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Wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty

Mógłbyś osiągnąć w życiu wszystko, co chcesz, 
gdybyś tylko choć trochę pomógł innym ludziom 
osiągnąć to, czego oni chcą. 

Zig Zigler

Ostatnie miesiące to czas wyzwań, z jakimi mierzy się każdy pracownik 
naszej uczelni. Praca zdalna, dyżury, izolacja – wszystko to wpływa 
zarówno na członków naszych zespołów, jak i na nas, kierowników. Dlatego 
też opracowaliśmy ten krótki poradnik, który pomoże spojrzeć z innej 
perspektywy na obowiązki zawodowe i działania, jakie każda jednostka 
Uniwersytetu Łódzkiego wykonuje w zupełnie nowych warunkach.

W tekście tym poruszymy m.in. kwestie: 

1. 1. Budowania wzajemnego wsparcia i poczucia wspólnoty
2. 2. Indywidualnej pracy z pracownikami, którzy tego potrzebują
3. 3. Wspierania komunikacji między członkami zespołu
4. 4. Pracy na wspólnych zasobach
5. 5. Inspirowania i dzielenia się wiedzą
6. 6. Analizy swojego stylu kierowania i jego wpływu na zespół

Oczywiście obszarów może być dużo więcej, bo każdy zespół, ma swoje 
wypracowane standardy działania, komunikację i wiele innych decydujących 
o jego unikalności rytuałach. 
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Wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty

Zaczynamy od bardzo ważnego aspektu funkcjonowania każdej grupy, czyli poczucia, że nam na sobie 

zależy i że możemy na sobie polegać. A któż nie lepiej jak kierownik może budować poczucia wspólnoty 

i wzajemnego zaufania w zespole? Wasi pracownicy powinni wiedzieć, że mogą zgłaszać problemy związane 

z organizacją pracy i liczyć na Wasze wsparcie oraz wspólne wypracowanie rozwiązań. Bądźcie kreatywni 

i empatyczni! Być może to jest dobry moment na wdrożenie rozwiązań, na które nie było dotychczas 

możliwości czy czasu. 

Bądźcie też na bieżąco z informacjami zawartymi na naszych stronach:

• www.uni.lodz.pl

• www.covid19.uni.lodz.pl

W trudnych czasach pracownicy chcą czuć, że mają w kimś oparcie, że kierownik to właśnie ta osoba, 

która przewodzi i potrafi zaadresować ich wątpliwości czy trudności.

www.uni.lodz.pl
https://covid19.uni.lodz.pl/
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Wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty

Warto pamiętać o kilku elementach, które można w trakcie pracy z zespołem wykorzystać:

• Stwórzcie namiastkę tej fizycznej bliskości, której ludzie potrzebują, aby czuć się bezpiecz-

nie. Można to zrobić nawet w ramach wirtualnych spotkań! Przekazujcie najważniejsze informacje 

w grupie tak, aby w razie potrzeby każdy z uczestników mógł o coś dopytać, podzielić się wątpli-

wościami lub po prostu pożartować.

• Budujcie ducha w zespole poprzez wspólne wypracowywanie działań i rozwiązań. Bądźcie jak 

przewodnik „stada”, który wybiera różne ścieżki dotarcia do celu – czasami to czteropasmowa 

autostrada, a czasami górska droga w kosodrzewinie. Wasz zespół będzie mógł wówczas doświad-

czyć radości z osiągania celów, ale też zdobędzie umiejętność radzenia sobie z porażkami. 

• Zadbajcie o to, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, jaką rolę i zadania mają poszczególni człon-

kowie zespołu, w jaki sposób mogą się wspierać i czy zmierzają w tym samym kierunku. 

• Pamiętajcie, że odosobnienie jest dla wielu z nas trudne, nadwyręża nasze emocje i poczucie 

komfortu życia, dlatego unikajcie sytuacji, w których Wasi pracownicy pracują nad długimi, indy-

widualnymi zadaniami, bez potrzeby współpracy czy kontaktu z innymi. 

• Postarajcie się zorganizować pracę tak, aby członkowie Waszego zespołu mogli regularnie roz-

mawiać o swoich wyzwaniach, wspierać się wzajemnie, wymieniać się doświadczeniem i wiedzą.

• Pamiętajcie, że w komunikacji – nawet tej wirtualnej – ważne jest nie tylko to, co mówimy, 

ale również sposób, w jaki to mówimy. W trakcie spotkań online zwracajcie uwagę na ton, tem-

po, głośność, modulację głosu oraz wszelkie gesty fizyczne osób, z którymi się spotykacie. Każdy 

z Was dobrze zna swoich pracowników, więc jeśli coś wzbudza Wasz niepokój, to warto z takimi 

osobami indywidualnie porozmawiać. Pamiętajcie, że czasami trudno jest prosić szefa o pomoc – 

przecież każdy z nas chce być silny i sprawiać wrażenie, że radzi sobie z trudnościami, zwłaszcza 

w pracy. 
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Wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty

Wypracujcie swój unikatowy styl działania oraz metody, które będą Was w tym wspierać np.:

• Od czasu do czasu poproście swoich pracowników o określenie poziomu odczuwanego stresu 

i zaangażowania na skali od 1 do 10. Jeśli odpowiedź pracownika Was zaniepokoi, spytajcie co się 

stało. Będzie to naturalny sposób, aby dowiedzieć się więcej. 

• Pamiętajcie, że nic nie zastąpi rozmowy – nawet jeśli jest ona wirtualna – gdy chodzi o waż-

ne sprawy. Nie próbujcie rozwiązywać sytuacji trudnych czy konfliktowych poprzez maile. Choć 

obecnie dyskusja „face to face” z reguły oznacza telekonferencję na MS Teams, to jest to znacznie 

lepsze rozwiązanie, niż wiadomość mailowa.

• Zarządzanie zespołem to czasami „pole minowe”, a Waszym „zabezpieczeniem” jest budo-

wanie w pracownikach poczucia, że mogą liczyć na wsparcie, rzetelną informację zwrotną 

i otwartość przełożonego (nawet w trudnych, wymagających sytuacjach). Atmosfera współ-

pracy i zaangażowania jest tym, co powoduje, że grupa ludzi przeradza się w zespół.
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Indywidualna praca z pracownikami,  
którzy potrzebują wsparcia

Każdy zespół to zbiór indywidualności – osób o róż-
nych cechach charakteru, umiejętnościach, kompe-
tencjach, doświadczeniach, sposobach reagowania. 

Dla niektórych z nas okres fizycznego odosobnienia może mieć bardzo negatywne skutki emocjonal-

ne. Dlatego warto pomyśleć o wdrożeniu takich działań, które pozwoliłyby każdemu z Was na indy-

widualną pracę z pracownikami. Pomoże w tym ustalenie pewnych zasad, które oczywiście w miarę 

potrzeb każdego zespołu można modyfikować i zmieniać. 

Warto abyście:

• Wyznaczyli sobie choć jeden dzień na indywidualne spotkania na MS Teams lub rozmowy tele-

foniczne z Waszymi pracownikami. Nie muszą być to rozmowy tylko i wyłącznie dotyczące pracy 

– może po prostu będzie to namiastka rozmów, które często toczą się podczas przerwy na kawę 

czy posiłek w biurowej kafeterii. 

• Postarali się, aby zrobić z tego działania standard, może nawet cotygodniowy.  

• Pomyśleli o narzędziach wspierających pracę. W obecnej rzeczywistości czasem trudno znaleźć 

złoty środek pomiędzy wspieraniem, a kontrolowaniem realizacji zadań. Dla niektórych z Was roz-

wiązaniem może stać się arkusz działań poszczególnych pracowników zespołu, który za sprawą 

cotygodniowego uzupełniania, da Wam poczucie posuwania się z zadaniami do przodu. Dla innych 

wystarczająca okaże się rozmowa i notatki. Jeszcze inni mogą skłonić się ku korzystaniu z listy 

zadań, jaka jest dostępna w poczcie mailowej.
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Komunikacja między członkami zespołu

Można by pisać wiele, jak ważna jest komunikacja, jak ją wspierać i co się stanie, jeśli będzie szwan-

kowała. Jednak weźmy przykład z Anne Morrow Lindbergh, która powiedziała po prostu, że „Dobra 

rozmowa jest tak stymulująca, jak czarna kawa i tak samo trudno po niej zasnąć”. 

Jak więc wzajemnie się wspierać w tym obszarze? Choć wydaje się to oczywiste, to:

• Pamiętajcie o korzystaniu z MS Teams, nawet jeśli to tylko namiastka osobistych kontaktów. 

Telekonferencje pomagają ograniczyć liczbę maili czy rozmów telefonicznych i mają dużą zaletę 

– ułatwiają interpretację przekazywanych informacji. Możemy na siebie spojrzeć, uśmiechnąć się 

czy po prostu poczuć się znowu członkiem zespołu.

• Dla niektórych udział w telekonferencjach może być źródłem dyskomfortu, chociażby z powo-

du braku odpowiedniej przestrzeni do rozmowy czy bliskiej obecności innych domowników. 

Z pomocą przychodzi tu MS Teams, który umożliwia uczestnikom wirtualnych spotkań rozmycie 

tła, a także wytłumienie dźwięków pojawiających się za naszymi plecami. Może tło z palmami 

i plażą, a może amazońska dżungla. A może jest to moment na ustalenie kto z zespołu jest najbar-

dziej kreatywny w swoich poszukiwaniach „idealnego tła” rozmowy? 

• Pamiętajcie również o innych możliwościach aplikacji MS Teams, np. o nagrywaniu telekonfe-

rencji dla osób, które nie mogły być obecne lub o wysyłaniu wiadomości prywatnych i grupowych. 

• Komunikacja wspiera również możliwość dopasowania zadań i aktywności wszystkich człon-

ków zespołu do ich rytmu dnia i innych domowych obowiązków. Jeśli dobrze ją ustalicie, 

pracownicy staną się  dostępni w ramach określonego przedziału czasowego, dogodnego dla 

wszystkich i będzie im łatwiej łączyć życie zawodowe z rodzinnym. 

• Wypracujcie i komunikujcie swoje ograniczenia czasowe – na przykład poprzez oznaczanie swoje-

go statusu w komunikatorze. Usprawnia to planowanie działań i zapobiega niepotrzebnym stresom.
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Sprawny przepływ informacji 
i praca na wspólnych zasobach

W obecnej sytuacji zespoły mają ograniczoną możliwość korzystania z zasobów zgromadzonych 

w pomieszczeniach biurowych.  Zwróćcie więc uwagę na sprawny przepływ i dostęp do kluczowych 

informacji, zwłaszcza gdy część zespołu pracuje zdalnie, a część w biurze podczas dyżurów. 

Warto w tym celu:

• Umieścić w przestrzeni wirtualnej (np. w chmurze na Dropboksie) to, czego nie można fizycz-

nie położyć na biurku czy zapisać na dysku wspólnym – w taki sposób, aby każdy miał dostęp 

do ważnych dokumentów bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dostępów.

• Zwrócić uwagę, aby praca na wspólnych dokumentach nie polegała przede wszystkim na 

wymienianiu się mailami z załącznikami zawierającymi kolejne uwagi. To mocno nie sprzyja 

współpracy i efektywności, może wręcz prowadzić do chaosu i narastania frustracji. O wiele 

łatwiej i przyjemniej jest pracować wspólnie nad materiałami, gdy mamy dostęp do ich aktualnej 

wersji w czasie rzeczywistym. 

• Testować razem ze swoimi zespołami różne rozwiązania i korzystać z nich również po powro-

cie do codziennej, stacjonarnej pracy.
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Inspirowanie i dzielenie się wiedzą

W czasie pracy zdalnej zachęcajcie Wasz zespół do uzupełniania wiedzy i pozyskiwania nowych 

umiejętności, gdyż często podczas codziennych obowiązków nie ma na to przestrzeni. Może to być 

np. utrwalanie zasad, procedur lub rozwiązań, które zostały wprowadzone, a nie było możliwości ich 

przedyskutowania w zespole.

Możecie:

• Ustalić obszary wiedzy wymagające uzupełnienia lub poprosić o to członków Waszego zespołu.

• Ustalić harmonogram dodatkowych telekonferencji, poświęconych wzajemnej wymianie 

dobrych praktyk lub uzupełnieniu wiedzy.

• Poprosić, aby pracownicy podzielili się wiedzą z obszarów, które są ich specjalnością lub które 

po prostu warto przedstawić reszcie zespołu w ramach przypomnienia.

• Zainspirować pracowników ciekawymi publikacjami, webinarami lub innymi formami 

pozyskiwania nowej wiedzy, która mogłaby zostać wykorzystana w pracy.

• Zainicjować wśród pracowników działania samodoskonalące oraz zachęcić ich do dzielenia się 

zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami zespołu. 



     

Praca zdalna. Poradnik dla kierowników zespołów Strona 10 z 11

Styl kierowania zespołem

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, 
jakimi jesteście kierownikami? Co powiedzieliby 
o Was podwładni, a co przełożeni? Czy obecny 
czas zrewidował Wasze podejście do pracowników, 
którymi kierujecie? Co jest prawdziwym wyzwaniem 
- konieczność działania w czasie pandemii, troska 
o zespół czy może o swoje emocje i wątpliwości?

Dla tych z Was, którzy mają poczucie, że tracą kontrolę poprzez brak fizycznej weryfikacji pracy 

zespołu, rozwiązaniem może okazać się zresetowanie oczekiwań co do sposobu wykonywania pracy, 

a nawet poluzowanie zasad i umożliwienie członkom zespołu wykonywania obowiązków w sposób 

dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Oznacza to koncentrację na wynikach i zapewnienie więk-

szej elastyczności pracownikom.

• Warto, abyście odpowiedzieli sobie na pytanie: jaki jest Wasz styl zarządzania zespołem, 

zwłaszcza w kontekście zaufania do zespołu, którym kierujecie?

• Skupcie się na osiąganych wynikach, świętujcie wspólnie zrealizowane zadania oraz 

pokonywanie większych lub mniejszych trudności.

• Wprowadźcie indywidualne podejściu do poszczególnych pracowników i zadań.  Wsparcie, 

komunikacja, zrozumienie, empatia - to warto obecnie trenować i rozwijać.

• Dajcie Waszym pracownikom swobodę w wykonywaniu obowiązków, aby mogli dopasować 

je do indywidualnych możliwości. 
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Styl kierowania zespołem

Poradnik dla kierowników zespołów
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• Jeśli zdarzy się, że któryś z Waszych pracowników ma problem z samodyscypliną podczas pracy 

z domu, wprowadźcie np. system cotygodniowo wysyłanego harmonogramu z kluczowymi 

zadaniami lub innego działania motywującego do realizacji celu.

• Wiele badań wskazuje, że prawie 50% pracowników oceniana pozytywnie pracę zdalną (bo można 

się skupić na działaniach, brak dojazdów do biura oszczędza też czas) – wykorzystajcie ten okres 

do nabywania przez zespół nowych doświadczeń i umiejętności.

• Wbrew pozorom, to bardzo dobry moment na wdrożenie – poprzez swoją postawę i zachowanie 

– takiej kultury pracy, jaka opiera się na wzajemnym zaufaniu oraz na budowanie w zespole poczu-

cia odpowiedzialności za siebie i innych. 

Powodzenia!


