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Kontrolować, czy zaufać? 

  

 Kontrolować, czy zaufać? Oto jest pytanie. No pewnie, że zaufać, ale przestać kontrolować wcale nie 

jest prosto. A dobrze o tym wiem, bo jestem z tych kontrolujących szefów, a dlaczego? Dlaczego tak wprost o 

tym mówię? Bo rozumiem siebie, bo konkretną pracę nad sobą wykonałam. Zdradzę Wam, że moim 

dominującym stylem zachowania w modelu DISC jest styl D – dominujący. Co oznacza, że wszystkie moje 

zachowania generowane są przez potrzebę kontroli. Ja zwyczajnie lubię mieć kontrolę nad sytuacją i nie lubię 

być wykorzystywana. Stąd naturalny mechanizm zachowania, który we mnie się budzi to jest to, że chcę 

wiedzieć, co się dzieje, nad czym pracownicy pracują, co jest do wykonania, jaki jest postęp pracy. I to nie jest 

najlepsze. Tak jak mocną moją stroną jest to, że jestem skupiona na celu, ale ten element kontroli wcale nie 

jest taki dobry. Nad tym można pracować i nad tym warto pracować. To co ja sama zrobiłam, to jakby taka 

pogadanka samej ze sobą, świadomość tego, że ja tak mam i że to jest ok. To jest moją mocną stroną, ale też 

ja tutaj jestem po to, żeby dać pracownikom przestrzeń do tego, żeby mogli zadania wykonywać też na swój 

sposób i zgodnie ze strategią, którą mają. To nie jest tak, że ja kompletnie odpuszczam kontrolę, no bo taka 

jestem, to jest mój styl managerski; to nie chodzi o to, żebym się zmieniała. To co ja zrobiłam, to 

zakontraktowałam się z pracownikami na to, w których obszarach ja informacji potrzebuję i jak często. Czyli mój 

mechanizm kontroli trochę tak umiarkowanie sama sobie przytemperowałam, ale pokazałam pracownikom, 

czego ja oczekuję, o co ich proszę i umówiliśmy się na zasady, które byłyby dobre dla obu stron.                     

Jeszcze jest druga grupa managerów, którzy mają też taką tendencję do szczególnego kontrolowania, to jest 

styl C – sumienny. To są osoby, które możemy nazwać perfekcjonistami, osoby, które lubią zadbać o najwyższą 

jakość. Im jest trudno odpuścić kontrolę, dlatego że uważają (wcale nie ze złej woli, nie mają złych intencji), że 

one same zrobią to najlepiej. Nie zawsze jest łatwo przyznać się do tego, że tę kontrolę lubią mieć. Pamiętacie 

na pewno ze swojego doświadczenia, albo może sami tak macie, że przychodzi taka pokusa „zadzwonię, 

sprawdzę, co tam się dzieje”, „sprawdzę, na jakim jest etapie”, „nie jestem pewna, czy robią tak, jak powinni 

robić” i dzwonię, sprawdzam, proszę o raportowanie. Ja dzisiaj wiem, że to w niczym nie pomaga, a wręcz 

przeszkadza pracownikom, bo nie pozwala im rozwinąć skrzydeł. Dobra wiadomość jest taka, że swoje 

doświadczenie zebrałam w książce „Siła różnic w zespole” i tam też, tak jak w „Everest lidera” pokazuję Wam 

różne style zachowania i pokazuję, jak w tych zawodowych sytuacjach one się ujawniają. Jak z nich skorzystać, 

ale też co może być wyzwaniem we współpracy i co można zrobić, żeby nie zmieniać siebie, ale zostać sobą, 

dostosować się do tego, czego pracownicy potrzebują.  

 


