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Narzędzia dla Twojego Biznesu  
 

 Rywalizacja i Współpraca w Zespołach – Zarządzanie  
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Jak Rywalizacja sprzyja Współpracy 

O Pracy zespołowej i Rywalizacji 
 

Wcześniej już omawialiśmy temat rywalizacji i jej wpływ na relacje biznesowe.  Jeśli nie czytałeś naszego 

poprzedniego artykułu o rywalizacji, gorąco zachęcamy to zrobić!   

Dzisiaj znów mówimy o współpracy i rywalizacji, ale tym razem w zespołach. 

Menedżerowie często myślą, że zespoły pracują doskonale. Że wystarczy dobrać członków zespołu i ludzie 

będą pracowali razem.  Niestety tak nie jest. Trzeba podjąć dużo mądrych działań, aby zespoły działały 

dobrze. Jest wiele aspektów do rozważenia, ale dzisiaj skupimy się na rywalizacji – pozytywnej rywalizacji - i 

silnej współpracy. 

Pewnie wiesz o tym, że ludzie w twojej pracy 

konkurują między sobą! Za bonusy pod koniec 

roku, za status, awans, lepsze wynagrodzenie… 

Tak, są przyjaciółmi (lub przynajmniej kolegują) 

i uśmiechają się do siebie, ale tak naprawdę 

każdy myśli o sobie i o tym, jak spełnić własne 

ego.   

Okej, moi pracownicy rywalizują… czy 

powinienem spróbować powstrzymać to 

zachowanie, czy co mam z tym zrobić? 

Próba powstrzymania tego zachowania jest nieproduktywna i może stworzyć złą atmosferę. Natomiast to, co 

możesz zrobić, to użyć tego naturalnego zachowania ludzi na korzyść firmy. 

Konkurencja jest nieunikniona, ale może być bardzo motywująca. Jedyne, co musisz zrobić, to stworzyć dobre 

dopełnienie rywalizacji (wskazówki o tym, jak to zrobić znajdziesz na ostatniej stronie artykułu). 

Skutkiem pozytywnej konkurencji jest to, że nawet gdy jeden z członków zespołu osiąga sukces, reszta się 

cieszy, a nie zazdrości. Zasadniczo wszyscy szanują się nawzajem i wszyscy dobrze sobie radzą z mieszanymi 

uczuciami (zazdrością i zadowoleniem). 

Pewnie myślisz, że to nie działa… 

Mogę Ci tylko powiedzieć, że tak mały kraj (pod 

względem liczby ludności), jak Norwegia, ma 

najwięcej medali olimpijskich wśród innych państw 

na świecie (są to gry zimowe). Aby to osiągnąć, 

tworzą przyjazną rywalizację, w której wyniki 

zespołu są bardzo ważne, ale wszyscy wiedzą, że 

wyniki te są rezultatem osobistych wyników. Taki 

model postępowania jest drogą do sukcesu.  

Aby uzyskać więcej informacji, posłuchaj tego podcastu (Adam Grant – Became friends with your rivals) i 

przeczytaj ten artykuł (article). 

  

https://www.linkedin.com/pulse/become-friends-your-rivals-adam-grant/
https://www.sbnation.com/2018/2/18/17026102/2018-winter-olympics-medal-count-norway-germany-usa
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4 Wskazówki, które pomogą stworzyć pozytywną konkurencję 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwórz przyczynę  

Promuj szacunek dla każdego w zespole  

Stwórz kulturę dzielenia się 

Zadbaj o to, aby każdy w zespole dobrze 

sobie radził z mieszanymi uczuciami  

Poświęcaj więcej uwagi wynikom zespołu. Stawiaj akcent na tworzenie wspólnych celów i kultury 

organizacyjnej.  Najlepiej jest to zrobić poprzez nagradzanie zespółu. Ludzie, którzy mają ambitne cele, 

są bardziej skłonni do rywalizacji opartej na współpracy.  

Ta zasada jest dość prosta. Szacunek należy się każdemu. Pracownicy nie powinni mieć żadnych 

wątpliwości co do umiejętności swoich kolegów. Dlatego wybór pracowników, którzy później będą 

członkami zespołu jest tak istotny.  

W zespole, czy też w całej firmie, nie może być żadnych tajemnic. Komunikacja, system wynagrodzenia i 

plany przedsiębiorstwa na przyszłość muszą być przejrzyste i jasne dla każdego. Ważne też jest, aby 

dzielić się wiedzą. (O systemie udostępniania informacji czytaj w jednym z naszych następnych 

artykułów)  

Zasadniczo konkurencji warto unikać, ale czasem jest ona nieunikniona. Są sytuacje, w których osobiste 

osiągnięcia muszą być nagrodzone. Jest to normalne, ale musisz sprawić, aby że wszyscy byli częścią 

tego osobistego osiągnięcia. W ten sposób zadbasz o dobrą atmosferę w zespole.  

Czytaj następne artykuły i wskazówki, 

obserwuj nas na Instagramie i Facebooku. 

 

 

Jeśli chcesz wdrożyć te zasady i budować 

trwałą przewagę konkurencyjną razem, 

skontaktuj się z nami: 

Skontaktuj się z nami consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/

