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Wstęp 
 

Od 2008 roku cyklicznie prowadzę otwarte kursy i szkolenia uczące 

umiejętności prowadzenia coachingu. Ich uczestnicy to różnorodne osoby. W tym 

gronie można spotkać studentów, nauczycieli, wykładowców akademickich, 

inżynierów, managerów, trenerów, psychologów, handlowców, urzędników, sekretarki, 

jak i dyrektorów. Najmłodsza osoba miała 19 lat, a najstarsza ponad 60.  Bardzo duża 

część uczestników tych zajęć to trenerzy, chcący nauczyć się umiejętności prowadzenia 

coachingu. Prawie każdego dnia szkoleniowego, podczas długiej przerwy, któryś  

z owych trenerów podchodzi do mnie i pyta czy może o coś zapytać. Spodziewając się 

pytania na temat coachingu, odpowiadam „Tak”, a tu niemal każdy zadaje mi pytania  

w stylu:  

- Jak to zrobiłeś, że z tak różnorodnej grupy udało ci się zrobić zespół otwartych, 

zaangażowanych i współpracujących ze sobą ludzi? 

- Co zrobiłeś, że osoby, które na początku były wobec ciebie i pozostałych 

uczestników bardzo krytyczne i sceptyczne, teraz chętnie z innymi rozmawiają, 

a ciebie uważają za autorytet?  

Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: 

- Zbudowałem z was zespół.  

- A jak to zrobiłeś? 

Niniejsza publikacja jest właśnie odpowiedzią na to pytanie. Zawarłem w niej kilka 

kluczowych zagadnień teoretycznych oraz 56 moich najlepszych ćwiczeń z zakresu 

budowania i doskonalenia zespołu.  

 Publikacja składa się trzech części. W pierwszej – teoretycznej – opisuję kilka 

kwestii związanych z tematyką funkcjonowania zespołów. Pokrótce charakteryzuję 

rodzaje zespołów, różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem oraz odpowiadam na 

pytanie – kiedy i po co budować zespół? Omawiam także model ról zespołowych, 

cztery typy osób tworzących zespoły oraz dwa czynniki kształtujące kulturę każdego 

zespołu. Wiążę również rodzaje kultur zespołowych z poszczególnymi etapami 

budowania zespołu. Przedstawiam także narzędzia pomagające w panowaniu nad 

konfliktami powstającymi w zespołach (trójkąt Carpmana, asocjację oraz dysocjację). 

Podaję również strukturę informacji zwrotnych oraz zasady ich przekazywania. 
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 W drugiej części – praktycznej dotyczącej budowania zespołu – opisuję 36 

ćwiczeń szkoleniowych podzielonych na pięć rozdziałów, będących kolejnymi etapami 

budowania zespołu. Ćwiczenia te uczą umiejętności pracy zespołowej w bardzo 

praktyczny i aktywny sposób.  

W trzeciej części – praktycznej dotyczącej doskonalenia zespołu – zawarłem 25 

ćwiczeń o charakterze coachingowym. Ćwiczenia te stanowią połączenie tradycyjnych 

ćwiczeń szkoleniowych z narzędziami stosowanymi podczas prowadzenia coachingu 

zespołu. Są bardzo przydatne podczas doskonalenia i rozwoju już zbudowanego,  

w wyniku szkolenia, zespołu. Również są podzielone na pięć rozdziałów, będących 

kolejnymi etapami budowania i doskonalenia zespołu. 

 Książka „Budowanie i doskonalenie zespołu. Materiały szkoleniowe  

i coachingowe” jest najbardziej użyteczna dla trenerów budujących zespoły. Niemniej 

trenerzy innych obszarów również znajdą w niej wskazówki teoretyczne oraz 

praktyczne ćwiczenia, dzięki którym będą bardziej świadomie kierować procesem 

grupowym podczas prowadzonych szkoleń. Wiele przydatnych informacji oraz narzędzi 

coachingowych znajdą w niej również coachowie rozwijających zespoły. Publikacja 

może się również okazać bardzo przydatną i użyteczna dla menedżerów budujących  

i doskonalących swoje zespoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowanie i doskonalenie zespołu. Materiały szkoleniowe i coachingowe 

www.sklep.trenera.pl 242

Wybrane publikacje Tomasza Dulewicza 
 

Książki w wersji elektronicznej (ebooki): 

  

  

Więcej informacji o publikacjach na stronie internetowej: 
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