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Czy masz tak, że Twój zespół ma w nosie Twoje pomysły i w ogóle nie słucha tego, 
co masz do powiedzenia? Albo na spotkaniach każdy patrzy w smartfon i w ogóle 
się nie angażuje? Ciągle rekrutujesz nowe osoby, bo nieustannie ktoś odchodzi 
albo musisz kogoś zwalniać? A może nie masz zespołu i ciągle gasisz pożary, bie-
gając jak chomik w kołowrotku?

To i najbliższe dwa nagrania będą dla Ciebie przełomowe, ponieważ odmienią 
Twoje podejście do budowania zespołu. Podzielę się z Tobą konkretnymi wska-
zówkami i swoim podejściem do budowania zespołu. Jeśli skorzystasz z tych po-
rad, zaoszczędzisz masę czasu, stresu i pieniędzy. Wielu moich klientów po latach 
współpracy powiedziało mi, że gdyby od razu zastosowali wszystko, czego uczę na 
temat zarządzania zespołem, bardzo dużo by zaoszczędzili. Czasami są to kwoty 
od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. 

Zapraszam Cię do oglądania!

Kim jestem?
Jestem autorką i współautorką ośmiu ksią-
żek z dziedziny rozwoju osobistego i biznesu, 
m.in. Kobieta niezależna, Zasługujesz na sukces, 
Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale czy Ko-
bieta asertywna – to najnowsza książka, która 
już w pierwszym miesiącu po premierze stała 
się bestsellerem.

Od 2010 r. prowadzę firmę szkoleniową Ro-
wińska Business Coaching. Zatrudniam kil-
kanaście osób, którymi zarządzam zdalnie. 

Wcześniej pracowałam z zespołem sprzedażowym liczącym 3500 osób. To była 
współpraca z jedną z firm z branży kosmetycznej. Każdego roku blisko 7000 osób 
przewija się przez moją salę szkoleniową, kolejne kilkanaście tysięcy bierze udział 
w moich występach motywacyjnych albo w kursach on-line, które prowadzę. Uczę 
ich, jak budować zespół, jak sprzedawać, jak wzmacniać pewność siebie, jak two-
rzyć komunikację asertywną czy też zarządzać jeszcze lepiej sobą w czasie i być 
maksymalnie produktywnym. Na ten moment moja firma odnotowuje milionowe 
przychody, co pozwala mi również spełniać się w roli inwestora.
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Ale biznes to nie wszystko, co wypełnia moje życie. Jestem żoną i mamą dwójki 
dzieci. W wolnym czasie uprawiam sport, od niedawna uczę się grać na pianinie 
i oczywiście spotykam się z przyjaciółmi albo podróżuję. Mimo ogromnej liczby 
rzeczy na głowie moje życie jest spokojne, poukładane – panuje w nim harmonia, 
o której zawsze marzyłam. Jak to możliwe? 

To wszystko dzięki temu, że zbudowałam zgrany i skuteczny zespół, który wspiera 
mnie w realizacji marzeń, a ja wspieram członków tego zespołu w tym, aby wy-
korzystywali swój potencjał. Co więcej, w biurze jestem nie częściej niż – uwaga 
– dwa razy do roku!

Zakładam, że również zarządzasz zespołem w przedsiębiorstwie, czy to w swojej 
firmie, czy też szykujesz się do roli menedżera. Z pewnością chcesz, aby wszystko 
działało sprawnie, aby móc wyjechać na wakacje, nie martwiąc się o firmę. Zależy 
Ci na tym, aby rozwijać się i zwiększać przychody. O to wszystko bardzo trudno, 
jeżeli nie masz zgranego i zmotywowanego zespołu.

Kiedyś było inaczej
Dzisiaj mam duży zespół, pracuję zdalnie, a moja firma rozwija się dynamicznie. 
Ale kiedyś było inaczej. 

Na początku pracowałam sama. Robiłam wszystko: byłam trenerem, coachem, 
sekretarką, organizatorem szkoleń, sprzątaczką. Chodziłam nawet z książką na-
dawczą na pocztę, lizałam znaczki i wypisywałam dokumenty. Szkolenia prowa-
dziłam dla maks. 30 osób, bo nie byłam w stanie obsłużyć wszystkich. To musiało 
się zmienić! 

Wiedziałam, że nie ruszę dalej, jeśli będę cały czas działać w pojedynkę. Moje do-
chody też nie były stabilne i różniły się co miesiąc. Nawet jeśli przeszła mi przez 
głowę myśl o zatrudnieniu pracownika, zastanawiałam się, co ta osoba miałaby 
robić, czy miałabym pracę na cały etat, czy by mi się to opłacało, a przede wszyst-
kim – co jeśli nastałyby mniej dochodowe miesiące.
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Moja pierwsza (nieudana!) rekrutacja
Wiedziałam, że potrzebuję asystentki. Miałam w swoim otoczeniu dużo kobiet, 
które potrzebowały dodatkowego zajęcia, więc wybrałam osobę, która chciała do-
datkowo zarobić. Ona chciała pracować, a ja potrzebowałam współpracownika. 
Umówiłyśmy się na współpracę zdalną i wystartowałyśmy. 

Wszystko zapowiadało się pięknie, a ja byłam przekonana, że wreszcie odetchnę. 
Ale już w pierwszych tygodniach okazało się, że popełniłam ogromny błąd. Wy-
brałam tę osobę dlatego, że chciałam jej pomóc w trudnej sytuacji, a przymknę-
łam oko na jej kompetencje. Musiałyśmy się rozstać. To była bardzo trudna decy-
zja, bo zwalnianie zawsze przychodzi z trudem. Zrozumiałam wtedy, że chęci to za 
mało. To bardzo ważny element, ale liczą się też pozostałe kompetencje: wiedza 
i umiejętności, a nie tylko nastawienie.

Dlaczego opowiadam tę historię? Dlatego że budowanie zespołu zaczyna się od 
zrekrutowania właściwych osób we właściwym czasie. Nie warto odkładać tego 
na ostatni moment, bo może się to skończyć się tak jak u mnie. Jeżeli rekrutujesz 
na ostatnią chwilę, to nie masz czasu przyjrzeć się kandydatowi czy kandydatce. 
Z pewnością doświadczasz wielu stresów na co dzień, ale nieodpowiednia osoba, 
którą zaprosisz do zespołu, doda Ci jeszcze więcej pracy i stresu. Będziesz jej pil-
nować za każdym razem, zamiast wykonywać swoje obowiązki. A przecież nie tak 
ma być!

Twoim zadaniem jest zatrudnienie osób, które odpowiadają misji Twojej firmy, 
mają odpowiednie kompetencje, jak również komplementarne do Twoich talenty. 
Sama po sobie widzę, że dzięki pracy w zespole jestem bardziej produktywna, 
a produktywność jest dla mnie szalenie istotna.

Co na to badania i jak rekrutować?
Instytut Gallupa przeprowadził pewne badanie. Okazało się, że praca w zgranym 
zespole, współpracującym w oparciu o wspólny cel, przy wykorzystaniu unikal-
nych talentów, daje następujące rezultaty: nieobecność pracowników maleje 
o 41%, ludzie nie chodzą na lewe L4, a produktywność rośnie o 17%. To wszystko 
przekłada się na wzrost sprzedaży – aż o jedną piątą! 
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To dlatego skup się na tym, aby dobrać odpowiednie osoby i przestać bać się za-
praszać ludzi do zespołu. Nie możesz tego unikać, bo Twój biznes urośnie dopiero 
wtedy, kiedy zaprosisz kolejne osoby. Jeśli prowadzisz gabinet stomatologiczny, 
pewne rzeczy możesz delegować, np. higienizację jamy ustnej, ponieważ jest ona 
wykonywana w innej stawce godzinowej i może to robić higienistka. Jeżeli masz 
zakład fryzjerski, to możesz delegować mycie włosów, pomoc w utrzymaniu czy-
stości w salonie czy rejestrację klientów. Deleguj prace administracyjne albo od-
powiadanie na najczęściej pojawiające się pytania.

Od czego należałoby zacząć? Przede wszystkim od wypisania rzeczy z niskiej staw-
ki godzinowej, czyli takich, których sama nie musisz wykonywać. Czasami mamy 
przekonane, że wszystko najlepiej zrobimy same. Ale jeśli wszystko chcesz robić 
osobiście, to za jakiś czas przestaniesz wyrabiać na zakrętach, a jakość Twoich 
usług się obniży. Dlatego zaufaj temu, że inni również pracują dobrze – może na 
początku tylko w 80% tak dobrze jak Ty, ale to i tak pozwoli Ci pójść dalej. Nawet 
jeżeli na początku zatrudnisz kogoś tylko na część etatu, i tak będzie to dla Ciebie 
duże wsparcie.

Uwaga! To nie ty masz zarobić na wynagrodzenie dla tej osoby, tylko ona. Ta osoba 
Cię wspiera, uwalnia Twój czas, dzięki czemu możesz pracować w wysokiej stawce 
godzinowej, obsługiwać więcej klientów albo realizować większą liczbę projektów. 
Ale żeby tak się stało, najpierw trzeba jakieś rzeczy zlecić.

Dwie niespodzianki
Kiedy podejmiesz tę decyzję, to czas na pierwszą rekrutację. Ona nie może być 
pospieszna, nieprzemyślana. W przeprowadzeniu rekrutacji pomoże Ci prezent, 
który mam dla Ciebie. Przygotowałam listę pytań rekrutacyjnych, w których znaj-
dziesz odpowiedzi na to, o co pytać, o co w ogóle nie warto pytać, a przede wszyst-
kim – listę zakazanych wątków z punktu widzenia prawa pracy.

Aby odebrać prezent, przejdź na stronę kamilarowinska.pl i pod wideo zostaw 
komentarz z odpowiedzią na pytanie: „Jaką jedną najważniejszą lekcję wyciągasz 
z tego nagrania?”. Dodając komentarz, zwróć uwagę, czy podajesz poprawny e-
-mail, ponieważ na ten adres zostanie wysłana niespodzianka. Sprawdź również 
foldery „Spam” albo „Oferty”, bo tam może trafić e-mail ode mnie. 
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Druga niespodzianka, którą przygotowałam, to zaproszenie na bezpłatną kon-
ferencję on-line pt. „Jak zbudować zespół marzeń”. Poznasz najlepsze praktyki 
budowania zespołu, dowiesz się, jak przyciągać najlepszych współpracowników, 
jak sprawić, aby chcieli z Tobą pracować przez lata i wiele innych rzeczy ważnych 
w kontekście budowania zespołu.

Zapisz się na konferencję, wykorzystaj ten czas. To jest konferencja, która odbywa 
się tyko raz w roku! 

A już za kilka dni zobaczysz kolejne wideo na temat budowania zespołu, z którego 
dowiesz się, jak motywować innych do działania. Serdecznie Cię zapraszam!

TAK, ZAPISUJĘ SIĘ

https://rowinskabusinesscoaching.com/aff/,zm-v1/jak-zbudowac-zespol-marzen-konferencja-online?utm_source=zm-v1&utm_medium=pdf&utm_campaign=zm-kampania


DZIĘKUJĘ CI SERDECZNIE
I DO ZOBACZENIA 

W KOLEJNYCH
MATERIAŁACH WIDEO!


