sprawy tak tak i jedziemy dalej. 
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Ada: A uważa Pan, że wynagradzanie prowizyjne ma wpływ na zaangażowanie pracownika? 

 

Tami: Na pewno, na pewno ma, to znaczy ja myślę, że taka hybryda trochę. Czyli jakaś podstawa, 

znaczy optymalnym rozwiązaniem jest jakaś podstawa plus prowizje, ale takie prowizje, które 

mogą dziesięciokrotnie przekroczyd podstawę, czyli podstawę wynagrodzenia. Czyli w dużej mierze 

zależy od tego jak ktoś się wykaże w 80% jego dochodów. Natomiast jeśli chodzi o naszą pracę, to 

wiadome jest, że to polega na tylko czystej prowizji, nie ma żadnej podstawy i myślę, że nie raz jest 

tak, że nie jest to jakby wina czy przyczyna nie leży po stronie przedstawiciela czy agenta, że nie 

ma wyników, prawda, a jak nie ma wyników, to nie masz zero dochodów, a jak ma zero dochodów 

to go bardzo osłabia. Nie ma podstawowych dochodów, środków, dosłownie na cokolwiek, nalad 

benzynę do samochodu, pojechad. I to bardzo w pewnym sensie osłabia, a z drugiej strony 

motywuje, tylko, że motywacja negatywna jest gorsza, lepsza jest pozytywna motywacja. 

Motywuje nas coś, że osiągamy coraz lepiej, to jest taka pozytywna <śmiech>, a negatywna to jest 

ciężko bardzo, za co ja dojadę do klienta, albo coś tam. To to zabiera energię i trzeba umied sobie z 

tym radzid, jak ktoś sobie radzi to sobie radzi, jak ktoś nie umie, to powinien pracowad na etacie i 

dostawad pensję. Znaczy ja nie mówię, że coś jest gorsze coś lepsze, bo możliwości, jak ktoś chce 

mied duże możliwości i byd na prowizji, znaczy ma wtedy prowizję, to jest ok. Bo on chce zarabiad 

pięd razy tyle, dziesięd razy tyle niż przeciętna pensja miesięczna i on ma tutaj możliwośd. 

Natomiast jak pójdzie gdzieś pracowad na etacie to wiadomo, że ma pułap i co dziennie będzie 

sobie tam chodził, dostanie coś na konto. Wie, że tyle może wydad, najwyżej może kredy wziąd i 

spłacad, meble sobie zmieni. I takie podejście do życia może komuś odpowiadad, natomiast komuś 

bardziej odpowiada – teraz mam zero, ale mogę mied 100% zaspokojenia wszystkich moich 

potrzeb, to jest… Optymalnie było by tak, żeby mied na te podstawy, nalad do baku, ja też tak 

mówię, to metafora, prawda, na chleb, lodówkę zapełnid, rachunki opłacid, prąd, prawda. Czyli 

jakiś minimum plus prowizja, która nas motywuje, natomiast nie raz jest tak, że… no tak jak w 

biznesie, chude są momenty, czy lata, czy okresy, niekiedy tłuściejsze, trzeba umied jakoś sobie z 

tym radzid. Jakoś odkładad pieniądze, zabezpieczyd się na te chude momenty właśnie. Także 

prowizja jest dobra, ale optymalna, super by była prowizja z podstawą. 

 

Ania: To jeszcze ostatnie pytanie, czy ma Pan porównanie pracy w tej branży tylko w innym 

biurze? Jeśli tak to jakie są to różnice? 
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Tami: Mam, mam porównanie, a tamto biuro nie będzie słyszało tego porównania? <śmiech> bo 

nie jest to pozytywne dla tego biura. 

 

Ania: Nie, nie będzie. 

 

Tami: Znaczy głównie chodzi o zarządzanie. Miałem doświadczenie z tymi samymi produktami w 

innym biurze i dużo błędów było popełnianych przez ludzi kierujących. Po pierwsze nie dbali o swój 

autorytet, może dbali o autorytet, ale nie umieli zadbad, nie wzbudzali autorytetu, nie budowali 

takiej atmosfery wokół tego, że jest to fajnie z tymi ludźmi iśd w tą stronę, więc to demotywowało, 

starali motywowad, ale tak naprawdę demotywowali. Nie tylko mnie, jak rozmawiałem z kolegami 

to to nie tylko moje zdanie, ale też ogółu. No i oczywiście efekty, czasami nie trzymały się – 

nazwijmy to – kupy po prostu. Natomiast jeżeli … człowiek traci wiarę w sens poświęcania czasu, 

jakiegoś angażowania się widząc... Oczywiście można powiedzied nie, to jest ich sprawa niech robią 

jak chcą, ale jestem w jakiejś strukturze ogólnie organizacji, która mi nie odpowiada. Natomiast 

widad, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, że takie jest pozytywne nastawienie, mądre, jakieś ruchy 

rozsądne w kierunku naszego wspólnego celu, dobra. Pod względem, takim rozsądnym, że głupot 

nie robimy, bo szkoda na to czasu i angażowania się, zróbmy to mądrze. I zaufanie, relacje takie, na 

takiej zasadzie, że nie ma systemu, nadzoru policyjnego w tym sensie. Przesadzam, ale tam np. 

było, sprawdzanie „a co zrobiłeś, a jakie kiedy kichnąłeś, a co powiedziałeś, a po co tam byłeś, a 

gdzie siedziałeś, a teraz to wszystko opisz i daj mi, bo musze mied to napisane”. To w ogóle 

śmieszne. 

 

Ania: To jakby Pan to porównał emocjami, tam były bardziej emocje … ? 

 

Tami: To znaczy tam były … tam było sterowanie … to znaczy może … emocje … więcej emocji 

negatywnych, że klient wywierał, wywoływał różne emocje negatywne, to jeszcze biuro, prawda, 

to się nakładało. Nie to, że człowiek dostał coś tam jeszcze od klienta to później od szefa. 

Przychodzi się do domu, a jeszcze żona coś nie tak, gdzie tu się schowad, gdzie tu norkę znaleźd 

jakąś, nie było miejsca. Natomiast te emocje się nakładają, potęgują, ale oprócz tego, zarządzanie 

tego, takiego nadzoru, jest to możliwe w strukturach, gdzie dostajesz pensję, jak nie, to się 

zgadzasz lub nie. A tam nie ma pensji, każdy musi wywalczyd sobie, dla siebie, więc są trochę inne 

relacje, prawda. Aaaa tak się zachowują ludzie jakby dawali coś, możliwośd usiąśd i zadzwonid 



82 | S t r o n a  

 

przez telefon, gdzieś tam przy biurku. Znaczy tu jest zupełnie inaczej, spora różnica, różnic byłoby 

dużo, bo to różne osobowości, natomiast większe zaufanie między ludźmi. 

 

Ada: Yhm.  

 

Ania: Dobrze, dziękujemy bardzo, nie będziemy już męczyd. 

 

Tami: Zagadałem Was trochę. 

 

Ania: Nie, bardzo miło się Pana słuchało, naprawdę.  

 

Tami: Tak? To cieszę się. 

  

Ada: Dziękujemy bardzo. 

 

Tami: Ja też dziękuję.   
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ZAŁĄCZNIK NR. 3 

TRANSKRYPCJA WYWIADU Z PRACOWNIKIEM, AGENTEM – GRAFIM   

 

Data: 20.12.2013 r. 

Godzina: 14:45 – 15:30 

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween 

 

 

Ada: Naszym tematem pracy są emocje,  emocje w firmie,  w  organizacji. 

Czy uważa Pan, że w tej branży, w jakiej Pan pracuje można wykorzystywad emocje? 

 

Grafi: To ja może zacznę troszeczkę z innej strony. Zawsze mi się wydawało i tak byłem też w 

swoich pracach dotychczasowych poza tym biurem uczony, że profesjonalizm to jest brak emocji.  

Że podchodzi się do pracy nieemocjonalnie i wtedy jest możliwe wykonanie swoich zadao 

prawidłowo i skutecznie. Stąd też zawsze w pracy starałem się oddzielid emocje i do obowiązków 

służbowych podchodzid bez emocjonalnie, beznamiętnie. Stąd tutaj też za bardzo nie stosuję 

emocji i jeżeli klienta ma jakieś duże emocje to też staram się tonowad, zarówno takie pozytywne, 

jak i negatywne, bo uważam, że powinno się to robid na chłodno.  Wtedy decyzje są bardziej 

dojrzałe i myślę, że stabilniejsze w czasie. 

 

Ada: Wiemy, że uczestniczą Paostwo w szkoleniach w firmie i czy podczas tych szkoleo są paostwo 

uczeni, jak wykorzystywad emocje, żeby osiągnąd swój cel, jak nimi zarządzad?  

 

Grafi: Ja w tej firmie pracuję bardzo krótko akurat, nawet nie ma dwóch miesięcy, więc nie 

uczestniczyłem jeszcze w żadnym szkoleniu, poza takim wstępnym, no ale to było takie szkolenie 

wprowadzające do pracy – no więc nie takie stricte szkolenie, jak tą pracę wykonywad, tylko 

zapoznanie ze stanowiskiem pracy, z obowiązkami. 

 

Ada:  A pracują tu paostwo w zespole i czy uważa Pan, że wzajemne oddziaływanie na siebie 

różnych członków zespołu i ich emocji jakoś wpływa na…. Czy jest taka wzajemna relacja, np. że 

jeżeli ktoś przyjdzie bardzo taki euforyczny, pozytywny do pracy np. na Pana też to pozytywnie 

wpływa i też w drugą stronę, jeżeli negatywnie, że np. jeżeli coś komuś nie wyszło czy to też na 

Pana wpływa w jakiś sposób?  
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Grafi: No tak, na pewno, dlatego, że dużym plusem tej pracy jest to, że jest to fajny zespół, mili 

ludzie, zresztą, może dlatego, że zrezygnowaliśmy z poprzedniej pracy gdzie nie było tak miło, 

dlatego że tu można spotkad się w takim miłym gronie i z pewnością jest tak, że pozytywne emocje 

innych wpływają bardzo dobrze na inne osoby. A z kolei jeśli ktoś ma gorszy dzieo, lub jakieś 

niepowodzenia to reszta zespołu stara się go jakoś pocieszyd, więc tutaj już te emocje może mniej 

są związane z takim profesjonalnym wykonywaniem obowiązków, a bardziej z takimi już 

personalnymi interakcjami między członkami zespołu. Ogólnie tutaj jak najbardziej są obecne i 

chyba dobrze. 

  

Ada: A na przykład jakby wyobraził sobie pan taką sytuację, że ma pan za 10 minut spotkanie z 

jakimś takim bardzo ważnym klientem i dowiaduje się pan, że właśnie jakiś inny klient właśnie 

wycofał się z podpisania z panem umowy. Czy to jakoś wpłynie na przebieg tego spotkania z tym 

bardzo ważnym klientem, taka wiadomośd? 

 

Grafi: Nie, to ja staram się bardzo to oddzielad. Raczej nie. Ja mogę byd wewnętrznie rozczarowany 

i troszkę zawiedziony, że klient się wycofał, ale na spotkaniu z innym klientem tego nie będę 

okazywał, albo po prostu zapomnę o tej emocji i nie będzie obecna. Także ja tu oddzielam takie 

swoje wewnętrzne stany emocjonalne od tego jak już się spotykamy.  

 

Ada: A czy na początku spotkania np. z klientem, jest pan w stanie określid jakimi emocjami on się 

kieruje, czy to od razu widad, czy potrzebna jest dłuższa rozmowa. Czy jest pan w stanie stwierdzid 

– tak to jest osoba nastawiona pozytywnie i osiągnę sukces?  

 

Grafi: To znaczy, bardzo dużo zależy od tej drugiej osoby, bo są osoby, które nie są emocjonalne, 

spokojne, no i trudno tutaj coś zawyrokowad – miałem też spotkanie z człowiekiem jak sfinks, 

przez całe spotkanie nie wiedziałem czy jak mówię to się podoba klientowi czy on jest znudzony…  

Poza tym sam proces umawiania spotkania polega na rozmowie telefonicznej i w czasie takiej 

rozmowy już można  bardzo wnioskowad czy jest to klient który chce się spotkad bo nie jest 

asertywny, ale generalnie jest niezainteresowany i negatywnie nastawiony czy to jest ktoś, kto 

będzie chciał wysłuchad co ma się do powiedzenia, bo byd może to mu pomoże rozwiązad jakiś 

problem. Więc już ta rozmowa telefoniczna tak jakby ukierunkowuje i buduje przyszłośd tego 

spotkania. Jeżeli ja idę to zwykle już wiem, że klient chce mnie wysłuchad. No zdarzają się też takie, 
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bo ktoś umówi spotkanie i nieudane, ale ja muszę powiedzied, że miałem szczęście do dobrych 

spotkao. Nie miałem jeszcze takiego spotkania, które mógłbym nazwad, że było totalnie nieudane. 

 

Ada: A Pana najbardziej stresujące spotkanie z klientem? 

 

Grafi: Ja się na spotkaniach nie stresuję, w związku z tym nie ma takich. Ja jestem otwarty, miło mi 

się rozmawia z każdym człowiekiem, wobec tego nie przeżywam stresu. Ja powiem taką 

ciekawostkę, jak skooczyłem jedne, drugie studia to przez pierwszy rok strasznie mi brakowało 

egzaminów … ustnych. Bo już przywykłem przez tyle lat, że taki lekki stres, no, było takie starcie z 

egzaminatorem, taka pewna… kto kogo przechytrzy, bo absolutnie nie uważałem, że należało się 

wykud na blachę materiału i go zaprezentowad,  bo to było takie proste rozwiązanie, a tu tak.. 

fajnie. Miałem kilka egzaminów pisemnych, no to trzeba było się trochę nauczyd… Ale ustne! To 

uwielbiałem egzaminy! To dlatego potem poszedłem jeszcze raz na różne studia, bo lubię 

egzaminy.  

 

Ada: A czy np. sukcesy lub też porażki kolegów z Pana zespołu jakoś na Pana wpływają?  

 

Grafi: Czy… sukcesy na pewno wpływają w ten sposób, że działają na mnie mobilizująco prawda, 

skoro innym się udało, dlaczego mnie ma się nie udad. Porażki, no to wtedy staram się w jakiś 

sposób pocieszyd, załagodzid wszystko. 

 

Ania: A które emocje bardziej wpływają na Pana, jakby tak określid – czy te pozytywne czy właśnie 

te negatywne? 

 

Grafi: Pozytywne, zdecydowanie. Ja to zawsze tak mam. Piątka w szkole podstawowej z 

wypracowania bardziej mnie mobilizowała niż jakakolwiek, eh.. dwójka. 

 

Ada: A czy stara się pan czasem dostosowad do emocji klienta i do tego jak on wyraża siebie? Czy 

to jest tak, że pan jest zawsze taki sam i nie gra pan tymi emocjami? 

 

Grafi: Nie, raczej nie gram. Ja zawsze staram się, chciałbym, żeby klient odbierał mnie jako takiego 

chłodnego profesjonalistę, dlatego swoich emocji nie okazuję. Natomiast, jeżeli mam takiego 

entuzjastycznie nastawionego klienta, to raczej mu mówię „niech się pan zastanowi, przemyśli 
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wszystko.  Jest to decyzja, która wiąże się z długoletnim zaangażowaniem”. No i to samo jeżeli 

klient jest bardzo niechętny to też staram się, no też pokazad wszystkie strony – takie pozytywne… 

. Po to żeby taka decyzja… W naszej pracy człowiek podejmuje decyzje finansowe, nasz klient, więc 

ja wolę jeżeli one są podjęte na bazie chłodnej kalkulacji niż na bazie jakichkolwiek emocji, bo 

jeżeli to jest na bazie emocji to uważam, że to długo się nie utrzyma.  

 

Ada: A czy czuje Pan, że np. prezesi jakoś wpływają na Pana emocje tutaj w firmie?  

 

Grafi: Prezesi tutaj, z tej firmy? 

 

Ada: Tak 

 

Grafi: To znaczy… to są mądrzy ludzie, którzy z jednej strony są po prostu jakąś inspiracją, 

ponieważ to są ludzie sukcesu, odnieśli sukces, to warto się na nich wzorowad. Poza tym miło się z 

nimi rozmawia, oni potrafią i doradzid i w jakiś sposób udoskonalid własny warsztat, więc na 

pewno ich rola jest bardzo duża.  

 

Ada: A czy np. jak wraca Pan do domu, to przenosi Pan jakoś, zdarza się Panu przenosid emocje z 

pracy na dom, czy to jest kompletnie… potrafi się Pan odciąd i coś takiego nie istnieje?  

 

Grafi: Jeżeli to się zdarza to robię to poza świadomie, ja staram się to oddzielad zupełnie.  

 

Ada: Czyli to… nie ma wpływu? 

 

Grafi: No staram się, żeby nie miało wpływu.  Wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i nie udaje nam 

się w 100% realizowad wszystkich takich zamierzeo, więc może jakieś te emocje tutaj są, jak jakieś 

niepowodzenia to może szybciej fuknę na syna, a jak są jakieś powodzenia to może mu zrobię jakiś 

większy prezent. Nad tego typu emocjami nie do kooca panujemy, bo to jest też i podświadome. 

 

Ada: A jakby też w drugą stronę? Z domu do pracy? 

 

Grafi: No też… Ja staram się te rzeczy rozdzielad. W domu jestem troszkę inny w pracy inny.  
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Ada: A gdzie pan szuka największych inspiracji, żeby znaleźd motywację do pracy. Z czego czerpie 

pan motywację, co potrafi pana zmotywowad? 

 

Grafi:  <wzdycha> Tutaj, w tej konkretnej pracy? Tu, dziś i teraz? No to pieniądze. Dlatego, że… tak 

się poukładało życie, że zostałem zmuszony do podjęcia takiej pracy. Pracowałem w zupełnie 

innych branżach, gdzie… jakby bardziej realizowałem swoje cele rozwojowe. Więc… no tutaj to… 

pieniądze, dlatego, że nie do kooca ta praca, jest tą pracą, którą wykonywałem wcześniej, do 

której byłem przygotowany, jakby kompetencyjnie i też mentalnie. 

 

Ania: A czy w tym momencie, czy wynagrodzenie prowizyjne, to jest to co jakoś wpływa 

motywująco czy czuje się Pan bezpiecznie z takim rozwiązaniem? 

 

Grafi: Nie, ja uważam, że to nie jest dobre wynagrodzenie. Ja np. na studiach doktoranckich z 

ekonomii, poruszałem takie zagadnienie jakim było zagrożenie systemu kapitalistycznego jako 

takiego, że jest to poważne niebezpieczeostwo, o jakim od dłuższego czasu się dyskutuje, a 

mianowicie pewnej nierównowagi dochodowej. Od 40 lat spada dochodowośd pracy ludzkiej. To 

nie jest ważne, czy to chodzi o inżyniera projektującego rakiety kosmiczne, czy o pracownika, który 

kopie dół pod fundament. Spada zdecydowanie dochodowośd pracy ludzkiej, za to wzrasta 

zdecydowanie dochodowośd kapitału, czyli z różnych instrumentów finansowych. To możemy 

obserwowad… np. nasi dziadkowie mogli pracowad, utrzymywad żonę, dzieci no i to wszystko 

starczało z jednej pensji a nie piastowali jakiś prezesowskich synekur, tylko byli normalnymi 

pracownikami. Obecnie trudno jednej osobie utrzymad rodzinie będąc na przeciętnej pensji. 

Zwykle jest tak, że obie osoby w rodzinie muszą pracowad, żeby zapewnid jakiś poziom. I powiem 

tak, że właśnie teraz doświadczyłem tego osobiście, na czym też polega taka, taka… spadek 

dochodowości, mianowicie jedną z tych jest wynagrodzenie prowizyjne. Bo generalnie, w teorii 

płacy za pracę najemną, jest tak, że to za co się płaci pracownikowi tak naprawdę, to jest czas 

pracy. Płaci się za jego czas. Wynagrodzenie prowizyjne jest pewnym zwichrowaniem idei pracy 

pracownika i to właśnie powoduje ten spadek dochodowości, między innymi z płacy. Bo no dobrze 

jest jeden miesiąc dobrego wynagrodzenia, ale co wtedy – drugi, trzeci jest nic. W związku z tym to 

bezpieczeostwo pracownika jest zaniżone. To powoduje dalsze inne perturbacje, na przykład 

rodzinne i wbrew pozorom ten pracownik nie będzie tak wydajny. Takie jest moje zdanie, z tym też 

zgadza się, czy raczej ja się zgadzam w tym względzie z niektórymi autorytetami dotyczącymi 
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ekonomiki pracy i tak to wygląda. Także wracając do kwintesencji pytania to wynagrodzenie 

prowizyjne uważam za złe.  

 

Ada: A myśli Pan, że taka praca w firmie może wypalad emocjonalnie? 

 

Grafi: Myślę, że tak. Poniekąd ja mam dosyd dzwonienia i mało dzwonię do klientów. Jestem… 

Mam taką mieszankę zniechęcenia i znudzenia rozmowami telefonicznymi, a nakłada się to u mnie 

z tym, że ja nigdy nie lubiłem rozmawiad przez telefon. Ja mogłem mied najtaoszy abonament i 

nigdy nie wykorzystany, bo zwykle telefonu używałem do tego że „no to spotykamy się pojutrze, 

tam gdzie zawsze o 17.30. Tak? –Tak” i koniec rozmowy.  

 

Ada: A jak Pan myśli jakie emocje wzbudza u klienta Paoski telefon?  

 

Grafi: No powiem tak, ja wróżką nie jestem i trudno mi odpowiedzied na to pytanie, ale analogia – 

jakie emocje wzbudzają podobne telefony u mnie – to mogę powiedzied, że raczej negatywne. Ja 

staram się szybko zakooczyd taką rozmowę i raczej się nie umawiam na żadne spotkania. Więc 

podejrzewam, że większośd klientów reaguje tak samo na moje telefony.  

 

Ada: A jakby miał tak Pan opowiedzied o takim najbardziej zaskakującym spotkaniu z klientem – 

pozytywnie... 

 

Ania: …albo też negatywnie. 

Ada: No dobra, może byd tak lub tak. 

 

Grafi: <śmiech> 

 

Ada: Przypomina sobie Pan jakąś taką sytuację? 

 

Grafi: Jakoś tak nie miałem jakiś szczególnie, szczególnie zaskakujących spotkao. No może jedno. 

W głowie miałem takiego klienta, do którego zatelefonowałem i zaproponowałem spotkanie i 

padło tylko jedno spotkanie z jego strony – to gdzie i o której mam przyjśd? No to powiedziałem. 

Klient posłusznie przyszedł na to spotkanie. Zaprezentowałem swoją propozycję, wynikającą z 

analizy jego potrzeb. No tak, podobało się, gdzie mam podpisad. Więc sobie taki klient… no jak 
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plastelina. Nawet nie wiedziałem co zrobid z takim klientem, no dobrze, podpisał, okej, ale nigdy 

nie przystąpił fizycznie, to znaczy nigdy nie wpłacił. No więc dziwny taki klient, no taki właśnie… 

 

Ada: A czy tutaj, szefów firmy, mógłby Pan określid słowami, że są dla was couchami?  

 

Grafi: Myślę, że tak. Tak. Znaczy się, jeśli zwracamy się z prośbą o pomoc w konkretnej sytuacji, to 

tak.  

 

Ada: A czy uważa ich Pan za taki autorytet, czy traktuje ich Pan równo, że jesteście partnerami?  

 

Grafi: nie no, są autorytetem dlatego, że mają w tej branży dużo większe doświadczenie ode mnie, 

w związku z tym ich wiedza i kompetencje w tym zakresie są dużo wyższe niż moje i tutaj na 

pewno są autorytetami. Bez wątpienia. 

 

Ada: A czy np. przed spotkaniem odczuwa Pan jakiś stres, albo jakiekolwiek emocje w Panu 

wywołuje? 

 

Grafi: Nie. Nie… 

 

Ada: Ma Pan bardzo silną osobowośd. 

 

Grafi: Ja ogólnie lubię się spotykad z ludźmi. Ja kiedyś sobie obliczyłem, że zdałem około 120 

egzaminów ustnych na wszelkich studiach… 

 

Ania: O Jezu… 

 

Ada:  Ojeju… 

 

Grafi: …i to wyrabia mniej więcej tak, że naprawdę wtedy się podchodzi do rozmowy 

bezemocjonalnie, spokojnie to nie jest problem. 

 

Ada: Czyli studia czegoś uczą <śmiech> 

 



90 | S t r o n a  

 

Grafi: Uczą, uczą, bo fajnie jest rozmawiad z ludźmi i teraz się tak śmiałem do kolegi, który miał 

problem z egzaminem jakimś, mówię „słuchaj – ja pójdę za Ciebie na ten egzamin.  To nie jest 

ważne, z czego ja będę zdawał ten egzamin, bo na egzaminie nie to się liczy, tak więc… ja mogę iśd 

i myślę, że tą trójkę to bym Ci wywalczył”. <śmiech> 

 

Ada: No to fajnie. A na przykład tak już wracając do czasu studiów, to tak na początku jak Pan 

zaczynał studia to stresował się Pan? 

 

Grafi: Tak. Tak. 

 

Ada: Czyli to jakby praktyka po prostu nauczyła… 

 

Grafi: Tak, dokładnie. I każda rozmowa czegoś uczy, prawda? Ja już się śmiałem, że taki scenariusz, 

najprostszy scenariusz na egzaminie, to jest taki egzamin trzypunktowy: rozpoznad egzaminatora, 

wciągnąd w rozmowę i zniszczyd w dyskusji. To proste.  

 

Ania: Ja bym tylko jeszcze zadała pytanie odnośnie tej poprzedniej pracy. W poprzednim biurze. Bo 

to też jest ta sama branża, ale inne biuro i tak właśnie wracając, w tematyce tych emocji właśnie 

porównanie – w tamtym biurze pracy jakby Pan opisał emocje? 

 

Ada: Które towarzyszyły Panu? 

 

Grafi: To znaczy tak. Powiedzmy… czy chodzi o biuro, w którym bezpośrednio wcześniej 

pracowałem w tej branży, czy też o moją pracę, gdzie wiele lat spędziłem…. 

 

Ada: Nie, chodzi nam o tę branżę. 

 

Ania: Tak. 

 

Grafi: W tej branży? To powiem tak. Tam rzeczywiście było dużo emocji, i te emocje zakłócały mi 

taką wizję, że profesjonaliści się raczej nie emocjonują swoją pracą, bo emocjonowad to się można 

swoim hobby. I były to złe emocje. Dlatego tam mi się źle pracowało. Dużo emocji, złych emocji – 
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to było niepotrzebne, to nie pozwalało się skupid na meritum. Tak uważam. Tu jest inaczej, tu jest 

fajniej.  

 

Ada: Czyli możemy to tak skategoryzowad, że tam były raczej te negatywne, a tutaj są pozytywne 

czy neutralne? 

 

Grafi: Ja bym powiedział tak. Jeżeli tak te skrajne emocje możemy ustawiad w skali 0-10 to tam 

tych negatywnych było 7, a tu jest pozytywnych 3. Tutaj jest i spokojnie i przyjemnie. Tak bym to 

ujął. 

 

Ania: A z ciekawości – poprzednia jeszcze praca, przed pracą w tej branży, też nie wymagała od 

Pana emocji?  

  

Grafi: Raczej nie, bo ja poprzednio przez 7 lat byłem dyrektorem departamentu kadr, w dużej 

firmie bardzo i tam zarządzałem swoim zespołem, tam pomagałem przy rekrutacjach na wyższe 

stanowiska kierownicze, takie specjalizacyjne bardzo. Więc tam też, jeżeli raczej były emocje to 

pozytywne bardzo. Chociaż zdarzało się … to też, taka ciekawostka, że absolwent studiów rok po 

ich ukooczeniu nie był w stanie podad tematu swojej pracy magisterskiej. A dla mnie to była 

ciekawostka. Ja teraz po 20 latach doskonale tytuł pamiętałem i zagadnienia, które w tej pracy 

poruszałem, no ale... 

Ada: A myśli Pan, że emocjami można zarządzad? 

 

Grafi: Myślę, że tak, że to nie jest takie trudne. To wystarczy przejśd szkolenie i nawet człowiek bez 

przeszkolenia, może emocjami zarządzad, np. Nie wiem… żeby skrócid spotkanie można wywoład 

serię nieprzychylności, prawda, i wtedy każdy mówi: „to ja mam już dosyd tego spotkania, 

chciałbym szybciej je skooczyd”. Albo nie wiem… Chcemy z klientem zawrzed cieplejsze relacje. 

Może nam w głowie taka zaświtad myśl, że może te relacje poza służbowe, więc staramy się działad 

na już na innych emocjach, może jakiś komplement, może coś. No, no nie jest to trudne, gdy się 

chce. 

 

Ania: A tak z ciekawości, w takim razie, jak sobie Pan radzi w sytuacjach konfliktowych? Czy to w 

ogóle jest właśnie tak, że Pan się próbuje wyciszad emocjonalnie i podejśd do tego racjonalnie?  
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Grafi: Tak, w sytuacjach konfliktowych, tak. Z tym, że wiadomo, że nasza reakcja i sposób 

postępowania jest również zależne od konfliktu, od osoby po drugiej stronie i wybieramy te środki, 

które według naszego uznania będą najskuteczniejsze. Bo czasem, wystarczy powiedzied „tak,  to 

jest moje zdanie, kooczymy rozmowę, okej?” i nie ma konfliktu. No  bo uznajemy, że w tej sposób 

zakooczymy ten konflikt, np. z podległym pracownikiem. Jeżeli sądzimy, że on nie ma racji, a nie 

mamy czasu mu wszystkiego tłumaczyd. A czasem np. trzeba coś wytłumaczyd, żeby dana osoba w 

przyszłości nie popadała w taki konflikt, a czasem trzeba ustąpid żeby zwyciężyd - miałem takie 

sytuacje, z negocjacjami ze związkami zawodowymi. No więc tu trzeba dobrad środki do 

konkretnej sytuacji, nie ma takiego… znaczy ja nie mam takiego, że jest konflikt -  „aha ja tu mam  

na kartce jak postępowad”.  

 

Ada: A skoro u Pana tak jakby te emocje są, tak mogę powiedzied, że są stonowane, to jak Pan 

odbiera osoby, które są bardzo emocjonalne? Np., ma Pan klienta, który jest bardzo emocjonalny, 

czy to jest np. osoba, która pana irytuje? Czy to na Pana jakoś wpływa? Nawet nie mówię o 

kliencie, jeżeli ma Pan po prostu do czynienia w codziennym życiu z taką osobą, to jak Pan to 

odbiera? 

 

Grafi: To są różne sytuacje. Bo jeżeli tak – klient jest emocjonalny, prawda, a może mnie zirytowad, 

ale to jest klient, ja muszę do tego podchodzid profesjonalnie, ja nie pokazuję swoich uczud. To jest 

klient, no dobrze, mnie irytuje, ale to jest moja praca, to ja muszę to znieśd. W życiu prywatnym ja 

np. niektóre te bardzo emocjonalne osoby lubię, mam znajome, które są bardzo ekspresyjne i 

bardzo sympatyczne, więc tutaj akurat… Jeżeli mam klienta, który emocjonalnie podchodzi bardzo 

to trzeba zrozumied, że taka sytuacja, kiedy ja jestem z klientem, to ja muszę byd profesjonalny i 

chłodny a nie mój klient. To nie jest praca klienta. Ten sam klient, który jest do mnie emocjonalny 

to jest oblatywaczem samolotów i wtedy gdy tym się zajmuje to jest chłodny i analizuje wszystkie 

rzeczy, a tutaj sobie pozwala na emocje, bo tutaj akurat decydują się o jego oszczędności. Więc w 

tym momencie, to ja jestem tym profesjonalistą, a on ma prawo byd jaki chce, bo to nie jest jego 

praca, tylko, jest tutaj klientem. 

 

Ania: Ale to właśnie, prowadzi Pan tak rozmowę, żeby dad jakby upust tym emocjom klienta, czy 

wręcz przeciwnie…. 
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Grafi: Nie, raczej stonowad. Zarówno te pozytywne, te negatywne. Ale nic nie narzucam. Jeżeli 

klient ma taką naturę, że jest taki emocjonalny, ekspresyjny, no to, cóż zrobię? Taki jest, trzeba się 

przystosowad do takiego klienta.  

 

Ada: No dobrze, super, dziękujemy. 

 

Grafi: Bardzo było mi miło. Cieszę się, że mogłem pomóc. Dziękuję również. 

 

Ania: Dziękujemy bardzo.  
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ZAŁĄCZNIK NR. 4 

TRANSKRYPCJA WYWIADU Z PRACOWNICĄ, AGENTKĄ - KABI 

 

Data: 23.12.2013r. 

Godzina: 11:00 – 11:45 

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween  

 

 

Ania: Czy nabyła pani jakieś umiejętności operowania emocjami np. podczas szkoleo, które może 

wykorzystad pani w procesie sprzedażowym? Jak tak, to jakie? 

 

Kabi: Ee, to co chyba najbardziej mnie zaskoczyło w czasie szkoleo to, że zaskoczenie jest jedną z 

silniejszych broni, ee, metoda odwracania pytao tak, żeby klient, który zadaje pytanie i uważa, że 

on przejmuje, ee przejmuje jak gdyby kierowanie całą rozmową, przy pytaniu odwróconym do 

niego jest zaskoczony i wtedy zaczyna rzeczywiście jak gdyby uzewnętrzniad to, co autentycznie 

myśli i czuje. Czyli zaskoczenie jak gdyby to była jedna z rzeczy, które mnie samą też najbardziej 

zaskoczyły.  

 

Ania: A czy dostosowuje się pani do emocji klienta podczas spotkao?  

 

Kabi: Tak, staram się dostosowywad, ale nie wchodzid w jego emocje, tylko jeżeli ktoś jest jakiś 

smutny, to staram się na początku wyczud te jego emocje, potem zmienid te emocje na 

pozytywne, jeżeli ktoś jest np. radosny no to podtrzymad te emocje, bo to są dla mnie korzystne 

emocje w czasie takiego spotkania, także tak zdecydowanie staram się wyczud nastrój, nastawienie 

i emocje. 

 

Ania: A sama pani podchodzi emocjonalnie do takich spotkao  z klientami, czy…. 

 

Kabi: Emocjonalnie, to zależy jak to rozumied, bo ja staarm się wyłączyd swoje emocje, żeby, albo 

właściwie uruchomid takie emocje, które by korzystnie wpłynęły na przebieg takiego spotkania, 

jakiśtam entuzjazm, takie pozytywne nastawienie, to wtedy tak, to wtedy celowo podkręcam to w 

sobie, po to żeby klient nie wyczuł moich negatywnych emocji, jakiegoś smutku, przygnębienia, bo 
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to wtedy niekorzystnie wpływa na przebieg rozmowy. Jest już, ustawia mnie na pozycji straconej, 

klienci którzy wyczuwają emocje jednej i drugiej strony , wzajemna relacja 

 

Ania : A jeżeli klient jest taki nabuzowany, energetyczny, to co wtedy pani robi?  

 

Kabi: A co to znaczy klient nabuzowany, energetyczny? Nabuzowany energetycznie pozytywnie? 

To wtedy podtrzymuję, a jak nabuzowany energetycznie negatywnie, to staram się go wyciszyd 

 

Ania: W jaki sposób wyciszyd? 

 

Kabi:Staram się robid to, co powinnam, mówię, że: dobrze, okej, pan ma swoje zdanie, swoje 

nastawienie, ale chciałabym przedstawid na liczbach, żeby jak gdyby wyciągnąd go z tych 

negatywnych emocji, pokazad na faktach, na liczbach, powiedzied, że to jest matematyka, że tu nie 

ma jakichśtam właśnie ściemy, że coś manipulujemy, tylko to jest zwykła prosta matematyka. I 

wtedy staram się go wyciągnąd w tych , z tego jego, z tej blokady, bo on wtedy nabuzowany 

wchodzi i nie słucha, nie przyjmuje argumentów żadnych. 

 

Ania: A czy jest w stanie nam pani opowiedzied jakąś najbardziej denerwującą albo najbardziej 

zaskakujące spotkanie z klientem?  

 

Kabi: Najbardziej denerwujące to jest, to są spotkania takie,jak spotkanie trwa półtorej godziny 

albo dwie, klient cały czas przytakuje, że jest zadowolony, że tak, wszystko mu się podoba, no 

rewelacyjnie oczywiście, ale nie wezmę tego produktu, to nie jest produkt dla mnie. No i wtedy 

trzeba opanowad, żeby nie było tak, czasami na filmach szkoleniowych widad, że ktoś cały czas 

prowadzi taki uśmiechnięty a potem <westchnięcie>, w momencie kiedy słyszy negatywną 

odpowiedz klienta, że tak wszystko fajnie, ale nie – to wtedy trzeba się pilnowad, żeby nie było 

takiego … 

 

Ania: A czy na szkoleniach jest paostwu powtarzane, że np. trzeba się cały czas uśmiechad, jak się 

ma zły dzieo? 

 

Kabi: Mm, ja wiem czy to jest powtarzane? To chyba wszyscy wiedzą już, a zdecydowanie z tej 

branży, no bo to tak, pozytywne nastawienie bardzo dużo daje. 
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Ania: A czy mogłaby nam pani powiedzied, jakie emocje w kliencie wywołuje np. pani telefon? Czy 

jeżeli jest wykonywany, tak, telefon ee z prośbą o spotkanie, to jakie to emocje wywołuje w 

kliencie? Czy jest pani w stanie nam określid? 

 

Kabi: Cała skala emocji. Od zainteresowania i ciekawości i otwartości i to jest najbardziej 

oczekiwane przez nas mm zachowanie klienta, bo taką blokadę: nie mam czasu, nic mnie nie 

interesuje w ogóle nawet nie wie o co chodzi: NIE, dziękuję, już nie, już się rozłącza. W ogóle go nie 

interesuje, cokolwiek bym mu chciała nawet za darmo dad, naprawdę w kosmos go wysład za 

darmo na wycieczkę, to on i tak nic nie chce. Bo święte oburzenie skąd mam telefon do niego jak 

to jest jego prywatny numer telefonu i zastrzeżony, i po wściekłośd, złośd, tak wściekłośd i złośd, 

którą wyładowtwuje na nas w momencie, gdy trafiamy na klienta, który stracił pieniądze na jakiejś 

inwestycji, albo czuje się oszukany przez tego podobne firmy, albo trafił na agenta, który sprzedał 

mu coś wykorzystując oszustwo, albo właśnie wykorzystując sprzedaż na emocjach takich, że klient 

kupił tak, nie wiedząc do kooca co kupuje i potem na przykład stracił  

 

Ania: A czy widzi pani różnicę między manipulacją emocji a skutecznym oddziaływaniem na 

emocje? Jeśli tak, to jakie to są różnice?  

 

Kabi: <Wzdycha> Skuteczne oddziaływanie to jest takie, żeby przeprowadzid klienta przez proces 

sprzedażowy, od tego, że klient z założenia wchodzi na spotkanie i mówi tak: aha, ok, przyszedłem 

tutaj tak naprawdę dlatego, żeby ewentualnie może się dowiedzied czegoś ciekawego, ale on 

zakłada, że on wszystko na ten temat wie, to jest najczęściej spotykana postawa klientów na dzieo 

dobry. Trzeba go w związku z tym najpierw zaintrygowad i zaciekawid, czyli w pierwszej kolejności 

pokazad mu coś, co go zaskoczy, zwróci jego uwagę i zatrzyma go: aha, czyli to jest jednak coś, 

czego ja nie wiem, drobiazg, może to jest szczegół, ale to jest jednak coś, czego ja nie wiem. I 

wtedy to jest bardzo fajne, bo on zaczyna słuchad tak naprawdę, wówczas zdejmuje taką blokadę: 

ja wszystko wiem, i zaczyna słuchad, jeszcze jak się zadziała w ten sposób np. że się odwróci kartkę, 

że takie absolutne triki mechaniczne, że on musi się schylid do kartki, czy przesunąd, wtedy on 

zaczyna słuchad. Ee, i to jest jak gdyby takie po prostu prowadzenie go przez emocje, kiedy on 

mówi: aa, rzeczywiście czyli to może byd korzystne dla nas rozwiązanie, rzeczywiście mogę na tym 

skorzystad, rzeczywiście to ma ręce i nogi i mogę zrealizowad jakiś konkretny cel i to jest dla mnie 

potrzebne. Do takiego zdziwienia, że on utożsami się z tym, że to nie jest tylko my mu wmawiamy, 
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że to jest potrzebne, tylko tak, on poczuje potrzebę posiadania tego produktu i to jest super. 

Potem trzeba tylko nabudowad mu ileś korzyści, żeby utrwalid mu to przekonanie, że to jest dla 

niego korzystne rozwiązanie, po drugie że to jest dla niego bezpieczne rozwiązanie, bo działamy na 

rynku finansowym i bezpieczeostwo jest bardzo ważne dla klientów, i w momencie kiedy już 

zbudujemy takie emocje, że klient się poczuje i z tym produktem pewny i że to jest mu potrzebne, 

wtedy możemy przechodzid to finalizacji, czyli jak gdyby zachowad tą sytuację i to poczucie klienta, 

że tak, on tego potrzebuje. Natomiast manipulacja no to jest, no to jest na przykład rozgrywanie 

tej pierwszej części w czasie spotkania, kiedy budujemy nastrój tak, żeby może przedstawię to na 

jakichś produktach typu ubezpieczeniowego, np. chcemy powiedzied klientowi, że on mając 

kredyt, np. hipoteczny, mając rodzinę i będąc jedynym żywicielem rodziny, powinien byd 

ubezpieczony na życie, bo w razie gdyby jemu się cokolwiek stało, to cała rodzina i byt i 

funkcjonowanie rodziny zostaje mocno zagrożone nawet i możemy tylko zasygnalizowad, że taka 

jest sytuacja, a możemy budowad przez kolejne przykłady tak bardzo poczucie strachu w nim, że to 

będzie już na granicy manipulacji , że zbudujemy tak potężne poczucie strachu, że on ze strachu na 

emocjach kupi produkt. Ale to jak każda z rzeczy ma swoje dobre i złe strony, bo ee zakup był 

zbudowany na bardzo silnych emocjach, w momencie, gdy nie jest to tak jakby utrwalone i to jest 

tylko np. że tylko zbudujemy strach, nie powiemy, że to jest klientowi potrzebne, że też on się przy 

tym produkcie może czud bezpiecznie, to w momencie kiedy np. umawiamy się na drugie 

spotkanie między pierwszym a drugim spotkaniem mijają 3 – 4 dni, tydzieo, to oczywiście 

wszystkie silne emocje mają to do siebie, że opadają, w związku z tym klient przestaje się bad, a nie 

ma zbudowanej potrzeby, przestał się bad bo co? On będzie żył wiecznie, jemu się nigdy nic nie 

stanie. Więc no manipulowanie troszkę się różni, chyba natężeniem budowania emocji, chyba tym, 

na jakie emocje czy pozytywne, czy na strach chcemy zadziaład. Tak, tak ja to rozumiem.  

 

Ania: A wyobraźmy sobie może taką sytuację, że jest pani przed ważnym spotkaniem ze swoim 

kluczowym klientem, jest to jedyny możliwy termin spotkania, tuż przed rozpoczęciem tego 

spotkania dostaje pani informację, że inny bardzo ważny klient wycofał się z decyzji o podpisaniu 

umowy. Czy ta wiadomośd wpłynie na spotkanie, i jeśli tak to w jaki sposób?  

 

Kabi: Nie, dlatego iż, to to chyba wynika z doświadczenia, że wielokrotnie byłam w sytuacjach, 

kiedy musiałam poprowadzid rozmowę i byłam zaskakiwana bardzo różnymi informacjami, wtedy 

to jest, trzeba zachowad zimna krew, trzeba zachowad po prostu ten poziom emocji, pozytywnego 

nastawienia, z którym się do momentu wchodziło. Bo odciąd się od myśli, bo to nie ma znaczenia, 



98 | S t r o n a  

 

tak, tamto co się stało to już nic nie zadziałamy, mamy nowe wyzwanie, nowe zadanie do 

wykonania, nie może wpływad, to by było nieprofesjonalne, no bo nikt nie będzie rozumiał tego, że 

coś, jakaś przygnębiająca wiadomośd…  

 

Ania: No dobrze, a idąc tym tropem to w takim razie czy na przykład w jakiś sposób emocje z życia 

prywatnego ułatwiają lub utrudniają pani pracę?  

 

Kabi: Tak. Bo w momencie kiedy są słabsze dnidni, a każdy takie ma, kiedy mi się zwyczajnie nie 

chce, albo kiedy mi zwyczajnie jest smutno albo kiedy mm jestem zniechęcona przez różne 

sytuacje, życiowe również, trzeba najpierw w sobie samej, muszę w sobie samej przełamad to , 

sama się nakręcid: dobra, to teraz jest tak, to teraz startujemy od zera, to jest mój klient, tutaj 

wchodzę na spotkanie, ale z kolei jak jestem bardzo pozytywnie nakręcona i kipię energią i 

entuzjazmem, to jest super, bo to ułatwia, po prostu ja nie muszę przełamywad w sobie jakiegoś 

oporu, zniechęcenia, tylko po prostu z tą energią wchodzę i naprawdę to się czuje. Znaczy ja mam 

wrażenie, że tak jak my jesteśmy w stanie wyczud emocje klienta tak klient czuje nasze emocje i 

jeżeli widzi w nas przekonanie, energie, tak, a nie: ty przyszliśmy, żeby panu sprzedad ten produkt 

na pewno jest dla pana dobry… No to sory, nikt nie, nie będziemy wiarygodni, tak? 

 

Ada: A ostatnio jak byłyśmy tutaj w firmie, to miałyśmy okazję zaobserwowad, jak zos.. jak chyba 

udało się podpisad jakąś bardzo ważną umowę pani koleżance. I czy np. to , jej sukces jakoś 

wpłynął na panią?  

 

Kabi: Ja myślę, że nie tylko na mnie, na wszystkich, na cały zespół, dlatego bo sukces każdego z nas 

przekłada się na sukces yy zespołu i pokazuje że można, że jeżeli coś nawet się wydaje że jest 

trudne, że mm rozmowy z tym klientem trwały dosyd długo, yy to znaczy że trzeba, pokazuje jak 

gdyby ścieżkę, że trzeba czasu, cierpliwości, wytrwałości, yy pracy z klientem, żeby to zaufanie 

klienta zbudowad, żeby wyczekad kiedy on znajdzie czas, i że wtedy jest sukces. Tak, uczy 

cierpliwości, pokory i wytrwałości, ale super nakręca. Bardzo pozytywnie.  

 

Ania: A czy jeżeli właśnie zdarzy się taki dzieo, że jest dzieo przygnębienia, drażliwości, to czy np. 

właściciele firmy w jakiś sposób pomagają pani zniwelowad takie emocje?  
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Kabi: Ee ja myślę ze od samego rana przez to że wszyscy są w firmie uśmiechnięci, pozytywnie 

nastawieni ja i nawet jak widza, że ktoś ma słabszy dzieo to nie oceniając ale mobilizują na 

zasadzie: a ile telefonów dzisiaj wykonałaś? No i tak głupio powiedzied,że za mało i to już 

mobilizująco, to nie jest ocena, nie ma oczekiwania tak naprawdę na odpowiedz, tylko samo 

pytanie odbija się we mnie, kurczę no za mało wykonałam tych telefonów, to nie fajnie no, no i to 

mnie mobilizuje. 

 

Ania: A czy na początku spotkania z klientem trudno określid na jakich jego emocjach trzeba 

zagrad, aby osiągnąd sukces? 

 

Kabi: Mi się wydaje, że to jest jeden z trudniejszych elementów. Byd może mam zbyt małe 

doświadczenie, żeby tak pstryk i wyłapywad emocje. To jest też dosyd, no tutaj to trzeba bardzo 

uważad, dlatego bo bardzo często my widząc klienta zakładamy coś, przekładamy tak jakby to, co 

my myślimy na temat klienta, na to, co on myśli. A bardzo często, myślę że pół na pół, to się mija z 

rzeczywistością. Jeżeli coś założymy, że ten klient przypomina coś, będziemy mu chcieli na siłę 

wcisnąd to, a on myśli zupełnie o czymś innym, to on będzie się przed tym bronił, bo to, i stawiał 

opór, bo to nie jest zgodne z jego potrzebami, oczekiwaniami, my będziemy coraz bardziej 

naciskad, bo będziemy widzieli jego opór, i tak naprawdę, to co chyba jest istotą, to po to , żeby 

wyczud intencje, żeby wyczud oczekiwania i potrzeby, to trzeba bardziej słuchad i pytad, pytad i 

uważnie słuchad, niż narzucad to, co się myśli.  

 

Ania: A to w takim razie, czy po powrocie do domu odcina się pani od emocji związanych z pracą, 

czy przeżywa je pani po raz drugi?  

 

Kabi: <Śmiech>Ee, jak są fajne emocje mi towarzyszą w pracy, to podobnie jak z domem, jak fajne 

emocje wynoszę z domu do pracy, to staram się je podtrzymywad, i podobnie jeżeli fajne emocje 

towarzyszyły mi w pracy to staram się ten entuzjazm przenieśd do domu, gadając i nakręcając się 

dodatkowo na następny dzieo np. Yy, a jak są takie emocje właśnie że aa coś założyłam, coś mi nie 

wyszło, coś wyszło nie tak jak chciałam, to staram się odcinad. 

 

Ada: A czy rozmowa z kolegami z zespołu pomaga pani zniwelowad negatywne emocje? 
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Kabi: Yy, bardzo często bo albo przez żart albo nie wiem czy no mam to powiedzied, ale w czasie 

rozmowy telefonicznej jak przedrzeźniamy czasami po rozłączeniu z klientem czyli to trochę 

parodiujemy klientów, trochę, no prześmiewamy te nasze rozmowy to to powoduje ze gdzieśtam 

nie ma narastania tych emocji takich, no i chyba tak. 

 

Ania : A w jaki sposób wyzbywa się pani emocji po spotkaniu przed kolejnym spotkaniem – jest 

jakiś  

sposób ? 

 

Kabi: Mm ja to sobie radzę w ten sposób, że każde spotkanie to jest nowe zadanie. Absolutnie 

startujemy od zera. Jeżeli, to cały czas będę podkreślała, jeżeli tamto spotkanie zakooczyło się 

sukcesem, albo było fajne, no to nastraja tak optymistycznie, energetycznie i jest ok, tak, no 

ułatwia. Natomiast jeżeli było takie, przebiegało obojętnie, albo przebiegało tak, że po prostu 

trzeba było z klientem jak przepychanie stojącego oporem muru, a już najgorzej jak jest chyba, tak 

jak przebiega… 

 

Ania: Dobrze a czy jest nam pani w stanie powiedzied, w jaki sposób jest pani motywowana przez 

swoich liderów do pracy? Już po części pani powiedziała, jakby może jeszcze jakieś, przez te 

pytania, tak, ile telefonów wykonała pani w ciągu dnia, czy jakiś inny sposób?  

 

Kabi: Ee, przez co? Przez optymizm, przez budowanie wiary, że to jest kwestia czasu, że to jest 

kwestia cierpliwości, że to jest kwestia wytrwałości, że to jest kwestia statystyki, że trzeba 

przebrnąd przez ileś spotkao, żeby było to kolejne pierwsze skuteczne, kolejne skuteczne, ee przez 

ich postawę, że pokazują, że im się zawsze chce, mm że… ja chyba nigdy nie słyszałam żeby ktoś 

przyszedł i mówił: aa niefajne spotkanie, żeby narzekał, nie słyszałam czegoś takiego. Jak jest 

spotkanie, które nic nie wniosło, albo nie rokuje jakoś tam kolejnych spotkao rozwojowych, 

rozwojowych sytuacji z klientem, to po prostu było, odbyło się, ok, lecimy dalej. Ee, jak komuś uda 

się umówid np. 3 czy 4 spotkania to jest informacja przekazywana: o, tutaj dzisiaj jest dobry dzieo, 

bo dziewczynom się udało umówid 3 czy 4 spotkania. To mobilizuje, że nie zakładamy: aha, dzisiaj 

jest poniedziałek, to wszyscy klienci w ogóle nie mają gadad przez telefon, tylko jak komuś się 

udało, tzn. że to nie jest zły poniedziałek, tylko kwestia tego,  że jeszcze nie trafiliśmy na tego, 

który chciał nas posłuchad.  
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Ania: A czy uważa pani, że to jest tak, że yy ma pani zły dzieo, ale wchodzi pani do firmy i musi 

jakby tak trochę nałożyd maskę i że wszystko ok, zapomnied o problemach prywatnych? 

 

Kabi: Ja nie wiem czy to można nazwad maską. Nie wiem czy bym nazwała to maską. Po prostu 

wchodzę i chcę wejśd z pozytywną energię, czy to jest maska? Nie nazwałabym tego maską.  

 

Ania: A nie jest to trudne?  

 

Kabi: Mm, mnie pomaga. 

 

Ada: A czy pani koledzy zawsze przychodzą z pozytywną energią? 

 

Kabi: Nie, ale wtedy wystarczy się do nich pouśmiechad, tam pożartowad i można ich nakręcid na 

pozytywne myślenie.  

 

Ania: A co panią osobiście najbardziej pozytywnie motywuje do np. wykonania kolejnego 

telefonu? 

 

Kabi: Udany telefon. Jak jest fajna rozmowa, to… albo jak jest taki dzieo że naprawdę trafia się 

kilka fajnych… są takie dni że po prostu super się rozmawia. I każda udana kolejna albo 

sympatyczna albo przyjemna rozmowa nakręca mobilizuję i to jest naprawdę. I wtedy np. się nie 

chce wychodzid, bo takie dni się rzadko.. znaczy rzadko. Jak się trafi taki dzieo to trzeba go na 

maksa wykorzystad, bo yy bo tak naprawdę to chyba taka pozytywna rozmowa buduje w nas 

przekonanie, we mnie, tak, buduje przekonanie, że można, że klient słucha, yy że można, że byd 

może akurat tego dnia moja energia jest przekonywująca, że przez telefon i  w związku z tym 

jestem w stanie przekonad chociaż na chwilę słuchania, tak.  

 

Ania: A co w sytuacji gdy nie ma tych udanych telefonów, gdzie jest kilka, kilkanaście telefonów 

nieudanych w ciągu dnia, to co w takich sytuacjach panią motywuje?  

 

Kabi: No to trzeba wykonad pracę za sobą i nad sobą. Popatrzed na kogoś, komu wychodzi. 

Czasami jest tak, że pomimo, że dzwonię ileś czasu, to wchodzę do dziewczyn i może jakiś błąd 

popełniam prosty, posłucham jak one prowadzą rozmowę, może mnie coś natchnie. Ale to wtedy 
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trzeba coś ze sobą zrobid, żeby nie usiąśd i… ale są takie dni, że jest to bardzo trudne, no 

zwyczajnie po ludzku jest to bardzo trudne.  

 

A to nie jest właśnie bardziej dołujące, jak komuś wychodzi a mi nie?  

 

Kabi: Nie, mnie to mobilizuje, że… nie , mnie nie dołuje, mnie mobilizuje 

 

Ania: No dobrze, a w takim razie teraz trochę o wynagrodzeniu. I czy uważa pani, że 

wynagrodzenie prowizyjne wpływa na pani zaangażowanie?  

 

Kabi: No zdecydowanie, tak, no bo yy gdybym się poddawała i siedziała, to jest prosta relacja, zero 

wkładu pracy, zero pieniędzy tak? Tylko żeby to było zawsze równe,  że 100% wkładu to 100% 

pieniędzy, to by było super, tak, ale czasem się zdarza tak, że za bardzo dużo ….. 100% no a nie 

wszystko zależy od nas no. No i to jest mm to jest gdzieś no też gdzieś jest taki moment, gdzie też 

trzeba no pomyśled yy no tak, o właśnie, nie skupiad się, że coś robię źle, tylko że nie wszystko ode 

mnie zależy, nie na wszystko mam wpływ i po prostu zwyczajnie pokora. To klient kupuje, to klient 

decyduje, to klient zawsze ma rację, nawet jak jej nie ma. No to niesamowicie uczy pokory. 

 

Ada: A czy jest pani takiego zdania, że jak nie te klient to następny? 

 

Kabi: Zdecydowanie tak. I tym bardziej to, co mówię, że jak nie fajne to jak najszybciej, to jest, to ja 

nie wiem tak jak ktoś spada z konia. Spadłeś z konia, wsiądź na konia jak najszybciej, zapomnij o 

upadku, jedź dalej, nie rozpamiętuj tego, że cię boli, spadłeś – jazda.  

 

Ania: A czy ma pani porównanie pracy w tej branży w innym biurze?  

 

Kabi: Mam, mam porównanie i to jest bez porównanie, nie da się porównad. Zupełnie 

powiedziałabym że to są absolutnie dwa skrajne podejścia do tematu. Ee, tu jest mobilizowanie, 

przez pozytywne nastawienie, przez pozytywną motywację, nie robienie czegoś na siłę nie 

dokręcanie sprężyny. Tam - to było motywowanie niby też przez pozytywne nakręcanie, tylko że to 

było nakręcanie przez wyścig szczurów, tak, tam szczur zajął pierwsze miejsce, gonimy wszyscy 

szczura, wyścig szczurów. Bo punkty, bo a jak coś nie jesteśmy na ostatnim miejscu na czwartym, 

przedostatnim, powinniśmy byd na pierwszym… 
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Ania: A jeżeli by pani miała porównad jakie tam się znajdowały emocje? Tam a tutaj w tej 

kancelarii to czy jest nam pani w stanie powiedzied tą różnicę?  

 

Kabi: Nie wiem czy to nazwę emocjami, ale to co mnie tutaj najbardziej uderza, to na zasadzie 

kontrastu tutaj naturalnośd, nikt nie udaje, odbieram to że to jest po prostu zwyczajnie naturalne, 

a tam sztucznośd i udawanie. Każde emocje można udawad. Przykleid sobie uśmiech nr 6 w 

poniedziałek, nr 7 we wtorek, nr 9 na piątek mied przygotowany, ale to się czuje. Ee, bo no właśnie 

emocje to jest coś takiego teoretycznie niewymiernego, co się czuje. I nie ma żadnego udawania 

uśmiechu, to czud że to jest sztuczny uśmiech, że pod nim schowana jest złośd, że niezadowolenie, 

to się czuje. A tutaj, a ja tutaj czuję, że nawet jak nie ma uśmiechu, to ten uśmiech gdzieśtam jest 

w środku. Tak, albo przynajmniej serdecznośd, albo przynajmniej życzliwośd, albo zrozumienie 

zwyczajnie, że są dni, kiedy komuś nie wychodzi, kiedy komuś się nie chce, zrozumienie tak. Nie 

wiem czy odpowiedziałam na pytanie.  

 

Ada: Tak 

 

Ania: A mm jeśli miałaby pani np. powiedzied jak sobie radzi w sytuacjach konfliktowych? Jak przy 

próbach zawarcia kompromisu? 

 

Kabi: Ale między kim a kim konflikt? Miedzy członkami zespołu a klientem? 

 

Ada: Np. między członkami zespołu. 

 

Kabi: Znaczy ja staram się nie dopuszczad do konfliktu, bo yy dlatego bo kurczę to takie narastanie 

sytuacji niefajnej to też się czuje, można próbowad sobie jakośtam wyjaśnid. Znaczy ja tutaj w tym 

biurze nie miałam żadnej konfliktowej sytuacji, ciężko mi jest powiedzied jak bym się zachowała 

gdyby zadziało się coś takiego,  ja jestem zwolennikiem po prostu rozwiązywania i rozmowy a nie 

domyślania się o co chodzi, bo każdy sobie co innego wymyśli, domyśli i to powie jeszcze co 

najgorsze, i to potem zostaje gdzieś yy przy swojej opinii przy swoim myśleniu … 

 

Ada: A czy uważa pani swoich przełożonych za coachów? 
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Kabi: Tak. Mm, tak. 

 

Ania: A mogłaby pani to jakoś uargumentowad, dlaczego tak? 

 

Kabi:  Eee… … mm… coach to jest osoba która zadaje pytania, tak? Nie daje odpowiedzi, nie daje 

wskazówek, masz iśd taką ścieżką, tak i tak. To jest zadanie dla trenera, ee a coach zadaje pytania, 

tak, i sam sobie musi na nie odpowiedzied, i to jest najtrudniejsze, no ale właśnie na to: gdzie 

chcesz byd, co chcesz osiągnąd, w jaki sposób to można zrobid? To są pytania, które powodują to, 

że człowiek sobie musi odpowiedzied na to, każdy potrzebuje chyba innych rozwiązao dla siebie, 

każdy jest inny i mówienie że: ta droga jest jedyną słuszną, tak jak mówili w poprzednim biurze, z 

całą pewnością nie jest dla wszystkich, a z całą pewnością nie była dla mnie, bo tamta droga nie 

była moją bajką.  

Ada:  A czy czuje się pani tutaj w kancelarii yy równoprawnym partnerem czy czuje się pani jako 

pracownik, który ma nad sobą przełożonych?  

 

Kabi: Nie, równoprawny partner, i bardzo bardzo mi się podoba to, że niezależnie kto jakie zadania 

wykonuje, ma poczucie, ze każde zadanie jest ważne, że każdy z nas jest ważny żeby wykonad 

swoją robotę, tak, żeby… to sam fakt, że mówimy sobie wszyscy na ty, ułatwia takie poczucie 

równości, niezależnie od doświadczenia, od stażu pracy, od formy współpracy, od tego jaką częśd 

tej pracy się wykonuje w kancelarii, jesteśmy wszyscy na ty, i w związku z tym… nie w związku z 

tym, ale to jakby samo to niby tak czasami znaczy w większości korporacji, bo mówienie na ty jest 

takie charakterystyczne dla porozumiewania się w korporacjach, bo to ma skracad komunikację, 

ułatwiad, ale tutaj yy tutaj też, no tak, to chyba tutaj odczuwam, że to „ty” i „ty” i „ty” jesteśmy 

tacy sami. 

 

Ania: No dobra, no to tym miłym akcentem: „ty” i „ty” i „ty” dziękujemy bardzo za rozmowę. 

 

Kabi: Dziękuję.  
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ZAŁĄCZNIK NR. 5 

TRANSKRYPCJA WYWIADU Z PRACOWNICĄ, TELEMARKETERKĄ –  SANI 

 

Data: 23.12.2013r. 

Godzina: 12:00 – 12:30 

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween  

 

 

Ada: ….. współczesne koncepcje zarządzania przez emocje… 

Sani: A gdzie? 

Ada: na UW. 

Ania:  Tak. 

Sani: na Szturmowej? 

Ada: Też?  

Sani: Tak!  

<śmiech> 

Ada: To spoko fajnie. A już skooczyłaś czy dalej? 

Sani: Nieee… na drugim roku przerwałam.  

Ada: Ahaaa… 

Sani: No nic, tak wyszło, ale mniejsza. 

<śmiech> 

Ada: Spoko. Bo jakby wiemy, że twoja praca trochę się tutaj różni od agentów, bo oni mają kontakt 

z klientem ‘face to face’, że tak powiem, a czy np. w waszej pracy dzwoniąc i rozmawiając z 

klientem, czy Ty jako ta osoba po drugiej stronie, możesz jakoś wyczud emocje klienta?  

Sani: mmmm… wiesz co…. Wydaje mi się, że na pewno. Bo jeśli nawet w pierwszej chwili trzeba 

rozmawiad z klientem, jestem w stanie gdzieś tam, poniekąd, wyczud czy. Np. .. nie wiem, czy on 
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dzwoni i powiedzmy, że jest zaciekawiony ofertą z którą dzwonię, czy jest to osoba do której 

dzwonili  i on już po pierwszych tak naprawdę  słowach, już nie mówię o „dzieo dobry” tak, tylko o 

tym w jakiej sprawie dzwoni i się rozłączy czy nie wiem…. Czy się spieszy czy tak dalej. Więc ja 

osobiście tak, jestem w stanie i też wtedy nie do kooca dobre ale człowiek jest po tych pierwszych 

słowach bada często i się nastawia jakoś na tę rozmowę. Czy nie powinno tak byd, że się tak dzieje, 

no ale… 

Ada: A z jakimi klientami jest Ci najłatwiej rozmawiad – którzy wykazują jakiego typu emocje? 

Sani: mmm…. Wiesz co… w zasadzie <dłuższa cisza> nie wiem. Ciężko mi jest powiedzied z jakimi 

najłatwiej, bo staram się tak naprawdę nie traktowad ich w jakiś kategoriach tylko po prostu 

„klient-klient” konkretnie, ale…mmmmm…. No z takimi po prostu, którzy chcą rozmawiad, tak? Nie 

z takimi, którzy mmmm… po prostu ciężko, ciężko jest ich namówid, tak, mimo, że to nie jest tak 

naprawdę nic – spotkad się, porozmawiad, to jest NIC, tak? A jest ciężko czasami… 

Ada: A czy tutaj, dzięki temu, że pracujecie, że tak powiem w zespole, to z jakimi emocjami np. 

każdy przychodzi do pracy, czy to na was jakoś wpływa? 

Sani: Owszem, tak, oczywiście, oczywiście. Zawsze podkreślamy to, że najważniejsza jest 

atmosfera. Że jak wchodzisz, bo tutaj każdy jest uśmiechnięty, każdy mówi „dzieo dobry”, 

„kawka”, „herbata”, to jest tak – ja wiem… bardzo… takie… no nie wiem. Człowiek chce iśd trochę 

jak w domu tu po prostu. I to mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Też tak, mówiąc o 

wszystkich, znaczy jak mu jesteśmy we dwie, naprawdę osiem godzin dziennie i jakoś tak czuję, że 

Ewa jest zmęczona, czy jak widzę, że jej się nie chce, że coś ją zdenerwowało, to ja automatycznie 

też takie myśli  „Kurczę mi też się nie chce”, ale nie, ale my też mamy dużą świadomośd tego,  że 

„kurczę – nie, nie, wcale nie jestem zmęczona przecież, tak? Po prostu mi się nie chce, tak?”. Ale 

nie, dobra. Działamy. Tak. No i ona – i ja, jesteśmy w stanie się obie ogarnąd i tak to nazwę. Także 

to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o emocje. No i również to jakie tam idą sytuacje z góry. 

Mamy świadomośd, że jesteśmy podstawą wszystkiego tutaj, że jeśli nie ma spotkao to nic się nie 

kręci, i nie wiem, ktoś siedzi cały dzieo i mimo, że powinien robid coś innego, tak? I to wszystko 

spoczywa na nas – także to odpowiedzialnośd i jest taka duża, no ale z drugiej strony, to nie jest 

tak, że ktoś mówi „umawiajcie, umawiajcie, umawiajcie”, tylko po prostu motywuje nas do… w taki 

pozytywny sposób, tak? To jest bardzo ważne.  
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Ada: A rozmawialiśmy właśnie z prezesami. Oni nam powiedzieli o was, że właśnie wasza praca 

jest tutaj najważniejsza. I czy czujesz np., że od nich z góry, że oni Cię motywują do pracy i jakby 

przekazują Tobie jakieś  takie emocje, które Cię motywują do pracy? 

Sani: Taaak, tak. To jest w ogóle… jeśli chodzi o naszych szefów, bo nie wiem oczywiście jak jest… 

no może poniekąd zdaję sobie sprawę jak jest w innych firmach, ale spotkałam się z czymś takim, 

że szef to jest po prostu szef i on mówi Ci tak, i tak ma byd i nie oczekuj niczego innego, tak? A tu 

jest inaczej, bo zawsze możemy porozmawiad i nawet jak mamy jakiś tam gorszy dzieo czy też, no 

niekoniecznie związany z pracą, prawda, tylko też nie wiem, z pewnym życiem osobistym, to jest 

po prostu też, poniekąd przyjaciel, tak? Więc wydaje mi się, że ma ogromne znaczenie i że to nie 

jest tak, że oni np. tak to nazwę, że cisną nas, żebyśmy jak najwięcej spotkao umawiały, ale też 

myślę, jest to istotne dla nas, prawda? No bo nasza praca jest zależna od naszych wyników, po 

prostu. Jak każdego tutaj.  

Ada: No a właśnie nie wiem tego do kooca, bo wiemy, że są szkolenia też w firmie i czy wy też 

brałyście udział np. w takich szkoleniach? 

Sani: Jeśli chodzi o takie…mmmmm… typowo tutaj tak, produktowe, czy też nie, no to na początku 

pracy, tak? Mmm…. Natomiast takie motywacyjne to myślę, że we własnym zakresie. 

Ada: A na przykład zauważasz jakieś konkretne techniki motywacji, które są stosowane tutaj w 

firmie?  

Sani: Mmmm….nie wiem czy też na tyle znam te techniki motywacji, żeby je zauważad tutaj. No na 

pewno to jest tutaj nagrody, tak? Jeśli chodzi o to tak, np. teraz udało nam wygrad się dwie 

wycieczki do Egiptu, więc to było dla nas ogromną motywacją, żeby działad, żeby właśnie podnosid 

się i jednak nie mied tych gorszych dni, że mi się nie chce i mam po prostu wywalone na wszystko i 

„jakoś ten dzieo minie”, tak, do 17 i wyjdę do domu, więc nie, tylko jednak myślę o tym tak  

„kurczę ale jeden dzieo taki, a jak jeszcze jeden mi się taki zdarzy? A jak jeszcze jeden? To już 

gdzieś tak ucieka ta nagroda”, więc jest tam gdzieś istotne, tak, zresztą zależy też kto na co stawia, 

ale akurat tutaj tak, a z innych motywacyjnych… myślicie o czymś konkretnym? 

Ada: Nie. 

Sani: Aha…. 

Ada: A jak myślisz ogólnie, jakie emocje u klienta wywołuje wasz telefon? 
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Sani: Mmmm….. dużo osób podkreśla to, że dzwonimy z takim bardzo pozytywnym nastawieniem 

do ludzi i to jest widoczne, tak? I słychad to też, jak my do niego dzwonimy, po prostu. Ja jestem 

też taką osobą, że już mówiąc o mnie, że, ja to bym się określiła, że ja dzwonię do klienta i 

„tititiitititititi”i faktycznie – to jest taki jego miły przerywnik w ciągu dnia, że ktoś zadzwoni i jest 

dla niego miły – nawet niekoniecznie go to interesuje, ale miło jest po prostu porozmawiad, tak? 

Że to nie jest np. że na te 9-10 miesięcy, tylko 2 razy zdarzyło mi się, że spotkałam niemiłą osobę i 

to po prostu była bardzo niemiła osoba i pewnie była niemiła dla całego świata, nie tylko dla mnie. 

A jeśli chodzi o takich klientów, którzy nawet mówią nie, to oni to mówią w taki miły sposób, tak? 

Wiesz, nie obrażając mnie absolutnie i też zdarza się „oj, przepraszam, że nie pomogę, ale nie, 

naprawdę nie jestem zainteresowany” i to jest wręcz aż tak, że jestem dla nich tak miła i tak 

sympatyczna, że jest im ciężko odmówid, mimo, że jest to kompletnie temat nie dla nich, tak?  

Ada: To musisz im bardzo pozytywne emocje przekazywad, słowo. 

<dzwoniący telefon> 

Sani: mogę odebrad?  

<chwilę później> 

Ada: A czy na przykład tutaj, jak nie wiem np. zdarza Ci się słabszy dzieo, że np. rozmowa z 

kolegami z zespołu Ci pomaga… 

Sani: No pewnie, że tak! 

Ada:…żeby się podnieśd i żeby było lepiej? 

Sani: Tak. Mi się zdaje, że najważniejsze, żeby mied też tutaj takie osoby, z którymi w ogóle można 

porozmawiad teraz, i to są takie osoby, które po prostu znają tą sytuację tak, te są, siedzą tutaj 

obok, one doskonale wiedzą, jak klient potrafi czasem, no nie wiem, takie dążenie za tym klientem, 

który gdzieś tam się oddala i nie ma tego spotkania i się oddala, a to się przełoży, a to coś tam, i to 

potrafi czasami zdołowad, no bo to jest jednak gonienie za człowiekiem, no nie ukrywajmy. 

Natomiast bardzo ważne jest to, żeby usiąśd, porozmawiad, i „no kruczę, ja też mam tak! Też mam 

tak, że jednak coś tam nie wyszło, było jakieś słabe spotkanie, w ogóle bez sensu, bo ja jechałam 

przez pół miasta, a to i tak było bezsensu”.  No ale trudno, tak właśnie zawsze żartujemy, że jest 

Asia, która ma beznadziejny dzieo, i  nic jej się nie chce i tak dalej, i ktoś do niej pochodzi: „uspokój 

się!”, a ona: okej, już jest dobrze, wiesz… także, no, to jest bardzo ważne, żeby po prostu mied 



109 | S t r o n a  

 

kogoś, no może nie do kooca, jakby to powiedzied, bo na mnie taki w cudzysłowie „ochrzan” nie 

działa, tylko po prostu porozmawia, w ten sposób. Dopóki sama nie doświadczę  tego, jakoś nie 

mogę się odnaleźd w tym jak coś tam mi nie idzie. 

Ada: A czy np. zdarza Ci się, że przenosisz emocje z pracy do domu i w drugą stronę? 

Sani: Mmmmm…. <śmiech> 

Ada: czy potrafisz się tego wyzbyd? 

Sani: Nie, ja akurat nie. U mnie jest tak, że jak jest mi źle, to jest mi źle po całości, tak. Jak mam zły 

humor to przychodzę też… Znaczy przychodzę, byd może tak. Czasami zdarza mi się wejśd, że jest 

coś nie tak i tak dalej, ale jak już siadam do komputera i wiem, że jest ten czas i też mam właśnie tą 

świadomośd, mmmm… bo często powtarzamy sobie to „nie mów takich  rzeczy” albo „nie chcę mi 

się”, tak to słynne „nie chce mi się” albo „kurczę ale mnie zdenerwował” – przestao, nie myśl tak, 

on Cię w ogóle nie zdenerwował, tak? Przecież, w ogóle czegoś takiego nie było – a no tak, dobra, 

no to nie, to już koniec, nie ma tego tematu, no i już, ruszamy od początku, po prostu.  

Ada: A pracowałaś kiedyś gdzieś indziej, też, że to tak nazwę, w takim call center? 

Sani: Call center? No wcześniej tak. 

Ada: I jak porównasz np. tak jakie emocje z którymi spotykasz się tutaj, do czegoś, do właśnie 

takiego innego?  

Sani: Tamto call center to naprawdę call center to było. I niestety Twoja przestrzeo życiowa to był 

metr na metr, osiem godzin dziennie i wymagano od Ciebie żeby co najmniej pięd godzin dziennie 

rozmawiad i dodatkowo szef, to po prostu szef – który narzuca Ci coś tam, jakiś wynik taki… i tyle, 

musisz to zrobid, tak? No bo jak nie to są tam jakieś… no tak, konsekwencje – godziny czy jakieś 

tam inne małe motywacje. To jest w ogóle kosmos, tego to tym w ogóle nie nazywała call center. 

To nie zasługuje, żeby to tak nazywad, tak? No więc, tak… zdecydowanie…  

Ania: A Ty jak się motywujesz do wykonania kolejnego telefonu, bo wy wykonałyście 7 tysięcy 

telefonów, tak? Z czego umówionych spotkao 300?  

Sani: 500. 300 odbytych. 

Ania: Więc to naprawdę musi byd duża motywacja. 
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Sani: Znaczy, ja i Ewa mamy tak, że po pierwsze to lubimy rozmawiad, z tymi ludźmi, a po drugie 

wiemy, do czego dążymy. Mamy określony plan, ile chcemy w tym miesiącu osiągnąd, ile zarobid, 

ile umówid, tak, i wszystko. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mied ten cel. Nie tylko ile się 

zarobi – ile będę miała, tyle będę miała.  

Ada: A wy też pracujecie w systemie prowizyjnym i myślisz że jak to pomaga w zaangażowaniu 

pracownika?  

Sani: Mmmmm... Myślę, że… Ja w ogóle jestem tego zdania, że kto nigdy nie poznał prowizji, nie 

sprawdził się w prowizji, to może byd uprzedzony i do kooca świata, mimo, że mógłby byd 

najlepszy na świecie w tej prowizji. Mi się akurat zdarzyło tak, że moja pierwsza praca przez 

przypadek okazała się byd prowizją, o czym dowiedziałam się jakiś tydzieo po tym jak tam 

pracowałam, ale że bardzo chciałam pracowad i szukałam czegokolwiek, po prostu zostałam. I 

okazało się, że super, że po prostu byłam akwizytorką, więc to było… jak moja mama usłyszała, że 

jestem akwizytorką i że wchodzę gdzieś tam ludziom, to mi kazała się tego samego dnia zwolnid. 

Więc, słuchajcie, ja się w tym idealnie sprawdzałam, bo wchodziłam gdzie się da, miałam też taką 

sytuację, że weszłam do sądu i kurczę no, nie wiem jak tutaj wejśd, no bo, tutaj ochrona, 

spojrzałam na tablicę, jakieś nazwisko babki, w pokoju którymś tam wiesz, no tam powiedziałam 

temu ochroniarzowi, że to jest moja ciotka, że ja coś tam od niej potrzebuję, no to na pięd 

minutek. Szybko czmychnęłam i zanim tam, wiesz, przyjrzeli się, że ja sobie krążę od pokoju do 

pokoju, to już zdążyłam zarobid sto złotych, no więc w ciągu dwudziestu minut chyba. No i tak 

ochrona w koocu mnie wyprowadziła za rękę, więc trochę stresujące, no ale faktycznie i 

sprawdzałam się tam. No więc, tutaj przyszłam i się dowiedziałam że to jest prowizja no to się tego 

nie bałam, a wiem, że mnóstwo osób mogłoby tu pracowad, czy gdzieś indziej na prowizję, tylko 

ludzie są tacy, że jak nie dostanę tej stałej, nie wiem ile tam chcę – dwa, tysiąc piędset, czy ileś 

tam, tylko muszę sobie zapracowad na to, no to jednak wolę sobie siedzied i mimo wszystko te 

pieniądze mam, no wiec tak myślę że… A ty pytałaś, tak, czy to jest bardziej motywujące?  

Ada: Jak to na zaangażowanie pracownika wpływa? 

Sani: No myślę, że z jednej strony masz więcej tym chcesz więcej, no a po drugie też są tak… no… 

to przynajmniej ja tak mam, że jeżeli udało mi się osiągnąd, np. jednego miesiąca taki wynik, to 

czemu nie mogłabym tego powtórzyd, skoro wiem, że mnie na to stad… także jest to bardzo 

istotne, w tym przypadku. 
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Ada: A wy pracujecie tak, tam, w dwójkę  i zdarzają się wam jakieś konflikty. 

Sani: <kręci głową> 

Ada: Nie, nie ma tak, że… takich właśnie negatywnych emocji czy czegoś? Jesteście tak dobrane 

fajnie, że… 

Sani: Jeśli chodzi o konflikty, między nami to nie, nigdy, nie kłóciłyśmy się nigdy, znaczy tam, może 

tam jakieś słowo powiedziane, ale to też nie,  nie nazwałabym tego w ogóle konfliktem, nie. Ale to 

te emocje tak totalnie między nami, tak? Czy mówisz o tym temacie nastawienia, że jak jest czyjeś 

nastawienie, to ja się też tak nastawiam negatywnie, no to tak. Ale w ten sposób, to ja nie wiem, 

nie, nie ma czegoś takiego. Wręcz przeciwnie.  

Ada: Nakręcacie siebie wzajemnie? 

Sani: No i też to, że ten plan miałyśmy do wykonania razem, prawda, no dobra słuchaj, dzwoo, bo 

jak ja przez Ciebie nie pojadę do Egiptu. Po prostu wiesz… Tak że to… 

Ada: A nazwałabyś waszych prezesów couchami?  

Sani: Mmmm…. Wiesz co? Myślę, że takimi… jeśli chodzi o samo bycie człowiekiem, to, że mają 

sukcesów w tym co robią, w tym biznesie, bo to nie jest naprawdę łatwe, to myślę, że są 

najlepszymi, jakich sobie można wyobrazid. Nie wiem o czym konkretnym myślisz, o takim że dają 

wskazówki co do dzwonienia? Myślę, że też tak, oczywiście, tak. Znaczy… oni też mają bardzo, 

bardzo taki bogaty, taką bardzo bogatą wiedzę, na temat tego jaki klient jest, jaki potrafi byd, co 

mu więc służy, to co chce itd., więc też bardzo dużo rozumieją no i faktycznie też wiele z tego co 

czasami nawet przypadkiem, w ciągu gdzieś tam rozmowy się usłyszy, no faktycznie miał rację, 

miała rację… więc no myślę, że tak. No i jeśli chodzi o takich nauczycieli życia i w stosunku do ludzi, 

bądź do klienta, do poszanowania klienta, to jest… myślę, że najlepsi jakich można sobie 

wyobrazid. 

Ada: A myślisz, że istnieje coś takiego jak zarządzanie emocjami? 

Sani: No wiesz… zdaje sobie sprawę, że coś takiego istnieje, ale nie wiem do kooca czy ja tego 

doświadczyłam, wiesz? Więc nie wiem, czy mogłabym o tym mówid, bo może i tak, ale nie zdaję 

sobie z tego sprawy, w ten sposób. Ale na pewno istnieje, tak.  

Ada: A jakimi, jakbyś miała określid swoją osobę, jakie emocje Ciebie najbardziej charakteryzują? 
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Sani: <śmiech> Myślę, że to już widad, tak, że po pierwsze mówię dużo, bardzo dużo, nie wiem czy 

kiedyś oglądałyście filmiki z wróżbitą Maciejem, no właśnie, to często mi ludzie mówią, że jestem 

dosłownie tak jak on, jak zaczniesz to już po prostu tutu-tutu-tu, no i myślę, że jestem bardzo 

pozytywna, tak, znaczy ten, jakiś czas temu, a mówienia jakiś tam miłych rzeczy i tak dalej, że 

jestem promyczkiem tutaj, że zawsze wpadam i się śmieję i coś robię i jestem tak pozytywnie, więc 

to na pewno jest super słyszed takie słowa o sobie, tak,  no i też jeśli chodzi o dobranie z Ewą, ale z 

kolei, ona jest bardziej opanowaną osobą, jest raczej stonowana, spokojna, więc myślę, że tak się 

uzupełniamy akurat.  

Ania: A tak jakbyś miała powiedzied np. jeżeli już widzisz, obserwujesz tak, funkcjonowanie w 

branży i te spotkania to byś bardziej powiedziała, że właśnie taki agent, ma byd właśnie bardziej 

taki podchodzący emocjonalnie do klienta czy powinien byd taki bardziej stonowany? 

Sani: Wydaje mi się, że to zależy od tego, na jakiego klienta trafi, bo wiem, też to, że ja dzwonię, 

no zawsze dzwonię tak, chcę byd miła i sympatyczna dla tego człowieka i nie do wszystkich to 

trafia, tak? Bo są ludzie, którzy to odbierają źle, tak? Nie, nie będą niemili, ale wiem też że tak nie 

do kooca im się to podoba. Tak samo jak nie wszyscy ludzie lubią np. taki styl bycia, nie wiem czy 

tak to można nazwad, ale takie cechy charakteru. Więc myślę, że może nie od początku, no bo 

wiadomo, że nie pójdę na spotkanie i widzę, że ktoś siedzi, to już nie będę wiedziała od razu jaki on 

jest, tylko w trakcie rozmowy będę się dostosowywad bardzo, do ludzi. Także to jest istotne, takim 

trochę kameleonem trzeba byd – jak widzę że facet coś ma ten, to ja muszę byd taka, żeby wyjśd 

naprzeciw jego potrzebom – więc no nie mogę byd zawsze taka jak chcę, ponieważ muszę byd 

bardzo elastyczna. Również zdaję sobie sprawę, z tego że, to nie jest tak, że robię tak i koniec. Są 

oczywiście takie sztuczki czy tam nie wiem czy to można tak nazwad, no i po prostu, mój sposób 

prowadzenia rozmowy i tak dalej, no i nie uważam, że on podziała na każdego i koniec, tak? 

Uważam, że można go zawsze zmodyfikowad i właśnie dostosowad do tego człowieka, bo to jest 

istotne. 

Ada: A myślisz, że praca w takiej firmie może wypalad emocjonalnie?  

Sani: Myślę, że już nadchodzą takie dni, że cytując właśnie jedną koleżankę „poodcinam wszystkie 

te kable i spadam”, tak? Po prostu koniec świata i tego wszystkiego i marzy się o tym, żeby już nic, 

nikt od Ciebie nie chciał, żebyś nie musiała rozmawiad już z żadnym człowiekiem i tak dalej. Ale 

myślę, że każda praca ma jakieś tam swoje minusy, tak? No tu jest tak trochę specyficznie, no bo 

jednak… No to jest tak, jak powiedziałam a propos przed chwilą – musi dostosowywad cały czas, 
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coś ten klient chce, coś mu nie pasuje, coś wiesz… i musi dostosowywad i zmieniad i biegad za nim, 

itd, więc myślę, że na pewno ma to ogromny wpływ. A z drugiej strony jak już uda się, w koocu 

złapad to jest szalona satysfakcja, więc gdzieś tam to się rekompensuje… to wszystko. A co do 

wypalania? To nie wiem, człowiek jest bogatszy o wiele znajomości i kontaktów.  

Ania: Mamy coś jeszcze? 

Ada: Nie, no super.  

Sani: To się nagrywało? <śmiech> 

Ada: Nie będziemy tego nigdzie puszczad, jeśli już to jakiś urywek, czy coś, tylko na prezentację, 

więc…  

Sani: Spoko. 

Ada: Dziękujemy.  
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ZAŁĄCZNIK NR.6 
 

TRANSKRYPCJA WYWIADU Z PRACOWNICĄ, AGENTKĄ – GUSTO 

  

Data: 28.12.2013r.  

Godzina: 11:30 – 13:30  

Miejsce: Siedziba firmy Danween – Las Danween  

 

 

Gusto: Ubrałam się dzisiaj niebiznesowo.  

 

Ada: A to nie szkodzi. 

 

Gusto: Już mi się nie chciało dzisiaj biznesowo ubierad 

 

Ada: A właśnie macie tutaj takie wymogi właśnie a propos ubrania? 

 

Gusto: Tu? Nie, ale sama nasza praca musi, no jak pracuje się w finansach i spotyka się z klientem 

to, no wypada żeby byd ubranym biznesowo. To no lepiej się jest odbieranym przez klienta.  

 

Ada: A ja właśnie się np. zastanawiałam czy tutaj w firmie jest np. coś takiego jak casual day, macie 

coś takiego? Że np. przychodzicie luźno ubrani - spotkałam się z tym np. w innych korporacjach. 

  

Gusto: Nie. To jest w korporacjach, znaczy tam gdzie nie mają styczności takiej z klientem, to jest 

ok, oni sobie mogą taki styl przybierad, natomiast tam, gdzie się pracuje bezpośrednio z klientem, 

tam obowiązuje strój biznesowy. I tu każdy kto przychodzi do tego biura, no to musi mied strój 

biznesowy, ze względu na to, że inni klienci, do innych przychodzą klienci. I tak no, my tutaj jakoś 

nie trzymamy takich sztywnych reguł,  ale staramy się no byd ubranym w miarę elegancko. 

Natomiast w poprzedniej firmie, w której pracowałam, obowiązywał taki no strój biznesowy jak ja 

to mówię – jak zakonnica, czyli szara marynarka, biała albo niebieska bluzka, to jest przesada, no 

Ada: I to było w tamtej jednostce czy w jakiejś innej firmie? 

 

Gusto: Tak, w tamtej jednostce 
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Inna pani z biura: A powiedz jeszcze, że były plakaty w kuchni powieszone, dotyczące jaki był 

kanon ubierania, to mnie bardzo śmieszyło, kojarzysz? 

 

Gusto: Tak tak tak, był taki, także w poprzedniej firmie to w ogóle było tak, że wisiało, w kuchni 

wisiały zdjęcia kobiet i mężczyzn, jak powinien wyglądad strój biznesowy. No dla mnie to był taki 

strój stewardessy, także ten… Noo to trzeba mied jakiś, trzeba mied to wyczucie, no. 

 

Ada: A właśnie takie obrazki na ścianach, tego typu jakby próba przekazu jakiejś informacji, 

wpływało to jakoś na panią?  

 

Gusto: Nie, na mnie nie.  

 

Ada: a na zespół cały myśli pani że to była skuteczna metoda? 

 

Gusto: Nie wiem. Naprawdę, nie umiem tego powiedzied, czy, nigdy się nad tym nie 

zastanawiałam, ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy  

 

Ada: Ja się tak po prostu wypytuję z ciekawości 

 

Gusto: Nie, na mnie to nie miało wpływu, ale myślę, że bardzo istotną rzeczą jest estetyka. Czyli 

biuro musi byd ładne, estetyczne. Jeżeli biuro jest brzydkie, no ludzie się tam źle czują. I tam nie 

będzie pieniędzy. Pieniądze będą tam, gdzie jest elegancko, czysto, ekskluzywnie.  

 

Ada: Ale no my nie mamy teraz za bardzo możliwości zobaczyd tamtego biura, to jakby mogła nam 

Pani je tak opisad, trochę jak to wygląda, żebyśmy też mogły sobie właśnie zwizualizowad i np. 

porównad z tym? Bo my tutaj weszłyśmy do tego biura i miałyśmy wrażenie właśnie takiej prostoty 

np. i że to jest bardzo fajne, że jak weszłyśmy to nie zostałyśmy niczym przytłoczone, np. jak się 

wchodzi do niektórych miejsc. I mogłaby nam pani tak krótko scharakteryzowad? 

 

Gusto: Znaczy tam było bardzo dużo biurek, zgromadzonych w małych pomieszczeniach, ciągle był 

bałagan, bo przychodzili różni ludzie, nie, tam nie ma stałych biurek, tutaj każdy z nas ma swoje 

biurko. Więc dba o to biurko, żeby było czyste. Tam były biurka, kto przychodził to siadał, więc tam 
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był ciągle bałagan, ciągle porozrzucane jakieś tam, no jakieś papiery no. Generalnie chaos taki, 

chaos, nikt nie dbał o to, kwiatki były, miały zgniłe liście, jakieś tam suche, ja czasem je 

obrywałam… No biuro, znaczy biuro urządzone w standardzie taki, jak są biura urządzane, w 

Danweenie, wszystkie biura tak samo są, podobnie są urządzone, natomiast no nikt nie dbał o to, 

żeby tam był porządek no, żeby było estetycznie. Kwestia estetyki takiej.  

 

Ada: Czy kwestia właśnie tego braku estetyki i tego jak to biuro wyglądało wpływało jakoś na 

panią? Na pracę? 

 

Gusto: To tak. To wpływa na ludzi. Dlatego bo to powoduje chaos. Jak się wchodzi do 

pomieszczenia gdzie jest chaos, tzn. jest pełno na biurkach papierów, ja już nie mogę sobie tego 

jakoś już przypomnied, ale jakieś paczki stoją, bo gdzieś przywieźli w jakichś paczkach papiery i one 

stoją, nikt tego nie sprząta, nikt tego nie rozpakowuje i to tworzy taki chaos, ludzie się w tym źle 

czują, tak jak mówili, mówili że się tam źle czują.  

 

Ania: A powiedziała pani, że to było zarządzanie przez strach, w tamtej firmie, tak? Czy mogła by 

nam pani rozwinąd tą tematykę, że w jaki sposób to było zarządzanie przez strach?  

 

Gusto: Yy to w tamtej firmie zmienił się parę lat temu dyrektor regionalny, czyli na całą Polskę 

dyrektor, który zarządzał wszystkimi oddziałami w Polsce. I to jest człowiek, młody człowiek 

zresztą, dlatego ja nie wiem gdzie on się tego nauczył, bo ja myślę, że świat zmierza zupełnie w 

innym kierunku, że takie metody zastraszania no to były w XX wieku i teraz się od tego odchodzi, a 

on takimi metodami zarządza. Tzn. standardy są we wszystkich biurach wprowadzane przez niego. 

On jak objął to stanowisko, to natychmiast bardzo dużo ludzi powyrzucał, bo nie chcieli się 

podporządkowad jego regułom. Tzn. on wprowadził pewne standardy, gdzie ludzie przez 10 lat 

pracowali zupełnie inaczej, on powiedział: tak ma byd i już. Wiele osób nie zgadzało się z tym, wiec 

po prostu jak się nie zgadzały to zostawały zwolnione, nieważne na jakich stanowiskach, czy 

dyrektor czy kierownik czy specjalista, zostawali zwolnieni. Wiec już w ten sposób zasiał taki strach 

wśród ludzi, że jeżeli mówi się coś inaczej to się jest zwolnionym i to zostało gdzieś tam u ludzi w 

podświadomości, zaczęli się bad, yy generalnie no tak skracając już, to rekrutację prowadzi 

pokazując ludziom, że mogą tu zarobid duże pieniądze, bo praca w tego typu firmach jest 

uzależniona od prowizji, tu nie ma etatu, są prowizje, czyli ludzie mają własną działalnośd 

gospodarczą i wynagradzani są prowizyjnie. I, a wymaga się od nich, tzn. on to wprowadził – takiej 
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pracy jak na etacie, czyli mają przychodzid na 9, wychodzid o 17, robid pewne rzeczy wg pewnych 

standardów, które dla mnie są w ogóle bezsensowne, bo ja pracuję trochę dłużej niż ten pan w tej 

branży i wiem, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Ee, i jeżeli ludzie nie podporządkowują się 

temu, to są zwalniani i teraz każdy ma 2 kwartały, jeżeli w 2 kwartałach nie wykaże się 

odpowiednią sprzedażą, to też jest zwalniany. Czyli to już, zastraszani poprzez to, że będą 

zwalniani, teraz tak: nie dosyd, że przychodzisz do nowego zawodu, bardzo trudnego, bo to jest 

praca z klientem, czyli trzeba tak: najpierw zdobyd kontakty do klientów, potem umówid spotkanie, 

co jest naprawdę bardzo dużą trudnością, to trzeba mied niesamowite umiejętności, my mamy 

tutaj zatrudnione osoby, które tylko to robią. I żeby umówid spotkania z ludźmi już jak się umówi 

to spotkanie, to poprowadzenie tego spotkania, to też trzeba mied doświadczenie, bardzo duże, 

żeby dobrze takie spotkanie poprowadzid, żeby podpisad umowę. I ludzie już tu mają stres, i 

jeszcze drugi stres idzie z góry, że zostaną zwolnieni jak nie podpiszą umowy z klientem. To 

oczywiście prowadzi do tego, że ludzie oszukują klientów. I tak, to samo dzieje się w bankach też, 

jest bardzo podobnie. No ale ja mogę się wypowiadad na temat banków i tego jak tam jest tylko 

dlatego, jak mój syn tam pracował, on zwolnił się po kilku latach pracy, bo nie mógł tam 

wytrzymad, bo nie umiał oszukiwad ludzi. A to doprowadza do tego, że przychodzą młodzi ludzie 

do pracy,  po prostu nie dają sobie z tym rady, nie chcą byd zwolnieni, bo rynek pracy dziś jest 

trudny, więc znaleźli gdzieś jakieś źródło dochodów, robi im się wizję ogromną, bo na rekrutacji się 

pokazuje: tutaj ludzie dużo pieniędzy zarabiają, kupują sobie samochody, nawet jest taka 

prezentacja, która działa właśnie na podświadomośd, że pokazują takie luksusowe samochody, 

gdzieś nawet mam tą prezentację, która właśnie tak zachęca… znaczy że ludzie przychodzą do tej 

pracy z nadzieją, że zarobią dużo pieniędzy, a później ta praca okazuje się bardzo trudna i ich się 

straszy . I to jest potworny stres i bardzo dużo ludzi odpada, ale dużo młodych ludzi po prostu 

oszukuje klientów no, nie mówią wszystkiego, nie pokazują całych warunków umowy, yy i ja nie 

winię tych ludzi za to, bo to po prostu nie jest wina tych ludzi, tylko to jest wina góry, że tak po 

prostu zarządzają. Bo to nie o to chodzi w tym całym biznesie, ja pracowałam wcześniej w tej 

firmie i było zupełnie inaczej, ludzie którzy przychodzili do nas do pracy, oni byli świadomi tego, 

jaka to będzie praca, że tu można dużo zarobid, ale że też są takie momenty, że można w ogóle nie 

zarobid, bo się im mówiło prawdę, że to jest praca dla przedsiębiorców, dla ludzi 

przedsiębiorczych, nie ludzi, którzy szukają etatu, ja prowadząc rekrutację zawsze wypytywałam 

dokładnie ludzi o to, czego szukają. Jak wiedziałam, że to jest osoba, która szuka etatu, szuka 

bezpieczeostwa, to nigdy nie zatrudniłam takiej osoby. Szukałam ludzi przedsiębiorczych. I wtedy 

można zupełnie inaczej pracowad z tymi ludźmi, bo wtedy, ludzie przedsiębiorczy, oni wiedzą, 
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czego chcą, wtedy łatwiej jest pracowad na celach. I łatwiej pracowad motywując tych ludzi. I to 

ma sens. Ja pracowałam z dużym sukcesem przez 11 lat z ludźmi. 11 lat – ciągły sukces. Tzn., że 

tamta metoda działa, przez motywowanie. No to tyle o tamtej firmie… 

 

Ada: A jak na Panią osobiście wpłynął ten Dyrektor generalny, czy to, że tam była taka sytuacja, czy 

myślała Pani o zwolnieniu lub o innym miejscu do pracy? 

 

Gusto:  To znaczy tak, ja zawsze myślałam, że jestem osobą bardzo odważną i że się nie boję, a 

jednak czułam się zastraszona. Nawet się zastanawiałam, ja analizowałam czego ja się boję. 

Miałam takie momenty, że się bałam, bałam się dyrektorowi, który był też pod tamtym 

dyrektorem powiedzied co myślę. Bałam się powiedzied, że to powinno się robid tak a tak, czyli tez 

byłam zastraszona. Poddałam się temu zastraszeniu. Byłam bardzo zdziwiona, ja nie wiedziałam, że 

taka jestem, że dałam się zastraszyd. Ponieważ praca nie zgadzała się z moimi wartościami, 

złożyłam wymówienie, straciłam bardzo dużo, ponieważ ja przez 10 lat zdobyłam sobie stałe 

elementy wynagrodzenia, no i takie rzeczy socjalne, któremu każdemu zależy, taka karta 

medyczna, ubezpieczenie na życie i jakieś stałe pieniądze które przez 10 lat sobie wypracowałam. 

Stały dochód. Straciłam to składając wymówienie, ale moja godnośd jest ważniejsza i ja nie 

potrafię w ten sposób zarządzad ludźmi i oszukiwad, oszukiwad tez ludzi. Bo tak naprawdę, gdybym 

chciała tam dalej pracowad, to bym musiała tam pracowad właśnie takimi metodami, byd może 

one są dobre, ja nie wiem. Dla mnie nie, może dla innych ludzi tak, dla mnie nie, ja mam inne 

wartości, dlatego jestem tutaj. 

 

Ania: Oprócz strachu, czy jest Pani w stanie określid jakie inne emocje towarzyszyły w tamtej 

pracy? 

 

Gusto: Ale mnie? 

 

Ania: Tak. I czy Pani zauważała jakieś emocje w zespole tam, wśród ludzi. 

 

Gusto: Strach powoduje różne zachowania, to wszystko zaczyna się od strachu. To jest jakby 

podstawa różnych zachowao, czyli agresywnie, niektóre osoby były agresywne, zachowywały się 

bardzo agresywnie, bo sobie nie dawały rady ze samym sobą. Przeważnie są to osoby, które 

mówią, że one się niczego nie boją, a one się najbardziej boją. I ta agresja powodowała bardzo 
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często, chodby na zebraniach zespołu, jedna osoba która nie dawała sobie rady ze sobą, wybuchała 

mając pretensje o różne rzeczy, a bo w firmie nie ma tego, lub tamtego, czyli to jest takie jakby 

zagłuszanie tego strachu. To wpływa wtedy na inne osoby, na atmosferę taką nie umożliwiającą 

takiej dobrej pracy. Czyli agresja, agresja wywołuje strach, który wywołuje histerię, oczywiście w 

cudzysłowu histerię. Niektóre osoby nawet płaczą, zresztą ja też. Czasami zdarzało się, że 

wychodziłam do łazienki bo nie wytrzymywały moje emocje. Jak to kobieta, popłakałam się, mi to 

dobrze robi płacz. Myślę, że lepiej niż agresja, bo człowiek pójdzie popłacze, popłacze, wysmarczy, 

wytrze łzy i przychodzi taki jakby oczyszczony. Tak to dobrze działa. 

 

Ada: A czy tam były np. widoczne jakieś konflikty między członkami zespołu, czy to było raczej tak, 

że był zespół i występowały negatywne emocje, ale nie było konfliktów? 

 

Gusto: Tam tak naprawdę nie było zespołu. Jednostki pracujące. Ja tam nie widziałam zespołu, 

dlatego trudno jest powiedzied. Każdy pracował dla siebie, rywalizacja była bardzo dużo, 

rywalizacja o pieniądze. Trudno jest w takich warunkach przekazad pewne wartości, to czego ja się 

tam nauczyłam, bo ludzie walczą tam o klienta, a tak naprawdę klientów starczy dla wszystkich i 

nie ma sensu bid się o jednego, który akurat się trafi. Ale jak ludzie są w takim stanie 

emocjonalnego zastraszenia, oni są tylko skoncentrowani żeby coś podpisad i tak naprawdę to już 

im nie chodzi, żeby te pieniądze zarobid, ale żeby ich z pracy nie wyrzucili. Cele są zupełnie 

pomieszane, ludzie walczą tylko po to żeby przetrwad, żeby podpisad jaką kol wiek umowę, 

rywalizują ze sobą, czyli nie ma jakiegokolwiek zespołu. Czyli nie ma pracy zespołowej, ja we 

wcześniejszych latach swojej pracy, sama prowadziłam zespół i był taki czas kiedy rzeczywiście 

byliśmy zespołem. Tu w tym biurze, w którym ostatnio pracowałam nie było nigdy zespołu. 

Dyrektor nie potrafił nigdy stworzyd tego zespołu. 

 

Ada: A czy uważa Pani, że w tamtej firmie nauczyła się Pani jakoś oddziałowywad na emocje 

klienta? Czy, chodzi mi w sensie o to, czy były szkolenia, gdzie mówiono Wam, że mówiono, że 

można oddziałowywad na emocje klienta, żeby on kupił.. 

 

Gusto:  Tak, były takie szkolenia. 

 

Ada: I jakby czego się Pani uczyła? 
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Gusto:  To znaczy tak, jak swego czasu stwierdziłam, że to jest głupie pracowad na emocjach z 

klientem, że to jest nie uczciwe, polegałam <śmiech>. Jednak z klientem w Polsce trzeba pracowad 

przede wszystkim na emocjach. Były szkolenia, to było kilka szkoleo, to nie osoba wewnętrzna 

prowadziła, tylko zewnętrzne szkolenia, gdzie praca z emocjami klienta, ale to takie pobieżne 

tylko. Ale takie szkolenia by się przydały, bo ja sama odkryłam, ze bez emocji nie da się 

sprzedawad, ale myślałam, że się da. Nie da się jednak, to trzeba pracowad z emocjami. 

 

Ania: A to jak Pani powiedziała, w tamtej pracy, żeby osiągnąd cel trzeba by było oszukiwad klienta, 

to czy wykorzystywanie takich emocji, budowaniu w klienci strachu? Jakiegoś typu, że nasz 

produkt, nasza usługa.. 

 

Gusto:  To jest właśnie tak, że Ci ludzie, którzy tam pracują to są nowi młodzi ludzie nie potrafią 

pracowad właściwie na emocjach, a na emocjach z klientem trzeba pracowad właściwie, prawda. 

Trzeba umied to robid, nie zastraszad klienta. Natomiast oni, to nie wynikało z pracy z emocjami, 

bo to było by super, gdyby oni umieli z emocjami pracowad. Tylko przedstawiali umowy, które, no 

nie prawdziwe warunki umowy przedstawiali, ukrywali pewne rzeczy przed klientem. Umowy 

finansowe mają pewne plusy i minusy i trzeba o wszystkim powiedzied, tylko w umiejętny sposób 

przedstawid. Bo jeżeli pracuje się z emocjami klienta i klient chce kupid, to na koocu jak pokazuje 

się warunki umowy, które nie wszystkie są fajne dla klienta łatwiej jest przez to przejśd. Natomiast 

jeśli nie pracowali na emocjach, sprzedawali, sprzedawali produkt, pokazując minusy tego 

produktu, oni przegrywali. Oni pokazywali tylko plusy, nie mówią co dla klienta, to tak naprawdę 

nie minusy, to są po prostu rzeczy które klienci uważają za nie korzystne, ale tak naprawdę są 

korzystne dla klienta. Ale jak tego się nie pokazuje dla klienta, a później klient po podpisaniu 

umowy, wie za jakiś czas, że np. nie może zrezygnowad z tej umowy, tylko musi ją kontynuowad 

przez 10 lat, a nie był o tym poinformowany to to jest oszustwo, prawda. A klienci to akceptują 

jeśli świadomie kupują ten produkt, no ale trzeba też popracowad nad emocjami, żeby rozbudzid ta 

świadomośd, o. A tego ludzie obecnie nie potrafią w sprzedaży, jak jest zastraszanie w firmie, to 

strach jest zawsze destrukcyjny. 

 

Ada: A czy uważa Pani, że takie emocje, które panowały w tamtej firmie przenosiły się na życie 

prywatne pracowników np? 
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Gusto:   Na pewno, to zawsze się przenosi, tylko nikt o tym nie mówi. Ja wiem jak u mnie było, 

często przenosiło się to na życie prywatne, ciężko było oddzielid. Jak człowiek był czymś 

naładowany cały dzieo, to w koocu przychodzi i wybucha. I ma to wpływ, nie uniknie się tego. 

 

Ada: A np. w drugą stronę, czy zdarzało się Pani że przenosiła Pani emocje z domu do pracy? 

 

Gusto:  Tak, starałam się nie, ale zdarzało się. 

 

Ania: I wtedy właśnie, był odgórnie jakiś zakaz okazywania, że ktoś ma zły dzieo, czy to było 

odgórnie niwelowane, czy można było sobie pozwolid na jakiś gorszy dzieo  i nie było reakcji z 

góry? 

 

Gusto:  Jak ja prowadziłam zespół, to miał dużo tolerancji dla osób, które przychodziły coś tam się 

stało. Pozwoliłam powiedzied co się stało, pogadad. Najprościej jest z taką osobą pójśd na kawę, 

niech się rozładuje, wypłacze. Natomiast zdarzały się takie osoby, które przynosiły do pracy jakieś 

swoje złości i w pracy zachowywały się tak jak nie potrzeba, to się wypraszało do domu. Idź, jutro 

przyjdź. To są, ja uważam to są proste rzeczy, prawda, to są relacje między ludzkie i trzeba 

zrozumied, że każdy ma do tego prawo, tylko że trzeba umied zareagowad. Jeśli ktoś nie potrafi 

napid się kawy, wypłakad, to się go wyrzuca do domu i niech przyjdzie jutro. Myślę, że to też jest 

dobre dla takiej osoby, bo powie się idź, opanuj się, przyjdź jutro uśmiechnięta, to człowiek 

pomyśli, kurcze jest ze mną coś nie tak. Przynajmniej pomyśli. Na mnie by to dobrze zadziałało. 

 

Ada: A w tamtej firmie jaka panowała hierarchia? Bo my tutaj wcześniej rozmawiałyśmy z paroma 

osobami i każdy nam tutaj po prostu powiedział, że tutaj jest partnerstwo, że jesteście 

równorzędnymi parterami, a tam? 

 

Gusto: A tam była typowa piramida, taka piramida.  

 

Ada: I tam było, tutaj mamy Bunięi Zamiego, a tam była jedna osoba która.. 

 

Gusto: To znaczy tam struktura jest taka, że tak, tam jest dyrektor na całą Polskę, czyli dyrektor 

sprzedaży, prezesi, zarząd itp. Jest dyrektor sprzedaży, są dyrektorzy regionalni, są trzy regiony: 

Mazowsze, Pomorze i Śl.. i Południowy region. Czyli trzy regiony i są dyrektorzy regionów i w 
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regionach są dyrektorzy biur w różnych miastach. W Lesie Danween w tej chwili są już tylko trzy 

biura w tej chwili, no ale są w Łodzi i innych. I dla dyrektora Mazowsze podlegają inni dyrektorzy 

biur. Dyrektorzy biur mają pod sobą kierowników, a kierownicy mają pod sobą specjalistów. Czyli 

taka typowa piramida.  

 

Ada: Czy jak przychodziła Pani do pracy to czy odczuwała Pani, że ten kierownik jest Pani szefem? 

 

Gusto: Znaczy ja w tamtej pracy byłam kierownikiem i ja byłam cały czas kierownikiem, ale 

obserwowałam pracę innych kierowników, którzy dużo krócej ode mnie pracowali. 

 

Ada: Skoro Pani była w tamtej firmie kierownikiem, nie starała się Pani zmienid tych standardów, 

które tam były, czy coś? 

 

Gusto: Jak bym starała się zmienid, to bym dostała wymówienie. Moim koledzy próbowali zmienid, 

dużo wcześniej i zostali wyrzuceni. Już sama złożyłam wymówienie. Nie dało się. Zostało to 

narzucone i koniec, jest taki standard we wszystkich biurach i nie ma mowy żeby go zmienid, 

pracuje się wg określonych reguł. Byd może jakiś rezultat będzie z tego, ale będzie bardzo dużo, bo 

yy, jest bardzo dużo..jest bardzo trudno znaleźd bardzo dobrych sprzedawców w takim systemie. 

Będą mieli bardzo słabych sprzedawców, będą przychodzili na chwilę i odchodzili, czyli będzie dużą 

płynnośd.  

 

Ada: Czy Pani jako kierownik jakoś oddziałowy wała na emocje sprzedawców? 

 

Gusto: Na emocje sprzedawców?  

 

Ada: Tak. 

 

Gusto: Oczywiście. 

 

Ada: I w jaki sposób? 

Gusto: Motywowanie to przecież oddziałowywanie na emocje, jak najbardziej. 
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Ada: A czy teraz otrzymywywała Pani, jakby, poprzez pracę z Zamim i Bunią, ze oni oddziaływywują 

jakoś na Pani emocje, czy, bo tez ma Pani bardzo duże doświadczenie i czy np. jeszcze odczuwa 

Pani jakąś motywacje? Bo dla takiego pracownika jak rozmawiałyśmy,  z mniejszym 

doświadczeniem to rzeczywiście jest, że oni są takimi couchami, Ci pracownicy z mniejszym 

doświadczeniem powiedzieli, że odczuwają, że oni na nich wpływają. Czy na Panią także wpływają?  

 

Gusto: Tak oczywiście. Może mi jest trudniej, bo my się znamy dosyd długo i tu jest zupełnie inny 

system  pracy. Myśmy o tym marzyli, marzyły z Bunią, żeby coś takiego stworzyd. Myśmy z Buniaą 

kiedyś razem pracowałyśmy. Bunia u mnie pracowała w moim zespole, dawno temu i ona po 

prostu wyszła z mojego zespołu i przerosła mnie stukrotnie. Super, prawda. I stworzyła własną 

firmę, kancelarię, dzisiaj ja przyszłam do niej, pracujemy jako partnerzy, natomiast, ja się od nich 

dzisiaj uczę. Rzeczywiście tutaj pracujemy wszyscy jako partnerzy ale oni są tutaj bardziej liderami 

może. Bo oni pokazują drogę, oni jeżdżą na spotkania, oni podpisują jakieś tam kontrakty i oni, ze 

mną też, jak poproszę, potrzebuję, pojada ze mną na spotkanie, czyli zawsze są do dyspozycji jak 

potrzebna jest pomoc. Czyli to nie jest zarządzanie, to jest liderowanie, a to dwie różne rzeczy. Oni 

są liderami. 

 

Ada: A właśnie też słyszałyśmy, że w tamtej firmie wcześniej było tak, że ktoś tam jeździł na 

spotkanie ze sprzedawcą i słyszałyśmy taką opinię, że nie zawsze to było odbierane pozytywnie 

przez sprzedawcę bo np. ta osoba która także jechała mogła zepsud to spotkanie, więc co taka 

osoba robiła na spotkaniu? 

 

Gusto:  Ja nie wiem, ale to co zaobserwowałam to Ci ludzie którzy są w tej chwili tam 

menadżerami, nie mają doświadczenia w sprzedaży. Kierownik nie musi byd dobrym sprzedawcą, 

nie musi, ale musi znad sprzedaż. Nie może byd kierownik, który kompletnie nie zna się na 

sprzedaży. I, tamci ludzie mieli bardzo małe doświadczenie sprzedażowe w tej branży, byd może w 

innej mieli, ale w tej branży nie. I gdy oni jechali na spotkanie nie mając kompletnie doświadczenia 

i ja nie wiem, może się zdarzało że prowadzili te spotkania nie właściwie. Nie byłam nigdy na takim 

spotkaniu, ale nigdy nie byłam więc nie mogę się wypowiadad, ale tez słyszałam o tym.  

 

Ada: A jakie techniki motywacyjne, były najczęściej spotykane w tamtej jednostce?  

 

Gusto:  Żadne. 
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Ania: A tutaj? 

 

Gusto:  Tutaj? Ja myślę, że to nie są techniki, tylko same z siebie. Każdy z nas chce zarobid jakąś 

określoną kwotę i jakiś tam styl życia. I motywujemy się tym, że się wspieramy po prostu. Jak jest 

źle, to że będzie lepiej, krok po kroku, że jak ktoś poupada, to się go podnosi, tak, że tu nie ma jakiś 

typowej motywacji, jak się robi w biurach szkolenia motywacyjne. Po prostu ta motywacja 

wychodzi z nas, takie wspieranie się. 

 

Ania: A jak by miała Pani porównad zaangażowanie pracowników w tamtej jednostce a w tej 

jednostce, to czy było widad duże różnice? 

 

Gusto:  Tak. 

 

Ania: A jak myśli Pani z czego mogło by to wynikad? 

 

Gusto:  Że tutaj oni wiedzą, że czują to, że tutaj zarobią te pieniędzy, a tam mieli dużo wątpliwości. 

Czuli się trochę oszukani, bo jak byli rekrutowani to później zastali co innego i zaczynali tracid 

nadzieję, że tam się da coś zarobid. Poza tym tam było mnóstwo ludzi, którzy mieli problemy 

finansowe, pożyczali od siebie 5zł na parkometr. Tutaj jest inaczej, ostatni rok był trudny, ale to był 

w ogóle trudny dla branży finansowej, ale tutaj się czuje, że biedy nie ma. I dlatego to jest, ludzie 

wierzą że to właściciele jeżdżą na spotkania i podpisują umowy, mają pieniądza, mają czym 

zapłacid tym osobom którym dzwonią. Wiedzą, że skoro oni zarabiają to ja też mogę zarobid i to 

jest najlepsza motywacja, poprzez przykład. A tam nie było takiego przykładu, bo tam nikt nie 

zarabiał, tam dyrektor przychodził i aj ja podpisałem umowę na 100 tysięcy, a wszyscy wiedzieli, że 

jest to nie prawda, po co kłamał. 

 

Ada: A czy w tamtej firmie sukcesy i porażki sprzedawców wpływały na innych sprzedawców? Czy 

to było tak, że sukces ciągnął kolejny sukces? 

 

Gusto:  Właśnie tego tam nie było, próbowali celebrowad te sukcesy ale marnie, polegało to na 

tym, że dyrektor na poniedziałkowych spotkaniach pokazywał rankingi, czyli że da się to zrobid bo 

ten lub tamten to zrobił nie motywowało ludzi. 
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Ada: A też słyszałyśmy,  o czymś takim, że tam było organizowane, że w jakiś dzieo wszyscy 

spotykali się w pokoju i dzwonili, nie wiem dokładnie o co chodziło, ale słyszałyśmy taką historię. 

Że to była taka próba motywowania, mogła by Pani coś o tym sposobie powiedzied? 

 

Gusto:  Znaczy, ja nie uczestniczyłam. W tej chwili to jest standardem tamtych biur, że raz lub dwa 

razy w tygodniu jest taka akcja, to się nazywa power Day, czyli wszyscy przychodzą na godz 9 z listą 

do telefonowania i wszyscy telefonują. To może byd motywacyjne, ja nie będę się z tym kłócid, ja 

dawno, dawno temu jak pracowałam jako agent ubezpieczeniowy to sami sobie robiliśmy, ale w 

kilka osób. Robiliśmy takie sesje telefoniczne, zbieraliśmy się w 3, 4 osoby, ale nie wyobrażam 

sobie, żeby to całe biuro przyszło i dzwoniło, bo ja bym tak nie potrafiła pracowad. 

 

Ada: A jeszcze było tak, że stosowano, nie wiem jak to nazwad, techniki, czy to tylko jedna w 

tamtym biurze rzecz, że był power day i nic więcej się nie działo ? 

 

Gusto:  No power day, nie mieli żadnych innych pomysłów na sprzedaż. Największym problemem 

dla ludzi w tej branży jest pozyskanie klientów i oni uczą technik telefonowania, jak poprowadzid 

spotkanie z klientem, tylko nikt ich nie uczy jak zdobyd potencjalnych klientów. Na tym wszyscy 

polegli. 

 

Ada: Jeszcze słyszałyśmy, że rano przychodziło się do pracy i pisało się plan na cały dzieo, który 

później trzeba było zrealizowad. I jak Pani to ocenia? 

 

Gusto:  Ja myślę, że to jest dobre. Bo skoro przychodzą tam osoby, które nie są przedsiębiorcami, 

tylko to są ludzie, którzy kiedyś pracowali na etacie i to są typowi ludzie etatowcy, czyli 

przyzwyczajeni są, że przychodzą do pracy i mają coś do zrobienia i to pomaga im, żeby Ci ludzi 

zaplanowali sobie dzieo, bo Ci ludzie nie wiedzą co mają robid, jak nigdy nie mieli do czynienia z 

taką pracą, to nie wiedza co mają robid. W taki sposób uczą się organizacji pracy, to akurat  jest 

dobre. Jak dla mnie to jest plus 

 

 Ania: Po tym pisanie raportu z dnia też jest? 

 

Gusto:  Tak, tak, bo to się powinno robid samemu dla siebie, ale sami nie zrobią. 
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Ada: Czy to było jakoś kontrolowane z góry, przez jakiegoś menadżera, kierownika? 

 

Gusto:  Podobno tak. Ja nie wiem, ja już w tym czasie, tam nie pracowałam, ja już byłam tutaj. Ale 

z tego co wiem, to kontrolowanie wyglądało tak sobie jak pracują. Jeszcze dużo im szlifu potrzeba, 

żeby byli naprawdę prawdziwymi kierownikami. Wg mnie, mojego doświadczenie, nikt z nich nie 

nadaje się na kierownika, zarządzania takiej dużej grupy ludzi, którzy są na własnej działalności. I 

naprawdę to jest bardzo trudna praca. Łatwo się zarządza, jak ludzie są na etacie, przychodzi 

kierownik „Ty robisz to, Ty to”, deleguje się zadania, pokazuje palcem. Tutaj jest dużo trudniej 

zarządzad i Ci ludzie się nie nadają absolutnie. Dlatego podobnie jak specjaliście, niektórych trzeba 

było zmuszad, żeby zrobili power day  to powoduje, że telefonują. Oczywiście to można zrobid 

inaczej, wcale ni trzeba robid power day, żeby telefonowad. Ja mam na to inne sposoby, ale oni 

akurat maja takie.  

 

Ania: A jeżeli ma Pani takie duże doświadczenie w tej pracy i z trudnym klientem, tak jak Pani 

wcześniej powiedziała, to jeśli chodzi o Panią, to jakie stosuje Pani techniki pracy na emocjach z 

klientem? Jeżeli chce Pani osiągnąd swój cel, podpisanie umowy.  

 

Gusto:  Przede wszystkim, pierwsza rzecz trzeba klientowi uświadomid, nie powiedziałabym 

nastraszyd, tylko pokazad zagrożenia. Jeżeli pokaże się klientowi zagrożenie, to jest bardzo ważne, i 

uciekają od pewnych rzeczy i zamykają się  przed tym co może byd. A niestety czasami trzeba 

spojrzed realistycznie. Ja uważam, że trzeba tworzyd swoją rzeczywistośd i myśled pozytywnie o 

swojej przyszłości, ale trzeba też spojrzed na pewne zagrożenia, które mogą wystąpid zwłaszcza jak 

ma się firmę lub dzieci, żona nie pracuje. Pokazanie zagrożeo jakie mogą wystąpid to już jest praca 

na emocjach, czyli zmuszenie na chwilę, żeby klient oderwał się od swojej pracy, obowiązków, 

tylko usiadł i spojrzał na swoją rodzinę. Bardzo dobrze oddziaływują rysunki, jak się rysuje. Bo dziś 

jest mnóstwo ludzi, którzy mają kredyty i ja uważam że to jest straszne i to jest niewolnictwo, 

niewolnictwo XXI wieku. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy jakie są zagrożenia, masz rodzinę, żona 

nie zarabia jeśli masz małe dzieci i teraz może się zdarzyd, że młody mężczyzna może odejśd z tego 

świata, to się zdarza prawda.  Nikomu się tego nie życzy, ale to się zdarza i tu niestety trzeba 

pokazad i to nie jest straszenie, trzeba pokazad co może nastąpid. Tym bardziej że my mamy 

metodę jak temu zapobiec, gdyby coś takiego mogło nastąpid. 
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Ada: A tak wracając jeszcze do tamtej firmy, gdyby miała Pani na szybko sobie przypomnied, to 

taka sytuacja najbardziej zaskakująca albo pozytywnie albo negatywnie z tamtego biura, jakaś 

refleksja. 

 

Gusto: Hm, pozytywnego nic nie przychodzi do głowy <śmiech>. To co negatywne, kompletnie 

mnie zaskoczyło, to mieliśmy takie spotkania menadżerskie z dyrektorem w piątki. Ponieważ nasz 

dyrektor łamał pewne zasady, miał zawsze wishy w szafce, nalewał wszystkim, ja nie mogłam bo 

zawsze byłam samochodem w pracy, więc nie mogłam w tym uczestniczyd, ale po prostu lubił się 

napid. I kiedyś była taka sytuacja, że  też wyjął wishy, mieliśmy normalne spotkanie, 

podsumowanie itd., takie typowe spotkanie menadżerskie i nie było jednego menadżera, który tak 

trochę podpadł. I dyrektor nalał sobie już ta trzecią wishy i zaczął nas się wypytywad o niego, 

„słuchajcie bo ja chce go zwolnid, bo on to to i tamto robi”, no ja powiedział, wiesz przestao się 

wygłupiad, wypiłeś sobie trochę, nie rozmawiajmy, tym bardziej, że go nie ma. Doprowadził do 

takiej sytuacji: „Słuchajcie, ja i tak chce jego zwolnid, dziele jego zespół”. Wziął losy, takie karteczki, 

ponapisywał nazwiska i między nas zaczął losowad ludzi z zespołu tamtego człowieka. Zatkało 

mnie, bo pierwszy raz spotkałam się z taką sytuacją, byłam w szoku. Natomiast ja nie chciałam, 

mówiłam daj spokój, a on „bierzesz tych ludzi, czy nie”. I słowo wam daje, przestraszyłam się, bo 

był po alkoholu, już mówię dobra, wytrzeźwieje to przejdzie. Każdy z nas wziął te kartki, ja 

wsadziłam do kieszeni, nie sprawdziłam tych nazwisk, każdy przeczytał nazwiska. Jeszcze jak 

wychodziliśmy to mówiłam „Paweł co Ty zrobiłeś, myślę że jest to głupie co zrobiłeś”. Faktycznie 

przyszedł w poniedziałek do pracy i jak by praktycznie nic nie było. Nie zwolnił.  

Nie wiem po co to zrobił. Ja już zostawiłam ten temat. Było to dla mnie zaskakujące. 

 

Ada: Może to była próba pokazania Wam, że on wszystko może. 

 

Gusto:  Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia po co on to zrobił. I to było dla mnie zaskakujące po co 

takie coś się robi, nigdy się nie spotkałam z takim sposobem zarządzania, zwalnianie ludzi, bardzo 

było to dla mnie zaskakujące.  

 

Ada: A co Pani uważa na temat zarządzania prowizyjnego, czy to jest motywujące dla 

pracowników? 
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Gusto:  Że to jest cwaniactwo firmy ubezpieczeniowej. Bo przyjmuje się, że zatrudnia się 

człowieka, który robi reklamę dla firmy, robi wszystko naprawdę. I pierwsze co musi zrobid, to 

zapłacid swój ZUS, nie ma gwarancji, że zarobi jakieś pieniądze, a ZUS musi zapłacid. Bardzo dużo 

ludzi bankrutuje, że wpada w bardzo duże długi i ja z perspektywy patrzę, co firmy robią, to jest 

bardzo wygodne, bo oni nie mają żadnych kosztów. W koocu znajdą takich ludzi, którzy sprzedają i 

którzy są przedsiębiorczy. Bo tak naprawdę to jest dla ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą mied 

własną firmę, i gdyby w ten sposób by się zatrudniało, że to jest współpraca firmy z firmą, i nie 

można tego robid w ten sposób, że dają ogłoszenia, zwabiają ludzi i mówią, że to etat, a później, 

nie etat.  Ludzie którzy są, teraz jest trudno o pracę, mówią „biorę, spróbuję, może mi się uda”. 

Uważam że na początek, może to byd wynagrodzenie prowizyjne, ale na takich zasadach, żeby nie 

musieli przez pewien czas zakładad własnej firmy i ponosid kosztów. To można spróbowad, ale oni 

mają koszty, które musza ponieśd. Druga strona medalu jest taka, że trudno jest tutaj wynagradzad 

pensję jakąś, bo jak przez jakiś czas człowiek nie dokona sprzedaży to firma też ma straty, bo płaci 

pensję, ale skąd tą pensję brad, a pensja bierze się stąd, że klient wpłaca pieniądze tak naprawdę, 

ale myślę, ze można by było znaleźd złoty środek, to w jaki sposób ludzie są wynagradzani w 

firmach ubezpieczeniowych to musi ulec zmianie i pewnie za jakiś czas to się zmieni, ale pewnie 

jeszcze parę lat minie. 

 

Ada: To jeszcze tak na koniec zapytam, czy uważa Pani, że w takiej firmie istnieje coś takiego jak 

zarządzanie emocjami? 

 

Gusto: Ale w której? 

 

Ada: Tutaj. 

 

Gusto: Tutaj, nie. Zarządzanie przez emocje? Nie. W zasadzie tak i nie. Bo co rozumiemy przez 

emocje, prawda. To jest bardzo szerokie pojęcie, emocje. Ale jeśli się motywuje ludzie, to myślę, że 

tak. Tak. To są pozytywne emocje. 

 

Ada: A w tamtej? 

Gusto: Negatywne. 

 

Ania: A który jest bardziej skuteczny? 
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Gusto: Oczywiście, że pozytywnie, zarządzanie strachem jest na krótko. Rzeczywiście rezultaty, ale 

bardzo krótkie, z perspektywy czasu dajemy im półtora roku, że ta firma przetrwa. Dadzą radę jakiś 

czas, ale później nie będą w stanie zrekrutowad ludzi, bo jeszcze teraz udaje im się zdobyd ludzi z 

łapanki, Ci ludzie posprzedają po rodzinie, bo ciocia wujek kupią, później ich się wyrzuci, weźmie 

następnych, ale w pewnym momencie, będzie wiadomo, będą tak mówili „a w Egon to tak jest, nie 

chodź tam”. Tak z półtora roku jeszcze tak pociągną tak myślę. Nie dłużej. 

 

Ada: Dziękujemy bardzo.  
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ZAŁĄCZNIK NR. 7 
 

AUTORSKI TEKST PIOSENKI WYKORZYSTANY W KABARECIE „ROLNIK”
1
 

 

 

Dotychczas tylko stres i strach, 

szefowej pisk, klienta wrzask, 

w raportach kłamię znów, 

czy przeżyję właśnie tu? 

 

A potem wszystko zmienia się, 

stabilnośd, wsparcie, czuję wnet, 

klienta uśmiech  jest, 

i ja uśmiecham się. 

 

Ja jestem agentem 

tu klient jest a to mój szef 

polisa podpisuje się 

czy uda się czy nie 

konsolidacja, kalkulacja, 

składka, jej weryfikacja 

księżyc, gwiazdka więcej nie, 

ja wierzę że tu uda się. 

 

Odmawiasz mi, no trudno, cóż 

nie zmartwisz mnie tym więcej już, 

mój prezes on tu także jest, 

ja czuję jak on wspiera mnie. 

 

 

 

 

                                                      
1 Podkład muzyczny – piosenka The Cityboy Song 
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Klientów jest dla wszystkich dośd, 

A nawet rolnik to jest gośd, 

więc chłopie chodź, umowę pisz, 

i daj mi też spokojnie żyd. 

 

Ja jestem agentem 

tu klient jest a to mój szef 

polisa podpisuje się 

czy uda się czy nie 

konsolidacja, kalkulacja, 

składka, jej weryfikacja 

księżyc, gwiazdka więcej nie, 

ja wierzę że tu uda się. 

 

Ja jestem agentem 

tu klient jest a to mój szef 

polisa podpisuje się 

czy uda się czy nie 

konsolidacja, kalkulacja, 

składka, jej weryfikacja 

księżyc, gwiazdka więcej nie, 

ja wierzę że tu uda się. 
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