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Indywidulany trening  

Pracy zespołowej 
 
 
 
 
 
 
 
Do efektywnej pracy zespołowej…  
 
Zaczynając pracę z zespołem lub budując go 
od postaw, będziesz pewnie oczekiwać, że 
szybko uzyskacie optymalne efekty pracy 
grupowej. Niestety, duch zespołowy nie 
bierze się z niczego i na początku będziesz 
mieć raczej do czynienia ze zbiorowiskiem 
osób grających na siebie. A często nawet… 
niegrających w ogóle, ponieważ jak wynika  
z badań Instytutu Gallupa z 2013 r., jedynie 13% 
pracowników angażuje się w swoją pracę.  
 

 
 
Źródło: 
http://news.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx 

 
…przez indywidualne podejście! 
 
Paradoksem może się wydawać, że aby 
przeprowadzić swoich podwładnych na 
zieloną stronę zaangażowania 
i zsynchronizować ich działania, musisz 
dotrzeć do… każdego z nich z osobna! 
Jeśli bowiem wciąż zastanawiasz się, czy 
sukces osiąga się z zespołem, 

czy z jednostkami, odpowiedź jest jasna i tylko 
z pozoru banalna: zespół składa się z osób 
indywidualnych! Bez ich osobistych osiągnięć 
nie powstanie duch zespołu (nie wspominając 
nawet o wynikach). 
 
Jak angażować jednostki w pracę 
zespołową? 
 
Najwięcej uzyskasz od pracownika, którego 
potraktujesz indywidualnie i który nie poczuje 
się mało znaczącym trybikiem w maszynie. 
Unikniesz wtedy także sytuacji, w której 
mówiąc do grupy, nie trafiasz ze swoim 
komunikatem do nikogo. Miej zatem zawsze 
na względzie najpierw jednostki, a potem 
zespół. Łatwo powiedzieć, trudniej osiągnąć? 
Wcale nie, jeśli podejdziesz do tego 
w trzech przedstawionych poniżej krokach! 
 
1. Poznaj swoich pracowników 
 
Poświęć czas, aby porozmawiać z każdym  
z członków swojego zespołu. Oczywiście nie 
tylko o pracy, lecz także „tak zwyczajnie po 
ludzku” o sytuacji życiowej, wartościach, 
ambicjach, zainteresowaniach itd. Dzięki temu 
poznasz swoich ludzi, odkryjesz ich 
predyspozycje i ocenisz, w jakich rolach mogą 
się najlepiej spełnić oraz czego możesz 
od nich oczekiwać. Pozwoli Ci to realistycznie 
ustalić cel dla zespołu i uczynić poszczególne 

24

27

63

62

13

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011,2012

2008,2009

Ogólne3zaangażowanie3wśród3zatrudnionych3w31423krajach3
na3całym3świecie

Aktywnie3niezaangażowany Nie3zaangażowany Zaangażowany



www.leadersisland.com                                                                                                                      Ó Leaders Island    � 2 

 

osoby odpowiedzialnymi za jego cząstkową 
realizację. 
 
2. Daj siebie poznać swoim pracownikom 
 
Przedstaw się. Ale nie nazwą stanowiska, tylko 
swoim imieniem i nazwiskiem oraz tym 
wszystkim, co za nimi stoi. Niezależnie 
bowiem od tego, jak bardzo próbujesz być 
„profesjonalny”, Twój styl zarządzania i tak 
będzie zależeć od Twojej osobowości! Masz 
naturę pedanta twardo stąpającego po ziemi? 
Niech Twój zespół się o tym dowie. A może 
jesteś raczej wizjonerem nieprzykładającym 
uwagi do detali? Przygotuj na to swoich ludzi! 
Przekaż im informacje najlepiej w formie 
uporządkowanego exposé, które składa się 
z następujących punktów:  
 

a) wartości – wbrew pozorom ich określenie 
może nie być takie proste, ponieważ na co 
dzień nie mamy czasu ani energii na 
autorefleksję. Spróbuj jednak już teraz 
osiągnąć wyższy poziom samoświadomości  
i zastanów się, kim jesteś jako lider. W jaki 
sposób chcesz prowadzić zespół? Co jest dla 
Ciebie ważne? Dla ułatwienia przypomnij 
sobie sytuacje kryzysowe, ponieważ to w nich 
najczęściej instynktownie działamy w zgodzie 
ze swoją naturą.  
 
b) postawy – określ 3 zachowania, których nie 
akceptujesz u pracowników. A teraz zadaj 
sobie trochę więcej trudu i pomyśl o kolejnych 
trzech, które Twoim zdaniem zasługują na 
szczególne uznanie.  
 
c) cel dla zespołu – bez niego nie ma 
sukcesu, bo niby na jakiej podstawie 
mielibyśmy wiedzieć, że dotarliśmy na 
miejsce? W dużym stopniu cele będą zależeć 
od zewnętrznych oczekiwań wobec Twojego 
zespołu. Natomiast dla Ciebie ważne jest to, 
aby opowiedzieć o nich swoim 
ludziom z jednej strony dość konkretnie  
i weryfikowalnie, a z drugiej pozostawić 
margines do interpretacji. Ujmując rzecz 
humorystycznie, cel powinien być bardziej 
mierzalny niż „żeby było lepiej” i bardziej 
otwarty niż „pozyskać 124,5 klienta w Q2 i Q3”.  

 
d) zasady współpracy – ustal, w co gracie  
i ustanów reguły gry, które poprowadzą 
drużynę do sukcesu. Waszym celem jest 
zwiększenie zysku? Możecie zbudować bazę 
nowych klientów, zwiększyć przychód 
z istniejących, opracować nowy, 
wysokomarżowy produkt itp., itd. Ważne, żeby 
członkowie zespołu wiedzieli, jaka jest Twoja 
taktyka i czego od nich oczekujesz. Uwaga, 
ten misterny plan nie może pozostać 
wyłącznie w Twojej głowie (co zdarza się 
nawet najlepszym). 
 
3. Ustal indywidualne cele i weryfikuj ich 
realizację 
 
Ostatni krok jest logiczną konsekwencją 
wszystkiego, co dotąd powiedzieliśmy 
i powrotem do początkowych założeń. 
Cel zespołowy przełożysz teraz na konkretne, 
zrozumiałe i możliwe do osiągnięcia cele 
każdego pracownika z osobna. Muszą one 
odpowiadać zakresowi jego kompetencji  
i odpowiedzialności. Każdy podwładny 
powinien się z nimi identyfikować i rozumieć, 
jak jego praca przyczyni się do realizację 
ogólnego celu. Na podstawie swojej wiedzy 
o członku zespołu możesz mu także 
wyznaczyć cel osobisty (np. promowanie 
jakiejś jego pożądanej postawy w grupie czy 
eliminację nie-akceptowalnego nawyku).  
Zarówno w przypadku a) celów zespołowych 
„przełożonych” na indywidualne cele 
pracownika, jak i b) celów zupełnie osobistych 
pracownika niezbędne jest bieżące 
monitorowanie ich realizacji. Jedna doroczna 
ewaluacja to za mało – naprawdę łatwiej 
pogadać przez kwadrans o niewielkim, póki 
co problemie niż poradzić sobie  
z dwunastoma miesiącami nawarstwiających 
się, nie-odwracalnych błędów.  
  
Warto zapamiętać 
 
Pracujesz na dwóch płaszczyznach: 
indywidualnych osób i grupy. Ale tak 
naprawdę zawsze zarządzasz zespołem 
poprzez jednostki i od tego należy zacząć 
budowanie ducha wspólnej pracy oraz 
osobistego zaangażowania.  


