


• Od postaw, preferencji i cech przywódcy?  

 

• Od sytuacji – zadania, cech organizacji, cech           

                                podwładnych ... ?  

 

• Od obu czynników?  



       Przywództwo i władza 

 

Władza         asymetria wpływu 
 

Władza człowieka jest tym większa, im bardziej 

jego potencjalna możliwość wywierania wpływu 

na pozostałych członków grupy przekracza ich 

możliwość wywierania wpływu na niego. 

Przywódca – osoba                                 

o największej  władzy w grupie 
 

• formalny 

• nieformalny 



Kto i kiedy zostaje przywódcą? 
 

• inteligencja 

• ekstrawersja 

• dominacja 

• empatia 

• ambicja 

 

• męskość 

• dobre przystosowanie 

• towarzyskość  

• zrównoważenie 

emocjonalne 

• odpowiedzialność                

za bieg wydarzeń 

 

  Pozycję przywódcy osiągają ludzie o szczególnych cechach 

(„urodzeni przywódcy”  – teoria wielkiego człowieka)                                                           

                                                                               do połowy XX w. 

 

Osobowość przywódcy: 

          Mann (1959); Lord i in.,(1986); Hogan, Curphy, Hogan (1994) 



Behawioralne teorie przywództwa 
 

 Kiedy przywódca staje się grupie potrzebny? 
 

Szansa wyłonienia lidera rośnie, gdy: 
 

 rośnie wielkość grupy 

 osiągnięcie celu grupy wymaga kooperacji i koordynacji 
(rozmiar zadania, specjalizacja) 

 pojawia się współzależność społeczna (indywidualne zyski 

zależą od zachowania grupy) 

 konieczność ustalania i egzekwowania zasad podziału 

zysków 

 pojawia się zewnętrzne zagrożenie dla realizacji celów 

grupy lub jej istnienia 

 grupa ma dostęp do jednostki dysponującej 

doświadczeniem w roli przywódcy 



• 1960 rok  -   Douglas McGregor 

• dwa przeciwstawne sposoby myślenia o pracownikach 
(dość powszechnie wśród menedżerów) 

• Teoria X pokazuje pracowników w negatywnym świetle  
i odpowiadają jej modele naukowego zarządzania. 

• Teoria Y przedstawia pracowników, jako osoby chętne 
do pracy. Teoria ta jest zgodna z założeniami 
zwolenników teorii stosunków międzyludzkich. 



ludzie nie lubią pracy                
i starają się jej w miarę 
możliwości unikać 

  

ludzi trzeba zmusić lub 
przekupić do wysiłku 

 

ludzie raczej wolą, aby 
nimi kierowano i unikają 
odpowiedzialności 

praca jest naturalną częścią 
życia, a ludzie ją lubią 

w odpowiednich warunkach 
ludzie sami dążą do podjęcia 
odpowiedzialności 

ludzie mają wewnętrzną 
motywację do realizacji celów            
o ile czują się do nich przywiązani 



ludzi motywują głownie 
pieniądze i lęk przed utratą 
poczucia bezpieczeństwa 

  

większość ludzi nie 
wykazuje twórczych 
umiejętności, z wyjątkiem 
przypadków, gdy chodzi                
o wymyślenie sposobów 
ominięcia przepisów 
wymyślonych przez 
kierownictwo 

ludzie przywiązują się do celów 
w stopniu proporcjonalnym              
do osobistych nagród 
(niekoniecznie pieniężnych), 
jakie otrzymują za ich realizację 

 
ludzie mają naturalną skłonność 
do nowatorstwa i kreatywności; 
najczęściej wykorzystują jedynie 
część swoich talentów                           
i inteligencji, ponieważ nie mają 
warunków do tego, by się 
wykazać 
 



• styl 
AUTOKRATYCZNY                             
dyrektywny 

     zadaniowy 

 

• styl 
DEMOKRATYCZNY                         
integratywny 
partycypacyjny 

 



      

 

• ma swoje źródła w teorii „X” McGregora  

 

• opiera się na założeniu, że przeciętny człowiek: 

–  ma chwiejny stosunek do pracy 

– najczęściej uchyla się od obowiązków 

– uchyla się od odpowiedzialności 

– dąży do minimalizacji swojego wysiłku 

– jest niesamodzielny i mało twórczy 

 



      

 

 

• kierownicy powinni być surowi i apodyktyczni,            
żeby zmobilizować swoich podwładnych do pracy 

 

• sprawowanie przywództwa nacechowane jest 
brakiem zaufania 



KIEROWNIK   AUTOKRATA 

• nie pyta swoich pracowników o zdanie, ale sam 
wyznacza im zadania  

• sam określa sposoby ich realizacji 

• nie dopuszcza członków grupy do współudziału         
w podejmowaniu decyzji gdyż nie oczekuje z ich 
strony żadnych twórczych pomysłów  

• wszelkie polecenia wydaje bez uprzedniego ich 
wyjaśnienia 

• wymaga bezwzględnego posłuszeństwa,                                 
a w przypadkach nieposłuszeństwa – stosuje kary 



• W grupach kierowanych autokratyczne większa jest 

wydajność pracy i krótszy jest czas realizacji 

wyznaczonych zadań.  

• Są to jednak efekty tymczasowe, krótkoterminowe.             

W dłuższej perspektywie czasu grupy ulegają rozbiciu, 

pojawia się obniżenie zaufania i więzi emocjonalnej 

między jej członkami.  

• Grupy kierowane przez autokratę są mało spójne                  

i w większym stopniu zdezintegrowane,  co zmniejsza 

zdolność członków grupy do pracy zespołowej.  

• Brakuje pozytywnej motywacji do pracy, wzrasta groźba 

konfliktów. 

. 



Autokratyczny styl zarządzania jest uzasadniony, 

gdy:  

 

• niezbędne jest bezwzględne posłuszeństwo              

w wykonywaniu zadań (obronność kraju,                

w czasie klęsk żywiołowych)  

• decyzje podejmowane są w presji czasowej 

• członkowie grupy nie mają kwalifikacji 

adekwatnych do wykonywanych zadań                       
i obawiają się odpowiedzialności 



 umożliwia pełną kontrolę nad całością przedsięwzięć             

i daje możliwość lepszej koordynacji działań 

 czas podejmowania decyzji jest relatywnie krótki 

 w sposób precyzyjny i oczywisty określa odpowiedzialność 

 pracownicy postępują wg określonych procedur i wykonują 

zadania bez dyskusji, co skraca czas realizacji tych zadań 

 okresowo może likwidować niektóre z potencjalnych 

konfliktów 

 uruchamia rezerwowe zasoby pracy w celu wykonania zadań 

dodatkowych 

 nie wymaga wysokich kwalifikacji społecznych (umiejętności 

interpersonalnych) 

zalety stylu autokratycznego  



 zwalnia podwładnych z odpowiedzialności 

 nie wykorzystuje w pełni wiedzy i umiejętności 

podwładnych. 

 ogranicza inicjatywę i inwencję twórczą 

podwładnych 

 wymaga stałego nadzoru i precyzyjnego 

określenia zadań 

 nie sprzyja zaangażowaniu podwładnych             

w realizację zadań 

 

wady stylu autokratycznego 



  

Autokrata surowy 

Autokrata życzliwy 

Autokrata  nieudolny 

 



  Autokraci surowi  

• są zdecydowanie apodyktyczni,                   

ale sprawiedliwi w stosowaniu swoich 

zasad, ocen, działaniu   

• pryncypialni, wymagający i odpowiedzialni 

w odniesieniu zarówno dla siebie,                     

jak i do podwładnych  

• nie delegują swoich uprawnień, lecz starają 

się skupiać wszelką władzę we własnym 
ręku 



  Autokraci życzliwi  

• odczuwają spoczywający na nich ciężar 

odpowiedzialności moralnej za swoich 

podwładnych - pragną stworzyć im jak 

najlepsze warunki pracy 

• jednak samodzielnie określają, co jest 

dobre dla pracowników, którzy powinni 

brać to, co im się daje                                    

i być z tego zadowoleni 



  Autokraci nieudolni  

• są despotyczni, ich stosunek                           

do pracowników zależy                                    

od chwilowego nastroju 

• zmienność nastrojów powoduje atmosferę 

niepewności, zagrożenia 

• kontakty służbowe z takimi kierownikami 

są ograniczane do minimum, co zmniejsza 

inicjatywę i procesy twórcze podwładnych 



• ma swoje źródła w teorii „Y”  McGregora    

• opiera się na założeniach, że:  

    - przeciętny pracownik chętnie poświęca swoje  

     umiejętności i energię w realizację celów, które uzna      

     za własne 

   - w odpowiednich warunkach potrafi być  

     odpowiedzialny i twórczo rozwiązywać  

     problemy  

 



 

• podwładni mają prawo udziału w podejmowaniu 

decyzji 

• kierownik określa jedynie cele działania, 

pozostawiając pracownikom w miarę możliwości 

wolną rękę w wyborze sposobów realizacji tych 

zadań.  

• sprzyjające warunki do przejawiania własnej 

inicjatywy  

• rozwija poczucie obowiązku i odpowiedzialności 
za własny odcinek pracy 



• Kierowanie w demokratycznym stylu nacechowane jest 

zaufaniem - wzrasta ogólne zadowolenie członków 

zespołu pracowniczego z wykonywanej pracy                                                                                

- podnosi się morale pracowników i autorytet kierownika 

Stosowanie demokratycznego stylu kierowania jest 

właściwe w odniesieniu do pracowników: 

• wysoko wykwalifikowanych 

• posiadających silną potrzebę                                  

niezależności i swobody działania 



Menedżer  demokrata 

 Wyjaśnia grupie swoje zamiary i postawy 

 Stara się uzyskać aprobatę grupy przed wprowadzeniem            

w życie różnych pomysłów. 

 Zbiera członków grupy aby przedyskutować pewne istotne 

zagadnienia. 

 Zachęca pracowników do wyrażania swoich pomysłów i opinii. 

 Pozwala podwładnym pracować w sposób, który oni uważają         

za najlepszy. 

 Wprowadza w życie propozycje wysuwane przez członków grupy. 

 Stymuluje rozwój społeczny i zawodowy podległych 

pracowników. 

 Zawsze znajduje czas na wysłuchanie pracowników. 

 



         zalety stylu demokratycznego  

 

 wysokie prawdopodobieństwo podejmowania trafnych decyzji 

 integracja grupy         wysoka jakość wykonywanej pracy 

 pełne wykorzystanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji 

 wyzwalanie inicjatyw i wzrost innowacyjności 

 zmniejszenie liczby potencjalnych konfliktów (bieżąca wymiana 

poglądów, wspólna ocena nagromadzonych trudności) 

 zaspokajanie aspiracji pracowników w dążeniu do rozwoju 

zawodowego i oczekiwań osobistych 

 podnoszenie indywidualnego poczucia odpowiedzialności                      

za wykonanie zadań grupy 

 poprawa nastroju i atmosfery w pracy co sprzyja 

zaangażowaniu i identyfikacji z grupą, organizacją… 



 przedłużenie czasu podejmowania decyzji - 

konieczność uzgodnień stanowisk i poglądów 

 konieczność posiadania przez kierownika 

wysokich umiejętności społecznych                     

i pewnych walorów osobowych 

 ryzyko powstawania                                           

impasów i chaosu 

wady stylu demokratycznego 



uchylający 

 

• niezdolność kierownika do sprawowania władzy 

• jego reakcje następują dopiero wtedy, gdy okoliczności 
zmuszają go do tego 

• pozwala podwładnym działać według własnego uznania                
z obawy przed koniecznością wydania polecenia, a nie 
dlatego, że im ufa 

• boi się podejmowania decyzji zwłaszcza niepopularnych 

• unika stawiania zadań 

• wymagania ma dużo niższe niż powinien.  

• Z braku decyzji na czas – powstają zaległości.  

• Powoduje to, że jest raczej „atrapą funkcji kierowniczych”      
niż rzeczywistym kierownikiem. 

 





STYLE KIEROWANIA 



STYL AUTORYTARNY 
 

- często zwany despotycznym.  
• Kierownik stosujący ten styl stwarza taki klimat,        

w którym członkowie zespołu nie komunikują się 
swobodnie. Często dyktuje on, co ma być zrobione,  
i oczekuje natychmiastowego wykonania.  

• System nagród i kar jest wyraźnie  określony,                    
a ewentualne nowe pomysły, wysuwane przez 
członków zespołu, rzadko są akceptowane. 

• Kierownik preferujący ten styl zakłada 
prawdopodobnie, że ludzie nie lubią pracować i aby 
w pracę włożyli dostateczny wysiłek, muszą być 
kontrolowani (Teoria X). 



STYL PATERNALISTYCZNY 
 

- często zwany autorytarno-życzliwym. 
• Kierownik stosujący ten styl prezentuje podobną postawę jak 

kierownik autorytarny wobec podwładnych, z tą tylko 
różnicą, że tego nie okazuje w twardy sposób.  

• Próbuje być przez cały czas starszym kolegą, prowadząc 
politykę „otwartych drzwi”. Odgrywa rolę „Ojca” lub „Matki”.  

• Interesuje się sprawami swoich podwładnych, gdyż sądzi, że 
tak powinien. Uważa, że zadowoleni podwładni są bardziej 
efektywni.  

• Kierownik ten nie dąży jednak do współpracy i partnerstwa      
z podwładnymi, nie interesuje go, co ludzie myślą i czują            
w związku z wydawanymi poleceniami.  

• Stwarza jednak pozory, że dostosowuje się do potrzeb lub 
życzeń podwładnych.  



STYL KONSULTATYWNY 
 

• Kierownik stosujący ten styl jest rzeczywiście 
zainteresowany tym, co członkowie zespołu sądzą             
na temat problemu do rozwiązania. 

• Często konsultuje się z pracownikami, słucha ich opinii          
i często bierze je pod uwagę w chwili podejmowania 
decyzji.  

• Prezentuje konsultatywne podejście w swoim stylu 
kierowania, choć jest przekonany, że nie we wszystkich 
sprawach musi informować pozostałych członków 
zespołu.  

• Jest jednak zwolennikiem umiarkowanej akceptacji 
Teorii Y. 

 



 

STYL DEMOKRATYCZNY  
 

• Kierownik stosujący ten styl przekonany jest, że 
ludzie w pełni się realizują mając interesującą                  
i odpowiedzialną pracę do wykonania.  
 

• Dąży w swych działaniach do tego, aby grupa 
podwładnych uczestniczyła jak najczęściej w 
procesie podejmowania decyzji, lecz chce mieć 
również pewność, że decyzje te są w pełni 
podporządkowane celom organizacji. 



Żaden z wymienionych stylów kierowania   
nie jest obiektywnie gorszy ani lepszy.  

W praktyce nigdy nie występują w postaci 
czystej - można obserwować całą gamę 
różnych stylów kierowania.  

 

Najlepiej , gdy styl kierowania jest 
optymalizowany ze względu na: 

• cele, jakie zarządzający ma zrealizować 

• grupę, z którą przyszło mu te cele realizować 

 



• Z bardziej współczesnych koncepcji opisujących 
style zarządzania na uwagę zasługuje klasyfikacja 
uzależniająca zachowanie przełożonego od 
stopnia dojrzałości pracowników.  

 

• Przełożony inaczej będzie się zachowywał, jeżeli 
motywacja do pracy i zdolności pracownika są 
niezadawalające, a inaczej                                                           
w przypadku, gdy zarówno                                             
motywacja jak i zdolności                                                 
pracowników są duże. 

 



Propozycja Uniwersytetu stanu Ohio, która               
w kontekście „dojrzałości grupy” wyodrębnia,  
dwa wymiary zachowań kierowniczych: 

 

• WZGLĄD NA PODWŁADNYCH          

       oparty o relacje interpersonalne 

 

• INICJOWANIE STRUKTURY ZADANIOWEJ    

    oparty o zachowania zorientowane na zadania 



Wg modelu  

- pracowników „dojrzałych” można poznać po 
tym, że: 

 

• mają motywację do działania na rzecz grupy 

• oczekują niezależności i swobody działania 

• identyfikują się z celami całej organizacji 

• posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie, 
żeby radzić sobie z pojawiającymi  się trudnościami 

• chętnie podejmują decyzje i przyjmują za nie 
odpowiedzialność 

 



• Kombinacja zachowań kierowniczych 
tworzy siatkę czterech stylów kierowania. 

• Odpowiadają im cztery poziomy dojrzałości 
członków.  

 

• Dopiero wzajemne dopasowanie stylu 
kierowania i poziomu dojrzałości grupy 
zapewnia dobre wyniki zorganizowania 
firmy. 

 



STYL   

UCZESTNICZĄCY 

duży nacisk 
na relacje 
mały na zadania 
 

     STYL    

    KONSULTATYWNY 

     duży nacisk 
     na relacje 
     i na zadania 
 

STYL  
DELEGUJĄCY 

mały nacisk 
na relacje 
i na zadania 
 

     STYL   

    DYREKTYWNY 

     mały nacisk 
     na relacje 
     duży na zadania 
 

ZACHOWANIA ZORIENTOWANE NA ZADANIA 
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POZIOM DOJRZAŁOŚCI CZŁONKÓW GRUPY 

     Poniżej  
  przeciętnej 

      Wysoki  
 

   Powyżej  
  przeciętnej  

       Niski 
 



4 style przywództwa wg Herseya i Blancharda  

 
STYL DYREKTYWNY - kiedy pracownik ma niski poziom 
                                          dojrzałości  
• komunikacja jednokierunkowa  
• lider definiuje role, mówi kto, co, jak, kiedy i gdzie  

ma być zrobione 
 

STYL KONSULTATYWNY - nieco wyższy poziom   
                                                 dojrzałości pracownika  
• wciąż większość decyzji podejmuje lider 
• używa jednak komunikacji dwustronnej, by wyjaśnić 

i przekonać do swoich pomysłów 



4 style przywództwa wg Herseya i Blancharda  

 
STYL UCZESTNICZĄCY - gdy pracownik osiąga kolejny  
                                               poziom dojrzałości  
• charakteryzuje się wspólnym podejmowaniem 

decyzji w procesie komunikacji dwustronnej 
 

STYL DELEGUJĄCY - przy wysokim stopniu dojrzałości 
 

• lider pozwala podwładnym podążać ich własną 
drogą 

• deleguje odpowiedzialność za podjęcie decyzji                       
i ich wykonanie 



Według Roberta Tannenbauma o wyborze                    
stylu kierowania decydują trzy siły: 
 

1.  Siła kierownika – jego wiedza, umiejętności, 
kompetencje, wartości i doświadczenie 

2.  Siła podwładnych – ich pragnienie niezależności, 

odpowiedzialność, profesjonalizm, umiejętność pracy 
zespołowej, identyfikowanie się (bądź nie) z celami 
organizacji, wiedza i doświadczenie 

3.  Siła sytuacji – styl preferowany w organizacji, istota 
zadań grupy roboczej, czas, uwarunkowania środowiskowe 

 

Najskuteczniejsi są kierownicy elastyczni, potrafiący dobierać 
właściwe zachowania do odpowiednich sytuacji. 



LICZY SIĘ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW,  

A NIE ICH POSŁUSZEŃSTWO. 



Role lidera                                           za B. Łapińskim 

 

 Bycia liderem można się nauczyć!!!  

 

Aby to osiągnąć trzeba umieć: 

• inspirować 

• słuchać (i słyszeć)  

• budować relacje 

• pozytywne wzmacniać  

 



Role lidera 
INSPIROWANIE - pobudzanie tego, co tkwi w ludziach  

 
• Lider wie, że tkwi w nich znacznie większy potencjał 

niż to, co pokazują i wykorzystują, a nawet sobie 
uświadamiają.  

• Jego rolą jest pomóc ludziom uwierzyć we własne 
możliwości.  

• To klucz do osiągania wyników.  
 

• Podstawowa rola lidera nie polega na dawaniu 
gotowych rozwiązań i odpowiedzi.  

• Jego rola to motywowanie ludzi do samodzielnego   
ich znajdowania. 



Role lidera 

LIDER JEST DOBRYM SŁUCHACZEM  
• Słucha i słyszy.  

• wie co ludzi motywuje, co jest dla nich ważne, jakie mają 
pomysły 

• wie też co jest dla nich barierą  

• odwołuje się do mocnych stron, zdolności i marzeń ludzi oraz 
pomaga im przezwyciężyć bariery. 

• Relacje oparte głównie na podporządkowaniu mogą 
wykreować co najwyżej wykonawców i naśladowców. 

• Dlatego lider buduje relacje  partnerskie.  

• Tylko takie relacje, oparte na zaufaniu, stymulują                                    
w ludziach samodzielność i inicjatywę. 

 



Role lidera 

LIDER POZYTYWNIE  WZMACNIA LUDZI 

• Jeśli chce pociągnąć za sobą ludzi, musi w nich obudzić energię            
i wiarę w sukces.  

• Robi to poprzez wyrażanie uznania, celebrowanie sukcesów. 

• Sam także musi być przykładem optymizmu, energii                                
i entuzjazmu. 

• Liderzy muszą także umieć analizować skutki będące rezultatem 
ich działalności i wyciągać z nich wnioski.  

• Przywództwo opiera się na dojrzałości życiowej  i dążeniu                   
do samorozwoju.  

• To jest jedna z najważniejszych kompetencji przywódcy 



Przywództwo a zarządzanie – różnice     B. Łapiński  

       MENEDŻER 

• Planuje działania 

• Eliminuje ryzyko 

• Działa od szczegółu do ogółu 

• Koncentruje się na zadaniach 

• Motywuje oraz kontroluje  

      efekty 

• Podporządkowuje 

• Dąży do organizacji 

• Stosuje formalne struktury, 

• Dba o porządek w 
organizacji 

      lider 

• Posiada wizję 

• Podejmuje ryzyko 

• Działa od ogółu do szczegółu 

• Koncentruje się na ludziach 

• Inspiruje do działania 

 

• Zobowiązuje 

• Ustala kierunki 

• Stosuje nieformalne struktury 

• Wprowadza innowacje 



ISTOTA PRZYWÓDZTWA 

10 cech antyprzywódczych 
 

• Brak wrażliwości, szorstki styl bycia 

• Chłód, arogancja, powściągliwość 

• Zdradzanie tajemnic, nadużywanie zaufania 

• Nadmierne ambicje, zabawy w politykę 

• Nadmierna kontrola, brak delegowania 

• Nieumiejętność budowy zespołu 

• Wybór słabych i nieskutecznych podwładnych 

• Trudności z myśleniem strategicznym 

• Brak elastyczności 

• Nadmierne uzależnienie od swojego mentora 



CECHY   PRZYWÓDCY 

• Inteligencja emocjonalna - umiejętność 
emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach; 
stabilność emocjonalna i samokontrola emocji 

• Sprawność intelektualna - kreatywność i otwartość 
na doświadczenie 

• Silny układ nerwowy - odporność na stres i frustracje  

• Motywacja wewnętrzna - wytrwałość i konsekwencja 
w działaniu  

• Asertywność 

• Ekstrawersja 



Kto może być liderem? 

Czy każdy może być liderem?  
               
• Nie wystarczy nawet obszerna wiedza ….. 
     …. trzeba mieć jeszcze odpowiednie predyspozycje 

 
Kto może być liderem?  
• Jakie  cechy wyróżniają go spośród pozostałych 

członków grupy, której przewodzi?  
 

• Specjaliści mają dość rozbieżne poglądy na ten 
temat, ale zgadzają się co do następujących cech 



Kto może być liderem? 

Cechy lidera 

• żywość umysłu  

• głód sukcesu 

• inteligencja 

• inicjatywa 

• dojrzałość 

• ambicja 

 

• popularność 

• dobre zdrowie 

• uczciwość 

• siła charakteru 

• pewność siebie 

• zdolność akceptacji 

 

 

 



Lider powinien posiadać większość wymienionych cech.  

• Nikt jednak nie ma ich wszystkich jednocześnie, a jeśli 
nawet - nie jest to gwarancja sukcesu.  

• Amerykanin J.P. Lewis na podstawie badań określił 
najważniejsze atrybuty przywódcy/lidera: 

– umie dobrze słuchać 

– umie kogoś podeprzeć (dodać mu sił, otuchy) 

– ma dobre zdolności organizacyjne 

– wyjaśnia nieporozumienia 

– zachęca do wzajemnego szacunku 

– jest budowniczym zespołu 

 



Atrybuty przywódcy cd. 
 

– zna własne możliwości 
– ma poczucie humoru 
– czyści barykady (wyjaśnia zatargi) 
– wykazuje dobrą zdolność do podejmowania 

decyzji 
– jest na bieżąco 
– dzieli się doświadczeniem 
– działa jak bufor na resztę organizacji 
– oferuje widoczne przywództwo 
– ma wiedzę techniczną 
– jest uczciwy i bezstronny 



Atrybuty przywódcy cd 
– wykazuje elastyczność 
– jest otwarty 

– wydaje pełnomocnictwa (upoważnienia) 

– jest szczery i godny zaufania 

– wykazuje zrozumienie 

– mobilizuje drużynę (zespół) do dobrej pracy 

– zna mocne strony i słabości członków zespołu 

 

Jaka jest opinia menagerów o tej liście?  

• Uznali, że praktycznie nikt nie jest w stanie sprostać 
tak wysokim wymaganiom !!! 



36% 

33% 

18% 

8% 5% 

o byciu efektywnym menedżerem   
w największym stopniu decyduje 

wizja

umiejętność
motywowania

komunikatywność

charyzma

kompetencje



Jak nim zostać? 







 





                     Podstawy władzy 

 

1.PRZYMUS – zdolność do wywoływania 

niepożądanych przez podwładnych stanów 

rzeczy lub pozbawiania stanów pożądanych, 

Podporządkowanie się poleceniom rzadko       

jest nagradzane, a brak dyscypliny i efektów 

karany. (utrudnianie pracy, przydzielanie gorszych 

zajęć…) 

 



                     Podstawy władzy 

 

 

2. NAGRADZANIE - zdolność do wywoływania 

pożądanych przez podwładnych stanów 

rzeczy lub pozbawiania stanów 

niepożądanych (wpływa na wysokość zarobków, 

dodatków, awanse…) 



Podstawy władzy 

 

3.  PRAWOMOCNOŚĆ - zdolność do wywoływania 

u podwładnego poczucia obligacji                          

i odpowiedzialności, opiera się na normach 

wyznawanych przez podwładnego                          
(jest w stanie wzbudzić poczucie obowiązku i skłonić          

do uznania słuszności stawianych wymagań) 

 



Podstawy władzy 

 

4. FACHOWOŚĆ - zdolność do wywoływania                 

u podwładnych przekonania, że przełożony           

jest ekspertem, wie lepiej, posiada wiedzę                   

i umiejętności im niedostępne                           
(jest w stanie merytorycznie pomóc w wykonywaniu 

zadań)  



Podstawy władzy 

 

5.AKCEPTOWANIE - zdolność do wywoływania          

u podwładnych poczucia, że są akceptowani   

i doceniani przez przełożonego                   

(jest w stanie sprawić, by mogli poczuć,              

że się liczą, są doceniani, akceptowani, 

lubiani i chwaleni za swoją pracę) 

                                             

                                             French, Raven  

                                                                     Hinkin, Schriesheim  



 Dobre i złe strony podstaw władzy  

              według Frencha i Ravena  i w świetle badań empirycznych 

Podstawa 

   władzy 

   Zalety / korzyści                Wady / straty 

 

PRZYMUS 

• łatwość   

  stosowania 

• podnosi poczucie 

  wartości  

  przełożonego 

• nie wymaga od 

  przełożonego  

  kompetencji   

  fachowych   

  czy społecznych   

• nieprzyjemna dla podwładnych,  

  obniża ich poczucie kontroli             

  i wartości 

• wymaga stałego nadzoru nad  

  podwładnymi 

• przeciwdziała wykształceniu 

  wewnętrznych mechanizmów 

  kontroli 

• mało odporna na zmiany 

  sytuacji 

• obniża produktywność, 

  satysfakcję pracownika i jego 

  identyfikację z firmą, zespołem 



Podstawa  

 władzy 

    Zalety / korzyści                Wady / straty 

 

NAGRODY 

 

• przyjemne dla obu   

  stron (pozytywne  

  relacje) 

• podnosi poczucie  

  wartości podwładnego 

• podwyższa  

  produktywność   

  podwładnych 

• wymaga dużych zasobów  

  i jest kosztowna 

• wymaga nadzoru nad 

  podwładnymi, choć nadzór 

  jest stosunkowo mało 

  kosztowny 

• przeciwdziała wykształceniu 

  wewnętrznych mechanizmów  

  kontroli 

 



Podstawa władzy      Zalety / korzyści        Wady / straty 

 

PRAWOMOCNOŚĆ 

• małe koszty  

  z punktu widzenia  

  przełożonego 

• przełożony nie musi  

  mieć racji, musi  

  mieć tylko prawo do  

  wywierania wpływu 

• wykształca  

  i podtrzymuje  normy  

  u podwładnych 

• nasila satysfakcję  

  u podwładnych i ich  

  zaangażowanie 

• wymaga  

  podwładnych  

  wyznających normy 

• podwładni muszą tu  

  być dość jednomyślni 

• ograniczona tylko           

  do pewnych dziedzin   

  funkcjonowania    

  podwładnego 



Podstawa  

 władzy 

       Zalety / korzyści            Wady / straty 

 

FACHOWOŚĆ 

• wykształca  

  i podtrzymuje normy  

  u podwładnych 

• nie wymaga stałego  

  nadzoru  

• nasila produktywność,  

  satysfakcję    

  pracowników, ich  

  zaangażowanie  

  i identyfikację z firmą  

   

• wymaga kompetencji  

  przełożonego 

• wymaga podwładnych  

  uznających te  

  kompetencje 

• rodzi dystans między  

  przełożonym  

  i podwładnymi 

• ograniczona tylko do  

  pewnych dziedzin  

  funkcjonowania  

  podwładnego 



Podstawa  

 władzy 

    Zalety / korzyści        Wady / straty 

 

AKCEPTACJA 

• przyjemna dla obu    

  stron (pozytywne  

  relacje) 

• podnosi poczucie  

  wartości  

  podwładnego 

• małe koszty z punktu  

  widzenia   

  przełożonego 

• nie wymaga stałego  

  nadzoru i prowadzi  

  do internalizacji 

• wymaga charyzmy  

  – podwładni muszą  

  podziwiać i szanować  

  przełożonego 

• może prowadzić do  

  fraternizacji, co utrudnia  

  egzekwowanie wymagań 



W kontekście organizacji najważniejszą 

podstawą władzy jest PRAWOMOCNOŚĆ 

- sprzyja spostrzeganiu przełożonego jako 

wyposażonego w cztery pozostałe podstawy 

władzy. 

 




