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Zarządzanie zespołem 3.0

• Złożoność 

• Nieliniowość

• Rozwijanie kompetencji

• Definiowanie ograniczeń

• Tworzenie struktury

• Ulepszanie wszystkiego

• Motywowanie ludzi

• Empowerment zespołów



Zarządzanie zespołem 3.0

• Teoria systemów złożonych

• System informacyjno-innowacyjny

• Jak motywować ludzi

• Podstawy samoorganizacji

• Empowerment zespołów

• Definiowanie ograniczeń

• Systemy uczące się 

• Rozwój kompetencji

• Komunikacja 

• Zmiana

• Ulepszanie



Zarządzanie zespołem 3.0

• „Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale”, 

• Cały nasz system edukacji oparty jest na logicznych zasadach 
mówiących, że każdy skutek ma swoją bezpośrednią przyczynę.

• Zjawisko złożoności systemu, gdzie stopień powiązań oraz szeroka 
różnorodność uniemożliwia znajdowanie rozwiązań w sposób liniowy 
czy przyczynowo-skutkowy 



Zarządzanie zespołem 3.0

• „Wzrost świadomości pracowników, pogłębianie kompetencji 

oraz sytuacja, że w wielu organizacjach specjalizacja poszła tak 

głęboko, że jedynie osoby wykonujące dane czynności tak 

naprawdę rozumieją co robią, wymusiła na kierownikach zmianę 

sposobu kierowania 



Zarządzanie zespołem 3.0

Zasady zwinnego zarządzania zespołem projektowym są opisane w 

tak zwanym manifeście, głoszącym że:

• ważni są ludzie i interakcje,

• współpraca z klientem, 

• szybkie reagowanie na zmiany

• działający produkt



Zarządzanie zespołem 3.0

• Jurgen Apelo „Kierowanie 3.0” (Helion, Gliwice 2016) opisane są 

zasady kluczowe dla sukcesu w kierowaniu zespołami pracujących w 

silnie konkurencyjnym środowisku.

• Innowacyjność

• Kreatywność

• Motywacja 



Zarządzanie zespołem 3.0

• Za pięć „kół napędzających innowacje” definiuje się: wiedzę 

(potencjał intelektualny), motywację, kreatywność, osobowość oraz 

zróżnicowanie. 

• Innowacja w złożonych środowiskach nie może być zjawiskiem 

planowanym, powinna się samoistnie pojawiać, szczególnie jeśli 

kierownik dopasuje swój styl kierowania tak aby uruchomić w 

ludziach potencjał. 





Kreatywność

• Kreatywność ma wiele definicji, ta która dobrze oddaje jej sens w 
obszarze kierowania, to przekształcanie wiedzy w wartość [Kao 2007].  

• W praktyce chodzi o to, aby zmieniać na skuteczniejsze metody pracy, 
nowe produkty, przekształcanie już istniejących rozwiązań. 

• Głównym „paliwem” dla kreatywności jest bez wątpienia wiedza, 
ponieważ tylko dzięki łączeniu starych rozwiązań z nowymi 
wyzwaniami jesteśmy stymulowani do nowych rozwiązań. 



Kreatywność

• Procesy myślowe trwają kilka dni i nie przynoszą efektów. 

• Nagle na kilka dni przed realizacją, rozwiązanie układa się samo, jakby 
w naszym umyśle kręcące się koła zębate znalazły  swoje miejsce i 
zaczęły synchronicznie współpracować. 

• Ten moment jest nazywany czasami iluminacją, jest jak słynne Eureka 
wykrzyczane przez Archimedesa 



Motywacja

• Zmienia postrzeganie roli kierownika, która powinna ewoluować od 
bycia nadzorcą/kontrolerem, do bycia wspierającym coachem-
mentorem. 

• Dodatkowo oczekuje się, że kierownik będzie kierował rozwojem 
pracownika tak, aby jak najbardziej włączyć jego potencjał w 
realizacje celów firmy. 

• Rozwój pracowników jest na tyle istotny w ich skutecznym 
funkcjonowaniu w organizacji, że zasady zwinnego kierowania mówią, 
że pracownik odmawiający rozwoju powinien zostać bezwzględnie 
usunięty z organizacji. 



Istota motywacji

Motywacja do pracy może mieć różnorodny charakter. 

▪ Motywacja wewnętrzna, czyli bodźce pojawiające się samoczynnie, które 
powodują, że ludzie poruszają się w określonym kierunku lub zachowują 
się w określony sposób. 

Takimi bodźcami są np: odpowiedzialność, swoboda działania,     
możliwość wykorzystania i rozwoju umiejętności czy też 
możliwość awansu. 

▪ Motywacja zewnętrzna to kary (np. wstrzymanie płacy, krytyka, a także 
działania dyscyplinarne) oraz nagrody (np. podwyżka pensji, awans lub 
pochwała).



Istota motywacji cd.

Wyróżnić można trzy poziomy motywacji: 

1. Podporządkowanie - pracownik wykonuje to, co każe przełożony, tak 
jakby sam nie potrafił myśleć i nie miał żadnych uzdolnień. 

2. Identyfikacja celu - rodzi pragnienie osiągnięcia celu. Aby móc 
osiągnąć drugi poziom, trzeba wyraźnie zakomunikować 
pracownikowi korzyści płynące z rezultatu. 

3. Zaangażowanie - na tym poziomie pracownik uważa cel za własny. Aby 
osiągnąć trzeci poziom, pracownik musi pojąć, że jest jedyną osobą, 
której powierzono dane zadanie i poczuć, że dobra praca leży w jego 
interesie.



Motywacja zewnętrzna 

• Motywacja zewnętrzna jest rzadziej stosowna 
z uwagi na skutki uboczne jakie może wywołać. 

• Jednym z najważniejszych aspektów zróżnicowania są relacje. 

• Ludzie i zespoły mogą poznawać samych siebie, jak i siebie 
nawzajem, poprzez ocenianie osobowości.



Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna jest ważniejsza od zewnętrznej. 

W jej skłąd wchodzi teoria automotywacji, w której 
wprowadzono rozróżnienie między trzema głównymi 
potrzebami wewnętrznymi:

▪kompetencja – potrzeba doświadczania samego siebie 
jako osoby potrafiącej radzić sobie z otoczeniem;

▪autonomia – potrzeba aktywnego uczestnictwa w 
definiowaniu własnych zachowań z autonomicznym 
wyborem podejmowanych działań;

▪ związek – potrzeba dbania o innych  i nawiązywania z nimi 
relacji, a także zaangażowania się w życie społeczne.





Poczucie własnej skuteczności
Alberta Bandury

Zmiana zachowania wymaga posiadania określonych przekonań 
dotyczących wartości wynikających z tej zmiany dla jednostki, 
możliwości osiągnięcia zamierzonego celu oraz poczucia własnej 
skuteczności.

Czyli subiektywne oczekiwanie danej osoby, że w określonych 
okolicznościach uda jej się zachować w określony sposób. 

Tak rozumiane poczucie własnej skuteczności leży u podstaw ludzkiej 
aktywności. 

Wyraża się ono w przekonaniu, że jest się w stanie osiągnąć oczekiwany 
wynik, czyli efektywnie przeprowadzić daną czynność (Bandura, 1981, 
1986, 1992). 



Zdefiniowanie celu - SMART

S-PRECYZOWANY

M-IERZALNY

A-KTUALNY/AMBITNY

R-EALNY

T-ERMINOWY



Poczucie koherencji wg. Frankla

• Poczucia zrozumiałości — zakresu, w jakim człowiek odbiera 
napotykane bodźce jako posiadające sens poznawczy, jako 
uporządkowaną, spójną, i jasną informację. 

• Poczucia zaradności — zakresu, w jakim ludzie spostrzegają 
posiadanie przez siebie odpowiednie środki do sprostania 
wymaganiom stawianym przez bodźce. 

• Poczucia sensowności — przekonania jednostki, że warto 
angażować się w daną sytuację, że warto o coś walczyć i że 
wymagania stawiane przez życie są raczej pożądanymi 
wyzwaniami niż zbędnymi obciążeniami. 



Poczucie własnej wartości 

• Lekko podwyższony poziom samooceny niesie dla jednostki korzyści: 
redukuje lęk, niepokój, pozwala człowiekowi formułować ambitne 
cele i podejmować trudne zadania, a dzięki mechanizmowi 
autoafirmacji - umożliwia przystosowawcze radzenie sobie z 
doznanymi porażkami. 

• Zaniżona samoocena jest natomiast zjawiskiem niekorzystnym. 
Wyraża się w uporczywym ustalaniu aspiracji poniżej poziomu 
osiągnięć, a objawia niską odpornością w sytuacji stresu. 

• Osoby z niskim poczuciem własnej wartości nie wykorzystują szans na 
osiągnięcie sukcesów tam, gdzie jest to możliwe, ponieważ boją się 
spróbować, wycofują się, z góry skazując na przegraną 



Optymizm

• Uważa się, że jeśli jednostka oczekuje, że jej działanie przyniesie 

upragnione skutki, podejmuje wówczas wysiłki w kierunku ich 

uzyskania, nawet jeśli kosztuje ją to wiele trudów i wysiłku 



Przekonanie o sprawowaniu osobistej kontroli 

• Osoby wierzące we własną możliwość wpływania na stresujące 
wydarzenia życiowe lepiej potrafią je opanować, skuteczniej 
zmagają się z nimi. 

• Osoby zewnętrznie umiejscawiające kontrolę pod wpływem 
negatywnych wydarzeń życiowych podlegają większej liczbie 
różnorodnych zaburzeń psychopatologicznych

• (jestem jak liść na wietrze, to fatum, przekleństwo, 
przeznaczenie). 



Osobowościowa odporność

Osobowość szczególnie odporna charakteryzuje się trzema głównymi 
cechami: 

• zaangażowaniem (wiara we własne siły i sens działania), 

• poczuciem kontroli (rozumianej podobnie jak opisane już przekonanie 
o sprawowaniu kontroli)

• reagowaniem na stres w kategoriach wyzwania (traktowanie sytuacji 
trudnych jako okazji do rozwoju, czegoś, co może wywoływać 
pozytywne następstwa). 



Osobowościowa odporność c.d.

• duchowość, wiara w Boga i Siłę Wyższą; 

• poczucie humoru (dystans do świata i siebie samego, umiejętność 
spojrzenia z innej perspektywy na negatywne wydarzenia); 

• możliwość wyrażania emocji (usunięcie napięcia emocjonalnego w 
sposób społecznie akceptowany); 

• dotychczasowe doświadczenia z radzeniem sobie (zdobyte zwłaszcza 
w sytuacjach pokonania stresora, poradzenia sobie); 



Osobowościowa odporność c.d

• orientacja na innych (prospołeczna); 

• realistyczny i racjonalny sposób myślenia; 

• wiedza, inteligencja; 

• zdrowy tryb życia; 

• asertywność; 

• dojrzałość stosowanych mechanizmów obronnych 





Zakończenie

Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja 
i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie, jako 
czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. 

Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania 
sprawami osobowymi  w kierunku rozwijania strategii oraz 
profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału 
ludzkiego. 


