W świecie bezlitośnie rosnących oczekiwań o dużej dynamice zmian, posiadanie
przez liderów odpowiedniego zestawu cech czy kompetencji przestaje być
wystarczające. Aby działać na najwyższym poziomie swoich możliwości, powinni oni
umieć świadomie zarządzać własną energią i czerpać siłę do działania ze wszystkich
dostępnych źródeł: od poziomu fizycznego, przez emocjonalny, mentalny, aż po
duchowy.
Badanie zrealizowane przez HumanPower na grupie 292 managerów z dużych
organizacji jasno pokazuje, że model idealny mocno jednak

odbiega

od

rzeczywistości: 75% liderów regularnie pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie, 36,6%
deklaruje, że w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona, a więcej niż 1/3 ocenia,
że obecny sposób działania wpływa negatywnie na ich efektywność w pracy i relacje z bliskimi.
Co zatem powinni robić liderzy, aby mieć siłę, moc i energię do działania? Jaki jest sekret wysokiej skuteczności?
Próba odpowiedzi na te pytania została podjęta na kolejnych stronach niniejszego opracowania, które opiera się
na autorskiej liście 11 kluczowych czynników, które mają największy wpływ na poziom efektywności liderów.
To one determinują m.in. jakość realizowanych przez nich zadań, poziom zaangażowania, czy trafność i szybkość
podejmowanych decyzji. Świadomość lidera w zakresie tego, jak zarządza własną energią witalną, ma niebagatelne
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znaczenie w kontekście nie tylko jego osobistej efektywności, ale również efektywności całej organizacji, w tym
w szczególności osiąganych przez nią wyników.

Badanie „Praca Moc Energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które
wpływają na efektywność organizacji” zostało zrealizowane przez Human Power
metodą CAWI (Computer Assisted Web Interwiew). Ankieta była dystrybuowana
wśród pracowników dużych przedsiębiorstw w Polsce. W badaniu wzięło udział 292
przedstawicieli kadry kierowniczej. W opisie wyników przedstawiono procentowe
odpowiedzi uzyskane w badanej próbie.

BADANIE REALIZOWANE BYŁO
OD 11 MAJA 2016 ROKU DO 31 MARCA 2017 ROKU

Jak wygląda
sytuacja
w przebadanej
grupie liderów?

Ponad połowa ankietowanych liderów budzi się rano zmęczona. Badanie pokazuje,
że co trzeci menedżer (33,2%) śpi krócej niż 6 godzin na dobę. Biorąc pod uwagę,
że zaledwie 1-3% osób jest genetycznie predestynowana do krótszego snu niż 6 godzin,
można przyjąć, że 1/3 liderów cierpi na skumulowany niedobór snu. Warto zwrócić uwagę
na fakt, że lider, który przez wszystkie dni robocze sypia poniżej 6 godzin, może być pod
koniec tygodnia pracy tak ograniczony w swojej sprawności psychoruchowej, jak osoba,
która ma we krwi około 1 promil alkoholu.

Czy wiesz, że…
55% Polaków przyznaje, że po źle
przespanej nocy ma trudności, by
dobrze wypełniać swoje obowiązki
zawodowe (źródło: Jak śpią
Polacy?, TNS OBOP 2015).
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Czy wiesz, że…

Duża część zarządzających (65,8%) nie respektuje podstawowych zaleceń dietetyków, którzy
rekomendują, aby przerwy między posiłkami nie były dłuższe niż 3 godziny. Zasady tej
przestrzega zaledwie co 3 menedżer (34,2%). Konsekwencją długich przerw w jedzeniu,
a także niewłaściwie zbilansowanej diety jest częste odczuwanie przez liderów senności, czy
braku energii po spożytym posiłku (43,5%). Zbyt rzadko przestrzegane jest również

zalecenie, aby w każdym posiłku znalazły się warzywa lub owoce – postępuje w ten sposób
mniej

niż

połowa

zarządzających

(45,9%).

Podobnie

wygląda

kwestia

związana

z ograniczeniem białego pieczywa, makaronu czy ryżu – reguły tej pilnuje nieco ponad
połowa menedżerów (58,9%), zaś łamie ją 41,1% badanych. Niemal co trzeci ankietowany
lider (28,8%) przyznaje się, że w ciągu tygodnia sięga po zupy typu „instant” lub dania typu
„fast food”.

istnieje związek między jedzeniem
dobrze zbilansowanych śniadań,
a dobrym nastrojem, spadkiem
liczby
popełnianych
błędów,
koncentracją, kreatywnością, oraz
pamięcią krótkoterminową?
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Badanie pokazuje, że zarządzający zbyt mało uwagi poświęcają dbaniu o właściwy poziom nawodnienia organizmu – a jest to jeden
z najtańszych i najprostszych sposobów na radzenie sobie ze zmęczeniem, czy spadkiem wydajności umysłowej. Ponad połowa liderów
(62,0%) przyznaje, że przyjmuje mniej płynów niż jest to zalecane. Dodatkowo nieco ponad połowa informuje (54,8%), że zamiast wody,
soków, herbat ziołowych czy owocowych pije czarną herbatę, kawę, czy napoje energetyczne, które nie nawadniają organizmu. Co trzeci
(34,6%) przyznaje, że codziennie wspiera się słodzonymi napojami, typu cola, słodzona kawa czy herbata.

Czy wiesz, że…
zaczynamy odczuwać pragnienie,
kiedy jesteśmy odwodnieni na
poziomie 3%? Pierwsze objawy
odwodnienia
to:
zmęczenie,
wyczerpanie, rozdrażnienie i brak
chęci do działania. Symptomy te
pojawiają się, zanim chce się nam
pić.
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Czy wiesz, że…

Przerwy, z fizjologicznego punktu widzenia, powinny stanowić około 10% ogólnego czasu
pracy (czyli na 8 godzin pracy – około 1 godziny przerw).

Ponad połowa menedżerów

(53,8%) pracuje zazwyczaj przez wiele godzin nie robiąc sobie żadnych przerw. Większość
(60,3%) nie przestrzega zaleceń dotyczących higieny pracy umysłowej, które mówią,
że po półtorej godziny pracy powinna nastąpić krótka przerwa. Co znamienne, liderzy
podczas przerw i tak myślą o pracy (57,5%). Mimo to oceniają, w niemal połowie
przypadków (48,3%), że przerwy, które robią dają im energię do dalszego działania.

przerwą od pracy, która przyniesie
nam regenerację możemy nazwać
tylko te czynności, które nie wiążą
się z wykonywanymi obowiązkami
zawodowymi? Oznacza to, że jeśli
pracowaliśmy na komputerze to
przerwą nie będzie: przeglądanie
stron internetowych, odpowiadanie na maile, czytanie dokumentów, oglądanie filmów na tablecie,
telefonie itp.
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Czy wiesz, że…

Większość liderów nie spełnia zaleceń dotyczących ruchu – regularną aktywność fizyczną deklaruje
zaledwie co trzeci ankietowany (33,6%). Także niemal co trzeci menedżer poinformował (28,1%), że
ostatni raz ćwiczył przez minimum 30 minut ponad dziewięćdziesiąt dni temu. Zarządzający
prowadzą zazwyczaj statyczny, siedzący tryb życia,. Większość (66,8%) w ciągu dnia nie pokonuje
pieszo zalecanych 3-4 km dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

Ponad połowa (57,9%) nie

zwraca uwagi na przyjmowaną pozycję ciała podczas wykonywania obowiązków. Uważność
w tym zakresie wykazuje, zaledwie 42,1% ankietowanych.

chodzenie, spacery zwiększają kreatywność? Studenci z Uniwersytetu
Stanforda zostali zaproszeni do
wykonania
m.in.
kreatywnego
zadania – wymyślenia niestandardowych zastosowań dla dobrze
znanych przedmiotów (np. guzika).
Studenci zostali podzieleni na dwie
grupy: jedna wykonywała zadanie
siedząc, druga chodząc. Okazało się,
że grupa chodząca uzyskała wyniki
o 60% lepsze od siedzącej (źródło:
Uniwersytet Stanforda).
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Czy wiesz, że…
najistotniejsze sprawy nie zawsze
krzyczą najgłośniej (źródło: Bob
Hawke)?

Dobrym nawykiem podnoszącym efektywność jest rozpoczynanie
pracy od stworzenia listy priorytetów na dany dzień. Postępuje
w ten sposób, co drugi kierujący (53,4%). Nieco ponad 40% (44.9%)
poinformowała, że trzyma się swojego planu dnia i ustalonych
priorytetów. Co trzeci lider przyznaje jednak (36,3%), że nie panuje
nad ilością zadań, jakie ma do wykonania oraz nie ma czasu, aby
myśleć koncepcyjnie, rozwiązywać złożone problemy czy rozwijać
nowe pomysły i idee (29,1%).
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Czy wiesz, że…

Zdecydowana większość (83,2%) zarządzających oceniła, że z łatwością potrafi
skoncentrować swoją uwagę na wykonywanym w danym momencie zadaniu.
Co trzeci ankietowany przyznał, że w pracy jest często rozkojarzony
i rozproszony. Podobny odsetek oznajmił, że nie pamięta, co robił
poprzedniego dnia w pracy (30,1%). Może to być symptomem zbyt dużego
tempa pracy, stresu, zmęczenia, odczuwanej presji, wykonywania czynności
mechanicznie, a nawet wypalenia. Ponad 1/3 liderów przyznała, że ma
trudności z utrzymaniem uwagi podczas rozmów z pracownikami.

kiedy nieustannie dochodzi do
przełączania się między zadaniami
tracimy za każdym razem od 10 do
25 minut? Tyle czasu potrzebuje
nasz mózg, aby na nowo skupić
się w pełni na zadaniu.
Ponadto badania prowadzone
przez
British
Columbia
i Chemnitz University of Technology pokazują, że praktykowanie
uważności wpływa na obszary
mózgu związane z percepcją, świadomością ciała, tolerancją bólu,
regulacją emocjonalną, introspekcją i złożonym myśleniem.
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Niemal wszyscy liderzy mierzą się z problemem wielokrotnego przerywania wykonywanych zadań (92,1%) przez telefony, maile i pytania od
współpracowników. Jednocześnie ponad połowa (57,5%) przyznaje, że nie potrafi pracować bez konieczności nieustannego sprawdzania
poczty i odbierania telefonów, co jest symptomem rozproszonej uwagi i trudności z koncentracją (przypomnijmy, że 83,2% respondentów
oceniła, że z łatwością potrafi skoncentrować swoją uwagę na wykonywanym w danym momencie zadaniu).

Czy wiesz, że…
wielozadaniowowcy (czyli osoby wykonujące kilka czynności jednocześnie,
przeskakujące pomiędzy zadaniami) są bardziej podatne na wpływ
bodźców zewnętrznych i wewnętrznych, które są nieistotne dla
wykonywanego zadania? Problemem wielozadaniwoców jest to, że są
przekonani, że świetnie radzą sobie z robieniem kilku rzeczy na raz i nie
dostrzegają kosztów, jakie ponoszą. A koszty wielozadniowości to m.in..:
niemożność osiągnięcia koncentracji, natłok myśli, podwyższone tętno
(wyższy poziom stresu), wydłużenie czasu realizacji zadań, większa ilość
błędów, pomijanie ważnych informacji, niższa trafność podejmowanych
decyzji. brak czasu na refleksję.
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Badanie pokazuje, że większość liderów lubi swoją pracę – 66,1%
rozpoczyna swój dzień pracy z optymizmem i zapałem, a prawie
70% ocenia, że wykonuje obowiązki, które sprawiają im satysfakcję
i radość. Jednocześnie co czwarty menedżer odczuwa często
w

pracy

strach

i zniecierpliwienie.

i

niepokój,

a

39,2%

irytację,

frustrację

Czy wiesz, że…
Naukowcy sprawdzili, jakie formy
spędzania wolnego czasu sprzyjają
poprawie samopoczucia, regeneracji i motywacji do pracy. Okazuje się, że zbawienny wpływ na nas
mają: kontakty społeczne, rozwój
pasji, działanie na rzecz innych,
podejmowanie wyzwań (źródło:
Sonnentag, Fritz 2006).
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Większość liderów biorąca udział w badaniu ma poczucie sensu w pracy – uważają, że to co robią jest istotne dla innych (75,0%) i doceniane
przez szefów (69,6%), a praca, którą wykonują pozwala im realizować osobiste cele i plany zawodowe (63,3%). Warto jednak zauważyć, że co
6 lider nie czuje, że obowiązki, które wykonuje dla kogokolwiek coś znaczą, a 18,8% zarządzających mierzy się z uczuciem, że ich praca nie

ma znaczenia dla ich przełożonych.

Czy wiesz, że…
Inwestowanie w dobre samopoczucie pracownika może wiązać
się z ponad 30 procentowym
wzrostem sprzedaży i produktywności? (źródło: S. Lyubomirsky,
L. King, E.Diener 2005).
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Badanie

pokazuje,

że

codziennością

zdecydowanej większości liderów (75,0%) jest
praca ponad 40 godzin tygodniowo. Ponad
połowa (52,1%) zabiera pracę zawodową do
domu. Większość kierujących niemal przez
cały czas jest mentalnie w pracy – 65,4%
myśli o niej również w czasie wolnym.
Podobny odsetek – 66,4% sprawdza pocztę
firmową poza godzinami swojej pracy.

Czy wiesz, że…
Długi czas pracy jest istotnym
czynnikiem ryzyka podwyższonego
ciśnienia krwi oraz rytmu serca,
zawałów,
chorób
wrzodowych,
upośledzenia funkcji układu immunologicznego (Źródło: CIOP).

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem ekspertów – psychologów, lekarzy, neurobiologów,
dietetyków,

nauczycieli

yogi,

mindfulness,

rehabilitantów,

trenerów

personalnych

–

specjalizujących się w zarządzaniu energią pracowników.
Wiemy, jak skutecznie zwiększać efektywność działania ludzi, wykorzystując ich naturalny,

biologiczny potencjał. Nasze programy wykładów i szkoleń oraz kampanie edukacyjne z zakresu
podnoszenia efektywności dobowej, oparte są o najnowsze, światowe wyniki badań z obszaru
neurobiologii, psychologii behawioralnej, medycyny sportowej oraz dietetyki.
Wspieramy organizacje, dzieląc się sprawdzonym podejściem do trwałej zmiany nawyków.
Zwiększamy wiedzę, świadomość i indukujemy zmiany na poziomie konkretnych zachowań.
Sprawiamy, że ludziom chce się dbać o ciągłe doskonalenie i własny poziom energii do działania.
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