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Rozdział 5 - Workbook 

Lekcja 1  

Zastanów się jak wygląda kultura organizacyjna i wedle jakich zasad działa Twój zespół. 
Jakie kwestie i wartości są dla Ciebie ważne?  

Jakie zachowania są akceptowalne, pozytywnie wspierane, a które chciałbyś/chciałabyś 
jednoznacznie potępić i wyeliminować? 

Lekcja 2 

Elementy skutecznego zespołu: 

Misja —> jaka jest misja Twojego zespołu, co jest dla Ciebie ważne, jak chcesz zmieniać/
kształtować rzeczywistość? Opisz te kwestie. 

Wizja —> Jaka jest wizja przyszłości, którą kreuje Twój zespół? Jaka jest wizja Twojego 
zespołu? Jak będzie wyglądał świat, kiedy Twój zespół odniesie sukces? Jaka jest wizja 
rzeczywistości, którą za zadanie ma wykreować Twój skuteczny zespół? 

Cele —> Jakie są najbliższe cele Twojego zespołu, które pozwolą Wam osiągnąć 
wyznaczony punkt? Jakie są największe cele przed Tobą i Twoim zespołem, które zbliżą 
Was do realizacji Waszej misji i dojścia do wizji w jaki sposób chcecie zmienić świat? 



Lekcja 3 

Zastanów się czy jest ktoś w Twoim zespole komu przyczepiasz etykietę. Czy jest to 
korzystne, jaki ma wpływ na motywację danej osoby, na jej otwartość w dzieleniu się 
pomysłami. Czy wykorzystujesz potencjał każdej osoby przy usuwaniu „martwych 
punktów’’ w projektach? 

Pomyśl czy są w Twoim zespole osoby, które są inne i w związku z byciem innym/inną są 
traktowane mniej poważnie, etykietowane? Zlikwiduj te etykiety. 

Zastanów się jakie są różnice w Twoim zespole, kogo w nim brakuje, co lub kto nie jest 
reprezentowane? W jaki sposób możesz wykorzystać inność/różnorodność aby Twój 
zespół stał się bardziej wszechstronny? Pomyśl o tym w perspektywie kilku następnych 
lat. 

Stwórz matrycę swojego zespołu w oparciu o osobiste instrukcje obsługi (Rozdział 4, 
lekcja 4) lub test Gallupa. Matryca pozwoli określić jakie predyspozycje mają osoby w 
Twoim zespole, które talenty są nadreprezentowane, a których brakuje. 

Lekcja 4 

Zadanie: co Was łączy? 

Odpowiednio wcześniej przygotuj Twój zespół do tego zadania aby każdy przyszedł na 
nie z listą rzeczy, które są dla niej/niego ważne w pracy. 

Wyjaśnij cel tego spotkania —> dlaczego? 

W ramach Twojego zespołu przedyskutujcie/odpowiedzcie na następujące pytania: 
• Co jest ważne dla każdej osoby w zespole? 
• Co możecie razem osiągnąć? 



• W jaki sposób będziecie tworzyć listę wspólnych wartości i jak ją w przyszłości 
wykorzystacie? 

Krok 1 

Poproś każdą z osób aby opowiedziała co jest wg tej osoby najistotniejsze w pracy 
zespołu (zaufanie, wiarygodność, rozmowa). 
Jakimi wartościami i zasadami Ty chcesz się kierować w ramach pracy w tym zespole? 
Zanotuj te zasady aby inni członkowie zespołu mogli się do nich odnieść. Które z tych 
zasad są wspólne i spójne dla całego zespołu? 
Następnie wybierzcie z całej listy 10 wspólnych zasad i dołączcie do każdej z nich 
konkretny przykład zachowania, który pokaże jak te zasady będą funkcjonować w 
praktyce. 

Krok 2 

Wspólnie stwórzcie kodeks (obejmujący zasady i zachowania), pod którym wszyscy 
członkowie zespołu się podpiszą (odręcznie lub potwierdzając mailem), a następnie 
wydrukuj i umieść go w widocznym miejscu. 

Krok 3 

Razem z zespołem ustalcie/stwórzcie rytuał, którym będziecie sobie regularnie (przez 3 - 
6 miesięcy) przypominać o tym, że te zasady będą przestrzegane i stosowane w 
praktyce. 


