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Sebastian Kotow

• Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz wykładowca psychologii 
zarządzania na studiach MBA, programie Koźmiński Advanced Management 
Program i podyplomowych studiach Psychologia Biznesu dla Menedżerów 
na Akademii Leona Koźmińskiego.

• CEO w Institute of Behavioral Design– organizacji zajmującej się badaniami 
oraz implementacją wiedzy i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej 
i neurokogniwistyki w procesach zmian organizacji oraz rozwoju 
kompetencji menedżerskich. 

• Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Brianem Tracy –
„Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę!” (Onepress, 2015 r.), „Ty postaw 
na zmianę, my pokażemy Ci jak jej dokonać” (Onepress 2016 r.) 

• Autor „Matematyki Zaufania”, wydanej w kwietniu 2018 r. 

• Prowadzi badania zaufania w biznesie, w których wzięli do tej pory udział 
menedżerowie z ponad 100 firm z ponad 20 krajów świata. 



zaufanie jest początkiem wszystkiego 



www.ZaufaniewBiznesie.pl

Zapraszamy do pobrania raportu na temat zaufania w biznesie edycji z 2018 r. na stronie: 



Kiedyworganizacji jestwysoki poziom zaufania

• 74% mniej odczuwalnego stresu, 
• 106% więcej energii w pracy,
• 50% wyższej produktywności, 
• 13% mniej „chorobowego”, 
• 76% więcej zaangażowania, 
• 29% więcej satysfakcji z życia, 
• 40% mniejszego wypalenia zawodowego*

* Badania Center for Neuroeconomics Studies,  Claremont Graduate University, 2017.



Stephen M.R. Covey - „Szybkość Zaufania”

(S  +  W)          = R*Z 
(Strategia + wykonanie ) * zaufanie = ReZULTATY



ILT = Index of Leadership Trust

? = ((d1xW1)+(d2xW2)+(d3xW3)+(d4xW4)+(d5xW5)+(d6xW6))/3.6

d1 - umiejętność  funkcjonowania w swojej roli 

d2 – zrozumienie pracy, którą wykonują podwładni

d3 – uczciwość, w traktowaniu podwładnych 

d4 – otwartość na pomysły i opinie innych

d5 – spójność / uczciwość osobistego postępowania 

d6 – konsekwencja w spójnym postępowaniu 

W  - miara wagowa (0-10)

www.matematykazaufania.pl





Przewidywalność i rzetelność;
poleganie na uczciwości i kompetencjach;

pewność co do intencji i efektów;
integralność, szczerość i otwartość;

reputacja i wiarygodność;
akceptacja ryzyka;

Zaufanie 



mądre zaufanie = Wiara - ryzyko







ja

my

wyniki

Model
Zaufania



# 1 - JA
Zaufanie do Siebie



_WAHANIE – zjawisko zaniedbane w badaniach opinii  



KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ 
STYLJak działa BADANIE EMORAY TRUST 

DANE

• Wykorzystywane na 6 kontynentach w 43 krajach

• Zebrano ponad 16,2 mln unikalnych reakcji

• Przetestowano ponad 110 000 respondentów

• Baza danych wyników od 2004 roku

• Wyniki badań z powodzeniem wdrażają największe
firmy polskie i zagraniczne

JEST TO EMOCJONALNA PEWNOŚĆ POSTAWY

Dzięki emoRAY:

• można odkrywać nie tylko racjonalne opinie

respondentów, ale także ujawniać ich instynktowną lub

impulsywną Emocjonalną Pewność.

• Im szybszy czas reakcji tym bardziej ugruntowana jest

dana postawa.

• Mocniej ugruntowane postawy są trudniejsze do zmiany i

lepiej przewidują faktyczne zachowania.

.



KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ 
STYL

JESTEM WIARYGODNY

MOGĘ NA SOBIE POLEGAĆ

DOTRZYMUJĘ SŁOWA
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przykładowe badanie prowadzone w grupie ponad 160 przedstawicieli  najwyższej kadry menedżerskiej  z różnych branż w październiku 2017 r. 
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# NAJWAŻNIEJSZE KROKI



#1 
obietnice



Kiedy robisz coś, mimo tego że nie chcesz, 

zyskujesz w życiu WOLNOŚĆ, 
której większość ludzi nigdy nie OSIĄGNIE



#2
SPÓJNO ŚĆ 

odwaga ponad komfort





Uczciwość
Dyscyplina
Odwaga



Im niższa wiara w siebie

tym większa niepewność (w stosunku do 
innych i przyszłości)

korelacja

oraz większy brak zaufania do innych I większa chciwość



TEST WIARYGODNOŚCI 



# 2 - My
Zaufanie w relacjach



WZAJEMNOŚĆ



#1
ŻYCZLIWOŚĆ



#2
PRZYZNANIE SIĘ DO BŁĘDU 



#3
NIEBEZPIECZEŃSTWA



1. NIESPEŁNIONE OBIETNICE

2. PRZYPISYWANIE SOBIE ZASŁUG ZESPOŁU
3. WTRĄCANIE SIĘ
4. BRAK KONSEKWENCJI



ZAUFANIE  A 
ZAANGAŻOWANIE



KONSEKWENCJE



•ODWAGI
•KREATYWNOŚCI
•SPRZEDAŻ
•WSPÓŁPRACA
•LOJALNOŚĆ
•ZAANGAŻOWANIE



•MALWERSACJI
•ABSENCJI
•SPADEK WYNIKÓW
•BRAK ZAANGAŻOWANIA
•STRACHU
•KONTROLI 



# 3 - WYNIKI



PRZYKŁAD #1



PRZYKŁAD #2



WYSOKIE  ZAUFANIE  = WYSOKIE  ZYSKI 



Stymulatory
zaufania

1.Bycie otwartym i sprawiedliwym (70 %)

2.Wysoka umiejętność komunikowania się (53%) 

3.Umiejętność do podejmowania decyzji (49%)

4.Wysoka spójność i uczciwość (48%)

5.Odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej 
pracy (42 %)

6.Odwaga do konfrontowania słabych wyników (19 %)

7.Szerokie doświadczenie biznesowe (19%)



1. Czy pokazuję moim pracownikom, że obdarzam ich 
zaufaniem ?

2. Czy pokazuję, że zależy mi na ich dobrym 
samopoczuciu?

3. Czy pokazuję moim pracownikom wiarę w ich 
kompetencję ?

4. Czy daję moim pracownikom  możliwość decydowania 
o sprawach wpływających na ich pracę?

5. Czy daje moim pracownikom możliwość 
uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących 
ich pracy?

6. Czy zachęcam moich pracowników do podejmowania 
ryzyka?

7. Czy moje słowa i działania pokazują, jak bardzo ufam 
moim pracownikom?

Czy moje postępowanie wskazuje na to, 
że ufam swoim pracownikowm ?

praktyka



m: sebastian.kotow@iobd.org.uk
t: +48-504-122-285
w: matematykazaufania.pl


