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ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL
I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?
Cykl artykułów autorstwa Michała Żarowskiego

VOL. 5
ROLA MANAGERA W BUDOWANIU ZESPOŁU

Przywoływany już przeze mnie Klaus Kobjoll (Vol.3 Jaki jest zmotywowany pracownik i jakie korzyści przyniesie
pracodawcy?) – określa zespół jako perpetuum mobile (siła napędowa). Jak wyjaśnia taki zabieg? Według Kobjoll’a
manager sam musi wyrobić swoje znaczenie wśród podwładnych. Wtedy zespół jako perpetuum mobile
funkcjonuje samodzielnie. Autor opisuje też przykład Herberta von Karajana, dyrygenta olbrzymiej orkiestry,
który osiąga doskonałe wyniki swojej pracy. Dyrygent zapytany jak tego dokonał, kierując zespołem pełnym
indywidualności oraz jak motywuje artystów do pracy - odpowiedział, że nauczył się tego, gdy uzyskiwał licencję
pilota samolotów odrzutowych. Gdy otrzymał licencję, odważył się zapytać instruktora: „Co powinienem zrobić,
gdy znajdę się sam w kabinie i będę miał kłopoty z maszyną, a Pana nie będzie obok mnie? Instruktor
odpowiedział na to: Nie przeszkadzaj, nie dotykaj niczego, nawet gdyby maszyna zaczęła się trząść, bo jeśli nie
będziesz dotykał niczego, powróci ona znowu do równowagi".

Umiejętności/kompetencje posiadanie lub chęć rozwoju
zarówno „twardych”
umiejętności, (np.
specjalistyczne, wiedza
merytoryczna), jak i
umiejętności „miękkich” (np.
umiejętności interpersonalne,
zespołowe, organizacyjne).
Jak w takim razie zbudować
autorytet przywódcy, by
poprowadzić za sobą członków
zespołu?
Przenosząc to stwierdzenie na kierowanie zespołem, oznacza to:
W miarę możliwości nie ingerować w działanie mechanizmu. Kobjoll
próbuje wręcz nakłonić managerów, aby po wypełnieniu swoich
obowiązków w firmie, pozostawiali swój zespół po prostu w spokoju,
niech działa sam.
Myślę

zatem,

iż

taki

stan

rzeczy

jest

pożądany

przez

wielu

przywódców i liderów. Pojawiają się więc pytania: Jak taki stan
osiągnąć? Jaka jest rola managera w stworzeniu „perpetuum mobile”?
Zacznę od określenia kluczowych cech przywódcy, czyli osoby, która
poprowadzi za sobą zespół. Z badań wynika, że z prawdziwym
przywództwem mamy do czynienia wówczas, gdy ludzie z własnego
wyboru podążają za przywódcą, ponieważ wierzą w niego samego i w
wizję, którą przed nimi nakreślił, a to, co głosi, jest dla nich
wiarygodne w takim stopniu, jak on sam. Amerykańscy autorzy prac
dotyczących przywództwa wiarygodność przywódcy opierają na
sześciu kryteriach:
Przekonanie - pasja i zaangażowanie, które przywódca wykazuje w
odniesieniu do swojej wizji (np. mówi ze słyszalną wiarą we własne
słowa).
Charakter - konsekwencja w działaniu (np. sam jest wizytówką
tego, co głosi), uczciwość, szacunek dla innych i zaufanie.
Troska o ludzi - przejawianie troski o osobiste i zawodowe dobro
swoich podwładnych, tworzenie przyjaznej atmosfery, budowanie
poczucia bezpieczeństwa.

NIE MA
PRZYWÓDCÓW
(LIDERÓW)
BEZ LUDZI,
KTÓRZY CHCĄ
ZA NIMI
PODĄŻAĆ.
JEŚLI CHCESZ
WIEDZIEĆ, CZY
JESTEŚ
LIDEREM,
ZOBACZ CZY
JEST KTOŚ ZA
TOBĄ.

Odwaga - gotowość, by stanąć w obronie swoich poglądów oraz
przyznać się do błędów.
Opanowanie - kontrola swoich emocji, umiejętność zapanowania
nad strachem, irytacją, itp.
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Feedback (sprzężenie zwrotne –
informacja

zwrotna)

podzieleniu
swoim

się

polega

z

na

rozmówcą

spostrzeżeniami

odczuciami

na

wypowiedzi

temat

czy

postępowania.

jego

sposobu

Ma

uświadomienie

i

on

na

celu

rozmówcy

jakie

reakcje wywołuje u innych osób
postępując w określony sposób czy
mówiąc

pewne

Świadomość

ta

rzeczy.

stanowić

może

punkt wyjścia do usprawnienia
komunikacji,

Rozwijaj pewność siebie i konsekwencję poprzez osiąganie małych
celów, a następnie długofalowych.
Rozwijaj „troskę o ludzi”. Naucz się np. okazywać uczucia i
zapamiętaj nie tylko imiona ludzi, z którymi pracujesz, ale i ich
najważniejsze

dla

nich

motywatory,

ich

osiągnięcia.
Rozwijaj umiejętności komunikacyjne – w mowie, piśmie, za
aktywnego

słuchania

i

argumentowania,

aby

być

przekonującym.
Wykorzystuj

różnorodne

sposoby

oddziaływania

na

ludzi:

perswazję, język korzyści, budowanie dobrej atmosfery, humor.
następców,

przekazując

im

rodzaj

z

innymi

komunikacji

stabilność

zespołu

poszczególnych
Daje

ludźmi.

wzmacnia
i

integruje

jego

poczucie

Taki

członków.
możliwości

porozumienia na każdym etapie

uprawnienia

proces.
Feedback umożliwia:
Wyjaśnienie

wspólnych

oczekiwań

odnośnie

zachowania i wyników w pracy,
a co za tym idzie większe

Dawaj dobry przykład. Stawaj się wzorem do naśladowania.
„Wychowuj”

relacji

tworzenia zespołu i ułatwia ten

Pogłębiaj wiedzę z zakresu swojej specjalności.
pomocą

w

działaniu i w efekcie polepszenia

Oto kilka praktycznych porad:

zainteresowania,

wspierania

i

odpowiedzialność za różne zadania.
Bądź doradcą (ale nie „pouczającym”). Umożliwiaj wymianę
informacji, doradzaj, wspieraj i zachęcaj innych.
Równie nieocenioną rolę w budowaniu zespołu odgrywa komunikacja
z jego członkami. Każdy człowiek potrzebuje od czasu do czasu lustra,
w którym może na nowo rozpoznać siebie. W świecie zawodowym
funkcję takiego lustra pełnią informacje zwrotne otrzymywane od
innych: pracowników, przełożonych czy współpracowników. Dzięki
tym informacjom możemy porównać obraz siebie, który posiadamy z
obrazem nas, posiadanym przez innych. Możemy dowiedzieć się o
tym, jak w rzeczywistości postrzegają nas inni. Na tej bazie uczymy się
i nieustannie się rozwijamy. Gdybyśmy nie widzieli siebie w innych,

zrozumienie.
Refleksje

własnego

zachowania

w

sposobu

stosunku

innych.
Porównanie własnego obrazu
siebie z obrazem posiadanym
przez innych.
Uzyskanie

potwierdzenia

wzmocnienia

i

poczucia

pewności siebie.
Unikanie

nieporozumień

„niewypowiedzianych”
konfliktów.

nie wiedzielibyśmy, co i w jaki sposób powinniśmy zmienić.
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Członkowie

grupy

są

jeszcze

zdezorientowani, a grupa nie jest
w stanie wydajnie i samodzielnie
pracować. Jaka jest rola managera
na tym etapie?
Ze wszystkimi się zapoznać i
powitać.
Dawać

duże

poczucie

bezpieczeństwa.
Określić, co jest możliwe, a co
nie: role, procedury, granice.
Być dyrektywnym.
Kolejnym ważnym aspektem w budowaniu zespołu, który chcę

Robić

omówić jest dynamika rozwoju zespołu. Grupa, aby przekształciła się

chronić

ze zbioru jednostek w sprawnie, samodzielnie i efektywnie pracujący

oceną i ekspozycją (czego się w

zespół

danej chwili obawiają).

musi

przejść

przez

kolejne

fazy

rozwoju.

Opisem

małe

podzespoły,

pracowników

by

przed

występujących wewnątrz grupy społecznej (od 3 osób) sił zajmuje się

Wybierać

dynamika grupy, która opiera się na podejściu dynamicznym. Siły

pojedynczo do zespołu (jeśli

panujące wewnątrz grupy podlegają wpływom wielu zmiennych:

jest taka możliwość).

wielkość grupy, płeć jej członków, zadania, nacisk z zewnątrz, stopień

Wyjaśnić jaki jest cel zespołu

wykształcenia członków, dowolność udziału w grupie, status społeczny

oraz

grupy i wiele innych.

problem.

pracowników

jasno

przedstawić

Wyznaczyć konkretne cele i
Każda grupa przechodzi przez następujące stadia rozwoju (wg

opracować harmonogram.

Tuckmana):

Przypominać

o

poszczególnych

pilności

zadań

oraz

1. Formowanie (Forming).

kontrolować wykonanie zadań.

2. Burza (Storming).

Rozmawiać

3. Normowanie (Norming).

pracownikami

4. Wykonanie (Performing).

kłopoty.
Tworzyć

na

osobności

z

sprawiającymi
okoliczności

Wiele zespołów nawet przez wiele lat nie może osiągnąć etapu

umożliwiające członkom grupy

efektywnej współpracy, dlatego manager powinien wspierać rozwój

wzajemne poznanie się, nie

grupy. Robi to, dostosowując swój sposób zarządzania do danego

tylko

etapu, na którym znajduje się grupa, do tego jednak istotna jest

zadaniowej.

na

płaszczyźnie

świadomość na jakim etapie grupa się znajduje.
Formowanie (wprowadzenie, faza zależności, układności): Zwana
także fazą układności, tu na pierwszym planie jest ostrożne, uprzejme
zbliżanie się członków grupy do siebie. Grupa jest bierna, pasywna i
milcząca. Członkowie podporządkowują się formalnemu liderowi. Są
w dużym stopniu zależni od kierownika / lidera, oczekują oni na
zatwierdzenie działań, określenie reguł i celów.
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Przydzielać

coraz

więcej

samodzielnych zdań,
Konfrontować

narzekających

pracowników z zadaniami i
odpowiedzialnością,
Przeprowadzić

pracowników

od narzekania i destrukcji do
obszaru gdzie mają wpływ na
sytuację,

mogą

odpowiedzialność

wziąć
i

ponieść

konsekwencje,
Nakłonić grupę do autoanalizy
Burza

(niezadowolenie,

faza

różnicowania,

walki

o

władzę):

Członkowie grupy zaczynają stawać się niezależni, nabierają pewności
siebie. Dochodzą do głosu ukryte i otwarte konflikty między
poszczególnymi członkami zespołu, zaczynają tworzyć się kliki.
Zaostrza

się

współzawodnictwo

między

potencjalnymi

(nieformalnymi) liderami o przewodnictwo w grupie. Pojawiają się
pytania czyja wizja jest lepsza, który lider lepiej pokieruje zespołem,
kogo zaakceptuje grupa. Uczestnicy mogą doświadczyć uczucia
sytuacji bez wyjścia. Na porządku dziennym jest chaos, walka,
rywalizacja, która często jest destruktywna. Na tym etapie zadania
managera przedstawiają się następująco:
Zamiast krytykować i karać, powinien uczyć jak dawać informacje
zwrotne,

styl

zarządzania,
Nalegać by wszyscy członkowie
wzięli

odpowiedzialność

za

działania grupy,
Podzielić

się

obowiązkami

lidera z pracownikami,
Mniej

narzucać

rozwiązywania

formy

problemów

Odnosić się do reguł współpracy, pytać czy któreś należy zmienić,
Pozwolić konfliktom ujawnić się.

zadań, raczej prosić członków
i

zachęcać

oraz

do

udzielania

grupowe

odpowiedzialności):
się

lider

formy

decyzji

(np.

Większość

to uzasadnione,
Nie

tracić

z

oczu

celów

trzymać się harmonogramu.

nieformalny,

„kontrkandydat” może wtedy przejść do opozycji lub stać się głównym
sprzymierzeńcem wybranego lidera. Zostają także ustalone nowe
formy komunikacji i nowe reguły, formują się role grupowe.
Członkowie

grupy

dają

sobie

Feedback.

Konfrontacja

punktu

widzenia, stanowisk staje się punktem centralnym. W grupie zaczyna
panować

wstępny

ład,

grupa

może

dostawać

już

coraz

odpowiedzialniejsze zadania. Zadania managera można określić tak:
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konsensus) wszędzie, gdzie jest

Rozmawiać z członkami zespołu indywidualnie,

Wyłania

zespół,

swój

podejmowania

Koncentrować się na czasie i celach,

rozwiązaniu.

zmieniając

Wspierać

Nie brać ataków do serca,

ulega

wspierać

informacji zwrotnych,

Modelować słuchanie i ujawnianie uczuć,

konfliktów

się

słuchania

Ujawniać i uznawać różnice zdań,

kryzys

Starać

Modelować

Dawać samodzielne zadania,

(integracja,

problemów,

grupy o wyrażenie opinii,

Być przykładem dobrej komunikacji,

Normowanie

i samodzielnego rozwiązania
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Jednak wspólnym mianownikiem
dla

powyższych

sprzyjające

zawsze

warunki

będą
pracy

uwzględniające szereg czynników.
Celowo

nie

wspomniałem

o

czynnikach płacowych, gdyż jak
wykazały

badania,

zaangażowanie

te

budują
tylko

krótkofalowo.

Wykonanie (produktywność, konfrontacja z liderem): Grupa wchodzi
w fazę efektywnej współpracy, teraz jest bardziej otwarta na zewnątrz i
zdolna

do

wysokiej

wydajności.

Wzajemne

kontakty

kształtują

gotowość do pomocy i przyjacielskie nastawienie. Grupa jest bardziej
pomysłowa, bardziej elastyczna i otwarta na nowe zadania. Dopiero
teraz może wystąpić efekt synergii. Grupa staje się samodzielna i nie
obawia się konfrontacji z liderem, członkowie nie obawiają się
przekazać liderowi co im się nie podoba i co można ulepszyć, zaczną
także mówić szefowi o jego błędach. Tutaj rola przywódcy jest
następująca:
Pozwolić zespołowi na ustalenie własnego kursu działania,
Wprowadzić zwyczaj regularnych spotkań,
Angażować pracowników w większe projekty,
Być elastycznym, słuchać pomysłów innych,
Prowadzić swój zespół w kierunku samodzielności,
Delegować zadania i czasem być nieobecnym.
Podsumowując,

na

podstawie

własnych

doświadczeń

w

pracy

zawodowej oraz dzięki sukcesom jaki odnosił zespół kierowany przeze
mnie,

mogę

śmiało

powiedzieć,

że

czynnikami

budującymi

zaangażowany zespół pracowników jest sprzyjająca atmosfera pracy
oraz

przełożony,

który

potrafi

zainspirować

swój

zespół

CZYNNIKAMI
BUDUJĄCYMI
ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ
PRACOWNIKÓW
JEST
SPRZYJAJĄCA
ATMOSFERA
PRACY ORAZ
PRZEŁOŻONY,
KTÓRY POTRAFI
ZAINSPIROWAĆ
SWÓJ ZESPÓŁ

i

poszczególnych jego członków. Dla jednych budują tą atmosferę
przełożeni, którzy mają ogromny wpływ na jakość pracy swoich
podwładnych, dla innych będą to warunki pracy, jak: miejsce pracy,
dodatkowe benefity, bezpłatny posiłek a jeszcze dla innych możliwość
wyrażania swoich pomysłów, idei i możliwość wpływania na zmiany w
organizacji.
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