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Jaka jest różnica w zarządzaniu małym a dużym zespołem? 

 

Podobno prowadzenie trzyosobowego zespołu to pestka, a dziesięcioosobowego to jest wielkie 

wyzwanie. Otóż prowadzenie trzyosobowego zespołu i dziesięcioosobowego zespołu to jest wyzwanie i to może 

być wyzwanie, to nigdy nie jest pestka. To jest pytanie o to, po co ja prowadzę zespół i czemu to ma służyć. 

Jeśli w moim nastawieniu jest to, że ja idę do pracy, aby rozwijać moich pracowników tak, żeby odpowiadać  

na ich motywacje, to czy ja mam trzy osoby czy dziesięć, nie będzie miało znaczenia.  

Naturalnie znaczenie będzie miało to, że przy trzech osobach będę miała więcej czasu, żeby go poświęcić 

na rozmowy, dyskusje na temat ich potrzeb, motywacji i na udzielenie informacji zwrotnej, ale przy dziesięciu 

osobach mechanizm jest ten sam. To jest kwestia mojej postawy a nie tego, ile osób mam w zespole.  

Celowo o tym mówię, bo czasami w mediach społecznościowych aż huczy od tego, że tak, dzisiaj masz 

mały zespół, a co z dużym zespołem?. Mam doświadczenie również w prowadzeniu dużego zespołu  

i dobrze wiem, że naprawdę nie ma znaczenia liczba osób, ale jakość tej współpracy, jakość relacji,  

którą budujesz z pracownikami. Moi Drodzy, nie ma drogi na skróty. Z trzema osobami naturalnie jest więcej 

czasu, żeby poznać nawet w rozmowie ich motywacje, ale z dziesięcioma osobami już przychodzą z pomocą 

badania kompetencji, które dadzą Ci odpowiedź na pytanie, co konkretnie daną osobę motywuje,  

czego ona potrzebuje, żeby z Tobą było jej dobrze i by nie chciała szukać innego miejsca oraz żeby poziom 

zaangażowania jej nie spadał.  

My w samym naszym zespole, jeszcze dzisiaj małym, pracujemy na badaniu kompetencji DISC D3 

 i mój zespół wie, czego ja potrzebuję, żeby mi z nimi było dobrze, a ja wiem, czego poszczególne osoby 

potrzebują, żeby czuły się zmotywowane do pracy. Także nie dajcie się takim modnym hasłom o tym,  

że trzy osoby to nie dziesięć. Kwestia jest taka, co ja w tej podróży managerskiej robię, po co ja to robię.  

Liczy się jakość relacji a nie liczba osób w zespole.  

 


