


Coaching zespołowy
drogą do rozwoju współpracy w zespole

Efekt współpracy dwóch międzynarodowych marek z 

obszaru podnoszenia efektywności indywidualnej i 

zespołowej: 

1/ Belbin Polska  

2/ International Coach Community Polska (ICC).



Coaching zespołowy
drogą do rozwoju współpracy w zespole

 To podejście umożliwiające ustalenie 

wspólnego celu oraz podziałów 

zadaniowych związanych                               

z podnoszeniem jakości współpracy            

i komunikacji. Uwalnia potencjał                       

i synergię zespołu.

 Coach zespołowy wykorzystuje 

dokładnie te same kompetencje 

coachingowe, co coach w procesie 

indywidualnym. 

Fakty Emocje 

DLACZEGO rozwój w takiej formie:



Coaching zespołowy
drogą do rozwoju współpracy w zespole

Dla kogo:

wszystkich kluczowych zespołów w organizacji, które chcą podnieść 

efektywność swoich działań i skuteczniej osiągać określone cele

 nowo powstałych zespołów lub uzupełnionych 

 zespołów, gdzie zmienił się skład ( przełożony, nowi członkowie 

zespołu)

 zespołów projektowych

 zespołów, które celują w lepszą współpracę i efektywność

 zespołów, które pracują nad nowym wizerunkiem w organizacji

 zespołów z trudnościami komunikacyjnymi i organizacyjnymi

 zespołów w trakcie transformacji organizacyjnej



Coaching zespołowy
drogą do rozwoju współpracy w zespole

Proces:

12 czynników

Efektywności 

Zespołowej

Tendencje 

do określonego 

Stylu Współpracy 

Ewaluacja zespołu

12 czynników
Jakim chcemy być 

zespołem? Sesje zespołowe

- Etap 1 - - Etap 2 - - Etap 3 - - Etap 4 -

Diagnoza na etapie 2 ilustruje kontekst: zespół w aktualnej sytuacji – łącząc

anonimową opinię członków zespołu na temat aktualnej efektywności współpracy w

zespole (survey Team Scanner - przez pryzmat 12 czynników ) z analizą potencjału

możliwości zespołu (test behawioralny online 360 Belbin).



Coaching zespołowy
drogą do rozwoju współpracy w zespole

Korzyści:
 Zbudowanie i umocnienie relacji pomiędzy uczestnikami coachingu.

 Poprawa komunikacji i zrozumienia wzajemnych zależności oraz ról w zespole.

 Rozwój nowych kompetencji oraz otwartości w obszarze doskonalenia się.

 Zbudowanie zrozumienia w obszarze współodpowiedzialności.

 Wzrost kreatywności na poziomie jednostki oraz całego zespołu.

 Wzrost efektywności zespołu, podejmowanie trafniejszych decyzji.

 Uczestnicy wychodzą z własnej strefy komfort dzięki czemu dostrzegają nowe 

możliwości i szanse.

 Szybciej osiągają zamierzone cele dzięki integracji zespołu.

 Wzrost zaangażowania, pro aktywności i motywacji do działania.

 Kluczem do osiągania lepszych rezultatów jest motywacja, która wynika ze 

wspólnego ustalania celów, odpowiedzialności za cele i wspólnej oceny wyników. 



 Autorskie narzędzie – efekt współpracy konsultantów 

ICC i Belbin Polska.

 Diagnoza aktualnej kondycji zespołu przez pryzmat 12 

czynników efektywnej współpracy.

 Dwa pomiary w ramach procesu Coachingu 

zespołowego pozwalają ocenić rozwój zespołu.



1. Osiągane CELE – WYNIKI

2. Funkcjonujące NORMY I ZASADY

3. Szczere ZAUFANIE

4. Efektywna KOMUNIKACJA – zdrowe RELACJE

5. Ujawniane ZAANGAŻOWANIE

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7. KONFLIKTY – NIEPOROZUMIENIA

8. Umiejętne ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9. Dobra ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

10. POCZUCIE WSPÓLNOTY – sztuka DAWANIA i BRANIA

11. Inspirujące PRZYWÓDZTWO

12. Dopasowany DOBÓR

12 czynników
efektywności zespołowej



Badanie online 
- anonimowe



Udzielane odpowiedzi

w dwóch wymiarach
- reprezentowany poziom i waga



One-page feedback



Raport i analiza on-line
”Snake Plot”

1 – 4 = Podejmijcie natychmiastowe  działania!

4 – 5 = Potencjalne zagrożenia

5 – 6 = Dobre wartości

6 – 7 = Doskonałe wartości



Zestawienie odpowiedzi całego zespołu



Zestawienie odpowiedzi zespołu vs. lidera



Poziom dystrybucji odpowiedzi



Poziom dystrybucji odpowiedzi



Zestawienie odpowiedzi całego zespołu



Zestawienie odpowiedzi zespołu vs. lidera



Raport i analiza on-line
”Crossplot”

I. Postaraj się utrzymać na wysokim poziomie

II. Podejmijcie natychmiastowe działania!

III i IV. Podejmijcie działania, jeśli elementy te 

mają znaczenie strategiczne

I.II.

III. IV.



Zestawienie odpowiedzi

całego zespołu



Zestawienie odpowiedzi

całego zespołu



CO CHCĘ UTRZYMAĆ 
W PRACY MOJEGO ZESPOŁU?

 Twórczą atmosferę spotkań

 Otwartość i zaufanie

 Pomysłowość

 Umiejętność dialogu, bardziej efektywny podział i realizację zadań

 Współpracę, dzielnie się wiedzą, wspólne wartości i poczucie wspólnoty

 Poziom merytoryczny, przyjacielska atmosferę

 Zaufanie i zaangażowanie



CO CHCĘ

WYELIMINOWAĆ 
Z PRACY MOJEGO ZESPOŁU?

 Salę, w której odbywają się spotkania

 Losowe rozpraszacze i zbaczanie oraz odpływanie z tematami

 Brak kończenia zadań, wiele rzeczy kończy się na pomyśle i deklaracji

 Rozdrobnienie zadań, brak skupienia

 Bałagan (czasami), niesubordynację.

 Nie branie odpowiedzialności, brak ukierunkowania na cel

 Jeszcze nie wiem



CZEGO POTRZEBUJEMY 

WIĘCEJ               W PRACY 

NASZEGO ZESPOŁU?
 Odporności na sytuacje stresowe.

 Określenia celów i odpowiedzialności, wsparcia sprzedażowego

 Organizacji, ustalania priorytetów i efektywności

 Współpracy i otwartości

 Więcej konkretnego podziału obowiązków i stopniowego wprowadzania rozwiązań

 Częstszych spotkań.

 Ukierunkowania na biznes i cele sprzedażowe, poczucia sukcesu materialnego

 Brania odpowiedzialności i efektów biznesowych



CZEGO POWINNIŚMY 

UNIKAĆ 
W PRACY NASZEGO ZESPOŁU?

 Wysuwania pochopnych oskarżeń i sadów nad innymi

 Sporów, zakładania, że ktoś ma złe intencje, obgadywania, szufladkowania

 Indywidualizmu

 Rozkopywania wszystkich tematów tematów, rozpraszania odpowiedzialności

 Czasem zdarza nam się nie słuchać siebie

 Rozpraszania się, niejasnych celów

 Rozproszenia uwagi, braku odpowiedzialności

 Obwiniania się nawzajem, gaszenia czyjegoś entuzjazmu, braku konsekwencji w działania

 Niedopowiedzeń, ukrytych komunikatów



Coaching zespołowy - Belbin® 

DNA

Osobowość



Coaching zespołowy- Belbin®
drogą do rozwoju współpracy w zespole

Role
zadaniowe

Lokomotywa

Implementer

Perfekcjonista

Role
socjalne

Role 
Intelektualne

Koordynator

Dusza Zespołu

Poszukiwacz Źródeł

Kreator

Specjalista

Ewaluator



Coaching zespołowy- Belbin® 360
Raporty możliwości zespołu

Raport Możliwości Zespołu – stanowi analizę całkowitego potencjału danego zespołu. Wskazuje na:

preferencje do określonej kultury funkcjonowania i komunikacji, atuty i ograniczenia, poziom otwartości

na współpracę. Rekomenduje komu jakie zadania warto delegować – aby powołać w zespołe ekspertów

w określonym sposobie wspierania zespołu.

Test online dostępny

w 14 językach


