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WSPÓŁDZIELENIE ZADAŃ PRZYWÓDCZYCH 
W ZESPOŁACH ROZPROSZONYCH

SHARING LEADERSHIP TASKS 
IN DISTRIBUTED TEAMS

Streszczenie: Artykuł dotyczy pracy w  zespołach rozproszonych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem współdzielenia zadań przywódczych poprzez członków takich zespołów. W artykule 
przedstawiono kwestionariusz ankiety opracowany w oparciu o literaturę naukową. Wykorzy-
stano go w badaniu pilotażowym. Badaniem objęto 47 osób, które tworzyły 5 zespołów o róż-
nym stopniu rozproszenia. Rezultaty badania pilotażowego umożliwiły określenie, że dzielenie 
się wiedzą jest najbardziej współdzielonym zadaniem przywódczym. Ponadto odkryto zależność 
pomiędzy poziomem współdzielenia zadań przywódczych, a stopniem rozproszenia zespołu.

Słowa kluczowe: zespoły rozproszone, przywództwo, dzielenie zadań, dzielenie się wiedzą, 
wirtualność
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Abstract: This article concerns work in dispersed teams, and particularly the sharing of leader-
ship tasks through members of such teams. The research tool created on the scientific literature 
was presented (questionnaire). This tool was used in the pilot study, which covered 5 teams of 
various degrees of dispersion, formed by 47 people. The results of the study made it possible 
to conclude that knowledge sharing is the most shared leadership task. Moreover, a correlation 
between the degree of shared leadership tasks and the degree of team dispersion was discovered.

Keywords: distributed teams, leadership, tasks sharing, knowledge sharing, virtuality

Wstęp 

W klasycznych teoriach przywódczych lider zespołu traktowany jest jako naj-
ważniejsza osoba samodzielnie i autonomicznie podejmująca decyzję o zarządza-
niu całym zespołem. Jednakże wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, a tak-
że zmianami w dynamicznym świecie koncepcje przywództwa ewoluowały. Coraz 
większa liczba zespołów pracuje aktualnie w  oparciu o  elektroniczne narzędzia 
komunikacji, a członkowie zespołów współpracują ze sobą pomimo dyspersji geo-
graficznej. Z tego względu coraz większa uwaga naukowców skupia się na analizie 
sposobów, które mogłyby wzmocnić i udoskonalić pracę zespołów rozproszonych, 
zwiększając ich efektywność1.

Jak podkreślają Karriker, Madden i  Katell, współczesne środowisko pracy 
sprzyja tworzeniu nowych modeli przywódczych, takich jak między innymi przy-
wództwo rozproszone, które angażując członków zespołu, wzmacnia ich wpływ na 
realizowane zadania oraz podejmowane decyzje2. Jeżeli styl przywódczy jest dosto-
sowany do środowiska i specyfiki realizowanego projektu, finalnie zwiększa efek-
tywność i wydajność zespołu, co oznacza większą wartość biznesową dla organizacji 
i przewagę konkurencyjną. 

Funkcjonowanie zespołów w świecie wirtualnym jest zjawiskiem interesującym 
zarówno praktyków, jak i naukowców. W czasopiśmie naukowym „Journal of Ma-
nagement” w 2015 roku opublikowano artykuł3, w którym ujęto 10 kluczowych tez 
badawczych o zarządzaniu zespołami wirtualnymi oraz wskazano szanse i wyzwa-
nia na przyszłość. Jako kluczowe tematy badawcze wyłoniono m.in.: projektowanie 
badań, wkład zespołu, wirtualność, technologię, globalizację, przywództwo, zaufa-
nie, rezultaty i zwiększanie sukcesu zespołów. 

1  A. Malhotra, A. Majchrzak, Enhancing performance of geographically distributed teams through targeted 
use of information and communication technologies, „Human Relations” 2014, nr 67 (4), s. 389-390.
2  J.H. Karriker, L.T. Madden, L.A. Katell, Team Composition, Distributed Leadership, and Performance: 
It’s Good to Share, „Journal of Leadership & Organizational Studies” 2017, nr 24 (4), s. 507.
3  L.L. Gilson, M.T. Maynard, N.C.J. Young, M. Vartiainen, M. Hakonen, Virtual Teams Research: 10 
Years, 10 Themes, and 10 Opportunities. „Journal of Management” 2015, nr 41 (5), s. 1313-1337.
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Jako rekomendacje na przyszłość Gilson, Maynard, Young, Vartiainen i Hako-
nen wskazali: tworzenie badań, wpływy pokoleniowe, rozważania metodologiczne, 
mobilność członków, nowe i wyłaniające się technologie, podgrupy, adaptację ze-
społu, procesy przejściowe i planowanie, kreatywność i dobre samopoczucie człon-
ków zespołu. W oparciu o powyższe wskazówki i rekomendacje za zasadne uzna-
no podjęcie prac teoretycznych i empirycznych dotyczących współdzielenia zadań 
przywódczych w zespołach rozproszonych.

1. Przywództwo w zespołach rozproszonych 

Jako zespół rozproszony definiuje się grupę osób, które pracują współzależnie 
od siebie ponad granicami przestrzeni, czasu i organizacji, opierając porozumiewa-
nie się o narzędzia komunikacji elektronicznej. Stopień rozproszenia zespołu może 
być pełny lub częściowy, a na dyspersję geograficzną i czasową mogą nakładać się 
także różnice kulturowe4.

Wyzwania w zespołach rozproszonych najmocniej dotyczą porozumiewania się 
i braku możliwości prowadzenia rozmów twarzą w twarz. Ponadto proces porozu-
miewania się może być znacznie ograniczony ze względu na zastosowane narzę-
dzia ICT. W konsekwencji komunikaty mogą być niepełne a także asynchroniczne. 
W tego typu zespołach może występować znacznie większe skupienie na zadaniach 
niż na relacjach5. Zarządzanie pracą zespołu rozproszonego powinno więc bardziej 
niż w zespołach tradycyjnych uwzględniać dynamikę, interaktywność, niepewność 
czy zmienność, a także złożoność zadań.

Coraz częściej zagadnieniem analizowanym w  kontekście zespołów rozproszo-
nych jest zaufanie. Zgodnie z wynikami badań jest ono niezbędne, aby podejmowane 
projekty były realizowane w sposób skuteczny6. Istotne zmienne to dzielenie się wie-
dzą i otwartość na zmiany7. Literatura naukowa wskazuje, że przywództwo jest głów-
ną determinantą zarówno dla zaufania, sposobu porozumiewania się, jak i otwartości 
na dzielenie się wiedzą8. Finalną zmienną w tym procesie jest efektywność9.

4  P. Srivastava, S. Jain, A leadership framework for distributed self-organized scrum teams. „Team Per-
formance Management: An International Journal” 2017, nr 23 (5/6), s. 293-314. 
5  L. Handke, S. Kauffeld, Amatter of time? Mastering challenges of virtual team collaboration. „Gio-Gruppe-
Interaktion-Organisation-Zeitschrift Fuer Angewandte Organisations psychologie” 2019, nr 50 (1), s. 33.
6  E.H. Trainer, D.F. Redmiles, Bridging the gap between awareness and trust in globally distributed 
software teams. „Journal of Systems and Software” 2018, nr 144, s. 328.
7  C.A. Yue, L.R. Men, M.A. Ferguson, Bridging transformational leadership, transparent communica-
tion, and employee openness to change: The mediating role of trust. „Public Relations Review” 2019, nr 
45 (3), s. 114.
8  B. Afsar, M. Masood, W.A. Umrani, The role of job crafting and knowledge sharing on the effect of trans-
formational leadership on innovative work behavior, „Personnel Review” 2019, nr 48 (5), s. 1186-1208. 
9  K. Jaakson, A. Reino, P.B. McClenaghan, The space between – linking trust with individual and team 
performance in virtual teams, „Team Performance Management” 2019, nr 25 (1-2), s. 30.
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Jest w  pełni zrozumiałe, że przywództwo stało się jednym z  kluczowych za-
gadnień w  prowadzonych badaniach naukowych dotyczących zespołów funk-
cjonujących w  przestrzeni wirtualnej. Wyzwaniem jest nie tylko wielość stylów 
przywódczych, ale także ich wielowymiarowość. Jak podkreślił Liao10, w analizach 
związanych z  przywództwem należy uwzględniać wielopoziomową perspektywę 
obejmującą zarówno poziom indywidualny, jak i poziom zespołowy. W rezultacie 
w oparciu o zachowania lidera, skoncentrowane na zadaniach lub relacjach, przez 
wirtualną współpracę, zaufanie, przywództwo współdzielone, relacje wymiany, po-
strzeganie i motywację należy analizować zarówno indywidualne, jak i zespołowe 
rezultaty pracy. Ponadto warto pamiętać także o czynnikach takich jak złożoność 
zadań, współzależność zadań, a także stopień wirtualności zespołu. 

O  współzależności zadań w  zespołach rozproszonych pisali również Wong 
i Berntzen. W jednym z artykułów11 zwrócili uwagę, że liderzy w zespołach rozpro-
szonych mają inne wyzwania lub większe wyzwania niż w zespołach tradycyjnych. 
Dlatego analizowali, w jaki sposób liderzy o transformacyjnym stylu przywódczym 
mogą rozwijać relacje na linii lider-członkowie zespołów rozproszonych. Uwzględ-
nili oni nie tylko rolę zależności od narzędzi komunikacji elektronicznej, ale także 
istotność współzależności zadań. 

W literaturze opisano wyniki badań, które dotyczą nie tylko transformacyjnego, 
ale również współdzielonego przywództwa w zespołach rozproszonych. Wspólną 
cechą obu stylów przywódczych jest angażowanie członków zespołu i zwiększanie 
ich wpływu, przy czym w przywództwie współdzielonym fundamentalnym elemen-
tem jest odstąpienie od stałej funkcji lidera, która staje się rozproszona i rotacyj-
na. Członkowie zespołu zajmują różne stanowiska, lecz równorzędne wobec siebie 
w niehierarchicznej strukturze organizacyjnej12.

Reasumując, można stwierdzić, że przywództwo w  środowisku wirtualnym 
jest znacznie trudniejsze niż prowadzenie zespołów opartych na porozumiewaniu 
się twarzą w twarz. Koordynowanie pracy, budowanie zaufania, tworzenie modeli 
mentalnych, zarządzenie sytuacjami kryzysowymi wiążą się ze znacznie większym 
wysiłkiem niż w zespołach tradycyjnych13. Z tego względu trend współdzielenia za-
dań przywódczych i przekazywanie większej odpowiedzialności członkom zespołu 
wydaje się być zasadnym rozwiązaniem.

10  C.W. Liao, Leadership in virtual teams: A multilevel perspective, „Human Resource Management 
Review” 2017, nr 27 (4), s. 648-659.
11  S.I. Wong, M.N. Berntzen, Transformational leadership and leader-member exchange in distributed 
teams: The roles of electronic dependence and team task interdependence, „Computers in Human Behav-
ior” 2019, nr 92, s. 381-392.
12  E.S. Nordback, J.A. Espinosa, Effective Coordination of Shared Leadership in Global Virtual Teams, 
„Journal of Management Information Systems” 2019, nr 36 (1), s. 321-350.
13  C.W. Liao, Leadership in virtual teams: A multilevel perspective, „Human Resource Management 
Review” 2017, nr 27 (4), s. 648-659.
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2. Zadania przywódcze w zespołach rozproszonych

Dzięki technologiom cyfrowym realizacja zadań i projektów w zespołach roz-
proszonych jest coraz bardziej charakterystyczna dla współczesnych organizacji. 
Liderzy rozproszonych zespołów stają przed wieloma wyzwaniami związanymi 
z  zarządzaniem zadaniami w  zespole tak, aby prace były prowadzone w  sposób 
efektywny. W  związku z  powyższym zidentyfikowano w  literaturze przedmiotu 
role i zadania przywódcze charakterystyczne dla zespołów rozproszonych, tak aby 
możliwe było przygotowanie narzędzia badawczego, a w dalszym etapie przeprowa-
dzenie badań empirycznych (pilotażowych). Dzięki temu możliwe będzie zweryfi-
kowanie, w jak dużym stopniu role przywódcze są współdzielone lub realizowane 
przez członków zespołu. Zadania przywódcze w zespołach rozproszonych według 
Al-Ani, Horspool, Bligh to:

•	 zarządzanie rozproszoną pracą i spotkaniami,
•	 zwiększanie widoczności zespołu,
•	 nawiązanie kontaktu z członkami zespołu,
•	 motywowanie zespołów i zachęcanie do dzielenia się wiedzą,
•	 budowanie procesów i struktur zespołowych14.
Ze strony autorów pojawiła się rekomendacja, aby powyższe role analizować jako 

stopnie zadań lub procesów przywódczych zorientowanych wzdłuż kontinuum. Oznacza 
to, że nie należy traktować danego obszaru w sposób zero-jedynkowy, ale raczej uwzględ-
niając poziom zaangażowania członków zespołu w ich realizację. Wszystkie pięć zadań 
przywódczych ma swoje odzwierciedlenie w aktualnej literaturze przedmiotu. 

O zarządzaniu pracą wirtualnych zespołów pisali między innymi Shameem, Kumar 
i Chandra15. Określili główne wyzwania w zarządzaniu pracą takich zespołów, wska-
zując na braki w efektywnym komunikowaniu się, brak zaufania, różnice kulturowe, 
brak odpowiedniej infrastruktury IT oraz dyspersję geograficzną. Analizowano także 
modele mentalne we współpracy rozproszonej16, moderowanie efektów wspólnej tożsa-
mości, wspólnego kontekstu i spontanicznej komunikacji17, a także relację przywództwa 
w kontekście procesów identyfikacji naśladowców w ujęciu wielopoziomowym18.

14  B. Al-Ani, A. Horspool, M.C. Bligh, Collaborating with ‘virtual strangers’: Towards developing 
a framework for leadership in distributed teams, „Leadership” 2011, nr 7 (3), s. 219-249.
15  M. Shameem, C. Kumar, B. Chandra, Challenges of Management in the Operation of Virtual Soft-
ware Development Teams: A Systematic Literature Review. 4th International Conference on Advanced 
Computing and Communication Systems, 2017, New York: Ieee.
16  S. McComb, D. Kennedy, R. Perryman, N. Warner, M. Letsky, Temporal Patterns of Mental Model 
Convergence: Implications for Distributed Teams Interacting in Electronic Collaboration Spaces, „Human 
Factors” 2010, nr 52 (2), s. 264-281.
17  P.J. Hinds, M. Mortensen, Understanding conflict in geographically distributed teams: The moderat-
ing effects of shared identity, shared context, and spontaneous communication, “Organization Science” 
2005 nr 16 (3), s. 290-307.
18  O. Epitropaki, R. Kark, C. Mainemelis, R.G. Lord, Leadership and followership identity processes: 
A multilevel review, „Leadership Quarterly” 2017, nr 28 (1), s. 104-129.
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Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z członkami zespołu to szeroko opi-
sywany temat, ponieważ porozumiewanie się jest jedną z kluczowych zmiennych 
dla pracy zespołów rozproszonych19 i  badacze skupiają się na czynnikach, które 
mogą ten proces usprawnić20.

 Motywowanie również jest przedmiotem zainteresowania naukowców, którzy 
wskazują, że aby osiągnąć wysoki poziom motywacji, kluczowe jest zastosowanie 
zarządzania partycypacyjnego, co jest w pełni zbieżne z ideą niniejszego opracowa-
nia21. Podobnie dzielenie się wiedzą jest obecnie coraz dogłębniej badanym aspek-
tem zespołów rozproszonych. Zgodnie z wynikami badań naukowych dzielenie się 
wiedzą jest jedną z głównych determinant zachowań innowacyjnych22 a także po-
ziomu zaufania23. Przejawem dzielenia się wiedzą jest porozumiewanie się24, a re-
zultatem efektywność zespołu rozproszonego25. Jeżeli chodzi o budowanie proce-
sów i struktur, na temat pracy rozproszonej pomimo odległości geograficznej pisali 
między innymi Prasad, DeRosa i Beyerlein, wskazując, jak struktura rozproszenia 
może wpływać na wyniki pracy26.

Założenia badawcze niniejszego opracowania opierają się na koncepcji przy-
wództwa współdzielonego. Wskazane w literaturze role przywódcze są jednak bar-
dzo ogólne. Aby przeanalizować w wymiarze empirycznym, w jaki sposób rozkłada-
ją się role przywódcze, należało stworzyć szczegółową listę elementów tworzących 
dane role w zespole. To zadanie zdiagnozowano jako lukę badawczą, którą wypełnia 
niniejsze opracowanie.

Mając szerokie oparcie w literaturze naukowej, podjęto decyzję o zastosowaniu 
pięcioelementowego katalogu zadań przywódczych w  zespołach rozproszonych. 
W tabeli 1 ujęto zarówno podstawowe zadania, jak i ich rozszerzenie (uszczegóło-
wienie) do działań stosowanych w praktyce. 

19  M.W. Bhatti, A. Ahsan, Effective Communication among Globally Distributed Software Development 
Teams: Development of an “Effective Communication” Scale, „Journal of Global Information Manage-
ment” 2017, nr 25 (3), s. 40-62.
20  N.S. Hill, K.M. Bartol, Improving Communication in Virtual Teams, „Mit Sloan Management Re-
view” 2018, nr 60 (1), s. 18-20.
21  G. Band, K. Naidu, A. Agashe, Participative Management as the Key Motivation Factor for Employees 
& Workers in the Organization, „Helix”, 2018, nr 8 (6), s. 4322-4326.
22  B. Afsar, M. Masood, W.A. Umrani, The role of job crafting and knowledge sharing on the effect of transfor-
mational leadership on innovative work behavior, „Personnel Review” 2019, nr 48 (5), s. 1186-1208.
23  F. Pangil, J.M. Chan, The mediating effect of knowledge sharing on the relationship between trust and 
virtual team effectiveness, „Journal of Knowledge Management” 2014, nr 18 (1), s. 92-106.
24  D. Kauffmann, G. Carmi, Knowledge Sharing of Virtual Teams: The Mediating Effect of Trust on 
Relationship Communication, „Proceedings of the 8th International Conference on Information Com-
munication and Management” 2018.
25  S.J. Han, Y. Lee, M. Beyerlein, J. Kolb, Shared leadership in teams: The role of coordination, goal com-
mitment, and knowledge sharing on perceived team performance, „Team Performance Management” 
2018, nr 24 (3-4), s. 150-168.
26  A. Prasad, D. DeRosa, M. Beyerlein, Dispersion beyond miles: configuration and performance in 
virtual teams. „Team Performance Management” 2017, nr 23 (3-4), s. 186-204.
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Tabela 1. Zadania (role) przywódcze w zespołach rozproszonych
Table 1. Leadership tasks (roles) in distributed teams

Zadania przywódcze 
w zespołach rozproszonych Doprecyzowanie działań stosowane w praktyce

1. Zarządzanie rozproszoną 
pracą i spotkaniami

1.1. Planowanie pracy w zespole
1.2. Dbanie o jakość pracy zespołu
1.3. Koordynowanie spotkań zespołu

2. Zwiększanie 
widoczności zespołu

2.1. Budowanie tożsamości zespołu widocznej dla 
innych zespołów

3. Nawiązanie kontaktu z członkami 3.1. Inicjowanie rozmów z członkami zespołu

4. Motywowanie zespołu 
i zachęcanie do dzielenia się wiedzą

4.1. Motywowanie członków zespołu
4.2. Dzielenie się wiedzą
4.3. Zachęcanie innych do dzielenia się wiedzą

5. Budowanie procesów 
i struktur zespołowych

5.1. Budowanie i udoskonalanie procesów zespołowych
5.2. Budowanie struktury zespołu

Źródło: opracowanie własne na podst.: B. Al-Ani, A. Horspool, M.C. Bligh, Collaborating 
with ‘virtual strangers’: Towards developing a framework for leadership in distributed teams, 
„Leadership” 2011, nr 7 (3).

Zadania przywódcze przedstawione w tabeli 1 stanowiły punkt wyjścia do do-
precyzowania działań stosowanych w praktyce zespołów rozproszonych. Zadania 
ujęte w  prawej części tabeli umożliwiły stworzenie narzędzia badawczego, czyli 
kwestionariusza ankiety.

3. Metodyka badań własnych

Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań pilotażo-
wych, które dotyczą współdzielenia zadań przywódczych w zespołach rozproszo-
nych. Głównym problemem badawczym jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, 
w jak dużym stopniu zadania przywódcze w zespołach rozproszonych są współre-
alizowane przez członków tych zespołów. Cele szczegółowe opracowania to:

•	 zidentyfikowanie w  literaturze naukowej zestawu zadań (ról) przywód-
czych charakterystycznych dla zespołów rozproszonych i skonstruowanie narzędzia 
pomiaru zadań przywódczych w zespołach rozproszonych;

•	 analiza zadań przywódczych współdzielonych w największym i najmniej-
szym stopniu;

•	 określenie kierunków przyszłych badań z  zakresu współdzielenia zadań 
przywódczych w zespołach rozproszonych.

Pierwszym etapem badań był przegląd literatury naukowej krajowej i zagranicznej. 
Zidentyfikowane w literaturze naukowej role przywódcze, charakterystyczne dla zespo-
łów rozproszonych, zostały przetłumaczone i przekształcone w pytania badawcze. 
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Zastosowano metodę badań ilościowych z wykorzystaniem kwestionariusza an-
kiety. Respondenci udzielali odpowiedzi na dziesięć pytań badawczych w  oparciu 
o pięciostopniową skalę porządkową. Byli oni proszeni o określenie na ile zajmują się 
danym zadaniem. Skala odpowiedzi wyglądała w następujący sposób: 1 – nigdy nie 
zajmuję się tym zadaniem, 2 – rzadko zajmuję się tym zadaniem, 3 – czasami zajmuję 
się tym zadaniem, 4 – często zajmuję się tym zadaniem, 5 – prawie zawsze / zawsze. 

W opracowaniu sformułowano następujące hipotezy badawcze:
H1: Zarządzanie rozproszoną pracą i  spotkaniami jest zadaniem w  najwięk-

szym stopniu leżącym po stronie lidera (w porównaniu z pozostałymi zadaniami 
przywódczymi).

H2: Zwiększanie widoczności zespołu oraz budowanie procesów i struktur ze-
społowych to zadania, w które członkowie zespołu są angażowani w małym stopniu.

H3: Stopień nawiązywania kontaktu z członkami zespołu jest porównywalny ze 
stopniem dzielenia się wiedzą.

H4: Motywowanie zespołu i zachęcanie do dzielenia się wiedzą jest zadaniem 
przywódczym, w którym członkowie zespołu mają największy udział.

Przedmiotowy zakres badań obejmuje problematykę związaną z zarządzaniem 
zespołami rozproszonymi w kontekście współdzielenia zadań przywódczych. Za-
kres przestrzenny został osadzony w środowisku biznesowym, a dokładnie w przed-
siębiorstwach branży informatycznej, w których realizacja projektów w formule ze-
społów rozproszonych jest najczęściej stosowana. 

Zakres podmiotowy dotyczy grupy badawczej, którymi są informatycy lub inni 
członkowie zespołów rozproszonych. Respondenci to osoby realizujące projekty, m.in. 
na stanowiskach takich, jak: programista, lider zespołu lub projektu, architekt IT, scrum 
master, konsultant, analityk, tester, DevOps, UX designer. Badaniem pilotażowym obję-
to 5 zespołów, tworzonych przez 47 osób zespołów, w tym 8 kobiet i 39 mężczyzn. 

Zakres czasowy badań w części teoretycznej obejmuje literaturę opublikowaną w la-
tach 2010-2019 z uwzględnieniem najnowszych wyników badań (2017-2019), umieszcza-
nych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Korzystano z baz naukowych, takich jak 
EbscoHost, Proquest oraz Web of Science. Badania empiryczne oparte o kwestionariusz 
badawczy dostępny online, zostały przeprowadzone w IV kwartale 2019 roku.

4. Wyniki badań

Rezultatem badań teoretycznych było opracowanie narzędzia badawczego. 
Posłużyło ono do przeprowadzenia badania pilotażowego, którego wyniki zosta-
ły zaprezentowane na rysunku 1. W lewej części rysunku umieszczono informacje 
o sumarycznych wynikach z odpowiedzi członków zespołu, które wykazują stopień 
ich zaangażowania w poszczególne zadania przywódcze. Po prawej stronie zostały 
zlokalizowane grafy obrazujące poziom realizacji zadań przywódczych przez po-
szczególnych członków zespołów. 
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Rysunek 1. Udział członków zespołów rozproszonych w zadaniach przywódczych
Figure 1. Participation of team members in leadership tasks.

Zespół 1 (6 członków zespołu, porozumiewanie się elektroniczne – 62%)

Zespół 2 (10 członków zespołu, porozumiewanie się online – 98%)

Zespół 3 (13 członków zespołu, porozumiewanie się online – 44%)
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Zespół 4 (11 członków, porozumiewanie się online – 46%)

Zespół 5 (7 członków, porozumiewanie się online – 73%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dane zaprezentowane na rysunku 1 uwidaczniają, że każde z zadań przywód-
czych jest w jakimś stopniu realizowane przez członków zespołu, a nie tylko lidera. 
Po drugie, zadaniem, w które najmocniej angażują się członkowie zespołów rozpro-
szonych, jest dzielenie się wiedzą. Inne zadania przywódcze z największym udzia-
łem członków zespołu to kolejno: zachęcanie do dzielenia się wiedzą, inicjowanie 
rozmów z członkami zespołu, budowanie i udoskonalanie procesów zespołowych 
oraz dbanie o jakość pracy zespołu i motywowanie. W mniejszym stopniu jest to 
planowanie prac zespołu, budowanie struktury zespołu i  budowanie tożsamości 
zespołu widocznej dla innych zespołów. Najmniejszy stopień zaangażowania człon-
ków zespołu dotyczy zadania związanego z koordynowaniem spotkań zespołu.

Kolejna grupa wniosków dotyczy struktury zespołu i zajmowanych stanowisk. 
Na podstawie prawej strony rysunku można zaobserwować, że w powyższych ze-
społach ich wielkość nie wpływała na poziom rozproszenia zadań. Zespoły 2, 3, 
4 mają podobną liczbę osób, a zadania przywódcze rozkładają się na zupełnie od-
mienne sposoby. Kolejna obserwacja to wysoki poziom zadań przywódczych wśród 
osób na stanowiskach: lider, menager zespołu, architekt IT, UX designer i kierownik 
projektu. A zatem można powiedzieć z jednej strony o odpowiednim dopasowaniu 
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ról przywódczych do stanowiska, z drugiej jednak strony nasuwa się pytanie, na ile 
osoby na stanowiskach kierowniczych chcą dzielić się zadania przywódczymi. 

Odnosząc się do sformułowanych hipotez badawczych, na podstawie wyników 
badania pilotażowego należy stwierdzić, że hipoteza 1 nie została potwierdzona, po-
nieważ tylko koordynowanie spotkań wskazano jako zadanie leżące po stronie lidera, 
natomiast w planowanie prac oraz w dbanie o jakość pracy zespołu zaangażowani są 
w dużym stopniu także pozostali członkowie zespołu. Hipoteza 2 została potwierdzo-
na, choć bardziej prawidłowym byłoby określenie, że zwiększanie widoczności zespo-
łu oraz budowanie procesów i struktur zespołowych to zadania, w które członkowie 
zespołu są angażowani w mniejszym lub średnim stopniu. Hipoteza 3 została częścio-
wo potwierdzona, ponieważ zarówno stopień nawiązywania kontaktu z  członkami 
zespołu, jak i stopień dzielenia się wiedzą są wysokie. Jednakże ten drugi aspekt jest 
zdecydowanie bardziej intensywny. Hipoteza 4 nie została potwierdzona, ponieważ 
motywowanie zespołu i zachęcanie do dzielenia się wiedzą jest zadaniem przywód-
czym, w którym członkowie zespołu mają umiarkowany udział. Największe zaanga-
żowanie mają za to w obszarze dzielenia się wiedzą. 

W opinii autorki niniejszego opracowania najbardziej wartościowym wnioskiem, 
którego nie przewidywano na etapie projektowania badania i  hipotez, jest kwestia 
stopnia rozproszenia zespołu. Stopień rozproszenia był mierzony przez prośbę do re-
spondentów o wskazanie procentowo, ile czasu przeznaczają na porozumiewanie się 
twarzą w twarz, a ile na porozumiewanie się oparte na narzędziach online. Jak wska-
zują rezultaty badań, okazało się, że równomierność w podziale zadań przywódczych 
wzrasta wraz ze zwiększaniem się stopnia rozproszenia. W zespole 3, który w 44% 
porozumiewa się online, są wyraźnie wyodrębnione role przywódcze (kierownik, li-
der/architekt, UX designer). Zespół 4 o 46% porozumiewania się online, ma mniej 
„ostre” rozłożenie ról, lecz nadal można w łatwy sposób wskazać dominujące role li-
dera projektu, lidera zespołu i architekta. Zespół 1 o 62% komunikacji online również 
ma dwie zarysowane role kierownika projektu i lidera, jednakże podział jest bardziej 
zrównoważony. Natomiast W zespole 2 (98% komunikacji online) i zespole 5 (73%) 
zadania przywódcze są rozłożone zdecydowanie bardziej równomiernie.

Podsumowanie

Jedną z najistotniejszych kwestii jest jasne zdefiniowanie, co w niniejszym pro-
jekcie badawczym zostało zmierzone. Nie został zmierzony rzeczywisty podział 
ról przywódczych, ale ich percepcja określana przez liderów i członków zespołów. 
Wyniki ukazują wymiar deklaratywny respondentów, stąd, aby pogłębić badania, 
można w przyszłości uzupełnić je analizą danych statystycznych w oparciu o dane 
zastane, zlokalizowane w systemach informatycznych. Jednakże trudnością meto-
dologiczną może być to, że analiza danych musiałaby być oparta na różnych syste-
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mach do zarządzania zadaniami. Trudno byłoby więc porównywać wyniki różnych 
zespołów. Ponadto wiele realnych działań nie ma swojego odzwierciedlenia w sys-
temach informatycznych. 

Na podstawie niniejszego opracowania możliwe jest określenie kierunków 
przyszłych badań. Są nimi:

•	 Rozszerzenie badań na większej próbie zespołów rozproszonych.
•	 Analiza związków (antecedencje) – jakie zmienne mogą determinować 

większy stopień współdzielenia zadań w zespołach rozproszonych.
•	 Analiza związków (konsekwencje) – na jakie zmienne i w jakim stopniu 

wpływa wysoki stopień współdzielenia zadań w zespołach rozproszonych.
•	 Uwzględnienie stopnia rozproszenia zespołów i jego wpływ na inne zmienne.
•	 Uwzględnienie kontekstu organizacyjnego – w przyszłym kwestionariuszu 

badawczym warto podtrzymać pytania dotyczące formalnie zajmowanych stano-
wisk oraz struktury organizacyjnej zespołu rozproszonego.

Autorka niniejszego opracowania ma świadomość ograniczeń i  limitów doty-
czących badania pilotażowego. Podstawowym ograniczeniem jest wielkość próby 
badawczej. Drugi aspekt metodologiczny to aspekt językowy – kwestionariusz był 
dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i anglojęzycznej. Część zespołów wypełnia-
ła kwestionariusz w wersji anglojęzycznej, należy więc wziąć pod uwagę możliwość 
różnego zrozumienia treści przez członków zespołu w zależności od ich umiejętno-
ści językowych. Kolejnym ograniczeniem jest skala odpowiedzi (nigdy, rzadko, cza-
sami, często, prawie zawsze/zawsze), które nie są w pełni precyzyjne. Z tego względu 
odpowiedzi nie należy interpretować w czysto matematycznym ujęciu, lecz raczej 
jako podstawę do stworzenia wniosków typu „big picture”.

Niniejsze opracowanie przybliżyło tylko fragment złożonego zagadnienia związa-
nego z funkcjonowaniem zespołów rozproszonych. Dlatego w przyszłości planowane 
jest przeprowadzenie badań w oparciu o przygotowane narzędzie wśród większej licz-
by respondentów i zespołów, z uwzględnieniem opisanych powyżej wniosków.
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