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Styl współpracy efektywnego team managera  
z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji 
sportowej

Zespół profesjonalnych graczy w organizacji sportowej to zadaniowo organizowa-
na grupa o emergentno-atroficznej strukturze, której efektywne działanie wymaga 
coachingowej współpracy team managera z graczami. Współpracy, która – w od-
różnieniu od kierowania czy przywództwa – pozwala na elastyczne znoszenie barier 
strukturalnych i w konsekwencji na pełniejsze wykorzystanie kompetencji zarówno 
graczy, jak i team managera. Zadaniowo orientowana współpraca pozwala także na 
ujawnianie synergii grupowej i organizacyjnej. Biorąc to pod uwagę, celem publika-
cji była identyfikacja stylów współpracy efektywnego team managera z zespołem li-
cencjonowanych graczy w koszykówkę. Wykorzystano kwestionariusz opracowany 
przez autora i przeprowadzono team manager study. Identyfikacja dokonana została 
w trzech wymiarach: stylu współpracy, jej zakresu rzeczowego oraz liczby graczy, 
z którymi team manager rozwiązuje zadania z uwzględnieniem ich aktywności poza 
i w miejscu pracy.  Uzyskane wyniki poddano analizie ilościowo-jakościowej oraz 
skonfrontowano je z koncepcjami i badaniami dotyczącymi team managementu.

Słowa kluczowe: efektywność (efficiency), sytuacje zadaniowe (task-related situations), styl współ-
pracy (cooperation style), partycypacja (participation), kierowanie (management), szkolenie (training), 
konsultowanie (consulting), coaching zespołów sportowych (sports team coaching), menedżer zespołu 
(team manager), menedżer-coach (coach-manager)

Wstęp

Podstawę do definiowania pojęcia „team” stanowi wiedza o sieciowo-procesowym 
wymiarze organizacji (Perechuda, 2010), o dynamice i elastyczności zespołu zadanio-
wego jako hybrydzie grupy oraz o organizacji (Panfil, 2008). Współczesne zespoły 
zadaniowe to sieciowo organizowane struktury emergentno-atroficzne, w których 
wzajemne wpływy i relacje pomiędzy menedżerem a pracownikami pojawiają się  

ZZL(HRM)_2015_5(106)_Panfil_R_49-68

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, 
niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),  
wymaga pisemnej zgody Wydawcy.



50 Ryszard Panfil

i nasilają, a także słabną i zanikają, a dynamikę tego procesu wyznacza rodzaj i za-
kres zadania. Wydaje się, że korzystniejszą od kierowania lub przewodzenia metodą 
ujawniania przez zespół zadaniowy, w tym zespół graczy, optymalnej efektywności 
może być współpraca team managera i graczy, w której wymiar partycypacji człon-
ków zespołu wyznacza adekwatność ich kompetencji w odniesieniu do zadania. 
Współpraca zadaniowo orientowana znosi w zespole bariery (granice) struktural-
ne i w konsekwencji pozwala na pełniejsze wykorzystanie kompetencji członków 
zespołu (Welpe i wsp., 2010). Stosowanie instrumentów coachingowej współpra-
cy team managera z pracownikami pozwala natomiast na pełniejsze wykorzystanie 
prospołecznych kompetencji wszystkich uczestników zespołu oraz w konsekwencji 
na ujawnianie w zespole synergii organizacyjnej i kompensacji grupowej (Panfil, 
2010). Niewątpliwie zespoły zadaniowe, inaczej zadaniowo organizowane grupy, 
stanowią racjonalną alternatywę dla dominujących ciągle w instytucjach różnego 
rodzaju operacyjnych jednostek organizacyjnych o sformalizowanej strukturze. 

Demokratyzacja interakcji społecznych w Polsce, podnosząca się świadomość 
pracowników o ich podmiotowości w relacjach zawodowych i wzrastający poziom 
ich specjalistycznych kwalifikacji stawiają przed menedżerami liniowymi nowe wy-
magania w zakresie metod współpracy w realizowaniu zadań operacyjnych, przesu-
wając akcenty tej współpracy w kierunku ujawniania interakcji partnerskich i prze-
kształcania się menedżerów liniowych w team managerów.

Identyfikacja pojęcia „team management” – jako procesu realizowanego w elastycz-
nej, sieciowo orientowanej organizacji – wymaga interdyscyplinarnego podejścia  
i hybrydowego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii grupy i dy-
namik organizacji. Podstawę tej identyfikacji stanowi wiedza o zarządzaniu zasobami 
ludzkimi, a szczególnie o znaczeniu strategii i funkcji personalnej w rozwoju or-
ganizacji (Lundy, Cowling, 2002, Pocztowski, 2003, Listwan, 2004). Team manage-
ment jest procesem, w którym obok instrumentów z zakresu zarządzania kapitałem 
ludzkim stosowane są także te narzędzia, które stanowią domenę procesów przy-
wództwa i coachingu zespołowego (Panfil, 2008). W poszukiwaniu instrumentów 
efektywnego team managementu uwzględnia się więc badanie tych instrumentów  
i związków między nimi. Blair (1996), na podstawie porównania procesów zarządza-
nia i przywództwa, uzasadnił konieczność uwzględniania podobieństw i różnic mię-
dzy nimi w podejmowaniu decyzji o sposobie rozwiązywania zadania. Beech (2002) 
przedstawił natomiast proces przekształcania się kompetentnych menedżerów  
w efektywnych liderów. Z kolei Buckingham (2005) oraz Audas i wsp. (1997) poddali 
analizie wpływ zmian, zwiększających partycypację członków zespołu w procesie 
zarządzania, w podejmowanych decyzjach zarządczych. Janssen i Dale (2002) podjęli 
ciekawą próbę identyfikacji instrumentów efektywnego team coachingu. Panfil, Pan-
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fil (2012), uwzględniając różny stopień partycypacji coacha i graczy w decyzjach za-
rządczych, zróżnicowali style zarządzania zespołem graczy i przedstawili wymiary ich 
stosowania w prowadzeniu zespołów składających się z adeptów gier sportowych.

Badaniom poddawane są także wpływy zarządzania, przywództwa i coachingu 
na interakcje personalne i relacje organizacyjne w zespole sportowym. W badaniach 
zajmowano się więc, między innymi, analizą wpływu niezgodności celów i zakłóceń, 
w relacjach interpersonalnych w zespole, na jego efektywność (Jowett, Cockerill, 
2002). W kreowaniu relacji pomiędzy team managerem a sportowcami Horn (2002) 
uzasadnia z kolei potrzebę wzmacniania interakcji grupowych i organizacyjnych 
przez stosowanie instrumentów z zakresu team coachingu. 

Team management w sporcie to wyznaczane kompetencjami i konkretnym zada-
niem, wynikającym z zakresu zarządzania, wzajemne wpływanie na siebie team ma-
nagera i graczy oraz wzmacnianie zadaniowo orientowanych relacji między nimi. 
Wzajemne wpływy mogą mieć wymiar symetryczny – kompetencje menedżera  
i graczy, w aspekcie konkretnego zadania, są kompatybilne (uzupełniają się). Wza-
jemne wpływy mogą mieć także wymiar asymetryczny i występują wtedy, gdy  
w odniesieniu do konkretnego zadania dominują kompetencje team managera, któ-
ry stosuje styl dyrektywny, lub wtedy, gdy dominują kompetencje gracza, a mene-
dżer stosuje styl delegujący. W tym wypadku we współpracy wykorzystywane są 
style uzgadniający lub konsultacyjny. Traktowanie graczy jako współdecydentów 
i współwykonawców zwiększa świadome ich zaangażowanie w decyzje dotyczące 
zarówno wyznaczania, jak i realizacji zadań, powoduje także wzrost świadomości 
graczy o ich odpowiedzialności za uzyskiwane przez zespół wyniki. 

W niniejszej publikacji team management rozumiany jest jako proces współpracy 
menedżera-coacha z licencjonowanymi graczami i polega na sprzęganiu ich czynno-
ści decyzyjnych i wykonawczych. Czynności te określane są ich kompetencjami do 
współpracy, osobowością i regułami efektywnego działania. W takcie tej współpra-
cy stosowane są style wyznaczane zróżnicowanym stopniem partycypacji w zadania 
menedżera-coacha i graczy, a także zakresem ich odpowiedzialności za efektywną 
realizację. Style te charakteryzują się powtarzalnością w sposobie komunikowania 
się graczy i menedżera-coacha. 

Biorąc powyższe pod uwagę, celem publikacji jest dokonanie, na podstawie au-
torskiej koncepcji, identyfikacji wymiarów stosowania przez efektywnego team ma-
nagera stylów partycypacyjnych, delegujących i coachingowych w odniesieniu do 
liczby graczy, z którymi team manager współpracuje, i rodzaju zadania wynikającego 
z zakresu tej współpracy. Zidentyfikowany profil efektywnego team managera pod-
dany zostanie następnie konfrontacji z opisanymi w piśmiennictwie koncepcjami  
i wynikami badań nad zagadnieniem team managementu.
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Założenia do badania stylu współpracy efektywnego team managera 
z zespołem licencjonowanych graczy

Studium przypadku efektywnego team managera przeprowadzono na podstawie 
danych uzyskanych z kwestionariusza ankiety, w której badany team manager wskazał 
wymiar stosowania opisanych w niej stylów współpracy z graczami w odniesieniu 
do szczegółowych zakresów tej współpracy i liczby graczy, z którymi każdorazowo 
współpracuje (załącznik 1). Poniżej opisano wskaźniki i sposoby ich interpretacji. 
Stanowiły one podstawę identyfikacji preferowanego przez badanego stylu współ-
pracy z graczami. Wśród wyznaczników oceny efektywności tej współpracy wyróż-
niono elastyczność, różnorodność i nasilenie wykorzystania stylów.

Elastyczność stosowania stylów współpracy w odniesieniu do szczegółowych 
jej zakresów rozumiana jest jako wymiar stosowania określonego stylu do liczby 
szczegółowych zakresów współpracy. Sposób interpretacji elastyczności w zarzą-
dzaniu graczami: im więcej zakresów szczegółowych, w odniesieniu do których 
badany team manager stosuje dany styl, tym bardziej elastycznie zarządza zespołem 
graczy.

Różnorodność stosowania stylów współpracy w odniesieniu do szczegółowych 
zakresów współpracy z graczami rozumiana jest jako wymiar wykorzystania po-
szczególnych stylów do określonego zakresu współpracy z graczami. Sposób inter-
pretacji różnorodności zarządzania graczami: im więcej stylów team manager stosuje 
w odniesieniu do określonego szczegółowego zakresu współpracy z graczami, tym 
zarządza bardziej różnorodnie. 

Nasilenie wykorzystania dostępnych stylów w odniesieniu do liczby graczy,  
tj. pojedynczego gracza, podzespołu graczy lub całego zespołu, i szczegółowych 
zakresów współpracy z nimi wyrażane jest w formie wskaźnika. Stanowi on stosu-
nek maksymalnej, możliwej do uzyskania, liczby punktów 120 do liczby punktów  
z kwestionariusza ankiety wypełnionego przez team managera (od 0 do 120): 

■ wskazanie „Z” oznacza, że styl stosowany jest zawsze, badany otrzymywał 
12 pkt., 

■ wskazanie „CZ” oznacza, że styl stosowany jest często, badany otrzymywał 
3 pkt., 

■ wskazanie „N” oznacza, że styl stosowany jest niekiedy (rzadko), badany 
otrzymywał 1 pkt. 

Sposób interpretacji aktywności w wykorzystaniu dostępnych stylów w zarzą-
dzaniu graczami: minimalna wartość wskaźnika stopnia wykorzystania dostępnych 
stylów wynosił 0%, maksymalny 100%. Tak więc: im niższy wskaźnik, tym mniejszy 
stopień wykorzystania dostępnych stylów przez team managera.
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Uzasadnienie zakwalifikowania Dariusza Maciejewskiego do badań 
jako efektywnego team managera

Wybrany do badań Dariusz Maciejewski należy do nielicznej grupy najefektywniej-
szych team managerów sportowych w Polsce. Badany jest kwalifikowanym trenerem 
klasy mistrzowskiej z licencją A gry w koszykówkę. Od 2009 do 2012 roku prowa-
dził kobiecą reprezentację Polski. W latach 2005–2011 był menedżerem-coachem 
kadry Polski studentek, z którą zdobył 3. miejsce na Uniwersjadzie w Bangkoku. 
W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski prowadzony przez badanego team managera 
zespół licencjonowanych graczy zdobył dwa drugie miejsca w sezonach rozgryw-
kowych 2008/2009 i 2009/2010 oraz dwa trzecie miejsca w sezonach 2007/2008  
i 2010/2011. W rozgrywkach o Puchar Europy FIBA, w sezonie 2007/2008, pro-
wadzony przez badanego zespół awansował do fazy 1/8 tych rozgrywek, natomiast 
w rozgrywkach Euroligi w sezonach 2009/2010 i 2010/2011 uzyskał awans do roz-
grywek grupowych.

Badania przeprowadzono w 25 kwietnia 2013 r. w siedzibie AZS PWSZ Gorzów 
Wielkopolski. Wypełnianie kwestionariusza trwało 3 godziny. Dariusz Maciejewski 
wyraził zgodę na upublicznienie wyników badań i jego danych osobowych. Uzyska-
ne wyniki poddano analizie w aspekcie stylu współpracy team managera z graczami 
poza miejscem pracy, a następnie w miejscu pracy.

Studium stylu współpracy team managera w zakresie aktywności 
graczy poza miejscem pracy (off the job cooperation)

Identyfikacja stylów współpracy w zakresie stylu życia graczy

Badany team manager uwzględnia zalety partycypacji graczy w podejmowaniu decyzji 
i współpracuje z nimi w zakresie stylu ich życia, stosując aż w 50% styl konsulta-
cyjny. Badany przenosi także na graczy odpowiedzialność za styl ich życia, stosując 
w 30% styl coachingowy. Także, jako mentor, dzieli się swoimi doświadczeniami, 
stosując w 20% styl szkoleniowy. Styl kierowniczy w analizowanym zakresie nie jest 
przez niego w ogóle stosowany (tab. 1).

Tabela 1. Wymiary stosowania stylów w odniesieniu do stylu życia graczy

Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
% wymiar stosowania stylów 0 20 50 30

Źródło: opracowanie własne
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Uzyskane dane wskazują, że badany menedżer-coach elastycznie współpracuje 
z graczami w określaniu ich stylu życia, stosując styl konsultacyjny w odniesieniu aż 
do 7 zakresów szczegółowych i coachingowy w odniesieniu do 6 (maks. 10 zakre-
sów). Analizując różnorodność stosowania stylów, zauważamy, że badany stosuje 
różne style, w tym: szkoleniowy, konsultacyjny i coachingowy, w odniesieniu do 
zakresów szczegółowych, takich jak wyznaczanie celów kształcenia ogólnego i roz-
woju sportowego graczy. 

Analiza wymiaru stosowania przez badanego stylów w odniesieniu do liczby gra-
czy,wskazuje, że badany współpracuje z nimi tylko indywidualnie (100% wskazań). 
Dostępne style badany stosuje jednak tylko w 30%, nie jest więc zbyt aktywny w tym 
zakresie i nie traktuje tego obszaru współpracy jako wiodącego. 

Identyfikacja stylów współpracy w zakresie strategii rozwoju sportowego 

graczy

Jeśli chodzi o strategię rozwoju sportowego graczy, badany korzysta głównie ze 
stylu konsultacyjnego (33%), gdy wykorzystuje szczegółowe kompetencje graczy, 
i stylu szkoleniowego (31%), kiedy instruuje graczy i doradza im. W wybranych 
zakresach szczegółowych – badany dostrzega także znaczenie stylu kierowniczego 
(29%) i w sposób dyrektywny wyznacza kierunki tego rozwoju. Styl coachingowy 
jest wykorzystywany przez badanego w znikomym stopniu, jedynie w 7%, a więc 
badany team manager w niewielkim stopniu przenosi na graczy odpowiedzialność za 
efektywność działania w tym zakresie (tab. 2).

Tabela 2. Wymiary stosowania stylów w odniesieniu do strategii rozwoju 
sportowego graczy 

Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
% wymiar stosowania stylów 29 31 33 7

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane dane wskazują, że badany menedżer-coach elastycznie współpracuje  
z graczami jedynie w zakresie strategii ich rozwoju sportowego, stosując styl konsul-
tacyjny w odniesieniu do 6 zakresów szczegółowych (maks. 10 zakresów). Analizując 
różnorodność stosowania stylów, zauważamy, że badany stosuje różnorodne style, 
w tym: szkoleniowy, konsultacyjny i coachingowy, jedynie w odniesieniu do jednego 
zakresu szczegółowego, tj. kontynuacji kariery sportowej graczy, a w szczególności 
do wyboru przez nich klubu – firmy sportowej, czyli do ich polityki transferowej. 
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Wymiary stosowania stylów w aspekcie liczby graczy wskazują, że badany współ-
pracuje z nimi głównie indywidualnie (71% wskazań) i w mniejszym wymiarze ze-
społowo (29% wskazań). Badany w małym zakresie wykorzystuje dostępne style  
w uzgadnianiu strategii rozwoju sportowego graczy, bo tylko w 57%. To znaczy, że 
nie traktuje tego zakresu współpracy jako wiodącego.

Identyfikacja stylów współpracy w zakresie udziału w odnowie dyspozycji 

psychofizycznych do gry

Udział graczy w odnowie psychofizycznych dyspozycji do gry ustalany jest głównie 
przez konsultacje (40%). W tym zakresie badany w mniejszym stopniu stosuje styl 
szkoleniowy (18%) i coachingowy (15%). Szerokie wykorzystanie stylów zapewnia-
jących partycypację graczy (w sumie 73%) pozwala na pełniejsze zaangażowanie ich 
w ten proces, co zwiększa też ich efektywność. Styl kierowniczy (27%) stosowany 
jest w ograniczonym zakresie i zawsze w stosunku do całego zespołu (tab. 3). 

Tabela 3. Wymiary stosowania stylów w odniesieniu do udziału w procesie 
odnowy psychofizycznej

Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
% wymiar stosowania stylów 27 18 40 15

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane dane wskazują, że badany mniej elastycznie współpracuje z graczami, 
gdyż w zakresie ich udziału w odnowie psychofizycznej stosuje jedynie styl konsul-
tacyjny i coachingowy; tylko w odniesieniu do 4 zakresów szczegółowych (maks.  
10 zakresów). Analizując wielorakość stosowania stylów, zauważamy, że badany sto-
suje mniej różnorodnie style, w tym: konsultacyjny i coachingowy, w odniesieniu do 
zakresów szczegółowych, takich jak wyznaczanie metod oraz terminów odnowy 
biologicznej i psychicznej. 

Z analizy wymiaru stosowania stylów współpracy w odniesieniu do liczby gra-
czy wynika, że dominuje współpraca indywidualna (65% wskazań). Dostępne style 
współpracy w analizowanym zakresie są przez badanego wykorzystywane jedynie  
w 65%. Wskazuje to, że nie traktuje tego zakresu współpracy jako wiodącego.
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Studium stylu współpracy menedżera-coacha w zakresie aktywności 
graczy w miejscu pracy (on the job cooperation)

Identyfikacja stylów współpracy w zakresie udziału w meczach klasyfikowanych

Należy zauważyć, że badany team manager, w odniesieniu do udziału graczy w me-
czach, aż w 66% stosuje style dyrektywne, w tym: kierowniczy i szkoleniowy, przez 
co czyni graczy jedynie wykonawcami poleceń. Style uwzględniające partycypację 
graczy, tj. konsultacyjny i coachingowy, w podejmowaniu decyzji stosowane są 
wprawdzie w 34%, ale dotyczą mniej istotnych zakresów szczegółowych. Badany 
bierze więc na siebie, w dominującym wymiarze, odpowiedzialność za wyniki uzy-
skiwane w meczach klasyfikowanych, a przecież jego wpływ na grę w trakcie jej 
trwania jest już niewielki (tab. 4).

Tabela 4. Wymiary stosowania stylów w odniesieniu do udziału w rywalizacji 
klasyfikowanej

Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
% wymiar stosowania stylów 46 20 14 20

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane dane wskazują, że badany menedżer-coach w zakresie udziału graczy 
w rywalizacji klasyfikowanej elastycznie stosuje styl kierowniczy w odniesieniu do  
7 zakresów szczegółowych i konsultacyjny w odniesieniu do 6 (maks. 10 zakresów). 
Analizując wielorakość wykorzystywania stylów, zauważamy, że badany stosuje róż-
norodnie style, w tym: szkoleniowy, konsultacyjny i coachingowy, w odniesieniu do 
zakresów szczegółowych, takich jak: ustalanie ustawienia w grze, stosowanych kom-
binacji i wariantów, a także korygowanie ustawienia graczy i stosowanych kombinacji  
w przerwach w grze.

Analizując wymiar wykorzystywania przez badanego stylów w odniesieniu do 
liczby graczy, należy stwierdzić, że badany zbyt często stosuje współpracę zespołową 
(58% wskazań). Współpraca z podzespołami graczy wykorzystywana jest tylko w 15%,  
a jest ona szczególnie uzasadniona, gdyż wynika z potrzeby rozwijania umiejętno-
ści współdziałania graczy w stosowanych kombinacjach. Korzystne jest natomiast 
stosowanie indywidualnej współpracy z graczami (27%), która jest uzasadniona ze 
względu na zindywidualizowany wkład poszczególnych graczy w uzyskiwane przez 
zespół wyniki. Dostępne style współpracy w zakresie udziału graczy w zawodach 
badany wykorzystuje prawie w pełnym wymiarze (92%). To wskazuje, że traktuje 
ten zakres współpracy z graczami jako wiodący w pracy team managera.
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Identyfikacja stylów współpracy w zakresie udziału w rozwoju ich dyspozycji 

do gry 

W odniesieniu do udziału graczy w procesie rozwijania ich dyspozycji do gry na-
leży zauważyć, że dominuje wykorzystanie przez badanego team managera stylu 
kierowniczego (43%) i szkoleniowego (27%), a to powoduje, że w procesie rozwi-
jania dyspozycji do gry gracze stają się jedynie wykonawcami jego poleceń. W celu 
zwiększenia sprawności procesu przygotowania graczy do efektywnego działania  
w meczach należy zwiększyć wykorzystanie stylów partycypacyjnych, szczególnie 
stylu konsultacyjnego i stylu coachingowego. Badany stosuje je tylko w 15%. Wyko-
rzystywanie stylów zwiększających partycypację graczy w podejmowaniu decyzji po-
woduje wzrost świadomości graczy o ich podmiotowości w zespole, pozwala więc 
na poszerzanie przenoszenia na nich odpowiedzialności za wyniki zespołu (tab. 5).

Tabela 5. Wymiary stosowania stylów w odniesieniu do udziału w rozwoju 
dyspozycji do gry

Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
% wymiar stosowania stylów 43 27 15 15

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane dane wskazują, że badany menedżer-coach, współpracując z graczami 
w w sprawie ich udziału w procesie treningowym, średnio elastycznie stosuje jedy-
nie style dyrektywne, tj. styl kierowniczy w odniesieniu do 6 zakresów szczegóło-
wych oraz styl szkoleniowy w odniesieniu do 5 (maks. 10 zakresów). Analizując róż-
norodność wykorzystywania stylów, zauważamy, że badany stosuje rozmaite style,  
w tym: szkoleniowy, konsultacyjny i coachingowy, w odniesieniu do zakresów szcze-
gółowych, takich jak: ustalanie struktury treningów pomiędzy meczami, treningu 
taktycznego i grupowego, a także regulowanie konfliktów w zespole.

Analizując wymiar stosowania stylów współpracy z graczami w procesie trenin-
gowym w aspekcie liczby graczy, należy stwierdzić, że badany swykorzystuje zbyt czę-
sto współpracę z całym zespołem (48% wskazań). Treningi grupowe realizuje tylko  
w 15%, a są one szczególnie zasadne w stosunku do graczy prezentujących podobny 
profil umiejętności i znajdujących się w zbliżonej fazie rozwoju kariery sportowej. 
Korzystne jest natomiast dostrzeganie przez badanego znaczenia indywidualnej 
współpracy z graczami (37%), a jest to uzasadnione ze względu na zindywiduali-
zowane reakcje zmęczeniowe graczy w obszarze różnych dyspozycji i indywidualne 
zapotrzebowanie graczy na stymulację.
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Dostępne style współpracy w odniesieniu do procesu treningowego badany wy-
korzystuje prawie w pełnym wymiarze (88%). To wskazuje, że traktuje ten zakres 
współpracy z graczami jako wiodący w pracy team managera.

Dyskusja nad czynnikami warunkującymi efektywny team management

Dyskusję nad efektywnym team management należy rozpocząć od określenia miejsca  
i znaczenia zespołu zadaniowego we współczesnej organizacji, często przyjmującej, 
ze względu na dynamikę środowisk, w których działa, strukturę sieciową. Mathieu  
i wsp. (2014) uważają, że zespoły zadaniowe, dla których sformułowali zintegro-
wany algorytm optymalizacji procesu ich budowania, są podstawowym tworzywem 
nowoczesnych organizacji. Arrey (2014) sugeruje, że jeżeli spojrzymy na organizację 
jak na system społeczny, to strategie zmiany w zespołach zadaniowych wchodzą-
cych w jego skład muszą wynikać ze strategii zmiany całego systemu i stanowić 
instrument tej zmiany. Shuffler i wsp. (2011) uważają z kolei, że działające w orga-
nizacjach zespoły stają się coraz ważniejszym ich elementem, a efektywność tych 
zespołów jest wynikiem dobierania do zadań kompetentnych pracowników oraz 
zespołowego ich szkolenia. Treści cytowanych publikacji wskazują, że zadaniowo 
orientowane grupy pracowników zajmują coraz częściej wiodące miejsca w strate-
giach rozwoju współczesnych organizacji.

Odnosząc powyższe sugestie do firm-klubów sportowych, postrzeganych jako 
organizacje, można stwierdzić, że proces budowania efektywnych zespołów gra-
czy powinien wynikać z realizowanej w firmie-klubie sportowym strategii, w tym 
szczególnie strategii personalnej. Z powyższego wynika, że zespół licencjonowa-
nych graczy powinien zajmować wiodącą pozycję w budowaniu tożsamości firm- 
-klubów w rynkowej przestrzeni sportowej. Można więc przyjąć, że o pozycji fir-
my-klubu sportowego na rynku usług sportowych decyduje budowanie przez team 
managera i licencjonowanych graczy efektywnego sportowo zespołu, stanowiącego 
wiodący zasób tej firmy-klubu. 

Analizując treści wybranych publikacji dotyczących identyfikowania czynników 
warunkujących sprawne budowanie zespołów zadaniowych, należy zauważyć, że 
za podstawę tej identyfikacji uważa się wybór strategii budowania tego zespołu,  
w tym opartej na innowacjach strategii kreowania zmian w zespole lub strategii ada-
ptowania zespołu do zachodzących zmian. Wybór strategii warunkuje z kolei dobór 
instrumentów budowania efektywnego zespołu, obejmujących sposób pozyskiwa-
nia kompetentnych pracowników, metody rozwijania ich kompetencji, umiejętno-
ści, przekształcania pozyskanych pracowników we współpracowników przez alo-
kowanie ich w zespole, a także wybór sposobu aktywizowania pracowników przez 
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wykorzystanie wyników ewaluacji ich operacyjnej efektywności. London (2014) 
dokonała analizy czynników warunkujących efektywność zespołów innowacyjnych  
i adaptacyjnych. W swoim artykule sugeruje, że adaptacyjny lub innowacyjny wy-
miar działania zespołu zależy głównie od zrozumienia przez członków zespołu 
wpływu tego wymiaru na takie czynniki, jak: środowisko społeczne, przywództwo, 
cechy organizacji i skład zespołu. Czynniki te z kolei różnicują interakcje pomiędzy 
członkami w zespołach innowacyjnych i adaptacyjnych.

Analizując treści pracy badanego team managera i biorąc pod uwagę jego szcze-
gólnie wysoką efektywność zawodową na polskim rynku sportowym, można zauwa-
żyć, że należy on do nielicznej grupy team managerów sportowych, postrzegających 
zarządzanie zespołami licencjonowanych graczy jako proces współpracy zadanio-
wo orientowanej i stosujących w tej współpracy innowacyjną strategię opartą na 
wprowadzaniu różnorodnych i jednocześnie elastycznych rozwiązań zarządczych. 
Uzyskane dane wskazują, że badany team manager, współpracując z graczami, sto-
suje elastycznie, wprawdzie w zróżnicowanym wymiarze, wszystkie style, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem stylów kierowniczego i szkoleniowego w odniesieniu do 
współpracy w miejscu pracy oraz konsultacyjnego i coachingowego we współpracy 
dotyczącej aktywności graczy poza miejscem pracy. Najelastyczniej stosowane były 
przez badanego style kierowniczy i konsultacyjny. Analizując różnorodność stoso-
wania stylów, zauważamy, że badany wobec 35% szczegółowych zakresów stosuje 
różnorodne style, a jeśli chodzi o pozostałe, współpracuje z graczami bardziej jed-
norodnie. 

Drescher i wsp. (2014) sugerują, że efektywne budowanie organizacji wymaga 
akceptowania przez jej członków wspólnego przywództwa i tworzenia wśród człon-
ków organizacji klimatu wzajemnego zaufania. Z kolei celem badań prowadzonych 
przez Daspit i wsp. (2013) była analiza współzależności elementów wewnętrznego 
środowiska społecznego zespołu, obejmujących wspólne przywództwo i spójność 
zespołu oraz wpływ każdego z tych czynników na efektywność zespołu. Wyniki ba-
dania tych autorów wskazują, że skuteczność zespołu kształtują wspólne przywódz-
twa i spójności zespołu, jednak wspólne przywództwo nie wpływa bezpośrednio 
na spójność zespołu. Agrawal (2012), na podstawie oceny mocnych i słabych stron 
członków zespołu, a także szans i zagrożeń identyfikowanych w ich rozwoju, anali-
zował znaczenie spójności grupowej i organizacyjnej zespołu. Badania tego autora 
wykazały, że im bardziej członkowie zespołu identyfikują się ze sobą, tym bardziej 
jest prawdopodobne, że zaakceptują posiadanie wspólnych celów. Nurmi (1996) 
badał cztery style przywództwa stosowane w prowadzeniu zespołów zadaniowych,  
w tym: dyktatorski, kompromisowy, integracyjny oraz synergiczny, i stwierdził, 
że na efektywność zespołu korzystnie wpływa stosowanie stylów aktywizujących 
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współpracę członków tego zespołu, prowadzących do ujawniania przez zespół sy-
nergicznej wartości dodanej.

Uzyskane wyniki badań nad efektywnym team managerem pokazują, że bada-
ny wychodzi w swojej pracy poza przywództwo i postrzega graczy nie jako pod-
władnych, lecz jako współpracowników. W związku z tym, w wielu zakresach, sto-
sował style pozwalające na kreowanie w zespole poczucia spójności i partnerską 
współpracę z graczami w podejmowaniu decyzji ważnych dla rozwoju zespołu.  
W rozwijaniu spójności grupowej, stosując różne style, współpracował z podgru-
pami graczy w uzgadnianiu pozycji liderów operacyjnych i zakresu przenoszenia na 
nich kompetencji, a także w zakresie regulowania konfliktów w zespole, wzmacnia-
jąc w ten sposób poziom spójności grupowej. Spójność zespołową kreował nato-
miast, współpracując z podzespołami graczy i zespołem jako całością, wzmacniając 
ujawnianie efektów organizacyjnych w stosowanych przez zespół kombinacjach  
i wariantach gry.

Wśród instrumentów tworzenia zespołów proponuje się między innymi te, któ-
re ułatwiają znoszenie blokad komunikacyjnych w zespole, przywiązania członków 
zespołu do standardowych rozwiązań i podejmowania przez nich intencyjnych,  
a nie racjonalnych decyzji. Znoszenie barier pozwala utrzymać zespół w stanie rów-
nowagi wewnętrznej, którą niekiedy określa się stanem homeostazy organizacyjnej. 
W artykule Schippers i wsp. (2014) wskazują, że przyczyn błędów w podejmowa-
niu decyzji w zespołach zadaniowych należy poszukiwać także w zbyt sformalizo-
wanym procesie przetwarzania informacji. Wśród przyczyn zniekształcania infor-
macji przywołani autorzy wymieniają: utajnianie (prywatyzowanie) przez członków 
zespołu posiadanych istotnych informacji, tendencyjne przetwarzanie informacji  
i zbyt wolne aktualizowanie informacji w razie zmiany sytuacji. Wymienieni autorzy 
słusznie uważają, że zniekształcenia informacji ograniczają możliwość refleksyjnego 
podejścia członków zespołu do realizowanych wspólnie celów, procesów zachodzą-
cych w zespole i w konsekwencji zobiektywizowaną ocenę osiąganych wyników. Re-
fleksyjne konsultacje, dyskusje czy też coaching zmniejszają występowanie zakłóceń  
w przetwarzaniu informacji w zespole i ich stosowanie przez team managera po-
zwala na efektywniejsze uzgadnianie decyzji z graczami. Także Salas i wsp. (1999) 
uważają, że refleksyjne wyjaśnianie różnych aspektów procesu budowania zespołu 
pozwala na zwiększanie skuteczności tego procesu, natomiast interwencyjne dzia-
łania dotyczące modyfikowania celów, rozwiązywania problemów czy relacji mię-
dzyludzkich nie wpływają na tę skuteczność. W pracy autorstwa Unger-Aviram  
i wsp. (2013) stwierdza się z kolei, że operacyjną efektywność zespołów zadanio-
wych wyznaczają głównie elastyczne sprzężenia zwrotne w zespole i wzajemne mo-
nitorowanie efektywności wykonywania działań przez jego członków.
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Z powyższego wynika, że proces budowania efektywnego zespołu zadaniowego, 
w tym także zespołu licencjonowanych graczy, wymaga elastycznego stosowania 
partycypacyjnych stylów współpracy team managera z graczami i podmiotowego 
ich traktowania. Ułatwia to przepływ informacji w zespole i zwiększa możliwość re-
fleksyjnego podejścia do procesu budowania zespołu przez wszystkich jego człon-
ków. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uznany za efektywnego badany team 
manager uwzględniał opisane wyżej wyznaczniki efektywnego budowania zespołu  
w szerokim wymiarze. Ustalając szczegółowe zakresy współpracy z graczami, wyko-
rzystywał feedback w komunikacji i włączał graczy do formułowania zarówno celów 
współpracy, jak i ewaluacji uzyskiwanych rezultatów. Co do ustalania wyznaczników 
kariery sportowej graczy oraz stylu ich życia, badany deklaruje, że współpracuje za-
równo indywidualnie z graczami, jak i ich podgrupami. W szczególności uzgadnia 
z graczami wymiar czasu poświęcanego przez nich na efektywne rozwijanie dyspo-
zycji do sportu, także poza miejscem pracy. W zakresie wyboru przez graczy strate-
gii transferu, ich kompetencji sportowych i wizerunkowych badany często stosuje 
indywidualne konsultacje i deleguje na graczy odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje. Współpracuje także z pojedynczymi graczami w szczegółowych zakresach 
wpływających istotnie na ich tzw. dyspozycję dnia, czyli gotowość do gry w meczach 
klasyfikowanych. 

Pawlak (2014) przedstawiła analizę zależności pomiędzy poczuciem podmioto-
wości i partycypacji a funkcjonowaniem zespołu w organizacji. Autorka prezentuje, 
w jaki sposób zwiększenie poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników 
w sprawach dotyczących organizacji może wpływać na jej integralność. Jednym 
ze sposobów zarządzania, który temu sprzyja, jest, jej zdaniem, zarządzanie przez 
partycypację. Kładąc nacisk na podmiotowość pracownika, jego kompetencje do 
działania, wzmacnia się jego zaangażowanie i gotowość do świadomej współpra-
cy. Podmiotowe traktowanie członków zespołów zadaniowych, jak zauważa Panfil 
(2008), wymaga także szerszego stosowania przez team managera zarządzania co-
achingowego, które pozwala na przenoszenie na graczy odpowiedzialności za te 
zakresy współdziałania z team managerem, które warunkują efektywność zespołu. 

Badany efektywny team manager w szerokim zakresie, choć w sposób zróżnico-
wany, wprowadzał do współpracy z graczami instrumenty pozwalające na ich par-
tycypację w procesie zarządzania. Uzgadniał lub konsultował z graczami indywi-
dualnie, jak i z całym zespołem, czasowe i rzeczowe wyznaczniki struktur cyklów 
treningowych i często uwzględniał propozycje graczy. Badany deklaruje, że wyniki 
ewaluacji efektywności treningu interpretuje i często konsultuje z zawodnikami za-
równo indywidualnie, grupowo, jak też zespołowo, i na tej podstawie formułuje 
zadania. W zakresie metod regulowania konfliktów w zespole badany team manager 
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stosuje indywidualne i grupowe konsultacje oraz uzgadnia z zawodnikami sposób 
regulowania tych konfliktów, które wynikają głównie z rywalizacji o miejsce w ze-
spole i pozycję w grze. Można więc przyjąć, że badany przejawia tendencje do pod-
miotowego traktowania graczy jako partnerów współodpowiedzialnych za rozwój 
zespołu. Podobnie postępuje w zakresie metod regulowania stresu wynikającego 
z udziału w grach klasyfikowanych i przenosi na graczy upoważnienie do wyboru 
sposobu treningu emocjonalnego.

Fapohunda Tinuke (2013) uważa, że budowanie zespołu obejmuje szeroki zakres 
działań projektowanych, podejmowanych w celu poprawy zespołowej efektywno-
ści. Przywołany autor za kluczowe przyjmuje te działania, które zwiększają poczu-
cie odpowiedzialności wśród pracowników, a także trening prowadzący do rozwoju  
i zaangażowania pracowników oraz działania zwiększające poziom autonomii pra-
cowników. Odnosząc te słuszne postulaty do pracy badanego team managera, nale-
ży zauważyć, że wprawdzie stosuje on instrumenty zarządzania pozwalające na par-
tycypację graczy w procesie zarządzania, to jednak w zbyt małym stopniu przenosi 
na graczy odpowiedzialność zarówno za efekty ich rozwoju sportowego, jak i wy-
niki uzyskiwane przez zespół w grach klasyfikowanych. W odniesieniu do sposobu 
ustalania i korygowania organizacji gry badany preferuje wprawdzie styl angażujący 
graczy we współpracę i często deleguje na graczy lub ich podzespoły kompetencje 
wykonawcze, nie przenosi jednak na graczy ani ich podzespoły odpowiedzialności 
za uzyskiwane wyniki. Ogranicza to zaangażowanie graczy w rozwiązywanie zadań 
zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, zmniejsza także tempo ich rozwoju 
sportowego i czyni graczy jedynie wykonawcami pomysłów team managera, a nie 
aktywnymi kreatorami sportowego samorozwoju. W odniesieniu do projektowa-
nia udziału w meczach badany team manager preferuje dyrektywny styl współpracy  
z całym zespołem. Potwierdza to także ograniczony sposób przenoszenia na gra-
czy odpowiedzialności za wynik meczu, gdyż badany często formułuje rozwiązania  
i jedynie instruuje graczy w tym zakresie.

Konkluzja

Biorąc za podstawę uzyskane wyniki badań nad efektywnym team managerem oraz 
analizę treści publikacji dotyczących budowania zespołów zadaniowych i zarządza-
nia nimi, możemy stwierdzić, że głównym wyznacznikiem efektywnego team ma-
nagementu jest wybór metody (stylu) współpracy z graczami, adekwatnej(go) do 
szczegółowego jej (go) zakresu i wynikającego z tego zakresu zadania.

Zwiększanie efektywności zarządzania zespołami zadaniowymi, postrzegany-
mi jako wiodące elementy współczesnych organizacji, osiąga się przez poszerzanie  

ZZL(HRM)_2015_5(106)_Panfil_R_49-68



63Styl współpracy efektywnego team managera z zespołem...

i pogłębianie partycypacji członków zespołu w różnych zakresach działania zespołu 
i wynikającego z tego zakresu zadania, a także przenoszenie na członków zespołu 
odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki i w konsekwencji ich upodmiotowienie.

Dalsze badania nad efektywnym zarządzaniem zespołem powinny więc koncen-
trować się między innymi na szczegółowej analizie adekwatności stylów zarządzania 
do rodzaju zadania. Takie podejście wymaga określenia kryteriów różnicowania za-
dań w układzie ich „łatwości – trudności”. Zadanie może być określane na podsta-
wie identyfikacji dychotomicznych wyznaczników tego zadania, w tym:

■ na jednym krańcu znajdują się zadania łatwe, czyli zadania o prostej struk-
turze, standardowe, indywidualnie realizowane, np. kształtowanie dyspozycji kon-
dycyjnych do gry, rekreacja dyspozycji psychomotorycznych, rozwój umiejętności 
wykonywania prostych koordynacyjnie ruchów; 

■ na drugim krańcu znajdziemy zadania trudne, czyli te o złożonej strukturze, 
nowe, wymagające współpracy, np. zadania wymagające zmienności funkcji i pozy-
cji w grze, regulowanie procesów grupowych, rozwój kompetencji społecznych.

Powyżej przedstawiono skrajne przykłady zadań łatwych i trudnych. W zarzą-
dzaniu zespołem graczy zazwyczaj formułowane są zadania pośrednie, w tym: śred-
niołatwe, np. rozwijanie złożonych koordynacyjnie ruchów, rozwijanie umiejętności 
gry indywidualnej, lub średniotrudne, np. kreowanie kombinacji stosowanych w grze 
czy też budowanie systemu motywowania graczy. Rodzaj zadania, wynikający z ana-
lizy wyznaczników jego „łatwości – trudności”, warunkuje z kolei wybór adekwat-
nego stylu zarządzania pracownikami przez team managera, w tym zarządzania: 

■ partycypacyjnego – uwzględniającego konsultacje z pracownikami techniki 
realizacji zadań;

■ partycypacyjno-delegującego – uwzględniającego konsultacje z pracowni-
kami zadań i przenoszenie na pracowników uprawnień do decydowaniu o realizacji 
zadań;

■ delegująco-coachingowego – uwzględniającego przenoszenie na pracowni-
ków decyzji o zadaniach i odpowiedzialności za ich realizację;

■ coachingowego – uwzględniającego inspirowanie pracowników do odpowie-
dzialnego samorozwoju zadaniowych kompetencji.

Wydaje się, że wzrastający poziom świadomości członków zespołów o ich za-
daniowej podmiotowości i przekształcanie się tych zespołów w struktury sieciowo- 
-procesowe będzie zwiększało znaczenie partycypacyjnych, delegujących i coachin-
gowych stylów współpracy team managera z zadaniowo orientowanymi grupami 
pracowników. Wzrastająca rola stylów współpracy, wykorzystujących wzajemne 
uzgadnianie zadań, delegacje kompetencji i odpowiedzialności oraz wspieranie roz-
woju zarówno menedżera, jak i graczy, pozwoli na pełniejsze ujawnianie w zespole 
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zadaniowym synergii zarówno organizacyjnej, jak i grupowej. Umożliwi to efektyw-
niejsze wykorzystanie kompetencji osób współpracujących w zespole, niezależnie 
od ich formalnej pozycji w organizacji (instytucji), i w konsekwencji przejawianie 
przez zespół synergicznej wartości dodanej. 
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The Cooperation Style of  an Efficient Team Manager and a Team  
of  Professional Players in a Sports Organization

Summary
A team of  professional players in a sports organization is a task–based organized 
group with an emergent–atrophic structure. Its functional efficiency necessitates 
cooperation between the team manager and the players through coaching. This 
cooperation, in contrast to traditional management or leadership, allows for the eli-
mination of  structural barriers and, thus, the fuller utilization of  the competencies 
of  both the players and the team manager. Task–oriented cooperation also makes 
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possible the appearance of  synergy in both the group and organization. Bearing this 
in mind, the purpose of  the paper is to identify the styles of  cooperation between 
an efficient team manager and a group of  licensed players of  a basketball team. 
A questionnaire developed by the author was used, as was a team manager study. 
Identification was made in three dimensions: the cooperation style itself, the scope 
of  cooperation, and the number of  players with whom the manager works on given 
problems both on and off  the job. Results were subjected to qualitative and quanti-
tative analysis and confronted with concepts and studies on team management.
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Załącznik 1.

Przykład fragmentu kwestionariusza ankiety stylu współpracy z graczami w zakresie 
udziału w meczach badanego team managera

Team manager wypełniający kwestionariusz deklaruje, na podstawie własnych do-
świadczeń, stopień wykorzystywania różnych stylów (kierowniczy, szkoleniowy, 
konsultacyjny, coachingowy) we współpracy z graczami indywidualnie, z grupami 
graczy lub z całym zespołem. Wskazania team managera odnoszą się do wyznaczo-
nych zakresów, w tym: strategii rozwoju sportowego, udziału w zawodach sporto-
wych, procesie treningowym i odnowie psychofizycznej, a także stylu życia graczy. 
Jeżeli w ocenie team managera określony w kwestionariuszu styl współpracy z gra-
czami, grupami graczy lub zespołem, w odniesieniu do zakresów współpracy, jest 
stosowany zawsze (w każdej sytuacji), należy w kratce na przecięciu stylu i liczby 
graczy z zakresem współpracy zaznaczyć literę „Z”. „Z”, w odniesieniu do kon-
kretnego zakresu, można użyć tylko raz. Jeżeli wybrany styl jest stosowany często 
(zazwyczaj, w wielu sytuacjach), należy zaznaczyć literami „CZ”. „CZ”, w odnie-
sieniu do konkretnego zakresu, można samodzielnie użyć 4 razy. Jeżeli natomiast 
jest stosowany tylko niekiedy (rzadko), należy użyć literę „N”. „N”, w odniesieniu 
do konkretnego zakresu, można samodzielnie użyć dowolną liczbę razy. Jeżeli team 
manager, do określonego zakresu, nigdy nie stosuje określonego stylu, kratkę pozo-
stawiamy pustą.
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Styl współpracy Kierowniczy Szkoleniowy Konsultacyjny Coachingowy
Zakres współpracy ■ strukturę i 

sposób realizacji 
zadania wyzna-
cza team manager
■ odpowiedzial-
ność za realizację 
ponosi team 
manager

■ strukturę 
zadania i sposób  
realizacji  team 
manager uzgadnia 
z graczami
■ odpowiedzial-
ność za realizację 
ponosi team 
manager

■ kompetencje 
do  wyznaczenia 
zadania i sposobu  
realizacji team 
manager deleguje na 
graczy
■ odpowiedzial-
ność za realizację 
ponoszą team 
manager  i gracze

■ strukturę 
zadania i sposób 
realizacji wyzna-
czają gracze  in-
spirowani przez 
team managera
■ odpowiedzial-
ność za realizację 
ponoszą gracze
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1. kalendarz gier 
treningowych /
kontrolnych

   Z

2. cele wynikowe 
poszczególnych gier

Z

3. ustalanie składu/
zmian w składzie

CZ CZ CZ

4. ustalanie taktyki gry  
(ustawienia, kombina-
cji, wariantów)

CZ CZ CZ N

5. rozgrzewka przed 
meczem

Z

6. korygowanie (usta-
wienia, kombinacji)  
gry w przerwach  

CZ CZ CZ N N

7. wybór ocenianych 
elementów   gry 

Z

8. interpretacja  za-
pisu przebiegu  gry 

Z

9. motywowanie 
graczy (premie, 
nagrody)

Z

10. regulowanie 
emocji w zespole

CZ CZ CZ
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