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„ZARZĄDZAĆ INNYMI MOŻNA DOPIERO WTEDY,

GDY POTRAFI SIĘ ZARZĄDZAĆ SAMYM SOBĄ”.
PETER DRUCKER

W Zielonogórskich Wodociągach wdrożono autorski Projekt firmy RdB.Expert Adam Jeske,
w postaci ustawicznego szkolenia pod nazwą:
„Akademia Przywództwa ZWiK - Przywództwo w zarządzaniu zespołem”.

Każda organizacja ma własną kulturę i zestaw oczekiwań w stosunku do swoich
członków. Kultura organizacyjna jest wyróżnikiem każdej organizacji.

Kulturę tę można badać.
„Nie ma kultur lepszych i gorszych. Są tylko bardziej lub mniej odpowiednie do typu organizacji.”
Adam Jeske

Czym jest kultura w organizacji?

wartości, wierzenia, normy, wzorce zachowań, symbole
niewidzialne siły napędzające działalność organizacji, nie dające się zaobserwować,
ale istniejące i działające –„duch” organizacji
system znaczeń, wskazówek, dyrektyw mobilizujących członków organizacji (pochodzących
na przykład od założycieli firm, menedżerów)
mechanizmy kontrolne, zakazujące (lub aprobujące) pewne zachowania.

W efekcie badania Kultury organizacyjnej ZWIK, analizy w jaki sposób Pracownicy
naszej firmy postrzegają miejsce pracy, jak pracują wspólnie nad zadaniami, jak
oceniają przełożonych powstał projekt szkolenia Akademii Przywództwa ZWiK Przywództwo w zarządzaniu zespołem.

• Szkolenie było uzasadnione przeprowadzonymi wcześniej w firmie badaniami ankietowymi
Pracowników i zapotrzebowywaniem Zarządu Spółki na konkretną wiedzę w kontekście
oceny firmy.
• W 2019 rok - Firma RdB.Expert Adam Jeske wykonuje badanie pn. Kultura organizacyjna
ZWiK Zielona Góra i jej wpływ na motywację i zaangażowanie Pracowników”.

Udział 234 Pracowników (ok 80 proc. ogółu zatrudnionych).

Generalny wniosek z badania:
Wdrożenie w firmie działań gdzie menadżerowie firmy (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie)
powinni koncentrować się na:
• wartości strategicznej wizji firmy i prowadzonych projektów
• ludziach zaangażowanych w zadania
• budowaniu relacji w zespole i współpracy
• kształtowaniu autentycznego zaangażowania i współodpowiedzialności.

Badanie wykazało konieczność zdecydowanej poprawy następujących elementów
w postawie i zachowaniach oraz stylu zarządzania zespołami przez menadżerów
Spółki:
• klarowna komunikacja strategii, celów i rezultatów, rozumianych i akceptowanych przez wszystkich Pracowników
Pracownicy muszą mieć rozumienie tego, jak ich praca przyczynia się do realizacji celów i misji firmy.
• tworzenie tzw. bezpieczeństwa psychologicznego - każdy może zabrać głoś, powiedzieć wszystko i wie, że zostanie
wysłuchany
W zespole nie karze się za błędy i porażki – są one okazją do wyciągania wniosków i nauki.
• częstsze włączanie Pracowników w procesy podejmowania decyzji, szczególnie tych dotyczących bezpośrednio ich pracy
• prowadzenie komunikacji w dwóch kierunkach:
- inspirująca i angażująca komunikacja
- indywidualne rozmowy z pracownikami na temat ich postępu, rozwoju kompetencji, indywidualnych celów
• okazywanie szacunku, sprawiedliwe traktowanie, docenianie ludzi oraz tzw. komunikacja bez przemocy.

Główny cel:
• kształtowanie i rozwijanie umiejętności miękkich w grupie kierowniczej spółki (kierownicy działów,

mistrzowie, tak aby liderzy byli uważni, bezinteresowni oraz współczujący),
• rozwijanie cech umożliwiających zaangażowanie, spełnienie i poczucie sensu jako źródeł sukcesu
w biznesie.

Efekt:
• zmiana stylu zarządzania w kontekście prowadzenia firmy
jako dobrego miejsca pracy zapewniającego:
• sprawiedliwe i uczciwe traktowanie,
• bezpieczeństwo psychologiczne,
• obiecującą przyszłość,

• poczucie znaczenia i sensu wykonywanej pracy.

Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstwa jest możliwa do uzyskania poprzez zmianę stylu
zarządzania:
• koncentracja na ludziach (inspirowanie, angażowanie, motywowanie, służenie przez
opiekę, zachęcanie do rozwoju)
• koncentracja na strategicznej wizji działania firmy.

Program szkolenia przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych obejmował
zagadnienia związane z przywództwem i został podzielony na 3 bloki.

Przywództwo a zarządzanie
Blok poświęcony był efektywności osobistej menedżera i jego umiejętnościom zarządzanie sobą.
Tylko dzięki właściwemu zarządzaniu sobą można podnieść swoją efektywność osobistą
we wszystkich obszarach życia.

Zarządzanie sobą i efektywność osobista menedżera
Treści związane z przywództwem w zarządzaniu zespołem.
Tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego członków zespołu, motywowanie, angażowanie, tworzenie kultury
współodpowiedzialności, eliminowanie dysfunkcji zespołu.

Przywództwo w zarządzaniu zespołem
Kwestie związane z istotą przywództwa, czym różni się przywództwo od zarządzania, style przywództwa, osobowość
w przywództwie, cechy lidera, jak być lepszym przywódcą, jak rozwijać umiejętności przywódcze, przywództwo
w czasach kryzysu.

Efektem szkolenia jest:

• zmiana stylu zarządzania zespołami w firmie z transakcyjnego na relacyjny
• poprawa satysfakcji i zadowolenia Pracowników
• zwiększenie motywacji zaangażowania w pracę oraz poczucie przynależności do firmy
• przygotowania kadry kierowniczej firmy do budowania zdolności adaptacyjnej w zmieniającym
się, złożonym otoczeniu biznesowym, dotkniętym kryzysem, pandemią, a obecnie wojną.

W wyniku przeprowadzonego szkolenia nastąpił potwierdzony wynikami rozwój kompetencji przywódczych wybranej
grupy menedżerów, w następujących obszarach:
• autentyczność, wiarygodność, spójność wewnętrzna
• inteligencja emocjonalna, zarządzanie emocjami zarówno Pracowników, jak i Klientów
• radzenie sobie z ludzkimi zachowaniami, obawami i oporem przed zmianą, dopasowywanie się do stylów osobowości ludzi
• motywowanie pracowników, budowanie kultury zaangażowania i współodpowiedzialności, pozytywnego nastawienia
• komunikacja i wpływ, branie pod uwagę różnic indywidualnych w sposobie komunikacji czy motywacji Pracownika
• rozpoznawanie style zachowań swoich Pracowników i Klientów dostosowywanie różnych stylów przywództwa do stylów

zachowań Pracowników
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie trudnymi sytuacjami
• negocjowanie, dochodzenie do porozumienia z innymi
• zarządzanie energią swoją i zespołu oraz stresem swoim i Pracowników, odporność psychiczna
• unikanie błędów poznawczych w relacjach z ludźmi i w podejmowaniu decyzji
• przewodzenie w kryzysie (na przykładzie zachowania liderów w pandemii).

Głównym celem szkolenia było:
- przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowoczesnego przywództwa;
- kształtowanie (zmiana) postaw menadżerów ZWiK związanych z przewodzeniem ludziom:
to nie premie, podwyżki, różne dodatkowe benefity, tylko czynniki wewnętrzne:

▪ poczucie sensu działania
▪ poczucie więzi z ludźmi
▪ poczucie bycia docenionym
na dłużej zwiększają poziom zaangażowania i produktywność pracowników;
- rozwijanie ich umiejętności miękkich niezbędnych do takiego przewodzenia ludziom
w złożonym, zmiennym i niepewnym środowisku biznesowym;
- wspólnie z nimi rozwijać zdolność adaptacyjną organizacji, dzięki której firma będzie potrafiła
pokonać wszelkie kryzysy, przeciwności i poważne zakłócenia traktować jako wyzwanie.

W szkoleniu wzięło udział 19 Pracowników Spółki.
Program był realizowany w formie wykładów oraz warsztatów, w wymiarze 10 sesji szkoleniowych po 6 godzin
lekcyjnych (łącznie 60 godzin). Szkolenie zakończono pracą zaliczeniową, egzaminem.
Po ukończeniu programu Akademii Przywództwa „Przywództwo w zarządzaniu zespołami” uczestnicy

otrzymali certyfikat.

Zarząd i Kierownictwo ZWIK Sp. z.o.o.(wyjazd szkoleniowy
- wizyta w Wodociągach Miasta Krakowa)

Efekt szkolenia:
• zmiana stylu zarządzania zespołami Pracowników
w firmie z transakcyjnego na relacyjny,

• poprawa satysfakcji i zadowolenia Pracowników,
• zwiększenie ich motywacji i zaangażowania
w pracę oraz ich poczucie przynależności do firmy,

• przygotowanie kadry kierowniczej firmy do
budowania zdolności adaptacyjnej.

Kadra zarządzająca:
• poprawiła zdolność budowania relacji z innymi poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej
•

nabyła wiedzę jak skutecznie przewodzić członkom swojego zespołu
• poznała profil kultury organizacyjnej ZWIK

Uczestnicy:
• otrzymali przygotowanie do stawienia czoła nowym wyzwaniom w swojej organizacji,
• rozwinęli kompetencje przywódcze (postawę, wiedzę i umiejętności),
które pozwolą skutecznie zarządzać sobą i zwiększyć własną produktywność.

PROPOZYCJA PROGRAMU ZMIANY KULTURY ORGANIZACYJNEJ:
KULTURA HIERARCHII

Zmniejszenie nacisku na elementy kultury Hierarchii: „Utrzymaj hierarchię; przestań działać hierarchicznie ”
Zmniejszenie nacisku na kulturę Hierarchii
może oznaczać:
• poprawę komunikacji dyrekcja – pracownicy,
• przyspieszenie czasu przepływu informacji od
dyrekcji do pracownika,
• wsłuchiwanie się w „głos” pracowników,
• branie pod uwagę „głosu” pracowników w
procesach decyzyjnych,
• uproszczenie przepisów i struktur,
• eliminację zbędnych przepisów i procedur,
• zmniejszenie liczby odgórnych zarządzeń,
• ograniczenie liczby barier i biurokracji,
• eliminację zbędnej pracy papierkowej,
• większe otwarcie na nowe, niekonwencjonalne
rozwiązania,
• eliminowanie szczegółowych kontroli,
• likwidację niepotrzebnych barier,

Zmniejszenie nacisku na kulturę Hierarchii
z pewnością nie powinno oznaczać:
• braku kontroli,
• nierozliczania ludzi z wyników,
• rezygnacji z logicznej struktury
organizacyjnej,
• rezygnacji z planowania i koordynacji działań,
• rezygnacji z przestrzegania przepisów
i regulaminów,
• dopuszczenia do powszechnej samowoli,
• rezygnacji z przestrzegania czasu pracy
i ustalonych terminów wykonywania zadań,
• dopuszczenia do tego, że pracownicy
wykorzystają sytuację.

SZKOLENIE BYŁO DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ !

