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Rozdział 7 - Workbook 

Lekcja 1 

Przeanalizuj czy rytuały w Twoim zespole są efektywne, a ich działania są dla Ciebie 
korzystne? 

Lekcja 2 

Zastanów się w jaki sposób działasz, jakie sprawy załatwiasz via e-mail, telefonicznie, na 
spotkaniach, a następnie porozmawiaj z członkami Twojego zespołu czy jest to 
najbardziej optymalny model, jakie są ich odczucia, co można zmienić/ulepszyć/poprawić 
tym samym eliminując trudne sytuacje, które dotychczas miały miejsce? 

Lekcja 3 

Razem ze swoim zespołem przyjrzyj się w jaki sposób załatwiacie kwestie informacyjne, 
decyzyjne, dotyczące kreowania nowych projektów, strategii, częstotliwości 
indywidualnych spotkań. 
Zapytaj się członków Twojego zespołu, jakie narzędzia/rozwiązania ułatwiłyby im pracę. 
Następnie ułóżcie wspólnie planogram komunikacji: w jakim momencie, z jaką 
regularnością spotykacie się, jak długo powinno trwać spotkanie aby wprowadzić zmiany, 
rozwiązania w kluczowe projekty. 
Pamiętaj aby te zmiany wprowadzać stopniowo, w postaci pojedynczych modyfikacji. 

Lekcja 4 

brak zadań 

1



Lekcja 5 

Zastanów się jak w Twojej organizacji możesz wykorzystać autoresponder jako narzędzie 
komunikacji powtarzalnych wartości. Zobacz, przetestuj, sprawdź czy autoresponder 
okaże się pomocny w komunikacji mailowej. 

Lekcja 6 

brak zadań 

Lekcja 7 

Zadanie: totalne uproszczenie 

Zbadaj asynchronicznie, jaka jest główna blokada w percepcji Twojego zespołu. 

Krok 1 - Główna blokada 

Do członków Twojego zespołu wyślij prostą ankietę złożoną z następujących pytań:  
• Co najbardziej przeszkadza Ci w systemie pracy, w którym funkcjonujemy? 
• Jaka kwestią, Twoim zdaniem, nie powinniśmy się zajmować? 
• Jakie kanały przeszkadzają nam w pracy, a jakie byłyby przydatne? 
• Jaki rytm spotkań jest nieprzydatny? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie pozwolą Tobie stworzyć ogólny obraz poczucia na 
poziomie zespołu. 
Zapytaj również o jedną rzecz, która przeszkadza członkom Twojego zespołu w 
efektywniejszym funkcjonowaniu, traceniu mniejszej ilości czasu, byciu bardziej 
skupionym i lepszym w osiąganiu celów. 
Przyjrzyj się udzielonym odpowiedziom i na ich podstawie zdefiniuj główną blokadę. 
Kiedy spotkasz się z zespołem na warsztacie wybierzcie trzy hipotezy głównej blokady, 
określając tym samym cel spotkania. 
Widząc jaka jest Wasza blokada, zastanówcie się wspólnie nad redukcją narzędzi 
(spotkania, maile, telefon). 
Które z nich przeszkadzają Wam w osiąganiu celów? 
Do jakich narzędzi można zredukować komunikację aby móc bardziej się skupić? 

Krok 2 - Dopasowanie rozkładu 

Razem z Twoim zespołem przeanalizujcie rodzaje spotkań, zobaczcie, które z nich są 
nieefektywne, co należy zmienić aby przełamać zdefiniowaną wcześniej główną blokadę. 
Efektem powinny być niewielkie korekty dokonane w oparciu o metodę Kaizen. 
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Krok 3 - Lepsze wyniki 

Na podstawie poprzednich kroków, w jaki sposób Ty i Twój zespół chcecie osiągać lepsze 
wyniki? 
Odwołując się do głównej blokady, redukcji i transformacji, których dokonujecie w 
zespole, jakich lepszych wyników spodziewacie się osiągnąć? 
Co chcecie wypracować dzięki wprowadzanym zmianom w rytmie kontaktów? 
Wizualizacja rozwiązania problemu sprawi, że Ty i Twój zespół będziecie mieć większe 
przekonanie do realnego wprowadzenia nowych działań w życie. 
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