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I ZBUDUJ SKUTECZNY ZESPÓŁ 

STWÓRZ WIZERUNEK LIDERA 



Jesteś na początku swojej drogi, by zostać managerem, liderem
zespołu, szefem projektu lub właścicielem firmy? 

Zastanawiasz się, co zrobić, aby dobrze zacząć i zbudować zespół
marzeń? 

A może jesteś już szefem i chcesz rozwijać swoje kompetencje
przywódcze, aby jeszcze lepiej zarządzać swoim zespołem? 

Jeśli dopiero zaczynasz, z wiedzą zawartą w tym e-booku dojdziesz do celu
szybciej, łatwiej oraz popełnisz mniej błędów, budując swój wizerunek. Jeśli
jesteś już managerem dowiesz się, jak awansować na lidera.

Wstęp

Witaj!



To osoba, która zarządza zespołem 
zgodnie ze swoją misją, wizją i wartościami. 

To szef, który nie tylko mówi, lecz także słucha. 
 

Dba o to, aby tworzyć miejsca pracy, w których
ludzie będą mogli rozwijać swoje mocne strony 
i efektywność zawodową. A przede wszystkim

zarządza w taki sposób, aby ludziom chciało się
pracować!

Wstęp

KIM JEST 
       LIDER – MANAGER?



Nazywam się Żaneta Kajs. Jestem coachem, trenerem oraz partnerem FRIS®.
Przez 11 lat, pracując w korporacji, uczyłam się roli managera, zarządzając
różnymi zespołami. Obserwowałam inne osoby zajmujące kierownicze
stanowiska. Wiem, z jakimi problemami borykają się współcześni managerowie.
Popełniałam je wszystkie, budując swoje zespoły. 

Za niektóre ponosiłam konsekwencje nie tylko ja, lecz także ludzie, którymi
zarządzałam. Dziś wiem, jak tych błędów uniknąć, a dzieląc się tą wiedzą z Tobą,
pomogę Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dojdziesz do celu szybciej i będziesz
osiągać sukcesy na większą skalę, a niepewność, frustracja i strach przestaną Ci
towarzyszyć w budowaniu Twojego zespołu.

wizerunek lidera i zespół marzeń.

Zapraszam Cię do wykonania pięciu kroków,
dzięki którym stworzysz 

Wstęp



Pamiętam ten moment, kiedy zostałam managerem. Czułam jednocześnie
radość, ekscytację i obawę, czy spełnię się w tej roli. Chciałam być jak
najlepszym szefem i osiągać maksymalne wyniki, w związku z czym szukałam
inspiracji, mentorów, brałam przykład ze swoich szefów. I to był mój pierwszy
błąd… Brzmi zaskakująco? 

Powszechnie znana jest zasada, że mentorami droga managera wykuta. Co
mam na myśli? Przypomnij sobie czas, kiedy byłeś małym dzieckiem, i podziw,
którym obdarzałeś dorosłych: rodziców, nauczycieli czy celebrytów. Myślę, że
każdy z nas miał swój autorytet w okresie dorastania. Dopiero kiedy sama
stałam się dorosła, okazało się, że mój autorytet nie zawsze miał rację, a ja
mam teraz swoje własne poglądy i odrębne zdanie. Prawdopodobnie
spotkałeś się z tym samym. Dlaczego? Bo będąc dzieckiem, nie mamy jeszcze
swoich doświadczeń, w związku z czym czerpiemy przykłady z innych osób.
Tak samo jest, kiedy zostajesz managerem. Nie masz własnych doświadczeń,
umiejętności, kompetencji, więc szukasz mentora. 

Krok 1

Dopiero wtedy zacznij szukać
mentora.

Najpierw zbuduj wizję siebie
 jako managera – lidera.

A co jeśli Twój mentor nie zawsze
będzie miał rację? Co jeśli jego
doświadczenia nie są już aktualne? Co
jeśli w zarządzaniu kieruje się innymi
wartościami? 

Stracisz czas na naukę i wdrażanie metod, które nie będą zgodne z Twoją
wizją przywództwa. Co więc możesz zrobić? Zanim znajdziesz autorytet,
najpierw zbuduj swój własny kręgosłup moralny przywódcy. Stwórz wizję
siebie jako managera. Dopiero wtedy zacznij szukać mentora.

Krok 1



Proces coachingowy to najskuteczniejsza znana mi metoda budowania
własnej misji, wartości i kodeksu honorowego. Możesz też już dziś skorzystać
z coachingowego ćwiczenia poniżej. W ten sposób chcę pomóc Ci
zaoszczędzić czas i pieniądze na wdrażanie wizji zarządzania, która nie będzie
Twoja. Ja dopiero po jakimś czasie nabrałam pewności siebie i odwagi, aby
zacząć tworzyć własny styl zarządzania. Wcześniejszy był średnią
arytmetyczną moich szefów – wypadkową zarówno tych dobrych, jak i złych
metod zarządzania. Ty masz szansę zrobić to już dziś. Odpowiedz sobie
szczerze na poniższe pytania i stwórz kodeks lidera – managera.

Na podstawie powyższych demotywatorów wypisz postanowienia dotyczące
tego, jakim Ty zamierzasz być szefem. Każde zdanie zacznij od słowa
„Będę…”.

Jak możesz to zrobić?

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem swojego zespołu, i odpowiedz na pytanie:
Co Twój szef musiałby zrobić, aby przestało Ci się chcieć pracować?

To do dzieła!



Jak możesz to zrobić?

Jakimi wartościami kieruje się szef, którym chciałbyś być? Co jest dla niego
ważne?

Co jeszcze charakteryzuje szefa, którym chciałbyś być?

Po czym poznasz, że jesteś takim szefem?



Jak możesz to zrobić?

Co warto zacząć robić, aby być takim szefem?

W jaki sposób Twój zespół skorzysta na tym, że będziesz takim szefem?

Co mogę przestać robić, aby być takim szefem?



Jak możesz to zrobić?

Od czego zacznę tworzyć swój wizerunek lidera?

Czego będę robić więcej, a czego mniej?

Wielu managerów zastanawia się nad tym, jakich chciałoby mieć pracowników.
Niewielu nad tym, jakiego chcieliby szefa dla swoich pracowników. 



Kiedy masz już stworzoną wizję siebie, czas na wizję Twojego zespołu.
Wielu managerów, z którymi pracowałam, na pytanie, jaki chcieliby mieć
zespół, odpowiadało: idealny. Tylko co to znaczy ,,idealny zespół”?

Kiedyś mi się wydawało, że idealni pracownicy to ci, którzy są podobni do
mnie, którzy myślą w podobny do mnie sposób i w podobny sposób działają.
Wtedy będziemy rozumieć się bez słów, a tym samym skutecznie realizować
cele. To był mój kolejny błąd. Nie wiem, czy istnieje idealny zespół, ale wiem,
że największy potencjał tkwi w ludziach, którzy mają różnorodny styl
myślenia i styl działania. Każda zatrudniona osoba powinna wnosić nowe
cechy do Twojego zespołu. Dlaczego nie piszę umiejętności i wiedzę? Te
można wypracować odpowiednim szkoleniem pracownika. Sposób postrze-
gania rzeczywistości i naturalne predyspozycje są niezmienne.

Krok 2

i styl działania.

Największy potencjał tkwi 
w ludziach, którzy mają 

różnorodny styl myślenia 

Jeśli budujesz zespół, gorąco zachęcam
Cię do skorzystania z narzędzi psycho-
metrycznych, których dostępność na ryn-
ku jest ogromna. Ja jestem Certyfikowa-
nym Trenerem FRIS® i pomagam w budo-

waniu zespołu za pomocą tego narzędzia, diagnozując najpierw styl myślenia
i styl działania managera, a następnie styl myślenia i styl działania członków
zespołu. Dzięki temu managerowie, z którymi współpracuję, zatrudniają oso-
by, które ich uzupełniają. 

Być może z ludźmi podobnymi do Ciebie będzie Ci łatwiej współpracować,
ale z ludźmi różnymi od siebie zajdziesz dużo dalej. Możliwość właściwego
podziału zadań, w zgodzie z kompetencjami i predyspozycjami na wszystkich
etapach wdrażanych projektów, pozwoli Ci uzyskać maksymalną efekty-
wność.

Krok 2



Warto stworzyć taką mapę zespołu, zanim zaczniesz zapraszać ludzi do
budowania wizji Twojego biznesu. Jeśli masz już zespół, również gorąco
zachęcam Cię do sprawdzenia, z jakich stylów myślenia się on składa. Nawet
jeśli okaże się, że zatrudniasz ludzi podobnych do siebie, nie martw się. Być
może Twój biznes wymaga silnej jednej perspektywy w Twoim zespole. Za to
możesz się przyjrzeć na jakich etapach procesu w Twojej firmie może
zabraknąć innej perspektywy i zadbać o to, by zespół uzupełnić o te
brakujące osoby lub rozważyć możliwość skorzystania z pomocy ekspertów
na tych etapach, w których brakuje Ci któregoś ze stylów myślenia.

Krok 2

i predyspozycjami na wszystkich
etapach wdrażanych projektów,
pozwoli Ci uzyskać maksymalną

efektywność.

Możliwość właściwego
podziału zadań, w zgodzie 

z kompetencjami 

Unikniesz zagrożeń wynikających
z oceny z tego samego punktu
widzenia. Korzystając z tego typu
narzędzi, zaoszczędzisz mnóstwo
czasu, pieniędzy, a przede wszyst-
kim stresu związanego z zatrud-
nianiem niewłaściwych ludzi. Moje
błędy rekrutacyjne konsekwencja-
mi obciążały  nie  tylko  mnie,  lecz 

także mój zespół w postaci utraconych możliwości otrzymywania wyższych
premii oraz dołożenia większej liczby obowiązków. Gdybym od razu zatrud-
niła właściwych ludzi, dużo szybciej osiągnęłabym wymarzone wyniki.



Masz profil pracownika idealnego, który ma cechy podobne do Ciebie
i z którym rozumiecie się bez słów? Tworzenie swoich kopii w zespole
kusi ze względu na łatwość komunikacji. Tyle że Twoim celem nie jest
pracować lżej, a mądrzej. Świadomy manager zatrudnia ludzi różnych
od siebie, takich, którzy go uzupełniają. Więc zamiast tworzyć profil
pracownika idealnego, twórz profil pracownika uzupełniającego Twój
styl myślenia.

Na kolejnych stronach znajdziesz opis czterech stylów
myślenia według metodologii FRIS®. Przekonaj się, czy roz-
poznasz wśród nich siebie i swoich pracowników.

Poznaj cztery style myślenia



Jego najcenniejszą walutą jest czas.
Zmierza prosto do celu. Upraszcza
wszystkie problemy do minimum, aby je
jak najszybciej rozwiązać. Najsilniej anga-
żuje się w pracę, której skuteczność moż-
na zmierzyć szybkością i liczbą osiągnię-
tych celów. Jego dominującą perspek-
tywą są FAKTY. Najwyższą satysfakcję
uzyskuje, gdy aktywnie staje przed wy-
zwaniem i pokonuje trudności, wykorzys-
tując logikę i doświadczenie.

Cztery style myślenia

zawodnik

wizjoner
Jego rzeczywistość to świat nieskoń-
czonych alternatyw i rozwiązań. Ma tysiąc
pomysłów na minutę. W jego świecie
wszystko jest możliwe. Jego dominującą
perspektywą są IDEE, a największą satys-
fakcję z pracy odczuwa wtedy, gdy zaj-
muje się czymś nowym, do tej pory nie-
zbadanym. Najsilniej angażuje się, gdy
podąża za swoją wizją, tworzy strategie,
wdraża zmiany. Osiąga „stan uskrzy-
dlenia”, kiedy wykracza poza to, co znane
i oczywiste.



Podejmowanie decyzji jest dla niego
procesem bardzo złożonym. On wie, ile
rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, ile
przemyśleć, zaplanować…
Spostrzegawczość, wnikliwość, dbałość
o szczegóły to cechy, za które jest
ceniony. Jego dominującą perspektywą
są STRUKTURY. Satysfakcję osiąga wte-
dy, gdy udoskonala obecne lub opraco-
wuje nowe optymalne rozwiązanie. Jego
misją jest przekształcanie chaosu w sys-
tem, aby uczynić go zrozumiałym i spój-
nym.

Wspierający, wrażliwy, zaangażowany
partner podejmuje decyzje, biorąc pod
uwagę relacje z ludźmi. Bardziej ufa
intuicji niż faktom. Dla „dobra sprawy”
potrafi dążyć do kompromisu. Jego do-
minującą perspektywą są RELACJE.
Najsilniej angażuje się w pracę, której
cel ma dla niego wymiar osobisty, a naj-
większą satysfakcję przynoszą mu war-
tościowe i głębokie kontakty między-
ludzkie. Harmonijna współpraca, współ-
odczuwanie i wsparcie to dla niego śro-
dowisko pełnego zaangażowania.

badacz

partner

Cztery style myślenia



ANALIZA
plan, projekt

ZADANIA
 priorytety, cele

LUDZIE
współpraca, zaangażowanie

KONCEPCJA 
wizja, strategia

01. Inicjowanie

02. Przygotowanie

03. DZIAŁANIE

Cztery style myślenia



Masz wizję zespołu. Potrzebujesz mieć kodeks zespołowy. Zbiór zasad,
które określają, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie będą sprzyjać
pracy Twojego zespołu.

Pamiętam, jak zapytałam managera, z którym prowadziłam program
mentoringowy, czy ma kodeks zespołowy, a on wyciągnął z szuflady listę
kilkunastu podpunktów, przy których instrukcja BHP była jak bajka dla dzieci.
To błąd. Po pierwsze schowanie go w szufladzie powodowało umniejszenie
rangi jego ważności. Po drugie wyglądał jak lista śmierci. Błędem, który ja
popełniłam przy obejmowaniu swojego pierwszego zespołu, było wy-
głoszenie samego exposé i uznanie, że jest to wystarczające ustalenie zasad
naszej współpracy. 

Krok 3

i pielęgnujcie je wspólnie

Zasady współpracy ustalaj
wspólnie z zespołem 

Dopiero z czasem zauważyłam, jak cenne
jest również stworzenie zasad wspólnie z ze-
społem – tych, które razem pielęgnujemy.
Oczywiście nowe osoby, które dołączają do
Twojego  zespołu,  mogą  je  zaakceptować 

lub nie. Już na etapie rekrutacji możesz nakreślić, jakie zasady współpracy
zostały ustalone w Twoim zespole  i potencjalnych kandydatów rekrutować
zgodnie z Waszymi wartościami. Na kolejnej stronie znajduje się ćwiczenie,
za pomocą którego możesz stworzyć kodeks zespołowy. Wykonaj je sam lub
zaproponuj swojemu zespołowi wykonanie go wspólnie.

Krok 3



Krok 3

Druga opcja to zbiór zasad stworzony wyłącznie z punktu widzenia bizne-
sowego. To rachunek zysków i strat. Tu nie ma miejsca na sentymenty.

Pierwsza opcja to zbiór zasad widziany oczami marzyciela. Idealne miejsce
pracy, w którym chciałby znaleźć się Twój zespół. Tu znajdzie się miejsce
nawet na nieracjonalne marzenia.



Spójrz na obie propozycje z punktu widzenia realisty. Co można wdrożyć
i w jaki sposób, aby stworzyć warunki pracy zarówno zabezpieczające
Twoje interesy jako przedsiębiorcy i szefa, jak i zaspokajające potrzeby
Twoich pracowników. Tak, aby czuli się oni związani ze swoim miejscem
pracy i byli lojalni wobec Ciebie. 

Krok 3

PRZYKŁAD

Marzyciel: Chcielibyśmy wychodzić z pracy, o której
chcemy. 
Krytyk: Pracujemy zgodnie z umową od 8.00 do
16.00.
Realista: Jeśli ktoś potrzebuje wyjść z pracy wcześniej,
może to zrobić, pod warunkiem że wykona swoją
pracę lub znajdzie zastępstwo i zaznaczy ten czas do
odpracowania w innym terminie.



KODEKS 
HONOROWY ZESPOŁU



Jest to moment na jedną z najważniejszych decyzji. Na wybór autorytetu.
Wiem, że zaczynając swoją pracę, możesz mieć tysiące pomysłów i uważasz,
że wiesz najlepiej, jak prowadzić swój zespół. Ale zaufaj mi. Zanim Twoje ego
supermanagera przysłoni jasność Twojego umysłu, pomyśl, kto jest Twoim
autorytetem w dziedzinie zarządzania. Może to być ktoś z Twojego otoczenia
zawodowego lub autorytet w dziedzinie przywództwa. Ameryka jest już
odkryta… Szkoda Twojego potu i energii na wymyślanie strategii, które już
zostały ogłoszone światu. Korzystaj śmiało z wiedzy ludzi, którzy zbudowali
zespoły, i na tej podstawie wdrażaj własne praktyki. Tu jest miejsce na Twoją
kreatywność. Odkrywaj DNA tych praktyk, miksuj, ulepszaj, dostosowuj do
Twojego środowiska zawodowego.

Krok 4

zbudowali skuteczny zespół
marzeń.

Korzystaj – ale nie na ślepo – 
z wiedzy ludzi, którzy 

Jak wspomniałam wcześniej, korzys-
taj śmiało, ale nie ślepo! Masz już
wizję siebie, swoje wartości i kodeks
zespołowy. Skanuj nimi metody,
które chcesz wdrażać, i wykorzystuj

dostępną wiedzę rozsądnie. Dlaczego? Ponieważ pewne prawdy są ponad-
czasowe, a inne nie. Ponieważ niektóre praktyki innym się sprawdzają, a dla
Ciebie mogą okazać się nieprzydatne. Nikt nie poda Ci idealnego rozwiązania,
bo jak już wiesz, każdy z nas ma inny styl działania i każdy zespół będzie
mieszanką innych cech i umiejętności. Twoim zadaniem jest zaadaptować
poznawaną wiedzę do warunków Twojej pracy i Twojego biznesu. Po co Ci
więc autorytet?
Po to, aby móc spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy niż Twoja. To
jest klucz do sukcesu przywódcy. Kiedy odnosisz sukcesy, awansujesz, jesteś
doceniany, a Twoje ego jest regularnie wzmacniane, może przysłonić Ci to
pewne zagrożenia. 

Krok 4



Jak się zapewne domyślasz, wiem o tym, bo tego doświadczyłam i posmako-
wałam gorzkiego rozczarowania. Jako coach i trener wiem też, jak można się
wspierać na etapie podejmowania decyzji. 

Kiedy staniesz w obliczu trudnych wyborów i nie jesteś w stanie poprosić w da-
nym momencie swojego mentora o radę, odpowiedz sobie na poniższe
pytania.

Rada której z tych osób byłaby dla mnie pomocna najbardziej w obecnej
sytuacji?

Krok 4

Czy znam takie osoby, które mogłyby mi podpowiedzieć, jaką podjąć
decyzję? Jakie mogłyby to być osoby?



Krok 4

Na co jeszcze mogłaby zwrócić uwagę?

Gdyby ta osoba mogłaby mi teraz doradzić, to co by mi doradziła?

Co mogłaby zrobić na moim miejscu?

Jakie działania mogę podjąć, patrząc na rady tej osoby?



Masz wymarzony zespół? DBAJ O NIEGO. Doceniaj ludzi, którzy Cię
wspierają w drodze do realizacji celów. 

Każdy z nas co jakiś czas robi przegląd samochodu. Jest to oczywiste, jeżeli
chcemy bezpiecznie dotrzeć do celu. Tak samo jest z zespołem. To nasza
wspólna podróż do realizacji celów biznesowych. Nie wystarczy kogoś
zatrudnić, nie wystarczy dbać o zakres jego zadań, udzielać informacji
zwrotnych. Konieczne jest także to, aby co jakiś czas zrobić przegląd
motywacji zespołowej. 

Krok 5

Co wpływa na to, aby Twoim ludziom chciało się pracować

w Twoim zespole? 

Aby byli lojalni i nie szukali innych ofert na rynku pracy?

Krok 5

Na kolejnej stronie znajdziesz ćwiczenie coachingowe, dzięki któremu
sprawdzisz poziom motywacji zespołowej na podstawie zaproponowanych
przeze mnie czynników. Oczywiście możesz uzupełnić koło, wykorzystując
swoje własne kryteria. 

To do dzieła!



Koło motywacji 

KOŁO MOTYWACJI ZESPOŁU
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MOŻESZ ZDOBYĆ W ŻYCIU, 

CO TYLKO ZECHCESZ, 

JEŚLI WYSTARCZAJĄCEJ LICZBIE LUDZI

POMOŻESZ ZDOBYĆ TO, CZEGO ONI CHCĄ. 

 

– ZIG ZIGLAR

 



Zostańmy w kontakcie:

czerwonaszpilka Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka Czerwona Szpilka




