
Delegowanie
zadań
Wyzwania managera 



wzmocnienie współpracy w zespole oraz
analiza głównych działań w projektach

CEL

 2 x 1h + monitorowanie postępów

CZAS TRWANIA

wprowadzenie
spotkanie warsztatowe
metryki monitorujące
retrospekcja działań

ZAKRES

04Wyzwanie

Marek Bugiel



ZACZYNAJMY,  
w rzeczy samej



Działając nad zadaniem/obszarem mamy 
aż 7 poziomów, w ramach których możemy się
umówić na współpracę. 

Wszystko zależy od poziomu decyzyjności: 

1 - decyduje manager

4 - współna decyzja

7 - decyduje zespół

Poziomy delegowania



Poziomy delegowania
1-3 decyduje manager

1. Powiedz - jaka jest decyzja
“Podjąłem decyzję, że nie podejmiemy się pracy nad
projektem xyz”

2. Przekonaj - wyjaśnij dlaczego
“Na projekcie xyz jest mała marża, dlatego nie chcę
podejmować z nimi współpracy - możemy znaleźć 
lepsze zlecenie'

3. Skonsultuj - zanim ogłosisz, zapytaj
“Co myślicie o podjęciu współpracy z xyz? według mnie
jest tam za niska marża”



Poziomy delegowania
4. decydujemy wspólnie

4. Uzgodnij - każdy odda równy głos

“Odnośnie projektu xyz, chciałbym
żebyśmy wspólnie zdecydowali czy
wejdziemy we współpracę. Naszą
decyzję przekażę dalej.



Poziomy delegowania
5-7 decyduje zespół

5. Doradź - zespół zapyta o zdanie
"Skoro mnie pytacie to uważam, że możemy znaleźć
projekt o lepszej marży, ale to Wasza decyzja”

6. Zapytaj - zespół powie dlaczego
“Chciałbym, żebyście mi wytłumaczyli dlaczego chcemy
współpracy w projekcie xyz, biorąc pod uwagę inne
możliwości”

7. Oddeleguj - zespół sam decyduje
"To Wy wybieracie projekty i klientów, z którymi
będziemy współpracować znając cele całej organizacji"



1. Powiedz - jaka jest decyzja
“Podjąłem decyzję, że nie podejmiemy się pracy nad projektem xyz”

2. Przekonaj - wyjaśnij dlaczego
“Na projekcie xyz jest mała marża, dlatego nie chcę podejmować z nimi współpracy - możemy znaleźć lepsze zlecenie'

3. Skonsultuj - zanim ogłosisz, zapytaj
“Co myślicie o podjęciu współpracy z xyz, według mnie jest tam za niska marża”

4. Uzgodnij - każdy odda równy głos
“W projekcie xyz, chciałbym żebyśmy wspólnie zdecydowali czy wejdziemy we współpracę’

5. Doradź - zespół zapyta o zdanie  
"Skoro mnie pytacie to uważam, że możemy znaleźć projekt o lepszej marży, ale sami zdecydujecie”

6. Zapytaj - zespół powie dlaczego
“Chciałbym, żebyście mi wytłumaczyli dlaczego chcemy współpracy w projekcie xyz, biorąc pod uwagę inne możliwości”

7. Oddeleguj - zespół sam decyduje
“To wy wybieracie projekty i klientów, z którymi będziemy współpracować znając cele naszej organizacji”

7 poziomów
delegowania



DELEGOWANIE
ZADAŃ

Zlecanie działań, które
mają swój określony

koniec, przeważnie są
krótkie i mniej

skomplikowane. 
W przypadku ponownej

potrzeby, jesteś
zmuszony do ponownego

zdelegowania tego
konkretnego działania.

DELEGOWANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oddanie obszaru wraz z pełną
dowolnością zrealizowania

konkretnego celu. 
To osoba/zespół realizujący ma

pełną dowolność wyboru
sposobu osiągnięcia

oczekiwanych wyników. 



Przygotowanie do
wyzwania

WYTŁUMACZ CEL I ZASADY
Upewnij się, że wszyscy członkowie znają cel nadchodzących spotkań, wiedzą jak mają
przebiegać oraz co będą musieli zrobić na poszczególnych etapach. Przygotuj sobie 2-3
sytuacje z waszych projektow, gdzie podział zadań nie był do końca zrozumiały

ZACIEKAW MOŻLIWOŚCIĄ USPRAWNIEŃ
Monitorowanie systemu pracy daje możliwość na jego usprawnianie i pozbywanie się
czynności, które nie wnoszą wartości. Dzięki temu w zespole pracuje się lepiej, a
przychodzące projekty są zwinnie zarządzane przez wszystkich członków.

WSPIERAJ I FACULITUJ SPOTKANIA
Jako prowadzący i inicjator warsztatu staraj się wyciągnąć z niego jak najwięcej wartości,
dlatego dopytuj, szukając źródła a nie powierzchownych efektów. Angażuj wszystkich
członków szczególnie na początkowym etapie

01

02

03



Etap 1 wprowadzenie
Spotkanie z zespołem
Swoimi słowami opowiedz o 7 poziomach delegowania i zostaw
wydrukowany zestaw kart Delegation Poker dla każdego uczestnika

01
Obszary do analizy
Z Waszych aktywności wybierzcie projekt, obszar lub dział, który chcecie
poddać analizie pod kątem podejmowania decyzji i formy współpracy. 
Nie zapomnijcie określić i jasno zdefiniować sukcesu/celu dla każdego z nich.

02

Czas na przemyślenie
Po wypisaniu kluczowych zadań i obszarów np. przy pomocy "WBS projektu"
zostawcie sobie czas z możliwością dopisania lub korekty informacji

03

Termin warsztatu
Wspólnie wybierzcie termin warsztatu, na którym w ustrukturyzowanym
sposób wypełnicie Delegation Board i opiszecie go metrykami 
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Lista obszarów 
do analizy
Pełne zrozumienie
Zanim siądziecie do spotkania warsztatowego upewnij się, że wszystkie

tematy z listy są tak samo rozumiane przez wszystkich uczestników

spotkania. Weźcie pod uwagę istotne zmienne takie jak:

koszty, ryzyko, powiązania, wielkość, wartość, ograniczenia, wymagania

końcowe, zasady organizacji

Metryki i dane
Do wypisanych działań wybierzcie metryki, które pozwolą Wam

monitorować postępy. Dzięki temu następne decyzje będą

podejmowane w oparciu o konkretne dane.

po 1 etapie masz



Etap 2 warsztat
Otwórz spotkanie
Przedstaw cel i zasady spotkania. Zacznij od wspólnego ustalenia
kontraktu warsztatu i krótko przypomnij 7 poziomów delegowania. 

01
Delegation Poker
Każdy wypisany obszar z listy bierzemy pod dyskusję i analizujemy formę
współpracy, zakres, złożoność, oczekiwania, powiązania itp . Ustalony
poziom delegowania i osoby odpowiedzialne zapisujemy na Delegation Board

02
Metryki obserwujące
Każdy z obszarów powinien posiadać 1-2 metryki, względem, których
będziemy obserwować sukces i dostosowywali poziomy współpracy. 
Na spotkaniu ustalcie oczekiwane konkretne wartości dla każdego obszaru

03
Wnioski i plany
Na koniec warsztatu (szczególnie pierwszego) zbierzcie uwagi, pomysły,
Wasze obserwacje i podzielcie się nie tylko z nami, ale też z innymi
zespołami: https://indeed.best/delegowanie-pracy/
Zaplanujcie termin retrospekcji Waszych ustaleń.
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Delegation
Poker

Mówią wszyscy
Jako facylitator zadbaj o zaangażowanie i
przestrzeń do wypowiedzi dla wszystkich.
Szukaj źródła tematu, nie tylko efektów

Płyń do brzegu
W dyskusjach o tak szerokim zakresie
łatwo odpłynąć od głównego tematu. 
Trzymaj kierunek i pomóż w tym innym

"Parkowanie" tematów
Przedłużające się dyskusje warto
przenieść na inny termin z dodatkową
analizą w tzw. międzyczasie.
Nie wszystkie rozwiązania od razu

podczas warsztatów

Narzędzie wspiera, 
ale rozwiązania znajdują ludzie



Delegation
board

Progres zespołu
Działając i dążąc do wspólnie ustalonego celu,
pozwalasz całemu zespołowi zbudować atmosferę
współpracy i zespołowości

Zaopiekowane obszary
Odpowiedzialność za konkretny obszar pozwala
dostrzegać więcej szczegółów, rozwijać kluczowe
kompetencje i mieć większą satysfakcje z pacy

Przegląd priorytetów
Analiza i dyskusja o kluczowych działaniach może
pokazać nowe perspektywy i lepszy sposób
osiągnięcia wyznaczonych celów

po 2 etapie masz



Etap 3 retrospekcja

Omówienie obszarów
Wszyscy razem podsumujcie osiągnięcie w danych obszarach, w
szczególności wydarzenia, które wpłynęły na współpracę i podział zadań

01

Analiza metryk
Wiedząc co się działo w każdym z obszarów sprawdźcie na jakim
poziomie są oczekiwane przez Was wartości i co wpłynęło na ich poziom

02
Rekomendacje usprawnień
Zbierzcie rekomendacje usprawnień dla każdego obszaru. Pomyślcie
jakie działania warto kontynuować, co warto zmienić, a jakie
działania/narzędzia można wprowadzić

03
Monitorowanie
Umówcie termin spotkania, na którym całym zespołem przejdziecie
jeszcze raz przez retrospekcję Waszych działań i postaracie się być
jeszcze lepsi w następnej iteracji
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Wskazówki dla
zespołu 

po 3 etapie masz

03

02

01

Następne kroki
Pracując jako zespół wspólnie
wyznaczacie kolejne do osiągnięcia kroki i
monitorujecie postępy.

Konkretne dane
Zebrane informacje pozwolą Wam
podejmować dalsze decyzje w kluczowych
obszarach,

Podejście procesowe
Rozkładając działania na czynniki pierwsze i
logiczne ciągi zdarzeń stawiacie pierwszy
krok, żeby usprawniać waszą pracę



Przykładowy Delegation Board wydarzeń #PMP



Zostańmy 
w kontakcie
Email
kontakt@indeed.best

Website
www.indeed.best
www.wrzeczysamej.com

Phone
+48 504 058 874


