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Rozdział 18

ZaRZąDZanIe ZeSpołaMI

18.1. tło organizowania zespołów zadaniowych

W rozdziale 16. poświęconym zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsta-
wiono, podstawowe obszary zadaniowe tej aktywności, jak planowanie i or-
ganizowanie zasobów, ich ocena oraz prowadzone działania motywacyjne. 
Wymienione aspekty procesów zarządzania są niezbędne, aby móc realizo-
wać merytoryczne zadania powierzane członkom poszczególnych zespołów. 
Niektóre z nich mają charakter działań kreatywnych, inne zmierzają do reali-
zacji innych wysoko kwalifikowanych celów. Można je osiągać w myśl jednej  
z podstawowych przesłanek filozofii zarządzania zasobami ludzkimi. Wynika 
ona z przekonania, że osoby zatrudnione w bibliotece, które dysponują od-
powiednim potencjałem pracy „mogą i chcą przyczyniać się do osiągania jej 
celów” [14, s. 7]. ta behawioralna perspektywa leży u podstaw koncepcyjnych 
niniejszych rozważań.

Biblioteka jest jedną z tych organizacji – podobnie jak organizacje poza-
rządowe – które nie dostarczają na rynek towarów lub usług. Produktem jest 
zmiana zachodząca w człowieku pod wpływem działania tych organizacji. Jak 
pisał Peter F. Drucker, te „organizacje są agentami zmian zachodzących w lu-
dziach”, w ich egzystencji [8, s. 10]. Pozornie wyglądać może, że wspomniane 
zmiany zachodzą w ludziach dzięki udostępnianym im materiałom czytelni-
czym. tak postrzegana biblioteka to jednak obecnie już archaizm, bowiem 
wkład twórczy w zmianę wnoszą coraz intensywniej pracownicy bibliotek  
z ich umiejętnościami miękkimi. Właśnie kapitał ludzki rozumiany jako 
wiedza, umiejętności, możliwości i potencjał rozwojowy oraz innowacyj-
ny pracowników, będący wespół z kapitałem społecznym i kapitałem orga-
nizacyjnym elementem kapitału intelektualnego organizacji [4, s. 18], jest  
w zarządzaniu biblioteką w XXI w. kluczowy dla jej trwania w przestrze-
ni społecznej. W związku z tym, na bibliotekę nakładany jest obowiązek 
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innowacyjnego podejścia1 do realizowania statutowych jej działań, ponieważ 
biblioteka tak jak każda organizacja wymaga nieustannych optymalizacji. 
Innowacja – co potwierdzają doświadczenia Zachodu – jest warunkiem ko-
niecznym do przetrwania organizacji, jej wzrostu i sukcesu [13, s. 122; por. 6,  
s. 211]. Dobrze byłoby, gdyby biblioteka nie tylko nadążała za zmianami  
w zakresie udostępniania informacji, usług kulturalnych, zaplecza It, ale 
współuczestniczyła w ich przygotowaniu i organizacji, a niekiedy kreowała 
trendy. Kluczowym elementem innowacyjności w instytucji jest zmiana w na-
stawieniu i mentalności kadry, czym – jak wiadomo – można kierować sku-
tecznie i z dużym prawdopodobieństwem trafności przewidywań przyszłej 
zmiany2.

Bierne oczekiwanie na to, że zmiany do biblioteki przybędą z zewnątrz, 
uczyni z niej strukturę nieefektywną, a ofertę nieciekawą dla potencjalnych 
użytkowników. Zamiast czekać, należy wprowadzać innowacje systemowe, 
których niezbędnym składnikiem jest wbudowanie w organizację systemu 
wyszukiwania szans. Polegać powinien on na wypatrywaniu zmian pojawiają-
cych się wewnątrz i na zewnątrz biblioteki. Metodologia poszukiwania szans 
powinna być inna niż ta, która jest najczęściej obecnie stosowana. otóż nie 
należy koncentrować się na informowaniu o problemach, lecz interesować się 
tym, co się dzieje – co zmienia, po to, by nie przeoczyć szans. Informowanie  
o problemach to w gruncie rzeczy sprawozdawczość dotycząca przeszłości, 
nieodpowiadająca na żadne nowo postawione pytania. Proponowany dla in-
nowacyjności system to aktywność pracowników wokół odpowiedzi na py-
tanie: gdyby miało to stanowić dla naszej biblioteki szansę, jak ona przedsta-
wiałaby się?

Przy wprowadzaniu modelu poszukiwania szans ważne będą trzy warunki:
pierwszym powinno być skupienie na przyszłości bez pozostawiania • 
sobie nadmiernego zaplecza, do którego można wrócić. Powinno nastę-
pować unikanie postawy nadmiernego chronienia własnej pozycji w ob-
liczu zmian;
drugim warunkiem jest uruchomienie dla innowacyjnych postaw od-• 
dzielnych ram organizacyjnych. łączenie bieżących spraw organizacji 
oraz jej przyszłości zawsze będzie wychodziło na korzyść teraźniejszoś-

1 Innowacją jest każde planowe działanie zmierzające do zmiany dotychczasowego stanu 
obiektów lub relacji zachodzących między nimi. Zob. J. lichtarski. Podstawy nauki o przedsię-
biorstwie [9, s. 230].

2 W polskiej literaturze bibliotekoznawczej problem nowoczesnego podejścia do zarządza-
nia zasobami ludzkimi obecny jest od lat, by wymienić choćby takie pozycje, jak: E.B. Zybert. 
Kultura organizacyjna w bibliotekach [23]; M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w biblio-
tece [22]; P. Pioterek. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece [12] oraz liczne artykuły na 
łamach specjalistycznego czasopisma Zarządzanie Biblioteką, wydawanego od 2009 r.
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ci, która wymaga działania „tu i teraz”. Niwelowanie właśnie dziejących 
się problemów lub kryzysów zakrywa potrzebę sięgania w przyszłość;
trzeci warunek to strategia innowacyjności, a więc sposób wprowadze-• 
nia wypracowanych rozwiązań na rynek [8, s. 28-29].

Przytoczone okoliczności oraz istnienie ścisłej zależności między myśle-
niem twórczym jednostek a skutecznością i wydajnością organizacji [15, s. 46], 
wymagają zorganizowania grupy roboczej3, która zajmie się innowacyjnością 
i poda bardziej wszechstronną wizję biblioteki. Pojawiają się tutaj pytania. Po 
pierwsze, czy ta grupa powinna zajmować się tylko badaniami i rozwojem, 
czy też powinna być elementem w obrębie szerszej struktury organizacyjnej 
i współrealizować jej zadania? Za pierwszą opcją, przemawia fakt, że grupa 
oddelegowana wyłącznie do szukania szans nie będzie rozpraszała się na inne 
czynności i w efekcie osłabiała swojego potencjału poszukiwawczego. Nato-
miast na drugą, wskazuje obawa o jej izolację od reszty kadry pracowniczej, 
co może skutkować pomijaniem ważnych niekiedy aspektów funkcjonowania 
biblioteki [8, s. 30].

Drugim pytaniem, które pojawia się w kontekście powyższych trudności, 
jest to o zasadność powoływania odrębnego w strukturach biblioteki zespołu, 
zamiast motywowania poszczególnych pracowników do twórczego wkładu  
w rozwój tej instytucji, działającej w klasycznej strukturze hierarchicznej. 
otóż grono specjalistów połączonych w zespół będzie generowało więcej roz-
wiązań i będą to rozwiązania bardziej dopracowane niż wtedy, gdy powsta-
wać będą w efekcie trudu jednostek. Uzyskuje się bowiem dostęp do efektów 
myślenia lateralnego (rozbieżnego), pozwalającego na spojrzenia na problem 
z całkiem nowej perspektywy. Na poziomie analizy dokonywanej przez jed-
nostkę nie jest to możliwe, gdyż jej myślenie jest linearne (zbieżne)4.

Ścieranie się poglądów, dzięki wzajemnie uzupełniającym się kompeten-
cjom członków zespołów, optymalizuje proces zmian. testuje się je już na 
etapie budowania rozwiązania problemu. Właśnie współpraca i polemika  
w zespole przyczyniają się do wykreowania wartości dodanej wobec odręb-
nie zachodzących trudów jednostek. Praca zespołowa jest bardziej efektywna 
od działań jednostki wszędzie tam, gdzie ma się do czynienia z wieloaspek-
towymi, złożonymi zadaniami, zarówno koncepcyjnymi, wykonawczymi, 
jak też wówczas, gdy biblioteka spotyka się z problemem po raz pierwszy  

3 Szerszy wobec niej jest zespół pracowniczy definiowany jako grupa społeczna, której 
nadrzędnym celem jest efektywne realizowanie zadań wynikających z podziału pracy. Zob.  
A. Szałkowski, U. Bukowska. Zarządzanie zespołami pracowniczymi [18, s. 28].

4 Koncepcja myślenia poprzez schodzenie z głównego toru logicznego dochodzenia do 
rozwiązań zgłębiana była przez Edwarda de Bono, do książek którego warto zachęcić każdego 
menedżera i członka zespołu kreatywnego.
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[17, s. 9]. Zespołowa organizacja pracy w odróżnieniu od hierarchicznej przy-
czynia się także do większej koncentracji pracowników na realizowanym pro-
jekcie, niż na osobistych aspiracjach [22, s. 226-227], co bez wątpienia jest 
bardziej korzystne dla biblioteki.

18.2. Zespoły zadaniowe – definicja i rodzaje

Przed sprecyzowaniem rozumienia specyfiki zespołu zadaniowego roz-
różnić należy pojęcia grupa i zespół. Grupa jest zbiorem osób zebranych na 
podstawie kryteriów formalnych lub dobranych przypadkowo. te czynniki 
powodują, że aktywność w grupie rozpatrywana jest na poziomie jednost-
kowym. Poszczególne osoby działają w imię interesów własnych, natomiast 
dobro współuczestników grupy jest pomijane lub uwzględniane tylko o tyle,  
o ile przysłużyć się może dobru własnemu. tymczasem kryteria doboru 
uczestników do zespołu rozpatruje się na poziomie interesu ponadjednostko-
wego, gdzie benefity jednostki są sprzężone z dobrem biblioteki, lecz są wo-
bec niej drugorzędne. Motorem działań osób w grupie jest zatem skupienie 
się każdej z nich przede wszystkim na własnych zyskach i ewentualnie na tym,  
w jaki sposób grupa może się do tego przyczynić, a w zespole na odwrót –  
w jaki sposób jednostka dzięki osobistej innowacyjności lub innemu wkłado-
wi własnemu może podnieść profity zespołu. Innymi słowy, grupa to wyod-
rębniony ze społeczeństwa zbiór jednostek, bez istotnych zależności między 
nimi, zaś zespół to wyodrębniony ze społeczeństwa zbiór jednostek, między 
którymi występują istotne zależności, które warunkują efektywność prowa-
dzonych działań [11, s. 61].

W środowisku pracowniczym będzie się miało do czynienia z grupami ro-
boczymi i zespołami roboczymi. określenie ich zawodowej efektywności na-
stępuje przy wzięciu pod uwagę czterech czynników:

celu,• 
efektu synergii,• 
odpowiedzialności,• 
umiejętności.• 

Jeśli chodzi o cel, grupy robocze dzielą się informacjami, lecz brak w nich 
zbiorowej efektywności, która jest osiągalna w zespołach roboczych. Dodatni 
efekt synergii występuje jedynie w zespołach – w grupach jest co najwyżej 
neutralny, ale bywa też ujemny. odpowiedzialność w pierwszym z modeli jest 
indywidualna, w drugim – zarówno indywidualna, jak i zbiorowa. Wreszcie 
umiejętności w grupach roboczych są zgromadzone przypadkowo i są zróż-
nicowane. tymczasem w zespołach roboczych wzajemnie się uzupełniają  
[16, s. 198]. Idea powoływania zespołów zadaniowych sprowadza się więc do 
drugiego z wymienionych modeli.
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Zespół zadaniowy – zwany niekiedy interfunkcjonalnym – to w istocie 
zazwyczaj zespół pracowniczy. ten można zdefiniować za lewinem, jako 
zespół działania wewnętrznego, stanowiący potencjalną siłę biblioteki, 
którą wykorzystuje się w zbieżny sposób z celami i motywacją grup pra-
cowniczych oraz instytucji. Zespół zadaniowy powinien odznaczać się:

sprecyzowanym i wymiernym celem przedsięwzięcia, który dotyczy wy-• 
boru właściwej decyzji, rozwiązania problemu lub wytworzenia nowej 
wartości;
ograniczonym czasem;• 
uczestnictwem różnego rodzaju specjalistów;• 
jednostkowym charakterem przedsięwzięcia;• 
ryzykiem nieosiągnięcia celu;• 
własnym budżetem;• 
samodzielnością podejmowanych działań [7, s. 15].• 

Ze względu na realizowane podstawowe funkcje wyróżnia się kilka typów 
zespołów zadaniowych. Pierwszym są zespoły decyzyjne. Ich członkowie 
zajmują się rozważaniem wszystkich wariantów procesu decyzyjnego, a ich 
decyzje są obowiązujące. W środowiskach bibliotek takimi ciałami są dyrekcje 
bibliotek, ewentualnie wspomagane kierownikami poszczególnych działów.

Kolejny rodzaj to zespoły wykonawcze, np. badawczo-wdrożeniowe lub 
organizatorskie. Ich zadania obejmują prace projektowe, innowacyjne oraz 
wdrożeniowe. Skupione są na ważnych problemach wyłaniających się z głów-
nej działalności określonej placówki. W bibliotekach tego rodzaju zespołami 
są np. międzywydziałowe komórki ds. promocji, zespoły trudniące się digita-
lizacją zbiorów, jak również zespoły ds. oceny okresowej pracowników.

trzeci rodzaj zespołów to komitety o charakterze sztabowym, które słu-
żą opiniodawczo i doradczo organizacji, ale ostateczne decyzje znajdują się 
poza nimi. Nie ponoszą one również odpowiedzialności za swoją działalność. 
W obrębie bibliotek są nimi powoływane ciała kolegialne przy okazji orga-
nizowanych w instytucji przedsięwzięć okazjonalnych, np. konferencji nau-
kowych.

ostatnim typem są komisje koordynujące i opiniodawcze, lecz w odróż-
nieniu od typu trzeciego, mają one charakter stały. W bibliotekach są to rady 
biblioteczne, rady programowe lub rady naukowe. Są nimi również rady po-
woływane do określonych stałych i statutowych inicjatyw w bibliotekach, np. 
redakcji czasopism [por. 7, s. 28-30].

Autorzy, ale także osobliwa praktyka instytucji i przedsiębiorstw, korygują 
przytoczoną typologię, przez co trudno sztywno się jej trzymać [por. 1, s. 10-
15]. Elastyczność w pojmowaniu typów zespołów zadaniowych wynika po-
nadto z ich natury. Skoro powoływane są do realizacji ponadstandardowych 
zadań, nierzadko innowacyjnych i kreatywnych – ich struktura także powinna 
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być szyta na miarę, innowacyjna i adekwatna do bieżących potrzeb. Niemniej 
w literaturze fachowej często się wspomina o czterech rodzajach zespołów: 
ds. rozwoju, problemowych, projektowych i zarządzających lub doradczych, 
albo o nieco zmodyfikowanym podziale, który wygląda następująco:

zespoły problemowe,• 
zespoły decyzyjne,• 
zespoły koordynacyjne,• 
zespoły samokierujące,• 
zespoły wykonawcze.• 

Zespół problemowy organizuje się, aby przeanalizować sposoby poprawy 
jakości pracy w bibliotece i doskonalenia warunków jej wykonywania. Jego 
członkowie to osoby o uznanej w instytucji pozycji, jednak bez uprawnień do 
podejmowania kluczowych decyzji. Swoje wnioski i postulaty przekazują do 
zespołów decyzyjnych, w skład których wchodzą główni specjaliści i mene-
dżerowie (np. kierownicy podstawowych działów w bibliotece: udostępnia-
nia, informatyzacji, opracowania dokumentów, finansowego). Sugerują oni 
jednoosobowemu szefostwu sposoby rozwiązania problemów, uzasadniając 
konieczność określonych rozwiązań. Zespoły koordynacyjne są odpowie-
dzialne za wskazywanie optymalnego rozdzielania zadań i obowiązków do 
realizacji w poszczególnych działach i przez określonych pracowników. Inte-
resującymi, aczkolwiek budzącymi wątpliwości ze względu na brak pewności 
odnośnie ich skuteczności (z drugiej strony, istnieją jednak poglądy o moty-
wacyjnym aspekcie tego rodzaju aktywności w zespole [por. 23, s. 128-129.]), 
są zespoły samokierujące. Przejmują one odpowiedzialność za powierzone 
im zadania, same kolektywnie określają warunki pracy, tak merytoryczne, 
jak formalne. Zakres odpowiedzialności przechodzi więc tutaj z kierowni-
ków (którzy w tym systemie przestają być potrzebni) na samozarządzający 
się zespół. tak więc samokierujące się zespoły rozszerzają treść poszczegól-
nych stanowisk pracy (dzięki temu uwzględnia się szerszy zakres umiejętno-
ści operacyjnych) oraz podejmują decyzje odnośnie metod pracy, jej kontroli 
i różnych harmonogramów [2, s. 317]. ostatnimi z wymienionych są zespoły 
wykonawcze, spinające projekty z realizacją w możliwie optymalnej do osią-
gnięcia procedurze [18, s. 30-31].

Wymykający się podanej typologii jest tzw. zespół interfunkcjonalny (np. 
komitet), który składa się z pracowników o podobnym statusie w bibliotece, 
lecz reprezentujących różne dziedziny działalności. Jego celem jest umożli-
wienie ludziom z różnych działów, ale też różnych organizacji (np. komisje 
międzybiblioteczne) wymiany informacji, opracowania nowych projektów, 
rozwiązywania złożonych problemów oraz koordynowania skomplikowanych 
zamierzeń. coraz częstszą odmianą zespołów interfunkcjonalnych są zespo-
ły wirtualne służące realizacji celów, trudnych do osiągnięcia wówczas, gdy 
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członkowie zespołu są rozproszeni po różnych jednostkach macierzystych. 
Jeśli chodzi o cele, dla których je powołano, nie różnią się od zespołów inter-
funkcjonalnych. tego rodzaju zespoły powoływane są np. do współdziałania 
w konsorcjach bibliotecznych, opracowania rzeczowego dokumentów, budo-
wania języków informacyjno-wyszukiwawczych. Zespoły wirtualne różnią 
się od wcześniej wymienionych formami komunikacji. tutaj przekazywanie 
informacji następuje dzięki technologiom informatycznym i za ich pośrednic-
twem. Bezpośrednia komunikacja – tzn. prowadzona w jedności czasu i miej-
sca – nie występuje [18, s. 31-32].

Jak wynika z przytoczonych przykładów, typologii zespołów zadaniowych 
w literaturze z zakresu zarządzania jest sporo i są one zróżnicowane. W pu-
blikacjach bibliotekoznawczych dostrzega się raczej tendencje wtórne, co 
zresztą wynika z codzienności bibliotekarskiej: wciąż dominującej w biblio-
tekach hierarchicznej struktury organizacyjnej i innych tradycyjnych modeli 
zarządzania tymi instytucjami. Stąd warta przytoczenia jest jedna typologia 
zaadaptowana do środowiska bibliotekarskiego przez M. Wojciechowską. Au-
torka proponuje następujące typy zespołów zadaniowych:

zespoły naczelnego kierownictwa – dotyczące strategicznych zagadnień • 
organizacyjnych biblioteki;
zespoły międzyfunkcjonalne na szczeblach średnich – służące realizacji • 
zadań o pośrednim znaczeniu strategicznym przez bibliotekarzy o od-
miennych specjalizacjach funkcjonalnych;
autonomiczne grupy robocze – odnoszące się do zadań wykonawczych, • 
realizowanych przez bibliotekarzy z podobnymi specjalizacjami;
zespoły międzyorganizacyjne – składające się z bibliotekarzy oraz • 
przedstawicieli otoczenia społecznego (firmy informatyczne, hurtowni-
cy i dostawcy materiałów bibliotecznych, użytkownicy biblioteki), któ-
rzy wspólnie realizują określone przedsięwzięcia [22, s. 228].

Mając na względzie czas trwania zespołu i nieco wbrew zarysowanym 
wcześniej cechom zespołów zadaniowych, wyróżnia się kolejną typologię ze-
społów zadaniowych i dwie jego odmiany: zespoły doraźne (awaryjne, ry-
zyka, zabezpieczeń, podnoszenia jakości, projektowe) i stałe (funkcjonalne, 
doradczo-komitetowe, zarządzające, komisje, koła jakości, zespoły wiedzy). 
Dodać trzeba, że Adam Szałkowski i Urszula Bukowska do zespołów doraź-
nych zakwalifikowali zespoły zadaniowe [18, s. 30]. Wydaje się jednak, że ta 
kategoria grup roboczych może mieć wymiar nie tylko doraźny, by przytoczyć 
przykład grup ds. monitorowania trendów, które działać powinny nieustan-
nie w toku życia biblioteki, a jednocześnie czas wypełniania tego rodzaju obo-
wiązków nie jest wystarczający, by powoływać odrębną komórkę organizacyj-
ną. Podobnie rysują się zespoły zadaniowe, których celem jest rozwiązywanie 
wszelkich nietypowych problemów pojawiających się w bibliotece [1, s. 15]. 
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Pracownicy są więc zaszeregowani w macierzystych jednostkach organizacyj-
nych i wykonują inne zadania, a monitorowaniu trendów poświęcają mniejszy 
wysiłek. Bez ustalonych jednak terminów zakończenia monitorowania, swoje 
obserwacje i wnioski konsultują z pozostałymi pracownikami realizującymi 
podobne obowiązki. cechą zespołów doraźnych jest to, że dynamika ich funk-
cjonowania jest zazwyczaj większa z racji nałożonych na nie zakresów zadań 
i ograniczoności czasowej. Nie są one natomiast tak dobrze dopracowane pod 
względem formalnych zasad wewnętrznych (zarządczych i metodycznych), 
jak zespoły stałe, które styl pracy nierzadko wypracowują latami lub nawet 
dekadami (np. rady biblioteczne w bibliotekach akademickich). Nawiasem 
mówiąc, także tę zaproponowaną typologię zespołów doraźnych i stałych na-
leży, podobnie jak wcześniej, traktować jako propozycję, bowiem specyfika 
biblioteki nakłada na nie odmienne ramy organizacyjne, zatem elastyczność 
w definiowaniu poszczególnych typów zespołów jest priorytetowa.

Przy poszukiwaniu źródeł innowacyjności w bibliotece przydatne powin-
no okazać się wspomnienie jeszcze jednego kryterium podziału zespołów 
pracowniczych. Zaplanowane do realizacji celów instytucji jednostki struktu-
ry organizacyjnej funkcjonalne i celowe (zadaniowe) mają charakter formal-
ny. te wymuszone obowiązkami pracowniczymi więzi służbowe jednocześnie 
generują więzi drugiego rodzaju – nieformalne. Powstają więc zwyczajowo 
kilkuosobowe grupy5 nieformalne, które realizują cele odbiegające na ogół 
od celów biblioteki, a służą przede wszystkim uspołecznianiu [14, s. 73-74]. 
odpowiednio prowadzona polityka personalna i współistniejący z nią system 
motywacyjny mogą być zarzewiem budowania zespołów zadaniowych, któ-
rych dynamika oparta będzie właśnie o osobiste relacje interpersonalne. Na-
turalność doboru członków takiej grupy, pozwala jednocześnie minimalizo-
wać ewentualne konflikty pracownicze rodzące się tam, gdzie kryteria doboru 
ustalane są przez zwierzchników. Na podobne rozwiązanie zwracał uwagę Jan 
Antoszkiewicz, który dostrzegał obecność w każdej organizacji formalnych 
zespołów zadaniowych, ich nieformalnych odpowiedników oraz grup wspól-
nych zadań lub zainteresowań [1, s. 82]. Jak z tego wynika osobiste zainte-
resowanie określoną tematyką może być ważnym komponentem budowania 
efektywności kadry pracowniczej i innowacyjności.

Wobec powyższych rozważań teoretyczno-metodycznych rodzi się pytanie 
w jakich zakresach działalności bibliotek mają rację bytu zespoły zadaniowe? 
M. Wojciechowska wymienia: zespoły ds. specjalistów dziedzinowych, groma-
dzenia i selekcji zbiorów, opracowania rzeczowego, procesów usługowych, 

5 termin grupa nie ma tutaj takiego odniesienia znaczeniowego, jak w przytoczonym 
wcześniej rozróżnieniu grup pracowniczych i zespołów pracowniczych i wyrasta z tradycji 
nazewnictwa stosowanego w socjologii. Zob. t. M. Mills. The Sociology of small groups [10].
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dystrybucji, promocji, polityki kadrowej, informacji finansowej i systemów 
mierzenia jakości [22, s. 230]. Doświadczenia anglosaskie natomiast wska-
zują na wykorzystanie zespołów zadaniowych, przede wszystkim ds. świad-
czenia usług informacyjnych dla skonkretyzowanych grup użytkowników, np. 
dostosowania ich do potrzeb użytkowniczych, czyli pewnej indywidualizacji 
oferty. Mają też zastosowanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim biblioteki, 
przejawiające się działaniem na rzecz utrzymywania standardów i poprawy 
satysfakcji oraz motywacji pracowników, co w efekcie przekładać się będzie 
na lepszą obsługę klientów [6, s. 212-213].

18.3. budowa zespołów zadaniowych

Istnieją cztery zasadnicze elementy, które powinien zawierać opis struktu-
ry zespołu zadaniowego. Są to:

schemat podziału zadań,• 
schemat organizacyjny odwzorowujący jednostki biorące udział w zada-• 
niu projektowym,
schemat kompetencyjny odnośnie realizowanego zadania,• 
opis stanowisk powołanych w zespole realizacji celów projektowych • 
[20, s. 112-113].

odnosząc się do kompetencji czysto merytorycznych dotyczących pro-
jektu budowa zespołów zadaniowych zazwyczaj jest odwzorowaniem ich 
osobowej, hierarchicznej struktury. W skład takich grup powinni wchodzić 
przedstawiciele przynajmniej dwóch, a lepiej trzech szczebli zaszeregowania 
pracowniczego, przy czym dobór powinien być wypadkową rekrutacji prowa-
dzonej w całej bibliotece. I tak, ze szczebla zarządczego, powinien do zespołu 
zadaniowego być włączony przynajmniej jeden przedstawiciel wyselekcjono-
wany spośród wszystkich działów. Jego rola opierałaby się przede wszystkim 
na pewnego rodzaju monitorowaniu prac (ale nie przewodzeniu grupie), po 
to, aby ich wyniki były kompatybilne z uprzednio zaordynowaną strategią, mi-
sją działania biblioteki. to przedstawiciel kadry zarządzającej jest tą osobą, 
która będzie pilnowała, by wypracowane innowacyjne działania, koncepcje 
rozwiązania problemu były zgodne z ogólną polityką biblioteki. Następnym 
ogniwem zespołu powinni być samodzielni specjaliści – rzecz jasna, jeśli tacy 
istnieją w strukturze organizacji. W bibliotekach są to np. pracownicy nauko-
wi. Wskazane jest by nie były to osoby funkcjonujące w tym samym pionie 
organizacyjnym, co włączony do zespołu przedstawiciel kadry zarządzającej. 
optymalnym rozwiązaniem będzie gdy na kierownika projektu – szefa zespo-
łu zadaniowego zostanie wybrana osoba z grona samodzielnych specjalistów. 
Wreszcie do pracy w grupie roboczej należy dokooptować innych specjalistów 
wywodzących się z różnych działów biblioteki. ten hierarchiczny dobór ma 
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nie tylko tę zaletę, że łatwiej będzie rozdzielać zadania według ich stopnia zło-
żoności, ale w projektowaniu innowacyjności ścierać się będą osoby mające 
daleko różne punkty widzenia problemu, bo na co dzień ich zadania służbowe 
są pokłosiem takiego hierarchicznego zaszeregowania.

Natomiast odnosząc się do uwarunkowań psychologicznych ważny jest 
dobór pracowników pod kątem ich predyspozycji osobowościowych i tempe-
ramentnych. W sytuacjach, gdy to kierownik zespołu dobiera sobie współpra-
cowników, wysoce prawdopodobne jest, że będzie wybierał osoby pod jakimś 
względem podobne do niego [zob. 5, s. 33]. to, czy homogeniczna pod kątem 
cech osobistych zbiorowość jest bardziej efektywna jest trudne do stwierdze-
nia – opinie są podzielone, wyniki badań zaś niejednoznaczne. Kluczowym 
czynnikiem uwalniającym określone postawy jest typ zadania do wykonania 
w zespole. Równocześnie trudno oczekiwać, by biblioteki dysponujące sto-
sunkowo ograniczonymi budżetami dokonywały profesjonalnych naborów 
do zespołów i posługiwały się narzędziami psychologicznymi, jak testy oso-
bowości (np. MMPI-2, NEo-FFI). Warto jednak uwzględniać najbardziej pod-
stawowe czynniki różnicujące jakość działań członków zespołu. Wyłonione  
z pięcioczynnikowego modelu osobowości tzw. wielkiej piątki czynniki na 
skalach ekstrawersja – introwersja oraz neurotyczność – stałość emocjonal-
na6 pokazują, że optymalnymi członkami kreatywnych i nastawionych na 
współpracę zespołów są stabilni ekstrawertycy. osiągają oni lepsze wyniki 
w działalności intelektualnej w przekroju całego zespołu niż ci, którzy sku-
piają się na szybkiej i wywierającej presję pracy (nerwowi ekstrawertycy), 
utrzymaniu przez dłuży czas dobrych stosunków interpersonalnych (stabilni 
introwertycy) oraz samodyscyplinie i samozaparciu (nerwowi introwertycy). 
W zachowaniach stabilni ekstrawertycy wykazują też wysoki poziom propo-
nowania, niski opanowania i bardzo wysoki komentowania. Są to więc osoby 
wzajemnie inspirujące się w pracy zespołowej. Pozostałe wyróżnione typy 
nie wykazują charakterystycznych cech dystynktywnych. Nawiasem mówiąc,  
w różnych badaniach bardziej skuteczne okazywały się zespoły złożone z eks-
trawertyków niż introwertyków [zob. 5, s. 34-36, 39-40].

Bywa często, że pracownicy zespołów zadaniowych są oddelegowani do 
wykonania jakichś działań, lecz są jednocześnie pracownikami kilku odręb-
nych działów w strukturze biblioteki. o bardziej efektywną współpracę zespo-
ły zadaniowe mogą wówczas pokusić się, gdy powiązania między komórkami 
organizacyjnymi będą miały charakter macierzowy zamiast tradycyjnego, tzn. 
gdy niezależnie od przełożonych (kierowników) w poszczególnych działach 
funkcjonalnych istnieć będzie kierownik projektu, nad którym współpracują 

6 Meredith Belbin i zespół badający cechy menedżerów używali skali o nazwie stabilność 
– nerwowość.
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pracownicy strukturalnie osadzeni w różnych komórkach. Ewentualne słabe 
powiązania między kadrami różnych działów wzmocni funkcja koordynatora 
określonego projektu, który będzie miał w zakresie swoich kompetencji decy-
zyjność rzeczową i osobową.

Struktura wewnętrzna zespołu zadaniowego powinna zatem określać 
zasady współdziałania jego członków, aby w konsekwencji przekładała się 
na wydajność. czynniki, które mogą ją obniżyć, i które trzeba uwzględniać  
w trakcie zarządzania zasobami ludzkimi zespołu to:

wspomniane już problemy związane z podwójnym podporządkowaniem • 
pracowników;
zaburzona komunikacja interpersonalna;• 
niepoprawna integracja zadań i innych elementów składowych przed-• 
sięwzięcia;
dominacja formalizmu nad ukierunkowaniem na zadanie, czyli zajmo-• 
wanie się szukaniem usprawiedliwień dla niewykonania zadania;
niemożność szybkiego i jednoznacznego podejmowania ważnych decy-• 
zji w zakresie projektu;
brak motywacji pracowników do wykonywania zadań z ustalonym limi-• 
tem czasowym [21, s. 51-52].

czynnikiem wydatnie wpływającym na jakość pracy zespołu jest rów-
nież jego liczebność. Badacze podają różne uzasadnienia co do niej, wiążąc ją  
z szeregiem niejednolitych kryteriów. Mówi się więc o zespołach około 10- 
-osobowych, średniej wielkości (ok. 8-osobowych), zespołach niewielkich (5- 
i 6-osobowych). oczywiście ich liczebność powinna być przede wszystkim po-
dyktowana dwoma warunkami: analizą do jakich prac powołany jest zespół  
i jakie grupy ludzkie tworzą optymalne wspólnoty (analizując to kryteriami 
komunikologicznymi i psychologicznymi). Wydaje się, że taka optymalna li-
czebność może oscylować w granicach około sześciu osób [por. 5, s. 123-124]. 
Z drugiej strony, można wziąć pod uwagę zespoły kilkunastoosobowe wów-
czas, gdy metodologia naboru ich członków uwzględniać będzie oprócz pra-
cowników, konsultantów zewnętrznych, interesariuszy bez specjalistycznej 
wiedzy, ale z odmiennym spojrzeniem na sytuacje i zdolnościami inwencyj-
nymi [3, s. 64].

Ustalenie kryteriów formalnych funkcjonowania zespołu nakazuje zajęcie 
się w dalszej kolejności metodyką pracy nad projektem. tutaj wyróżnia się 
cztery najczęściej stosowane modele:

budowa izomorficzna zespołu, która polega na założeniu, że zespół jest • 
odzwierciedleniem struktury obiektu, nad którym prowadzone są prace. 
oznacza to, że każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za określoną 
część zadania, a za całość odpowiada szef zespołu;
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budowa ekspercka, związana jest z zarządzaniem opartym na struktu-• 
rze macierzowej. Pracownicy pracują tam, gdzie są aktualnie potrzebni. 
Zajmują się więc różnymi czynnościami w obrębie ich specjalności, co 
dla szefa zespołu okazać się może trudne, bo koordynowania prac wy-
maga przecież przejrzystości;
budowa kolektywna, warunkuje prace bez lidera projektu, bowiem ele-• 
menty projektu wymagają zaangażowania, współdecyzyjności i odpo-
wiedzialności wszystkich członków zespołu;
struktura „chirurgiczna” polega natomiast na funkcjonowaniu w reali-• 
zacji zadania centralnego ogniwa – głównego specjalisty/szefa, który 
podejmuje wszystkie kluczowe decyzje, zaś jego asystenci umożliwiają 
mu to, poprzez odciążanie go od wszystkich mniej istotnych czynności 
[21, s. 53-57].

18.4. Zarządzanie procesem i zasobami ludzkimi w zespole

Procesy jakie zachodzą w zespołach zadaniowych nie odbiegają zasad-
niczo od tych, jakie dominują generalnie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Ich charakterystyka została tutaj pominięta, ponieważ znalazła się w innych 
rozdziałach książki, m.in. dotyczących innowacyjności i kierowania zmianami, 
komunikacji interpersonalnej w bibliotece, ale też przywództwa i ról mene-
dżerskich. Krótkiego komentarza wymaga natomiast kilka psychologicznych 
aspektów funkcjonowania w zespole zadaniowym.

Przede wszystkim można mówić o potencjalnym prestiżu jaki daje bycie 
w zespole realizującym szczególne i niestandardowe cele biblioteki. Instytu-
cje GlAM są szczególnie predystynowane do wzbudzania tego zjawiska. Przy 
umiejętnie prowadzonej polityce HR obecność pracownika w zespole zada-
niowym jest per se czynnikiem generującym wartość dodaną dla organizacji  
w obszarze kapitału ludzkiego. tą wartością jest wewnętrzna motywacja 
członków zespołu. Wiemy zaś, że motywacja rozwija kreatywność.

Efekt synergii i myślenie lateralne tworzą się dynamiczniej w zespołach 
kreatywnych, które jednocześnie zapewniają poczucie bezpieczeństwa ich 
członkom. Dlatego rozsądne okazuje się opracowanie obowiązującego wszyst-
kich wstępnego kontraktu psychologicznego. Umocni on ponadto wewnętrzną 
współpracę opartą na zaufaniu i szacunku. tolerancja wobec partnerów da im 
natomiast poczucie autonomii w zespole i większą sprawczość. opracowanie  
i respektowanie kontraktu psychologicznego pozostaje w ścisłej korespon-
dencji do oczekiwanej od członków zespołu zadaniowego postawy – kre-
atywności. ludzie kreatywni pracują bowiem lepiej, gdy robią coś dla siebie  
[19, s. 75]. Uzgodniony zakres działań wszystkich pracowników dotyczy rów-
nocześnie przełożonych oraz ich reakcji na uprzednie działania członków ze-
społu [2, s. 278-280].
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Zespół zadaniowy będzie optymalnym środowiskiem pracy tylko dla osób 
o określonych typach postaw osobowych. czynnikami osobowościowymi  
i temperamentnymi sprzyjającymi skutecznym zachowaniom zawodowym 
w takich środowiskach są: zdyscyplinowanie, sumienność, świadomość ze-
wnętrznych zobowiązań, dobrze rozwinięty obraz własnego ja, który zapew-
nia odpowiednio wysoką samokontrolę, praktyczność, ufność, tolerancyjność, 
a także pewna konserwatywność jeśli chodzi o szanowanie podjętych ustaleń 
i zasad oraz związana z płcią twardość [zob. 5, s. 42]. Jednocześnie zasadni-
czymi aspektami motywacji wewnętrznej będą: autonomia, nonkonformizm  
i nieokreśloność (niezrutynizowanie postępowania) [19, s. 243-244]. oznacza 
to, że nabór do zespołu zadaniowego powinien następować z uwzględnieniem 
indywidualnych preferencji bibliotekarza i nie może być prowadzony wbrew 
niemu.
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