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Nigdy wcześniej błyskotliwi liderzy i członko-
wie zespołów nie byli tak cenieni jak dziś. Praca
zespołowa to siła napędowa każdej organizacji
- jeśli układa się dobrze, może przynieść osza-
łamiające efekty, jeśli się nie układa, kłopoty
są nieuniknione.

Zespoty to poradnik, który pomoże tobie
i twojemu zespołowi wspiąć się na wyżyny
doskonałości. Dowiesz się z niego, co nale-
ży robić, żeby zabłysnąć jako lider i członek
zespołu, a także jakich powszechnie popełnia-
nych błędów należy unikać.

Wskazówki zawarte w książce opierają się
na wieloletnim doświadczeniu autora w pracy
z różnymi zespołami, dlatego wytyczają pewną
drogę do sukcesu.

Książka jest przeznaczona dla menedże-
rów, przedsiębiorców, studentów kierunków
ekonomicznych, słuchaczy w szkołach biznesu
oraz uczestników szkoleń doskonalących umie-
jętności menedżerskie.
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