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METODOLOGIA

W badaniu motywacji liderów do służby wzięło udział 220 respondentów,
jednakże po usunięciu ankiet zawierających istotne braki danych w

badaniu uwzględniono 207 wywiadów. Badanie przeprowadzone zostało
drogą elektroniczną, a respondenci zostali do niego zaproszeni poprzez

wysłanie im listu przewodniego wraz z linkiem do ankiety. Link ten

zamieszczony został na stronie Wyższej Szkoły Teologiczno - Społecznej w
Warszawie: http://www.wsts.edu.pl/. Do analizy dołączono również

ankiety z badania pilotażowego, które realizowane było w wersji
papierowej.

Respondenci uczestniczący w badaniu to osoby, które pełnią w kościołach
różne funkcje i ponoszą za nie odpowiedzialność.

Wszyscy badani odpowiadali na te same pytania ankietowe.

Badaniem objęto terytorium Polski, a przeprowadzono je w maju 2016 roku.

http://www.wst.edu.pl/
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CELOWOŚĆ BADANIA

Celem głównym badania było poznanie poziomu motywacji liderów do
służby w kościołach i identyfikacja czynników wpływających na ten

poziom.

CELE SZCZEGÓŁOWE TO:

Poznanie, w jaki sposób można wpływać na wzrost motywacji liderów do
służby.

Zdiagnozowanie, w jaki sposób można zapobiegać spadkowi motywacji do
służby.

Zdiagnozowanie, na ile poziom motywacji zależny jest od czynników

wewnętrznych (duchowych), a na ile wpływają na niego czynniki zewnętrzne

(okoliczności, warunki, inne osoby).
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FORMULARZ BADAWCZY

Formularz ankietowy podzielony został na części dotyczące:

1. Zdefiniowania głównej i dodatkowych służb pełnionych przez liderów.

2. Poznania motywów skłaniających do pełnienia służby w kościołach.

3. Poznania siły, z jaką określone czynniki wpływają na poziom motywacji

liderów do służby.

4. Poznania siły z jaką określone czynniki wpływają na poziom demotywacji.

5. Zdefiniowania czynników stanowiących trudność w pełnieniu służby.

6. Poznania darów duchowych, które identyfikują u siebie badani liderzy.

7. Zdiagnozowania potrzeb rozwojowych liderów.

8. Metryczka.
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ZNACZENIE WNIOSKÓW Z BADANIA

Wynik oraz wnioski z badania mają na celu dostarczenie pastorom, liderom
oraz osobom zainteresowanym rozwojem Kościoła, wiedzy na temat

motywacji do pełnienia służby. Wiedza ta powinna wpłynąć na wzrost

świadomości w obszarze motywowania oraz być źródłem refleksji nad
własną służbą.
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GŁÓWNE USTALENIA BADAWCZE

Najważniejszym powodem pełnienia funkcji liderskiej w służbie w Kościele

jest pragnienie służenia Bogu. Z tą opinią utożsamia się 99% badanych.

Drugim powodem jest przekonanie o własnym powołaniu. Posiada je 89%

badanych, a to oznacza, że 11% liderów nie ma przekonania, że
wykonywana przez nich służba jest ich powołaniem.

Trzecim powodem jest możliwość rozwijania własnych talentów. Było to

argumentem dla 70% badanych.

Czynnikiem wpływającym w najwyższym stopniu na poczucie motywacji

liderów do służby jest to, czy się ona rozwija i przynosi owoce. Zdania
takiego było 87% badanych.

Drugim, co do istotności, czynnikiem wpływającym na motywację liderów jest

przykład innych osób zaangażowanych w służbę. Jest to istotne dla 72%.

Dla 71% badanych źródłem motywacji jest poczucie dumy z Kościoła

i z możliwości służenia w nim.

Dla 55% czynnikiem motywującym jest wdzięczność ludzi.
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GŁÓWNE USTALENIA BADAWCZE

47% badanych przyznało, że wdzięczna postawa pastora i liderów Kościoła

wpływa na poziom ich motywacji, natomiast 28% liderów nie odczuwa
wdzięczności ze strony pastorów i liderów kościoła i niemal tyle samo

(25%) nie potrafi ocenić tego wpływu.

Dla 45% badanych czynnikiem motywującym jest posiadanie duchowego

ojca/mentora.

Najsilniejszym czynnikiem demotywującym okazała się nieodpowiednia
postawa pastora i liderów Kościoła. Zdania takiego było 47% badanych.

43% badanych wskazało na brak praktycznego wsparcia ze strony
przywódców.

33% liderów wskazało, iż jest to nieodpowiednia postawa ludzi, którym służą.

17% liderów jako czynnik demotywujący podało, że nie w pełni utożsamia się
z kościołem w którym służy.
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GŁÓWNE USTALENIA BADAWCZE

10% badanych liderów ma problem z pielęgnowaniem własnego życia

modlitewnego, kolejne 37% „ani sobie z tym radzi, ani nie radzi”, co
oznacza, że również dla nich pielęgnowanie życia modlitewnego jest

wyzwaniem.

25% liderów ma problem z pozyskaniem ludzi do służby.

Więcej osób zdeklarowało, iż lepiej radzi sobie z byciem wzorem (62%) niż

z pielęgnowaniem własnego życia modlitewnego (53%), czy
z rozwiązywaniem określonych zadań we własnym zespole.

82% badanych przyznało, iż do rozwoju służby, potrzebuje umiejętności
mobilizowania członków zespołów do większego angażowania się.

69% potrzebuje umiejętności lepszego komunikowania się z ludźmi.

68% potrzebuje umiejętności lepszego rozpoznawania w ludziach ich
obdarowania.

55% liderów potrzebuje wiedzy, jak rozwijać swoją pracę.

46% badanych przyznało, iż sami potrzebują kogoś, kto by ich motywował.
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SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW 

W raporcie przedstawione zostały wyniki zbiorcze obejmujące wszystkich
respondentów oraz wyniki porównawcze dwóch badanych grup – pastorów

(60 osób) i pozostałych liderów (147 osób).

Wszystkie odpowiedzi zaprezentowane zostały na wykresach i następnie

opatrzone komentarzami. Wyniki zbiorcze zaprezentowane zostały poprzez
pokazanie, jaki procent badanych udzielił określoną odpowiedz. Na

niektórych wykresach dane nie sumują się do 100% a np. do 99% lub 101%.
Jest to wynikiem zaokrąglenia wyników, co zapewniło większą przejrzystość

wykresów.

Wyniki porównawcze pastorów i pozostałych liderów zaprezentowane zostały

za pomocą średniej liczonej z odpowiedzi udzielanych na 5cio stopniowej
skali.
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SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW 

Część wykresów prezentuje odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, co
oznacza, iż zawartych w nich danych nie należy sumować.

Pytania 3, 4, 5 i 6 dawały respondentom możliwość udzielania dodatkowych

odpowiedzi. Ze względu na ich małą liczebność, wykresy prezentujące te

wyniki należy traktować jedynie poglądowo.

Odpowiedzi udzielane przez badanych na 5cio stopniowej skali w wielu
przypadkach omawiane były w sposób uproszczony. Sumowane były

odpowiedzi „utożsamiam się” i „raczej utożsamiam się” i podawane jako

jeden wynik. Analogicznie podchodzono do odpowiedzi: „nie utożsamiam
się” i „raczej się nie utożsamiam”, „ma wpływ” i „raczej ma wpływ”, itd.
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Pyt. 1. Zaznacz JEDNĄ, główną  służbę, w której pełnisz funkcję 

lidera w Twoim kościele.
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Pyt. 1. Zaznacz JEDNĄ, główną  służbę, w której pełnisz funkcję 

lidera w Twoim kościele.

Wśród badanych osób, aż 29% wskazało, że ich główną służbą w kościele jest

pełnienie funkcji pastora.

14% badanych, jako swoją główną służbę, wskazało prowadzenie grup

domowych i tyle samo kierowanie grupą muzyczną.

Jedynie 1% badanych wskazało jako swoją główną służbę odpowiedzialność
za służbę modlitewną.

Jedynie 5% osób wskazało duszpasterstwo, jako swoją główną służbę
w kościele.
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Pyt. 2. Zaznacz POZOSTAŁE służby, w których pełnisz funkcję 

lidera.
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Pyt. 2. Zaznacz pozostałe służby, w których pełnisz funkcję lidera. 

45% badanych wskazało duszpasterstwo, jako swoją dodatkową służbę,

natomiast jedynie 5% jako główną. Oznacza to, że najczęściej
duszpasterzami są liderzy innych służb (pastorzy).

Bardzo podobnie przedstawiają się wyniki dotyczące służby nauczania. 42%
badanych wskazało nauczanie, jako swoją dodatkową służbę, natomiast

tylko 6% jako główną.

Również wyniki dotyczące służby modlitewnej przedstawiają się analogicznie.

19% badanych wskazało ją jako swoją dodatkową służbę, natomiast tylko
1% jako główną odpowiedzialność.
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 

Najważniejszym powodem pełnienia funkcji liderskiej w służbie w kościele
jest pragnienie służenia Bogu. Z tą opinią utożsamia się 93% badanych,

a kolejne 6% raczej również się z tym utożsamia.

Nie wszyscy badani identyfikują wykonywaną przez siebie służbę jako własne

powołanie. Przekonanych o tym jest 70% badanych,
a kolejne 19% raczej się z tym utożsamia. Oznacza to, że prawie 11%

liderów nie ma przekonania lub nie potrafi się wypowiedzieć, czy
wykonywana przez nich służba jest ich powołaniem.

70% badanych przyznało, że służba umożliwia im rozwijanie własnych
talentów i zainteresowań. 7% nie utożsamia lub raczej nie utożsamia się z

tym stwierdzeniem, co oznacza, iż nie postrzega swojej służby, jako
miejsca rozwoju swoich talentów. Aż 24% badanych nie miało

sprecyzowanego stanowiska w tej kwestii.
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 

Dla 22% badanych powodem pełnienia funkcji lidera jest brak
zaangażowania wśród innych osób w kościele, natomiast 53% badanych

deklaruje, iż fakt ten nie miał wpływu na ich decyzję o podjęciu służby.

Możemy przez to rozumieć, że brak zaangażowania się innych osób nie był
dla większości badanych argumentem, by samemu podjąć się funkcji lidera,

oraz, że nie widzą oni raczej w kościele problemu braku zaangażowania.
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 

Podobnie możemy rozpatrywać odpowiedzi na pytanie, czy pełnienie funkcji

lidera spowodowane było tym, że nie ma w kościołach ludzi, którzy byliby
w stanie podjąć się tej służby. Z tym stwierdzeniem utożsamia się i raczej

utożsamia się 18% badanych. Oznacza to, że dostrzegają oni brak osób

kompetentnych i obdarowanych, i sami podejmują się dodatkowych
funkcji.

26% nie potrafi ocenić wpływu tego faktu na decyzję o pełnieniu funkcji

lidera, natomiast aż 55% badanych nie tylko przyznało, że nie miało to

wpływu na ich decyzję o pełnieniu funkcji liderskiej, ale można uznać, że
nie dostrzegają takiego problemu w kościołach, czyli nie utożsamiają się

z tym, że w kościołach brakuje ludzi, którzy mogliby podjąć się
określonych służb.
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 

Oprócz podanej listy motywatorów, badani mieli możliwość samodzielnego

podawania motywów, które skłaniają ich do służby w kościele.
Odpowiedzi udzieliło 31 liderów. 8 osób (co stanowiło 26%) przyznało, iż

chce mieć wpływ na życie innych ludzi i poszerzać Boże Królestwo

(poczucie misji).
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

Czynnikiem wpływającym w najwyższym stopniu na poczucie motywacji
liderów do służby jest to, czy służba się rozwija i przynosi owoce. Zdania

takiego było 87% badanych. 11% nie potrafiło ocenić wpływu tego
czynnika na poziom motywacji, a 2% badanych uznało, iż nie ma on

wpływu.

Drugim, co do istotności, czynnikiem wpływającym na motywację liderów do

służby jest przykład innych osób zaangażowanych w służbę. Było to
istotne dla 72%.

Dla 71% badanych źródłem motywacji jest poczucie dumy z kościoła
i z możliwości służenia w nim.

Dla 55% czynnikiem motywującym jest wdzięczność ludzi, którym się służy,

aczkolwiek 21% badanych było przeciwnego zdania i podało, iż czynnik

ten nie wpływa na ich poziom motywacji.
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

24%

27%

14%

18%

17%

23%

18%

28%

23%

23%

25%

18%

24%

23%

31%

14%

15%

19%

22%

18%

14%

22%

17%

14%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wdzięczna postawa pastora, liderów kościoła

wsparcie duchowego ojca/mentora

rozwiązywanie przez pastora i liderów
kościoła zgłaszanych problemów

biorę udział w konferencjach, które mnie
motywują

czytam odpowiednią literaturę

Ma bardzo duży wpływ Raczej ma wpływ Ani nie ma, ani ma wpływ Raczej nie ma wpływu Nie ma wpływu



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

47% badanych przyznało, że wdzięczna postawa pastora i liderów kościoła

wpływa na poziom ich motywacji do służby. Natomiast 28% badanych
przyznało, że czynnik ten nie ma wpływu na poziom ich motywacji.

Odpowiedzi te wskazują, iż tylu właśnie liderów (28%) nie odczuwa
wdzięczności ze strony zwierzchników i niemal tyle samo (25%) nie potrafi

ocenić tego wpływu.

Dla 45% badanych czynnikiem motywującym jest posiadanie duchowego

ojca/mentora. Jednocześnie dla 37% wsparcie takie nie wpływa na
poziom odczuwanej motywacji. Wyniki te wydają się być bardzo niskie,

gdyż właśnie od duchowego ojca/mentora można by oczekiwać

wsparcia i zachęty do realizowanej służby. Najprawdopodobniej jest to
wynikiem tego, że tylko 45% spośród badanych posiada kogoś takiego

jak mentor, który wpływa na ich postawę i motywuje.
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

42% badanych zdeklarowało, że rozwiązywanie przez pastorów i starszych

kościoła zgłaszanych przez liderów problemów ma wpływ na wzrost poziomu

ich motywacji. 36% jest przeciwnego zdania. Można zatem uznać, że aż 36%
osób nie jest usatysfakcjonowanych z działania swoich zwierzchników w

obszarze rozwiązywania problemów dotyczących pełnionej przez nich służby.

Udział w konferencjach wpływa motywująco na 41% badanych a

odpowiednia literatura ma wpływ na 40%. Najprawdopodobniej tylu właśnie
liderów bierze udział w konferencjach lub sięga po literaturę, która może

wpływać na poziom ich motywacji do służby.



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

Respondenci mieli możliwość samodzielnego podawania czynników, które
ich motywują. Odpowiedzi udzieliło 39 osób, 12 spośród nich (31%)

wskazało, iż ich motywatorem było poczucie Bożego prowadzenia,

odebranie od niego potwierdzenia do pełnienia służby lub przekonanie o
tym.
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, iż poszczególne czynniki częściej
wpływają na poziom motywacji kobiet niż mężczyzn. Dotyczy to siedmiu z

dziewięciu wymienionych na powyższym wykresie elementów.

Inaczej jest jedynie w przypadku dwóch motywatorów: przykład innych osób

zaangażowanych w służbę oraz czytanie odpowiedniej literatury, które
częściej wpływają na motywację mężczyzn niż kobiet. Warto zaznaczyć

jednak, iż w grupie mężczyzn niemal połowę stanowili pastorzy.

Analiza zależności wykazała ponadto, iż liderzy odpowiedzialni za służbę

wśród młodzieży są szczególnie wrażliwi na poszczególne czynniki
motywacyjne. Inaczej jest zaś z liderami odpowiedzialnym za nauczanie i

służbę katechetyczną. W tych grupach wpływ czynników zewnętrznych
na poziom odczuwanej motywacji był istotnie niższy.



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki wskazują, iż poziom motywacji liderów do służby

zależny jest od tego, czy służba się rozwija i przynosi efekty oraz czy jej
pełnienie wiąże się z poczuciem dumy (nobilitacji) i odbieraniem

wdzięczności od innych osób. Motywacja liderów uzależniona jest również

od środowiska i funkcjonującej w nim kultury angażowania się. Ponadto
indywidualna mentorska praca z liderami również istotnie wpływa na

poziom motywacji liderów.

Oznacza to, iż wzrost motywacji liderów do pełnienia przez nich służby

w kościele można kształtować poprzez stworzenie odpowiednich
warunków. Jest to przede wszystkim kultura organizacji, która promuje

zaangażowanie, docenia tych, którzy się angażują i daje im odczuć
satysfakcję. Ważne jest również objęcie zaangażowanych osób

szczególną mentorską opieką.
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

Spośród czynników, które mogą demotywująco wpływać na postawę
liderów, najsilniejszym okazała się nieodpowiednia postawa pastora i

liderów kościoła. Zdania takiego było 47% badanych.

43% respondentów wskazało zaś, że brak praktycznego wsparcia ze strony

zwierzchników negatywnie wpływa na poczucie ich motywacji do służby.

33% liderów wskazało, iż jest to nieodpowiednia postawa ludzi, którym służą.

Brak duchowego ojca lub mentora demotywująco wpływa na 31%

badanych, jednakże 45% nie dostrzega tego problemu.

Słaby rozwój służby demotywująco wpływa na 30% badanych liderów.



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

Czynnikami, które w nieco mniejszym stopniu zniechęcają liderów służb są:

- Brak odpowiedniego miejsca lub wyposażenia. Było to problemem dla
22% badanych, natomiast 54% nie zauważa tego problemu.

- Przykład innych osób, które nie angażują się w służbę demotywuje 20%
liderów, natomiast 50% badanych nie ma z tym problemu.

- Brak środków finansowych demotywuje jedynie 18% badanych, natomiast

64% liderów nie dostrzega wpływu tego czynnika na ich poziom

motywacji.

- 17% liderów jako czynnik demotywujący podało, że nie w pełni utożsamia
się z kościołem, w który służy, i choć odwrotną opinię wyraziło 67%

badanych, to i tak, ta liczba wydaje się zastanawiająca.
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

Respondenci mieli możliwość samodzielnego podawania czynników, które

ich zniechęcają. Odpowiedzi udzieliło 25ciu badanych. 5 spośród nich
(20%) wskazało, iż największym zniechęceniem jest nieodpowiednia

postawa pastora (krytyka i brak wsparcia). 4 osoby (16%) wskazały na

swój stan duchowy. Odpowiedzi udzielone przez mniej niż 5 osób należy
traktować jedynie poglądowo.
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

Wpływ określonych czynników na poczucie zniechęcenia jest istotnie wyższy

u kobiet niż u mężczyzn. Oznacza to, iż w sytuacji niesprzyjających
okoliczności, szybciej ulegną zniechęceniu niż mężczyźni. Ci ostatni są

jednakże zdecydowanie bardziej wrażliwi na brak środków finansowych,
co częściej niż u kobiet wpływa na zniechęcenie do pełnienia służby.

Wyniki badania pozwalają również na stwierdzenie, iż liderzy służby
muzycznej częściej wskazują zniechęcający wpływ poszczególnych

czynników motywacyjnych niż pozostali liderzy, choć różnice te są

subtelne.
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

PODSUMOWANIE

Spośród czynników demotywujących najsilniejsze są te, które dotyczą relacji

oraz wsparcia udzielanego przez pastora i liderów kościoła.
Demotywująca jest również nieodpowiednia postawa ludzi w kościele. Są

to głównie czynniki interpersonalne odnoszące się do umiejętności

współpracy, rozmowy i wzajemnej postawy.
Co ciekawe zdecydowanie mniejszy wpływ na demotywację liderów mają

czynniki materialne i warunki lokalowe.

Oznacza to, że zapobieganie demotywacji liderów powinno przede wszystkim

być skoncentrowane na poprawie współpracy i komunikacji.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

13%

15%

13%

12%

13%

40%

37%

32%

26%

22%

37%

35%

35%

37%

34%

6%

11%

15%

20%

21%

4%

3%

4%

5%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pielęgnowanie własnego życia
modlitewnego

rozwiązywanie konfliktów wewnątrz
zespołu/grupy

dyscyplinowanie ludzi, by wywiązywali się
ze…

pozyskiwanie nowych ludzi do służby

zdobywanie środków na rozwijanie służby

Radzę sobie doskonale Raczej sobie radzę Ani sobie radzę, ani sobie nie radzę Raczej sobie nie radzę Zdecydowanie nie radzę sobie



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

Największym wyzwaniem dla badanych była umiejętność pozyskiwania

środków na rozwój służby. Z tym zadaniem nie radzi sobie 31% badanych,
natomiast radzi sobie 35%. Jednocześnie brak środków finansowych nie

stanowi istotnego czynnika demotywującego liderów. Być może wielu

liderów akceptuje budżet, jaki został im przyznany i rozwija swoją służbę
bez konieczności jego powiększania.

25% badanych nie radzi sobie z pozyskiwaniem nowych osób do służby. Na

drugim biegunie mamy zaś 38% osób, które radzą sobie z pozyskiwaniem

ludzi do służby. Zapewne różnie jest w różnych kościołach. Niewątpliwie
jednak, co 4 lider ma problem z pozyskaniem ludzi. Źródłem problemu

może być zarówno brak kultury angażowania się w pracę kościoła, jak
również brak konkretnych umiejętności do pracy z ludźmi wśród liderów.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

19% badanych przyznało się do problemu z dyscyplinowaniem ludzi, by

wywiązywali się ze swoich zadań. Jednocześnie zaś 45% radzi sobie z tym
zadaniem, choć tylko 13% zadeklarowało, że radzi sobie doskonale. Nie

ulega wątpliwości, że liderzy potrzebują wsparcia w tym, jak

dyscyplinować członków swoich zespołów.

Nieco mniejszym problemem dla liderów jest rozwiązywanie wewnętrznych
konfliktów. Jest to problemem dla 14% badanych, natomiast radzi sobie

z tym zadaniem 52% badanych.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

10% badanych liderów ma problem z pielęgnowaniem własnego życia
modlitewnego, kolejne 37% „ani sobie z tym radzi, ani nie radzi”, co

oznacza, że również dla nich pielęgnowanie życia modlitewnego jest
wyzwaniem. Liczby te wydają się być bardzo wysokie, zważywszy, że

liderami powinny być osoby dojrzałe i odpowiedzialne. Wyniki te z jednej

strony mogą być potwierdzeniem szczerości odpowiedzi respondentów,
a z drugiej w jednoznaczny sposób wskazują na to, że teoretycznie

dojrzali liderzy potrzebują wsparcia w najbardziej podstawowych
elementach własnego rozwoju duchowego. Można również postawić

tezę, że nie zawsze odpowiednie osoby pełnią funkcje liderskie. Być

może jest to prawdą w wielu przypadkach, tym bardziej więc wzrasta rola
ojców duchowych/mentorów, czyli osób, które czuwają nad rozwojem i

postawą liderów.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

55% badanych liderów deklaruje, iż radzi sobie z pełnieniem funkcji
duszpasterskiej wobec członków swoich zespołów, 9% przyznaje się do tego,

że nie radzi sobie z tym, natomiast aż 37% nie potrafi tego ocenić. Wyniki
takie wydają się być niedostateczne, jeżeli oczekujemy, aby liderzy

określonych służb byli duszpasterzami dla swoich zespołów. Chyba, że jest

inaczej i są w kościołach duszpasterze, do których każdy potrzebujący może
się zwrócić. Nie ma to jednak odzwierciedlenia

w wynikach niniejszych badań, gdyż tylko 5% badanych przyznało, iż
duszpasterstwo jest ich główną służbą, natomiast 45% że dodatkową.

Zdecydowanie lepiej niż z dyscyplinowaniem, liderzy radzą sobie
z mobilizowaniem członków swoich zespołów do większego zaangażowania

się i wzrostu jakości pracy. Radzi sobie z tym 60% liderów, nie radzi jedynie
8%, natomiast 31% nie potrafi tego ocenić. Oznacza to, że również i ta grupa

liderów potrzebuje wsparcia w tym, jak wydobywać ze swoich zespołów

jeszcze większe zaangażowanie i wyższą jakość
w służbie.



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

Ciekawie przedstawiają się odpowiedzi na pytanie, czy posiadanie wizji na
rozwój służby jest wyzwaniem dla liderów. 62% badanych przyznało iż

radzi sobie z tym zadaniem, natomiast dla 11% jest to wyzwanie. Osoby
które nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie zdecydowanie można

uznać za takie, które nie mają jasno sprecyzowanej wizji. Osób tych jest

27%. Dodajmy, że posiadanie wizji i jej jasne przekazywanie jest jednym z
czynników umożliwiających pozyskiwanie ludzi do danej służby.

Najmniejszym problemem dla liderów jest bycie wzorem i przykładem dla

swojego zespołu. Z tym wyzwaniem radzi sobie 62% badanych liderów,

natomiast nie radzi sobie 7%. 31% nie potrafi tego ocenić. Wyniki te
zastanawiają, gdyż więcej osób zdeklarowało, iż radzi sobie z byciem

wzorem niż z pielęgnowaniem własnego życia modlitewnego, czy
z rozwiązywaniem określonych zadań we własnym zespole. Oznacza to,

że nie dla wszystkich liderów bycie wzorem dotyczy również takich

aspektów jak własny rozwój duchowy czy umiejętność radzenia sobie
z trudnościami w służbie.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

Respondenci mieli możliwość samodzielnego podawania czynników, które są

dla nich wyzwaniem w służbie. Odpowiedzi udzieliło 17 osób. 5 spośród
nich (29%) podało że jest to tworzenie zespołu, budowanie relacji i

rozwiązywanie konfliktów wewnątrz nich. Odpowiedzi udzielone przez

mniej niż 5 osób należy traktować jedynie poglądowo.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

3,54

3,56

3,63

3,34

3,36

3,13

3,62

3,01

3,71

3,74

3,58

3,7

3,34

3,59

3,24

3,74

3,1

3,39

0 1 2 3 4 5

bycie wzorem i przykładem dla innych

pełnienie funkcji duszpasterskiej dla Twojego zespołu/grupy

motywowanie ludzi do większego zaangażowania się i
wyższej jakości pracy

dyscyplinowanie ludzi, by wywiązywali się ze swoich zadań

rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołu/grupy

pozyskiwanie nowych ludzi do służby
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

Wyniki wskazują, iż mężczyźni wyżej oceniają swoje umiejętności i częściej

zaznaczali odpowiedzi z górnej skali, czyli „radzę sobie doskonale” niż
kobiety. Jedynie z pielęgnowaniem własnego życia modlitewnego

kobiety radzą sobie lepiej niż mężczyźni.

Grupą, która radzi sobie najlepiej z poszczególnymi wyzwaniami byli

duszpasterze.

Co ciekawe, z pielęgnowaniem życia modlitewnego najlepiej radzą sobie

liderzy służby ewangelizacyjnej, a najkrytyczniej oceniły się osoby
odpowiedzialne za nauczanie.
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Pyt. 7. Które z darów identyfikujesz jako swoje obdarowanie i 

chciałbyś je rozwijać?
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Pyt. 7. Które z darów identyfikujesz jako swoje obdarowanie i 

chciałbyś je rozwijać?

Badani zostali zapytani o to, które z darów rozpoznają jako swoje

obdarowanie i chcieliby je rozwijać. Ponad połowa badanych wskazała,
że jest to nauczanie i przywództwo. Blisko połowa badanych liderów

rozpoznaje u siebie dary rzadko uznawane za charyzmatyczne, takie jak
mądrość, duszpasterstwo, pomaganie czy gościnność. Jedynie 43,5%

badanych liderów zdeklarowała posiadanie daru mówienia językami,

przy czym 76,8% badanych to reprezentanci Kościoła
Zielonoświątkowego. Wyniki te są zastanawiające, i albo świadczą o tym,

że dar mówienia innymi językami nie jest powszechny w kościołach lub
pełnienie służby liderskiej nie jest skorelowane z tym darem.

Dary postrzegane zazwyczaj jako charyzmatyczne, takie jak proroctwo,

identyfikuje u siebie 24,6% badanych, dar uzdrawiania 18,4%,
rozpoznawania duchów 14,0%, uwalniania 12,1%, wykładania języków

5,3% oraz czynienia cudów 4,8%.

Jedynie 1,0% liderów wskazało dar ewangelizacji. Być może był on
utożsamiany z apostolstwem, które identyfikuje u siebie 20,8% badanych.

Liderzy mogli również samodzielnie podawać dary, które u siebie identyfikują.

Były to: zarządzanie i administrowanie (2 wskazania), miłość, pomoc i
wiara (po jednym wskazaniu).
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Pyt. 8. Która z poniższych umiejętności przyczyniłaby się do 

rozwoju Twojej służby? 

3%

2%

4%

14%

6%

9%

8%

10%

22%

12%

18%

22%

31%

18%

35%

32%

31%

28%

22%

47%

37%

37%

27%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

umiejętność mobilizowania ludzi do większego
zaangażowania

umiejętność lepszej komunikacji z ludźmi

umiejętność rozpoznawania w ludziach ich
obdarowania

wiedza, jak rozwijać pracę

sam potrzebuję kogoś, kto by mnie
motywował i zachęcał

Zdecydowanie nie potrzebuje raczej nie potrzebuje Ani nie potzebuje, ani potrzebuje Raczej potrzebuje Zdecydowanie potrzebuje



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 8. Która z poniższych umiejętności przyczyniłaby się do 

rozwoju Twojej służby? 

Badani liderzy zostali zapytani o to, co przyczyniłoby się do rozwoju ich
służby. 82% przyznało, iż potrzebuje umiejętności mobilizowania członków

swoich zespołów do większego angażowania się. 69% przyznało, iż
potrzebuje umiejętności lepszego komunikowania się z ludźmi, natomiast

68% umiejętności lepszego rozpoznawania w ludziach ich obdarowania.

55% liderów potrzebuje wiedzy, jak rozwijać swoją pracę.
Co ciekawe, aż 46% badanych przyznało, iż sami potrzebują kogoś, kto by

ich motywował. Jedynie 14% stwierdziło, że zdecydowanie nie potrzebuje
motywowania przez drugą osobę.

Warto jeszcze dodać, iż kobiety zdecydowanie częściej wskazywały, iż

potrzebują rozwoju poszczególnych umiejętności, niż mężczyźni. Dotyczy
to wszystkich badanych kompetencji.

Odpowiedzi na to pytanie jednoznacznie wskazują, iż mimo tego, że

motywacja do służby w kościele ma swoje wewnętrzne źródło

w pragnieniu służenia Bogu, to liderzy podatni są na motywację
zewnętrzną, a wręcz jej potrzebują.
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9. Jak długo pełnisz funkcje liderskie?

Ponad połowa badanych to osoby będące w służbie od 6-20 lat. Osób, które

są w służbie krócej niż rok, wzięło udział w badaniu niespełna 5% i było to
10 osób.
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10. Jak oceniasz swoje własne zaangażowanie w pełnienie służby?

Spośród badanych liderów zdecydowana większość uważa swoje
zaangażowanie w służbę jako dobre, co oznacza iż mają świadomość, że

mogliby angażować się bardziej – lepiej lub więcej. Swoje
zaangażowanie jako bardzo dobre uznało o połowę mniej osób, gdyż

tylko 29,5%.
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11. Jak oceniasz rezultaty własnej służby?

Jedynie 9,2% badanych liderów ocenia efekty swojej służby jako bardzo

dobre. Może być to efektem skromności i niechęci do samooceny, ale
również może być dowodem na to, iż badani mają świadomość, iż

uzyskiwane przez nich efekty nie są takie, jakie powinny być.

Warto tu przypomnieć, iż właśnie to, że służba się rozwija i przynosi owoce jest

jednym z najistotniejszych czynników motywujących liderów.
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12. Podaj swój przedział wiekowy.

13. Podaj swoją płeć.

Najwięcej liderów zaangażowanych w służbę

to osoby w wieku 41-50 lat. Osób takich
jest prawie 32%. Nieco mniej liderów,

27,5%, jest w wieku 21-30 lat.

2,4%

27,5%
25,1%

31,9%

12,1%

1,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

do 20 lat 21 -30 lat 31-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej
60 lat

38,6%

61,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

kobieta mężczyzna

61,4% badanych osób to

mężczyźni, kobiet było
zaś 38,6%.



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

12. Podaj swój przedział wiekowy.

Analizując zebrane wyniki, można zauważyć pewne tendencje zależne od
wieku respondentów. Na poziom motywacji starszych osób

zdecydowanie mniejszy wpływ niż na ludzi młodszych, mają takie
czynniki jak rozwiązywanie przez pastora i liderów kościoła

zgłaszanych problemów oraz przykład innych osób zaangażowanych

w służbę. Odwrotnie jest z czytaniem odpowiedniej literatury, która ma
większy wpływ na motywację osób starszych, niż młodszych.

Im starszy lider, tym mniejsze znaczenie ma dla niego postawa ludzi

w kościele na odczuwane przez niego zniechęcenie. Podobnie jest

z wpływem takich czynników jak „nie w pełni utożsamiam się
z kościołem” oraz „brak duchowego ojca/mentora”. Czynniki te

w większym stopniu wpływają na zniechęcenie osób młodszych niż
starszych.
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14. Który Kościół reprezentujesz?

Zdecydowaną większość badanych stanowili liderzy z Kościoła

Zielonoświątkowego, prawie 77% Zdecydowanie mniej osób było z
kościoła Chrystusowego 7,7% czy Baptystycznego 6,3%.

Wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się Kościoły: Niezależny, LIFE CHURCH
Warsaw, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, KChWE, Ewangeliczna

Wspólnota Zielonoświątkowa, Ewangelicko-Metodystyczny, Adwentystów

Dnia Siódmego.

76,8%

7,7% 6,3%
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15. W jakiej miejscowości znajduje się Twój kościół?

Największą grupę stanowili liderzy z miast powyżej 200 tys. mieszkańców –
39,6% oraz osoby z miast do 50 tys. mieszkańców - 30,9%.
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16. W którym z województw znajduje się Twój kościół?
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PASTORZY I POZOSTALI LIDERZY

W badaniu wzięło udział 60ciu pastorów, co stanowi 29% wszystkich

badanych. Poniżej przedstawiono wyniki, które w istotny sposób
różnicowały odpowiedzi pastorów i pozostałych liderów.

29%

71%

pastorzy

pozostali liderzy



RAPORT Z BADANIA MOTYWACJI LIDERÓW

Pyt. 2. Zaznacz pozostałe służby, w których pełnisz funkcję lidera.
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Pyt. 2. Zaznacz pozostałe służby, w których pełnisz funkcję lidera.
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Pyt. 2. Zaznacz pozostałe służby, w których pełnisz funkcję lidera.

Dodatkową służbą pastorów jest najczęściej duszpasterstwo, nauczanie,
prowadzenie grup domowych i kierowanie służbą modlitewną.

Pozostali liderzy, oprócz swojej głównej służby, zajmują się również
duszpasterstwem, nauczaniem, grupami domowymi i służbą modlitewną,

choć zdecydowanie częściej funkcje te przejmują pastorzy.

Liderzy, częściej niż pastorzy, zajmują się służbą katechetyczną, muzyczną
czy np. multimediami.
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Pyt. 3. Dlaczego pełnisz funkcję lidera? 

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie utożsamiam się”, a 5 „bardzo utożsamiam
się” z podaną opinią.

Odpowiedzi obu badanych grup są podobne, przy czym to pastorzy są
bardziej pewni swojego powołania, natomiast pozostali liderzy w wyższym

stopniu niż pastorzy zgadzają się z opinią, że w kościołach brak jest ludzi,

którzy chcieliby się zaangażować.
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Pyt. 4. Które z poniższych czynników motywują Cię do służby? 

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie ma wpływu”, a 5 „ma bardzo duży wpływ” na
odczuwaną motywację. Odpowiedzi obu grup są podobne, przy czym

poziom motywacji do służby u pastorów bardziej niż u pozostałych liderów
zależy od odczuwania wdzięczności innych osób oraz od czytania literatury.

Pozostałych liderów, w większym stopniu niż pastorów, motywuje rozwój

służby, wsparcie mentorów oraz udział w konferencjach.
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Pyt. 5. Które czynniki zniechęcają Cię do pełnienia służby? 

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie ma wpływu”, a 5 „ma bardzo duży
wpływ” na poczucie motywacji. Odpowiedzi pastorów wskazują, iż

poszczególne czynniki demotywujące nie mają na nich tak istotnego
wpływu jak na pozostałych liderów. Pastorzy są zaś istotnie bardziej

wrażliwi od pozostałych liderów, na nieodpowiednią postawę ludzi. Dla

pozostałych liderów, bardziej niż dla pastorów, demotywujący okazał się
brak duchowego ojca/mentora.
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Pyt. 6. Które z wymienionych czynników są dla Ciebie wyzwaniem?

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie radzę sobie wcale”, a 5 „radzę sobie

doskonale”. Odpowiedzi pastorów wskazują, iż z poszczególnymi wyzwaniami
radzą sobie nieznacznie lepiej niż pozostali liderzy. Jedynie pielęgnowanie

własnego życia modlitewnego jest dla nich większym wyzwaniem niż dla
pozostałych liderów. Odpowiedź ta, jest dość zaskakująca i być może jest

ona spowodowana większym krytycyzmem wobec własnego rozwoju

duchowego wśród pastorów niż wśród pozostałych liderów.
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Pyt. 7. Które z darów identyfikujesz jako swoje obdarowanie 

i chciałbyś je rozwijać?
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Pyt. 7. Które z darów identyfikujesz jako swoje obdarowanie 

i chciałbyś je rozwijać?

Pastorzy identyfikują u siebie zdecydowanie więcej darów duchowych niż

pozostali liderzy. Dotyczy to niemalże wszystkich wymienionych darów.
Pozostali liderzy częściej niż pastorzy identyfikują u siebie dar gościnności

i pomocy.
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Pyt. 8. Która z poniższych umiejętności przyczyniłaby się do 

rozwoju Twojej służby? 

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 „oznacza nie potrzebuję tego”, a 5 „bardzo

potrzebuję”. Odpowiedzi obu grup były podobne, jednakże pastorzy
nieznacznie częściej niż pozostali liderzy, wskazują na potrzebę wiedzy,

jak rozwijać pracę. Liderzy częściej niż pastorzy wskazują na potrzebę
rozwoju umiejętności rozpoznawania w ludziach ich obdarowania oraz

potrzebę bycia motywowanym.
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Pyt.9. Jak długo pełnisz funkcje liderskie?

Pastorzy uczestniczący w badaniu to w większości osoby pełniące swoją
służbę ponad 11 lat. Wśród pozostałych liderów najwięcej jest osób

pełniących służbę od 3 do10 lat.
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Pyt.10. Jak oceniasz własne zaangażowanie w pełnienie służby? 

Pyt. 11. Jak oceniasz rezultaty własnej służby?

Zarówno pastorzy jak i pozostali liderzy zaznaczali swoje odpowiedzi na skali

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo słabe”, a 5 „bardzo dobre”.

Odpowiedzi obu grup były podobne, jednakże pastorzy nieco wyżej
oceniali zarówno poziom swojego zaangażowania jak i poziom

osiąganych w służbie rezultatów. Co ciekawe, w obu grupach własne
zaangażowanie oceniane było wyżej, niż osiągane rezultaty.
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