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Od autorek
Dokąd zmierzamy

Jak zmienić zimny prysznic w przyjemną kąpiel

Skąd przychodzimy

Kim jesteśmy

Jak czytać tę książkę – nawigacja 

ROZDZIAŁ 1: Od czego zacząć – co robić, a z czego zrezygnować
Posłuchaj siebie

Ciągłe snucie planów i nieudane próby

Jak sprawdzić, co nas motywuje?

Czym są motywatory?

Bo tak!

Jak rozumieć potrzeby – motywatory

Słownik pojęć i skrótów

ROZDZIAŁ 2: Co tu robisz, człowieku – ja, menadżer
Pożegnanie z mitem

Świadomość – punkt wyjścia do osiągnięcia większej skuteczności

Nie polegaj na cudzych opiniach

Skuteczny, a nie idealny

Szukaj siebie, swojej prawdy, swojego stylu zarządzania

Menadżerowie i ich profile RMP

ROZDZIAŁ 3: Myślcie tak, jak ja myślę – tendencyjność własnej perspektywy
Uszanuj i zaakceptuj

Różnice w postrzeganiu siebie i innych

ROZDZIAŁ 4: Ja i mój zespół 
Ciekawość – pierwszy krok do motywowania ludzi

Wieża Babel – siła różnorodności

Fabryka osobliwości

Nie spalaj siebie, ludzi i projektów

Na czym polega „chemia” w zespole?

Spoiwo zespołu

Cena oceny

Pozory mylą

Najpierw zespół, potem zadanie

Zawodność intuicji

Nisko, średnio, wysoko

Kameleony

Co robić, gdy się kłócą

Kłótnie w zespole

ROZDZIAŁ 5: Jak zbudować zespół marzeń
Rekrutacja potencjału

Spójność wartości 

Atak klonów

Podobni do siebie są mniej kreatywni

Co dać, a co zapewnić

Różnorodność = innowacyjność

Kompletowanie zespołu na różne fazy projektu 

ROZDZIAŁ 6: Co robić, gdy nie dostarczają – choroba nieefektywności
Model Chcieć–Móc–Potrafić

Kto naprawdę się nie nadaje, a komu się nie chce? 

Co potrafili, czyli jakie szkolenia były potrzebne

Co mogli, czyli na ile odpowiednie były warunki pracy

Co dać, by pracowało się dobrze i efektywnie 
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ROZDZIAŁ 7: Co zapewnić, by pracownikom chciało się realizować cele
Kto na pewno zrealizuje cel, a kto nie 

Dobieranie ludzi do celów

Dopasowywanie celów do ludzi

Jak komunikować i realizować cele w zależności od motywatorów

Zamiast misji – poczucie celu

ROZDZIAŁ 8: Kiedy i jak chwalić, czyli potrzeba uznania
Zimny wychów

Wzmacniaj ludzi codziennie

Po prostu bądź...

…i rozmawiaj

31 sposobów na wzmocnienie pracownika

ROZDZIAŁ 9: Lęk + stres = demotywacja
Prawdy ogólne nie każdego motywują

Odpowiedzialność frustruje

Nacisk, zmiana i inne demony

Piekło to inni

Za mało, za dużo

Kiedy stres motywuje

Instrukcja obsługi stresu

ROZDZIAŁ 10: Jak poprawić wyniki
Wartości kontra marchewka

Dopingowanie to nie angażowanie

Inspiracja  

Warsztaty z indywidualizacji

Pełne zanurzenie

Na fali

Epilog

Bibliografia

Samoocena RMP: samodzielne określanie motywatorów 

Co jest dla pracowników najważniejsze, by potrafili efektywnie działać 
w zespole?1

bezpieczeństwo psychiczne – możliwość bycia sobą, poczucie, że w razie 
potrzeby zostaną wysłuchani, że przełożeni ani koledzy ich nie zignorują;
niezawodność – wysoka jakość wykonania realnych zadań kontra wyzwania 
przekraczające ich możliwości;
klarowna i przejrzysta struktura organizacji oraz pracy – rozumienie przez 
szefostwo oczekiwań pracowników, właściwe ustalanie indywidualnycj 
i grupowych celów;
poczucie sensu – poczucie sensowności swojego udziału w wykonywanym 
zadaniu;
poczucie sprawczości – świadomość, że ich praca przyczynia się do rozwoju 
organizacji lub czegość innego, równie istotnego.

1 https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/identify-dynamics-

-of-effective-teams/
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