
 

KREATYWNE PRZYWÓDZTWO 
„PRZYWÓDZTWO NIE JEST DOMINACJĄ, LECZ SZTUKĄ 

PRZEKONYWANIA LUDZI DO OSIĄGANIA WSPÓLNEGO CELU.” 

Na podstawie kursu  

Creative Leadership 

przeprowadzonego przez Ildiko Kudlik 



Naostrz narzędzia! 



Obudź w sobie dziecko! 

 https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ 



 Prawy do lewego czyli specyfika 

pracy różnych półkul mózgu 



Współpraca między półkulami 

 Kult informacji oraz racjonalnego 
myślenia w nowoczesnym 
społeczeństwie często prowadzi 
do szeregu patologii w naszym 
doświadczaniu życia. Zapominamy 
o tym, że oprócz logiki i werbalnego 
rozumowania mamy jeszcze 
umiejętność poznawania świata 
w sposób niewerbalny. 

 Warto wskazać, że racjonalne 
myślenie to umiejętność, którą 
ewolucja wytworzyła 
po wykreowaniu mechanizmów 
emocjonalnych, nie przed. Emocje 
stanowią tak samo ważną, o ile 
nie ważniejszą część tego, kim 
jesteśmy. 

 Tymczasem znajomość swoich 
własnych emocji oraz emocji innych 
ludzi ma ogromne znaczenie w życiu. 
To jedna z podstawowych 
umiejętności warunkująca zawodowy 
sukces. Ma to nawet swoją własną 
nazwę: inteligencja emocjonalna. 
Jest to zdolność do rozpoznawania 
i wywoływania określonych stanów 
emocjonalnych. 

 Gdy otwierasz się na odczuwanie 
i prawopółkulowe rozumienie świata 
odkrywasz zupełnie nową 
rzeczywistość. Lepiej radzisz sobie 
z własnymi stanami emocjonalnymi. 
Lepiej rozumiesz siebie i swoje 
zachowania. Łatwiej jest Ci wybrać 
trafną ścieżkę życiową. Zaczynasz 
słuchać swojej intuicji, która podsuwa 
Ci zawsze najlepsze rozwiązania. 



Połącz kropki za pomocą 4 linii 



Wyjdź poza kwadrat! 



Rola inteligencji emocjonalnej w 

przywództwie 

 Za najbardziej rewolucyjną dla postrzegania współczesnego 
zarządzania uznaje się teorię dotyczącą inteligencji emocjonalnej. 
Jak mówi Daniel Goleman, „inteligencja emocjonalna jest to 
połączenie samoświadomości, świadomości społecznej, zarządzania 
sobą oraz zarządzania relacjami, które ma pozytywny wpływ na 
innych”. Zakłada ona zrozumienie i empatię, przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad i wartości. Jakie znaczenie ma to dla 
zarządzania? Otóż taki model przywództwa, oparty na wyżej 
wymienionych czynnikach, odznacza się najwyższą skutecznością. 
Z przeprowadzonych przez Golemana badań wynika, że „sukces 
w pracy menedżera wysokiego szczebla w 85% zależy od jego 
inteligencji emocjonalnej”. Innymi słowy, bycie dobrym i efektywnym 
liderem ściśle wiąże się z tym właśnie aspektem. 



12 kluczowych kompetencji lidera 

 Emocjonalna samoświadomość 

 Emocjonalna samokontrola 

 Ukierunkowanie na osiąganie celów 

 Pozytywny światopogląd 

 Zdolność do dostosowania się 

 Empatia 

 Świadomość organizacyjna 

 Umiejętność oddziaływania 

 Rola nauczyciela i mentora 

 Zarządzanie konfliktami 

 Inspirujące przywództwo 

 Praca zespołowa 

 



6 stylów zarządzania wg D.Golemana:  

 demokratyczny,  

 afiliacyjny,  

 autorytarny (wizjonerski),  

 trenerski,  

 nakazowy   

 procesowy (normatywny).  



Styl demokratyczny 

 

 Tutaj liczy się zdanie każdego pracownika. Członkowie 
zespołu przedstawiają swoje opinie, biorą udział 
w podejmowaniu decyzji, dzięki czemu czują się ważni 
i współodpowiedzialni za rozwój firmy oraz 
wprowadzane w niej zmiany. Lider w tym stylu zadaje 
często pytanie: „co sądzisz na ten temat?”. Posiada 
umiejętność dobrego słuchania, jest otwarty na nowe 
pomysły i idee, nie eksponuje swojej wyższości. Styl 
demokratyczny umożliwia budowanie atmosfery 
zrozumienia oraz redukcję błędów. Jego minusem jest 
wynikające z dyskutowania nad każdym problemem 
wydłużanie czasu decyzji. 

 



Styl afiliacyjny 

 

 Menedżera w tym stylu cechuje empatia, nastawienie 
na ludzi oraz praca nad harmonią i zrozumieniem 
w zespole. Chwali on jego członków, wspiera, udziela 
budujących informacji zwrotnych. Stawia na aktywność 
i pomysłowość pracowników. W tym stylu najważniejsza 
jest komunikacja i unikanie zbędnych procedur. 
Wynikające z tego plusy to zwiększona kooperacja, 
zaangażowanie, wzajemne zaufanie i lojalność. Styl ten 
okazuje się bardzo skuteczny, gdy pracownicy są 
kompetentni i mają przed sobą jasne cele. 
W przeciwnym razie może powstać chaos, 
a efektywność ulegnie znacznemu obniżeniu. 

 



Styl autorytarny (wizjonerski) 

 

 Uznawany za jeden z najbardziej efektywnych 
z biznesowego punktu widzenia. Najważniejsze w nim 
jest ukazanie celów, do których pracownicy mają dążyć 
(jednak bez podawania sposobu ich osiągnięcia) oraz 
mobilizacja. Pracownicy czują, że ich praca ma 
znaczenie i wiedzą, jak jest oceniana. Lider musi umieć 
inspirować zespół, stanowić dla niego autorytet, jasno 
i umiejętnie przekazać cel, dawać przykład swoim 
zaangażowaniem. Najbardziej charakterystyczne dla 
niego zdanie to: „chodźcie za mną”. Styl ten najlepiej 
sprawdza się m.in. w sytuacji zmian w firmie. 

 



Styl trenerski 

 

 Najbardziej nastawiony na rozwój zespołu i poszczególnych 
członków, których sukcesywnie zachęca się do pracy. Lider 
rozpatruje słabe i mocne strony pracowników, delegując 
zadania z uwzględnieniem ich kompetencji. Najczęściej 
wypowiada zdanie typu: „spróbuj tego”. W tym stylu wiąże 
się cele osobiste z celami firmy, a pracownicy mają 
przestrzeń realizacji własnych potrzeb. Preferowane jest 
postrzeganie przyszłościowe. By zachować równowagę 
i uniknąć błędów, lider powinien poświęcać uwagę 
wszystkim pracownikom, bez faworyzowania najlepszych 
i skupiania się na pomocy najsłabszym. Plusem jest lojalność 
zespołowa, jednak w przypadku braku odpowiednich 
motywatorów może przekształcić się ona w wytwarzanie 
silnych jednostek dla konkurencji. 

 



Styl nakazowy 

 

 Nazywany „zarządzaniem przez strach”. Polega na 
ciągłym kontrolowaniu pracowników, wydawaniu im 
poleceń i oczekiwaniu, że zostaną one wypełnione 
dokładnie tak, jak wymaga tego lider. Wyklucza się 
inicjatywę i pomysły członków zespołu, uniemożliwiając 
ich rozwój. Zdaniem charakterystycznym dla 
przywódcy tego stylu jest: „rób, co ci każę”. Plusem 
bywa tutaj szybkie i poprawne wykonywanie zadań, 
przydatne w sytuacjach kryzysowych lub konfliktowych. 
Minusem natomiast - negatywna atmosfera w firmie, 
zwiększona rotacja pracowników, zanik aktywności 
i zaangażowania. Styl ten powinien być stosowany 
z umiarem. 

 



Styl procesowy (normatywny) 

 

 Najważniejsze są w nim standardy i sposób 
wypełniania zadań, efektywność i dostosowanie się do 
wymogów organizacji. Lider pokazuje, jak osiągnąć cel, 
a chcąc udowodnić słuszność metody, często sam 
podejmuje się wykonania zadania. Cechuje go niski 
poziom empatii i stawianie wysokich wymagań 
pracownikom. Zdanie charakterystyczne dla niego: „rób 
to, co ja - natychmiast!”. Minusem jest demotywacja, 
poczucie niedocenienia u członków zespołu, obniżenie 
ich aktywności i brak inicjatyw. Styl ten może sprawdzić 
się, gdy mamy do czynienia z kompetentnymi 
i zmotywowanymi wewnętrznie pracownikami. 

 



Styl bycia liderem według Briana Tracy’ego: 

 

 Zadaniem lidera jest załatwianie spraw przez 

doprowadzanie innych do sukcesu. Ważne jest 

rozwijanie stylów przywództwa, które pasują do 

różnych sytuacji. Zastosowany styl zależy od potrzeb 

zespołu. Wielcy liderzy wybierają styl przywództwa na 

podstawie okoliczności i celu końcowego.  

 Oto 5 stylów przywództwa, które powinieneś rozwinąć, 

by zainspirować swój zespół do osiągnięcia najwyższej 

wydajności. 

 



Bądź liderem strukturalnym 

 Każdy dokładnie wie, co, dlaczego i jak  należy zrobić. Przyjmujesz całkowitą 
odpowiedzialność za swoich pracowników. Wybierasz ich, przypisujesz zadania i 
zarządzasz nimi z oczekiwaniem doskonałości. 
 
Ten styl pozwala podejmować szybkie decyzje bez wyzwania dla innych. 
 
Strukturalny styl przywództwa może pozwolić na więcej działań transakcyjnych, 
takich jak na przykład nagradzanie lub karanie członków zespołu na podstawie ich 
skuteczności. 
 
Użyj tego stylu, gdy twój zespół jest już zmotywowany, zna się dobrze na swojej 
pracy, a potrzebuje jedynie małego ukierunkowania. 
 
Jednak korzystanie z tego stylu nie pozostawia wiele miejsca na elastyczność. 
Używanie go zbyt wiele lub w zespole, który nie jest już zmotywowany, może 
doprowadzić do tego, że ludzie czują się przytłoczeni lub rezygnują z innowacji. 
 

 Aby tego uniknąć… 
 



Bądź liderem partycypacyjnym 

 
 
Sprawiasz, że twoja drużyna czuje, że naprawdę dbasz o nich, umieszczając ich na pierwszym miejscu. 
 
Ćwiczysz z nimi "czynnik przyjaźni", który składa się z trzech komponentów: czasu, troski i szacunku. 
 
Traktujesz ich z takim samym szacunkiem, cierpliwością i zrozumieniem, w jaki traktujesz członka rodziny lub 
przyjaciela. Wyrażasz troskę o nich i ich problemy. Sprzyja to poczuciu więzi, przynależności i własności 
organizacji. 
 
Ten styl zwiększa morale Twojego zespołu, pozwalając mu uczestniczyć w osiągnięciu konsensusu w sprawie 
decyzji i celów. Ich opinie i głosy są dobrze słyszalne, co ułatwi im dokonanie zmian. Działa również 
najlepiej, gdy potrzebujesz świeżych pomysłów lub nowych perspektyw. 
 
Używaj tego stylu w stresującym czasie lub gdy trzeba budować zaufanie.  

 Jednak nadmierne poleganie na pochwałach może powodować mierne wyniki i brak jasnego, silnego 
kierunku dla firmy. 
 

 Aby tego uniknąć…. 
 



Bądź przywódcą-sługą 

 To sprawia, że styl uczestnictwa jest bardziej jednostronny, gdy postrzegasz swoją pracę jako 
środek służenia Twojemu zespołowi tak, jak jest on obecny, aby służyć Tobie i firmie. 
 
Ćwiczysz Złotą Zasadę - zarządzasz innymi ludźmi tak, jak chciałbyś być zarządzany. 
Zapewniasz, że każdy w pełni rozumie swoją pracę i ma wszystkie potrzebne narzędzia. 
 
Jeśli nie, oferujesz wiele możliwości nauki, szkolenia i doskonalenia. 
 
Ten styl zapewnia najwyższą wydajność, ponieważ Twoi pracownicy uczą się podstawowych 
umiejętności, które poprawią ich wydajność i charakter. Ich udział, pomysły i opinie naprawdę 
mają znaczenie. 
 
Użyj tego stylu w zróżnicowanym zespole, w którym personalizacja w zarządzaniu jest 
wymagana dla każdego członka. Przywództwo sługi jest wspaniałym stylem, od którego 
należy zacząć zdobywać wiele szacunku, zaufania i lojalności. Styl buduje także silną kulturę, 
ponieważ dostosowuje się do potrzeb zespołu. 
 
Ale jeśli nie zrównoważysz tego stylu bardzo dobrze, może to stworzyć brak autorytetu i 
ograniczyć kierunek i wizję. 
 

 Aby tego uniknąć… 
 



Bądź liderem wolności myślenia 

 Dajesz swoim ludziom wolność wykonywania. Po przypisaniu zadania, starasz się 
trzymać z dala tylko po to, aby komentować i pomagać w razie potrzeby. 
 
Wcielasz się w bardziej autorytatywną rolę, kierując zespół w stronę wizji lub celu. 
Jednak, podobnie jak w stylu sługi, pozostawiasz środki do każdego członka. 
 
Ten styl inspiruje ducha przedsiębiorczości z jasnym celem dla członków Twojego 
zespołu. Zwłaszcza, jeśli potrzebują nowej wizji ze względu na zmiany w firmie. 
 
Użyj tego stylu, gdy masz ogromne doświadczenie i zespół doświadczonych 
pracowników, którzy nie wymagają dużego nadzoru. 
 
Styl wolności nie będzie działał najlepiej, gdy członkowie twojego zespołu będą 
lepszymi ekspertami niż ty lub gdy potrzebujesz więcej nadzoru. Może to 
prowadzić do słabej produkcji, braku regularnych informacji zwrotnych i braku 
kontroli. 
 

 Aby tego uniknąć… 
 



Bądź liderem transformacji 

 Przywódcy transformacji wpływają na emocje ludzi, malując duży, 
ekscytujący obraz przyszłości. 
 
Przemieniasz ludzi, wykorzystując ich nadzieje, marzenia i ideały. 
Motywujesz pracowników, motywując siebie. Poprawiasz wydajność dzięki 
wysokiej przejrzystości i komunikacji. 
 
Ten styl wykorzystuje wizję przyszłości, aby Twój zespół był 
podekscytowany i zaangażowany w projekt. To nie tylko wymaga własności 
twojego zespołu do osiągnięcia celów, ale także wymaga Twojego 
zaangażowania jako lidera. Dajesz przykład, będąc podekscytowanym i 
zobowiązując się do wszystkiego, co mówisz i robisz. 
 
Użyj tego stylu, aby skupić się na budowaniu trwałych osobistych silnych 
stron. Te mocne strony sprawiają, że Twoi koledzy z zespołu odnoszą więcej 
sukcesów i ufają Tobie, sobie i firmie. Jeśli nie masz biegłości lub twój 
zespół nie chce się zmieniać ani uczyć, ten styl będzie inspirował pracę, 
łagodził obawy i pomagał ci pokonywać przeszkody.  

 



Odnajdź swoją rolę! 



Bądź wierny temu, co jest dla Ciebie 

ważne! 



Dziękujemy za uwagę  

 Bożena Karpowicz 

 Kazimierz Klekotko 

 Anna Snarska 

 Anna Zawadzka 


