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Lekcja 1 

Zastanów się jakie grupy osób możesz określić jako Twoje zespoły. 

Kto zalicza się do Twojego zespołu, a kogo w nim nie ma?  

Wypisz osoby, które możesz zaliczyć do Twojego zespołu, choć pochodzą z różnych grup 
interesariuszy. 

Wymień swoje wszystkie zespoły. Z kim realizujesz dany typ projektu? Stwórz listę 
zespołów projektowych, w których skład wchodzisz. 

Stwórz mapę zespołów: 

• możesz wykorzystać do tego następujące narzędzia: Google Jamboard czy Miro, które 
pomogą Tobie zwizualizować mapę zespołów w formie elektronicznej, 

• narysuj okręgi reprezentujące zespoły, a składające się z połączonych punktów (każdy 
z punktów reprezentuje jednego członka zespołu). Zobacz, czy i jak poszczególne 
okręgi (zespoły) się zazębiają.  

Celem tego zadania jest uświadomienie Ci z jakimi ludźmi pracujesz, jak poszczególne 
osoby mogą wpływać na realizację celów, jak możesz zarządzać skuteczniej, jak wygląda 
struktura procesu projektów i osób, które są w nie zaangażowane. 



Lekcja 2 

5 prawd o zespole 

Wybierz jeden z zespołów i pomyśl w jaki sposób możesz dowiedzieć się czegoś o jego 
członkach. 

Następnie wskaż jedną osobę, pierwszą, która przychodzi Ci na myśl, z którą 
współpracujesz, a nie jesteś z nią w codziennym kontakcie. Dowiedz się o niej 5 prawd: 

1. imię - jakim imieniem ta osoba lubi być nazywana; pozwoli Ci to pogłębić relacje, 

2. dlaczego - poznaj osobiste „dlaczego’’ tej osoby; dzięki temu zrozumiesz, co dla tej 
osoby jest istotne, dlaczego ta osoba pracuje w danym miejscu, dlaczego ważne jest 
wykonywanie przez nią konkretnych zadań, co ją motywuje, 

3. ważności - rzeczy ważne dla tej osoby; jakie jest jej hobby, kiedy ma urodziny etc.; 
zbudujesz inną płaszczyznę zaufania, komunikacja na płaszczyźnie nieformalnej 
pomoże Ci lepiej współpracować formalnie, 

4. talenty - dowiedz się jakie dana osoba ma talenty, jakie ma predyspozycje, jaki typ 
projektów możesz jej powierzyć; świadomość kogo masz w zespole decyduje o 
powodzeniu w biznesie, 

5. preferencje - co dana osoba lubi, a czego nie w interakcjach w pracy (np. czy lubi 
otrzymywać zadania znienacka, czy z wyprzedzeniem). 

Lekcja 4 

Stwórz osobistą instrukcję obsługi Twojego zespołu: 

1. w jakich tematach dane osoby chętnie pomogą, a w jakich raczej nie - celem jest 
zdefiniowanie oraz opisanie kompetencji i typów działań dla konkretnych osób, 

2. jaki każdy z członków zespołu lubi styl komunikacji, w jaki sposób się do niego 
zwracać, w jaki sposób wchodzić lub nie w interakcje z daną osobą,  

3. po wypełnieniu osobistej instrukcji obsługi przez członków Twojego zespołu, 
przedstawcie i omówcie informacje w nich zawarte. 

Lekcja 5 

Zadanie: 3 ważne rzeczy 

Wybierz osobę ze swojego zespołu, z którą masz najtrudniejszą komunikację lub o której 
nic nie wiesz. 



Skontaktuj się z nią. Stwórz poczucie bezpieczeństwa tłumacząc cel rozmowy. 
Zacznij od opowiedzenia czegoś o sobie, na zasadzie reguły wzajemności. Może to być 
historia z Twojego życia, opowiadająca o trudnościach, o rzeczach, które nie przychodzą 
Ci łatwo, o tym co jest dla Ciebie ważne. 

Zapytaj wybraną osobę, co dla niej jest istotne (imię, hobby, rodzina, książki, życie 
zawodowe). Zapamiętaj lub zapisz odpowiedzi, które uznasz za ważne w przypadku tej 
konkretnej osoby. 

Po pewnym czasie wykonaj gest związany z tym, o czym dana osoba Ci opowiadała np.: 
pamiętanie o dacie urodzin, ofiarowanie małego upominku związanego z 
zainteresowaniami, aby energia zainwestowana w poznanie drugiego człowieka została 
przez Ciebie wykorzystana do zacieśnienia relacji, tworzenia więzi. 

Zebranie 3 ważnych rzeczy dla danej osoby i ich zapamiętanie pomoże Ci w skutecznym 
zarządzaniu zespołem. 

Rada od Grega: jeżeli czujesz dyskomfort, nie masz czasu lub okazji zapytać się danej 
osoby jak lubi by się do niej zwracano, zwróć uwagę na to jak podpisuje się w mailach i 
tak do niej się zwracaj. 


