
 

„Budowanie i zarządzanie zespołem” 
 

Warsztaty skierowane do osób, które na co dzień zarządzają zespołami pracowniczymi 

i które pragną poznać zasady skutecznego wpływania i realizowania stawianych celów. 

Udział w szkoleniu pozwoli na weryfikację swojego stylu zarządzania, jego mocnych 

i słabych stron oraz nabycie umiejętności skutecznej komunikacji ze 

współpracownikami. 

 

Cel szkolenia: 

 określenie roli szefa w zespole 

 zrozumienie relacji międzyludzkich w procesie komunikacji w zespole 

 właściwe rozpoznawanie typów osobowości i dostosowywanie do nich sposobów 

komunikacji 

 nabycie umiejętności efektywnego doboru narzędzi motywacji do 

poszczególnych członków zespołu 

 nabycie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających efekty pracy 

pracowników 

 wyznaczanie celów pracownikom i motywowanie do ich osiągania 

 nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

 

Korzyści dla uczestników 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili: 

•    określić swoje mocne i słabe strony zarządzania zespołami, 

•    diagnozować styl komunikacji własnej i członków zespołu,  

•    przekazywać konstruktywną informację zwrotną, 

•    właściwie dobierać metody motywowania członków zespołu, 

•    określić role poszczególnych członków zespołu, 

•    rozwiązywać konflikty w zespole. 

 

Czas trwania szkolenia – 2 dni  

 

Metody: 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, analiza postaw oraz zachowań, 

studia przypadku, moderowane dyskusje, prezentacja, testy, burza mózgów, filmy 

szkoleniowe. 

 

Program  

 

I.  Psychologia rozumienia siebie, czyli mój typ osobowości w kontekście 

zarządzania zespołem 

1) Preferencje psychologiczne i ich wpływ na zachowania. Test na określenie 

swojego typu osobowości. 



 

2) Percepcja – czym jest percepcja i dlaczego jest tak istotna w procesie 

komunikacji. Analiza swojej osobowości poprzez odkrycie wewnętrznej drabiny 

percepcji. 

3) Charakterystyka poszczególnych typów osobowości - Od Hipokratesa do Junga - 

cztery temperamenty i cztery typy osobowości.  

4) Kiedy silne strony osobowości zmieniają się w słabości? Wskazówki dotyczące 

rozwoju. 

 

II. Kierowanie zespołem pracowniczym  

1) Autoanaliza własnego stylu kierowania. 

2) Mapa zespołu. Cechy efektywnego zespołu. 

3) Różnice między kierowaniem a przywództwem. 

4) Czy przywództwa można się nauczyć?  

5) Podstawowy proces zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i 

kontrolowanie 

6) Teoria kierowania sytuacyjnego Blancharda. Style kierowania pracownikami przy 

różnych stopniach ich dojrzałości. Przywództwo sytuacyjne. Potrzeby 

pracowników na różnych stadiach rozwoju kompetencji i motywacji. 

 

III.  Budowanie relacji z osobami o różnych typach osobowości  

1) Rozpoznawanie typów osobowości na podstawie zachowania, mowy ciała, stylu 

wypowiedzi, funkcjonowania w stresie. 

2)  Jak się komunikujemy? Umiejętność menedżera przekonywania do swojego 

zdania.  

3) Różnice i podobieństwa a podnoszenie jakości relacji interpersonalnych. 

4) Czy przeciwieństwa się przyciągają?- jak komunikować się z osobą o zupełnie 

innym stylu komunikacji. 

5) Budowanie zespołu z wykorzystaniem wiedzy o typach osobowości. 

Opracowanie tabeli wskazówek komunikacyjnych z poszczególnymi typami 

osobowości. 

 

IV. Określanie celów i ich realizacja  

1) Czym jest cel w zespole. Cele zespołu i cele indywidualne.  

2) Dobór właściwych wskaźników. 

3) Proces ustalania celów w oparciu o wykorzystanie 4 podstawowych typów 

osobowości  -  metodologia ustalania celów SMART i G-WAVE. Diagnoza 

własnych barier i ograniczeń.  

4)  Odkryj swoje cele – wartości, wizje i cele. Rola wartości w życiu człowieka i 

firmy.  

5)  Ustalanie priorytetów dla swoich potrzeb. 

 

V.  Sztuka motywacji  

1) Analiza własnej motywacji.  



 

2) Zacznij od siebie. Jak motywować samego siebie? Techniki automotywacji. 

3) Styl kierowania a motywacja. 

4) Typologia i hierarchia źródeł motywacji Maslowa, Herzberga. 

5) Metody rozpoznawania motywacji pracowników: zachowania   pracownicze 

wskazujące na typ dominującej potrzeby - omówienie zachowań i sposobów 

postępowania lidera. 

6) Czynniki wywołujące zadowolenie i niezadowolenie z pracy. 

7) Przegląd wybranych narzędzi do motywowania pracowników   

 

VI. Ocena efektów pracy  

1) Zasady prowadzenia rozmów oceniających. Identyfikacja problemów związanych 

z oceną. 

2) Jak sprawić, by ocena była bardziej obiektywna – metoda faktów znaczących, 

rozróżnienie – fakty, opinie, odczucia 

3) Trudna sztuka chwalenia 

4) Struktura rozmowy oceniającej – przygotowania do rozmowy  

5) Reakcje pracowników i sposoby radzenia sobie z nimi 

6) Typowe błędy popełniane  podczas rozmowy  

 

X. Diagnoza problemów i rozwiązywanie konfliktów 

1) Przyczyny konfliktów w zespole. Koło konfliktów 

2) Interakcja z typem antagonistycznym (źródła konfliktów między osobami o 

różnych typach osobowości) 

3) Style rozwiązywania konfliktów. 

 


