
KOMPAS
LIDERA 1

AG I LE LEADERSH IP
NAV IGATOR
5 kroków do autentycznego przywództwa



KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

Wprowadzenie

„Zwinne przywództwo jest jak kierowanie statkiem podczas burzy,
szybka ciągła analiza warunków pogodowych, korekty wprowadzane
w szybkich sprintach, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony cel,
wypłynąć na spokojne wody”.

Remigiusz Burchard

Zapraszamy cię w podróż, podczas której odkryjesz
siebie, rozpoznasz teren, wyznaczysz kurs, dobie-
rzesz załogę, z którą stworzysz zespół i wprowa-
dzając regularne korekty wypłyniesz na wody
autentycznego, pełnego sensu życia.

Mój cel
Wyobraź sobie siebie za 10-15 lat: Gdzie jesteś?
Co robisz? Jakie życie wiedziesz? Jak się czujesz?
Co myślisz? Co mówisz?
Zwizualizuj i opisz - kim i gdzie jesteś teraz.
A następnie, gdzie chciałbyś być? Porównaj te dwa
obrazki i wyznacz swój azymut. Po czym poznasz,
że zrealizowałeś swój cel? Co się zmieni?
Przywództwo to droga, a nie cel, więc nie martw
się, jeśli w trakcie podróży zmienisz azymut.
Reguły, rutyny i cele niech staną się wyłącznie
twoim przewodnikiem. Nie trzymaj się ich sztywno,
tylko uważnie obserwuj otoczenie i zwinnie się
do niego dostosowuj.

Moje osobiste kryteria sukcesu
Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?
Co się zmieni?
Odwróć porządek i postaw na dobre, szczęśliwe
życie, którego efektem może stać się uznanie,
sukces, bogactwo i miłość. Szczęście natomiast
niech będzie twoje osobiste, zdefiniowane przez
ciebie, a nie otoczenie.

Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kusyk.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO

w rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana

w jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

www.agilepmo.pl
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JA TERAZ

GDZIE JESTEM?

CO ROBIĘ?

JAKIE ŻYCIE WIODĘ?

JAK SIĘ CZUJĘ?

CO MYŚLĘ I MÓWIĘ?

JA ZA 10-15 LAT
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Kim jestem? Samoświadomość

KOMPAS L IDERA
KROK

AGENDA
Kliknij i przejdź do strony

Skąd czerpać informacje o sobie? 1

Co jest dla mnie ważne? 4

Czy znam swoje mocne strony? 7

Czy moje przekonania mnie
wspierają? 11

Jaki jest mój styl myślenia? 13

Jak podchodzę do konfliktu? 19

Co mnie motywuje? 23

Czy wzmacniam motywację
wewnętrzną? 29

1.

Dla kogo jest ten krok?
• dla każdego, kto szuka w swoim życiu
autentyczności i sensu;
• dla liderów i menedżerów, którzy chcą lepiej
przewodzić innym oraz kierować organizacjami.

Cele i korzyści:
W pierwszym kroku odkryjesz kim jesteś, a w
szczególności:
• dowiesz się skąd czerpać informacje o sobie
oraz poznasz narzędzie autorefleksji;
• poznasz swoje wartości, talenty i styl myślenia;
• dowiesz się jaki masz naturalny styl
rozwiązywania konfliktów oraz co cię motywuje
i jak wzmacniać motywację wewnętrzną u siebie
i innych.

Po ukończeniu tego kursu zwiększysz swoją
samoświadomość.

„Samoświadomość to zdolność bycia świadomym
własnych myśli, emocji i wartości w danej chwili.
Dzięki niej możemy autentycznie i uczciwie kierować
własnymi działaniami, a co za tym idzie – lepiej
przewodzić innym oraz kierować organizacjami”.
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Skąd czerpać
informacje o sobie?

ŹRÓDŁAWIEDZY O SOBIE:
» rozmowa z bliską osobą;
» obserwacja — codzienne i sporadyczne
opinie i sygnały od otoczenia;
» analiza swojego doświadczenia. Spróbuj
zrozu-mieć historię swojego życia —ważna
jest twoja narracja, a nie same fakty;
» testy (np. FRIS, VIA Character Strenghts
Survey, DISC). Więcej na ten temat w kolejnych
rozdziałach;
» coaching;
» mentoring;
» assessment center;
» autorefleksja.
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Rys. 1.1 Źródła danych
w ocenie 360°
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Rys. 1.2 Czworobok życia
Źródło: Na podstawie książki „Czy
jesteś tym, który puka?” Dariusza
Użyckiego
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1. JA

Jak dbasz o ciało? Weź pod uwagę SEN/POŻYWIENIE/RUCH

Jak dbasz o umysł? Ile czasu poświęcasz na aktywność
umysłu w innych obszarach niż praca? Czy masz czas na
reset umysłu? Czy masz jakąś pasję intelektualną?

Jak dbasz o ducha? Jakie są twoje wartości? Jakie
zachowania je wspierają? Czy żyjesz w zgodzie z nimi? Do
tych pytań wróć, jak wykonasz ćwiczenie z drugiej części
tego kroku: Co jest dla mnie ważne?

2. PRACA

Jaki jest twój cel pracy w tej firmie, na tym stanowisku?

Ćwiczenie: Autorefleksja

Pomyśl, ile czasu swojego
dnia poświęcasz na każdy

z czterech obszarów,
a następnie odpowiedz
na następujące pytania.

Wykonuj to ćwiczenie
regularnie - minimum

raz na pół roku.
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Czy budujesz katedrę, rzeźbisz, czy zarabiasz pieniądze?

3. SPOŁECZNOŚĆ

Jaka jest twoja relacja ze swoim miastem/dzielnicą/wsią? Ile
czasu poświęcasz na działania społeczne (CSR, działalność
w stowarzyszeniu/fundacji)? Jakie są to działania?

Jeśli mało jest takich działań zastanów się co możesz zrobić,
żeby to zmienić. Rozejrzyj się wokół i poszukaj możliwości,
zapytaj znajomych w co mógłbyś się zaangażować?

4. RODZINA/PRZYJACIELE

Ile czasu poświęcasz rodzinie i przyjaciołom? Jak
wartościowy jest to czas? Czy chciałbyś coś zmienić? Jeśli
tak to co?

Przeczytaj

Dariusz Użycki „Czy jesteś tym
który puka”

Dodatkowe materiały

Daniel Goleman,What makes a
leader?

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ
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https://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader


Co jest dla mnie ważne?

Czym są osobiste wartości i dlaczego ich
potrzebujemy?

Wartości są tym, co dla nas osobiście jest ważne, cenne
czy pożądane. Stanowią fundament wyznaczający
kierunek naszego życia i wpływają na każde nasze
działanie i podejmowane decyzje. Pomagają odnaleźć
znaczenie i inspirację w naszym życiu.

Warto, aby nasze wartości były naszym osobistym
wyborem. Kiedy są odzwierciedleniem tego, czego
oczekują inni, prędzej czy później pojawia się
dyskomfort. Samodzielny wybór wartości wymaga
odwagi, bo wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za
swoje życie.

Nasze wartości wyrażają się w byciu i działaniu,
dlatego są niewyczerpanym źródłem wewnętrznej
motywacji. Nadają kierunek naszemu życiu, dodają nam
energii i pomagają przezwyciężać trudności.

Jedne wartości przedkładamy ponad inne tworząc
osobistą hierarchię wartości. Świadomość osobistej
hierarchii pomoże nam w podejmowaniu decyzji i
stawianiu celów.

Korzyści ze spójnej hierarchii wartości:

• daje motywację do działania i realizacji celów–
wartości wyznaczają kierunek, są drogowskazem
naszego postępowania;

• wzmacnia wytrwałość w realizacji celów oraz
pomaga w tolerowaniu trudnych sytuacji i
przezwyciężaniu przeszkód;

• nasze osobiste standardy są systemem odniesienia
dla podejmowanych przez nas działań, a
postępowanie zgodnie z nimi wpływa na zwiększenie
szacunku do samego siebie;

• samodzielny wybór i realizacja wartości poprzez
działanie prowadzą do poczucia sensu życia.

Świadomość osobistych wartości, zgodność, otwarta
komunikacja i faktyczne kierowanie się nimi, obniża
poziom stresu, pomaga lepiej radzić sobie z wyzwaniami
i sprawia, że jesteśmy przewidywalni dla ludzi wokół nas.
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Świadomość
osobistych wartości,
zgodność, otwarta

komunikacja
i faktyczne kierowanie

się nimi, obniża
poziom stresu, pomaga

lepiej radzić sobie
z wyzwaniami

i sprawia, że jesteśmy
przewidywalni

dla ludzi wokół nas.
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Ćwiczenie: Moje wartości

Wybierz z listy 10
najważniejszych
dla Ciebie wartości.

Jeśli uważasz, że którejś
brakuje na liście, dopisz ją.

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

Akceptacja
Autentyczność
Autorytet
Autonomia
Asertywność
Bezpieczeństwo
Bogactwo
Bohaterstwo
Ciekawość
Czystość
Cnota
Cel
Dyscyplina
Duchowość
Doświadczenie
Dostatek
Ekologia
Elastyczność
Ekscytacja
Harmonia/
Równowaga
Historia
Hierarchia
Integralność
Innowacyjność
Intymność
Kompromis
Konformizm
Kontrola
Kreatywność
Kompetencje
Moralność
Mądrość
Ludzie
Nadzieja
Niezależność
Nonkonformizm
Natura
Nowość
Obowiązek

Odpoczynek
Odpowiedzial-
ność
Odwaga
Opiekuńczość
Osiągnięcia
Otwartość
Odmienność
Pasja
Patriotyzm
Piękno
Poczucie
humoru
Pełnia
Pragnienie
Poczucie
własnej wartości
Pokora
Pokój na świecie
Popularność
Porządek
Praca
Podróże
Pozycja/Status
Przygoda
Przyjaźń
Przynależność
Rodzina
Różnorodność
Rozwój
Ryzyko
Radość
Relacje
Rozpozna-
walność
Rywalizacja
Samoakceptacja
Samokontrola
Sukces
Szansa
Sprawa

Równowaga
Szacunek
Siła
Świętość
Spokój
Stabilność
Szczodrość
Synergia
Skuteczność
Samoorgani-
zacja
Tolerancja
Tradycja
Tożsamość
Tworzenie
Uczciwość
Uczucia
Uważność
Wdzięczność
Wiedza
Władza
Wierność
Wiara
Współpraca
Wybaczanie
Współczucie
Wizerunek
Wspólnota
Własne zasady
Wyzwania
Wolność
Zabawa
Zaufanie
Zasady
Zasługi
Zdrowie
Zaangażowanie
Zmiana
Życzliwość

5



Moje wartości - zapisz swoje 10 wartości:

Następnie wybierz z powyższych 5
najważniejszych i zapisz je:

Z powyższych 5 wybierz jedną najważniejszą dla
ciebie wartość:

Dlaczego ta wartość jest dla ciebie ważna?

W jaki sposób w swoim codziennym życiu
realizujesz tę wartość, co robisz lub czego nie
robisz; jak oceniasz i ustosunkowujesz się do
sytuacji, gdy wartość ta jest zagrożona?

Co wynika dla ciebie z tych zachowań?

Ćwiczenie:
Moje wartości c.d.

Przeczytaj

• Viktor Frankl „Człowiek w
poszukiwaniu sensu”

• Alfried Längle „Gdy rodzi się
pytanie o sens. Praktyczne
zastosowanie logoterapii”

Dodatkowe materiały

Values vs Goals By Dr. Russ Harris
- Acceptance Commitment Therapy

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Czy znam swoje
mocne strony?

Czy wiesz, że korzystanie ze swoich mocnych stron na
co dzień poprawia samopoczucie, zwiększa poczucie
własnej wartości i rozwija dobrostan?

Talenty Gallupa

Test Gallupa to popularna nazwa psychometrycznego
narzędzia badawczego CliftonStrengths, dawniej
zwanego StrengthsFinder, stworzonego przez Donalda
Cliftona w Instytucie Gallupa. Narzędzie umożliwia
ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, z których
5 jest dominujących. Talent rozumiany jest jako
naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i działania,
który może zostać produktywnie wykorzystany.

Siły charakteru

Koncepcja 24 sił charakteru została opracowana przez
wybitnych przedstawicieli psychologii pozytywnej -
Martina Seligmana i Chrisa Petersona
z wykorzystaniem wiedzy na temat moralnie cenionych
cnót w różnych kulturach, systemach filozoficznych
i religiach na całym świecie takich jak: buddyzm,
chrześcijaństwo, filozofia grecka, hinduizm, islam,
judaizm, konfucjanizm i taoizm.

Siły charakteru przyczyniają się do własnego wzrostu
i rozkwitu, a jednocześnie ich wykorzystywanie nie
przynosi negatywnych konsekwencji dla innych ludzi.
Siły, które osiągają u danej osoby najwyższą wartość
określane są mianem sił sygnaturowych (czyli sił
„popisowych”). Korzystanie z sił sygnaturowych daje
poczucie autentyczności, towarzyszy mu
podekscytowanie i ożywienie.

Siły charakteru stanowią psychologiczną manifestację
pojęcia wyższego rzędu, jakim są cnoty. Cnoty są tymi
właściwościami, które uważane są za dobre. Jednakże
ich dobroć nie polega na tym, że wskazują one, co
czynić (jak postępować), lecz opisują jaki człowiek
powinien być.

Wyróżniono sześć cnót: mądrość, odwagę, humanitarność,
sprawiedliwość, umiar i transcendencję, w obrębie których
pogrupowano siły charakteru.
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Dodatkowe materiały

• Tu możesz kupić i wykonać test
Gallupa

• Wersja uproszczona - bezpłatny
test „5 top talents”

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ
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Cnoty i siły charakteru

1. MĄDROŚĆ I WIEDZA (Wisdom and Knowledge)
Siły poznawcze wiążące się z nabywaniem
i wykorzystywaniem wiedzy.

Kreatywność (Creativity) - pomysłowość
i oryginalność. Nowatorstwo, twórcze podejście.

Ciekawość (Couriosity) - zainteresowanie
światem. Chęć do badania i odkrywania.

Krytyczne myślenie (Judgement) - ocenianie
i otwartość. Wielostronne spojrzenie na
rzeczywistość, gotowość do jej badania.

Zamiłowanie do uczenia się (Love of learning)
Dążenie do mistrzowskiego opanowania nowej
wiedzy i umiejętności.

Perspektywa (Perspective) - mądrość. Zdolność
oglądania rzeczywistości z szerszej perspektywy.

2. ODWAGA (Courage)
Siły emocjonalne obejmujące ćwiczenie siły woli
w procesie osiągania celów.

Odwaga (Bravery) - dzielność. Stawianie czoła
sytuacjom budzącym lęk, będącym wyzwaniem
lub wywołującym ból.

Wytrwałość (Perseverance) - pracowitość
i sumienność. Doprowadzanie rozpoczętych
spraw do końca.

Uczciwość (Honesty) - szczerość i autentyczność.
Mówienie prawdy i otwarte prezentowanie
siebie.

Zapał (Zest) - entuzjazm i energia. Podejście
do życia pełne wigoru i energii.

3. HUMANITARNOŚĆ (Humanity)
Siły interpersonalne wiążące się z przyjacielskim
nastawieniem do innych ludzi.

Miłość (Love) - zdolność do kochania
i przyjmowania miłości. Traktowanie jako
ważnych i wartościowych bliskich związków
z innymi ludźmi.

Dobroć (Kindness) - życzliwość
i wspaniałomyślność. Wyświadczanie przysług
i dobrych uczynków innym ludziom.

Inteligencja społeczna (Social intelligence).
Świadomość uczuć i motywów wpływających
na zachowanie własne oraz innych osób.

Wyróżniono
sześć cnót:

mądrość, odwagę,
humanitarność,
sprawiedliwość,

umiar i
transcendencję, w
obrębie których

pogrupowano siły
charakteru.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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4. SPRAWIEDLIWOŚĆ (Justice). Siły obywatelskie
pomocne w budowaniu zdrowej społeczności.

Praca zespołowa (Teamwork) - postawa
obywatelska i lojalność. Zdolności do
współpracy.

Sprawiedliwość (Fairness) - bezstronność. Równe
traktowanie wszystkich ludzi.

Zdolności przywódcze (Leadership).Umiejętność
organizowania aktywności grupy i wpływu na jej
przebieg.

5. UMIAR (Temperance)
Siły chroniące przed przekraczaniem granic.

Wielkoduszność (Forgiveness).Umiejętność
przebaczania, miłosierdzie.

Pokora (Humility) - skromność. Pozwalanie, aby
czyny mówiły same za siebie.

Rozwaga (Prudence) - ostrożność i dyskrecja.
Umiejętność dokonywania roztropnych
wyborów.

Samoregulacja (Self-regulation) - samokontrola.
Zdolność regulowania własnych odczuć
i zachowań.

6. TRANSCENDENCJA (Transcendence) Siły nadające
sens życiu i pozwalające na przekraczanie siebie.

Docenianie piękna i doskonałości (Appreciation
of beauty and excellence) - zachwyt. Zdumienie
pięknem czy biegłością w różnych obszarach
życia

Wdzięczność (Gratitude). Umiejętność wyrażania
wdzięczności za otrzymywane dobro.

Nadzieja (Hope) - optymizm i patrzenie
z ufnością w przyszłość. Oczekiwanie
najlepszego i podejmowanie wysiłku, aby to
osiągnąć.

Humor (Humor) - skłonność do zabawy.
Umiejętność żartowania i wywoływania
uśmiechu.

Duchowość (Spirituality) - poczucie celu, wiara.
Posiadanie spójnego systemu przekonań na
temat sensu życia i wyższych celów.

Pytania identyfikujące siły
sygnaturowe (najsilniejsze
osobiste siły charakteru)

Co wywołuje twoje naturalne
zaangażowanie?

Kiedy robiąc coś tracisz poczucie
czasu?

Kiedy robiąc to wywołujesz
podziw i uznanie innych?

Kiedy robisz coś dobrze, z
energią czy pasją, pomimo
zmęczenia?

Kiedy nauka czegoś przychodzi
ci naturalnie i bez wysiłku?

Informacje zwrotne od innych:
co unikalnego, wyjątkowego
wnosisz do relacji, pracy?

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

9



Jakie są twoje osobiste siły charakteru (te 5
najsilniejszych)?

W jakich sytuacjach do tej pory z nich
korzystałeś/aś?

Jakie jeszcze cele/aktywności/sytuacje pozwoliłyby
ci na realizację tych sił w inny/nowy sposób?

Ćwiczenie: Siły charakteru

Wykonaj bezpłatny test
The VIA Character Strengths

Survey

Podczas rejestracji wybierz
j.polski.

Następnie odpowiedz na
pytania obok.

Przeczytaj

• Martin Seligman
„Pełnia życia”

• Barbara Fredrickson
„Pozytywność”

Dodatkowe materiały

Więcej informacji na temat sił
charakteru znajdziesz w tych

artykułach:

• The 24 Character Strengths

• Poznaj swoje siły charakteru

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Przekonania to uproszczony sposób, w jaki
postrzegamy siebie, innych ludzi i otaczający nas
świat. Stanowią rodzaj filtra, za pośrednictwem
którego interpretujemy rzeczywistość.

Przekonania stanowią generalizację na jakiś temat,
są subiektywne, jesteśmy pewni ich prawdziwości.
Można porównać je do indywidualnych soczewek,
przez które widzimy świat. Często nie jesteśmy ich
świadomi, a one kierują z tylnego siedzenia
naszym życiem.

Nasze przekonania kształtują się we wczesnym
dzieciństwie, a ich źródłem są nasze doświadczenia
oraz osoby znaczące w naszym życiu - rodzina
i opiekunowie. Zależą od tego, co mówiły te osoby,
jak się zachowywały czy w jaki sposób reagowały
na nasze zachowania.

Przekonania mogą dotyczyć nas samych (np. „nie
dam rady”, „jestem silny/-a”, „jestem nieporadny”, „taki
już jestem i się nie zmienię”, „jestem najlepsza”),
innych ludzi („ludzie kłamią”, „ludzie są życzliwi”,
„inni są lepsi ode mnie”), świata („świat mi sprzyja”,
„trzeba zawsze uważać”) czy przyszłości („to się nie
uda”, „wszystko będzie dobrze”, „jak jest dobrze, to na
pewno wydarzy się coś złego”). Część naszych
przekonań może nam służyć, a część może nas
ograniczać.

Przykładami takich przekonań, które znacząco
wpływają na nasze życie zawodowe są 2 rodzaje
nastawień według koncepcji Carol Dweck -
nastawienie na stałość („nie mam do tego talentu
i nic z tym nie mogę zrobić”), vs. nastawienie na
rozwój („mogę się tego nauczyć”).

Więcej na temat tej koncepcji w Kroku 5 w roz-
dziale 1. Zostań swoim coachem – rozwój potencjału
samoregulacji w części o rozwijaniu rezyliencji
w pracy.

4
Przykładami przekonań,
które wpływają na nasze
życie zawodowe
są nastawienie na stałość
vs. nastawienie na rozwój

Przeczytaj

• Carol Dweck „Nowa
psychologia sukcesu”

• Daniel Kahneman „Pułapki
myślenia. O myśleniu szybkim i
wolnym”

Dodatkowe materiały

• MINDSET by Carol Dweck |
Animated Core Message

• Growth Mindset vs. Fixed
Mindset

• 4 Steps to a developing a Growth
Mindset

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

Czy moje przekonania
mnie wspierają?

1 1
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https://www.youtube.com/watch?v=aNHas97iE78


Zapisz swoje przekonanie:

Czy to przekonanie oparte jest na faktach?
Wymień fakty.

Czy to przekonanie pozwala mi osiągać bliższe lub
dalsze cele? Opisz wpływ.

Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać
konflikty lub unikać ich powstawania? Opisz
wpływ.

Czy to przekonanie umożliwia mi czuć się tak, jak
chcę się czuć? Jak się w jego wyniku czujesz?

Czy to przekonanie pozwala mi chronić moje życie,
zdrowie i poczucie wartości? Opisz wpływ.

Ćwiczenie:
Praca nad przekonaniami

ograniczającymi
Przykład pracy z
przekonaniem:

Ludziom nie można nigdy ufać

Czy to przekonanie oparte jest
na faktach? Wymień fakty.

Cóż, moi rodzice zawsze tak
twierdzili, wielokrotnie byli

oszukiwani na przykład w pracy
albo przez znajomych, a nawet

rodzinę. Ja też znajdę wiele
takich przykładów.

Czy to przekonanie pozwala
mi osiągać bliższe lub dalsze

cele? Opisz wpływ.

Zajmuje mi dużo czasu
sprawdzanie, co moi

pracownicy robią przez cały
dzień, czy dobrze pracują, czy

nie oszukują.

Czy to przekonanie pozwala
mi rozwiązywać konflikty lub

unikać ich powstawania?
Opisz wpływ.

Sama nie wiem, ale zaufana mi
osoba powiedziała, że

pracownicy za moimi plecami
narzekają na szczegółowe

raporty dotyczące ich pracy.

Czy to przekonanie umożliwia
mi czuć się tak, jak chcę się
czuć? Jak się w jego wyniku

czujesz?

Ta ciągła podejrzliwość męczy
mnie i powoduje

zdenerwowanie oraz
niepewność czy wiem wszystko

o tym, co robią.

Czy to przekonanie pozwala
mi chronić moje życie,

zdrowie i poczucie wartości?
Opisz wpływ.

Często myślę czy ktoś czegoś
przede mną nie ukrywa. Chyba

mnie nie szanują.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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W psychologii poznawczej uznaje się, że styl
myślenia, zwany też stylem poznawczym, wynika ze
stałych preferencji obserwowalnych już u dzieci
w wieku przedszkolnym. Stanowi utrwalane przez
lata nawyki w zakresie pojmowania rzeczywistości,
jej przetwarzania i reagowania na nią. To sposób
percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwią-
zywania problemów, które w czasie dorosłego życia
nie ulegają istotnym zmianom i uznawane są za
typowe dla danej jednostki.

Anna Samborska-Owczarek, autorka FRIS
porównuje styl myślenia do naszego osobistego
procesora, który w charakterystyczny dla nas
sposób przetwarza informacje. Jeżeli człowiek
wykonuje pracę ściśle zdefiniowaną, wykorzystuje
zazwyczaj sugerowane, „właściwe” strategie. Jeżeli
jednak ma swobodę wyboru podejścia,
wykorzystuje najbardziej naturalny dla siebie styl
poznawczy. Celowa zmiana tego naturalnego stylu
myślenia, np. wskutek ukierunkowanego treningu
jest bardzo trudna i zazwyczaj przynosi jedynie
krótkotrwały rezultat.

Style myślenia nie opisują osobowości tylko
sposób rozumowania. Nie mówią nic o naszej
moralności czy pracowitości – nie należy tych cech
przypisywać do żadnego ze stylów myślenia. Styl
myślenia nie wskazuje również na poziom
inteligencji, chociaż może sugerować jaki jej typ
u nas dominuje. Styl myślenia można porównać do
koloru oczu, który dość szybko się ujawnia
u dziecka, a osobowość do naszej twarzy, która się
zmienia w czasie.

FRIS® nie jest testem osobowości, a badaniem
stylu myślenia i kwestionariuszem preferencji.
Służy do opisu różnorodnych sposobów myślenia,
strategii rozwiązywania problemów i
podejmowania decyzji.

5

Model FRIS®

Autorzy modelu FRIS®
określają go trzema
literami P:

• POLSKI - został stworzony
na podstawie wyników
polskich badań, jest
rozwijany i dopasowany do
polskich realiów.

• PROSTY– jest intuicyjny i
spójny. Przystępnie i
zrozumiale wyjaśnia, jak
ludzie podejmują decyzje i
rozwiązują problemy.

• PRAKTYCZNY - znajomość
FRIS® można szybko
zastosować, poznając i lepiej
wykorzystując w praktyce
swoje naturalne
predyspozycje.

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

Jaki jest mój styl myślenia?

1 3

Wróć do agendy



Skupia się na tych mechanizmach umysłu, które są
u człowieka najsilniejsze i świadczą o jego
potencjale. Zamiast podawać ogólny opis sposobu
zachowania lub typ osobowości – jak robią to
narzędzia oparte na teoriach Junga – FRIS® podaje
konkretne i praktyczne informacje na temat
samych mechanizmów myślenia i ich konsekwencji
w działaniu.

Twórcom modelu za inspirację posłużyła
psychologia poznawcza, między innymi koncepcje
Roberta Sternberga, a nie psychologia osobowości.

FRIS® skupia się zatem na trudniejszych do
uchwycenia, mniej widocznych, ale bardzo
charakterystycznych cechach człowieka. Dzięki
temu zamiast opisywać jak człowiek się zacho-
wuje, odpowiada na pytanie „dlaczego?”.

W modelu FRIS® wyróżnia się cztery style
myślenia, które nie podlegają wartościowaniu
i dzieleniu ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonu-
jących, natomiast podkreśla unikalność każdego
sposobu myślenia.

Perspektywa faktów –ZAWODNIK

Jest to szybka ocena faktów ze względu na
przydatność do osiągnięcia konkretnego celu.
Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków
przyczynowo-skutkowych. Styl Logiczny: określa
jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje
jedno proste rozwiązanie, szybko dąży do jego
realizacji.

Perspektywa relacji – PARTNER

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy
osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej
odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.
Styl Intuicyjny: określając swój cel uwzględnia z
kim/czym jest powiązany.

Perspektywa idei –WIZJONER

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy,
odbierany jako jedna z możliwych alternatyw.
Wynika ze swobodnego podważania obecnych
i odkrywania nowych zależności. Styl Lateralny:
Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, znajduje
wiele zupełnie odmiennych alternatyw, skłonny do
zmiany strategii.

Zamiast opisywać jak
człowiek się zachowuje,

model FRIS®
odpowiada na pytanie

„dlaczego?”.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Perspektywa struktur – BADACZ

Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby
uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga
operowania na wysokim poziomie szczegółowości
z dużą liczbą kryteriów. Styl Analityczny:
rozpoczyna od zebrania dużej liczby informacji,
kategoryzuje je i analizuje, dąży do optymalnego
rozwiązania uwzględniającego wszystkie
przypadki.

Czym różni się styl myślenia od stylu działania?

Styl myślenia jest opisany przez jedną dominującą
i niezmienną perspektywą.W nowych sytuacjach,
kiedy doświadczenie nie podpowiada nam
gotowych rozwiązań, reagujemy wykorzystując
informacje i podejmując decyzje w typowy dla
siebie sposób.

Styl działania natomiast jest opisany przez
kompozycję wszystkich używanych perspektyw.
Pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój
Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich
sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać.
Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale
również z doświadczeń i upodobań.

Style zachowań DISC

DISC to 4 style zachowań, opracowane na
podstawie badań amerykańskiego psychologa,
Williama Marstona. DISC to skrót od angielskich
określeń poszczególnych stylów: Dominant
(Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady
(Stały), Compliance (Sumienny).

Rys. 1.3 Perspektywy
i style myślenia FRIS®
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Dodatkowe materiały

• Więcej informacji na stronie
fris.pl. Tutaj możesz pobrać
bezpłatny e-book Ludzie z
czterech planet.

• A tutaj ciekawa rozmowa
Mariusza Chrapko z dr Anną
Samborską-Owczarek - autorką
modelu FRIS®

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ
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Model zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava
Junga, jest sposobem opisywania i analizowania
naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z
otoczenia. Teoria ta opisuje naturalny sposób
reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji,
sposób podejmowania decyzji.

Chociaż profil DISC pomaga nam zrozumieć jak
porozumiewać się z innymi, najważniejsze są
zaufanie, uczciwość, wzajemne zrozumienie i
wiarygodność.

Poniżej kilka wskazówek, które pomogą ci
zbudować więcej zaufania, uczciwości i
wiarygodności.

Rys. 1.4 Style zachowań DISC
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Tab. 1.1 Strategie działania w
zależności od stylu zachowań DISC

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

DOMINUJĄCY (D)

"Co zamierzamy
zrobić?" lub "Zrób
to!!"

Wspieraj ich cele.
Istnieje równowaga
pomiędzy poszano-
waniem ich perspek-
tywy, celów i kierun-
ków, a byciem post-
rzeganym jako
„zaciskającym zęby”.
„Zaciskanie zębów”
może być odbierane
jako oznaka słabości.

Dostarcz informacje,
zadawaj pytania,
ażeby Dominujący
znalazł sam odpo-
wiedzi. Pozwól, aby
jego naturalna kre-
atywność pracowała
dla Ciebie.

Mają tendencję do
niebudowania relacji
osobistej, chyba że
jest to ICH celem.

Jeśli nie zgadzasz
się z nimi, nie
zgadzaj się używając
faktów. Pozostaw
uczucia na boku.

Skup się na planach
i pomysłach, a nie na
nich osobiście.

Daj im pisemne pod-
sumowanie. Myślą
globalnie, czasami
nie zwracają uwagi
na szczegóły. Twoje
podsumowanie
pomoże im się
skoncentrować.

WPŁYWOWY (I)

"Rozwiązanie jest - "

Spraw, by dzielili się
swoimi pomysłami i
myślami. Niech
artykułują swoje
uczucia i pasje.

Nie pospieszaj
dyskusji. Razem
znajdźcie pomysły i
rozwiązania.

Nie lubią tracić
wątku,więc ważna
jest współzależność
między wami.

STAŁY (S)

"Czy mogę poprosić
o filiżankę kawy?"

Ciesz się rozmową.
Wspieraj ich uczucia
i priorytety.
Skoncentruj się na
człowieku i pozwól
by porządek obrad,
priorytety poszły za
tym.

Pokaż, że jesteś
zainteresowany nim
jako człowiekiem.

Daj im czas, aby
podzielili się swoimi
problemami, prioryte-
tami i pasjami.
Upewnĳ się, że masz
jasność co oni chcą,
a nie co myślisz, że
oni chcą – poproś o
wyjaśnienie i
sprawdź czy dobrze
zrozumiałeś.

Kiedy się nie
zgadzasz, omów
różnice w oparciu o
swoje osobiste opinie
i uczucia. Jeśli
oprzesz się
wyłącznie na logice
zostaniesz odebrany
jako nieludzki.

Po podpisaniu
umowy, zidentyfikuj
przyszłe możliwe
obszary niezado-
wolenia i nieporo-
zumienia.

SUMIENNY (C)

"Spiszmy to"

Zamiast rozmowy daj
im materiały i infor-
macje w formie
broszury, badania,
analizy statystycznej,
czy wykresu. Prze-
czytają i wykorzys-
tają te informacje do
podjęcia świadomej
decyzji.

Systematyczny,
przygotowany,
zorganizowany,
zawsze NA CZAS i
przygotowywany na
bazie danych. Bądź
ostrożny z mową
ciała.

Wylistowane plusy i
minusy swojej
propozycji z
alternatywnymi
rozwiązaniami dla
minusów będą
pomocne.

Potrzebują czasu,
aby zapoznać się z
danymi i je
zweryfikować.
I będą to robić.

Nigdy nie zaszkodzi
wysłanie listu ze
szczegółami,
podziękowaniem czy
podsumowaniem.

Kiedy dojdzie do
różnicy zdań/
nieporozumienia
upewnĳ się, że z
szacunkiem ustalicie
kto, co, kiedy, gdzie i
w jaki sposób oraz,
że zgodzicie się co
do szczegółów.

1 7



Ćwiczenie:
Twój styl zachowań DISC

Tutaj możesz za darmo
wykonać test DISC

Wyników nie traktuj
diagnostycznie, a wyłącznie jako

wsparcie swoich obserwacji.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

Dostarcz
Dominującemu
alternatywne
rozwiązania
ewentualnych
problemów, poparte
faktami, jeśli to
możliwe.

Upewnĳ się, że
zgadzacie się na
wszystkie działania,
które należy podjąć.

Są pod wpływem
innych ludzi, których
postrzegają jako
mających władzę.
Referencje od
wysoko postawionej
osoby będą miały
silny wpływ w ich
przypadku.

Bądź zabawny i
ruchliwy/dynamiczny.

Bądź dokładny,
sprawny i dobrze
zorganizowany.

Utrzymuj ich tempo
rozmowy i spotkania.

Zminimalizuj ich
ryzyko. Upewnĳ się,
że wiedzą, że
dostaną wsparcie w
ich przyszłych
potrzebach.

Dostarcz referencje
od innych (nie twoje
opinie), które będą
wspierać to co
mówisz.

Lubią gwarancje,
że decyzje, które
podjęli nie spalą na
panewce.

Unikaj sztuczek.
Mogą odczytać je
jako, że jest coś nie
tak z tobą i (lub)
produktem.

1 8
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Ćwiczenie: Mój styl
rozwiązywania konfliktu

Pomyśl o ostatnim konflikcie

Jaka była twoja reakcja/
strategia?

Czyje potrzeby chciałeś/-aś
zaspokoić? Swoje? Czy innych?

Czego uczą nas konflikty z
innymi osobami?

• Czy zrozumiałem/-am punkt
widzenia drugiej osoby?

• Czego nauczyłem się/
nauczyłam się z tego
konfliktu?

• Jakie emocje były we mnie
przed rozwiązaniem konfliktu?

• Jakie emocje mam teraz, po
rozwiązaniu konfliktu?

Poznaj swój styl prowadzenia
negocjacji/rozwiązywania
konfliktu

Rozwiąż test:
Twój styl prowadzenia negocjacji -
test Thomasa Kilmana

Konflikt jest nieunikniony, a ponadto pożądany, aby
ludzie, zespoły i organizacje mogły się rozwijać.
Ważne jest, aby odróżniać produktywny,
ideologiczny konflikt od destrukcyjnych kłótni
i politycznych osobistych sporów. Konflikt
ideologiczny ogranicza się do pojęć i idei, a unika
złośliwych ataków skierowanych w konkretne
osoby. Różnica zdań może angażować wiele uczuć
takich jak pasja, emocje i frustracja, które bardzo
upodabniają go do konfliktu interpersonalnego.

Produktywny konflikt to szczera i otwarta dyskusja
na ważne dla nas tematy, której celem jest
znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań w
jak najkrótszym czasie. Najważniejsze, aby podejść
do niego w sposób konstruktywny, co pozwoli na
stworzenie wartości dodanej zamiast destrukcji.

Większość z nas pewnie też wie, że możemy mieć
różny naturalny styl podchodzenia do konfliktu, ale
czy mamy świadomość jaki to styl? Warto więc
przyjrzeć się sobie lub wykonać test Thomasa
Kilmanna, aby lepiej zrozumieć siebie w tym
obszarze i w zależności od sytuacji wybrać
najskuteczniejsze podejście, które niekoniecznie
musi być zgodne z naszym pierwszym wyborem.

Test Thomasa Kilmana –Twój naturalny styl
rozwiązywania konfliktów

Reakcje ludzi w sytuacjach konfliktowych
wyznaczają dwie podstawowe, niezależne od
siebie cechy - asertywność i kooperatywność.

Człowiek asertywny to taki, który jest pewny siebie
i stanowczy, który zachowuje się w sposób zdecy-
dowany, bez lęku i wahań, ale bez agresji. Jest to
ktoś, kto wytrwale dąży do swych celów. Przeci-
wieństwem asertywności, jest niepewność, tenden-
cja do uległości, brak wytrwałości i bierne podda-
wanie się okolicznościom. Kooperatywność przeja-
wia się w tendencji do współdziałania z partnerem
po to, by osiągnąć korzystne dla obu stron wyniki,
mimo że w danej sytuacji można by osiągnąć
wyniki korzystne jedynie dla samego siebie.

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ

Jak podchodzę do
konfliktu?

1 9
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Wyraża się, między innymi w tym, że dana osoba
potrafi rezygnować z doraźnych i indywidualis-
tycznych efektów na korzyść odroczonych w czasie,
które są możliwe do osiągnięcia na drodze
współdziałania z innymi.

Unikanie

Niska kooperatywność i niska asertywność
przyczyniają się do występowania reakcji unikania.
Człowiek o takich cechach wycofuje się z konfliktu,
nie zależy mu ani na udowodnieniu własnych racji,
ani na rozpatrywaniu poglądów partnera.

Stosuj unikanie, gdy:

• cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko
przejściowo;

• nie ma żadnych szans na zaspokojenie naszych
pragnień;

• straty z powodu kontynuowania konfliktu
przeważają nad ewentualnymi zyskami z jego
rozwiązania;

• trzeba sobie lub partnerom dać czas na
ochłonięcie, zredukowanie napięcia
emocjonalnego;

• jest potrzebny czas na zebranie niezbędnych
informacji do podjęcia decyzji;

• inni potrafią skutecznie rozwiązać konflikt.

Akomodacja/Dostosowywanie się

Niska asertywność i wysoka kooperatywność
przyczyniają się do występowania reakcji akomo-
dacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do
rekonstrukcji własnych poglądów, lecz czyni to nie
z powodu bezwzględnej akceptacji poglądów
drugiej osoby, lecz raczej ze względu na pożądaną
jego zdaniem współpracę.

Stosuj akomodację, gdy:

• masz świadomość, że jesteś w błędzie
i pozwalasz, aby „lepsze” stanowisko zwyciężyło;

• sprawa jest ważniejsza dla partnera niż dla
ciebie, przyczyniasz się wtedy do utrzymania
poprawnych stosunków między wami;
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• ważniejsze jest zdobycie zaufania partnera niż
wynik rozwiązania konfliktu;

• ważne jest zachowanie zgody i unikanie
rozdźwięku.

Kompromis

Średnia asertywność i średnia kooperatywność
przyczyniają się do występowania reakcji
kompromisowych. Człowiek o takich cechach stara
się odnieść pewne korzyści, przyznając także
partnerowi prawo do ich części. Może więc
rezygnować z części własnych korzyści na rzecz
partnera.

Stosuj kompromis, gdy:

• interesy nie są zbyt ważne i niewarte
większych wysiłków w ich obronie;

• równi sobie partnerzy zmierzają do
wykluczających się celów;

• wystarczające jest osiągnięcie czasowego
porozumienia;

• konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji
presji czasowej;

• zawodzi rywalizacja i współpraca.

Rywalizacja

Wysoka asertywność i niska kooperatywność
przyczyniają się do występowania reakcji
rywalizacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży
do rozstrzygania konfliktu na swoją korzyść,
w tym głównie sensie, że pragnie okazać wyższość
własnych racji nad racjami drugiej osoby.

Stosuj rywalizację, gdy:

• konieczne jest szybkie działanie, np. w kryzysie;

• ważne, ale niepopularne sprawy muszą być
wprowadzane w życie, np. zaostrzenie dyscypliny;

• racja jest bezwzględnie po twojej stronie;

• druga strona celowo stosuje taktyki
nierywalizacyjne, aby uniknąć rozwiązania
konfliktu.
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Współdziałanie

Wysoka asertywność i wysoka kooperatywność
przyczyniają się do występowania reakcji
współdziałania. Człowiek o takich cechach
nawiązuje współpracę z partnerem po to, be
zrealizować swoje cele. Można więc powiedzieć,
że wykorzystuje on pozytywnie sytuację konfliktu,
ponieważ nie odrzuca drugiej osoby, ale
współdziała z nią w imię własnych interesów.

Stosuj współdziałanie, gdy:

• ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania,
a kompromis nikogo nie satysfakcjonuje;

• sprawa dotyczy grupy osób i ważne jest
uwzględnienie opinii innych osób o odmiennym
sposobie widzenia problemu;

• celem jest osiągnięcie porozumienia poprzez
integrację różnych poglądów;

• dąży się do pokonywania uczuć wrogości;

• celem jest uczenie się obiektywizmu –
weryfikujemy własne poglądy i staramy się
zrozumieć punkt widzenia innych.

Więcej na temat konfliktu w Kroku
4 tego kursu, kiedy to poruszymy
aspekt sztucznej harmonii, czyli
braku konstruktywnego konfliktu

jako jednej z dysfunkcji pracy
zespołowej.

Przeczytaj

• Grethe Nordhelle „Mediacja.
Sztuka rozwiązywania

konfliktów”

• Wojciech Haman, Jerzy Gut
„Docenić konflikt. Od walki i
manipulacji do współpracy”

• Kenneth W. Thomas, Gail Fan
Thomas, eBook „Introduction to

Conflict and Teams”

Dodatkowe materiały

• Jak rozwiązywać
konflikty w zespole?
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Motywacja to wewnętrzny napęd każdego z nas i
dla każdego z nas może to być coś innego.

Teoria motywacji McClellanda*

Nasze zachowania wynikają z naszych potrzeb,
a trzy z nich wpływają tak silnie na nasze
zachowania społeczne, że określono je mianem
„pierwotnych potrzeb społecznych”. McClelland
odkrył, że to od nich zależy 70-75% naszych
zachowań. Są to potrzeby: osiągnięć,
przynależności i władzy.

Potrzeba osiągnięć

Ludzie kierujący się potrzebą osiągnięć są
skoncentrowani na celu.

• Myślą, jak poprawić wyniki i podkreślić swoje
dokonania –ważna jest dla nich informacja
zwrotna zarówno ta pozytywna jak i negatywna.

• Trudne zadania dodają im energii i przynoszą
satysfakcję.

• Są twórczy i pociągają ich nowości.

• Są nieco mniej skłonne do uwzględnienia
perspektywy czy priorytetów innych.

• Często gorzej radzą sobie z wyczuwaniem
i przewidywaniem emocji innych ludzi.

Charakteryzuje ich: podnoszenie sobie poprzeczki,
dążenie do doskonałości, chęć prześcignięcia
rywali, szukanie metod pomiaru uzyskiwanych
rezultatów i częste domaganie się informacji na
temat swojej pracy.

Potrzeba przynależności

Dla osób o silnie rozwiniętej potrzebie
przynależności ważne jest nawiązanie
i podtrzymywanie bliskich relacji.

7

Ćwiczenie: Co mnie napędza?

Wymień trzy rzeczy, które
motywują cię w pracy:

*Źródło: „Zwinny Talent. Dziewięć
kluczowych kroków do wyboru
pracowników, którzy przetrwają
nadchodzące zmiany” Ralf
Knegtmans.
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Co mnie motywuje?
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Charakteryzują się rozwiniętą empatią i umiejęt-
nością wyczucia potrzeb i emocji innych ludzi.

• Lubią pracę z innymi, nie przepadają za pracą
w samotności, czy ostrą rywalizację.

• Preferują harmonię i zrobią wszystko by
uniknąć konfliktów.

• Ich priorytetem jest utrzymanie stabilnych
związków i nie najlepiej przyjmują krytykę –
mają poczucie, że jest wymierzana w nich
i interpretują to tak, że ktoś ich nie lubi.

• Nie dopuszczają do siebie osób, z którymi nie
czują „chemii”, dlatego też w pracy mogą odnosić
się lekceważąco do kogoś z kim nie czują się
związani.

• Wolą spędzać czas w niedużym gronie
znajomych od dużych przyjęć.

• Często są związani z rodziną i chętnie wracają
do domu, w którym odnajdują spokój
i równowagę.

Charakteryzuje ich: pomaganie innym, rozwiązy-
wanie problemów osobistych, wchodzenie w buty
innych, przyjaźnie odnoszą się do współpracow-
ników i chętnie obdarzają ich zaufaniem.

Potrzeba władzy
„Władza” może mieć negatywne konotacje, nato-
miast władza może oznaczać „wpływ” i nie musi
implikować dyktatury i wszechmocy, z którą bywa
tradycyjnie łączona. Ludzi o silnej potrzebie
władzy pociąga siła, wpływ i kontrola nad ludźmi
i sytuacją.

• Znajdują przyjemność w wywieraniu wpływu
na innych i lubią sprawiać wrażenie silnych
i twardych.

• Mają zwykle silnie rozwinięte umiejętności
społeczne.

• Zwracają uwagę na prestiż, symbole statusu,
ważny jest wygląd i wrażenie jakie robią na
innych.

• Mogą czerpać przyjemność z budowania sieci
kontaktów, mentorować komuś, mogą też
obejmować stanowiska kierownicze w organi-
zacjach społecznych. Takie osoby mogą wykazy-
wać inicjatywę, obejmować przywództwo, podej-
mować decyzje, które mają wpływ nie tylko na
nią, lecz także na innych, mówić innym co mają
robić.

Potrzeba władzy
jest bardziej

skomplikowana od
dwóch pozostałych

pierwotnych potrzeb
społecznych.
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Potrzeba władzy jest bardziej skomplikowana
od dwóch pozostałych pierwotnych potrzeb
społecznych. Ludzie kierujący się silną potrzebą
władzy dzielą się na dwie grupy:

• Ludzi skupionych na sobie kierujący się
pobudkami osobistymi.
• Ludzi, kierujących się pobudkami społecznymi,
którzy mają poczucie, że odgrywają rolę służeb-
ną wobec innych, organizacji lub wyższego celu.
Dla nich nie liczy się władza dla samej władzy
i są „dobrze przygotowani do zarządzania
pracownikami szybko adaptującymi się do zmian.
To liderzy, którzy koncentrują się na innych,
motywują ich do działania, inspirują i tworzą
im warunki umożliwiające odniesienie sukcesu”.

Cztery formy potrzeby władzy definiowane
są według kryteriów źródła i celu.
W pierwszej formie, najbardziej pierwotnej,
źródłem są „inni”, a celem „ja”. Jest to władza
zależna, z której człowiek czerpie wewnętrzną siłę,
czuje się potężny ze względu na powiązania
z potężnymi ludźmi lub wpływową organizacją.

Druga forma cechuje ludzi czerpiących siłę
z wewnątrz – władza autonomiczna lub
niezależna. Chodzi o pobudzenie do działania,
które ukierunkowane jest na nich samych. Nie
lubią, gdy mówi im się co mają robić, ale mają
skłonność do kontrolowania innych i autoryta-
tywnego kierowania innymi. Dlatego nie
sprawdzają się dziś w rolach przywódczych.

Trzecia forma potrzeby władzy również wypływa
z wewnątrz, jest powściągana z pożytkiem dla
innych, z pobudek osobistych lub społecznych*.

W czwartej najdojrzalszej formie potrzeby sprawo-
wania władzy, zarówno cel jak i źródło mają
charakter zewnętrzny.

• Takie osoby nie koncentruje się na sobie, lecz
są inspiracją dla innych – umożliwiają im
osiągnięcie ich własnych celów.

• Nie starają się ukryć swojego przywództwa.

• Nie unikają odpowiedzialności, a obejmując
role przywódcze myślą o poprawie
funkcjonowania organizacji czy społeczeństwa,
rozwoju jej członków i osiąganiu jej celów, a nie
o swoim własnym interesie.

Wszyscy marzylibyśmy o tym, by pracować dla
takich ludzi.

*Ludzi 3.a motywuje
potrzeba sprawowania
władzy z pobudek osobis-
tych: chcą poczuć się lepsi,
bardziej wpływowi niż inni.
Skrajnie można określić ich
mianem „Króla Słońce”–
cała uwaga musi być
skupiona na nich, a cele i
osiągnięcia innych muszą
być przyćmiewane przez ich
własne. Są uroczy i charyz-
matyczni, dlatego trudno
się ich pozbyć.

Na drugim krańcu spektrum
- 3.b znajdują się ludzie,
którzy czują potrzebę spra-
wowania władzy w imię
jakiś wyższych wartości.
Takie osoby dążą do
przewodzenia innym po to,
by pomóc im w osiągnięciu
konkretnego celu lub
wesprzeć całą organizację.
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Inne teorie motywacji

Teoria hierarchii potrzeb Maslowa

Maslow stworzył model potrzeb w formie
pięciopoziomowej piramidy. Uważał, że w każdym
człowieku znajduje się hierarchia potrzeb
odpowiadająca poziomom piramidy. Potrzeby
znajdujące się na niższym stopniu piramidy muszą
zostać zaspokojone zanim można się będzie
odnieść do potrzeb wyższego poziomu – dziś tę
część teorii się kwestionuje. Motywacja pochodzi
z potrzeb, które nie są zaspokojone - dążymy do ich
spełnienia. Poziomy piramidy to potrzeby:

• Fizjologiczne (physiological) - potrzeba
pożywienia, schronienia, przetrwania

• Bezpieczeństwa (safety) - potrzeba
świadomości bezpieczeństwa od zagrożeń

• Socjalne (social) - potrzeba bycia w relacjach
z innymi ludźmi, poczucia bycia w grupie

• Samooceny (self-esteem) - potrzeba statusu
i poważania w oczach innych i swoich

• Samorozwoju (self-actualization) - potrzeba
samospełnienia się poprzez rozwój władzy,
umiejętności i kreatywność.

Teoria motywacji Herzberga

Herzberg powiązał potrzeby Maslowa z wykony-
waną pracą. Zasugerował, że motywacja w pracy
jest rezultatem dwóch czynników:

• Higienicznych (hygiene), np. warunki pracy.

Tab. 1.2 Cztery formy potrzeby
władzy definiowane są wg kryteriów
źródła i celu

Źródło: Ralf Knegtmans „Zwinny
Talent”

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

Forma 3
Władza asertywna
a. osobista
b. społeczna

Forma 2
Władza niezależna
(autonomiczna)

Forma 4
Władza
wzajemnie
zależna

Forma 1
Władza zależnaJA

CEL
WŁADZY INNI JA

ŹRÓDŁO WŁADZY

INNI

26



Słabe czynniki higieniczne zabijają motywację,
ale podniesienie ich poziomu ponad poziom
„normalny” (oczekiwany) prawdopodobnie nie
podniesie motywacji. Na przykład czyste biuro
nie motywuje, ale brudne może demotywować.

• Motywacyjnych (motivators), np. interesująca
praca, możliwości samorozwoju, osiągnięcia,
uznanie.

Takie pozytywne motywatory dają możliwość
samorozwoju (najwyższego z poziomów
u Maslowa). Pracownik powinien mieć poczucie
osobistego wzrostu i odpowiedzialności.
W zależności od kultury organizacyjnej sukces
grupowy może być istotniejszy niż osobisty.

Teoria oczekiwań Vrooma

Teoria oczekiwań postuluje, że pracownicy
w organizacji będą zmotywowani, gdy będą
wierzyli, że:

• jeśli zwiększą wkładany w pracę wysiłek,
osiągną wyższą wydajność,

• wyższa wydajność da w rezultacie nagrody
w postaci wyższej pensji lub innych benefitów,

• te nagrody są cenione przez pracownika,
o którym mowa.

Ta teoria podkreśla potrzebę, by organizacja
wiązała nagrody (podwyżki i inne) bezpośrednio
z wydajnością i nagradzała w sposób oczekiwany
i doceniany przez nagradzanych.

Teoria X i Teoria Y McGregora

Teoria X zakłada, że pracowników trzeba kontrolo-
wać i należy dokładnie wyjaśniać co dokładnie
mają robić. Menedżerowie, którzy podpisują się
pod teorią X wierzą, że przeciętny pracownik nie
lubi i unika pracy. Taki pracownik jest motywowany
tylko przez pieniądze, pozycję i kary. Dodatkowo
taki pracownik woli być kierowany i unika odpo-
wiedzialności. W konsekwencji więc, aby zapewnić
odpowiednie zaangażowanie pracowników, prze-
łożony musi używać kar i dokładnie kontrolować.
Menedżerowie, którzy są zwolennikami teorii X
zazwyczaj mają autokratyczny styl zarządzania
i nie umożliwiają pracownikom samodzielnego
podejmowania decyzji.
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Teoria Y zakłada przeciwny zestaw charakterystyk
natury ludzkiej. Kierownicy, którzy wybierają teorię
Y wierzą, że pracownicy potrafią się sami dyscy-
plinować i sami zajmą się wydajną pracą.

Przeciętny pracownik, jeśli tylko otoczenie temu
sprzyja, chce być aktywny i odczuwa satysfakcję
z wysiłku wkładanego w pracę. Najlepsze rezultaty
pojawiają się, gdy zachodzi udział pracowników w
decyzjach, gdyż wtedy osoby te będą zmierzały do
celu bez lub tylko z minimalną kontrolą. Zgodnie
z tą teorią pracownik poszukuje możliwości
samorozwoju i wysokiej samooceny.

Menedżerowie będący zwolennikami teorii Y
zazwyczaj realizują partycypacyjny model
współpracy z podwładnymi.

Teoria Z Ouchi'ego

Powstała jako następstwo teorii McGregora. Ouchi
postuluje, że jakość nie jest pochodną technologii,
a raczej specjalnego sposobu podchodzenia do
ludzi. Jego teoria bazuje na japońskich
wartościach kultury zatrudnienia na całe życie,
powolnych promocjach, niespecjalizowanych
ścieżkach kariery oraz kolektywnych decyzjach.
Teoria Z postuluje, że duża doza zaufania i wiary
w pracowników prowadzi do wysokiej motywacji
i produktywności.

Dodatkowe materiały:

Reiss Motivation Profile®

Ten test oparty o naukowe metody
badawcze weryfikuje wewnętrzną

motywację człowieka.

Pokazuje skalę potrzeb, które
musimy zaspokoić, by działać

wydajnie w każdym obszarze życia.

Więcej: reissprofile.pl
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Współczesna psychologia motywacji wskazuje na
dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną.

Zadaniem twórców teorii autodeterminacji - Ryana
i Deci’ego* ludzie w sposób naturalny dążą do
doskonalenia i rozwoju, co przejawia się
w zaspokajaniu uniwersalnych potrzeb: relacji
społecznych, kompetencji i autonomii.

W teorii autodeterminacji Ryana i Deci’ego
autonomia jest rozpatrywana w 2 wymiarach:

• samoświadomość - znajomość i akceptacja
siebie, swojego Ja (akceptacja swojego ciała,
emocji, bycia taką, a nie inną osobą)

• postrzeganie wyboru - postrzeganie podejmo-
wanych decyzji jako własnych postanowień.

Osoby, które mają wysoki poziom autonomii (auto-
determinacji) mają poczucie wolności wyboru,
podejmując działania i decyzje, które są w zgodzie
z ich wewnętrznymi celami, przekonaniami,
wartościami. Są to osoby, które mają wysoką
autorefleksję i znają siebie. Osoby te kierują się
w życiu motywami wewnętrznymi. Motywacja
wewnętrzna prowadzi do poszukiwania nowości,
wyzwań, uczenia się i doskonalenia w oparciu
o entuzjazm, pasję i zainteresowania.

Wymieniona wcześniej metaanaliza* potwierdziła,
że wzmacnianie autonomii (silniej niż kompeten-
cje) poprzez pozytywną informację zwrotną po
wykonaniu zadania czy przedstawienie propozycji
do wyboru, wzmacniają motywację wewnętrzną.

Z kolei osłabianie autonomii poprzez na przykład
ustalanie terminów wykonania zadań czy nega-
tywną informację zwrotną osłabiają motywację
wewnętrzną podobnie jak otrzymywanie nagrody
za zrealizowanie zadania. Inne badania nad
motywacją wewnętrzną wskazują również, że
kontrolujący przekaz (np. dyrektywne wskazówki,
sugestie co do zachowania, krytyka) obniża
motywację wewnętrzną.

8
Ćwiczenie:
Jak motywuję zespół?

Co robisz, żeby motywować
wsółpracowników? Wymień kilka
rzeczy, które twoim zdaniem
działają.

*Metaanalizę 128 badań znajdziecie w
tym opracowaniu: Deci, Koestner, Ryan
(1999). A Meta-Analytic Review of
Experiments Examining the Effect of
Extrinsic Rewards on Intrinsic
Motivation. Psychological Bulletin 125
(6), 627-668.
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Czy wzmacniam
motywację wewnętrzną?
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W tym przypadku osoby wykazywały też mniejsze
zadowolenie z wykonywania zadania i niższy
poziom kreatywności.

Motywacja leżąca poza jednostką jest traktowana
instrumentalnie i nie przyczynia się do zaspoka-
jania jej potrzeb.Wewnętrznie motywowane dzia-
łania są natomiast spontaniczne, podejmowane z
własnej woli i przynoszące zadowolenie. Sprzyjają
robieniu w życiu rzeczy interesujących i podej-
mowaniu wyzwań. Im więcej motywów wewnętrz-
nych do podejmowania jakiegoś zadania, tym
większa satysfakcja z jego realizacji.

Teoria autodeterminacji Ryana i Deci’ego rozróżnia
motywację autonomiczną, na którą składa się
motywacja wewnętrzna, integracja i identyfikacja
oraz motywację kontrolowaną w postaci introjekcji,
regulacji zewnętrznej i amotywacji.

Jak obudzić motywację wewnętrzną w zespole?

Jurgen Appelo w swojej książce Managing for
Happiness podaje kilka prostych strategii
wzmacniania motywacji wewnętrznej:

• Nie obiecuj nagrody wcześniej. Zamiast „jeśli…,
to”, zastosuj „teraz, gdy...”. Czyli zamiast “Jeśli
wykonacie ten plakat, to pójdziemy do kina”,
możemy powiedzieć „Teraz, gdy wykonaliście ten

Tab. 1.3 Wpływ rodzaju motywacji
na zaangażowanie

Źródło: M.Chrupała-Pniak,
D.Grabowski „Skala motywacji
zewnętrznej i wewnętrznej do

pracy”, Psychologia Społeczna 2016
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Brak
motywacji

Brak

Brak Niskie Słabe Średnie Wysokie Bardzo
wysokie

Amotywacja Regulacja
zewnętrzna

Introjekcja Identyfi-
kacja

Integracja Regulacja
wewnętrzna

Zewnętrzna motywacja

Kontrolowana motywacja

Brak kontroli,
niekompe-
tencja, brak
intencji

Zewnętrzne
kary i
nagrody

Autokontrola,
wewnętrzne
kary i nagrody
- wstyd, po-
czucie winy

Osobiste
znaczenie,
świadome
wartościo-
wanie

Wewnętrzna
harmonia,
świadoma
zgodność
wartości

Zaintereso-
wanie, pasje,
zabawa,
wewnętrzna
satysfakcja

Cechy

Zaanga-
żowanie

Wewnętrzna
motywacja

Autonomiczna
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plakat, idziemy do kina”.

• Stosuj małe nagrody. Czasami ludzie oczekują
potencjalnej nagrody i nic z tym nie możemy
zrobić.W takich przypadkach, według badań,
duże nagrody mogą obniżyć wydajność. Jednak
przy niewielkich nagrodach ryzyko obniżenia
produktywności jest znikome. [Fleming, The Bonus
Myth]

• Nagradzaj ciągle, a nie tylko raz. Nie czekaj na
koniec projektu, każdy dzień może mieć jakiś
powód do świętowania. [McCrimmon, Celebrating
Success]

• Nagradzaj publicznie, a nie prywatnie. Każdy
powinien rozumieć, co jest nagradzane, a celem
nagród jest docenienie dobrych praktyk oraz
sprawienie, żeby ludzie czerpali radość z pracy,
którą wykonują. Aby to osiągnąć, regularne
publiczne podziękowania działają lepiej niż te
prywatne. [Alberg, How to Celebrate Success]

• Nagradzaj zachowania, nie rezultaty.Wyniki
można osiągnąć na skróty, podczas gdy zacho-
wania dotyczą ciężkiej pracy i wysiłku. Kiedy
skupiasz się na zachowaniach, na które się
umówiliście, ludzie uczą się tych zachowań.
Kiedy skupiasz się wyłącznie się na rezultatach,
ludzie mogą nauczyć się oszukiwać. [Fleming „The
Bonus Myth”]

• Nagradzaj współpracowników, nie podwład-
nych. Nagradzać nie powinni wyłącznie
przełożeni. Stwórz środowisko, w którym ludzie
nagradzają się nawzajem, ponieważ współpra-
cownicy często wiedzą lepiej, którzy koledzy czy
które koleżanki zasługują na uznanie. [Tynan
„Reward Employees”].

Przeczytaj

• Daniel H. Pink „Drive. Kompletnie
nowe spojrzenie na motywację”

• Michael Pantalon „Motywacja.
Metoda sześciu kroków”

Dodatkowe materiały

• RSA ANIMATE:
Drive: The surprising truth about
what motivates us

• Motywacja Błyskawiczna -
Michael Pantalon [polskie napisy]

• Julia Kołodko: Co motywuje nas do
pracy? (P.S. Nie pieniądze)

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ
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https://youtu.be/u6XAPnuFjJc
https://www.youtube.com/watch?v=72j6unORSoo
https://www.juliakolodko.com/motywacja


Arkusz Doświadczeń

Poświęć chwilę, aby zapisać swoje wnioski
i przemyślenia z tego modułu. Czego się
nauczyłeś? Co wymaga utrwalenia lub
powtórzenia? Co chciałbyś przećwiczyć lub jaki
temat chciałbyś zgłębić?

Poinformuj nas o tym, a zaplanujemy sesję
w ramach spotkań warsztatowych on-line –
Agile Leadership Clinic - Klinika Zwinnego Lidera.

Informację o najbliższej sesji otrzymasz e-mailem.

Wnioski z Kroku 1: Kim jestem? Samoświadomość

Zapamiętaj

Poznanie i zaakceptowanie
siebie to pierwszy krok do

szczęśliwego, pełnego sensu
życia.

Każdy z nas jest unikatowy
i w związku z tym wartościowy

taki, jaki jest.

Wartości są naszym
kompasem, wyznaczają
kierunek naszego życia,

wpływają na podejmowane
decyzje i na każde nasze

działanie.

Nasze przekonania kierują
naszym życiem z tylnego

siedzenia - często nie jesteśmy
ich świadomi. Warto więc

zastanowić się czy niektóre z
nich nas nie ograniczają i jeśli

tak, to je zmieniać.

Przywództwo zaczyna się od
wyznaczenia kierunku.Ważne
są nie tylko cele, ale również

stworzenie przekonującej wizji,
która mówi kim jesteś - twoje

motywy działania, dokąd
zmierzasz - twój obraz

przyszłości i co będzie ci
wskazywać drogę w tej podróży

- twoje wartości.
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DOTARŁEŚ DO KOŃCA KROKU PIERWSZEGO!

GRATULUJEMY!

Zapraszamy cię do dalszego rejsu w kierunku
autentycznego, pełnego sensu życia - kolejne
kroki programu AGILE LEADERSHIP NAVIGATOR
znajdziesz na stronie kursy.agilepmo.pl.

Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i
uwagami.

Napisz do nas: kontakt@agilepmo.pl.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO w
rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana w
jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody AgilePMO.

1. KROK: KIM JESTEM? SAMOŚWIADOMOŚĆ
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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kusyk.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO

w rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana

w jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

www.agilepmo.pl

Wprowadzenie

„Zwinne przywództwo jest jak kierowanie statkiem podczas burzy,
szybka ciągła analiza warunków pogodowych, korekty wprowadzane
w szybkich sprintach, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony cel,
wypłynąć na spokojne wody”.

Remigiusz Burchard

Zapraszamy cię w podróż, podczas której odkryjesz
siebie, rozpoznasz teren, wyznaczysz kurs, dobie-
rzesz załogę, z którą stworzysz zespół i wprowa-
dzając regularne korekty wypłyniesz na wody
autentycznego, pełnego sensu życia.

Mój cel
Wyobraź sobie siebie za 10-15 lat: Gdzie jesteś?
Co robisz? Jakie życie wiedziesz? Jak się czujesz?
Co myślisz? Co mówisz?
Zwizualizuj i opisz - kim i gdzie jesteś teraz.
A następnie, gdzie chciałbyś być? Porównaj te dwa
obrazki i wyznacz swój azymut. Po czym poznasz,
że zrealizowałeś swój cel? Co się zmieni?
Przywództwo to droga, a nie cel, więc nie martw
się, jeśli w trakcie podróży zmienisz azymut.
Reguły, rutyny i cele niech staną się wyłącznie
twoim przewodnikiem. Nie trzymaj się ich sztywno,
tylko uważnie obserwuj otoczenie i zwinnie się
do niego dostosowuj.

Moje osobiste kryteria sukcesu
Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?
Co się zmieni?
Odwróć porządek i postaw na dobre, szczęśliwe
życie, którego efektem może stać się uznanie,
sukces, bogactwo i miłość. Szczęście natomiast
niech będzie twoje osobiste, zdefiniowane przez
ciebie, a nie otoczenie.
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JA TERAZ

GDZIE JESTEM?

CO ROBIĘ?

JAKIE ŻYCIE WIODĘ?

JAK SIĘ CZUJĘ?

CO MYŚLĘ I MÓWIĘ?

JA ZA 10-15 LAT
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Gdzie jestem? Rozpoznaj
otoczenie

KOMPAS L IDERA
KROK

AGENDA
Kliknij i przejdź do strony

Świat VUCA 1

Wprowadzenie
do „Spyral Dynamics” 3

Co to jest Agile i kiedy stosować? 9

Zasady i wartości Agile 13

BYĆ vs DZIAŁAĆ Agile 16

2.

Dla kogo jest ten krok?
• liderów i menedżerów, którzy chcą lepiej
przewodzić innym oraz kierować
organizacjami;

• liderów i menedżerów, których organizacje
są w trakcie zmiany organizacyjnej lub
planują taką zmianę;

• wszystkich zainteresowanych rozwojem
w obszarze zwinnego i turkusowego
przywództwa.

Cele i korzyści:
W drugim kroku:

• dowiesz się co kryje się pod akronimem
VUCA,

• poznasz poziomy świadomości i nauczysz się
z nich korzystać.

• znajdziesz odpowiedź na pytania co to jest
i kiedy stosować Agile oraz jaka jest różnica
między BYĆ i DZIAŁAĆ Agile,

• ocenisz stopień spełnienia zwinnych
kryteriów w swojej organizacji.
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Świat VUCA

Dzisiejszy świat często określany jest akronimem
VUCA, który pochodzi od słów: volatility
(zmienność), uncertainty (niepewność), complexity
(złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność).
Wymyślony on został przez amerykańską armię,
a utworzony od pierwszych liter słów opisujących
specyfikę sytuacji podczas wojny. Dosyć szybko
VUCA przyjął się w świecie biznesu, gdyż dobrze
opisuje otoczenie, w którym funkcjonują dzisiejsze
organizacje – gwałtowne zmiany stały się normą.

Volatility (zmienność)–zmiany są gwałtowne
i niekontrolowane.

Strategia: Kontroluj zmienność dzięki inspirującej
wizji oraz istotnym wartościom. Dzięki czemu
nadasz właściwy kierunek i pomożesz szybko
reagować na zmiany.

Uncertainty (niepewność) – przyszłość jest
nieprzewidywalna, więc trudno się do niej
przygotować.

Strategia: Wyjdź naprzeciwko niepewności
budując zrozumienie. Co robi konkurencja? Co
nowego w naszej branży? Kiedy będziesz wiedział
co się dzieje wokół łatwiej przewidzisz zagrożenia
i szybciej wykorzystasz szanse.

Complexity (złożoność)– tak dużo się dzieje,
że mamy wrażenie chaosu i czujemy się
zagubieni.

Strategia: Reaguj na złożoność jasnością. Bądź
transparentny, kiedy komunikujesz, promuj pracę
zespołową i współpracę. Dzięki temu ludzie będą
mieli jasny kierunek i wspólnie podejdą do
rozwiązywania złożonych problemów.

Ambiguity (niejednoznaczność)– brakuje
jasności, gdyż nie znamy przyczyn problemów.

Strategia: Zwalczaj niejednoznaczność zwinnością.
Pozostawaj elastyczny i szybko adaptuj się
wniepewnych czasach. Zachęć innych do
nabywania nowych umiejętności, debaty i
kreatywności.

1
Ćwiczenie: Rozpoznaj otoczenie

Poświęć kilka minut na opisanie
świata, który cię otacza? Do
czego możesz go porównać?
Jakimi słowami i symbolami
opisać?

1
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...kontrolować zmienność

...wyjść naprzeciwko niepewności

...reagować na złożoność

...zwalczać niejednoznaczność

Ćwiczenie:
Strategie radzenia sobie z

VUCA

Zaproponuj po jednym
działaniu, które wprowadzisz
w organizacji, zespole czy
życiu, które pomogą ci...

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Pracę nad teorią Spiral Dynamics rozpoczął Clare
Graves, a kontynuowali ją Don Beck, Cristopher
Cowan i inni. Przedstawia ona ewolucję ludzkiej
świadomości i kultury począwszy od 100 000 lat
temu, wykorzystując ośmiokolorową skalę,
symbolizującą poziomy rozwoju ludzkiej
świadomości.

Każdy z tych ośmiu poziomów opisuje system
wartości, przekonań i zachowań ludzi.

Spiral Dynamics różni się od innych teorii rozwoju
człowieka i motywacji w jednej zasadniczej kwestii
– nie twierdzi, że ludzie zmierzają do jednego
ostatecznego miejsca przeznaczenia, ale mówi, że
przepływają przez spiralne etapy rozwoju, w zależ-
ności od biologicznych, społecznych,
środowiskowych i psychologicznych czynników.

Spiral Dynamics jest teorią wyjaśniającą wszystko
(motto Spiral Dynamics Integral to "The Theory that
Explains Everything"), co wpływa na ludzkie
doświadczenie i została opracowana, aby pomóc
ludziom zrozumieć:

• Jak ludzie myślą o różnych rzeczach
(a nie "co" ludzie myślą)?

• Dlaczego ludzie podejmują decyzje w różny
sposób?

• Dlaczego ludzie inaczej reagują na podobne
rzeczy?

• Dlaczego i w jaki sposób powstają i
rozprzestrzeniają się ludzkie wartości?

• Jak przebiega zmiana systemu wartości?

2
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Poziomy świadomości według Gravesa

Począwszy od automatycznego i instynktownego
beżu 100 000 lat temu, gdzie celem życia jest
przetrwanie, a pożywienie, schronienie, seks i
bezpieczeństwo mają pierwszeństwo. Główną
wartością jest instynkt, a lider jest strażnikiem.
Poprzez magiczny, animistyczny, plemienny fiolet,
który pojawił się 50 000 lat temu, gdzie bezpie-
czeństwo plemienia ma najwyższą wartość.
Pozostałe wartości to tradycjonalizm, rytuały,
obrzędy i przesądy. Liderem jest ojcem, a sensem
życia jest przeszłość.
Następny etap ewolucji to egocentryczna,
impulsywna, buntownicza i dominująca czerwień,
która pojawiła się 10 000 lat temu, gdzie świat
postrzegany jest jako dżungla, w której przetrwa
najsilniejszy i najbardziej przebiegły.Ważne jest,
aby uniknąć wstydu, zyskać szacunek i robić to, co
chcesz.Wartości to siła, podbój, nagroda, bohatero-
wie i ofiary. Lider jest administratorem, a sensem
życia jest teraźniejszość. Szef musi wywierać siłę
na podwładnych, aby pozostać przy życiu i na
stanowisku. Organizacje są niezwykle okrutne i nie
skalowalne, nie ma procesów i struktur, które
można replikować. Nadal istnieją organizacje
zorganizowane zgodnie z czerwonym paradygma-
tem myślenia takie jak mafia czy uliczne gangi.
Następny duży skok w historii ludzkości to rewo-
lucja agrarna i nowy etap ludzkiej świadomości,
bardziej stabilny i skalowalny.Niebieski (burszty-
nowy u Laluox), absolutystyczny, autorytarny,
hierarchiczny i posłuszny, począwszy od 5000 lat
temu widzi świat jako uporządkowaną egzystencję
pod kontrolą ostatecznej prawdy. Życie ma sens,
kierunek i cel. Egzekwuje się jedyne słuszne zasady
życia, honor ma duże znaczenie.Wartościami są
dyscyplina, znaczenie, zasady, moralność, święci
i grzesznicy, tradycja. Lider to autokratyczny
przywódca z urzędu, a sensem życia jest przyszłość.
Organizacje stają znacznie stabilniejsze.Wraz z
pojawieniem się Kościoła katolickiego powstają
formalne schematy organizacyjne i replikowane
procesy, co jest dużym postępem w tamtych
czasach. Niebieski paradygmat jest nadal dominu-
jący– około 40% ludności świata myśli zgodnie
z nim.

Wielki skok w rozwoju
to rewolucja przemys-

łowa, która 300 lat
temu rozpoczyna

kolejny etap rozwoju
ludzkiej świadomości –
wielotorowy pomarańcz

osiągnięć, zwany też
naukowym czy
strategicznym.
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Organizacje działające na tym poziomie to
tradycyjne kościoły, np. Kościół katolicki, armia,
szkoły i instytucje publiczne.
Kolejny wielki skok w rozwoju to rewolucja
przemysłowa, która 300 lat temu rozpoczyna
kolejny etap rozwoju ludzkiej świadomości –
wielotorowy pomarańcz osiągnięć, zwany też
naukowym czy strategicznym. Skuteczność
zastępuje moralność, a świat postrzegany jest jako
rynek pełen możliwości. Musimy grać, aby wygrać,
być optymistami i podejmować ryzyko.Wartością
nadrzędną jest sukces. Liczy się materializm,
konsumpcja, wizerunek i pozycja. Albo jesteś
zwycięzcą, albo przegranym. Lider jest zdobywcą, a
sensem życia jest zysk.Większość korporacji jest
zorganizowana zgodnie zpomarańczowym
światopoglądem.
Następny etap to postmodernistyczna era wiedzy i
informacji. Relatywistyczny, egalitarny iwspólno-
towy zielony rozpoczął się 150 lat temu. Świat jest
postrzegany jako wolne od dogmatów, przyjazne
dla człowieka środowisko, w którym dzielimy się
swoimi doświadczeniami. Szukamy miejsca w
naszym wnętrzu i odkrywamy troskliwy wymiar
wspólnoty. Nadrzędna wartość to ludzie. Liczy się
też wspólnota, uczucia, opiekuńczość, społeczność i
współdzielenie. Lider jest mediatorem, a sensem
życia jest sprawa. Zielony paradygmat myślenia
jest reprezentowany w organizacjach zarządzanych
przez wartości.
Systemowy, integracyjny, autonomiczny żółty
pojawił się 50 lat temu i widzi świat jako
zintegrowany system, podkreśla elastyczność, a
zmiana jest normą. Elastyczność, funkcjonalność,
odpowiedzialność i spontaniczność mają najwyższy
priorytet. Wartością nadrzędną jest proces. Liczą się
też wiedza, alternatywne rzeczywistości, natura i
własne reguły. Lider jest zorientowany na grupę, a
sensem życia jest synergia.
Holistyczny turkus, w którym liczy się zbiorowy
indywidualizm, pojawił się 30 lat temu. Ludzie
doświadczają istnienia poprzez umysł i duszę.
Wartości to synteza, zbiorowy indywidualizm,
kosmiczna duchowość, zbiorowa świadomość,
zmiany na ziemi. Lider jest mentorem, a sensem
życia są inni.

Holistyczny turkus,
w którym liczy się
zbiorowy
indywidualizm,
pojawił się 30 lat temu.

2. KROK: GDZIE JESTEM?
ROZPOZNAJ OTOCZENIE
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Rys. 2.1 Poziomy świadomości
według Gravesa

Źródło:

Materiały szkoleniowe AgilePMO
za Brandy Agerbeck

Każdy paradygmat ma
też swój styl
przywództwa

i to poziom przywódcy
decyduje o poziomie
rozwoju organizacji.

Organizacja nie jest w
stanie się rozwinąć

poza etap rozwoju jej
przywódcy.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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5 typów organizacji według Frederica Laloux
Obecnie na świecie działa 5 typów organizacji.
Jest to Impulsywny Czerwony (np. mafia), Konfor-
mistyczny Bursztyn (niebieski według Gravesa, np.
wojsko i kościół katolicki, publiczne szkoły czy
administracja), Oranż Osiągnięć, zwany również
pomarańczowym (np. firmy międzynarodowe,
szkoły społeczne) oraz Pluralistyczny Zielony
(organizacje biznesowe napędzane kulturą firmy–
Agile/Lean, niektóre organizacje non-profit). Oraz
Autentyczny, Integralny Turkus („teal” u Wilbera,
czyli niebiesko-zielony, a żółty według Graves’a),
Każdy paradygmat ma też swój styl przywództwa
i to poziom przywódcy decyduje o poziomie
rozwoju organizacji. Organizacja nie jest w stanie
się rozwinąć poza etap rozwoju jej przywódcy.
Czerwone organizacje charakteryzują się silną
władzą i krótkoterminowymi celami, a lęk jest ich
spoiwem, dobrze działają chaosie. W przypadku
Impulsywnej Czerwieni przywódca jest drapieżny.
Bursztynowe charakteryzują się sformalizowaną,
hierarchiczną strukturą – dowodzenie i kontrola
(co i jak). W Konformistycznym Bursztynie
przywódca to paternalistyczny autokrata.
Celem Pomarańczowych organizacji jest
pokonanie konkurencji, osiąganie zysku i wzrostu,
a innowacja jest kluczem do sukcesu, zarządzane
są przez cele (kontrola nad „co”, wolność „jak”).
Przywództwo inżynierskie charakteryzuje Oranż
Osiągnięć, czyli koncentracja na wynik oraz
racjonalizm i brak zaufania do emocji.
Zielone koncentrują się na kulturze i upełnomoc-
nieniu w celu osiągnięcia nadzwyczajnej motywa-
cji pracowników. Dla przywódców pluralistycznych



Zielonych organizacji znaczenie i sens są bardzo
ważne, promują kulturę oraz wspólne wartości.
Turkus to kolejny etap ewolucji człowieka, który
koresponduje z „potrzebą samorealizacji” w pirami-
dzie Maslowa. Organizacje turkusowe charaktery-
zują trzy podstawowe wartości, tzw. trzy filary
turkusu: ewolucyjny cel, pełnia i samozarządzanie.
Przywództwo jest rotacyjne, mówimy osamozwań-
czym liderze, który pozostawia przestrzeń i włącza
się okazyjnie. To wizjoner, który stawia wyzwania,
patrzy w przyszłość i dobrze się komunikuje.
Turkus nastąpi wtedy, gdy ujarzmimy nasze ego,
kiedy jego lęki, pragnienia i ambicje przestaną
rządzić naszym życiem. Kiedy osiągniemy poczucie
obfitości, czyli nauczymy się ufania obfitości życia.
Są dwie drogi życia, w lęku i braku oraz ufności i
obfitości. Jak zmniejszymy naszą potrzebę kontrolo-
wania ludzi i wydarzeń, to każdą porażkę,
nieprzewidywane wydarzenie przyjmiemy jako
szansę rozwoju.
W Turkusie najważniejsza jest autentyczność, życie
w zgodzie z sobą, przejście od zewnętrznych ocen
do wewnętrznego poczucia słuszności. Liczą się
nasze przekonania – poczucie uczciwości
i autentyczności, nawet wtedy, kiedy płyniemy pod
prąd, tracimy stanowisko czy pieniądze. „WTurkusie
porządek jest odwrócony: nie dążymy do uznania,
sukcesu, bogactwa i przynależności, by wieść dobre
życie. Dążymy do dobrze przeżywanego życia, a jego
efektem może stać się uznanie, sukces, bogactwo i
miłość.” (Frederic Laloux „Pracować inaczej”).
To pierwszy etap rozwoju, gdzie akceptujemy „fakt
ewolucji świadomości oraz pogląd, iż nabrała ona
rozpędu, przechodząc w kierunku coraz bardziej
złożonych i udoskonalonych sposobów radzenia sobie
ze światem.” (Frederic Laloux „Pracować inaczej”).Według
Gravesa, to pierwszy poziom „drugiej warstwy”.
Wszyscy przedstawiciele poprzednich poziomów,
nazywanych poziomami „pierwszej warstwy” uwa-
żają, że ich światopogląd jest jedynym słusznym,
dlatego też wszystkim z poziomu Turkusu jest
trudno się z nimi porozumieć.
Bardzo ważne, aby nie wartościować, gdyż żaden z
etapów rozwoju nie jest lepszy lub gorszy. Każdy
znas może sam indywidualnie, w swoim tempie
przechodzić z etapu do etapu wtedy, kiedy jest na
to gotowy. Nikogo do zmiany nie można zmusić,
dlatego tak trudno zmienia się organizacje na
poziomie ludzkim, czyli zmiany sposobu myślenia.
Zmiana wymaga wielkiej odwagi, uwolnienia się
od starych przekonań i eksperymentowania z nową
wizją rzeczywistości. Możemy też korzystać z
poprzednich etapów, jeśli sytuacja tego wymaga,
np. stan wojny czy kryzysu.

Organizacje turkusowe
charakteryzują trzy
podstawowe wartości,
tzw. trzy filary turkusu:
ewolucyjny cel, pełnia
i samozarządzanie.

2. KROK: GDZIE JESTEM?
ROZPOZNAJ OTOCZENIE
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Zastanów się, który z systemów wartości jest ci
najbliższy?

Zastanów się, który z systemów wartości opisuje twoją
organizację? Nazwij wartości i opisz zachowania, które
to potwierdzają.

Ćwiczenie: Gdzie jestem?

Przypomnij sobie swoją
hierarchię wartości,

zdefiniowaną w Kroku 1.
Jeśli nie wykonałeś tego

ćwiczenia, możesz to zrobić
teraz, a jeśli nie masz dostępu

do poprzedniego modułu,
skorzystaj z tego linku, w

którym znajdziesz ćwiczenie
dla siebie jak i zespołu

Ćwiczenie –Gdzie jesteśmy?
A jak jest z twoją organizacją?

Przeczytaj

• Frederic Laloux „Pracować
inaczej” (ang. Reinventing

Organisations)

• Andrzej Blikle „Doktryna
jakości. Rzecz o turkusowej

samoorganizacji”

Dodatkowe materiały

Live: Poziomy świadomości. Od
czerwieni do turkusu

Organizacje turkusowe -
ewolucja od czerwieni do

turkusu

Lean and Agile Adoption with
the Laloux Culture Model

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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https://youtu.be/NOiEs220XAM
https://youtu.be/AXzjzqN7N_8
https://youtu.be/cJnLVaOzz0s
https://www.youtube.com/watch?v=g0Jc5aAJu9g


Rozwój technologii, rosnące wymagania klienta,
konkurencja oraz wzrost znaczenia innowacji
wpływają na złożoność i ryzykowność przedsię-
wzięć wymuszając na organizacjach większą
elastyczność i efektywność działania. Dziś liczy się
jak szybko tworzymy nowe możliwości, kreujemy
nowe pomysły oraz jak szybko dostarczamy nową
wartość klientowi. Era wiedzy, która na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiła po epoce
industrialnej, powoli ustępuje erze interakcji
i kreatywności - społeczeństwa sieciowego. Twórczy
proces pracy, w którym uczestniczy pracownik-
kreator, wymaga autonomii i swobody działania
i wymusza na organizacjach nowy sposób myśle-
nia. Dlatego też zwinność (ang. Agile) zyskuje na
znaczeniu. Często jeszcze kojarzona z IT i produkcją
oprogramowania, dziś zwinność dotyka wszystkich
obszarów organizacji.
W dzisiejszych czasach, jeśli chcesz osiągnąć
sukces, musisz być tym, który zmienia zasady gry.
Bardziej proaktywny, innowacyjny i efektywny w
kreowaniu wartości dla klienta. Dziś liczy się
wartość biznesowa, nie tylko dostarczana szybciej,
lecz także odpowiednia. Jak to osiągnąć? Jak inspi-
rować siebie i innych tak, żeby obudzić entuzjazm,
kreatywność i pasję? Jak stworzyć przestrzeń do
rozwoju indywidualnego i zespołowego? Wyłącznie
te organizacje, które znajdą odpowiedzi na powyż-
sze pytania będą liczyć się w dzisiejszej złożonej,
konkurencyjnej i ograniczonej rzeczywistości.

3

Ćwiczenie: Co to jest Agile?

Co dla ciebie oznacza słowo
zwinny (ang. Agile)?

Tab. 2.1 Praca oparta na wiedzy a
Agile

Źródło: Human Interaction
Management (HIM)

2. KROK: GDZIE JESTEM?
ROZPOZNAJ OTOCZENIE

9

Co to jest Agile
i kiedy stosować?

Samoorganizujące się
zespoły

Budowanie efektywnych
zespołów

Codzienne spotkania,
raportowanie postępu

Komunikacja zgodnie z
planem

Retrospektywy, przeglądyTworzenie, utrzymywanie
i dzielenie się wiedzą

Iteracje, okna czasoweDostosowanie czasu do
celów strategicznych

Adaptacja, iteracyjny proces
dopracowywania szczegółów

Negocjowanie kolejnych
kroków/etapów

Praca oparta na wiedzy Podejście zwinne (Agile)

Wróć do agendy



Co to więc jest ten Agile, o którym mówi dziś cały
świat, a o którym nie słyszeli jeszcze niektórzy
profesorowie zarządzania, gdyż nie wymyślili go
akademicy, tylko informatycy, tworząc w 2001 r.
Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania
(Manifest Agile) – szczegóły w kolejnym rozdziale.
Agile, który ma zarówno swoich zwolenników,
czasami wręcz ewangelistów, jak i przeciwników?
Czym podejścia zwinne różnią się od tych tradycyj-
nych? Przeciwnicy twierdzą, że niczym, że to
wszystko już było – to chyba najczęściej wypowia-
dane słowa nieprzekonanych do zwinności.

Trochę jest w tym prawdy, bo odczłowieczyliśmy
nasze miejsca pracy powodując, że pracownik stał
się trybikiem w maszynie (pomarańczowy
paradygmat myślenia) i doszliśmy do wniosku,
cytując Charlie Chaplina, że dziś bardziej niż
nowoczesności, potrzebujemy człowieczeństwa.

Agile wywraca priorytety stawiając ludzi na pierw-
szym miejscu, zmienia perspektywę, bo zwinność to
nie metoda, ale nowy sposób myślenia, zgodny z
zielonym pluralistycznym poziomem świadomości.
Agile jest modny, wszyscy dziś chcą lub muszą być
Agile. Natomiast nie wszyscy Agile rozumieją,
dlatego też tak wielu oponentów, a nawet ci, którzy
zwinność wdrażają, bardzo często robią to
wyłącznie z poziomu struktury, narzędzi i procesów.

Pamiętaj, że Agile to po pierwsze „BYĆ”, czyli
zmiana wartości i przekonań, a następnie
„DZIAŁAĆ”, czyli proces dostarczania produktu czy
projektu.

Dla Ellen Gottesdiener Agile to zdyscyplinowane
odkrywanie i proces dostarczania, a Ralf Knegtmans
w książce „Zwinny Talent” definiuje zwinność jako
szybkość, elastyczność i nieustanny ruch, na którą
składają się dwie dodatnio sprzężone składowe:

• bystrość i przebiegłość, które pozwalają
przedsiębiorstwu zawczasu reagować na
pojawiające się okazje,

• wytrzymałość, która pozwala radzić sobie z
rosnącym rozchwianiem rynku i silnymi,
nieprzewidywalnymi zmianami.

Agile to stan umysłu,
sposób myślenia,
filozofia życia –

bycie wspierającym,
ufnym, otwartym,

uczciwym, spójnym,
dostosowującym się.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Według Christophera Worley’a zwinność to zdolność
do podejmowania skutecznych i trwałych zmian
organizacyjnych wtedy i tam, gdzie wpływają one na
wzrost wydajności i poprawę wyników. Zwinna
organizacja to taka, która zmienia się szybciej i
lepiej niż pozostałe.

Agile to budowanie relacji, współpraca i zaangażo-
wanie na wszystkich szczeblach, włączając klienta.
Aktywna komunikacja, a przede wszystkim transpa-
rentność, która może okazać się nie lada wyzwa-
niem, gdy dominuje myślenie, że informacja to
władza. Bardzo ważna jest perspektywa systemu:
spróbuj zrozumieć, jak jedna rzecz wpłynie na inne, a
nie tylko ślepo dąż do sukcesu swojego zadania czy
projektu. Dodatkowo liczą się prostota i koncentracja
na wartości – czyli rób tylko to, co jest konieczne, co
jest wartością dla klienta. Krótkie cykle umożliwiają
częstą i szybką informację zwrotną, a to natomiast
daje możliwość częstego wprowadzania zmian.
Dzięki tolerancji na niewiadomą otwierasz się na
nowe możliwości, a to wpływa na wzrost innowa-
cyjności. Agile pozwala na eksperymentowanie
i naukę na błędach, umożliwiając rozwój i dostoso-
wanie. To wszystko jest jednak możliwe wyłącznie,
gdy sobie nawzajem ufamy. Zaufanie kształtuje
właściwe relacje międzyludzkie, ułatwia
porozumiewanie się i sprzyja współpracy przy
realizacji wspólnych celów. Aż 70% mieszkańców
Norwegii, Danii i Szwecji deklaruje, że ma zaufanie
do innych ludzi, natomiast w Polsce wskaźnik
zaufania sięga zaledwie 23%*, więc nie dziw się,
że jest tyle emocji i sceptycyzmu wokół Agile.

Rys. 2.2 Góra lodowa Agile (ang.
Agile Iceberg)

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

* Źródło: badanie CBOS 2016,
dostępne w Internecie.

2. KROK: GDZIE JESTEM?
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Gdzie więc warto zastosować zwinny proces pracy?

Wszędzie tam, gdzie istnieje złożony problem
inieznane jest jego rozwiązanie. Zgodnie z
modelem Cynefin w przypadku złożoności nie
sprawdzą się ani dobre, ani najlepsze praktyki.
Złożoność wymaga podejścia empirycznego (Agile)
w przeciwieństwie do tradycyjnego, kaskadowego,
opartego na wiedzy– szacunkach, standardach,
opiniach eksperckich i planach.

Model Cynefin został stworzony przez D.J. Snowde-
na i używany jest do opisania problemów, sytuacji
i systemów. Dostarcza on typologię kontekstów
wspierających wybór odpowiedniego rodzaju
wyjaśnień lub rozwiązań.

Rys. 2.3 Model Cynefin

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Przeczytaj

• Jurgen Appelo „Management
3.0: Leading Agile

Developers, Developing
Agile Leaders”

• Jurgen Appelo „Managing for
Happiness”,

• Lyssa Adkins „Coaching Agile
Teams: A Companion for

ScrumMasters, Agile
Coaches, and Project

Managers in Transition”
• Daryl Kulak, Hong Li „The
Journey to Enterprise Agility:

Systems Thinking and
Organizational Legacy”

Dodatkowe materiały

Live: Co to jest Agile?

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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W lutym 2001 r. 17 osób* spotkało się, aby
zdefiniować Manifest Zwinnego Wytwarzania
Oprogramowania (Manifest Agile).

W celu zrozumienia wartości Agile wykorzystano
metaforę drzewa wysokiej wydajności (ang. High
Performance Tree)**. Zacznij od fundamentów, czyli
korzeni drzewa, które rodzi owoce w postaci
nadzwyczajnych wyników, odpowiedniej wartości
biznesowej dostarczanej szybciej, zespołów, które
mogą wszystko oraz przestrzeni do rozwoju
indywidualnego i zespołowego.

4

Rys. 2.4 Manifest zwinnego
wytwarzania oprogramowania

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO; A. Gladman, prezentacja z
konferencji 2011 r.

*Autorzy Manifestu Agile:
Kent Beck, Mike Beedle, Ari van
Bennekum, Martin Fowler, Brian
Marick, Ron Jeffries, Andy Hunt,
Ward Cunningham, Jim
Highsmith, Alistair Cockburn,
James Grenning, Jon Kern, Steve
Mellor, Ken Schwaber, Jeff
Sutherland, Dave Thomas,
Robert Martin.

** Żródło: Lyssa Adkins
„Coaching Agile Teams: A
Companion for Scrum Masters,
Agile Coaches, and Project
Managers in Transition”.

2. KROK: GDZIE JESTEM?
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Tymi korzeniami mogą być podstawowe wartości
Scrum, które znajdziecie w Przewodniku po
Scrumie (ang. Scrum Guide): odwaga, dotrzymywa-
nie zobowiązań, skupienie, otwartość/transpa-
rentność, szacunek.

Podlewaj i dokarmiaj korzenie, a drzewo rozwinie
liście, czyli cechy, które charakteryzują organizację
współpracującą.W niej zespoły:

• same się organizują,

• posiadają uprawnienia do podejmowania
decyzji,

• wierzą, że mogą rozwiązać każdy problem,

• są zobowiązane do sukcesu zespołowego, a
nie sukcesu za wszelką cenę,

• motywowane są zaufaniem, a nie strachem czy
złością,

• napędzane są konsensusem,

• żyją w świecie ciągłej konstruktywnej
niezgody.

Ćwiczenie: Zwinne wartości

Przypomnij sobie zielony
paradygmat myślenia opisany

w poprzednim rozdziale
i wypisz wartości, które twoim

zdaniem opisują zwinne
myślenie:

Ćwiczenie: Wizualizacja
zwinnych wartości
Źródło: scrum.org

Sprawdź, czy przestrzegasz
fundamentalnych wartości
zwinnych: dotrzymywania

zobowiązań, koncentracji na
tym do czego się zobowią-
załeś, transparentności,

szacunku i odwagi.

Odpowiedz na poniższe
pytania i za każdą odpowiedź

TAK przypisz 1 punkt.

Następnie dodaj punkty w
każdym zobszarów

(maksymalnie 5) i przedstaw
na rysunku jak obok.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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ODWAGA/COURAGE
• Zawsze zajmuję się zadaniem o najwyższym
priorytecie.

• Jeśli nie zgadzam się lub widzę coś złego w zadaniu,
o którego wykonanie jestem poproszony mówię o
tym otwarcie.

• Kwestionuję, jeśli czuję, że członkowie mojego
zespołu robią coś źle.

• Niezależnie od rangi osoby wypowiadającej się,
poprawiam ją, jeśli uważam, że jest w błędzie.

• Bronię swojego stanowiska, jeśli uważam, że mam
rację, nawet jeśli jestem w mniejszości.

DOTRZYMYWANIE ZOBOWIĄZAŃ/COMMITMENT
• Zawsze wiem, jaki są cele projektu/zespołu/iteracji i
jak moja praca je wspiera.

• Zrobię wszystko, by zapewnić, aby nasze cele zostały
osiągnięte.

• Pracując z obecnym zespołem nigdy nie przyszło mi
do głowy, żeby pójść na zwolnienie lekarskie z
powodu unikania pracy.

• Zawsze przychodzę na spotkania i warsztaty na czas,
moi koledzy nigdy nie muszą na mnie czekać.

•Wiem, co to znaczy, że cel został osiągnięty/zadanie
zostało wykonane, tzn. znam kryteria sukcesu/
definicję „ukończone” (Definition of Done).

SKUPIENIE/FOCUS
• Podczas pracy nad projektem/zadaniem/iteracją nie
rozpraszam się.

• Nawet wtedy, kiedy zadanie nie sprawia mi
przyjemności, poświęcam mu tyle uwagi ile to
konieczne dla jego zakończenia.

• Kiedy praca nad zadaniem mnie cieszy, nie wydłużam
jej.

• Nie zwlekam podczas pracy.
• Tak szybko, jak zadanie/wymaganie jest gotowe,
przechodzę do następnego. Informuję moich
kolegów, że jest gotowe do odbioru i upewniam się,
że zaczęli nad nim pracę.

OTWARTOŚĆ -TRANSPARENTNOŚĆ/OPENNESS
• Nie boję się przekazywać trudnych informacji
członkom zespołu czy interesariuszom.

• Nie ukrywam trudnych problemów w nadziei, że
same się rozwiążą.

• Jeśli coś lub ktoś mnie irytuje mówię o tym otwarcie.
• Moi koledzy nie muszą domyślać się co czuję, dzielę
się tym z nimi.

• Zawsze mówię jak naprawdę jest, nie umniejszam ani
nie wyolbrzymiam sytuacji.

SZACUNEK/RESPECT
• Słucham z taką samą uwagą bez względu na to kto
mówi.

• Podczas słuchania nigdy nie przerywam mówiącemu.
• Jednakowo cenię opinię wszystkich.
• Nie mam obaw dotyczących kto pracuje, nad którym
zadaniem/projektem.

• Czuję, że moje zdanie ma znaczenie, zespół się z nim
liczy.

Ćwiczenie: Wizualizacja
zwinnych wartości (c.d.)

Liczba punktów:

Liczba punktów:

Liczba punktów:

Liczba punktów:

Liczba punktów:
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IT nie ma już monopolu na Agile.
Zwinność wkrada się niemal do każdego obszaru
czy branży. Zwinne podejście wykorzystują wydaw-
cy do porządkowania artykułów, a marketingowcy
stworzyli swój manifest. Podejście sprawdziło się
w rozwoju takich produktów jak karma dla zwierząt
oraz na budowie. Dlaczego więc nie spróbować w
projektach poza IT? Tylko pamiętaj: Agile nie jest
lekiem na całe zło i tam, gdzie tradycyjne podejście
szwankuje, Agile również poniesie porażkę.Wróć
do korzeni –wartości na początek, a następnie
nowy proces, narzędzia i techniki.
Proces Agile charakteryzuje się krótkimi (1–4
tygodnie) cyklami dostarczania (iteracjami),
podczas których przyrostowo powstaje rozwiązanie
lub produkt. Tam więc, gdzie istnieje złożony
problem inieznane jest jego rozwiązanie warto
zastosować zwinny proces pracy.

Scrum, najczęściej stosowane podejście zwinne,
został osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu
lub krócej –w teorii empiryzmu. Empiryzm
reprezentuje pogląd, iż wiedza wynika
zdoświadczania i podejmowania decyzji w oparciu o
to, co poznane. Scrum wykorzystuje podejście
iteracyjne i przyrostowe w celu zwiększenia
przewidywalności i lepszej kontroli ryzyka. Każda
realizacja empirycznej kontroli procesu opiera się na
trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji*.

5

Rys. 2.5 Przykładowa realizacja
projektów zgodnie z podejściem

kaskadowym a Agile
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

*Źródło: Scrum Guide

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Szczegółowy opis Scruma można znaleźć w
Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide). Pod
parasolem Agile oprócz Scruma kryje się szereg
metod i podejść takich jak: ASD - Adaptive Software
Development, XP - eXtreme Programmimg, Crystal,
DSDM - Dynamic Systems Development Method, FDD
- Feature Driven Development, Kanban, Lean
Development.
Przykładowy cykl życia projektu może wyglądać
tak, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.
Fazy generowania pomysłów, rozpoczęcia i zakoń-
czenia często nie różnią się od tych opisanych
w tradycyjnym podejściu do zarządzania
projektami. Plany, które powstają podczas
planowania są wysokopoziomowe, a uszczegó-
łowienie następuje tuż przed samą realizacją.
Kluczowa różnica występuje podczas realizacji,
która wprzeciwieństwie do podejścia tradycyjnego,
kierowanego planem, charakteryzuje się krótkimi
cyklami dostarczania, podczas których przyrostowo
powstają rozwiązanie czy produkt. Dostarczanie
wartościowego rozwiązania jest głównym celem
tego etapu, a krótkie cykle umożliwiają systema-
tyczną i szybką informację zwrotną i możliwość
częstego wprowadzania zmian. Każda iteracja
składa się więc z etapu szczegółowego planowania,
realizacji i podsumowania, podczas którego zbiera-
ne są doświadczenia z zakończonej iteracji. Na tym
etapie zastosuj Scruma lub dostosuj jego przebieg
do swoich potrzeb.

Oceń obecny stopień zwinności w organizacji, w której
pracujesz w czterech obszarach.

• Ludzie i zespoły: autonomia, dążenie do
mistrzostwa, sens/celowość

• Doskonałość organizacyjna
• Komunikacja i współpraca
• Doskonałość techniczna

Oceń każdy z poniższych punktów w skali od 1 do 5,
gdzie 5 oznacza całkowicie zgadzam się, a 1 całkowicie
nie zgadzam się. Pomiń obszar, jeśli nie dotyczy Twojej
organizacji (np. doskonałość techniczna) oraz dodaj
elementy, jeśli uważasz, że są ważne, a brakuje ich w
tabeli. Oblicz średnią dla każdego obszaru.

Rys. 2. 6 Przykładowy cykl życia
projektu z dostarczaniem Agile
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Ćwiczenie: Kryteria zwinności

Wyniki tego ćwiczenia
wykorzystasz w piątym kroku
kursu, gdzie wyznaczysz kurs
(obraz przyszłości) i przygo-
tujesz plan działania.

Źródło: Stefan Wolpers, wynik
ankiety przeprowadzonej wśród
86 osób (październik i listopad
2017).
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OBSZAR
1.1 Ludzie i zespoły: autonomia - samoorganizacja i odpowiedzialność indywidualna

1.2 Ludzie i zespoły: dążenie do mistrzostwa – doskonalenie, kompetencje i rozwój
zespołu

Samodzielnie podejmujemy decyzje dotyczące naszej pracy, a następnie
bierzemy za nie odpowiedzialność

Mamy poczucie bezpieczeństwa – swobodnie podnosimy problemy i o nich
rozmawiamy

Regularnie zbieramy i wykorzystujemy doświadczenia z etapów pracy
(retrospektywa)

Specjalistów zastępują osoby z kompetencjami typu „T-shaped” (pionowa belka
oznacza główną specjalizację, a pozioma rozległą wiedzę w innych obszarach niż
kluczowa specjalizacja)

Stosujemy regularny coaching zespołowy – posiadamy mentorów i/lub grupy
zainteresowań

Koncentrujemy się na rezultatach i celach, do których się zobowiązaliśmy

Zespół sam rozwiązuje swoje problemy

Wpieramy się nawzajem w zespole (tworzymy więzi)

Ponosimy współodpowiedzialność – Agile jest sportem zespołowym

Mam wpływ na wybór narzędzi

Udzielamy częstej, konstruktywnej i wspierającej informacji zwrotnej

Interesariusze biorą odpowiedzialność i dotrzymują obietnic

Praktykę stawiamy ponad dyplomy i certyfikaty

Aktywnie dzielimy się wiedzą

Sumę punktów podziel przez 8 i wpisz wynik:

Sumę punktów podziel przez 12 i wpisz wynik:

Przestrzegamy fundamentalnych wartości zwinnych: zaangażowanie, skupienie,
transparentność, szacunek, odwaga. (Więcej w rozdziale 4 – wizualizacja
wartości zwinnych)

Ocena w
skali 1-5

Mamy budżet na konferencje i szkolenia

Nasza organizacja posiada centrum doskonalenia w obszarze Agile

Zespoły mają długi staż pracy

Zespoły są wspierane przez lidera służebnego (Scrum Mastera lub kogoś podobnego)

Rozwój produktu odbywa się poprzez ciągłe, iteracyjne odkrywanie produktu

Tworzymy mapy rozwoju produktu

Nasze zespoły są wielofunkcyjne (interdyscyplinarne) – nie musimy polegać na
innych zespołach, aby dostarczyć finalne rozwiązanie

1.2 Ludzie i zespoły: sens - włączanie
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Sumę punktów podziel przez 3 i wpisz wynik:

Planujemy wydania (jeśli oprogramowanie)

2.1 Doskonałość organizacyjna: kultura
Akceptujemy i celebrujemy porażki (sprawdzamy hipotezy poprzez
eksperymentowanie)
Ciekawość jest normą

Sumę punktów podziel przez 3 i wpisz wynik:

Dbamy o postawy niedogmatyczne - „otwartej głowy”. Wprowadzamy w życie
model Shu-Ha-Ri (tutaj więcej). Promujemy transparentność i dzielenie się
informacją na wszystkich szczeblach

2.5 Doskonałość organizacyjna: jasne cele
Organizacja posiada wspólną wizję

Organizacja posiada jasną strategię

Sumę punktów podziel przez 3 i wpisz wynik:

Organizacja posiada jasne priorytety

2.2 Doskonałość organizacyjna: przywództwo
Liderzy koncentrują się na innowacyjności, jakości i dostarczaniu wartości
biznesowej
Liderzy wspierają zwinny sposób pracy

Sumę punktów podziel przez 4 i wpisz wynik:

Agile stanowi podstawę naszej kultury organizacyjnej

Liderzy demonstrują szacunek dla zwinnych ról, zasad i procesów

2.3 Doskonałość organizacyjna: management
Menedżerowie są liderami służebnymi

Menedżerowie mają zaufanie do ludzi i zespołów

Sumę punktów podziel przez 4 i wpisz wynik:

Dostarczają narzędzia i udogodnienia niezbędne w „byciu” Agile

Gemba i Kaizen są standardowymi praktykami

2.4 Doskonałość organizacyjna: struktura organizacyjna
Organizacja porzuciła silosy funkcjonalne na rzecz interdyscyplinarnych zespołów

Spłaszczona została hierarchia - usunięto warstwy menedżerów średniego szczebla

Sumę punktów podziel przez 4 i wpisz wynik:

Porzucono zarządzanie typu „wydaj polecenie i kontroluj” (ang. „command &
control”) oraz podejście oparte na podporządkowaniu się

Gemba i Kaizen są standardowymi praktykami

https://www.cdr.gov.pl/pol/o_poznan/metodyka/rozw_zadan_8_3.pdf
https://youtu.be/fbTAEz778H0
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2.6 Doskonałość organizacyjna: koncentracja na wartości biznesowej
Klient jest w centrum uwagi

Koncentrujemy się na dostarczaniu rezultatów biznesowych

Sumę punktów podziel przez 4 i wpisz wynik:

Nastąpiła zmiana myślenia z dostarczania produktu na dostarczanie potrzeby
biznesowej

Przeszliśmy z budżetów projektowych na zespoły produktowe

3.1 Komunikacja i współpraca: zaufanie i szacunek
Tworzymy bezpieczne środowisko dla konstruktywnej niezgody i powątpiewania

Cenimy uczciwość

Sumę punktów podziel przez 3 i wpisz wynik:

Dbamy o szczery i regularny feedback

3.2 Komunikacja i współpraca: rozwiązywanie konfliktów
Zasadą jest konstruktywna niezgoda (nie zgadzam się, ale wspieram)

Stosujemy porozumienie bez przemocy (NVC)

Sumę punktów podziel przez 3 i wpisz wynik:

Najpierw słuchamy, aby zrozumieć

3.3 Komunikacja i współpraca: współpraca
Zero tolerancji dla gierek politycznych

„Nie” dla współpracy z wcześniej przygotowanym scenariuszem

Sumę punktów podziel przez 4 i wpisz wynik:

Brak zachęt dla ukrywania wiedzy (lub informacji)

„Nie” dla wskazywania i szukania winnych

4. Doskonałość techniczna
Jakość została wbudowana w proces – przeglądy kodu, automatyzacja testów
(TDD)
Wykorzystujemy podejścia Agile (Scrum, Kanban, XP, inne)

Sumę punktów podziel przez 6 i wpisz wynik:

Stosujemy programowanie w parach

Posiadamy regularny rytm wydań

Mamy DevOps: CI, CD

Posiadamy odpowiednio dobrane metryki, w tym mierzymy poziom zdrowia
(szczęścia) zespołu



Zapamiętaj

Dzisiejszy świat często określany jest akronimem
VUCA: volatility (zmienność), uncertainty
(niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity
(niejednoznaczność). Pomimo, że zmienność
i niepewność towarzyszyła nam od zawsze, dziś
już nie możemy jej ignorować.

Agile to po pierwsze „BYĆ”, czyli zmiana wartości
i przekonań, a następnie „DZIAŁAĆ”, czyli proces
dostarczania produktu czy projektu.

Agile to nie proces, to stan umysłu, sposób
myślenia, filozofia życia – bycie wspierającym,
ufnym, otwartym, uczciwym, spójnym,
dostosowującym się.

IT nie ma już monopolu na Agile.
Zwinność (ang. agility) dotyka dziś wszystkich
obszarów organizacji.

Agile –w przeciwieństwie do tradycyjnego
modelu, który opiera się na wiedzy (szacunkach,
standardach, opiniach eksperckich, planach) –
jest podejściem empirycznym (inspekcja–
transparentność–adaptacja) i sprawdza się w
przypadku złożoności i nieprzewidywalności.

Przeczytaj

Przewodnik po Scrumie

Jeff Sutherland „Scrum - czyli jak
robić dwa razy więcej dwa razy
szybciej”

Mariusz Chrapko „Scrum. O
zwinnym zarządzaniu
projektami.”Wydanie II
rozszerzone

Dodatkowe materiały

Live: Co to jest Agile?
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https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://youtu.be/YA36-h2RC9U


Wnioski z Kroku 2:
Gdzie jestem? Rozpoznaj otoczenie

Arkusz doświadczeń

Poświęć chwilę, aby zapisać
swoje wnioski i przemyślenia

z tego modułu.

Czego się nauczyłeś? Co
wymaga utrwalenia lub

powtórzenia? Co chciałbyś
przećwiczyć lub jaki temat

chciałbyś zgłębić?

Poinformuj nas o tym,
a zaplanujemy sesję w

ramach spotkań
warsztatowych online –

Agile Leadership Clinic–
Klinika Zwinnego Lidera.

Informację o najbliższej sesji
otrzymasz e-mailem.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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DOTARŁEŚ DO KOŃCA KROKU DRUGIEGO.

GRATULUJEMY!

Zapraszamy cię do dalszego rejsu w kierunku
autentycznego, pełnego sensu życia - kolejne
kroki programu AGILE LEADERSHIP NAVIGATOR
znajdziesz na stronie kursy.agilepmo.pl.

Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i
uwagami.

Napisz do nas: kontakt@agilepmo.pl.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO w
rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana w
jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody AgilePMO.

2. KROK: GDZIE JESTEM?
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Wróć do agendy

https://kursy.agilepmo.pl/
mailto:kontakt@agilepmo.pl
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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kusyk.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO

w rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana

w jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

www.agilepmo.pl

Wprowadzenie

„Zwinne przywództwo jest jak kierowanie statkiem podczas burzy,
szybka ciągła analiza warunków pogodowych, korekty wprowadzane
w szybkich sprintach, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony cel,
wypłynąć na spokojne wody”.

Remigiusz Burchard

Zapraszamy cię w podróż, podczas której odkryjesz
siebie, rozpoznasz teren, wyznaczysz kurs, dobie-
rzesz załogę, z którą stworzysz zespół i wprowa-
dzając regularne korekty wypłyniesz na wody
autentycznego, pełnego sensu życia.

Mój cel
Wyobraź sobie siebie za 10-15 lat: Gdzie jesteś?
Co robisz? Jakie życie wiedziesz? Jak się czujesz?
Co myślisz? Co mówisz?
Zwizualizuj i opisz - kim i gdzie jesteś teraz.
A następnie, gdzie chciałbyś być? Porównaj te dwa
obrazki i wyznacz swój azymut. Po czym poznasz,
że zrealizowałeś swój cel? Co się zmieni?
Przywództwo to droga, a nie cel, więc nie martw
się, jeśli w trakcie podróży zmienisz azymut.
Reguły, rutyny i cele niech staną się wyłącznie
twoim przewodnikiem. Nie trzymaj się ich sztywno,
tylko uważnie obserwuj otoczenie i zwinnie się
do niego dostosowuj.

Moje osobiste kryteria sukcesu
Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?
Co się zmieni?
Odwróć porządek i postaw na dobre, szczęśliwe
życie, którego efektem może stać się uznanie,
sukces, bogactwo i miłość. Szczęście natomiast
niech będzie twoje osobiste, zdefiniowane przez
ciebie, a nie otoczenie.



3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO

JA TERAZ

GDZIE JESTEM?

CO ROBIĘ?

JAKIE ŻYCIE WIODĘ?

JAK SIĘ CZUJĘ?

CO MYŚLĘ I MÓWIĘ?

JA ZA 10-15 LAT
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Dokąd zmierzam? Zwinne
przywództwo

KOMPAS L IDERA
KROK

AGENDA
Kliknij i przejdź do strony

Wprowadzenie do przywództwa 1

Przywództwo służebne –
uwolnij się od dowodzenia

i kontroli 11

Inteligencja emocjonalna 17

Komunikacja empatyczna 21

Uważność 28

Teoretyczne i praktyczne
podejście do autentycznego

przywództwa 32

3.

Dla kogo jest ten krok?
• liderów i menedżerów, którzy chcą lepiej
przewodzić innym oraz kierować
organizacjami;

• Agile Coachów, Scrum Masterów, Product
Ownerów, Project i Program Managerów,
Interim Managerów, którzy chcieliby podnieść
swoje kompetencje przywódcze

• wszystkich zainteresowanych rozwojem w
obszarze zwinnego i turkusowego
przywództwa.

Cele i korzyści:
W trzecim kroku:

• poznasz teorie przywództwa;
• dowiesz się na czym polega przywództwo
służebne;

• odkryjesz sekret lidera, który poradzi sobie
podczas sztormu jak i w warunkach spokojnej
wody;

• dowiesz się, dlaczego warto i jak zostać
autentycznym liderem.
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Wprowadzenie do
przywództwa

Przywództwo to podróż, a nie cel. To maraton, a nie
sprint. To proces, a nie wynik.

~John Donahoe

Ćwiczenie: Obejrzyj film i zapisz swoje wnioski
Czy zgadzasz się z podsumowaniem?

Podsumowanie:
„Przywództwo jest zbyt przeceniane. Tak, zaczęło się od
mężczyzny bez koszuli i na niego spadnie cała chwała,
ale czy widziałeś, co naprawdę się stało? To pierwszy
zwolennik zmienił samotnego dziwaka w lidera. Nie
ma ruchu bez pierwszego naśladowcy. Powiedziano
nam, że wszyscy musimy być liderami, ale byłoby to
naprawdę nieskuteczne. Najlepszym sposobem, aby
ruch przerodził się w coś naprawdę ważnego jest
odważne przyłączanie się i pokazywanie innym, jak
dołączać. Kiedy znajdziesz samotnego dziwaka, który
robi coś wielkiego, miej odwagę być pierwszą osobą,
która wstaje i dołącza”.

Ćwiczenie: Twoja definicja
przywództwa
Co rozumiesz przez słowo
„leadership”?

1

Wróć do agendy

https://youtu.be/fW8amMCVAJQ


Jakie umiejętności, możliwości, wartości i przekonania leżą
u podstaw dobrego przywództwa?

Czy istnieje więcej niż jeden sposób, aby być dobrym
liderem?

Jakie wyzwania muszą pokonać dobrzy przywódcy?

A jaką wartość dostarcza dobre przywództwo?

I czy lider jest jeden, czy raczej przywództwo to więcej
osób?

Ćwiczenie:
Pytania dotyczące

przywództwa

Przyjrzyj się swoim
zachowaniom, które

pozwalają ci działać jako
skuteczny lider.

Pomyśl, jak Twoje wartości,
przekonania i poczucie

tożsamości definiuje, kim
jesteś, kiedy przewodzisz
zespołowi czy organizacji.

Albo zaobserwuj kogoś
innego, kogo uważasz za

najlepszego lidera.

Następnie odpowiedz na
pytania obok:

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Kiedy zademonstrujesz doskonałe przywództwo,

...co będziesz robić, widzieć, czuć?

...co inni zrobią, zobaczą i poczują?

...gdzie będziesz to robić?

...co da to tobie i innym?

...co stanie się możliwe?

Gdzie jesteś obecnie biorąc pod uwagę wypisane wcześniej
kryteria na skali 1-10? Co musiałoby się zdarzyć, abyś
ocenił się na 10?

Ćwiczenie: Jak wygląda
doskonałe przywództwo

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Aby zmieniać ludzkie zachowania, musisz
angażować się w myśli i uczucia ludzi

Jeśli chcesz zmieniać zachowania, musisz
zrozumieć i rozwijać ludzkie:
•umiejętności i możliwości – to jest szkolenie
•wartości i przekonania – to jest słuchanie i
wywieranie wpływu

•poczucie tożsamości i celu – to jest prawdziwe
PRZYWÓDZTWO

Teorie przywództwa

Co dokładnie wpływa na wielkość lidera? Czy
pewne cechy osobowości sprawiają, że ludzie
bardziej nadają się do ról przywódczych, czy raczej
to sytuacje wpływają na to, że niektóre osoby biorą
odpowiedzialność? Kiedy przyglądamy się liderom
wokół nas - czy to jest nasz pracodawca czy
prezydent - możemy się zastanawiać, dlaczego
osoby objęły te role.

Ludzie od dawna interesują się przywództwem, ale
dopiero stosunkowo niedawno pojawiło się wiele
formalnych teorii przywództwa. Zainteresowanie
przywództwem wzrosło na początku XX wieku.
Wczesne teorie przywództwa koncentrowały się na
tym, jakie cechy odróżniają przywódców od
naśladowców, podczas gdy kolejne analizowały
inne zmienne, takie jak sytuacja i poziom
umiejętności. Podczas gdy pojawiło się wiele
różnych teorii przywódczych, większość z nich
może być sklasyfikowana jako jeden z ośmiu, a
obecnie nawet dziewięciu głównych typów.

Rys. 3.1 Relacja między
zachowaniami, a myślami i

uczuciami

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Aby zmieniać ludzkie
zachowania,

musisz angażować się
w myśli i uczucia ludzi
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Urodzeni przywódcy -
Wielki Człowiek (ang."Great Man")

Czy kiedykolwiek słyszałeś określenie "urodzony
przywódca”?" Zgodnie z tą teorią wielcy przywódcy
rodzą się z cechami takimi jak charyzma, pewność
siebie, inteligencja i umiejętności społeczne, które
czynią z nich urodzonych przywódców.

Teorie wielkich ludzi zakładają, że wielkim
przywódcą się rodzisz, a nie stajesz. Teorie te
często przedstawiają wielkich przywódców jako
heroicznych, mitycznych i przeznaczonych do
przewodzenia w razie potrzeby. Termin "Wielki
Człowiek" był używany, ponieważ w tym czasie
przywództwo było uważane przede wszystkim za
męską cechę, szczególnie w kontekście
przywództwa militarnego.

Takie teorie sugerują, że ludzie nie mogą nauczyć
się, jak stać się dobrymi liderami. Albo z tym czymś
się rodzisz, albo rodzisz się bez.

Urodzeni przywódcy - teorie cech

Podobne pod pewnymi względami do teorii
Wielkiego Człowieka są teorie cech, które
zakładają, że ludzie dziedziczą pewne cechy, które
czynią je lepiej przystosowanymi do przywództwa.
Teorie cech często identyfikują konkretną
osobowość lub cechy behawioralne
charakterystyczne dla przywódców. Na przykład
cechy takie jak ekstrawertyzm, pewność siebie
i odwaga to cechy, które mogą być potencjalnie
powiązane z wielkimi przywódcami. Jeśli
poszczególne cechy są kluczowymi cechami
przywództwa, to jak wytłumaczyć ludziom, którzy
posiadają te cechy, ale nie są liderami?

Teorie awaryjne

Teorie awaryjne przywództwa koncentrują się na
konkretnych zmiennych związanych ze
środowiskiem, które mogą określać, który
konkretny styl przywództwa najlepiej nadaje się
do danej sytuacji. Zgodnie z tą teorią, żaden styl
przywództwa nie jest najlepszy we wszystkich
sytuacjach.

Cechy takie jak
ekstrawertyzm,
pewność siebie
i odwaga to cechy,
które mogą być
potencjalnie
powiązane z wielkimi
przywódcami...

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Rys. 3.2 Przywództwo sytuacyjne
według K. Blancharda

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO za Brandy Agerbeck
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Badacze przywództwa White i Hodgson sugerują,
że naprawdę skuteczne przywództwo to nie tylko
cechy lidera, ale także znalezienie właściwej
równowagi między zachowaniami, potrzebami i
kontekstem. Dobrzy przywódcy są w stanie ocenić
potrzeby swoich zwolenników, podsumować
sytuację, a następnie odpowiednio dostosować
swoje zachowania. Sukces zależy od wielu
zmiennych, w tym stylu przywództwa, cech
zwolenników i aspektów sytuacji.

Teorie sytuacyjne - np. teoria przywództwa
sytuacyjnego Herseya-Blancharda

Teorie sytuacyjne proponują, aby przywódcy
wybierali najlepszy kierunek działania w
zależności od sytuacji. Różne style przywództwa
mogą być bardziej odpowiednie dla niektórych
rodzajów procesu decyzyjnego. Na przykład w
sytuacji, gdy lider jest najbardziej kompetentnym i
doświadczonym członkiem grupy, najbardziej
odpowiedni może być styl autorytarny.W innych
przypadkach, w których członkowie grupy są
wykwalifikowanymi ekspertami, bardziej skuteczny
byłby styl demokratyczny.

Teorie zachowania

Behawioralne teorie przywództwa opierają się na
przekonaniu, że wielcy przywódcy są formowani,



a nie urodzeni. To przeciwieństwo teorii Wielkiego
Człowieka. Ta zakorzeniona w behawioryzmie
teoria przywództwa koncentruje się na działaniach
przywódców, a nie na cechach psychicznych czy
stanach wewnętrznych. Zgodnie z tą teorią, ludzie
mogą nauczyć się stać liderami poprzez trening i
obserwację.

Teorie partycypacyjne – np. przywództwo służebne
Teorie przywództwa partycypacyjnego sugerują, że
idealny styl przywództwa to taki, który uwzględnia
wkład innych. Przywódcy ci zachęcają do
uczestnictwa i udziału członków grupy oraz
pomagają członkom grupy czuć się bardziej
istotnymi i zaangażowanymi w proces decyzyjny.

Teorie zarządzania lub transakcyjne
Teorie zarządzania, znane również jako teorie
transakcyjne, koncentrują się na roli nadzoru,
organizacji i wydajności grupy. Teorie te opierają
przywództwo na systemie nagród i kar. Teorie
menedżerskie są często używane w biznesie - kiedy
pracownicy odnoszą sukcesy, są nagradzani, a gdy
im się nie uda, są karani.

Teorie relacji lub transformacyjne
Przywództwo transformacyjne wprowadzone przez
Jamesa MacGregora Burnsa, a rozwijane przez
Bernarda M. Bassa koncentruje się na powiąza-
niach między przywódcami a zwolennikami.
Liderzy transformacyjni zdobywają zaufanie,
szacunek i podziw u swoich zwolenników.
Motywują i inspirują, pomagając członkom grupy
dostrzec znaczenie i większy cel zadania. Liderzy ci
skupiają się na wynikach członków grupy, ale chcą
również, aby każda osoba wykorzystywała swój
potencjał. Liderzy transformacyjni często mają
wysokie standardy etyczne i moralne.
Przywództwo transformacyjne jest najwyższym
poziomem przywództwa, jeżeli chodzi o poziom
aktywności i skuteczności rezultatów jednostki,
grupy lub zespołu. Różni się od przywództwa
transakcyjnego tym, że bazuje na wzmacnianiu
wewnętrznej (niezależnej) motywacji.
Transformacja przejawia się zmianą w motywacji
ludzi, od wykonywania zadań z przymusu, do wyko-
nywania ich z własnej chęci i woli. Przywództwo
transakcyjne natomiast skupia się na celach
i rezultatach, na podstawie których nagradza, czyli
budowane jest na zewnętrznej lub kontrolowanej
motywacji, jako że nagroda i/lub kara stają się

Przywództwo
transformacyjne jest
najwyższym poziomem
przywództwa, jeżeli
chodzi o poziom
aktywności i
skuteczności rezultatów
jednostki, grupy lub
zespołu

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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głównym powodem do wykonania zadania – kijek
i marchewka. Mimo tego, że nagrody kierunkowe
mogą być dosyć skuteczne w skłanianiu ludzi do
wykonywania ich zadań w pracy, odkryto także, że
mają negatywny wpływ na wewnętrzną motywację
autonomiczną.
Więcej na temat motywacji wewnętrznej
znajdziesz w ósmym odcinku Kroku 1.

Autentyczne przywództwo
Autentyczne przywództwo to jeden z nowszych
obszarów badawczych przywództwa. Koncentruje
się na prawdziwości i rzeczywistości przywództwa
(genuinity i "real"ness). Po raz pierwszy pojawiło
się kiedy ludzie przestali ufać władzy, co wpłynęło
na wzrost strachu i niepewności. Początkowo było
częścią przywództwa transformacyjnego, ale nigdy
nie było w pełni wyrażone. Najważniejszą rzeczą,
na którą należy zwrócić uwagę, kiedy mówimy o
autentycznym przywództwie jest zaufanie.

Czym się różni zarządzanie od przywództwa?

Odpowiednia proporcja zarządzania i przywództwa
będzie zależała od dojrzałości zespołu, w tym
szczególnie od poziomu świadomości
poszczególnych jego członków (zobacz drugi
odcinek Kroku 2 - Spiral Dynamics).
Zespoły zwinne charakteryzuje samoorganizacja
omówiona szczegóło w dalszej części tego kroku,
natomiast w przypadku zespołów turkusowych
jednym z trzech głównych filarów jest
samozarządzanie – zespoły funkcjonują jak
niezależne samozarządzające się firmy.

Zarządzanie zajmuje się
złożonością, podczas gdy
przywództwo polega na

radzeniu sobie ze zmianą.

Zarządzanie zapewnia
porządek i spójność złożonym

organizacjom, w tym
planowanie i budżetowanie.

Przywództwo polega na
wyznaczaniu kierunku,

rozwijaniu wizji przyszłości.

Zarządzanie polega na
kontrolowaniu i

rozwiązywaniu problemów, a
przywództwo polega na

motywowaniu i inspirowaniu.

J. P. Kotter (1990)

Ćwiczenie: Zarządzanie vs.
Przywództwo

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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W przypadku zmiany na proporcje pomiędzy
zarządzaniem, a przywództwem wpłynie jej
złożoność, liczba osób, którą zmiana dotyka oraz
czas na jej przeprowadzenie.

Rys. 3.3 Zarządzanie vs.
przywództwo

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Tab. 3.1 Obszary efektywnego
przywództwa umożliwiającego
wprowadzanie trwałych zmian

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO za Mike Rawlins

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Wytyczanie
kierunku
i inspirowanie Umożliwianie Dostarczanie

i utrzymywanie

Nakreślenie
przekonującej wizji
- zauważanie szansy
i potrzeby zmiany
- wyobrażanie sobie
jak rzeczy mogą się
zmieniać na lepsze
- nakreślenie obrazu
przyszłości
- inspirowanie
innych, aby chcieli
pójść tą drogą

Ustanowienie
wspierającego
środowiska dla
sukcesu
- pozyskiwanie
zasobów
- zarządzanie
kontekstem
organizacji
Zarządzanie
i rozwój ludzi
- selekcja
- coaching
i zarządzanie
wynikami
- obowiązek opieki
Tworzenie
i utrzymanie
efektywnego
zespołu
- zarządzanie i
rozwój zespołu
- nacisk na cele
zespołowe
- każdy zna swoją
rolę
- konstruktywne
podejście do
konfliktu

Zarządzanie
zadaniami
- wykonywanie
pracy
- efektywna
kontrola i nadzór
- raportowanie
- zarządzanie
zmianą
Zarządzanie
ryzykiem
- spodziewanie się
niespodziewanego
Zarządzanie
relacjami
- praca z innymi i
dzięki innym
Dostarczanie
trwałej wartości
- zarządzanie
zmianą jako
dyscyplina



Model Eddiego Obenga
W zależności od sytuacji warto dobierać
odpowiednią strategię, w tym styl przywództwa.
Obecnie coraz częściej jesteśmy zagubieni we mgle
(ang. „lost in the fog”) według modelu Eddiego
Obenga - brakuje jednoznaczności, a zmienność
jest ogromna. Autentyczne przywództwo, któremu
więcej miejsca poświecono w dalszej części tego
kroku, sprawdzi się właśnie w czasach kryzysu,
kiedy nie wiemy CO zrobić ani JAK to osiągnąć.
Duża złożoność powoduje, że poszukujemy nowej
praktyki – według modelu Cynefin Snowdena:
sonduj – odczuj - reaguj. Jeśli chodzi o model pracy,
to sprawdzi się zwinne (iteracyjne, inkrementalne)
dostarczanie np. Scrum, a jeśli chodzi o myślenie,
to najlepszym kompasem będą nasze wartości i
przekonania.
Mgła (ang. fog): nie wiesz CO zrobić ani JAK to
osiągnąć. Duża złożoność– sprawdzi się iteracyjne,
inkrementalne dostarczanie. Nowa praktyka
według modelu Cynefin Snowdena (sonduj - odczuj
- reaguj).
Poszukiwanie (ang. quest): wiesz, czego szukasz -
CO, ale nie wiesz JAK to znaleźć. Poznaj możliwości
– pobaw się.
Schematyczny (ang. paint by numbers): wiesz CO i
JAK. Mała innowacyjność i kreatywność. Najlepsza
praktyka według modelu Cynefin Snowdena
(odczuj - klasyfikuj - reaguj) – zobacz piąty odcinek
drugiego Kroku.
Kręcenie filmu (ang.making a movie) – wiesz JAK,
ale nie wiesz CO. Np. nowy produkt, innowacje.

Przeczytaj

• Jim Collins
„Od dobrego do wielkiego”

• Sussane Madsen ”The Power of
Project Leadership” (od 2021
szukaj polskiego wydania)

• Simon Sinek
„Liderzy jedzą na końcu”,

• Daniel H. Pink
„Drive. Kompletnie nowe
spojrzenie na motywację”

• Daniel Goleman
„Inteligencja emocjonalna”

• Frederic Laroux
„Pracować inaczej”

Dodatkowe materiały:

Teorie przywództwa (artykuł)

Leadership Theories (artykuł)

Rys. 3.5 Model Eddiego Obenga

Źródło: Obeng, E. (1994) „The
Project Leader’s Secret Handbook”

Financial Times, Prentice Hall
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Dwa wymiary przywództwa służebnego:

• rola wizjonerska/ kierownicza lub strategiczna –
czyli aspekt przywódczy,

• rola implementacyjna lub operacyjna – czyli
aspekt służebny.

Dobre przywództwo zawsze zaczyna się od roli
wizjonerskiej. Ważne są nie tylko cele, ale również
stworzenia przekonującej wizji, która mówi ci, kim
jesteś (twoje motywy działania), dokąd zmierzasz
(twój obraz przyszłości) i co będzie ci wskazywać
drogę w tej podróży (twoje wartości). Przywództwo
zaczyna się więc od wyznaczenia kierunku.
Dobrze opisuje to wyrażenie ukute przez Alana
Randolpha „rzeka bez brzegów to tylko wielka kałuża”.
Brzegi pozwalają rzece płynąć; nadają jej kierunek.
Podobnie jest z przywództwem. Nie chodzi w nim o
to, by wędrować bez celu, lecz o to, aby dokądś
zmierzać. Jeśli ludzie nie mają przekonującej wizji,
która nadaje im cel, pozostaje tylko jedna rzecz,
której mogą służyć– swoje własne interesy.

Przykład*
Kiedy Walt Disney tworzył swój park rozrywki, kierowały
nim konkretne motywy. Powiedział: „Działamy w branży
dającej ludziom szczęście”. To zupełnie co innego niż
powiedzenie: „Działamy w branży parków rozrywki”. Obraz
przyszłości Walta Disneya był wyrażony w zdaniu, które
powtarzał każdemu pracownikowi: „Kiedy ludzie
opuszczają nasz park, mają się uśmiechać tak samo, jak
kiedy do niego wchodzili”.
Finalny aspekt przekonującej wizji dotyczy wartości, które
posłużą ci za kierunkowskazy.Wartości określają sposób,
w jaki powinieneś postępować w dążeniu do realizacji
swoich motywów i obrazu przyszłości. Odpowiadają na
pytania: „Czym chcę się kierować?” i „Jak?”. Muszą być
bardzo precyzyjnie opisane, aby nikt nie miał wątpliwości,
w jakich zachowaniach owe wartości będą się wyrażać.
W parkach rozrywki Disneya hołduje się czterem
hierarchicznie uszeregowanym wartościom. Są to:
bezpieczeństwo, uprzejmość, show oraz wydajność.

1

Ćwiczenie: Twoja definicja
przywództwa służebnego
Jak byś zdefiniował/a
przywództwo służebne (w
służbie)? Czy ta definicja różni
się od twojej definicji
przywództwa z poprzedniego
rozdziału? Zapisz te różnice.

*Źródło: Ken Blanchard „Servant
Leadership w praktyce”
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służebne –uwolnij się

od dowodzenia i kontroli
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10 cech przywódcy służebnego
Słuchanie. Uważne słuchanie, przeplatane okresami
cichej refleksji, jest kluczowe dla wzrastania i dobro-
stanu przywódcy służebnego. Dotyczy to również
wsłuchiwania się w swój wewnętrzny głos.

Empatia. Przywódca służebny dąży do empatycznego
rozumienia uczuć innych ludzi. Największe sukcesy
odnoszą ci przywódcy służebni, którzy nauczyli się
być uważnymi, empatycznymi słuchaczami.

Uzdrawianie. Uzdrawianie relacji ma potężną moc
transformacyjną i integrującą. Uzdrawianie zarówno
siebie samych, jak i relacji z innymi.

Świadomość. Szeroko pojęta świadomość, a samo-
świadomość w szczególności, jest tym, co umacnia
lidera służebnego. Świadomość pomaga zrozumieć
kwestie związane z etyką, władzą i wartościami. Daje
spójny, bardziej holistyczny ogląd większości sytuacji.
Jak zauważył Greenleaf: „Świadomość nie daje uko-
jenia –wręcz przeciwnie.Wyrywa z błogiej beztroski
i gwarantuje przebudzenie. Zdolni przywódcy
funkcjonują poza strefą komfortu i są całkowicie
przebudzeni. Nie szukają ukojenia, bo mają swój własny
wewnętrzny spokój”.

Perswazja. Przywódcy służebni nie wykorzystują
autorytetu wynikającego z ich pozycji w organizacji,
aby wymusić posłuszeństwo, lecz starają się
przekonać ludzi do swoich pomysłów.

Konceptualizacja. Przywódcy służebni nieustannie
pielęgnują umiejętność snucia wielkich marzeń.

Zapobiegliwość. To cecha, która umożliwia przywódcy
służebnemu zrozumienie lekcji z przeszłości, teraź-
niejszych wydarzeń i konsekwencji, jakie w przysz-
łości mogą mieć jego decyzje. Jest również głęboko
zakorzeniona w intuicji.

Powiernictwo. U podstaw przywództwa służebnego,
tak jak i powiernictwa, leży zaangażowanie w pracę
na rzecz innych ludzi, jak również przekonanie
o wyższości perswazji i otwartości nad kontrolą.

Zaangażowanie w rozwój ludzi. Przywódcy służebni
wierzą, że każdy człowiek ma wewnętrzną wartość,
która wykracza poza ramy jego zasług jako
pracownika i z oddaniem wspierają jego wzrastanie.

Budowanie społeczności. Przywódca służebny stara
się znaleźć sposób na zbudowanie społeczności
wewnątrz swojej instytucji. W myśl założeń
przywództwa służebnego prawdziwa społeczność
może zostać zbudowana również w środowisku
biznesowym i instytucjonalnym.

Ćwiczenie: Cechy lidera
służebnego

Wymień cechy przywódcy
służebnego. Czy różnią się

one od tych, które
wymieniłeś/aś w poprzednim
rozdziale? Jeśli tak, wypisz lub

zaznacz różnice.

*Źródło: Ken Blanchard „Servant
Leadership w praktyce”
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Uwolnij się od dowodzenia i kontroli
Zacznij od siebie, zgodnie z instrukcją w samolocie:
„załóż swoją maskę tlenową na początek, a potem
pomóż innym”. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek,
dzięki którym pozbędziesz się stylu typu „wydawaj
polecenia i kontroluj (ang. command -and-control)”*.

Oderwij się od wyników. Pozwól zespołowi
zaplanować i zrealizować pracę według ich
pomysłu. Skup się na tym jak zespół razem
pracuje, czyli procesie, a pozostaw zespołowi
szczegóły.
Pozwól zespołowi rozwiązywać problemy.
Za każdym razem, kiedy kusi cię podanie i wpro-
wadzenie rozwiązania zatrzymaj się i obserwuj
sytuację. Pozwól zespołowi podzielić się z tobą
przyczynami problemu i strategią działania.
Bądź lustrem. Odzwierciedlaj, bez oceny,
zachowania i symptomy, które zaobserwujesz.
Zapytaj: „Hmm… co twoim zdaniem to oznacza?” i
wysłuchaj odpowiedzi.
Uspójnij słowa i mimikę twarzy. Praktykuj
nieocenianie i porozumienie bez przemocy–
więcej na ten temat w dalszej części tego kroku.
Nie tylko słowa, ton głosu, ale również mimika
twarzy muszą pozostawać spójne.
Zaakceptuj ciszę. Naucz się czuć komfortowo
w niekomfortowej ciszy. Nie wypełniaj jej, pozwól,
aby ktoś inny to zrobił.
Szokuj. Powody, które blokują ludzi mogą cię
zaskoczyć. Źródło tych hamulców jest w przeko-
naniach dotyczących ich samych oraz tego czego
im nie wolno. Zapytaj: „Jeśli nie byłoby ograniczeń
co byś zrobił/a?” Jeśli twoje pomysły będą
szokujące, zespół odważy się również na takie.
Pozwól zespołowi popełniać błędy. Zespoły, które
wspólnie odnoszą porażkę, a następnie razem z
niej wychodzą, stają się silniejsze.
Zawsze bądź fanem zespołu, ale bądź ostrożny/a.
Nie oferuj pustego doceniania i nie chwal za
dobrą pracę, którą wykonali. Praca sama w sobie
nie określa zespołu i nie powoduje, że jest
wyjątkowy. Stawanie się lepszym jako jednostka
oraz zdrowszym jako zespół wpływa na wyjątko-
wość zespołu. Zauważaj to i doceniaj –mów
zespołowi i wszystkim dookoła jak się rozwinęli
jako zespół.

*Żródło: Lyssa Adkins „Coaching Agile
Teams”
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Aby uwolnić się od „dowodzenia i kontroli” obdarz
zespół zaufaniem–więcej na temat zaufania w
Kroku 4. Może to być trudne do zaakceptowania,
ale zachowania typu „wydaje polecenia i
kontroluję” to błędne koło, które niszczy zaufanie –
zaufanie jest substytutem kontroli. Działa to w ten
sposób: nie ufasz członkom zespołu, więc mówisz
im co mają robić. Robią to co mówisz, a nie to, co
uważają, że powinni robić. Rezultat nie jest taki
jaki chciałbyś, więc mówisz im, co mają robić
ponownie, tym razem konkretniej. I tak w koło, a
każdy cykl podważa zaufanie.

Poniżej kilka zasad i warunków
samoorganizującego się zespołu:
Samoorganizacja

Samoorganizacja to zjawiska, w których elementy
układu złożonego ulegają spontanicznemu
uporządkowaniu.

Tyle mówi definicja, a jak to się ma do zespołu? Jak
taki zespół stworzyć?

Jedno z 12 pryncypiów Agile brzmi: „Najlepsze
rozwiązania architektoniczne, wymagania i
projekty pochodzą od samoorganizujących się
zespołów.”

Samoorganizujący się zespół nie ma szefa, który
mówi mu co ma robić, czyli sam decyduje o tym,
jak zaplanować, a następnie zrealizować swoją
pracę. Jednak samoorganizacja to coś więcej niż
wyłącznie ukończenie pracy.

Samoorganizujące się zespoły biorą również na
siebie odpowiedzialność za wybór najbardziej
efektywnego sposobu na wykonanie swojej pracy i
regularne poszukiwanie sposobów na poprawę
poprzez eksperymenty. Aby samoorganizacja
zadziałała, taki zespół musi mieć wysokie poczucie
odpowiedzialności, często się komunikować oraz
ufać w możliwości każdego z jego członków.

Podczas gdy zespoły samoorganizujące się nie
wymagają od szefa przypisywania zadań i
wyznaczania terminów, potrzebują wsparcia lidera
służebnego, który wyznacza kierunek, usuwa
przeszkody, wspiera i chroni zespół.

Ćwiczenie: Kontrola przez
uwolnienie

Powiedz zespołowi, że mu
ufasz i nie będziesz wtrącać
się w pracę. Jednocześnie

zaplanuj w procesie punkty
kontrolne, które zapewnią

inspekcję i adaptację.

Krótkie cykle dostarczania
(iteracje) zakończone
retrospektywą czy

zbieraniem doświadczeń (ang.
lesson learnt) zapewnią

wystarczającą kontrolę przy
jednoczesnej autonomii,

która wyzwoli kreatywność
w zespole.

Więcej na temat retrospektywy
znajdziesz w ostatnim, piątym

kroku tego kursu.

Podczas tego eksperymentu
zamiast zwracać uwagę
zespołowi, zapisz każdą

sytuację, kiedy masz ochotę
ocenić, a następnie pomyśl o
praktyce lub zasadzie, którą

zaoferujesz zespołowi, a która
pomoże jemu samodzielnie

zaadresować sytuację – zapisz
ją obok oceny.

Utrzymuj taką listę „ocena vs.
zwinna praktyka” w celu

zaobserwowania jak
wzmacniasz zaufanie –

zaufanie do zespołu i siebie.
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Autonomia. To warunek konieczny, który musi
zostać spełniony, aby zespół sam się organizował
i sam sobą zarządzał. Autonomia jest też
niezbędna do wzmacniania motywacji
wewnętrznej (więcej na temat motywacji
wewnętrznej znajdziesz w ósmym odcinku Kroku 1),
która wpływa na zaangażowanie.

Współpraca. Gdy zespół nie ma szefa, który wydaje
polecenia, to od poszczególnych członków zespołu
zależy, czy będą się komunikować i współpraco-
wać.W pracy zespołowej produktywność indy-
widualna nie ma znaczenia, a liczy się przepus-
towość pracy całego zespołu.Ważne więc będzie
wychodzenie z własnych ról i pomaganie sobie
nawzajem, aby wyeliminować wąskie gardła.

Kompetencje. Członkowie samoorganizującego się
zespołu muszą wykazywać duże zaufanie do
własnych możliwości i kompetencji – zobacz
zaufanie kompetencyjne w Kroku 4 tego kursu.
Posiadają też umiejętności potrzebne do ukoń-
czenia projektu – charakteryzuje je wskroś
funkcjonalność, inaczej interdyscyplinarność. W
przypadku zespołów samoorganizujących często
specjalistów zastępują osoby z kompetencjami
typu „T-shaped”- pionowa belka oznacza główną
specjalizację, a pozioma rozległą wiedzę w innych
obszarach niż kluczowa specjalizacja. Dzięki
czemu łatwiej będzie eliminować ograniczenia
w systemie tzw. wąskie gardła, co wpłynie na
przepustowość zespołu.

Regularny wzrost i poprawa. Członkowie zespołu
biorą na siebie odpowiedzialność poszukiwania
możliwości rozwoju i sposobów na poprawę tego,
co robią.

Zaufanie i szacunek. Zaufanie i szacunek są
niezbędne we wszystkich zespołach. Ponadto
członkowie zespołu samoorganizującego muszą
szanować opinie innych i współpracować w celu
znalezienia kompromisu uwzględniającego różne
punkty widzenia.

W pracy zespołowej
produktywność
indywidualna nie ma
znaczenia, a liczy się
przepustowość pracy
całego zespołu. Ważne
więc będzie
wychodzenie
z własnych ról
i pomaganie sobie
nawzajem, aby
wyeliminować wąskie
gardła.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Mariusz Chrapko podaje 5 sposobów wspierania
samoorganizacji w zespole*:

Zachęć zespół do wypychania zadań– liczy się
przepływ pracy w iteracji, a nie ile pracy wykona
każdy indywidualnie.W samoorganizacji chodzi
o to, żeby „przestać zaczynać, a zacząć kończyć”.

Usuń niepotrzebne metryki –miary, które
mierzą indywidualną produktywność danego
specjalisty. Liczy się współpraca i realizacja celu
zespołu, a nie indywidulany wynik.

Dodaj zadania, które wspierają wychodzenie z
własnej roli i służą pomaganiu innym– np.
pomóż w testowaniu.

Doceniaj ludzi, którzy wychodzą z własnej roli,
aby wspierać inne role.

Ustal, kiedy i po co ze swojej roli wychodzić–
nie zawsze ma to sens.

*Źródło: Jak wspierać
samoorganizację w zespole

Ćwiczenie: Dodaj zadania
niezwiązane z pracą

Zaplanuj dodatkowe,
niezwiązane z pracą zadania
takie jak budowanie wieży,
domków z kart, dmuchanie
balonów, rozwiązywanie

zadań matematycznych czy
węzeł gordyjski. Tutaj

znajdziesz kilka inspiracji, nie
tylko dla dzieci.

Po kilku tygodniach
zaobserwuj, jak to wpłynęło
na pracę zespołową oraz na
wychodzenie z własnej roli i

pomaganie sobie.

Przeczytaj:

• Roger Connors, Tom Smith
i Craig Hickman „Zasada OZ”

• Ken Blanchard „Przywództwo
służebne w praktyce”

• James C. Hunter „The Servant”

Dodatkowe materiały:

Mariusz Chrapko. Podcast: Jak
wspierać samoorganizację w zespole?

5 sposobów

Zarządzanie, samoorganizacja? Jak
budować efektywne zespoły z

pracowników wiedzy?

Samoorganizacja – czym jest i jak ją
pokazywać w ćwiczeniach?

Zasada OZ -organizacyjna i indy-
widualna współodpowiedzialność
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Przywództwo jest w dużej mierze związane ze
stawaniem się bardziej inteligentnym emocjonal-
nie liderem.W książce “Inteligencja emocjonalna w
praktyce” Daniel Goleman przedstawił wyniki
swoich badań, z których wynika, że 67 procent
umiejętności kluczowych dla efektywnej pracy to
kompetencje emocjonalne, przy czym, im ktoś jest
wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym ściślej jego
skuteczność jest powiązana z wyższym poziomem
inteligencji emocjonalnej. Brak umiejętności
interpersonalnych u liderów wpływa negatywnie
na pracę zespołów - wywołuje poczucie niezro-
zumienia, złość, zniechęcenie lub zobojętnienie,
niszczy zaufanie, negatywnie wpływa na atmosferę
i współpracę oraz osłabia motywację i zaangażo-
wanie. Jednak kompetencje emocjonalne możemy
nabywać i rozwijać przez całe życie, a rezultaty
naszej pracy nad nimi są trwałe.

Czym jest inteligencja emocjonalna?
Inteligencja emocjonalna zgodnie z koncepcją
Daniela Golemana opiera się na następujących
umiejętnościach uporządkowanych w cztery grupy:
1. Samoświadomość: samoświadomość
emocjonalna, adekwatna samoocena,
poczucie własnej wartości

2. Zarządzanie sobą: regulacja własnych emocji,
szczerość i autentyczność, zdolność adaptacji,
dążenie do osiągnięć, inicjatywa, optymizm

3. Świadomość społeczna: empatia, świadomość
organizacyjna, nastawienie służebne

4. Zarządzanie relacjami: rozwijanie innych,
inspirujące przywództwo, bycie katalizatorem
zmian, wywieranie wpływu, zarządzanie
konfliktami, umiejętności pracy zespołowej.

Wszystkie sfery inteligencji emocjonalnej są
powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierają. Dwie
pierwsze (samoświadomość i zarządzanie sobą)
należą do kompetencji osobistych i mają duży
wpływ na poziom kompetencji społecznych z
dwóch kolejnych grup (świadomość społeczna i
zarządzanie relacjami).

2

Wszystkie sfery
inteligencji
emocjonalnej są
powiązane ze sobą
i wzajemnie się
wspierają
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Warto jednak wiedzieć,
że nasz mózg jest
bardzo plastyczny,
dlatego każdy ze

składników inteligencji
emocjonalnej możemy

rozwijać, a stare nawyki
zastępować nowymi,

bardziej dla nas
korzystnymi.

Poziom naszych zdolności w poszczególnych
obszarach zależy częściowo od naszego układu
nerwowego, co oznacza, że jest uwarunkowany
biologicznie, a częściowo kształtuje się pod wpły-
wem środowiska, w którym dorastamy i później
funkcjonujemy jako zespół nawyków i reakcji.
Warto jednak wiedzieć, że nasz mózg jest bardzo
plastyczny, dlatego każdy ze składników inteligen-
cji emocjonalnej możemy rozwijać, a stare nawyki
zastępować nowymi, bardziej dla nas korzystnymi.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że praca nad
nimi nie jest łatwa i wymaga systematyczności.

Korzyści z inteligencji emocjonalnej liderów
pozwala na szczerość i uczciwą ocenę siebie
i innych, co zapobiega nadmiernemu krytycyzmowi
czy nierealistycznym oczekiwaniom
ułatwia naukę i rozwój, bo sprawia, że mogą być
otwarci na weryfikowanie własnych poglądów i
przyznawanie się do błędów
umożliwia większą skuteczność myślenia i
działania, dzięki umiejętności dbania o siebie,
swoje nastawienie czy interpretację rzeczywistości,
by minimalizować negatywne emocje
wspiera budowanie atmosfery bezpieczeństwa i
zaufania w zespołach, dzięki dbałości liderów o
wartości, zasady i etykę pracy, szczerości i
autentyczności w swoich postawach oraz
okazywanie zaufania innym
pozwala na lepsze zrozumienie perspektywy i
potrzeb innych, co zapobiega nieporozumieniom i
konfliktom, a kiedy już się pojawią, umożliwia
rozwiązywanie konfliktów w konstruktywny
sposób
pomaga konstruktywnie wyrażać opinie, a także
udzielać wysokiej jakości informacji zwrotnych
zarówno tych trudnych, jak i wzmacniających
zwiększa chęć współpracy w zespołach - empatia i
otwartość zachęca do ujawniania informacji i
pomysłów, bo ludzie, którzy zostali wysłuchani i
czują się zrozumianymi, mają więcej dobrej woli
do wniesienia własnego wkładu
wspiera rozwijanie dobrych relacji w zespole,
gdzie nikt nie czuje się wykluczony, a zespół
współpracujący ze sobą osiąga lepsze wyniki
redukuje stres i napięcie w zespołach dzięki temu,
że liderzy rozumieją potrzeby ludzi, empatycznie
na nie reagują, ale też potrafią swoje zachowania
dopasować do otoczenia, w jakim pracują
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Rys. 3.6 Cztery filary inteligencji
emocjonalnej

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO za Susanne Madsen

zwiększa lojalność współpracowników - zaufanie i
mocne więzi w zespole wpływają na oddanie pracy
i dążenie do przekraczania założonych celów
umożliwia odnajdywanie w sobie siły i pozytywów
w trudnych sytuacjach, co pozwala liderom na
przekierowanie uwagi swojej i zespołu na leżące
przed nimi zadanie
sprzyja zarażaniu innych swoim optymistycznym
nastawieniem - entuzjazm i konsekwencja w
dążeniu do celu udziela się innym członkom
zespołów
przekształca miejsce pracy w środowisko, w którym
ludzie są zaangażowani – pasja lidera oraz
umiejętność motywowania i wpływu na innych
sprawia, że umieją pociągnąć za sobą ludzi w
kierunku realizacji wspólnej wizji
ma dobry wpływ na postawy i zachowania ludzi,
liderzy są wsparciem, inspirują do rozwoju, a
przede wszystkim potrafią dawać poczucie stałości
i bezpieczeństwa, gdy dookoła wiele wyzwań i
trudności
pomaga w tworzeniu okazji biznesowych i
zwiększa możliwości - dzięki rozbudowanej sieci
kontaktów i relacji liderzy potrafią rozpoznać różne
powiązania i zależności między ludźmi, dbają o
partnerstwo i umieją wykorzystywać szanse
wspiera adaptację do zmieniających się warunków
w otoczeniu biznesowym dzięki elastyczności w
sposobie myślenia i działania oraz umiejętności
szybkiej reakcji w zmienianiu celów, priorytetów
czy kierunku działania.
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1.Wybierz jakąś osobę, z którą porozmawiasz
w najbliższym czasie i przed samą rozmową
poświęć trochę czasu, aby pomyśleć, o tym,
co się dzieje obecnie w jej życiu.

2.Kiedy będziesz z nią rozmawiać, zupełnie
świadomie skup na niej całą swoją uwagę.
Zadawaj pytania, parafrazuj najważniejsze
wypowiedzi, upewniaj się, że dobrze rozumiesz,
co ta osoba chce ci przekazać. Pokaż, że zależy Ci
na usłyszeniu historii, którą się z tobą dzieli.

3.Praktykuj aktywne słuchanie, czyli takie, gdzie
znaczenie ma nie tylko usłyszenie wypowiadanych
słów, lecz także podarowanie drugiemu
człowiekowi swojej uwagi, czasu, zaangażowania.

4.Zadbaj o to, by w trakcie rozmowy nie rozpraszało
cię myślenie o sobie, swoich planach. Słuchaj
uważnie tego co mówi Twój rozmówca, w tej
konkretnej chwili. Unikaj formułowania ocen
i udzielania rad.

5.Zastanów się, jak w tej sytuacji może czuć się Twój
rozmówca, jakie odczuwa lub odczuwał emocje?

6.Postaraj się poczuć wszystkie te emocje – pozwól
im na to, by pojawiły się u ciebie i „oddaj je”
swojemu rozmówcy– niech zobaczy, że cieszysz
lub smucisz się razem z nim.

7. Jeżeli masz wrażenie, że Twój rozmówca odczuwa
przykre emocje jak smutek czy złość, zastanów się,
jak Ty czułabyś/czułbyś się na miejscu tej osoby,
w jej przysłowiowych butach? Kiedy sobie to
wyobrazisz, łatwiej ci będzie okazać współczucie
i wsparcie.

Ćwiczenie: Wzmacnianie
empatii

Aby zrozumieć, co dzieje się
z drugim człowiekiem, ważne
jest skupienie na nim uwagi -

świadome i życzliwe,
a jednocześnie bez oceniania

i porównań, bo one nam
w tym przeszkadzają.

Ćwiczenie to może początkowo
wydawać się skomplikowane,

a nawet zniechęcające ze
względu na to, że trzeba

pamiętać o tak wielu rzeczach.
Jednak warto spróbować
i praktykować regularnie,
ponieważ pozwoli ci coraz
lepiej zrozumieć emocje

i zachowanie innych ludzi.
Spróbuj też takiej rozmowy
z kimś, kto nie jest ci bliski,
a może nawet z kimś za kim

nie przepadasz. Może
zauważysz coś nowego?

Zapisz swoje refleksje po takiej
rozmowie.

Przeczytaj

Daniel Goleman i inni: „Naturalne
przywództwo”, „Inteligencja emo-
cjonalna w praktyce.W jaki sposób
inteligencja emocjonalna pomaga
odnieść sukces zawodowy”, „Inteli-
gencja emocjonalna. Sukces w życiu
zależy nie tylko od intelektu, lecz od
umiejętności kierowania emocjami”

Dodatkowe materiały

Barbara Mróz, „Empatia - słabość czy
siła project managera?”

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Zaznacz tylko jeśli twoja odpowiedź brzmi NIE:

Przed każdą rozmową upewniam się czy
moją intencją jest zaspokojenie potrzeb
zarówno innych jak i swoich

Gdy kogoś proszę o zrobienie czegoś,
upewniam się czy formułuję prośbę czy
żądanie

Zamiast mówić czego nie chcę, aby ktoś
zrobił, mówię co chcę, aby osoba zrobiła

Zamiast mówić jaki chcę, aby ktoś był,
proponuję działania, które chciałbym, aby
ten ktoś podjął, które uważam, że pomogą
tej osobie się zmienić

Zanim się zgodzę lub nie zgodzę z czyjąś
opinią, próbuję się dostroić do tej osoby–
zrozumieć jej uczucia i potrzeby

Zamiast mówić „nie”, przedstawiam swoje
potrzeby, które są przeszkodą, żeby
powiedzieć „tak”'

Jeśli jestem zdenerwowany zastanawiam
się, które z moich potrzeb nie zostały
zaspokojone i co mogę zrobić, aby je
zaspokoić, zamiast myśleć o tym, co złego
jest z innymi lub ze mną

Zamiast doceniać kogoś, za to, że zrobił
coś co lubię, wyrażam wdzięczność mówiąc
jakie moje potrzeby zostały zaspokojone.

Jeśli odpowiedziałeś "nie" na więcej niż kilka z tych pytań,
istnieje duża szansa, że twoja komunikacja nieumyślnie
rani. Jest z przemocą, pomimo braku takich intencji.

3

Ćwiczenie: Jak dużo przemocy
używasz w komunikacji?

Przeczytaj stwierdzenia po
lewej i wybierz te, na które
Twoja odpowiedź brzmi NIE.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Oto dziesięć sposobów, których używamy, sabotując
nasze umiejętności skutecznego słuchania:

Czytanie w myślach–zakładanie, że wiesz,
co druga osoba czuje i myśli nie pytając jej
o to.

Ćwiczenie kwestii - planowanie w myślach
następnej wypowiedzi i nieuważne
słuchanie w chwili obecnej.

Filtrowanie– słuchanie tylko tych rzeczy,
które są dla ciebie ważne lub istotne,
ignorowanie zaś całej reszty (nawet jeśli
druga osoba mówi o czymś, co jest ważne
dla niej).

Osądzanie– ocenianie drugiej osoby i ego,
co mówi, zamiast podjęcia próby
zrozumienia jej postrzegania świata.

Fantazjowanie–zatracenie się we
wspomnieniach lub fantazjach podczas
rozmowy.

Udzielanie rad– szukanie sugestii i
rozwiązań zamiast słuchania i zrozumienia.

Sparing– niszczenie zasadności stanowiska
drugiej osoby poprzez kłótnie i debaty.

Nacisk na własną rację– odpieranie lub
ignorowanie jakiejkolwiek komunikacji
wskazującej na to, że nie masz racji lub
powinnaś się zmienić.

Przekierowanie– szybka zmiana tematu po
usłyszeniu czegoś, co ci się nie podoba lub
zagraża.

Uległość–wyrażanie zbyt szybkiej zgody
(Wiem... Masz rację … Przepraszam) bez
uprzedniego wysłuchania rozmówcy
informującego o swoich uczuciach lub
troskach.

W nadchodzącym tygodniu zwróć uwagę na częstotliwość
stosowania ulubionych przeszkód w słuchaniu. Postaraj
się je zastępować asertywnym słuchaniem korzystając z
podanych wcześniej pytań.

Ćwiczenie:
Przeszkody w słuchaniu

Zapoznaj się ze sposobami
po prawej i zaznacz,

z których stosowania zdajesz
sobie sprawę.

Jednak nie osądzaj się –
wszyscy ich

poniekąd używamy.

Co zauważasz?

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Asertywne słuchanie
Dobra komunikacja to droga prowadząca w
dwóch kierunkach, a słuchanie jest aktywnym, nie
zaś biernym procesem. Potrzeba pełnego
zaangażowania, aby naprawdę pojąć, co
rozmówca myśli i czuje. Pomogą w tym poniższe
pytania.
• W twoim przekonaniu, jaki jest główny
problem?

• Jak rozumiesz tę sytuację?
• Kiedy zmagasz się z (nazwij problem), jak się
wtedy czujesz?

• Kiedy próbujesz rozwiązać (nazwij problem),
co chciałbyś wtedy zrobić?

• Co w twoim przekonaniu powinno się
zmienić?

• Co chciałbyś, żebym zrobiła, aby zaradzić
problemowi?

Czy porozumiewam się bez przemocy?
Porozumienie bez przemocy (PBP, ang. non-violent
communication - NVC) - Marshall Rosenberg
Porozumienie bez przemocy polega przede
wszystkim na zmianie języka – zamianie języka
ocen, opinii, etykietek na język potrzeb i uczuć.
Tym, co porozumienie bez przemocy proponuje,
jest duża świadomość tego, co jest moim filmem,
wyobrażeniem, oceną, kategoryzacją, uogólnie-
niem itd., a co jest rzeczywiście faktem. Uczucie
prowadzi mnie głębiej do potrzeb, czyli do tego,
co jest w tym momencie dla mnie najbardziej
wartościowe, najważniejsze.

Krok 1: Fakt: oddziel fakty od opinii
Krok 2: Uczucie: co ja czuję?
Krok 3: Potrzeba: co jest w tym momencie dla
mnie najbardziej wartościowe, najważniejsze?
Krok 4: Prośba: poproś o konkretne działanie/
strategię. Nie żądaj, ale poproś (Czy mógłbyś to
zrobić proszę? A nie: Zrób to proszę)

Zamiast „ty mną manipulujesz” -
język uczuć i potrzeb, czyli
1. wydarzyło się to i to,
2. w związku z tym czuję frustrację i bezsilność,
3. bardzo chcę jasności, zrozumienia i pełnego
obrazu sytuacji,

4. na przykład, czy możemy szczerze o tym
porozmawiać?

7 sposobów aktywnego
słuchania

1. Aktywna postawa i
kontakt wzrokowy

2. Dźwięki i gesty
wyrażające zgodę („aha”,
„hm”, kiwanie głową)

3. Okazywanie uczuć i
zrozumienia

4. Stosowanie „reguły
czterech sekund”–
odczekanie po
usłyszeniu informacji

5. Zadawanie otwartych
pytań (co? jak?)

6. Zadawanie wielu pytań
7. Podsumowywanie

Narzędzia skutecznego
słuchania
Parafraza - powtarzanie
własnymi słowami tego,
co usłyszeliśmy:

koncentruje uwagę
rozmówcy

pogłębia zrozumienie

Odzwierciedlenie
pozycja ciała

tempo i siła mówienia

odniesienie do nastroju
rozmówcy

Prowadzenie
porządkowanie
chaotycznych
wypowiedzi

ośmielanie rozmówcy

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Lista uczuć
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Gdy nasze potrzeby są zaspokojone Gdy nasze potrzeby nie są zaspokojone

Pełna energii, pełna werwy, pełna życia,
pobudzona, ożywiona, zelektryzowana,
rozentuzjazmowana, uskrzydlona, pełna
pasji

Komfort, zaspokojona,
usatysfakcjonowana, rozluźniona,
zrelaksowana, bezpieczna, beztroska

Wypoczęta, odświeżona, energiczna,
pobudzona, zrelaksowana, silna, pogodna,
swobodna, pełna błogości

Zainteresowana, zaciekawiona,
podniecona, podekscytowana,
zafascynowana, zaintrygowana,
zainspirowana, zachęcona

Zadowolona, szczęśliwa, pełna nadziei,
zachwycona, wdzięczna, radosna,
spełniona, pełna optymizmu, dumna

Spokojna, usatysfakcjonowana, wyciszona,
zrelaksowana

Kochająca, w kontakcie, otwarta, czuła,
przyjazna

Wesoła, śmiała, żywa, zainspirowana,
chętna do zabawy, rozbawiona,
rozradowana, pełna energii

Wdzięczna, doceniająca, szczęśliwa,
zbudowana, zainspirowana, wzruszona,
zachwycona, roztkliwiona, pokrzepiona,
rozpromieniona, poruszona

Bez energii, apatyczna, markotna,
odrętwiała, oklapnięta, osowiała, otępiała,
przybita, przygaszona

Dyskomfort, zaniepokojona, zirytowana,
zawstydzona, zakłopotana,
skonsternowana, speszona, spięta,
spłoszona, strapiona, zmieszana,
zakłopotana, zażenowana

Zmęczona, wyczerpana, śpiąca, otępiała,
słaba, przytłoczona

Niezainteresowana, znudzona, pusta

Niezadowolona, nieszczęśliwa,
rozczarowana, ociężała, osamotniona

Nerwowa, zmartwiona, zmieszana, napięta,
podenerwowana, podminowana

Wściekła, zła, zirytowana, sfrustrowana,
podrażniona, rozdygotana, rozeźlona,
rozgniewana, rozsierdzona, zagniewana,
wzburzona

Zasmucona, zatroskana, przygnębiona,
załamana, zmartwiona, zafrasowana

Rozgoryczona, rozczarowana, zgorzkniała,
zaskoczona, zawiedziona

Przestraszona, pełna obaw, wątpiąca,
zszokowana, zmartwiona, przerażona,
spanikowana, zaniepokojona, zatrwożona,
roztrzęsiona
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Lista potrzeb

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO

Potrzeby fizyczne:
Powietrza
Pożywienia
Wody
Schronienia
Ruchu
Odpoczynku
Snu
Wyrażenia swojej seksualności
Bezpieczeństwa fizycznego
Potrzeba autonomii
Wybierania własnych planów, celów
i marzeń, wartości
Wybierania własnej drogi prowadzącej
do ich realizacji
Wolności
Przestrzeni
Spontaniczności
Niezależności

Potrzeby kontaktu z samym sobą:
Autentyczności
Wyzwań
Uczenia się
Świadomości
Kreatywności
Integralności
Samorozwoju/wzrostu
Autoekspresji/wyrażania własnego „ja”
Poczucia własnej wartości
Samoakceptacji
Szacunku dla siebie
Osiągnięć
Prywatności
Sensu
Poczucia sprawczości i wpływu na
swoje życie
Spójności
Zaufania
Świętowania zaspokojonych potrzeb,
spełnionych marzeń, planów i
opłakiwania niezaspokojonych

Potrzeby związku z innymi ludźmi:
Przyczyniania się do wzbogacania
życia
Informacji zwrotnej, czy nasze
działania przyczyniły się do
wzbogacania życia
Przynależności
Wsparcia
Wspólnoty
Kontaktu z innymi
Towarzystwa
Bliskości
Dzielenia się: smutkami i radościami;
talentami i zdolnościami
Więzi
Uwagi, bycia wziętym pod uwagę
Bezpieczeństwa emocjonalnego
Szczerości
Empatii
Współzależności
Szacunku
Równych szans
Bycia widzianym
Zrozumienia i bycia zrozumianym
Zaufania
Ciepła
Miłości
Intymności
Współpracy
Wzajemności

Potrzeby radości życia:
Zabawy
Humoru
Radości
Łatwości
Przygody
Różnorodności/urozmaicenia
Inspiracji
Prostoty
Dobrostanu fizycznego/emocjonalnego
Komfortu/wygody
Nadziei

Potrzeba związku ze światem:
Piękna
Kontaktu z przyrodą
Harmonii
Porządku
Spójności
Pokoju
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Przykłady:

Ćwiczenie:
Na tropie potrzeb

Chcąc dotrzeć do uczuć
musisz najpierw zrozumieć

jakie kryją się za nimi
potrzeby. Aby je

zidentyfikować zastosuj
metodę przeciwieństw.

Rozpoznaj potrzeby
i uzupełnij tabelę używając
następujących sformułowań:
“Czuję się …, bo ... jest dla mnie

ważne.” lub „Jestem …,
ponieważ potrzebuję …"

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

Niebezpośrednie wyrażenie
własnych zlekceważonych
potrzeb

Jakie to mogą być potrzeby?

Ranisz mnie, bo mnie nie
chcesz mnie wysłuchać.

Denerwuje mnie, gdy
niektórzy są pomijani
podczas dyskusji.

Czuję się przygnębiona/-y,
ponieważ nie dostałam
premii mimo obietnic.

Jestem zła/-y, ponieważ nie
traktujesz mnie poważnie.

Rozczarowuje mnie, że w
naszym zespole nie
dotrzymuje się zobowiązań.

Czuję się niezręcznie, kiedy
jestem obmawiana/-y za
plecami.

Jestem sfrustrowana/-y,
ponieważ ta czynność nie
sprawia i żadnej
przyjemności.

Czuję się rozczarowana/-y,
ponieważ jestem stale
pomijana/-y.

Słyszysz opinię Jesteś świadkiem
niepożądanego zachowania

Nie słuchasz mnie wcale
↓

Przekształć w
przeciwieństwo

↓
Słuchasz mnie uważnie

↓
Jaka potrzeba została w ten
sposób zaspokojona?

↓
Potrzeba uwagi, empatii

Ona nie liczy się z moim
zdaniem
↓

Przekształć w
przeciwieństwo

↓
Liczy się z moim zdaniem

↓
Jaka potrzeba została w ten
sposób zaspokojona?

↓
Potrzeba wpływu, bycia
wziętym pod uwagę
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Przećwicz udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
koledze/koleżance z zespołu: przygotuj kilka
wariantów wypowiedzi, wypowiedz je na głos, jeśli
widzisz potrzebę, to popraw. Poproś życzliwą ci osobę
o pomoc w ćwiczeniu w parze.

Wybierz wariant, który brzmi w Twoich ustach
najbardziej naturalnie –wykorzystaj go przy
udzielaniu informacji zwrotnej w realnej sytuacji.
Zastosuj porozumienie bez przemocy.

Ćwiczenie: Udzielanie
informacji zwrotnej

Przeczytaj:

• Marshall B. Rosenberg
„Porozumienie bez przemocy.
O języku serca”

• Ingrid Holler
„Porozumienie bez przemocy.
Ćwiczenia”

• Serena Rust
„Tańcowała żyrafa z szakalem”

Dodatkowe materiały

Mariusz Chrapko „Komunikacja bez
przemocy w biznesie”

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Uważność odnosi się zarówno do praktyki jak
i podejścia, które polega na byciu całkowicie obec-
nym wobec doświadczenia płynącego zarówno
z zewnątrz (inni ludzie, otoczenie) jak z wewnątrz
(własne myśli, uczucia, wrażenia z ciała) w każdej
chwili. Mówi się o uważnej obecności lub też pełni
obecności. Jon Kabat-Zinn mówi o szczególnym
rodzaju uwagi: świadomej, nieosądzającej i skiero-
wanej na bieżącą chwilę.

Uważność jako tryb bycia

Uważna obecność to tryb bycia w przeciwieństwie
do trybu działania, którym kierują nasze nawyki,
schematy i automatyzmy. Najczęściej jesteśmy w
trybie działania, bo pochłania mniej naszej energii
i uwagi. Jest on przydatny w wielu sytuacjach:
podczas chodzenia, jedzenia, jazdy na rowerze,
zmiany biegów podczas jazdy samochodem oraz
podczas różnych czynności w pracy. Zwykle jednak
również automatycznie i nawykowo reagujemy na
różne wydarzenia i zachowania innych ludzi, co
nie zawsze służy nam osobiście czy naszej relacji
z nimi. Dlatego nawet podczas nawykowych
działań potrzebujemy od czasu do czasu pełnej
świadomości, aby sprawdzić czy to, co i w jaki
sposób robimy jest z nami spójne i czy inne
zachowanie nie byłoby lepsze, aby nasze działanie
było raczej świadomą odpowiedzią niż reakcją na
to, co się wydarza.

4

Źródło: oprac. na podst.
John Teasdale, Mark Williams, Zindel

Segal „Praktyka uważności”
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Uważność

W trybie działania: W trybie bycia, będąc
uważni:

Postępujemy często
automatycznie, stosując
schematy, klisze czy
stereotypy

Postępujemy
intencjonalnie, celowo
dokonując świadomych
wyborów

Działamy przez myślenie -
analizujemy

Działamy przez
doświadczenie - czujemy

Skupiamy się na
przeszłości i przyszłości

Jesteśmy tu i teraz,
możemy brać pod uwagę
przeszłość i przyszłość

2 8

Wróć do agendy



Uważność jest nam szczególnie potrzebna przy
podejmowaniu decyzji, ustalaniu celów, a zwłasz-
cza w relacjach z innymi ludźmi. Czas poświęcony
na jej praktykowanie zwraca się wielokrotnie, bo
uczymy się jak nie tracić go więcej na bezcelową
gonitwę czy na stare nawykowe schematy myślenia
i działania, które nie pozwalają nam osiągnąć tego,
czego chcielibyśmy. Choć powszechnie kojarzy się
uważność z medytacją, to możemy praktykować
ją na wiele sposobów, w różnych miejscach –
w domu, pracy, w drodze, gdziekolwiek jesteśmy,
praktyka może trwać minutę czy kilkadziesiąt,
może odbywać się zarówno na siedząco jak i
w ruchu.

Medytacja jest specyficzną, formalną praktyką
uważności i daje szereg dodatkowych korzyści,
między innymi zapobiega depresji, zwiększa
poczucie szczęścia czy wzmacnia odporność, lecz
ze względu na pewne zagrożenia związane
z niewłaściwym jej praktykowaniem warto robić to
pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela lub
korzystając z polecanych niżej książek. Na początek
jednak proponujemy kilka prostych ćwiczeń
uważności.

Korzyści z uważności
• ułatwia skupienie uwagi
• wspiera samoregulację
• pozwala dostrzegać rzeczy
i wydarzenia takimi jakimi
są, co poprawia zdolność
do oceny

• pomaga unikać
niebezpieczeństw i
zagrożeń

• wzmacnia pamięć
• zwiększa kreatywność
• wspiera znajdywanie
skutecznych rozwiązań
problemów

• pozwala wykorzystywać
nadarzające się okazje

• zmniejsza prokrastynację
• zwiększa efektywność
• zwiększa spokój, co
prowadzi do zmniejszenia
stresu

• zwiększa empatię i
pozwala bardziej lubić
ludzi

• zmniejsza skłonność do
oceniania i osądzania
innych, co sprawia, że
ludzie bardziej nas lubią.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO

W trybie działania (c.d.):
W trybie bycia, będąc
uważni (c.d.):

Skupiamy się bardziej na
różnicy między tym, jak
jest, a jak powinno być;
zwykle albo sytuacja, albo
my sami, albo inni ludzie
nie są takimi jakimi
powinny być

Pozwalamy na bycie sobą,
nie musimy wpasowywać
naszego doświadczenia w
wyobrażenia o tym, jakie
powinno być, to
podstawa życzliwości w
stosunku do siebie i
innych ludzi

Traktujemy myśli jak fakty

Myśli są jednym z
elementów
doświadczenia obok
odczuć z ciała i emocji;
myśli są tylko myślami,
nie są nami, nie definiują
nas, przychodzą i
odchodzą, nie musimy ich
kontrolować ani unikać

Skupiamy się na tym, co
trzeba zrobić, ignorując
niepożądane skutki
uboczne takie, jak bycie
nieżyczliwymi w stosunku
do siebie lub innych

Pozostajemy wrażliwi na
szerszą perspektywę
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Skup się na pojedynczej minucie

Przed rozpoczęciem ćwiczenia znajdź wygodne
miejsce w pokoju, gdzie nikt nie będzie ci
przeszkadzał przez kilka następne minut i wyłącz
wszystkie urządzenia emitujące rozpraszające
dźwięki. Sprawdź dokładny czas, spoglądając na
zegarek lub włączając minutnik. Zwyczajnie siedź,
nie licząc sekund ani nie patrząc na zegarek. Kiedy
wydaje ci się, że minęła minuta, spójrz na zegarek
lub zatrzymaj minutnik. Zwróć uwagę, ile naprawdę
czasu upłynęło.

Wsłuchaj się w teraźniejszość

Usiądź na wygodnym krześle. Wyłącz wszystko, co
może cię rozpraszać, na przykład telefon, radio i
telewizor. Bierz powolne, długie wdechy przez nos i
wydychaj powietrze ustami. Poczuj, jak twój brzuch i
klatka piersiowa napełniają się za każdym razem,
kiedy robisz wdech i opadają za każdym razem,
kiedy robisz wydech. Kontynuując oddychanie,
zwyczajnie słuchaj. Wsłuchuj się w każdy dźwięk
pochodzący spoza domu, z domu i z wnętrza
twojego ciała. Licz każdy słyszany dźwięk. Kiedy się
rozproszysz, skieruj uwagę ponownie na słuchanie.
Być może usłyszysz dochodzące z zewnątrz odgłosy
samochodów, ludzi lub samolotów. Może usłyszysz
tykanie zegara lub dźwięk urządzeń domowych. A
być może dotrze do ciebie odgłos serca bijącego
wewnątrz twojego ciała. Aktywnie i uważnie
wsłuchuj się w otoczenie i policz tyle dźwięków, ile
możesz. Spróbuj wykonywać ćwiczenie przez pięć
minut i zwróć uwagę, jak się później poczujesz.

Mikromedytacja - świadome skupienie na oddechu

Co jakiś czas w ciągu dnia stań się świadomy
swojego oddechu. Może to być taki moment, kiedy
jesteś zestresowany, przytłoczony albo zupełnie
przypadkowy. Skup świadomość na oddechu,
zwracając uwagę na odczucia towarzyszące
wdychaniu i wydychaniu powierza. Nie oceniaj tego,
jak oddychasz i nie próbuj tego w żaden sposób
zmieniać. Dostrzegaj wszystko, co w jakiś sposób
rozprasza Twoją koncentrację - myśli, dźwięki czy
coś innego. Kiedy twoje myśli odpłyną, odnotuj to i
łagodnie skieruj swoją uwagę z powrotem na
oddechu. Nie karć się za to –w medytacji nie chodzi
o idealną praktykę, ale o uświadamianie sobie
ucieczki myśli i przywracanie uwagi bez krytyki.
Twój umysł może stać się spokojny lub nie.
Cokolwiek się wydarzy, pozwól, aby było takie, jakie
jest. Poświęć na takie skupienie na oddechu minutę
lub kilka. Praktykuj regularnie kilka razy w ciągu
dnia. Możesz ustawić sobie w komputerze lub
telefonie przypomnienia, aby pamiętać o tej
praktyce w ciągu dnia.

Poniżej znajdzesz propozycje
ćwiczeń:

• Skup się na pojedynczej
minucie

• Wsłuchaj się w
teraźniejszość

• Mikromedytacja -
świadome skupienie na
oddechu

• Uważne słuchanie
• Leśna kąpiel
• 60 sekund – ćwiczenie na
redukcję stresu

• Otwórz dowolną książkę o
uważności na dowolnej
stronie i przeczytaj jej
fragment

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Leśna kąpiel

Zaplanuj samotny spacer po lesie lub w parku. Idź
powoli, zwracaj uwagę na to jak stawiasz stopy– czy
podłoże jest twarde czy miękkie, równe czy
wyboiste, jak pracują twoje ręce, jaką masz postawę,
przyglądaj się swojemu oddechowi – poczuj
powietrze, które wpływa przez nozdrza – czy jest
chłodne czy ciepłe. Rozejrzyj się wokół - przyjrzyj się
drzewom– jak wygląda ich korona, liście, pień.
Zwróć uwagę na nierówności kory albo jej gładkość,
jak wyglądają liście pod spodem, a w jaki sposób na
wierzchu. Przyglądaj się odcieniom zieleni w słońcu,
w cieniu. Nasłuchuj - czy słyszysz szum liści, śpiew
ptaków a może rozmowy innych spacerowiczów,
szum samochodów lub inne dźwięki? Skup
całkowicie swoją uwagę na byciu wśród drzew.
Notuj i chłoń obrazy, dźwięki i odczucia z ciała.
Kiedy pojawi jakaś inna myśl na przykład dotycząca
tego, co masz zrobić albo jakieś wspomnienie, wróć
łagodnie do chwili obecnej, skup się na oddechu
albo na tym jak idziesz pośród drzew.

60 sekund

Przeczytaj

Harvard Business Review
„Mindfulness. Inteligencja
emocjonalna”

Williams Mark, Penman Danny
„Mindfulness”. Trening uważności z
płytą CD

John Teasdale, Mark Williams,
Zindel Segal „Praktyka uważności”

Goleman Daniel, Davidson Richard
„Trwała przemiana”

Dodatkowe materiały

Ellen Langer „Science of Mindlessness
and Mindfulness”

Ellen Langer blog

Mindfullness - niezbędna
kompetencja lidera

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO

31

https://onbeing.org/programs/ellen-langer-science-of-mindlessness-and-mindfulness-nov2017/
https://www.ellenlanger.com/blog/
https://agilepmo.pl/mindfulness-niezbedna-kompetencja-lidera/


5

Wyzwaniem jest
rozpoznać co jest
autentyczne, a co

nieautentyczne i starać
się działać autentycznie.

Dopóki liderzy nie
wiedzą, działania ich

będą niewłaściwe
i będą miały negatywne

konsekwencje.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

Teoretyczne i praktyczne
podejście do autentycznego
przywództwa

W przeszłości praca wymagała od nas siły mięśni.
Aktualnie wymaga od nas intelektu. Ale nadchodzi era, w
której praca będzie wymagać od nas serca.

~ Minouche Shafik, dyrektor London School of Economics

Autentyczne przywództwo to jeden z nowszych
obszarów badawczych przywództwa. Koncentruje się na
prawdziwości i rzeczywistości przywództwa (genuinity
i "real"ness). Po raz pierwszy pojawiło się, kiedy ludzie
przestali ufać władzy, co wpłynęło na wzrost strachu
i niepewności. Początkowo było częścią przywództwa
transformacyjnego, ale nigdy nie było w pełni
wyrażone. Najważniejszą rzeczą, na którą należy
zwrócić uwagę, kiedy mówimy o autentycznym
przywództwie jest zaufanie.

Podejścia do autentycznego przywództwa

Podejście Roberta Terry’ego
Podejście zorientowane na praktykę, które wykorzystuje
formułę przywództwa z konkretnymi krokami. Jest
również zorientowane na działanie. Koncentruje się na
działaniach lidera, zespołu kierowniczego lub organi-
zacji w określonej sytuacji. Liderzy powinni dążyć do
tego, co słuszne, a formuła służy jako przewodnik po
tych działaniach.

Należy odpowiedzieć na 2 pytania. Co tak naprawdę się
dzieje? Co zamierzamy z tym zrobić? Autentyczne
przywództwo polega na tym, że wiesz/wiemy, jak
prawidłowo odpowiedzieć na te pytania. Gdyż poznałeś
i działasz w zgodzie z tym, co jest prawdziwe w tobie
(autentyczność), w organizacji i na świecie.Wyzwaniem
jest rozpoznać co jest autentyczne, a co nieautentyczne
i starać się działać autentycznie. Dopóki liderzy nie
wiedzą, działania ich będą niewłaściwe i będą miały
negatywne konsekwencje.

Terry opracował koło do diagnozowania i rozwiązy-
wania problemów w organizacjach. Koło składa się
z sześciu elementów: znaczenia, misji, wpływu (power),
struktury, zasobów, istnienia i spełnienia. Najpierw musisz
zlokalizować problem na kole, a następnie wybrać
odpowiednią odpowiedź na problem. Zachęca do
postrzegania rzeczy z równych perspektyw.
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Bill George i jego podejście
Podejście to koncentruje się na cechach autentycznych
liderów. Opisuje podstawowe cechy autentycznego
przywództwa oraz podpowiada, jak jednostki mogą
rozwijać te cechy, jeśli chcą stać się autentycznymi
przywódcami. Dzięki wywiadom z 125 liderami, którzy
odnieśli sukces, George odkrył, że autentyczni przywód-
cy mają prawdziwe pragnienie służenia innym, znają
siebie i czują się swobodnie, aby kierować się swoimi
podstawowymi wartościami.W szczególności demon-
strują zrozumienie swojego celu, mają silne wewnętrz-
ne poczucie słuszności, nawiązują ufne relacje z innymi,
wykazują się samodyscypliną i działają zgodnie ze
swoimi wartościami, a także są pasjonatami swojej
misji (działają z serca). Aby stać się autentycznymi
liderami muszą również rozwijać współczucie, pasję,
więź i spójność.

Rys. 3.7 Koło autentycznego
działania

Źródło: Zaadaptowane z Robert W.
Terry „Authentic Leadership: Courage
in Action”

Rys. 3.8 Cechy autentycznego
przywództwa

Źródło: Bill George „Authentic
Leadership: Rediscovering the Secrets
to Creating Lasting Value”

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Jak zostać autentycznym liderem?
Poniżej znajdziesz 7 wskazówek, które pomogą Ci
rozwijać autentyczne przywództwo.

Spróbuj zrozumieć historię swojego życia.
Ważna jest Twoja narracja, a nie same fakty. Poszukaj
kontekstu dla swoich doświadczeń i poprzez ten
kontekst pozwól znaleźć inspirację, aby mieć wpływ na
świat. Zapisuj swoje historie – stwórz bank historii.

Rozwijaj samoświadomość.
Odważ się otworzyć i przeanalizować swoje
doświadczenia.

Zobacz siebie w sposób jaki widzą cię inni – zapytaj
najbliższych, przyjrzyj się codziennym czy
sporadycznym opiniom i sygnałom z otoczenia,
skorzystaj z coachingu lub mentoringu, wykonaj ankiety
osobowościowe – rozpoznaj swój styl myślenia
działania (np. FRIS). Poświęć czas na autorefleksję.

Wróć do kroku 1, który w całości poświęcony został
samoświadomości.

Praktykuj swoje wartości i zasady.
Zasady to wartości przetłumaczone na działania. Na
początek je odkryj. Nasze wartości to nasz życiowy
kompas, dzięki któremu szybko będziemy podejmować
dobre dla nas decyzje, których nie będziemy żałować,
nawet gdy okażą się błędne.

Zrównoważ wewnętrzną i zewnętrzną motywację.
Zadbaj o autonomię, możliwość dążenia do
mistrzostwa (buduj katedrę) i relacje z innym ludźmi i
zapewnij takie warunki innym.

Zbuduj silny zespół wsparcia wokół siebie – zadbaj o
przewodników i mentorów.

Zastanów się kim się otaczasz? Czy ci ludzie wspierają
cię w byciu sobą? A może ograniczają?

Zintegruj swoje życie.
Bądź sobą w domu, pracy, wśród znajomych i przyjaciół
czy społeczności, w której działasz. Zdejmij maskę, jeśli
w któryś z tych miejsc ją nosisz.

Upełnomocnij ludzi do przewodzenia.
Uprawomocnienie liderów na wszystkich poziomach to
klucz do sukcesu.

Przeczytaj

Brene Brown
„Odwaga w przywództwie. Cztery

kompetencje autentycznego lidera”

Dodatkowe materiały

Autentyczne przywództwo w czasach
kryzysu (artykuł AgilePMO)

oraz nagranie

Daring Leadership Assessment

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Arkusz doświadczeń

Poświęć chwilę, aby zapisać swoje wnioski
i przemyślenia z tego modułu. Czego się nauczyłeś?
Co wymaga utrwalenia lub powtórzenia? Co chciałbyś
przećwiczyć lub jaki temat chciałbyś zgłębić?

Poinformuj nas o tym, a zaplanujemy sesję w ramach
spotkań warsztatowych online – Agile Leadership
Clinic–Klinika Zwinnego Lidera. Informację
o najbliższej sesji otrzymasz e-mailem.

Wnioski z Kroku 3:
Dokąd zmierzam? Zwinne przywództwo

Zapamiętaj

Przywództwo to podróż,
a nie cel. To maraton, a nie
sprint. To proces, a nie wynik.

Dobre przywództwo zawsze
zaczyna się od roli
wizjonerskiej. Ważne są nie
tylko cele, ale również
stworzenie przekonującej
wizji, która mówi ci, kim
jesteś (twoje motywy
działania), dokąd zmierzasz
(twój obraz przyszłości)
i co będzie ci wskazywać
drogę w tej podróży (twoje
wartości).

Największe sukcesy odnoszą
ci przywódcy służebni, którzy
nauczyli się być uważnymi,
empatycznymi słuchaczami.

Porozumienie bez przemocy
polega przede wszystkim na
zmianie języka – zamianie
języka ocen, opinii, etykietek
na język potrzeb i uczuć.

Najważniejszą rzeczą,
na którą należy zwrócić
uwagę, kiedy mówimy
o autentycznym
przywództwie,
jest zaufanie.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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DOTARŁEŚ DO KOŃCA KROKU TRZECIEGO.

GRATULUJEMY!

Zapraszamy cię do dalszego rejsu w kierunku
autentycznego, pełnego sensu życia - kolejne
kroki programu AGILE LEADERSHIP NAVIGATOR
znajdziesz na stronie kursy.agilepmo.pl.

Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i
uwagami.

Napisz do nas: kontakt@agilepmo.pl.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO w
rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana w
jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kusyk.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO

w rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana

w jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

www.agilepmo.pl

Wprowadzenie

„Zwinne przywództwo jest jak kierowanie statkiem podczas burzy,
szybka ciągła analiza warunków pogodowych, korekty wprowadzane
w szybkich sprintach, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony cel,
wypłynąć na spokojne wody”.

Remigiusz Burchard

Zapraszamy cię w podróż, podczas której odkryjesz
siebie, rozpoznasz teren, wyznaczysz kurs, dobie-
rzesz załogę, z którą stworzysz zespół i wprowa-
dzając regularne korekty wypłyniesz na wody
autentycznego, pełnego sensu życia.

Mój cel
Wyobraź sobie siebie za 10-15 lat: Gdzie jesteś?
Co robisz? Jakie życie wiedziesz? Jak się czujesz?
Co myślisz? Co mówisz?
Zwizualizuj i opisz - kim i gdzie jesteś teraz.
A następnie, gdzie chciałbyś być? Porównaj te dwa
obrazki i wyznacz swój azymut. Po czym poznasz,
że zrealizowałeś swój cel? Co się zmieni?
Przywództwo to droga, a nie cel, więc nie martw
się, jeśli w trakcie podróży zmienisz azymut.
Reguły, rutyny i cele niech staną się wyłącznie
twoim przewodnikiem. Nie trzymaj się ich sztywno,
tylko uważnie obserwuj otoczenie i zwinnie się
do niego dostosowuj.

Moje osobiste kryteria sukcesu
Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?
Co się zmieni?
Odwróć porządek i postaw na dobre, szczęśliwe
życie, którego efektem może stać się uznanie,
sukces, bogactwo i miłość. Szczęście natomiast
niech będzie twoje osobiste, zdefiniowane przez
ciebie, a nie otoczenie.



3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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JA TERAZ

GDZIE JESTEM?

CO ROBIĘ?

JAKIE ŻYCIE WIODĘ?

JAK SIĘ CZUJĘ?

CO MYŚLĘ I MÓWIĘ?

JA ZA 10-15 LAT
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Z kim podróżuję? Zwinny
zespół, który dostarcza
nadzwyczjne rezultaty

KOMPAS L IDERA
KROK

AGENDA
Kliknij i przejdź do strony

Model budowania doskonałego
zespołu Drexlera-Sibbeta 1

Pięć dysfunkcji pracy zespołowej 8

Jak zbudować zaufanie? 11

Konstruktywny konflikt 15

Jak zapewnić psychologiczne
bezpieczeństwo? 17

Regularny feedback 20

Narzędziownik zwinnego lidera 25

4.

Dla kogo jest ten krok?
• liderów i menedżerów, którzy chcą lepiej
przewodzić innym oraz kierować
organizacjami;

• Agile Coachów, Scrum Masterów, Product
Ownerów, Project i Program Managerów,
Interim Managerów, którzy chcieliby podnieść
swoje kompetencje przywódcze

• wszystkich zainteresowanych rozwojem
w obszarze zwinnego i turkusowego
przywództwa.

Cele i korzyści:
W czwartym kroku:

• poznasz model budowania zespołu Drexlera-
Sibbeta;

• zgłębisz tajniki warunków, w których zespół
rozkwita i dostarcza rezultaty;

• otrzymasz zestaw narzędzi, który pomoże ci
stworzyć zespół sukcesu.
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Model budowania
doskonałego zespołu

Drexlera-Sibbeta

To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale
właśnie praca zespołowa jest decydującym
czynnikiem przewagi konkurencyjnej – zarówno
dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, jak i
dlatego, że występuje tak rzadko.

~ Patrick Lencioni

Zaczynamy od pytania dlaczego? Musimy zrozumieć
po co tu jesteśmy. To czas budowania tożsamości
zespołu, zespołowości – budujemy zrozumienie
nadrzędności celów zespołowych nad indywi-
dualnymi.Ważne jest zbudowanie sensu bycia
zespołem i rozwijania niepewności i strachów,
które zawsze się pojawiają.
Kolejnym etapem jest budowanie zaufania –
wzajemne uznanie, poleganie na sobie, wybaczanie
sobie błędów. Kluczowa jest tu autentyczność
i budowanie wiarygodności. Jeśli nie ma zaufania
ludzie często zakładają maski i udają, że są kimś
innym.
Jeśli udało nam się zbudować zaufanie określamy
cele, które chcemy zrealizować oraz wspólną wizję.
Wizja powinna być jasna i inspirująca. To ważny
etap, żeby wyeliminować niepotrzebne współza-
wodnictwo lub rodzący się, w obliczu ambitnego
celu, sceptycyzm.
Jeśli mamy cele, możemy wyznaczyć role i zakresy
odpowiedzialności oraz określić kto i jakie decyzje
ma podejmować. Tu decydujemy o doborze
narzędzi, a następnie przechodzimy do działania.
Wtedy widzimy czy przesuwamy się do kolejnej
fazy, gdzie procesy działają i kwitnie współpraca,
czy musimy się cofnąć do fazy definiowania celów.
Jeśli cele, role i narzędzia nie są zdefiniowane nie
możemy mówić o skutecznej realizacji tego co
chcemy osiągnąć. Zespół musi działać jak jeden
organizm.

1

Kluczowa jest auten-
tyczność i budowanie
wiarygodności. Jeśli nie
ma zaufania ludzie
często zakładają maski
i udają, że są kimś
innym.

1
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Jeśli mamy zaangażowanie i dostarczamy to do
czego się zobowiązaliśmy, nie ma konfliktów
inegatywnych emocji to osiągnęliśmy fazę
dostarczania doskonałych wyników. Obserwujemy
synergię, spontaniczne działania i zaskakujące
rezultaty. Pamiętajmy wtedy o docenianiu,
nagradzaniu i czerpaniu z zespołu.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby ludzie ze sobą
współpracowali? Co możemy zaobserwować gdy zespół
współpracuje?

Rys. 4.1 Model budowy
doskonałego zespołu Drexlera –

Sibbeta

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO na podstawie: https://

www.youtube.com/
watch?v=WA3VkPHp2z0

Ćwiczenie: Co to jest
współpraca?

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Efektywna współpraca w zespole to uzyskanie
efektu pozytywnej synergii, gdzie rezultat całego
zespołu jest większy niż suma rezultatów, jakie
uzyskaliby członkowie tego zespołu pracując
osobno.
Współpraca to:
odpowiedzialność za wspólny sukces - wiara, że
mój sukces jest twoim sukcesem, więc wspieramy
się nawzajem. Jakże to proste w koncepcji, a tak
trudne do osiągnięcia.
• wspólna wizja i wspólne cele;
• utożsamienie się z tymi celami – jesteśmy
tutaj razem, bo wierzymy w cel, który chcemy
osiągnąć;

• odpowiedzialność za wspólny sukces - wiara,
że mój sukces jest twoim sukcesem, więc
wspieramy się nawzajem.

Jakże to proste w koncepcji, a tak trudne do
osiągnięcia.

Trzy podstawowe składniki współpracy, czyli
recepta na sukces

Zaufanie - fundament każdego zespołowego
działania. Komunikacja, a w szczególności dojrza-
ły, otwarty, a często duchowy dialog pomiędzy
członkami zespołu może być najskuteczniejszym
narzędziem, które organizacja powinna

Rys. 4.2 Trzy podstawowe składniki
współpracy

Źródło: Zaadaptowane z The
Handbook of High-Performance
Virtual Teams, Jill Nemiro, Michael
Beyerlein, Lori Bradley, Susan
Beyerlein
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wykorzystać do budowania zaufania.Więcej na
temat zaufania w dalszej części Kompasu Lidera.

Wspólne zrozumienie

Kiedy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sukces
(„the big picture”) i rozumiemy jak nasza praca
przyczynia się do osiągnięcia ostatecznego
rezultatu, to jesteśmy w stanie bardziej się
zaangażować.W tym przypadku ponownie
komunikacja jest kluczem do sukcesu. Otwarty
dialog pomoże nam zrozumieć zarówno zadania,
obszary odpowiedzialności jak i potrzeby czy
oczekiwania poszczególnych członków zespołu.
(patrz też „Piramida Sensu” w Kompasie Lidera 4, roz.
Narzędziownik Lidera).

Głębia relacji, czyli poznanie siebie nawzajem

Budowanie relacji jest szczególnie utrudnione,
kiedy pracujemy w globalnych, wirtualnych
zespołach. Jurgen Appelo proponuje stworzenie
indywidulanej mapy (ang. ”personal map”) dla
każdego zczłonków zespołu. Innym ciekawym
pomysłem są wywiady na tematy osobiste, które
następnie publikowane są na platformie
intranetowej, gdzie wszyscy członkowie zespołu
mają dostęp. Można skorzystać z narzędzia „Rynek
talentów” (opis narzędzia znajdziesz w rozdziale
Narzędziownik Lidera).

Efektywne zespoły charakteryzuje:
• wspólny cel lub zadanie;
• normy zespołowe; zaufanie, dyscyplina;
• otwarta komunikacja i szczera wymiana
informacji;

• komplementarność zespołu;
• poczucie przynależności do zespołu.

Zespół działa skutecznie, gdy członkowie zespołu:
• systematycznie udzielają sobie informacji
zwrotnej;

• popierają różnorodność i kreatywność;
• chcą i umieją korygować własne działania i
działania zespołu;

• podejmują decyzje opierając się na
porozumieniu;

• wspólnie zarządzają zespołem.

Kiedy jesteśmy w stanie
wyobrazić sobie sukces

(„the big picture”)
i rozumiemy jak nasza
praca przyczynia się do

osiągnięcia
ostatecznego rezultatu,

to jesteśmy w stanie
bardziej się

zaangażować.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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W 90% jesteśmy szympansami (samolubni) i w 10%
pszczołami (grupolubni). Im częściej potrafimy
włączyć „tryb roju" (przełącznik suwakowy) tym
lepsza współpraca. Dzięki kilku zmianom organiza-
cyjnym możemy stworzyć środowisko, które
przybliży suwaki wszystkich członków grupy do
pozycji „rój". Kilka przykładów:
Zwiększaj podobieństwo, a nie różnorodność.
Jest to szczególnie ważne w zespołach wielokultu-
rowych, natomiast, gdy pochodzimy z jednego kraju,
nawet takiego jak mało zróżnicowana Polska, bardzo
się różnimy. Nie skupiajmy się więc na różnicach, a
całą uwagę przenieśmy na podobieństwa i celebro-
wanie wspólnych wartości i tożsamości grupowej.
Wykorzystuj synchronizację - synchronia buduje
zaufanie
W Toyocie stosują wspólną gimnastykę synchro-
niczną, natomiast możesz znaleźć coś mniej
dziwacznego jak przyjęcia z tańcami czy karaoke.

Organizuj zdrową rywalizację zespołową, a nie
indywidualną
Jak usprawnić pracę zespołu?
• Przedstawiaj swoje stanowisko jasno i logicznie,
ale powstrzymaj się od argumentacji zanim nie
wysłuchasz propozycji innych osób
• Przyjmij rozwiązanie tylko, jeśli jesteś do niego
przekonany.
• Unikaj technik ograniczających rozsądne
myślenie (głosowanie, liczenie średniej)
• Wciągaj wszystkich do dyskusji i doprowadzaj
do ujawnienia różnicy zdań.
• Różnice zdań są sprawą naturalną. Im bardziej
zróżnicowane będą opinie, tym większa szansa,
że traficie na rozwiązanie
• Gdy dojdzie do martwego punktu, w twórczy
sposób poszukaj następnego wariantu.
• Optymistycznie podchodź do zadania
• Szukaj mocnych stron partnerów, doceń ich
pomysły
• Mów, jeśli chcesz, aby inni uwzględnili Twoje
zdanie
• Bądź życzliwy, uśmiechaj się i bądź otwarty na
zmiany.

Zobacz taniec wojny haka:
Latest All Blacks Haka intimidates
the French

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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W większości
organizacji praca, która
generuje wartość dla
klientów jest coraz

częściej wykonywana
przez elastyczne

jednostki podobne do
zespołu

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Etapy rozwoju zespołu wg Tuckmana
Formowanie
Powolna ewolucja zespołu, dominuje niepokój,
zależność od przywódcy, testowanie sytuacji
i stojącego przed zespołem zadania oraz
akceptowalnego sposobu zachowania.
Ścieranie się
Dominuje atmosfera konfliktu, emocjonalnego
oporu wobec wymagań, jakie stawia zadanie,
pojawia się bunt lub opór wobec przywódcy.
Normowanie
Kształtuje się spójność zespołu, pojawiają się
normy, poglądy są jawnie głoszone, członkowie
zespołu wspierają się i współpracują, zespół
zyskuje poczucie tożsamości.
Działanie –współpraca
Problemy interpersonalne są rozwiązane, przyjęte
funkcje są elastyczne, pojawiają się konstruktywne
próby ukończenia zadania, członkowie zespołu
dysponują wysoką energią niezbędną do pracy.

Teaming

Koncepcja teamingu stworzona przez Amy
Edmondson to nowe, przełomowe myślenie o
organizacji uczącej się, przywództwie, zmianie,
ciągłym doskonaleniu, zrozumieniu złożonych
systemów ipromowaniu innowacyjności, które
składają się na całość wyzwań, przed którymi stoją
dzisiejsze organizacje. Nowość tego podejścia
polega na tym, że bazuje na tym co znane, a
zmienia się nasze myślenie o tym co wiemy,
nadajemy mu nowy sens –mówimy o
przeformułowaniu (ang. reframe).

Koncepcja ta podkreśla, że w większości
organizacji praca, która generuje wartość dla
klientów jest coraz częściej wykonywana przez
elastyczne jednostki podobne do zespołu.W
dzisiejszym zmiennym i złożonym świecie, sukces
organizacji zależy od elastyczności, koordynacji i
współpracy, przy czym wymaga mniejszej struktury
i stabilności zespołów jak to było do tej pory.
Teaming można porównać do turkusowego
paradygmatu myślenia, gdzie zespoły stanowią
autonomiczne jednostki.



Teaming, który charakteryzują cztery typy
zachowań: zabieranie głosu, eksperymentowanie,
współpraca i refleksja, wymaga odpowiedniego
stylu przywództwa, gdzie lider odpowiada za
stworzenie warunków do współpracy. Takie
środowisko charakteryzuje: przekraczanie granic,
uczenie się na błędach, psychologiczne
bezpieczeństwo oraz przeformułowywanie z celem
uczenia się.
Począwszy od czterech zachowań
charakteryzujących teaming poprzez odpowiedni
styl przywództwa ułatwiający ciągłe uczenie (ang.
”Organising to Learn”) osiągamy cel, czyli
organizację uczącą się (ang. ”Execution as
Learning”). „Execution as Learning” jest
przeciwieństwem „Execution as Efficiency”, gdzie
ceni się kontrolę ponad elastyczność oraz
trzymanie się zasad ponad eksperymentowanie.
„Execution as Learning” składa się z czterech
kroków: diagnoza, projektowanie, działanie i
refleksja.

Korzyści z teamingu:
• dla organizacji – lepsze wyniki, wartość
dostarczana do klineta szybciej i efektywniej,
• dla pracowników– przyjazne, dobre miejsce
pracy, w którym ludzie są zmotywowani i
zaangażowani.

Przeczytaj

• Patrick Lencioni “Pięć
dysfunkcji pracy zespołowej.
Opowieść o przywództwie”

• Nancy Kline “More Time to
Think: The power of
independent thinking”

• Jurgen Appelo “Management
3.0: Leading Agile
Developers, Developing
Agile Leaders”

• Jurgen Appelo “Managing for
Happiness”

• Amy C. Edmondson, Jean-
François Harvey “Extreme
Teaming: Lessons in
Complex, Cross-Sector
Leadership”

• Jeff Sutherland “Scrum - czyli
jak robić dwa razy więcej
dwa razy szybciej”

• Mariusz Chrapko “Scrum. O
zwinnym zarządzaniu
projektami. Wydanie II
rozszerzone”

Dodatkowe materiały
What is Teaming? Amy Edmonson

TED: How to turn a group of
strangers into a team? Amy
Edmondson

Live z liderem: Mike Rawlins.
Leading, teaming and being

Nowy wymiar pracy zespołowej
(i przywództwa!)

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Dlaczego praca zespołu jest nieefektywna, skąd
bierze się niski poziom zaangażowania w
powierzone obowiązki czy niechęć do współpracy?
Patrick Lencioni odpowiedź na to pytanie
sformułował wpostaci modelu składającego się z
pięciu czynników, z których najważniejszym i
niezbędnym jest zaufanie. Elementy modelu pięciu
dysfunkcji rozpatruje się łącznie, gdyż każdy z tych
etapów jest od siebie zależny i ma wpływ na
kolejny element w funkcjonowaniu całej struktury
zespołu i firmy.
Dysfunkcja 1: Brak wzajemnego zaufania członków
zespołu
Członkowie zespołu ukrywają przed sobą swoje
słabości i błędy, niechętnie proszą o pomoc, ale też
nie wspierają innych. Obawiają się zgłaszać swoje
pomysły czy konstruktywne uwagi, nie korzystają
zwiedzy czy doświadczenia innych osób. Mają
negatywne przekonania co do intencji kolegów.
Dysfunkcja 2: Strach przed konfliktem
Konsekwencją braku zaufania jest obawa przed
konfrontacją, co prowadzi do potakiwania czy
omijania problemów.W rezultacie służy to
upolitycznieniu i ignorowaniu istotnych spraw.
Członkowie zespołu tracą dużo energii na
pozerstwo i skrywane ataki personalne.
Dysfunkcja 3: Brak zaangażowania
Obawa przed konfliktem i bierna akceptacja
narzuconych warunków współpracy skutkuje
brakiem zaangażowania w powierzone obowiązki.
Członkowie zespołu nie czują się związani z
wyznaczonymi celami i choć oficjalnie okazują
chęć do pracy i godzą się na wszystko, to ich
zaangażowanie jest praktycznie znikome.
Dysfunkcja 4: Unikanie odpowiedzialności
Brak zaangażowania uniemożliwia utożsamianie
się z misją zespołu. Członkowie zespołu nie widzą
lub nie rozumieją celu swoich działań, nie
motywują się nawzajem, mają również opory przed
rozwiązywaniem zaistniałych problemów.

2
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Dysfunkcja 5: Brak dbałości o wyniki
Brak identyfikacji i poczucia odpowiedzialności za
wspólne cele całej grupy prowadzi do tego, że
członkowie zespołu w kierują się własnymi
interesami. Zespół nie rozwija się, tylko
koncentruje na przetrwaniu. Jednym z narzędzi,
które pozwala wspólnie zdefiniować cele i dbać o
wynik są OKR - Objectives and Key Results (więcej
znajdziesz w Dodatkowych Materiałach na str. 34,
w rozdziale Narzędziownik Lidera).

Określ na skali od 3 do 1 na ile każde z poniższych
zdań dotyczy Twojego zespołu.
Ważne jest, żeby być szczerym i zaznaczać pierwszą
odpowiedź jaka przyjdzie ci do głowy.

3 –Zazwyczaj; 2 – Czasami; 1 – Rzadko

Autodiagnoza - 5 dysfunkcji
zespołu na podstawie
modelu Patricka Lencioni'ego

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Członkowie zespołu dyskutują w otwarty,
pełen zaangażowania sposób
Członkowie zespołu mówią sobie nawzajem
o słabych stronach lub nieefektywnym
zachowaniu
Członkowie zespołu wiedzą, nad czym pracują
ich koledzy i w jaki sposób przyczyniają się
do realizacji wspólnych celów
Członkowie zespołu szybko i szczerze
przepraszają się nawzajem, gdy powiedzą lub
zrobią coś niewłaściwego lub szkodliwego
Członkowie zespołu poświęcają interesy
własnych działów (takie jak budżet, zakres
władzy, liczba podwładnych) dla dobra
zespołu
Członkowie zespołu otwarcie mówią o swoich
słabych stronach i przyznają się do błędów
Spotkania zespołu są wymagające, a nie
nudne
Członkowie zespołu wychodzą ze spotkania
z przekonaniem, że ich koledzy angażują się
w pełni w realizację podjętych wspólnie
decyzji, chociaż początkowo się z nimi nie
identyfikowali
Morale cierpi, gdy cele zespołu nie są
realizowane
W trakcie spotkania członków zespołu nie
pomija się najważniejszych inajtrudniejszych
zagadnień
Członkom zespołu zależy by nie zawieść
kolegów



Jak funkcjonuje efektywny zespół?
Członkowie efektywnych zespołów ufają sobie
nawzajem i otwarcie dyskutują na temat własnych
słabości, błędów, obaw i zachowań. Jest to
niezbędne, ponieważ zaufanie prowadzi do
konstruktywnych dyskusji dotyczących kwestii
kluczowych dla osiągnięcia sukcesu przez zespół.
Członkowie takich zespołów nie wahają się nie
zgadzać z innymi, poddawać w wątpliwość ich
punkt widzenia w celu znalezienia najlepszych
rozwiązań i podejmowania najlepszych decyzji.
Buduje to zaangażowanie, bo wszyscy mają
pewność, że przedstawiono wszelkie wątpliwości,
idee i pomysły oraz że nic nie zostało zamiecione
pod dywan. Członkowie zespołu, którzy angażują
się w proces podejmowania decyzji i postępują
zgodnie z ustalonymi standardami, biorą
odpowiedzialność za podejmowane decyzje i nie
obawiają się tego samego wymagać od innych.
Ponadto wszyscy uważają, że odpowiedzialność za
wyniki dotyczy nie tylko lidera, lecz wszystkich i
odkładając na bok indywidualne priorytety
koncentrują się na tym, co najlepsze dla
osiągnięcia sukcesu przez zespół.

Przeczytaj

• Patrick Lencioni “Pięć
dysfunkcji pracy zespołowej.
Opowieść o przywództwie”

• Simone Sinek “Zaczynaj od
dlaczego”

• W. Bennewicz “Coaching i
mentoring w praktyce”
• M. B. Stanier “Nawyk

coachingu. Mów mniej, pytaj
więcej i stań się lepszym

liderem”
• Pracować inaczej, Frederick

Laloux
• Brian Robertson “Holacracy.

The New Management
System That Redefines

Management”
• Jimmy Janlén (tłum. I.

Szwedziński) “Narzędzia dla
Agile Coacha – 96

przykładów wizualizacji”

Dodatkowe materiały
Jak budować zaufanie w

zespole?
Jak zarządzać konfliktem w

zespole?
Jak zwiększyć zaangażowanie w

zespole?
Jak zwiększyć odpowiedzialność

w zespole?
Co zrobić, żeby zespół dbał

o wynik?

Objectives and Key Results
(OKR)

Minikurs o OKR-ach
Przykłady OKR-ów

Jak wdrożyć OKR-y w ASANA
Jak to robi Google?
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Stwierdzenie Ocena

12

13

14

15

Członkowie zespołu wiedzą nawzajem o
swoim życiu prywatnym i otwarcie o nim
rozmawiają
Spotkania kończą się jasno sprecyzowanymi
ustaleniami i planem działania
Członkowie zespołu stawiają przed sobą
nawzajem wyzwania dotyczące planów
ipostaw
Członek zespołu nie zabiega o uznanie, lecz
szybko dostrzega i chwali dokonania kolegów

http://mariuszchrapko.com/jak-budowac-zaufanie-w-zespole-cz-1/
http://mariuszchrapko.com/konflikt-w-zespole-cz-2/
http://mariuszchrapko.com/zaangazowanie-w-zespole-cz-3/
http://mariuszchrapko.com/odpowiedzialnosc-w-zespole-cz-4/
http://mariuszchrapko.com/jak-dbac-o-wyniki-w-zespole/
https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-with-okrs/steps/introduction/
https://www.workfront.com/strategic-planning/goals/okr/okr-examples
https://forum.asana.com/t/deleted/4539
https://www.youtube.com/watch?v=mJB83EZtAjc


Zaufanie w relacjach jest czymś czego pragniemy,
jest fundamentalną potrzebą każdego człowieka.
Ponieważ zespoły konstytuują się na relacjach, nie
dziwi, że skuteczność zespołu w dużej mierze bazuje
na fundamencie zaufania. Jest to klej zespołu, daje
nam poczucie przynależności i odpowiedzialności
za wspólny sukces.

Zaufanie możemy podzielić na 3 kategorie:

1. Poznawcze, czyli logiczne i racjonalne.
Jeśli wiemy, że członkowie zespołu posiadają
określone kompetencje i są w stanie zrealizować
zadanie, ufamy im na początku -mentalnie
umieszczamy ich w kategorii „potrafią i zrobią”.
Nazywamy to zjawisko poznawczym schematem
stereotypizowania.

2. Instytucjonalne, czyli ufamy organizacji, z której
członkowie zespołu pochodzą. Jeśli wierzymy w
normy i zasady, którymi dana organizacja się
kieruje, łatwiej nam jest uwierzyć, że osoby ją
reprezentujące nie będą działały wyłącznie w
swoim interesie.

3. Osobiste, czyli nasza indywidualna zdolność do
zaufania. Nasza niewytłumaczalna wola ufania
innym ludziom. Niektórzy tak po prostu mają, że
wierzą w dobre intencje wszystkich ludzi na
świecie.

Każdy z nas przychodząc do nowego zespołu ma
swoje oczekiwania i emocje, od podniecenia i na-
dziei, po wątpliwości czy w grupie będą zasoby
i wparcie, aby wykonać powierzone zadanie. Te
oczekiwania i emocje dotyczą tego, jak bezpiecznie
poczujemy się w nowym zespole i zależą od naszych
wcześniejszych doświadczeń, negatywnych lub
pozytywnych. Zespół, gdzie członkowie traktowani
są zgodnością i szacunkiem, otwarcie dzielą się
informacją i punktem widzenia, doceniają to, co
każdy znich może zaoferować, to zespół posiadający
stabilne fundamenty zaufania, który ma dużą szansę
przetrwania w trudnych czasach.

3
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Dla niektórych już samo bycie członkiem zespołu
może wiązać się z ryzykiem, bo np. nigdy wcześniej
nie pracowali w zespole lub mają negatywne
doświadczenia pracy zespołowej.
Prof. Czapiński twierdzi, że „dużo Polaków ma
awersję do współpracy. Nie ufają kontrahentom…”.
Często przedstawiciele podwykonawcy nie są
pełnoprawnymi członkami zespołu projektowego,
nie biorą udziału w spotkaniach zespołu, tylko
„czekają za drzwiami”, są dopraszani na koniec tylko
po to, aby wysłuchać skarg i zażaleń, nie mając
szans na konstruktywny dialog, gdyż nie znają
pełnego kontekstu. Następnie, po spotkaniu,
dostawca zastanawia się, co klient miał na myśli,
traci godziny na zrozumienie intencji klienta,
zamiast skupić się na rozwiązaniu problemów. Może
być jednak inaczej.
Terry Knott w swojej książce No Business as Usual
opisuje projekt z lat 90-tych, który odniósł
spektakularny sukces tylko dlatego, że klient BP
(British Petroleum) zaufał dostawcy (Andrew Field).
Zbudowano jeden zespół, który skoncentrował się
na wspólnym celu. „Kto pracował dla jakiej firmy
przestało mieć znaczenie dla nas, nie było też
zauważalne dla zewnętrznego obserwatora.”
Zaufanie transakcyjne (Rys. 4.3), które jest
fundamentem współpracy, jest z natury wzajemne
(trzeba dać, aby otrzymać) oraz buduje się je
przyrostowo, krok po kroku, przez jakiś czas.
Przyjrzyjmy się więc jego trzem wymiarom pod
kątem wykorzystania do wzmocnienia zaufania w
zespole bądź odzyskania w przypadku jego utraty.

Wymiar Kontraktowy
Jeśli członkowie zespołu rozumieją czego się od
nich oczekuje, role i odpowiedzialności zostały
zdefiniowane i zakomunikowane, zobowiązania są
dotrzymywane lub negocjowane, a wszyscy mają

Rys. 4.3 Wymiary zaufania
transakcyjnego

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO za 1999-2006 Dennis
S. Reina and Michelle L. Reina,
Trust Building Institute Inc.
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jasność co do pożądanych i wspieranych zachowań,
to w tym zespole udało nam się zbudować zaufanie
kontraktowe.
Jeśli chcemy wzmocnić poczucie wspólnej wizji
i celu, to np. zaplanujmy kwartalne sesje
planistyczne, w trakcie których odpowiemy na
pytanie - dokąd idziemy?
Kilka rad jak budować i odzyskiwać zaufanie
kontraktowe:
• dotrzymuj obietnic,
• zdefiniuj zasady pracy - np. wspólnie spiszcie tzw.
kontrakt zespołu (ang. team charter), a następnie
konsekwentnie go przestrzegajcie - spójność jest
tu kluczowa,

• zachęcaj do intencji, które służą wszystkim
(znajdź czas, żeby porozmawiać o indywidual-
nych potrzebach dzięki czemu unikniesz ukrytych
prywatnych interesów). Prywatne interesy są
elementem każdego zespołu, prowadzą one do
utraty zaufania, ale pojawiają się tylko wtedy,
kiedy tego zaufania nie ma. Tam, gdzie jest
zaufanie, członkowie zespołu otwarcie rozma-
wiają o swoich indywidualnych oczekiwaniach,
intencjach, nadziejach i obawach. Mogą także
bez obawy powiedzieć nie.

Wymiar Komunikacyjny opiera się na zasadzie
przejrzystości i transparentności. To zaufanie
budowane poprzez otwartą komunikację.
Kilka rad:
• mów prawdę;
• przyznawaj się do błędów oraz stwórz kulturę,
gdzie inni mogą popełniać błędy–wprzeciwień-
stwie do kultury szukania winnych. Promuj pode-
jście uczenia się na błędach, wsytuacjach prob-
lemowych dostrzegaj szansę rozwoju, w obliczu
problemu koncentruj się na rozwiązaniach.
Pamiętaj - strach przed przyznaniem się do błędu
i jego ukrywanie może okazać się katastrofalne
nie tylko dla samego projektu, ale również dla
całej organizacji;

• utrzymuj poufność;
• wypowiadaj się z dobrą intencją oraz wzmacniaj
takie zachowania;

• udzielaj konstruktywnych uwag, proponuj
rozwiązania;

• przestrzegaj i wzmacniaj zasadę mówienia
bezpośrednio do osoby, której sprawa dotyczy, a
nie za jej plecami.

Przykład: Nie ma nic
gorszego niż nauka zasad
poprzez dowiadywanie się, że
coś zrobiło się źle. Kiedyś
byłam świadkiem
reprymendy udzielonej przez
dyrektora osobie, która
zwróciła się do niego po
imieniu. Okazało się, że tylko
kierownicy i wyżej mieli jego
przyzwolenie, by zwracać się
per „ty”. Jednak nigdzie nie
zostało to zapisane i
zakomunikowane, więc osoba
niższa rangą słysząc, że
wszyscy dookoła zwracają się
do siebie po imieniu nie była
w stanie się zorientować, że
ją obowiązują inne zasady.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Wymiar Kompetencyjny, czyli zaufanie do swoich i
cudzych umiejętności.
Kilka wskazówek:
• uznaj umiejętności i kompetencje członków
zespołu,

• zaangażuj innych i szukaj ich wkładu, również
w podejmowaniu decyzji,

• pomóż ludziom w rozwijaniu umiejętności.
Podsumowując, zaufanie kontraktowe wytycza
kierunki, określa role i odpowiedzialności, wpływa
na zbudowanie kultury, gdzie oczekiwania są jasne
i wszyscy wiedzą czego się od nich oczekuje.
Zaufanie komunikacyjne pomaga zdefiniować
zasady przepływu informacji i dzielenia się nią, a
kompetencyjne ułatwia rozwój. Wszystkie te trzy
wymiary są niezwykle ważne, bez nich niemożliwa
jest praca zespołowa.

Dodaj powyższe oceny, aby uzyskać wynik dotyczący
Twojego przywództwa.
LEGENDA: (1) Prawie Nigdy (PN); (2) Okazjonalnie (O); (3)
Czasami (C); (4) Często (CZ); (5) Prawie Zawsze (PZ).

*Skala z Reina Leadership Trust Scale® ~ ©1995-2006 Dennis S.
Reina, Ph.D. and Michelle L. Reina, Ph.D. The Reina Trust Building
Institute, The Trust Building® Experts ~ www.ReinaTrustBuilding.com

Przeczytaj

Stephen R. Covey “Szybkość
zaufania”

Dodatkowe materiały

Czym jest zaufanie? Brene Brown

Speed of trust, AgilePMO

Jak budować zaufanie w zespole?

Ćwiczenie: Sprawdź swoje IQ
dotyczące zaufania -The Reina

Leadership Trust Quiz™*

Najwyższy możliwy wynik to 50,
najniższy 0. Im wyższy wynik, tym

bardziej postrzegasz swój styl
przywództwa jako praktykę

budowania zachowań wspierających
zaufanie, i większa szansa, że

budujesz efektywne relacje w pracy.

Stosujesz zachowania
budujące zaufanie:

0 do 10: Prawie nigdy. Dużo
miejsca na poprawę!

11 do 19: Okazjonalnie, co niszczy
zaufanie w relacjach w pracy.
20 do 29: Czasami, co nie
buduje dostatecznego

zaufania.
30 do 39: Często

i najprawdopodobniej masz
dobre relacje w pracy.

40 to 50: Prawie zawsze
i najprawdopodobniej jesteś

postrzegany jako bardzo
skuteczny przywódca.

Tak trzymaj!
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PN O C CZ PZ
Dotrzymuję obietnic lub negocjuję
nowe terminy, jeśli nie mogę ich
dotrzymać
Jasno definiuję swoje oczekiwania
dotyczące mierzalnych rezultatów
i celów
Działam z wspólnymi/obopólnymi
intencjami, a nie załatwiając własne
interesy
Dzięlę się informacjami
dotyczącymi pracy ze
współpracownikami
Mówię co myślę i zawsze mówię
prawdę, nawet gdy inni się z tym
nie zgadzają
Przyznaję się i biorę
odpowiedzialność za błędy, które
popełniam
Nie plotkuję, jak i nie biorę udziału
w nieuczciwym krytykowaniu
innych ludzi
Jestem pewien/pewna swojej
umiejętności radzenia sobie ze
zmieniającymi się oczekiwaniami co
do mojej pracy
Jestem skłonna/skłonny rozważyć
nowe pomysły czy metody

Widzę błędy jako szanse rozwoju

https://www.youtube.com/watch?v=XGpm7efVJcA
http://mariuszchrapko.com/jak-budowac-zaufanie-w-zespole-cz-1/
https://agilepmo.pl/en/speed-of-trust-a-must-to-read/


Konflikt jest nieunikniony, a ponadto pożądany,
aby ludzie, zespoły i organizacje mogły się
rozwijać. Najważniejsze to podejść do niego w
sposób konstruktywny, co pozwoli na stworzenie
wartości dodanej zamiast destrukcji.

Konflikt strukturalny wiąże się z rolą i miejscem w
strukturze organizacji i przypisanymi zadaniami,
na przykład między poszczególnymi działami.
Warto dopilnować spójności celów.
Konflikt relacji/interpersonalny wiąże się z
negatywnym nastawieniem do osób, z którymi się
spieramy. Może wynikać ze stereotypów, błędnej
interpretacji, osobistej niechęci czy intensywnych
emocji. Ma wpływ na eskalację innych konfliktów.
Konflikt interesów jest wynikiem sprzeczności
potrzeb postrzeganych przez strony. Łatwy do
rozwiązania poprzez negocjacje.

4

Rys. 4.4 Koło Konfliktu Moora

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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Konflikt informacji/danych związany jest ze słabą
komunikacją, odmienną interpretacją danych czy
punktem widzenia. Rozwiązuje się go dzięki
otwartej komunikacji i dokładnemu wyjaśnieniu
faktów.
Konflikt wartości wynika z odmiennych zasad,
światopoglądu czy religii. Wartości są trzonem
naszej tożsamości, dlatego ten konflikt wywołuje
negatywne emocje i chęć obrony oraz atak na
oponenta. Jest trudny do rozwiązania drogą
negocjacji. Rozwiązaniem będzie spisanie
wspólnych zasad (kontrakt), a następnie ich
przestrzeganie. Co warto, żeby znalazło się w
kontrakcie znajdziesz wNarzędziowniku zwinnego
lidera - ostatni rozdział Kompasu Lidera 4.

Audyt emocjonalny*
Konflikty wzbudzają silne emocje, warto jednak
nauczyć zatrzymać eskalację korzystając na przykład
zaudytu emocjonalnego, aby działać racjonalnie w
celu znalezienia konstruktywnego rozwiązania.
Przyda się tu wcześniejsza praktyka uważności
i wszelkie metody uspokajające nasz układ limbiczny,
który odpowiada za automatyczne reakcje. Na
początek dobrze na przykład liczyć w myślach lub
skoncentrować się na oddechu. Następnie należy
zadać sobie kilka pytań w następującej kolejności:

Co myślę?
Co czuję?
Czego teraz chcę?
W jaki sposób sobie szkodzę?
Co teraz powinnam/powinienem zrobić inaczej,
zmienić w swoim zachowaniu?

Przeczytaj:

• Grethe Nordhelle “Mediacja.
Sztuka rozwiązywania

konfliktów”
• Kenneth W. Thomas, Gail Fan
Thomas, eBook “Introduction

to Conflict and Teams”

Ćwiczenie: Diagnoza
przyczyn konfliktu

Pomyśl o ostatnim konflikcie.
Jaka była jego przyczyna?

Czy wybrałeś/aś odpowiednią
strategię? Gdybyś ponownie
mógł rozwiązać ten konflikt,

co byś zmienił?

Dodatkowe materiały:

Jak rozwiązywać konflikty w
zespole?

Jak zarządzać konfliktem w
zespole?

Mediacje

Na tropie potrzeb

Konflikty. Rodzaje konfliktów,
przyczyny i rozwiązywanie

*Za: N.i N.Kirov
Konflikt organizacyjny – źródła,

rodzaje, strategie w: HR Business
Partner Rola - Funkcje – perspektywy
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http://mariuszchrapko.com/rozwiazywac-konflikty-zespole/
http://mariuszchrapko.com/konflikt-w-zespole-cz-2/
https://wyspasukcesu.pl/wiedza/biznes-finanse/rodzaje-konfliktow-przyczyny-rozwiazywanie
https://youtu.be/n9bGIc1AIuw
https://mariuszchrapko.com/rozwiazywac-konflikty-zespole/


Bezpieczeństwo psychologiczne jest niezbędnym
i najistotniejszym czynnikiem wpływającym na
efektywną pracę zespołów, jak pokazały wyniki badań
projektu Arystoteles firmy Google ogłoszone w2016
roku. Czy to oznacza, że, aby osiągnąć sukces, mamy
przyjaźnie klepać się po plecach i unikać konfliktów?
Wręcz przeciwnie, w bezpiecznym otoczeniu możliwe
jest udzielanie szczerej informacji zwrotnej i otwarte
przyznawanie się do błędów, co pozwala na uczenie
się od siebie nawzajem.
Bezpieczeństwo psychologiczne w zespole jest
związane z poczuciem pracy w przyjaznym, otwartym
środowisku, gdzie w atmosferze szacunku i zaufania
każdy może swobodnie wyrażać opinie, dzielić się
wątpliwościami i zgłaszać problemy bez obaw, że
będzie za nie obwiniany czy ukarany. To takie otocze-
nie, w którym wszyscy członkowie zespołu podzielają
przekonanie, że miejsce pracy stanowi bezpieczną
przestrzeń do zadawania pytań, dzielenia się
refleksjami czy pomysłami bez ryzyka ośmieszenia
czy upokorzenia.
Dlaczego bezpieczeństwo jest tak ważne dla
człowieka?
Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jest niezbęd-
ne do odczuwania stanu stabilności i spokoju wktó-
rym możemy funkcjonować wykorzystując w pełni
swój potencjał. Ocena otoczenia jako bezpiecznego
lub zagrażającego odbywa się nieświadomie za
pomocą tak zwanego mechanizmu neurocepcji. Kiedy
czujemy się bezpiecznie, wówczas nasze ciała pozo-
stają w równowadze autonomicznej, która jest opty-
malnym stanem dla naszego organizmu, ponieważ
sprzyja dobremu samopoczuciu, uczeniu się, rozwią-
zywaniu problemów, kreatywności i rozwojowi.
Z kolei, kiedy z jakiegokolwiek powodu poczujemy się
zagrożeni, nasz organizm uruchamia reakcje służące
obronie iprzywróceniu nam bezpieczeństwa.
W pierwszej kolejności korzystamy z systemu zaanga-
żowania społecznego i podejmujemy próby odnale-
zienia bezpieczeństwa w relacji z innymi, np. poprzez
próby porozumienia się lub znalezienia wsparcia
w drugim człowieku. Gdy to się nie uda, wycofujemy
nasze zaangażowanie społeczne i uruchamiamy
reakcje walki lub ucieczki.

5

Zaspokojenie potrzeby
bezpieczeństwa
jest niezbędne do
odczuwania stanu
stabilności i spokoju
wktórym możemy
funkcjonować
wykorzystując w pełni
swój potencjał.
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Warto jednak wiedzieć,
że nasz mózg jest
bardzo plastyczny,
dlatego każdy ze

składników inteligencji
emocjonalnej możemy

rozwijać, a stare nawyki
zastępować nowymi,

bardziej dla nas
korzystnymi.

Oznaki niskiego poczucia bezpieczeństwa
w zespole

Członkowie zespołu nie wiedzą zbyt dużo o
sobie prywatnie, znają się tylko zawodowo.
Spotkania są nudne: prawie nikt nie zadaje
pytań, rzadko pojawiają się odmienne punkty
widzenia.
Zespół unika trudnych rozmów i sporów.
Liderzy dominują podczas dyskusji na
spotkaniach.
Współpracownicy rzadko udzielają informacji
zwrotnych, zwłaszcza liderom.
Ludzie często obwiniają innych, gdy
popełniają się błędy.
Ujawniają swoje błędy, dopiero kiedy jest
pewne, że nie da się ich dłużej ukrywać.
Członkowie zespołu nie wychodzą poza zakres
swoich obowiązków, aby pomóc kolegom.
Współpracownicy nie proszą się nawzajem o
pomoc.

Dzięki poczuciu bezpieczeństwa członkowie
zespołu mogą:

» przyznawać się do błędów
» podejmować ryzyko
» być bardziej uważnymi na innych ludzi
i otoczenie

» dostrzegać szanse i możliwości
» reagować na zagrożenia
» rozwijać się
» szybciej wracać do równowagi
» uczyć się
» reagować adekwatnie do sytuacji
» eksperymentować
» udzielać szczerych informacji zwrotnych
» działać efektywniej.

W jaki sposób jako lider możesz wpływać na
poczucie bezpieczeństwa w zespołach?

Zwiększaj swoją samoświadomość–znajomość
siebie, swoich zachowań, reakcji, a także
mocnych i słabych stron pomoże nam
zrozumieć, jaki wpływ możemy mieć na innych.
Zrezygnuj z ocen i pouczania - ocena sprawia,
że czujemy się zagrożeni i mobilizujemy się do
obrony.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Przeczytaj

• Tool: Foster psychological
safety

Dodatkowe materiały

Building a psychologically safe
workplace, TED talk - Amy
Edmondson

Ćwiczenie: Poziom
bezpieczeństwa
psychologicznego w zespole*
Możesz przygotować anonimową
ankietę (np. w narzędziu Ankietka,
Mentimeter) stosując pięciostopnio-
wą skalę: od zdecydowanie się
zgadzam (5), poprzez zgadzam się (4),
trudno powiedzieć (3), nie zgadzam
się (2) do zdecydowanie się nie
zgadzam (1). Jeśli chcesz zsumować
punkty, pamiętaj o odwróceniu
punktacji do pytań 1,3 i 5.
*Test opracowany przez Amy Edmondson (za:
Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and
Learning Behavior in Work Teams. Administrative
Science Quarterly, 44(2), 350-383.
doi:10.2307/2666999)

Zadbaj o własne poczucie bezpieczeństwa -
jeśli chcesz komuś pomóc wyciszyć reakcje
obronne, musisz najpierw zadbać o to, by nie
uruchomić własnych.
Słuchaj z empatią - podejmij próbę
zrozumienia drugiej osoby.
Zadbaj o transparencję - kiedy
współpracownicy będą wiedzieli, jakie są
zasady, czego mogą się spodziewać, a czego
nie, będą czuli się bezpiecznie.
Wzbudzaj wzajemną ciekawość członków
zespołu - pomóż współpracownikom lepiej się
poznać, aby dowiedzieli się o więcej o sobie.
Uznaj swoją omylność - nie musisz znać
wszystkich odpowiedzi i możesz popełniać
błędy. Taka postawa zachęca innych do
przyznawania się do porażek.
Włączaj innych - uznaj, że niekoniecznie
wszystko wiesz i aktywnie stwórz możliwości
wnoszenia swojego wkładu przez innych.
Służ swoim przykładem– sam modeluj
zachowania, których oczekujesz.
Sprawdzaj regularnie jaki jest poziom
bezpieczeństwa psychologicznego w zespole.
Poczucie bezpieczeństwa jest kruche
i wymaga ciągłej pracy.

Zmierz poziom bezpieczeństwa psychologicznego w
swoim zespole – zapytaj jego członków, jak bardzo
zgadzają się lub nie zgadzają z następującymi
stwierdzeniami:

Jeśli popełnię błąd, często jest to
wykorzystywane przeciwko mnie.
Swobodnie rozmawiamy o problemach
i drażliwych sprawach.
Czasem czuję się odrzucona/-y, kiedy mam inne
zdanie niż reszta członków zespołu.
Czuję się wystarczająco bezpiecznie, aby
podejmować ryzyko.
Trudno mi jest prosić innych członków zespołu
o pomoc.
Nikt z zespołu nie działałby celowo w sposób,
aby zniweczyć moje wysiłki.
Moje unikalne umiejętności i mocne strony są
cenione i wykorzystywane w tym zespole.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Złożony system adaptacyjny, jakim jest organizacja,
wymaga zarządzania z perspektywy całości, a nie
optymalizacji poszczególnych jego elementów.
Dlatego też coraz więcej menedżerów, w tym
również specjalistów HR, podziela zdanie, że
tradycyjne systemy oceny pracowniczej nie speł-
niają swojej roli, a co gorsza – zabijają motywację
wewnętrzną pracowników oraz współpracę zespo-
łową.Wymuszają hierarchiczne myślenie, które
nasila strach, tłumi transparentność i zaufanie,
zmniejsza odpowiedzialność, zaangażowanie
i kreatywność oraz napędza rywalizację.
W tej sytuacji jednym z kluczowych czynników
sukcesu będzie wdrożenie mechanizmu efektywnej
informacji zwrotnej. Jednak częsty, uczciwy i przy-
jazny feedback wymaga stworzenia odpowiedniej,
zbudowanej na fundencie zaufania kultury
organizacyjnej, a to wymaga od organizacji goto-
wości do zmiany. Zmiana dotyczy także pracow-
ników, którzy również mogą nie być gotowi do
przejęcia odpowiedzialności oraamz udzielania
i otrzymywania regularnej i uczciwej informacji
zwrotnej. Każdy znas boryka się z wyzwaniem
brania na siebie odpowiedzialności, dlatego ważne
jest wsparcie ze strony organizacji i przygotowanie
pracowników do współodpowiedzialności.
Szczególnie Polacy mają z tym problem: „Mamy
bardzo emocjonalne podejście do naszych działań, nie
lubimy krytyki, wszechobecne jest narzekactwo i dar
szukania wytłumaczeń oraz winnych”– pisze
Arkadiusz Hajduk w artykule zatytuowanym „Firmy
tracą fortuny na braku koncentracji pracowników na
rezultatach biznesowych” (Personel PLUS 2013/12).

Kilka wskazówek:
Ponieważ ludzie potrzebują informacji zwrotnej z
różnych źródeł, a ta z rezultatów pracy jest
pozbawiona subiektywizmu, dlatego jest łatwiej
przyjmowana przez odbiorcę.
Filtr, jakim jest osoba trzecia, wpływa negatywnie
na jakość informacji zwrotnej, dlatego menedżer
nie jest najlepszą osobą do jej przekazywania.

6

Częsty, uczciwy
i przyjazny feedback
wymaga stworzenia

odpowiedniej,
zbudowanej na

fundamencie zaufania
kultury organizacyjnej, a

to wymaga od
organizacji gotowości

do zmiany.
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Nauczenie ludzi przyjmowania informacji
zwrotnej wpłynie na jej skuteczność.
Wzrost motywacji dzięki informacji zwrotnej
jest uzależniony od sytuacji, metody oraz tego,
kto jej udziela i kto ją otrzymuje
Zarówno pozytywny, jak i negatywny feedback
może być demotywujący, jeśli brak w nim
szacunku, nie został udzielony bezpośrednio i
w odpowiednim czasie.

Pomocne pytania:
Co zrobiłem co pomogło ci w tym tygodniu?
Co zrobiłem co nie pomogło (chociaż moją
intencją było pomóc)?
Czego potrzebujesz ode mnie?
Co jest dla ciebie ważne?

Udzielaj negatywnej informacji zwrotnej stosując
komunikat „ja”–według schematu zaproponowa-
nego przez porozumienie bez przemocy: FAKTY–
EMOCJE – POTRZEBY– PROŚBA.

Obiecałeś dostarczyć raport w piątek, dziś jest
wtorek, a ja go jeszcze nie otrzymałam (FAKT).
Jestem wkurzona/czuję złość (EMOCJE), gdyż
obiecałam klientowi, że otrzyma go rano w
poniedziałek, a mam potrzebę dotrzymywania
obietnic/jest to dla mnie ważne. Czy następnym
razem mógłbyś mnie poinformować wcześniej,
jeśli nie będziesz mógł zobowiązania dotrzymać.
(PROŚBA).

Docenianie
Pochwały wzmacniają uzależnienie od opinii innych
ludzi, sprawiają, że oglądamy się na to, co inni
powiedzą ~Jesper Juul
„Pozytywna ocena drugiego człowieka, jego działań i
wyników tych działań to klasyczna pochwała. Mówi-
my: pięknie, świetnie, jesteś super, stylowe ubranie,
ładny ogród, ty to umiesz urządzić wnętrze, jesteś
niezłym analitykiem,wspaniały z ciebie mówca – to
oceny. Takie ramki, z których nie ma, jak wyjść. Ramki
związane z zasługiwaniem na akceptację – czyli
pochwały. Pochwały sprawiają, że gramy w grę „kto
jest lepszy i bardziej zasłużył na…?” Że uzależniają, że
osłabiają motywację wewnętrzną, że zabijają zdrowe
poczucie własnej wartości, działając na samoocenę,
zamiast na świadomość wartości i że powodują
zewnątrzsterowność – o tym pisze cała rzesza
autorów.”

Więcej na temat porozumienia
bez przemocy (Non Violent
Communication – NVC), podejścia
do komunikacji zaproponowanego
przez Marshalla Rosenberga,
znajdziesz w kursie online Agile
Leadership Navigator Krok 3,
odcinek 3 o komunikacji
empatycznej.
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Skoro pochwały uzależniają, jak doceniać, żeby
wzmacniać motywację wewnętrzną –wewnątrz-
sterowność?
Jurgen Appelo w swojej książce Managing for
Happiness podaje kilka prostych strategii
wzmacniania motywacji wewnętrznej:

Nie obiecuj nagrody wcześniej. Zamiast
„jeśli… to”, zastosuj „teraz… gdy”. Czyli zamiast
„jeśli wykonacie ten plakat, to pójdziemy do
kina” możemy powiedzieć: „Teraz gdy
wykonaliście ten plakat idziemy do kina”.

Stosuj małe nagrody. Czasami ludzie
oczekują potencjalnej nagrody i nic z tym nie
możemy zrobić. W takich przypadkach,
według badań, duże nagrody mogą obniżyć
wydajność. Jednak przy niewielkich
nagrodach ryzyko obniżenia produktywności
jest znikome. (za: Fleming, The Bonus Myth)

Nagradzaj ciągle, a nie tylko raz.Nie czekaj
na koniec projektu, każdy dzień może mieć
jakiś powód do świętowania. (za McCrimmon,
Celebrating Success)

Nagradzaj publicznie, a nie prywatnie. Każdy
powinien rozumieć, co jest nagradzane, a
celem nagród jest docenienie dobrych
praktyk oraz sprawienie, żeby ludzie czerpali
radość z pracy, którą wykonują. Aby to
osiągnąć, regularne publiczne
podziękowania działają lepiej niż te
prywatne. (za: Alberg, How to Celebrate
Success)

Nagradzaj zachowania, nie rezultaty.Wyniki
można osiągnąć na skróty, podczas gdy
zachowania dotyczą ciężkiej pracy i wysiłku.
Kiedy skupiasz się na zachowaniach, na które
się umówiliście, ludzie uczą się tych
zachowań. Kiedy skupiasz się wyłącznie się
na rezultatach, ludzie mogą nauczyć się
oszukiwać. (za: Fleming, The Bonus Myth)

Nagradzaj współpracowników, nie
podwładnych. Nagradzać nie powinni
wyłącznie przełożeni. Stwórz środowisko, w
którym ludzie nagradzają się nawzajem,
ponieważ współpracownicy często wiedzą
lepiej, którzy koledzy, czy które koleżanki
zasługują na uznanie. (za: Tynan, Reward
Employees).

Każdy powinien
rozumieć, co jest

nagradzane, a celem
nagród jest docenienie
dobrych praktyk oraz

sprawienie, żeby ludzie
czerpali radość z pracy,

którą wykonują.
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Forma ma znaczenie

Do rozwoju potrzebujemy negatywnej informacji
zwrotnej, ale tak samo ważna jest pozytywna. Czy
jednak informacja oceniająca typu: „szkolenie było
świetne”, „jesteś świetnym trenerem”, „rewelacyjne
wystąpienie”, tak samo jak: „nudne szkolenie” ma
jakiekolwiek znaczenie? Raczej nie, co nie oznacza,
że nie potrzebujemy docenienia i pozytywnej
informacji zwrotnej. Wręcz przeciwnie, jest ona
bardzo ważna, dlatego warto zwrócić uwagę na
formę i konstruować komunikat „ja” oraz podawać
konkretne fakty. Kilka przykładów:

„Gosiu lubię z tobą pracować, bo dajesz mi
autonomię” zamiast „Gosiu jesteś świetnym
szefem, super się z tobą pracuje.
„Gdy nie mam autonomii, moja motywacja
spada” zamiast „Ograniczasz mnie” czy „Nie
dajesz mi autonomii”.
„Ważne jest dla mnie, aby rozumieć jak moja
praca wpływa na większy cel, dzięki czemu
jestem w stanie dostarczyć lepiej dopasowane
rozwiązanie” zamiast „Nie jasno/za mało
komunikujesz cele firmy, więc nie jestem w
stanie dostarczyć odpowiedniego rozwiązania”.
„Cenię w tobie to, że zawsze jesteś ze mną
szczera, niezależnie jak trudna jest sytuacja”
zamiast ”jesteś świetnym szefem”.
„Podoba/Nie podoba mi się to rozwiązanie, gdyż
adresuje/nie adresuje problem/u X, któremu
nadaliśmy najwyższy priorytet” zamiast
„rewelacyjne/beznadziejne rozwiązanie”.

Przez najbliższy tydzień lub dwa obserwuj członków
zespołu i jeśli zauważysz zachowania, które są
szczególnie pożądane – np. zgodne zasadami
zapisanymi wKontrakcie, doceniaj je poprzez
wyrażenie podziękowań, w obecności innych osób.
Na przykład: „Dziękuję, że pozwoliłeś wykonać mi to
zadanie samodzielnie, dzięki autonomii, którą mi dałeś
moje zaangażowanie wzrosło.”
Wykonuj to ćwiczenie do czasu aż przyłapywanie ludzi
na pożądanych zachowaniach stanie się nawykiem.

Ćwiczenie: Przyłapuj ludzi
na pożądanych zachowaniach

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Wybierz prawdziwą sytuację lub porozmawiaj na temat
opóźnienia w przygotowaniu raportu. Przygotuj kilka
wariantów wypowiedzi, wypowiedz je na głos, jeśli
widzisz potrzebę, to popraw. Poproś życzliwą ci osobę
o pomoc wćwiczeniu w parze.Wybierz wariant, który
brzmi w Twoich ustach najbardziej naturalnie –
wykorzystaj go przy udzielaniu informacji zwrotnej w
realnej sytuacji. Zastosuj porozumienie bez przemocy,
przechodząc kolejne kroki.

Krok 1: Fakt: Opisz fakty precyzyjnie, unikając
oceny drugiej strony np. Przyszedłeś na spotkanie
15 minut po umówionym terminie (zamiast
negatywnej oceny osoby „zawsze się spóźniasz”).

Krok 2: Uczucie: Wyraź swoje uczucia np. ….
W związku z tym czuję frustrację i złość, ponieważ…

Krok 3: Potrzeba: Nazwij Twoje potrzeby np.
…bardzo potrzebuję / oczekuję np…. dotrzymywania
zobowiązań.

Krok 4: Prośba: poproś o konkretne działanie. Nie
żądaj, ale poproś („Czy mógłbyś to zrobić proszę?”
A nie: „Zrób to proszę”) np. Czy możesz… np.
dotrzymywać umów na przyszłość?

Ćwiczenie: Udzielanie
informacji zwrotnej

Jeśli nie wykonałeś
tego ćwiczenia

w Kompasie Lidera 3
wykonaj je teraz -
udziel negatywnej
informacji zwrotnej
koledze/koleżance

z zespołu.

Przeczytaj

• Marshall B. Rosenberg
“Porozumienie bez

przemocy”

• Martha Davis, Matthew
McKay, Patrick Fanning
“Sztuka skutecznego
porozumiewania się”

Dodatkowe materiały

Jak udzielać wartościowej
informacji zwrotnej

Motywacja wewnętrzna
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1. Stwórz i monitoruj poczucie sensu i celu – Piramida
Sensu

Poczucie celu i jasne zrozumienie tego, w jaki sposób
zespół przyczynia się do ogólnych celów organizacji,
pomaga budować poczucie jedności i zapewnia
kierunek i motywację członków zespołu.Włącz
regularne monitorowanie poczucia sensu w proces
funkcjonowania organizacji. Wykorzystaj do tego
Piramidę Sensu.
Korzystając z poniższej skali, oceń obecną sytuację, w tym
miejsca do rozwoju:
1= Rzadko to robię 2= Czasami to robię 3= Często to robię
Organizacja
____ Pomagam zespołowi w jasnym zrozumieniu celów
naszej organizacji – zarówno na poziomie firmy i jak i
zespołu.

____ Komunikuję jasną wizję organizacji – dokąd
zmierzamy; dokąd dążymy - jako firma i jako zespół.

____ Komunikuję, żyję zgodnie i wzmacniam zestaw
wartości, którymi kieruje się firma i my jako zespół.

Relacja z organizacją
____ Pomagam każdemu członkowi naszego zespołu
poczuć, że ma znaczenie.

____ Zachęcam do ciągłego doskonalenia i
innowacyjnego myślenia.

____ Zapewniam, aby każdy członek zespołu widział i
rozumiał większą całość, a nie tylko swój kawałek–
“big picture”.

Własne Ja
____ Tworzę miejsce pracy, w którym każdy członek
zespołu może funkcjonować zgodnie ze swoimi
osobistymi wartościami.

____ Stawiam członkom zespołu wyzwania, które są
motywujące i realistyczne.

____ Tworzę możliwości rozwoju oraz wspieram i
wzmacniam rozwój każdego pracownika.
____ Upewniam się, że członkowie zespołu mają
wszystko, czego potrzebują, aby osiągnąć cele.
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Relacja z innymi
____ Buduję poczucie wspólnoty w zespole.
____ Wspieram współpracę, pomaganie sobie nawzajem.
____ Dbam, aby klient zarówno zewnętrzny, jak i
zewnętrzny był cały czas w centrum uwagi.
____ Staram się, aby członkowie zespołu brali
odpowiedzialność i dotrzymywali obietnic.

2. Cele zespołowe

Definiując cele zespołu możemy to zrobić za
pomocą OKR-ów. OKR to skrót od angielskich słów
Objectives and Key Results, czyli “Cele i Kluczowe
Rezultaty”.

Definiując OKR-y należy pamiętać, że:
Cele powinny być ambitne. Trochę trudniejsze niż
zespół jest w stanie zrealizować, dzięki czemu ma
szansę zrealizować więcej niż zakładał.
Rezultaty muszą być mierzalne, a sposób mierzenia
rezultatów danego celu musi być prosty. Firma
Google np. korzysta ze skali 0 - 1.0.
Cel został osiągnięty, jeśli zespół zrealizował go w
60-70%. Jeśli cel jest ambitny to 100% będzie
wyzwaniem dla zespołu.
Nie jest to element programu oceny pracowniczej!

Definiowanie celów metodą OKR krok po kroku:
1. Wypisz wszystkie tematy/projekty, którymi chcecie
się zająć w perspektywie następnych miesięcy
(idealnie kwartału).

2. Wybierz 3 cele (objectives), które są dla was w
danej chwili najważniejsze.

3. Następnie ustal kilka (3-4) mierzalnych wskaźników
(key results), które pomogą wam śledzić ich
realizację.

4. Umów się jak często będziecie cele przeglądać.
Możesz skorzystać z tablicy wyników, na której
zamiast zadań pojawią się cele.

Źródło: R. Lepsinger, D, DeRosa:
Virtual Team Success. A Practical
Guide for Working and Leading

from a Distance

Przykład:

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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3. Zasady współpracy – Kontrakt Zespołu
Mając wspólną wizję i cele możemy przejść do
tworzenia zasad współpracy, inaczej kontraktu
zespołu (ang. Team Charter). Kontrakt to coś więcej
niż zdefiniowanie, kiedy się spotykamy, w jakich
godzinach pracujemy i czy możemy jeść przy
biurku. One oczywiście też mogą znaleźć się na
liście, natomiast kontrakt jest na trudne czasy,
więc warto pomyśleć o takich aspektach jak:
Wspólne wartości
Możemy skorzystać z wartości zwinnego zespołu:
zaangażowanie, skupienie, odwaga, szacunek,
transparentność opisanych w Przewodniku po
Scrumie (ang. ”Scrum Guide”).Warto jednak opisać
je konkretnymi zachowaniami, gdyż każdy z nas
może trochę inaczej rozumieć same słowa.
Poniżej kilka przykładów:

Kwestionuję, jeśli czuję, że członkowie zespołu
robią coś źle.
Zrobię wszystko, by zapewnić, aby nasze cele
zostały osiągnięte.
Sukces zespołu jest ważniejszy niż sukces
indywidualny.
Zawsze przychodzę na spotkania i warsztaty na
czas.
Tak szybko, jak zadanie jest gotowe, przechodzę
do następnego. Informuję moich kolegów, że jest
gotowe do odbioru i upewniam się, że zaczęli
nad nim pracę.
Zauważam, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i
oferuję ją.
Wzmacniam otwartą komunikację, nawet w
przypadku, gdy nie jest to wygodne.
Inni nie muszą domyślać się co czuję, dzielę się
tym z nimi.
Nie męczę się nad zadaniem więcej niż 30 minut
przed poproszeniem o pomoc.
Jestem transparentny, otwarcie mówię o swoich
obawach, czy słabych stronach.
Słucham z taką samą uwagą bez względu na to
kto mówi.
Konstruktywny konflikt jest potrzebny.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Zasady współżycia razem
Np. Nie trzymamy cuchnącego jedzenia w
lodówce.

Oczekiwania dotyczące komunikacji i współpracy
Plan Komunikacji
Logistyka: godziny pracy, czas trwania iteracji,
przerwy na lunch itp.

Etykieta konfliktu – jak podchodzimy do konfliktu?
Przykład: Konflikt to szansa, szczera i otwarta
dyskusja na ważne dla zespołu tematy, której
celem jest znalezienie najlepszych możliwych
rozwiązań w jak najkrótszym czasie.
Rozróżniamy ideologiczny konflikt od
personalnych sporów.
Podsycamy ideologiczny konflikt – nie
„parkujmy” trudnych tematów.
Powołujemy Ministra Konfliktu – odpowiada
za wzniecanie konfliktu.
Doceniamy konflikt – doceniamy, jak zespół
wejdzie w konflikt.

Etykieta dotycząca spotkań, proces i czas
odpowiadania na maile i wiadomości telefoniczne.

4. Role i odpowiedzialności

Jeśli chcesz, alby członkowie zespołu brali odpo-
wiedzialność za zadania, zacznij od zdefiniowania
i zakomunikowania ról np. w formie macierzy ról
i odpowiedzialności RACI.

Responsible–wykonawca – przynajmniej jedna
osoba w zadaniu
Accountable - odpowiedzialny– zawsze jedna
osoba w zadaniu
Consulted– osoba, z którą konsultujemy zadanie –
dowolna ilość osób (również brak)
Informed– poinformowany - dowolna ilość osób w
zadaniu (również brak)

Przykładowa macierz RACI
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO
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Wskazówki brania odpowiedzialności
Upewnij się, że rozumiesz rolę każdego członka
zespołu jak i swoją rolę, w tym kto odpowiada
za jakie działania oraz kto podejmuje jakie
decyzje.
Zaplanuj kurs na sukces, wyjaśniając
oczekiwania, kto jest odpowiedzialny i terminy
realizacji.
Opracuj plan i monitoruj go.
Zaplanuj regularne spotkania statusowe /
rozmowy.
Dotrzymuj obietnic i zobowiązań.
Bądź gotów prosić i otrzymywać pomoc.
Zdefiniuj proces monitorowania wydajności
zespołu
Zaoferuj wsparcie i zasoby, aby pomóc
członkom zespołu, którzy mogą wymagać
pomocy
Kiedy termin nie został dotrzymany lub
zobowiązanie nie zostało spełnione zamiast
obwiniania, zapytaj: co zrobiłem, co mogło
przyczynić się do tego problemu? Co można
zrobić, aby wszystko wróciło na właściwe tory?
Co mogę zrobić, aby zapobiec powtórzeniu się
tego zjawiska? Feedback wspierający.

5. Zasady komunikacji – Plan komunikacji

Zidentyfikuj preferencje i potrzeby dotyczące
komunikacji wśród interesariuszy, a następnie
dostosuj do nich komunikację. Następnie na ich
podstawie wypracujcie Plan komunikacji.

Wzorzec Planu komunikacji
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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6. Poznajmy się

Wybierz jedno z kreatywnych ćwiczeń, które
ułatwi zespołowi poznanie się np. „Market of
Skills” – Rynek Umiejętności. Nagranie znajdziesz
tutaj. To inspirujące i kreatywne ćwiczenie
pomoże zespołowi rozwinąć świadomość na
temat wspólnych umiejętności oraz obszarów, w
których poszczególni jego członkowie mogą
wspierać i kształcić się nawzajem. To również
dobry sposób docenienia kompetencji innych
oraz możliwość lepszego poznania się. Warto je
wykonać na początku drogi jako zespół, gdyż
głębokie relacje budują zaufanie, a zaufanie to
serce współpracy.

Każda osoba w zespole przygotowuje planszę ze
straganem:

Na ladzie wykładamy (wypisujemy lub
rysujemy) doświadczenia, kompetencje,
umiejętności i cechy, które uważamy, że
mogą przydać się w tym zespole czy
projekcie

Pod ladą umieszczamy wszystko co wiemy i
umiemy, ale uważamy, że niekoniecznie
przyda się w tej grupie

Trzecia część to rzeczy, których chcielibyśmy
się nauczyć od innych.

Następnie omówcie poszczególne plakaty.
Właściciel krótko prezentuje każdy z trzech
obszarów, apozostali wyrażają swój zachwyt
przyklejając np. post-ity z buźkami. Jeśli mamy
kompetencje i chcielibyśmy pomóc w jakimś
obszarze, to zgłaszamy swoje wsparcie dopisując
swoje imię. Dzięki temu ćwiczeniu nie tylko
poznaliśmy się lepiej, ale przede wszystkim
poznamy swój potencjał i zyskamy mentorów.

Przykładowe plakaty
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa

30

https://youtu.be/gsAf-AAR4As
https://youtu.be/gsAf-AAR4As


Monitorowanie wyników

Jasno zdefiniowane cele z mierzalnymi rezulta-
tami pomogą nam monitorować postęp. Zastosuj
takie narzędzie jak tablica zadań, wyników czy
celów, która może mieć formę tradycyjnej lub
elektronicznej tablicy. Zespoły zwinne wizuali-
zują postęp wykorzystując również wykresy
spalania pracy. Dostępne narzędzia: Jira, Asasna,
Redmine, Trello i wiele innych.

Przykład: Śledzenie postępu
prac w aplikacji Trello
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Przykład: Śledzenie postępu
prac w aplikacji Asana
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Przykład: Wykres spalania pracy
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO za: Prezentacja Alana
Gladmana podczas konferencji NTPM
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Arkusz doświadczeń

Poświęć chwilę, aby zapisać swoje wnioski
i przemyślenia z tego modułu. Czego się nauczyłeś?
Co wymaga utrwalenia lub powtórzenia? Co chciałbyś
przećwiczyć lub jaki temat chciałbyś zgłębić?

Poinformuj nas o tym, a zaplanujemy sesję w ramach
spotkań warsztatowych online – Agile Leadership
Clinic–Klinika Zwinnego Lidera. Informację
o najbliższej sesji otrzymasz e-mailem.

Wnioski z Kroku 4: Z kim podróżuję? Zwinny zespół,
który dostarcza nadzwyczajne rezultaty.

Zapamiętaj

Fundamentem pracy
zespołowej jest zaufanie.
Jest to klej zespołu, który
daje zespołowi poczucie
przynależności i odpowie-

dzialności za wspólny sukces.

Trzy podstawowe składniki
współpracy to: zaufanie,
wspólne zrozumienie

i głębia relacji.

Konflikt to szansa, szczera
i otwarta dyskusja na ważne
dla zespołu tematy, której
celem jest znalezienie
najlepszych możliwych

rozwiązań w jak najkrótszym
czasie.

Bezpieczeństwo psycholo-
giczne jest niezbędnym

i najistotniejszym
czynnikiem wpływającym na
efektywną pracę zespołów.

Tradycyjne systemy oceny
pracowniczej nie spełniają

swojej roli - zabijają
motywację wewnętrzną

pracowników oraz
współpracę zespołową.
W tej sytuacji jednym

z kluczowych czynników
sukcesu będzie stworzenie
kultury częstego, uczciwego
i przyjaznego feedbacku.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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DOTARŁEŚ DO KOŃCA KROKU CZWARTEGO.

GRATULUJEMY!

Zapraszamy cię do dalszego rejsu w kierunku
autentycznego, pełnego sensu życia - kolejne
kroki programu AGILE LEADERSHIP NAVIGATOR
znajdziesz na stronie kursy.agilepmo.pl.

Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i
uwagami.

Napisz do nas: kontakt@agilepmo.pl.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO w
rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana w
jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody AgilePMO.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Kusyk.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO

w rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana

w jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody AgilePMO.

www.agilepmo.pl

Wprowadzenie

„Zwinne przywództwo jest jak kierowanie statkiem podczas burzy,
szybka ciągła analiza warunków pogodowych, korekty wprowadzane
w szybkich sprintach, aby ostatecznie osiągnąć wyznaczony cel,
wypłynąć na spokojne wody”.

Remigiusz Burchard

Zapraszamy cię w podróż, podczas której odkryjesz
siebie, rozpoznasz teren, wyznaczysz kurs, dobie-
rzesz załogę, z którą stworzysz zespół i wprowa-
dzając regularne korekty wypłyniesz na wody
autentycznego, pełnego sensu życia.

Mój cel
Wyobraź sobie siebie za 10-15 lat: Gdzie jesteś?
Co robisz? Jakie życie wiedziesz? Jak się czujesz?
Co myślisz? Co mówisz?
Zwizualizuj i opisz - kim i gdzie jesteś teraz.
A następnie, gdzie chciałbyś być? Porównaj te dwa
obrazki i wyznacz swój azymut. Po czym poznasz,
że zrealizowałeś swój cel? Co się zmieni?
Przywództwo to droga, a nie cel, więc nie martw
się, jeśli w trakcie podróży zmienisz azymut.
Reguły, rutyny i cele niech staną się wyłącznie
twoim przewodnikiem. Nie trzymaj się ich sztywno,
tylko uważnie obserwuj otoczenie i zwinnie się
do niego dostosowuj.

Moje osobiste kryteria sukcesu
Po czym poznasz, że zrealizowałeś swój cel?
Co się zmieni?
Odwróć porządek i postaw na dobre, szczęśliwe
życie, którego efektem może stać się uznanie,
sukces, bogactwo i miłość. Szczęście natomiast
niech będzie twoje osobiste, zdefiniowane przez
ciebie, a nie otoczenie.
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JA TERAZ

GDZIE JESTEM?

CO ROBIĘ?

JAKIE ŻYCIE WIODĘ?

JAK SIĘ CZUJĘ?

CO MYŚLĘ I MÓWIĘ?

JA ZA 10-15 LAT
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Jakie podejmę kroki?
Plan działania

KOMPAS L IDERA
KROK

AGENDA
Kliknij i przejdź do strony

Zostań swoim coachem – rozwój
potencjału samoregulacji 1

Indywidualny plan działania 8

Retrospektywa 15

5.

Dla kogo jest ten krok?
• liderów i menedżerów, którzy chcą lepiej
przewodzić innym oraz kierować
organizacjami;

• Agile Coachów, Scrum Masterów, Product
Ownerów, Project i Program Managerów,
Interim Managerów, którzy chcieliby podnieść
swoje kompetencje przywódcze

• wszystkich zainteresowanych rozwojem w
obszarze zwinnego i turkusowego
przywództwa.

Cele i korzyści:
W piątym kroku:

• zaplanujesz swoją podróż i wykonasz
pierwszy krok

• dowiesz się, w jaki sposób rozwijać
odporność psychiczną

• poznasz narzędzia, które ułatwią zmianę
azymutu, jeśli uznasz to za konieczne.
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Zostań swoim coachem –
rozwój potencjału

samoregulacji

Lider daje wsparcie innym ludziom szczególnie w
dzisiejszym świecie pełnym niepewności
i niejednoznaczności. Ruszając w rejs ku zwinnemu
przywództwu warto pamiętać, że jedyną pewną
rzeczą jest zmiana i tym, czego liderzy najbardziej
potrzebują, jest umiejętność radzenia sobie ze
zmianami, które mogą być trudne, często
niespodziewane i niepożądane.W mierzeniu się
zwyzwaniami i niepewnością może pomóc
rezyliencja.

Czym jest rezyliencja?
Rezyliencja (ang. resilience, określana także jako
odporność, elastyczność, sprężystość czy prężność
psychologiczna) to umiejętność dostosowywania
się do zmieniających się warunków - adaptacja
wstosunku do otoczenia, wiąże się z plastycz-
nością umysłu, zdolnością do odzyskiwania
utraconych lub osłabionych sił i odpornością na
działanie szkodliwych czynników. Jest to również
zdolność do regeneracji po urazach psychicznych
oraz do zachowania spokoju i kontynuowania
działania w obliczu przeciwności.
Co charakteryzuje odpornych psychicznie? Osoby
odporne lepiej radzą sobie z wyzwaniami, takimi
jak ciągłe zmiany zarówno w organizacji jaki
i w jej w otoczeniu, duże obciążenie pracą, stale
zmieniające się priorytety, napięte terminy, trudne
i burzliwe spotkania oraz nieustanna konkurencja
na rynku.
Niektórzy ludzie lepiej radzą sobie w takich
sytuacjach, ale odporność nie jest cechą, która
charakteryzuje niektóre osoby, a innych nie. To nie
tylko umiejętność, ale też aktywny proces stawa-
nia się bardziej odpornym. Okazuje się, że każdy
z nas może nauczyć się, jak zwiększyć swoją
zdolność do radzenia sobie, prosperowania
i rozwoju, nawet gdy sytuacja staje się trudna.

1

Każdy z nas może
nauczyć się, jak
zwiększyć swoją
zdolność do radzenia
sobie, prosperowania
i rozwoju, nawet gdy
sytuacja staje się
trudna

1
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Przeczytaj każde ze zdań znajdujących się poniżej i
określ, w jakim stopniu odnosi się ono do ciebie:

1. Jestem hojny w stosunku do moich przyjaciół.

2. Szybko dochodzę do siebie, kiedy zostanę
przestraszony albo zaskoczony.

3. Lubię mieć do czynienia z nowymi i nietypowymi
sytuacjami.

4. Zazwyczaj udaje mi się wywrzeć na innych korzystne
wrażenie.

5. Lubię próbować nowych potraw, których nigdy
wcześniej nie jadłem.

6. Jestem uważany za osobę bardzo energiczną.

7. Lubię chodzić różnymi drogami do znajomych miejsc.

8. Jestem bardziej ciekawy różnych rzeczy niż większość
ludzi.

9.Większość ludzi, których spotykam, jest sympatyczna.

10. Zazwyczaj dokładnie muszę coś przemyśleć, zanim
zacznę działać.

11. Lubię robić nowe i różnorodne rzeczy.

12. Moje życie codzienne pełne jest spraw, które mnie
interesują.

13. Określiłbym siebie jako osobę o dość "silnej"
osobowości.

14. Dość szybko opanowuję złość na innych.

Im więcej pozytywnych odpowiedzi, tym wyższy
poziom rezyliencji.

Jak rozwijać rezyliencję w pracy?
Zadbaj o odporność fizyczną: sen, odżywianie,
sprawność fizyczną
Osoby zdrowe i sprawne lepiej znoszą przedłu-
żający się stres. Odpowiednia jakość i długość snu,
pozwala na regenerację całego organizmu, pomaga
zachować zdrowie i formę, korzystnie wpływa na
pamięć i koncentrację, a także ułatwia zapamię-
tywanie i uczenie się nowych rzeczy. Fizyczna
aktywność wzmacnia serce, obniża ciśnienie,
redukuje niepokój i depresję a także wpływa
korzystnie na jakość snu. Ćwiczenia podnoszą
również poziom niektórych neuroprzekaźników

Ćwiczenie: Zmierz swoją
rezyliencję

Źródło: Kaczmarek, Ł. (2011).
Kwestionariusz Sprężystości

Psychicznej – polska adaptacja Ego
Resiliency Scale. Czasopismo

Psychologiczne, 2.
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wpływając zarazem na stan naszego mózgu i jego
funkcjonowanie.
Rozwijaj samoświadomość
Wzmacnianie wglądu emocjonalnego ściśle wiąże
się z rozwojem swojej inteligencji emocjonalnej.
Osoby z wysoka samoświadomością mają dostęp
do pełnego zakresu emocji, których doświadczają,
od negatywnych do pozytywnych i rozumieją ich
wpływ na siebie. Biorą również pod uwagę
konsekwencje swoich własnych reakcji i zachowań
oraz jaki wpływ ich własne działania mogą
wywierać na innych.
Korzystaj z autorefleksji
Refleksyjność to kolejny sposób na budowanie
odporności w pracy, ponad to może służyć jako
bufor przed skutkami stresu. Świadomość
możliwych wyzwalaczy stresu pozwoli przygotować
się i zebrać zasoby, aby lepiej sobie z nimi radzić.
Kiedy, dzięki świadomej uważności i autorefleksji
nauczysz się rozpoznawać, że dana sytuacja będzie
szczególnie trudna, możesz wtedy przygotować się
na nią – zadbać o odpowiednie zasoby i poszukać
wsparcia.
Szukaj swojego obszaru wpływu
Poświęcaj swój czas i energię na rzeczy i
wydarzenia, nad którymi masz kontrolę. Kiedy
skoncentrujesz swoje wysiłki na tym, na co możesz
mieć największy wpływ, poczujesz moc i większą
pewność siebie. Osoby, które spędzają czas
martwiąc się o rzeczy, na które nie mają wpływu,
często czują się zbyt zagubione, bezradne i
bezsilne, aby podjąć konstruktywne działania.
Buduj sieć wsparcia społecznego
Potrzeba więzi z innymi ludźmi jest jedną z
podstawowych dla każdego człowieka. Są badania,
które pokazują, że okazanie życzliwości powoduje
zmiany fizjologiczne i to od razu: spada ciśnienie
krwi, poziom kortyzolu, pobudzony pod wpływem
stresu organizm uspokaja się, wydzielają się
endorfiny– hormony szczęścia oraz oksytocyna,
która się wiąże z zaufaniem i poczuciem bliskości.
Dlatego warto rozwijać dobre relacje ze
współpracownikami czy innymi osobami w swoim
otoczeniu, kluczowa jest empatia i współczucie.

Osoby, które spędzają
czas martwiąc się o
rzeczy, na które nie
mają wpływu, często
czują się zbyt
zagubione, bezradne i
bezsilne, aby podjąć
konstruktywne
działania.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Ucz się postrzegać sytuacje jako wyzwania a nie
zagrożenia

Stres i zmiana są częścią życia. Sposób, w jaki
interpretujemy wydarzenia i reagujemy na nie, ma
duży wpływ na to, jak stresujące są dla nas. Możesz
nauczyć się postrzegania trudności jako wyzwanie,
a nie jako wydarzenie paraliżujące, a także
traktować swoje niepowodzenia i błędy jako lekcje,
z których można się czegoś nauczyć i jako okazję
do rozwoju. Pomoże w tym rozwijanie nastawienia
na rozwój w przeciwieństwie nastawienia na
stałość zgodnie z koncepcją Carol Dweck.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Reakcja organizmu na:

Zagrożenie Wyzwanie
Aktywuje się ciało
migdałowate odpowiedzialne
za strach, to z kolei stymuluje
przysadkę inadnercza do
produkcji adrenaliny oraz
kortyzolu - hormonu stresu, co
prowadzi do wzrostu ciśnienia,
podniesienia się poziomu
glukozy we krwi i narastania
lęku.

Rośnie poziom hormonu
wzrostu, podnosi się poziom
insuliny i innych substancji
sprzyjających odnowie komó-
rek, relaksacji i efektywnemu
wykorzystaniu energii. Osoba
jest spokojna, skoncentrowana
i wzmocniona.

Nastawienie na rozwój (ang. growth mindset) vs. nastawienie na stałość (ang. fixed
mindset)
Carol Dweck na podstawie wieloletnich badań sformułowała koncepcję, że ludzie
prezentują dwa różne zestawy przekonań dotyczące poziomu inteligencji, zdolności
czy cech charakteru.
Nastawienie na stałość (czasem określane jako nastawienie na trwałość) wiąże się z
przekonaniem, że każdy rodzi się z określonym zestawem cech i talentów i nie mamy
możliwości ich zmiany, a sukces możemy osiągnąć tylko w tej dziedzinie, w której
mamy uzdolnienia. Takie osoby nie tolerują błędów, krytyki czy niepowodzeń -
szukają raczej ze strony innych ludzi potwierdzenia swoich uzdolnień czy
inteligencji wybierając zadania, które są dla nich łatwe i nie wymagają wysiłku.
W przypadku nastawienia na rozwój, wierzymy, że każdy może rozwijać swój
potencjał poprzez naukę i wysiłek. Nie ma potrzeby potwierdzenia swoich talentów
czy inteligencji przez innych ludzi. W rezultacie takie osoby są bardziej skłonne do
podejmowania nowych wyzwań, słuchania negatywnych opinii i popełniania błędów,
ponieważ postrzegają je jako okazje do uczenia się i rozwoju.
W różnych obszarach życia i sytuacjach możemy prezentować różne poziomy obu
nastawień. Najważniejsze, że nastawienie możemy zmieniać–wystarczy już sama
świadomość ich istnienia, obserwacja siebie i świadome wykorzystywanie
nastawienia na rozwój.



Szukaj sensu i znaczenia w tym, co robisz
Znalezienie sensu w pracy i poczucie, że praca ta
przyczynia się do większego dobra, prowadzi do
większego zaangażowania i może chronić przed
skutkami stresu, dzięki postrzeganiu nawet
stresujących sytuacji jako mających pozytywne
aspekty lub prowadzących do potencjalnych
korzyści. Zaangażowanie nie ogranicza się tylko do
pracy i realizacji celów, ale również do
angażowania się wrelacje z innymi ludźmi oraz
sprawy, na których nam zależy oraz nasze wartości.

Wyrabiaj w sobie nawyk uczenia się przez całe
życie
Warto traktować problemy jako proces uczenia się i
rozwijać nawyk wykorzystywania wyzwań jako
okazji do zdobycia lub opanowania umiejętności i
osiągania sukcesów. Mózg przekształca się podczas
całego życia, a uczenie się jest kluczem do
utrzymania plastyczności mózgu. Sprzyja ono
powstawaniu nowych połączeń między komórkami
nerwowymi oraz tworzeniu się nowych komórek
nerwowych wobszarach, które mogły zostać
zniszczone przez stres.

Świadomie decyduj o swojej odpowiedzi na to, co
się wydarza
Poddanie się negatywnym emocjom po złośliwej
krytyce lub unieważnieniu naszego wkładu w
ważny projekt jest łatwe, bo reagowanie jest
instynktowne i napędzane emocjami. Pozwól sobie
przetworzyć początkowe emocje, czy będzie to
smutek, złość albo zniechęcenie.Ważne, aby nie
koncentrować się na tym zbyt długo i pójść dalej,
aby zamiast natychmiastowej reakcji, zastanowić
się nad tym, co się wydarzyło i wybrać świadomą
odpowiedź na to. Pomocna w tym będzie uważność
(więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w Kroku
3 kursu online Agile Leadership Navigator).

Okazuj sobie współczucie
To normalne, że będziesz popełniać błędy, napotkać
trudności, możesz być zdenerwowany czy czuć się
źle. Pretensje do siebie za nadmierną reakcję lub
nadmierne emocje przyczyniają się tylko do
zwiększenia obciążeń, których doświadczasz.
Odpuść sobie, daj trochę czasu. Bycie odpornym
nie oznacza, że musisz nieustannie stawiać czoła
przeciwnościom. Taka postawa pozwala też na
większą empatię i współczucie w stosunku do
innych.

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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„Kiedy jedne drzwi się
zamykają, drugie się
otwierają; ale często

patrzymy tak długo i z
takim żalem na

zamknięte drzwi, że nie
widzimy tych, które się

dla nas otworzyły.”
~ Alexander Graham Bell

Ćwiczenie: Kiedy jedne drzwi
się zamykają, drugie się

otwierają

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Rozwijaj pozytywność
Przyjmując pozytywne nastawienie w pracy, jesteś
w stanie lepiej przystosować się do przeciwności,
a także zachować poczucie kontroli. Ważne jest
także pozytywne spojrzenie na siebie. Rozwijanie
wiary w umiejętność rozwiązywania problemów i
zaufanie do siebie, zamiast zwątpienia i
koncentracji na niepowodzeniach, sprawia, że
nasze myślenie działa na naszą korzyść. Aby to
wzmocnić, warto świętować swoje sukcesy. Możesz
poświęcić trochę czasu na koniec każdego dnia,
aby przeanalizować, co poszło dobrze. To buduje
nawyk poszukiwania pozytywności, zamiast
rozpamiętywania negatywności i porażek.
Nawet stosunkowo samoświadomi i emocjonalnie
silni liderzy mogą być czasem zaskoczeni
niespodziewanymi wydarzeniami i wyzwaniami.
Jednak nauczenie się zdrowych sposobów radzenia
sobie z przeciwnościami, wykorzystując powyższe
umiejętności, które budują rezyliencję, może
pomóc lepiej sobie radzić i szybciej odzyskiwać
siły, a przynajmniej zacząć podążać we właściwym
kierunku.

Pomyśl o czasie w swoim życiu, kiedy ktoś cię odrzucił,
przegapiłeś coś ważnego lub upadł wielki plan. To
byłyby momenty twojego życia, w których drzwi się
zamykały. Zastanów się teraz, co stało się później: jakie
drzwi otworzyły się później? Co by się nigdy nie
wydarzyło, gdyby pierwsze drzwi się nie zamknęły?
Zapisz te doświadczenia w poniżej (zapisz jak najwięcej
doświadczeń, które przyjdą ci do głowy).
Drzwi, które się przede mną zamknęły, to:

Nowe drzwi, które mi się otworzyły, to:

Teraz zastanów się nad swoimi doświadczeniami i
odpowiedz na następujące pytania:
Co doprowadziło do zamknięcia drzwi? Co pomogło ci
otworzyć nowe drzwi?



Ile czasu zajęło ci uświadomienie sobie, że nowe drzwi
są otwarte?

Czy łatwo lub trudno było ci uświadomić sobie, że nowe
drzwi są otwarte?

Co przeszkodziło ci zobaczyć nowe otwarte drzwi?

Co możesz zrobić następnym razem, aby wcześniej
rozpoznać nową możliwość?

Jakie były skutki zamknięcia drzwi? Czy to trwało długo?

Czy to doświadczenie przyniosło coś pozytywnego?

Jakich mocnych stron użyłeś w tej sytuacji?

Co teraz oznaczają dla ciebie zamknięte drzwi? Czego
się nauczyłeś z zamykania drzwi?

Czy jest więcej miejsca na rozwój dzięki tego typu
doświadczeniom?

Czy są zamknięte drzwi, które nadal chcesz widzieć jako
otwarte?

Teraz pomyśl o wszystkich ludziach, którzy pomogli ci
otworzyć drzwi w przeszłości. Co oni zrobili, żeby ci
pomóc? A co mógłbyś zrobić, żeby pomóc innym?

Przeczytaj

• Glenn R.Shiraldi “Siła
rezyliencji”

• Carol Dweck “Nowa
psychologia sukcesu”

• Barbara Fredrickson
“Pozytywność”

• Martin Seligman “Pełnia
życia”

• Kristin Neff “Jak być dobrym
dla siebie”

• Daniel Goleman
“Inteligencja Emocjonalna”

Dodatkowe materiały

Resilience in the workplace

Developing a Growth Mindset with
Carol Dweck

Od samokrytyki do
samożyczliwości

Źródło: www.positivepsychology.com

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Planowanie pomaga nam skupić się na tym co dla
nas ważne - wyznaczyć kierunek podróży, w którą
wyruszysz i zmienisz, jeśli uznasz, że jest taka
potrzeba (zwinność).
Zolatan Vardy podczas swojego wystąpienia na
konferencji Infoshare 2020 zachęcił do wytyczania
celu podróży (ang. destination planning) i jako
korzyści, oprócz skupienia, wymienił pewność
siebie w podejmo-waniu decyzji, możliwość
śledzenia postępu oraz motywację. Podejście to
wykorzystasz dla wytyczenia celu dla siebie,
zespołu czy organizacji.
Pomocne pytania:

Dokąd chcę zabrać siebie?
Dokąd chcę zabrać organizację, którą tworzę
lub w której pracuję?

W celu osiągniecia wzrostu – indywidualnego czy
organizacyjnego, ważne jest połączenie skupienia
(planowanie) i zwinności (realizacja). Zwinność
umożliwi nam szybką i ciągłą analizę warunków
izmianę kierunku.

2

Rys. 5.1. Korzyści z planowania

Źródło: Wystąpienie Zolatana Vardy
na konferencji Infoshare 2020

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Wróć do agendy



Zasada 70/20/10
Kiedy planujesz swój rozwój i rzeczywiście chcesz
nabyć nowe kompetencje, pamiętaj o podejściu
70/20/10. Najszybciej uczymy się w praktyce - 70%
(np. praca w projekcie), w 20% od innych
(mentoring, coaching, networking), a w 10%
uczestnicząc w szkoleniu (wykłady i warsztaty) czy
czytając książki. Przygotowując swój plan rozwoju
nie przywiązuj się za bardzo do procentów tylko
zwróć uwagę na proporcje.

70% -nauka w praktyce
Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez
działanie, czyli kiedy:
Jesteś częścią projektu lub grupy roboczej.
Jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za
jakieś zadanie.
Jesteś oddelegowany do innego zadania.
Powierzono Ci ambitne zadanie.

Kilka wskazówek dla przyszłych liderów projektów
czy zespołów:

Poszukaj możliwości moderowania sesji
dotyczącej definiowania celów, podejmowania
decyzji, rozwiązywania problemów czy
generowania pomysłów.
Zdefiniuj jakieś istniejące zadanie, projekt,

Rys. 5.2. Zasada 70/20/10

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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proces, który rozwiązuje problem lub
usprawnia pracę, a następnie weź
odpowiedzialność za jego realizację.
Dołącz jako członek do innego zespołu, który
pracuje nad rozwiązaniem problemu czy
usprawnieniem procesu.
W wielu organizacjach działają społeczne
grupy zadaniowe, np. charytatywna,
ekologiczna czy inna. Są one świetną okazją do
rozwoju - dołącz do jednej z nich i poprowadź
projekt w jej imieniu.
Czy wiesz, że wielu project managerów
projektów społecznych, na przykład Summer/
Winter English Camp została certyfikowanymi
project managerami? Projekty społeczne to
świetna okazja do zdobycia doświadczenia, a
dodatkowo zyskujesz poczucie, że zmieniasz
świat.

20% - nauka od innych
Również wymiana doświadczeń to świetna okazja
do rozwoju. Coaching, mentoring czy regularna
informacja zwrotna, to elementy, których nie może
zabraknąć, jeśli chcemy rzeczywiście się czegoś
nowego nauczyć.

Kilka wskazówek:
Rozmawiaj na temat wyzwań w projektach
i zespołach z innymi liderami, zarówno
pracującymi w Twojej organizacji jak i poza nią.
Umów się na kawę, lunch czy wykorzystaj
przerwę podczas warsztatów i spotkań.
Weź udział w konferencji czy seminarium
branżowym, zarówno jako uczestnik jak
i prelegent. To świetna okazja, żeby podzielić
się swoimi doświadczeniami, zapoznać się
z najnowszymi trendami oraz uzyskać feedback
od bardziej doświadczonych kolegów
i koleżanek po fachu. Spotkania i konferencje
branżowe są też dobrą okazją do znalezienia
mentora czy coacha.
Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby
został Twoim mentorem lub coachem. Często
stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla
swoich członków. Dowiedz się więcej na ten
temat kontaktując się np. z Project Manage-
ment Institute® (www.pmi.org.pl) lub dołącz do
Change Management Institute (www.change-
management-institute.com) i skorzystaj zGlobal
Virtual Mentoring Program.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Niektóre studia podyplomowe oferują
mentoring indywidualny w ramach swoich
programów.

10 % - formalna edukacja
Nie możemy też zapomnieć o formalnej edukacji –
warsztaty, szkolenia, książki czy artykuły, to świetna
okazja do uporządkowania lub nabycia nowej
wiedzy i umiejętności. Ma ona jednak sens
wyłącznie, jeśli to, czego się nauczyliśmy,
zastosujemy w praktyce.

Cele

Cele mogą być:
• krótko- lub długoterminowe
• duże lub małe
• związane z pracą lub życiem osobistym
• związane z tobą lub innymi ludźmi czy
otoczeniem
• poufne lub publiczne

Cele mogą być też związane z różnymi obszarami:
• cele zawodowe
• cele społeczne
• cele finansowe
• cele skoncentrowane na tobie
• cele skoncentrowane na twojej rodzinie
• cele skoncentrowane na twoim stylu zdrowia
i życia

• cele intelektualne
• inne, np. związane z hobby czy podróżami.

Rys. 5.3. Cel versus potrzeba,
działanie i znaczenie

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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1.Wyznacz swój cel podróży. Przypomnij sobie, jaki
nakreśliłeś cel na początku tego kursu i zastanów się,
od czego chciałbyś zacząć. Zadaj pytanie: Dokąd chcę
zabrać siebie? Następnie przygotuj swój osobisty plan
rozwoju zgodnie z dołączonym do kursu szablonem.
Możesz też wykorzystać metodę OKR (Objectives Key
Results).
2. To samo ćwiczenie możesz wykonać dla zespołu i
organizacji.W tym przypadku dostosuj pytanie o cel
podróży:

Dokąd chcę zabrać organizację, którą tworzę lub w
której pracuję?
Dokąd chcę zabrać zespół, z którym pracuję?

Opisując sytuację, w której znajduje się organizacja
pamiętaj o produkcie, przychodach, klientach, sytuacji
finansowej itp. Nie zapomnij o odpowiedzi na pytanie:
Jak się teraz czuję?

Metoda OKR
Definiując cele zespołu czy indywidulane możesz
zrobić to za pomocą OKR-ów. OKR to skrót od
angielskich słów Objectives and Key Results, czyli
„Cele i Kluczowe Rezultaty”.
Definiując OKR-y należy pamiętać, że:

Cele powinny być ambitne. Trochę trudniejsze niż
zespół jest w stanie zrealizować, dzięki czemu ma
szansę zrealizować więcej niż zakładał.
Rezultaty muszą być mierzalne, a sposób
mierzenia rezultatów danego celu musi być prosty.
Google np. korzysta ze skali 0 - 1.0.
Cel został osiągnięty, jeśli zespół zrealizował go w
60-70%. Jeśli cel jest ambitny to 100% będzie
wyzwaniem dla zespołu.
Nie jest to element programu oceny pracowniczej!

Definiowanie celów metodą OKR krok po kroku:
1. Wypisz wszystkie tematy/projekty, którymi
chcecie się zająć w perspektywie następnych
miesięcy (idealnie kwartału).

2. Wybierz 3 cele (objectives), które są dla was w
danej chwili najważniejsze.

3. Następnie ustal kilka (3-4) mierzalnych
wskaźników (key results), które pomogą wam
śledzić ich realizację.

4. Umów się jak często będziecie cele przeglądać.
Możesz skorzystać z tablicy wyników, na której
zamiast zadań pojawią się cele.

Ćwiczenie: Przygotuj swój
plan rozwoju

Zanim zaczniesz:
Zdefiniuj horyzont czasowy–
na przykład rok lub dwa, który

następnie podziel na
mniejsze okresy czasowe, na

przykład trzymiesięczne.
Określ sytuację, w której się
znajdujesz. Wróć do początku

tego kursu i zobacz, co
wpisałeś do kolumny

„JA TERAZ”.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Kilka wskazówek
dotyczących wyznaczania
celu podróży od Zolatana
Vardy:
Myśl odważnie – jeśli twój
cel nie przeraża cię,
oznacza, że nie jest dość
odważny.
Umieść go w widocznym
miejscu –możesz
przygotować mapę,
symbol, opis, rysunek czy
kilka post-itów.Ważne,
abyś zerkał na niego
codziennie.
Podziel się nim z innymi.
Użyj go do planowania
przyszłości. Pomyśl, jakie
cele i działania musisz
osiągnąć, aby dotrzeć do
celu podróży. Dostosowuj
te cele i działania, jeśli jest
taka konieczność.



Rys. 5.4. Przykład definiowania
celów organizacji metodą OKR

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO, Akademia Zwinnej Liderki\

Rys. 5.5. Przykładowy plan
rozwoju

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO, Akademia Zwinnej Liderki
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PLAN ROZWOJU OSOBISTEGO
Plan Rozwoju dla:… Uzgodniono z:… Data przygotowania: .....
Data kolejnego przeglądu: ..... .

Cel rozwoju
osobistego

Działania
(co i jak)

Kryteria
sukcesu/ Jak
będzie
mierzony
postęp?

Do kiedy?

Zdefiniuj
swój cel (1-
2 zdania)

Zdefiniuj konkret-ne
działania (D), które
podejmiesz, aby
osiągnąć cel. Weź pod
uwagę również
działania w praktyce,
anie wyłącznie
szkole-nia i
certyfikaty. Skorzystaj
z zasady 70:20:10

Skąd będziesz
wiedział, że
osiągnąłeś
sukces? Rezultat
(R).

Postaraj
się podzie-
lić sukces
na etapy,
tak aby nie
wszystkie
rezultaty
były spo-
dziewane
w tym
samym
czasie

CEL 1: ZNALEŹĆ PRACĘ JAKO PROJECT MANAGER

70%
PRAKTYKA

D. 1.1 Zrobić listę
firm, w których
chciałabym
pracować
D 1.2 Przeglądać
ogłoszenia i apliko-
wać do wybranych
firm i na wybrane
stanowiska

R.1.1 Lista
minimum 50
firm gotowa
R. 1.2.1
Codziennie
przejrzę
ogłoszenia min.
jednej firmy
R.1.2.2 Wysłana
minimum
jedna aplikacja
na tydzień

1.1 Do
końca
Lipca
2018
1.2.1 Do
końca
2018
1.2.2. Do
końca
grudnia
2018

70%
PRAKTYKA

D.1.3 Uczestniczyć
w procesie rekrutacji

R.1.3 Kontrakt
o pracę
podpisany

1.3 Do
końca
marca
2019

20%
NAUKA OD
INNYCH

D. 1.4 Nawiązać
relację mentorin-
gową, której celem
będzie wsparcie w
procesie rektutacji,
w wyborze ofert
i przygotowaniu się
do rozmów

R.1.4 Spotkanie
mentoringowe
raz na dwa
tygodnie -
1-2 g.

1.4 Do
końca
marca
2019

10%
NAUKA
FORMALNA

D. 1.5 Czytać arty-
kuły, książki oraz
słuchać webinary
i podcasty w temacie
możliwości rozwoju,
niezbędnych kompe-
tencji, ról w obszarze
zarządzania
projektami

R.1 5 Poświęcę
1-3 godziny w
tygodniu na
naukę

1.5 Do
końca
marca
2019



Przeczytaj

David Allen “Getting Things Done”

Dodatkowe materiały

Kompleksowe podejście do rozwoju

7 narzędzi, które pomogą Ci
realizować cele

Minikurs o OKR-ach

Przykłady OKR-ów

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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CEL 2 ROZWÓJ W ROLI PROJECT MANAGERA, CERTYFIKACJA

70%
PRAKTYKA

D.2.1. Obejmę rolę
Project Managera
lub Scrum Mastera
D.2.2 Wspólnie z
zespołem zaplanuję
i zrealizuję projekt/y
zgodnie z kryteriami
sukcesu

R.2.1 Rola PMa
lub SM
w minimum
jednym
projekcie
R.2.2 Minimum
1 projekt

2.1 Do
końca
2019 roku
2.1 Do
końca
2019 roku
lub do
końca
trwania
projektu

20%
NAUKA OD
INNYCH

D.2.3 Kontynować
relację
mentoringową
D.2.4 Rozmowy
z przełożonymi,
innymi Project
Managerami
w organizacji

R.2.3 Spotkanie
mentoringowe
raz na dwa
tygodnie
- 1-2 g.
R.2.4. Odbędzie
się przynaj-
mniej jedna
rozmowa w
ciągu miesiąca
– 1-2g.

2.3 Do
końca
2019 roku
2.4 Do
końca
2019 roku

10%
NAUKA
FORMALNA

D.2.5. Przygotowanie
do certyfikacji SMPI
i podejście do
egzaminu

R.2.5.1
Ukończenie
kursu
przygotowując
ego do
certyfikacji
SMPI
R2.5.2 Zdanie
egzaminu
i otrzymanie
certyfikatu
SMPI

2.5.1 Do
końca
listopada
2019 roku
2.5.2 Do
końca
2019 roku

https://agilepmo.pl/zasada-702010-kompleksowe-podejscie-do-rozwoju/
http://mariuszchrapko.com/7-narzedzi-ktore-pomoga-ci-realizowac-cele/
https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-with-okrs/steps/introduction/
https://www.workfront.com/strategic-planning/goals/okr/okr-examples


„Plan jest niczym planowanie wszystkim.”
~ Dwight D. Eisenhower

W dynamicznie zmieniającym się świecie to, co
wczoraj się sprawdziło, dziś może już nie być
najlepszym rozwiązaniem. Reguły, rutyny i cele
niech staną się wyłącznie Twoim przewodnikiem -
nie trzymaj się ich sztywno – uważnie obserwuj
otoczenie i się zwinnie dostosowuj. W ostatnim
module tego kroku i całego kursu poznasz proces
i narzędzia retrospektywy, które ułatwią refleksję
i wprowadzanie zmian.
Retrospektywa czy retrospekcja to okazja dla
zespołu do przeprowadzenia inspekcji swoich
działań i opracowania planu usprawnień na
kolejny etap projektu. Jeśli pracujemy w Scrumie,
to retrospekcja, w skrócie nazywana „retro” ma
miejsce na końcu każdego Sprintu. Podczas
takiego spotkania zespół dokonuje sprawdzenia
przebiegu ostatniego etapu lub Sprintu, proponuje
kilka usprawnień i odpowiada za ich wprowa-
dzenie w kolejnych tygodniach projektu czy w
kolejnym Sprincie. Warto zadbać, aby takie
spotkanie było dobrze przygotowane i modero-
wane. Poniżej znajdziesz zestaw narzędzi do
wykorzystania w każdym z pięciu etapów
retrospektywy: wprowadzenie, zbieranie
informacji, generowanie pomysłów, wybór
rozwiązań i zakończenie.

Retrospektywa: etap pierwszy -wprowadzenie
Jeśli zastanawiasz się, jak kreatywnie rozpocząć
takie spotkanie, to poniżej znajdziesz kilka
ciekawych propozycji.

CEL lub WYRAŹ SIĘ
Zacznij od zdefiniowania celu, zadając pytania:

Czego oczekujesz od tego spotkania?
Jak sobie wyobrażasz to spotkanie?
W czym to spotkanie może nam pomóc?

Następnie zbierz odpowiedzi.

3
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Retrospektywa

Wróć do agendy



ETAP lub SPRINTW 3 SŁOWACH
Poproś, aby każdy z uczestników spotkania opisał
miniony etap projektu czy Sprint w trzech słowach
wraz z uzasadnieniem.
OPINIA SĄSIADA
Powiedz, co sąsiad, który np. siedzi po Twojej
prawej stronie sądzi o minionym etapie czy
Sprincie, a następnie zapytaj go, czy się z tym
zgadza.
DOCEŃ SĄSIADA
Powiedz lub napisz na karteczce lub tablicy, co
cenisz u sąsiada. Tym razem może być to sąsiad po
Twojej lewej stronie.
RADAR WARTOŚCI
Retrospektywa to też dobry moment, aby
porozmawiać o przestrzeganiu fundamentalnych
wartości, na które zespół się umówił. Taką refleksję
też warto przeprowadzić dla samego siebie. Można
skorzystać z radaru wartości zwinnych, który
znajdziesz w Kroku 2 kursu online Agile
Leadership Navigator lub dostosować radar do
swoich potrzeb.

Zapytaj: Czy zachowania, które obserwuję są
zgodne z tym co dla mnie ważne?

Następnie zaznacz na skali np. od 1 do 5 jak
czujesz.
Jak już wykonamy to ćwiczenie wspólnie z
zespołem zapytaj:

Czy coś nas zaskoczyło?
Czy widzisz jakiś schemat?

W dalszej części spotkania warto pochylić się nad
tematem zgodności wartości z zachowaniami, jeśli
jej brakuje.

Rys. 5.6. Przykładowy radar
wartości zwinnych z aplikacji

Retrium
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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JAKA BYŁA POGODA?
Poproś, aby każdy z uczestników spotkania narysował
piktogram przedstawiający pogodę podczas
minionego etapu projektu czy Sprintu.
EMOTIKONY
Alternatywą do pogody mogą być emotikonki. Poproś
uczestników spotkania, aby emocje, które opisują
miniony etap czy Sprint przedstawili w postaci
buziek.

RYSOWANIA CD.
Poproś każdego z uczestników spotkania, aby
narysował najważniejszy moment minionego etapu
lub Sprintu, a następnie zapytaj grupę, aby zgadła, co
autor miał na myśli. Możemy też zapytać:

Co sądzisz o minionym etapie czy Sprincie?
Czy jesteś z niego zadowolony?

A następnie poprosić o narysowanie odpowiedzi.

RECENZJA Z ALLEGRO
Poproś o napisanie recenzji minionego etapu czy
Sprintu. Dodaj tytuł i opis oraz oceń go w skali od
1do 5 gwiazdek.

Rys. 5.7. Przykładowe
piktogramy i emotikony
Źródło: Materiały z #livezliderką.
Autor: Anna Szczepkowska – Visual
Coach

Rys. 5.8. Przykładowa recenzja
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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Rys. 5.9. Przykładowy termometr
w aplikacji MIRO

Źródło: Retrospektywa klienta
AgilePMO

Rys. 5.10. Przykładowy list
wysłany pocztą tradycyjną
Źródło: Retrospektywa klienta

AgilePMO

TERMOMETR
Narysuj termometr i zaznacz na nim temperaturę
36,6 stopni C, a następnie poproś każdego
zuczestników spotkania o zaznaczenie na
termometrze temperatury panującej podczas
minionego etapu czy Sprintu.

PODŁOGA–SKALA (NIE)ZADOWOLENIA
To idealne ćwiczenie, aby się trochę poruszać.
Wyznacz linię na podłodze –możesz użyć sznurka
ioznacz końce – REWELACJA i KATASTROFA.
Następnie poproś, aby uczestnicy spotkania
ustawili się na tej linii w zależności od tego, co
sądzą na temat minionego etapu czy Sprintu.

POCZTÓWKA
Przygotuj, wypisz, zaadresuj do członka zespołu lub
innego interesariusza projektu pocztówkę,
anastępnie przekaż ją osobiście lub wyślij. Podziel
się w niej swoimi odczuciami dotyczącymi
minionego etapu czy Sprintu. Pocztówka albo
spersonalizowany list to też dobry sposób na
docenienie osób, z którymi współpracujemy.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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Rys. 5.11. Podsumowanie
narzędzi i praktyk etapu
wprowadzenia
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Retrospektywa: etap drugi - zbieranie informacji
Celem tego etapu spotkania jest zebranie jak
najwięcej informacji zarówno pozytywnych jak
inegatywnych dotyczących przebiegu
poprzedniego etapu. Interesuje nas nie tylko to, co
udało nam się zrealizować, ale także jak nam się
razem współpra-cowało - czy nasze zachowania
wspierały wartości
i zasady, na które się umówiliśmy. Poniżej
znajdziesz kilka propozycji, które pomogą ci i
zespołowi zrealizować cel tego etapu
retrospektywy.

ŻAGLÓWKA / BALON / ŻAL i DUMA
Narysuj żaglówkę lub balon albo przygotuj dwie
karteczki podpisane ŻAL i DUMA. Następnie poproś

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
ZWINNE PRZYWÓDZTWO
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uczestników spotkania o wypisanie na osobnych
karteczkach jak najwięcej pozytywnych informacji
dotyczących minionego etapu projektu lub Sprintu
– czyli wszystkiego, co nam dodawało wiatru
wżagle oraz tego, co nas hamowało, a następnie
przyklej je w odpowiednie miejsca żaglówki,
balonu, czy też umieść je pod odpowiednim
tytułem: ŻAL lub DUMA. Następnie krótko je
omówcie.

TABU
W każdym projekcie mogą być takie rzeczy,
o których nie chcemy głośno mówić. Poproś zespół
ozapisanie tych rzeczy, a następnie wrzucenie do
urny lub jakiegoś zamkniętego pudełka. Następnie
podczas spotkania przeczytamy je na głos. Pamiętaj
o przypomnieniu zasad takiego spotkania. Na
przykład, że sprawy omawiane na nim nie wyjdą na
zewnątrz.

OSKAR
Oskary możemy „rozdawać” w różnych kategoriach
i w różnych obszarach. Może to być np. OSKAR
WKATEGORII NAJLEPSZA/NAJGORSZA HISTORYJKA
UŻYTKOWNIKA lub też najciekawsza historia,
najbardziej pomocne działania czy największa
porażka.
Na początek stwórzmy listę historyjek, działań czy
porażek, a następnie przydzielając każdemu
uczestnikowi spotkania po 3 GŁOSY poprośmy
o rozdzielenie ich pomiędzy propozycje na liście w
danym obszarze i kategorii.

Rys. 5.12. Żaglówka
Źródło: Materiały z #livezliderką.

Autor: Anna Szczepkowska – Visual
Coach

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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NAGŁÓWKI W GAZETACH
W celu pobudzenia kreatywności, przygotuj kilka
nagłówków z gazet i przynieś je na spotkanie.
Następnie poproś, aby każda osoba biorąca udział
w spotkaniu przygotowała swój nagłówek, który
będzie opisywał miniony etap projektu lub Sprint.

TWEETUJEMY
Tweetujemy na temat minionego etapu projektu
lub Sprintu. Poproś, aby każdy uczestnik spotkania
przygotował tweet – krótką informację do 160
znaków (obecnie maksymalnie 280 znaków)
dotyczącą omawianego etapu. Następnie umieśćcie
tweety na skali czasu etapu w miejscu zgodnym
z ich możliwym pojawieniem się.

KRYTYK FILMOWY
Pobaw się w krytyka filmowego i potraktuj miniony
etap projektu lub Sprintu jak film. Zaproponuj
TYTUŁ, GATUNEK, FABUŁĘ i PUNKTY KULMINA-
CYJNE. Na koniec zarekomenduj ten film lub odradź
obejrzenie.

KOŁO
Narysuj koło na flipcharcie czy tablicy i podziel je
na pięć części, i opisując każdą z nich: WIĘCEJ,
MMNIEJ, ROZPOCZĄĆ, ZAPRZESTAĆ, ZOSTAWIĆ.
Następnie poproś uczestników spotkania, aby
uzupełnili poszczególne części informacjami
dotyczącymi tego czego potrzebują więcej lub
mniej, czego nie robimy, a warto rozpocząć, co jest
niepotrzebne, więc już nie chcemy kontynuować
oraz co jest ważne i zostawiamy. Następnie
przejrzyjcie te pomysły i wybierzcie te, które
chcecie wprowadzić w życie. Takie rozwiązanie
sprawdzi się też w pracy operacyjnej – takie koło
może wisieć w pokoju lub w przestrzeni online i
być na bieżąco zasilane informacjami, które raz na
jakiś czas będą przeglądane i adresowane.

Rys. 5.13. Przykładowy
nagłówek z gazety
Źródło: Forbes Polska

Rys. 5.14. Przykładowy tweet
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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4xL

4xL to alternatywa dla koła. W tym przypadku
zbieramy informacje w czterech obszarach:
PODOBAŁO SIĘ (LIKED),BRAKOWAŁO (LACKED),
NAUCZYŁEM SIĘ (LEARNED), TĘSKNIŁEM ZA
(LONGED FOR). Następnie przeglądamy te pomysły
i wybieramy te, które chcemy wprowadzić w życie
lub wzmocnić.

LEAN COFFEE
To narzędzie możemy wykorzystać podczas
retrospektywy, kiedy zbieramy informacje jak
i również wkażdej innej dyskusji, kiedy mamy
ograniczony czas i chcemy mieć pewność, że
przeznaczymy go na rozmowę na tematy, które
naprawdę są dla nas ważne.

Na początek zdefiniujmy tematy– niech każdy
uczestnik spotkania zaproponuje jeden temat,
który go interesuje. Następnie przydzielając
każdemu po 3 GŁOSY poproś o rozdzielenie ich
pomiędzy propozycje. Temat z najwyższą liczbą
głosów będzie dyskutowany jako pierwszy, a
kolejne w zależności od największej liczby głosów.
Warto do tego wykorzystać tablicę z trzema lub
czterema kolumnami: DO DYSKUSJI,W TRAKCIE
DYSKUSJI, PRZEDYSKUTOWANE, DZIAŁANIA.
Podczas dyskusji przekładamy kartki do
odpowiednich kolumn. Na końcu możemy też
zapisać działania, jeśli takowe przyjdą nam do
głowy. Na każdy z tematów rozmawiamy przez 5
minut. Po tym czasie pytamy zespół, czy chce
kontynuować jeszcze przez koleje kilka minut, a
jeśli nie to przechodzimy do kolejnego tematu.

Rys. 5.15. Przykładowe koło
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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Retrospektywa: etap trzeci - generowanie
pomysłów
Gdy już zebraliśmy jak najwięcej informacji
zarówno pozytywnych jak i negatywnych
dotyczących przebiegu minionego etapu projektu
czy sprintu, możemy przejść do fazy generowania
pomysłów, wktórej analizujemy zebrane wcześniej
informacje. Staramy się też zidentyfikować źródła
zebranych problemów, a następnie poszukać dla
nich rozwiązań.

5 x DLACZEGO?

Powtórzenie pytania np. „Dlaczego ta sytuacja się
zdarzyła?” pięć razy pozwoli nam dogłębnie poznać
problem, a następnie dużo łatwiej będzie nam
poszukać rozwiązania.

Rys. 5.16.Wizualizacja tematów
lean coffee
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Rys. 5.17. Podsumowanie
narzędzi i praktyk etapu
zbierania informacji
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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IDEALNY ETAP/SPRINT

Poproś, aby każdy ocenił miniony etap projektu czy
Sprint w skali od 1 do 10. Następnie zapytaj:
Co możemy zrobić, aby kolejny etap czy Sprint
otrzymał 10 punktów na 10?
Spisz wszystkie pomysły.

NAJGORSZY ETAP/SPRINT

Jeśli mamy idealny, to dlaczego nie zwizualizować
najgorszego etapu czy Sprintu. Zadaj pytanie:
Co musiałoby się stać, aby miniony etap projektu
czy Sprint przerodził się w totalną porażkę?
Zbierz pomysły i poszukaj powtarzających się
schematów.W następnej fazie poszukasz
rozwiązań przekształcając je w przeciwieństwa.

PLAKAT
Wybierz najważniejszy problem, który został
zidentyfikowany w poprzednim etapie, a następnie
poproś, aby zespół przedstawił go w formie
plakatu. Pomocne pytania:

Co się stało?
Jak do tego doszło? Jakie są rozwiązania?
Kto może nam pomóc?

Jeśli zespół jest duży, to warto podzielić się na
kilka grup i przygotować kilka plakatów.

Rys. 5.18. Przykładowy plakat
Źródło: Materiały z #livezliderką.

Autor: Anna Szczepkowska – Visual
Coach

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
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ŻYCZENIE
Wyobraźmy sobie, że mamy złotą rybkę, która w
ciągu 24 godzin spełni jedno nasze życzenie –
rozwiąże nasz największy problem. Zadaj kilka
pytań: Co się stało? Skąd wiesz, że problem został
rozwiązany? Co się zmieniło – pozytywne strony
zmiany? Zapisz odpowiedzi, a na koniec zapytaj
zespół, co sobie wyobraził.

SPEEDDATING
Niech każdy wybierze jeden, najważniejszy z jego
perspektywy problem, a następnie połączmy się
wpary. Przez 5 minut porozmawiajcie o Waszych
problemach,
a następnie połączcie się w nowe pary, aż do
momentu, kiedy każdy porozmawia z każdym.

DIAGRAM ISHIKAWY
Diagram Ishikawy zwany też rybią ością czy
diagramem przyczynowo-skutkowym stosujemy
wtedy, kiedy napotkaliśmy jakiś problem i zanim
przejdziemy do rozwiązań szukamy jego przyczyn.
Przyczyny bezpośrednio wyznaczone na głównej
osi traktowane są jako skutki innych przyczyn tzw.
podprzyczyn. Każda strzałka oznacza „...przyczynia
się do...”, tzn. kierując się od podprzyczyn w
kierunku głównej osi poziomej interpretujemy
wykres odpowiadając na pytanie „jaki to przynosi
skutek?”. Natomiast odczytując diagram od strzałki
poziomej do podprzyczyn odpowiadamy na pytanie
„dlaczego”? Rozbudowa wykresu kończy się w
momencie pełnego zidentyfikowania problemu.
Jest todiagram przyczynowo-skutkowy, awięc jak
sama nazwa wskazuje, rozpoczyna się
odokreślenia problemu – skutku (np.brak chętnych
wolontariuszy), anastępnie identyfikacji wszystkich
możliwych przyczyn, które go spowodowały.
Najczęściej wykorzystuje się standardowe

Rys. 5.19. Przykładowa
prezentacja życzenia w aplikacji
MIRO
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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kategorie przyczyn (5M+E), leczoczywiście można
stosować swoje własne.

5M+E czyli:
Człowiek (Manpower)
Maszyna (Machine)
Materiał (Material)
Metoda (Method)
Kierownictwo (Management)
Otoczenie (Environment)

Wkolejnym kroku wkażdej zkategorii przyczyn
określa się przyczyny, które stanowią problem
dorozwiązania. Aby jak najlepiej wykorzystać
potencjał diagramu Ishikawy ważne jest, aby skupić
się na jednej kategorii. Dopiero powyczerpaniu
wszystkich można przejść dokolejnej kategorii.
Na koniec dla kilku najważniejszych przyczyn
poszukajmy rozwiązań.

Rys. 5.20. Przykładowa
wizualizacja diagramu Ishikawy

Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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Retrospektywa: etap czwarty -wybór rozwiązań
Po wprowadzeniu, zebraniu informacji
i wygenerowaniu jak największej liczby pomysłów,
możesz przejść do etapu wyboru rozwiązań.

GŁOSOWANIE
Głosowanie kropkami to najczęściej stosowane
narzędzie wybierania rozwiązań. Każdy uczestnik
spotkania otrzymuje 3 KROPKI, które może
rozdzielić pomiędzy rozwiązania wygenerowane
wpoprzednim etapie. Rozwiązanie, które
otrzymało największą liczbę kropek, zostaje
zaplanowane wkolejnym Sprincie czy etapie
projektu.

Rys. 5.21. Podsumowanie
narzędzi i praktyk etapu
generowania pomysłów
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO

Rys. 5.22. Głosowanie kropkami
Źródło: Materiały z #livezliderką.
Autor: Anna Szczepkowska – Visual
Coach
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CHAOS COCTAIL PARTY
Wybierz jedno rozwiązanie i porozmawiaj na jego
temat z każdym uczestnikiem spotkania. Następnie
poproś uczestników spotkania o rozdzielenie
5 punktów, które otrzymuje każdy z nich, pomiędzy
dwa najbardziej wartościowe z ich punktu widze-
nia rozwiązania. Te rozwiązania, które otrzymały
największą liczbę punktów przechodzą do
wdrożenia.

MONOPOLY
Załóżmy, że masz 20000 zł, które chcesz
zainwestować w usprawnienia, które przyniosą
największą wartość. Zaproponuj podzielenie tych
pieniędzy. Te usprawnienia, które uzyskały
największe finansowanie przechodzą do realizacji.

MISTRZOSTWA SWIATA
Wybierz 8 usprawnień i zaplanuj rozgrywki. Na
początek te 8 zespołów grają między sobą, czyli
mamy 4 pary, z których 4 usprawnienia przechodzą
do półfinałów, a następnie zwycięzcy spotykają się
wfinale. Do wdrożenie przechodzi mistrz,
a następnie usprawnienia, które zajęły kolejne
miejsca.

DRZEWO OWOCOWE
Narysuj drzewo, a jego koronę podziel na cztery
części. Na górze drzewa umieść usprawnienia
trudne do wykonania, a na dole te łatwe. Po lewej
stronie niech się znajdą te, które mają duży wpływ,
a po prawej te, które mają mały wpływ. Zacznij od
wdrożenie usprawnień z lewej dolnej ćwiartki,
czyli tych, które mają duży wpływ i są łatwe do
wdrożenia.

Rys. 5.23. Podsumowanie
narzędzi i praktyk etapu wyboru

rozwiązań
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO
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Retrospektywa: etap piąty - zakończenie
Na zakończenie warto spotkanie podsumować i
sobie podziękować.

RZUTKI
Narysuj kilka tarcz na flipcharcie i przy każdej
zapisz nich jedno z następujących pytań:
Czy mówiliśmy podczas spotkania o rzeczach, które
są dla nas istotne? Czy miałam/em możliwość
swobodnej wypowiedzi podczas spotkania?
Czy jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania, które
wybraliśmy? Następnie każdy uczestnik spotkania
zaznacza na tarczy swoje odpowiedzi – im bliżej
środka tarczy tym bardziej się zgadza.

RUNDA PYTAŃ
Każdy z uczestników spotkania odpowiada na
pytanie: Czego się nauczyłam/em podczas tego
spotkania? Zbierz te odpowiedzi. Następnie warto
podsumować ustalenia – powtórz, które
rozwiązania wybieramy do wdrożenia – oraz sobie
podziękować.

TY I JA
Dzielimy kartkę flipcharta na dwie części – w
pierwszej wpisz, za co jesteś wdzięczny, w drugiej
znajdą się postanowienia – co chcesz zmienić?

DRZWI lub ROTI
ROTI to skrót angielskiego “Return on Time
Invested”, czyli zwrot z zainwestowanego czasu. Na
drzwiach narysuj skalę na przykład od 1 do 4

Rys. 5.24. Rzutki
Źródło: Materiały z #livezliderką.
Autor: Anna Szczepkowska – Visual
Coach
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i poproś wychodzących uczestników, aby zaznaczyli,
jak bardzo są zadowoleni ze spotkania, gdzie 1
oznacza nieefektywne, a 4 bardzo dobrze
zainwestowany czas.

HAPPINESS DOOR
Szczęśliwe drzwi to alternatywa dla ROTI.W tym
przypadku oprócz poziomu zadowolenia ze spot-
kania czy szkolenia możesz pozyskać więcej
szczegółów, które uczestnicy wpisują na kartecz-
kach, które przykleją do konkretnej buźki
wizualizującej (nie)zadowolenie.

Rys. 5.25. Przykładowe ROTI
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO

Rys. 5.26. Happiness Door
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO
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KUDDOS
Informacja zwrotna jest niezbędna, aby się rozwijać –
zarówno ta negatywna jak i pozytywna. Czy jednak
informacja oceniająca typu szkolenie było świetne,
jesteś świetnym trenerem, rewelacyjne wystąpienie,
tak samo jak nudne szkolenie ma jakiekolwiek
znaczenie? Raczej nie, co nie oznacza, że nie
potrzebujemy docenienia i pozytywnej informacji
zwrotnej. Wręcz przeciwnie, jest ona bardzo ważna,
dlatego warto zadbać, aby była konstruktywna.
W Kroku 4 znajdziecie więcej informacji na temat
informacji zwrotnej, w tym jak ją konstruować, a tutaj
kilka kolejnych propozycji doceniania –wcześniej
była pocztówka i list.

Warto takie kartki doceniania przygotować wcześniej,
wydrukować i rozłożyć w kuchni czy innych
miejscach wspólnych, aby cały czas, kiedy kogoś
chcemy docenić były pod ręką.W sieci możecie
znaleźć gotowe „Kuddos” Jurgena Appello, ale warto
też zaprojektować swoje. Poniżej kilka propozycji.

Rys. 5.27. Przykładowy proces
dziękowania sobie
Źródło: Grupa Allegro

Rys. 5.28. Przykładowe „Kuddos”
Źródło: Materiały szkoleniowe
AgilePMO
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Rys. 5.29. Przykładowe
podziękowania - pocztówka

Źródło: Materiały wewnętrzne firmy
Siemens

Rys. 5.30. Przykładowe
podziękowania z systemu

firmowego
Źródło: Thomson Reuters Above and

Beyond Award system

Rys. 5.31. Podsumowanie
narzędzi i praktyk etapu

zakończenia
Źródło: Materiały szkoleniowe

AgilePMO
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Zaplanuj i przygotuj kolejną retrospektywę - dobierz
odpowiednie narzędzia dla każdego z pięciu etapów:
wprowadzenie, zbieranie informacji, generowanie
pomysłów,wybór rozwiązań i zakończenie.

Wprowadź regularne retrospektywy w życie.

Ćwiczenie: Regularne
retrospektywy

Przeczytaj

• Marc Loeffler “Agile.
Retrospektywy w
zarządzaniu standardami”

• J. Janlén “Narzędzia dla Agile
Coacha – 96 przykładów
wizualizacji”, (tłum. I.
Szwedziński)

Dodatkowe materiały
Jak wizualne myślenie wspiera
rozwiązywanie problemów?

3. KROK. DOKĄD ZMIERZAM?
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Arkusz doświadczeń

Poświęć chwilę, aby zapisać swoje wnioski
i przemyślenia z tego modułu. Czego się nauczyłeś?
Co wymaga utrwalenia lub powtórzenia? Co chciałbyś
przećwiczyć lub jaki temat chciałbyś zgłębić?

Poinformuj nas o tym, a zaplanujemy sesję w ramach
spotkań warsztatowych online – Agile Leadership
Clinic–Klinika Zwinnego Lidera. Informację
o najbliższej sesji otrzymasz e-mailem.

Wnioski z Kroku 5: Jakie podejmę kroki? Plan
działania.

Zapamiętaj

Odporność psychiczna nie
jest cechą, która charakte-

ryzuje niektóre osoby,
a innych nie. Jest to umie-
jętność dostosowywania się
do zmieniających się warun-
ków, ale też aktywny proces
stawania się bardziej odpor-
nym. Każdy może nauczyć
się jak zwiększyć swoją

zdolność do radzenia sobie,
prosperowania i rozwoju.

Nastawienie na rozwój (ang.
growth mindset) pozwala
traktować swoje niepowo-
dzenia i błędy jako lekcje,
z których można się czegoś
nauczyć i jako okazję do

rozwoju.

Upewnij się, że Twój cel
podróży jest wystarczająco

odważny.

W dzisiejszym zmiennym
i nieprzewidywalnym

świecie to, co wczoraj się
sprawdziło, dziś może już

nie być najlepszym
rozwiązaniem. Reguły, rutyny

i cele niech staną się
wyłącznie Twoim

przewodnikiem - nie trzymaj
się ich sztywno.

Zaplanuj czas na refleksję.

KOMPAS LIDERA: Agile Leadership Navigator
5 kroków do autentycznego przywództwa
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DOTARŁEŚ DO KOŃCA KROKU PIĄTEGO.

GRATULUJEMY!

Zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach,
które znajdziesz na stronie kursy.agilepmo.pl.

Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i
uwagami.

Napisz do nas: kontakt@agilepmo.pl.

Treść materiału “Kompas Lidera”
stanowi własność AgilePMO w
rozumieniu praw autorskich.

Żadna jej część nie może być
rozpowszechniana lub kopiowana w
jakichkolwiek sposób (elektroniczny,
mechaniczny lub inny) bez pisemnej
zgody AgilePMO.
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