
Budowanie zespo³u.
Wydanie II
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niedomówieñ. Zachêca do stawiania pytañ. Sprawia, ¿e cz³onkowie zespo³u myœl¹
o sobie pozytywnie. Pozwala im samodzielnie filtrowaæ informacje. Zawsze dotrzymuje 
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• rozpoznawanie Ÿróde³ konfliktów i ³agodzenie napiêæ,
• nagradzanie za osi¹gniêcia indywidualne i zespo³owe.
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Poniżej podane postawy wspierają budowę zespołu. Dzięki przed-
stawionej skali można poznać swoje mocne strony i określić obszary
wymagające poprawy. Zakreśl kółkiem tę liczbę, która najlepiej
określa Twoje położenie w skali. Im bardziej opis odpowiada Two-
jej postawie, tym wyższą liczbę zakreślasz. Po zakreśleniu odpowie-
dzi, podsumuj uzyskany wynik i wpisz go we wskazane miejsce.

 1. Kiedy dobieram pracowników, wybieram tych,
którzy potrafią spełnić wymogi zawodu
i współpracować z innymi ludźmi.

7 6 5 4 3 2 1

 2. Nadaję swoim pracownikom poczucie
współwłasności, angażując ich w proces stawiania
celów, rozwiązywania problemów i działania
w kierunku poprawy wydajności.

7 6 5 4 3 2 1

 3. Próbuję stworzyć ducha zespołu, zachęcając
ludzi do współpracy i wzajemnego wspierania
się w powiązanych ze sobą działaniach.

7 6 5 4 3 2 1

 4. Rozmawiam z ludźmi w sposób otwarty i szczery
i zachęcam ich, by w ten sam sposób
porozumiewali się ze mną.

7 6 5 4 3 2 1

 5. Dotrzymuję umów z moim ludźmi, ponieważ
ich zaufanie ma zasadnicze znaczenie dla mojego
przywództwa.

7 6 5 4 3 2 1
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 6. Pomagam członkom zespołu poznać siebie
nawzajem, aby mogli poznać swoich kolegów
i uświadomili sobie ich zdolności.

7 6 5 4 3 2 1

 7. Dopilnowuję, aby pracownicy uzyskali
przeszkolenie konieczne do wykonywania swojej
pracy i wiedzieli, jak je wykorzystać.

7 6 5 4 3 2 1

 8. Zdaję sobie sprawę, że konflikt w ramach grupy
jest sprawą normalną, niemniej jednak staram
się rozwiązać go szybko i sprawiedliwie, zanim
stanie się niebezpieczny.

7 6 5 4 3 2 1

 9. Jestem przekonany, że pracownicy będą
efektywnie pracować w zespole, jeśli będą wiedzieć,
czego się od nich oczekuje i jakie będą z tego
korzyści.

7 6 5 4 3 2 1

 10. Jestem gotowy na wymianę tych członków, którzy
nie potrafią lub nie chcą sprostać pewnym
niewygórowanym standardom po odpowiednim
przeszkoleniu.

7 6 5 4 3 2 1

Razem: 
������

Wynik pomiędzy 60 a 70 punktami oznacza postawę pozytyw-
ną wobec ludzi i zarazem typ postawy potrzebny przy budowie
i utrzymaniu silnego zespołu. Wynik pomiędzy 40 a 59 punktami
jest zadowalający i przy włożeniu pewnego wysiłku budowa ze-
społu powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli osiągnąłeś mniej niż
40 punktów, powinieneś starannie rozważyć, jak Twoja postawa
wypada na tle dzisiejszej filozofii zarządzania.

Być może pomocne okażą się studia przypadków, które pozwolą
Ci dokonać przemyśleń na ten temat. W tej książce znajdziesz czte-
ry takie studia przypadków.

Pierwszy z nich (w następnym rozdziale) pomoże Ci zrozumieć
istotę uczenia się i stosowania pojęć dotyczących budowania ze-
społu.


