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Jak być efektywnym liderem we współczesnej organizacji? 

 
 
Kluczowe założenia 

„Liderem się nie rodzisz, liderem się stajesz.”  
J. Welch 

„Aby osiągnąć coś, czego nie osiągnąłeś jeszcze nigdy, musisz stać się kimś, kim 
jeszcze nigdy nie byłeś.” 

B. Tracy 

„Człowiek może znieść (wykonać) każde CO?, jeśli ma dostatecznie silne DLACZEGO?” 
Toyota Production System 

 
Pytania, które warto zadać 
 

 Kim jest współczesny lider? 
 Jakie działania podejmuje? 
 Czy my czujemy się liderami? 
 Jak stawać się liderem? 
 Dlaczego warto być liderem? 

 
KLUCZOWE POJĘCIA 
 

Lider – osoby o wysokim poziomie sprawności społecznej (szczególnie zdolności 
wywierania wpływu), skutecznie budujące przewagę konkurencyjną własną lub 
prowadzonych grup/zespołów. 

 Lider – przywódca kierujący grupą / zespołem – także trener, menedżer 
Rozwija i podnosi efektywność grup/zespołów. Sukces związany jest wyłącznie 
z rozwojem innych i wynikami osiąganymi przez zespół. Jest odpowiedzialny za 
zatrudnianie, szkolenie i motywowanie 

 Lider – sprawca, kreator zmian, ekspert  
Rozwija i podnosi efekt zachowań własnych. Sukces związany jest z wysokim 
poziomem samozarządzania, zdolnością wykorzystywania i pozyskiwania 
zasobów, wysoką orientacją na wynik, realizacją celów organizacji oraz 
zdolnością wywierania wpływu na otoczenie – bezpośredni sprawca wyniku. 
Odpowiada za skuteczne i efektywne reprezentowanie organizacji na zewnątrz. 

 
Strategia 

To dokonywanie jasnych wyborów dotyczących tego, w jaki sposób być 
konkurencyjnym.  

J. Welch 

To długofalowy plan tworzenia warunków do wykorzystywania okazji. 
R. Krupski 
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Strategia działań współczesnego lidera 
 

Podstawą strategii lidera jest strategia organizacji a szczególnie: misja, wartości, 
system ocen i koncepcja (model) przewagi konkurencyjnej. Strategia działań 
współczesnego lidera odnosi się do: 

 rozwijania i podnoszenia efektywności zespołów, 
 kierującego organizacją (zespołem) do rozwijania kwalifikacji i potencjału 

pracowników poprzez: 
- inspirowanie,  
- przekonywanie, 
- motywowanie, 
- przewodzenie, 
- ocenianie 

 
Przewaga konkurencyjna 

 
To posiadanie przez organizację zbioru atutów/zasobów dostrzeganych i cenionych 

przez klientów, które pozytywnie i trwale odróżniają firmę od jej konkurentów 
 

Perswazja 
 

To przekonywanie, nadawanie cech prawdy, prawdopodobieństwa, słuszności temu, 
co twierdzimy, lub pozbawianie tych cech tego, czemu zaprzeczamy. 
Perswazja skierowana jest na: 

 wolę (społeczne zasady perswazji),  
 rozum (argumentacja), 
 emocje (środki aktywizujące). 

 
Kim jest współczesny lider? (Rozwija kwalifikacje i potencjał własny i organizacji) 
 

 Cechy osobnicze / atrybuty 
- wyrazista (pociągająca) autoprezentacja, 
- wiedza/kwalifikacje formalne, 
- wysoka samoświadomość i otwarcie na innych, 
- otwartość na zmiany (przyszłe potrzeby), 
- samodzielność i inicjatywa, 
- kompetencje społeczne (komunikacyjne), 
- energia / entuzjazm, 
- zdecydowanie w działaniu. 

 Zachowania 
- kieruje się etyką, buduje zaufanie, 
- jest otwarty i elastyczny w komunikacji , 
- perswaduje poprzez argumentację, nie manipuluje, 
- wywiera wpływ na otoczenie i pozyskuje jego wsparcie, 
- jest silnie zorientowany na wyniki, 
- nie boi się porażki, 
- wychodzi poza „sferę komfortu” - podejmuje ryzyko. 

 Działania 
W ujęciu procesowym ciągle koryguje, optymalizuje i tworzy. Wykorzystuje pojęcie 

systemowe i sytuacyjne (oparcie o intuicję). W ujęciu długofalowym i procesowym 
wykorzystuje metody prakseologiczne i heurystyczne. Poza tym: 
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- wprowadza atmosferę zaufania, szczerości i uznania dla innych, 
- podejmuje niepopularne decyzje, 
- wprowadza zmiany, 
- doskonali się i buduje wiarę w siebie, 
- wzbudza u innych energię i entuzjazm, 
- ocenia siebie i innych poprzez działania/wyniki a nie słowa i deklaracje, 
- otwarcie określa swoje potrzeby, preferencje i oczekiwania, 
- tworzy partnerskie relacje interpersonalne, 
- działania podporządkowuje realizacji wyznaczonych celów. 

 
Czynniki efektywnych zachowań lidera 
 

 Optymizm i entuzjazm (pasja)  
 Inicjatywa  / ruchliwość 
 Elastyczność 
 Komunikatywność  
 Zdolność wywierania wpływu 
 Silne zorientowanie na cel / wynik 
 Samodyscyplina 
 Samodzielność 
 Asertywność 
 Zdolność racjonalnej oceny 
 Zdolność pracy zespołowej 

 
Motywowanie 
 

W motywowaniu lider stosuje prostą, przejrzystą strukturę wypowiedzi, silną 
nieformalną komunikację i perswadowanie; buduje świadomość misji i celu, promuje 
i przekonuje do celowości ciągłego rozwoju oraz własnego wpływu na organizację. 
 
Ocenianie 
 

W ocenie pracowników istotne są wyniki ale także postrzeganie wartości i jakości 
organizacji. Wg J. Welcha niektórzy menedżerowie nadmierną uwagę przywiązują do 
kwalifikacji a zbyt małą do przestrzegania wartości. W dłuższym czasie pracownik 
o dobrych kwalifikacjach lecz miernej etyce, nielojalny niezwykle destrukcyjnie będzie 
wpływał na organizację Nie wolno tego tolerować. Podkreśla, cztery typowe sytuacje 
w organizacji oraz wskazuje na właściwe zachowanie lidera grup/zespołów: 

 pracownik osiąga wyniki i przestrzega wartości (sytuacja najlepsza), 
 pracownik osiąga słabe wyniki i przestrzega wartości (sytuacja wymagająca 

zmian ale nie kwalifikuje się do negatywnej oceny pracy), 
 pracownik osiąga dobre wyniki i lekceważy wartości (w perspektywie – 

zwolnienia), 
 pracownik osiąga słabe wyniki i lekceważy wartości (natychmiastowe zwolnienia). 

 
Co zrobić, aby stawać się liderem? 
 

 zaangażować się we wszystkie możliwe działania firmy, 
 zdobywać wiedzę fachową, budować kapitał intelektualny, 
 budować wiarę i motywację do ciągłego rozwoju, 
 silne orientować się na cele / wyniki, 
 budować nieformalne zasoby relacyjne, wykorzystując dialog i dyskusję, 
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 rozwijać własny potencjał poprzez: szkolenia fachowe i ponadfachowe, Job–
Rotation, udział w pracach projektowych,  udział w dyskusjach grupowych, studia 
literaturowe, udział w konferencjach naukowych. 

 
Różnice pomiędzy liderem a specjalistą  

 

Lider 
Specjalista  

(wykonawca, pracownik, administrator) 
 buduje partnerskie relacje,  próbuje narzucić rozwiązanie, 
 proponuje,  wysłuchuje, 
 rozwiązuje problemy,  realizuje zadania, 
 osiąga cele,  wypracowuje godziny, 
 rozmawia i argumentuje,  informuje, 
 w rozmowie, dyskusji uwzględnia 

osobowość klienta 
 w komunikacji posługuje się 

standardową formułą, 
 praca jest jego pasją,  praca (wysiłek) jest dla niego 

koniecznością, 
 rozwija siebie i innych,  słucha poleceń, 
 wprowadza zmiany, łamie 

ograniczenia. 
 dostosowuje się. 

 
 

Zalecenia skutecznych liderów dla przyszłych liderów 
 

Większość z nas wie co zrobić aby odnieść sukces ale niewielu z nas to robi. Różnica 
pomiędzy tym, którzy wiedzą jak i to robią a tymi którzy tylko wiedzą nazywa się 

samodyscypliną. 

L.J. Seiwert 
 

Rób to, co łatwe i oczywiste, nie szukaj skomplikowanych odpowiedzi na zagmatwane 
pytania. 

Nie słuchaj maklerów, analityków ani ekspertów. Wymyśl sposoby działania sam dla 
siebie. 

W inwestowaniu nie liczy się stopień trudności lecz kreatywność. 

Jeśli nie rozumiesz jakiegoś działania, nie kopiuj go. 

Zdobądź podstawową wiedzę ze wszystkich możliwych dziedzin pochodnych. 

W. Buffet 
 

Zmień się zanim będziesz musiał. 

Zmiana jest integralną częścią biznesu. Musisz wprowadzać zmianę, najlepiej zanim 
będzie to konieczne. 

Zatrudnij i promuj wyraźnie tych co wierzą w to co robią i są skoncentrowani na 
wynikach (efektach) 

J. Welch 
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Największe marnotrawstwo na świecie to różnica między tym, kim jesteśmy i tym, kim 
moglibyśmy być. 

B. Herbster 

Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala. 

Zdecyduj dziś, że zostaniesz przywódcą zmian, a nie ich ofiarą. 

Jeśli zawsze będziesz robić to co zwykle, będziesz zawsze osiągał to co zwykle. 

B. Tracy 

To nie wielcy „pożerają” małych ale szybsi wolniejszych. 

E. von Kuenheim 

Jeśli wierzysz, że możesz coś zrobić, lub jeśli wierzysz, że nie możesz tego zrobić, 
w obu przypadkach masz rację. 

 H. Ford 

 
Wyzwania przyszłości 
 
Przed jakimi wyzwaniami stają dzisiejsze organizacje? 
 

 rozszerzanie własnych możliwości w działaniach rynkowych poprzez budowanie 
przewag konkurencyjnych, 

 budowanie kapitału relacyjnego, 
 budowanie wysokich parametrów etyki zawodowej, 
 rozwój potencjału pracowników, 
 doskonalenie kultury organizacyjnej, 
 wykorzystywanie okazji oraz antycypowanie zmian, 

 

 
Tworzenie przewagi konkurencyjnej w ujęciu zasobowym 
 

„Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej nie konkuruj” 

E. Hubbard 
 

Cechy wyróżniające zasoby wg J. Barney’a (za K. Ćwikiem): 
 

 wartościowe – dające możliwość wykorzystania szans i niwelowania zagrożeń 
pojawiających się w otoczeniu, 

 rzadkie – niedostępne dla obecnych i ewentualnych przyszłych konkurentów, 
 nieimitowalne – ich skopiowanie przez inne organizacje powinno być skrajnie 

utrudnione, 
 niezastępowalne – ich zastąpienie powinno być niemożliwe. 
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Rodzaje zasobów: 
 

 zasoby źródłowe – pochodne funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno 
materialne (np. budynki, maszyny, urządzenia), jak i niematerialne (np. wiedza, 
kompetencje, wizerunek, reputacja)  

 zasoby operacyjne czyli możliwości, będące efektem wykorzystania zasobów 
źródłowych, 

 zasoby sytuacyjne, powstające w konkretnych i często trudnych do przewidzenia 
uwarunkowaniach na styku przedsiębiorstwa z otoczeniem. 

 
Zasoby źródłowe 
 

 Ludzkie (zasoby które tkwią w ludziach, np. kreatywność, zachowania, 
wykształcenie, zdolności), 

 Relacyjne (zasoby zewnętrzne, na które przedsiębiorstwo oddziałuje lub których 
potrzebuje – dostawcy, klienci, regulatorzy, partnerzy), 

 Organizacyjne (zasoby które rozwinęło przedsiębiorstwo, czyli m.in. marka, 
image, kultura, know-how, systemy, strategie), 

 Rzeczowe (nieruchomości, wyposażenie, materiały, produkty), 
 Finansowe (gotówka lub inne ekwiwalentne aktywa finansowe). 

 

Zasoby Ludzkie i Relacyjne są kluczowe dla budowania przewagi 
konkurencyjnej, bo pozostałe rzadko spełniają kryterium cech wyróżniających. 

 
 
 
Badania empiryczne dotyczące ważności różnych rodzajów zasobów w firmach 
średniej wielkości (charakterystyczne dla większych organizacji i klubów 
sportowych) 

wg R. Krupskiego 
 

Celem badań było ustalenie, które ze wskazanych rodzajów zasobów ma 
największe znaczenie przy wykorzystywaniu okazji  i unikaniu zagrożeń. Przedmiotem 
badań były: 

 wiedza (wsparta zbiorami informacji w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej), 
umiejętności i talenty pracowników (specjalistyczne, elitarne, oryginalne, 

 postawy i zachowania pracownicze (lojalność, dyspozycyjność, kreatywność), 
motywacje i inne elementy kultury organizacyjnej, 

 relacje z otoczeniem uprzywilejowane sformalizowane (koncesje, certyfikaty, 
wynikające z umów uprzywilejowanie), 

 relacje z otoczeniem uprzywilejowane niesformalizowane (wynikające 
z kontaktów osobistych, zaufania i lojalności, koneksji, itp.), 

 technologie branżowe (np. posiadane patenty, kosztochłonne high technology 
lub wartościowe ze względu na tradycje), 

 technologie informatyczne (autorskie, kosztowne oprogramowanie) 
wspomagające technologie branżowe i procesy informacyjno-decyzyjne, 

 własne lub będące do dyspozycji zasoby naturalne (oryginalność właściwości 
fizyczno-chemicznych), 

 lokalizacja (miejsce produkcji, świadczenia usług, sprzedaży, oryginalne, 
historyczne budynki, itp.), 
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 image firmy (znaki handlowe, historia, reputacja), 
 źródła finansowania, 
 rutynowe procesy, rozwiązania wewnątrzorganizacyjne (procesy, struktury). 

 
A. Najczęstsze typowania ważności zasobów w wykorzystywaniu okazji według 

badań empirycznych 
1. Relacje z otoczeniem (niesformalizowane) 
2. Wiedza, umiejętności i talenty pracowników 
3. Technologie informacyjne 
4. Lokalizacja 
5. Relacje z otoczeniem (sformalizowane) 
 
B. Najczęstsze typowania ważności zasobów dla neutralizacji zagrożeń według badań 

empirycznych 
1. Postawy i zachowania pracownicze 
2. Wiedza, umiejętności  i talenty pracowników 
3. Rutynowe procedury, rozwiązania wewnątrzorganizacyjne 
4. Technologie branżowe 
5. Relacje z otoczeniem (niesformalizowane) 
 
Dlaczego warto być liderem? 

 Osiągasz większe korzyści finansowe (dla siebie i swojej rodziny). 
 Bezpośrednio wpływasz na własny rozwój i możliwości awansu. 
 Budujesz realne możliwości stabilizacji zawodowej (stabilizacja zatrudnienia). 
 Pozyskujesz silną akceptację i wysoką pozycję zawodową w firmie. 
 Budujesz satysfakcję ze świadomości niesienia pomocy innym. 

 
Umiejętności perswazyjne (retoryczne) w zachowaniach lidera 
Perswazja – przekonywanie 

Przekonywać to znaczy „nadawać cechy prawdy, prawdopodobieństwa, słuszności 
temu, co twierdzimy, lub pozbawiać tych cech tego, czemu zaprzeczamy…”. 

Po co to robimy? 
1. Chcemy dokonać zmiany w otoczeniu. 
2. Dążymy do usprawiedliwiania działań. 
3. Chcemy wywołać zainteresowanie (niepokój) pewnymi zagadnieniami. 
4. Ze względów uczuciowych – wspomagamy doznania przyjemności lub przykrości. 

 

Umiejętności perswazyjne lidera 
Aspekty wolicjonalne 

 Społeczne zasady perswazji 
Aspekty rzeczowe 

 Argumentowanie 
Aspekty emocjonalne 

 Środki aktywizujące (nawiązywanie kontaktu, pozyskiwanie życzliwości i zaufania 

 
Społeczne zasady perswazji wg R. Cialdiniego 
1. Zasada lubienia – podobieństwa, pochwała  

Ludzie lubią tych, którzy ich lubią. 
2. Zasada wzajemności – Dawaj to, co chcesz otrzymać od innych 

Ludzie odpłacają pięknym za nadobne. 
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3. Zasada dowodu społecznego 
Ludzie naśladują zachowanie podobnych do siebie ludzi. 

4. Zasada konsekwencji 
Ludzie starają się działać zgodnie z zobowiązaniami, które sami zadeklarowali. 

5. Zasada autorytetu 
Ludzie wierzą ekspertom. 

6. Zasada niedoboru 
Ludzie pragną bardziej tego, co jest trudne do pozyskania lub jest w ograniczonej 
podaży. 

 
„Poprzez ujawnienie swojej wiedzy eksperckiej,  

jak i dzięki nawiązaniu porozumienia, 
podwajasz swoją siłę perswazji.” 

 

Techniki (zasady) zwiększania wiarygodności: 
 mówienie czegoś niezgodnie z własnym interesem, 
 mówienie „tak sobie”, 
 bycie sympatycznym; kogo lubimy i za co – kryteria: 

- atrakcyjność fizyczna, 
- podobieństwo do nas, 
- prawienie komplementów, 
- wspólne przeżycia, 
- pozytywne skojarzenia, 
- sąsiedztwo. 

 bycie autorytetem, 
 bycie sceptykiem, 
 bycie podobnym do odbiorcy. 

 
Przygotowanie wystąpień perswazyjnych: 

Do czego się odwoływać: 
 wartości: moralne, estetyczne, obyczajowe, kulturowe, 
 lęku, 
 zysku materialnego, 
 władzy i wpływów, 
 prestiżu i pozycji społecznej. 
To ostatnie kryterium stanowi współcześnie najsilniejszy czynnik motywujący ludzi 

zarówno w biznesie jak i w sporcie. 
 
Sposoby argumentowania 

 Odwoływanie się do źródeł:  
Wyniki pomiarów, badań, literatura naukowa, eksperymenty, dokumentacja 
(kluczowy sposób argumentacji w sporcie). 

 Uogólnianie szczegółowych przypadków:  
Opis zdarzeń, problemów i poszukiwanie dla nich wspólnego mianownika. 

 Rozumowanie przyczynowo – skutkowe:  
Zakładanie istnienia przyczyny wydarzeń i ich określonych skutków. 

 Rozumowanie objawowe:  
Próba dokonania diagnozy na podstawie, niekiedy niepełnych, danych. 

 Rozumowanie przez analogię:  
Wnioski wyciąga się na podstawie przypadków podobnych do siebie. 



 Jak być liderem we współczesnej organizacji?  27 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 6, Wrocław, 2009 

 Rozumowanie normatywne:  
Argumentowanie, w którym odwołuje się do norm, reguł wspólnych dla mówcy 
i słuchaczy (reguła Fair Play). 

 
Środki aktywizujące 

Pytania, parafrazy, zwroty, paralele, wzmocnienia (wizualizacja i inne metody 
adekwatne do sytuacji, operowanie kanałem wokalnym i mową ciała) 

 
 
 
 
 
 

Wzmocnienie – pytania 
1. Zamknięte 

 Rozstrzygające: – Czy..? 
 Dopełniające: – Kto..? 

2. Otwarte 
 Jak..? 
 Gdzie..? 
 Dlaczego..? 

3. Pytania na pytanie 
 Czy Pan myśli, że jest to dobry lek? (Uczestnik) 
 A dlaczego przychodzi Panu na myśl, że to może być zły lek? (Prezenter) 

4. Sugestywne 
 Co Pan(i) sądzi o kłopotach firmy X? 

5. Retoryczne 
 W tym miejscu można zapytać, czy warto (należy) …? 

6. Alternatywne (podwójnie pozytywne) 
 Czy chcielibyście spotkać się jutro rano, czy popołudniu? 

7. Antycypacyjne 
 Zapewne chcielibyście wiedzieć czy …? 
 Zastanawialiście się, ile to może kosztować? 
 W tym miejscu z pewnością chcielibyście zapytać o …? 

 
Zwracanie się do słuchaczy 

Figury retoryczne umożliwiające (ułatwiające) budowanie pozytywnych relacji 
z publicznością (słuchaczami) 

 
Jeśli chcesz znaleźć wspólny język ze słuchaczami, nie mów tylko o sobie. Znajdź 

sposób na to, żeby zaspokoić ich potrzeby. Staraj się zwracać do słuchaczy wprost. 
Przykłady: 

 Sami wiecie z własnego doświadczenia, że… 
 Możecie wygrać, jeżeli… 
 Będziecie mieli bezpośredni dostęp do… 
 Możecie liczyć na… 
 Pewnie ucieszycie się, kiedy wam powiem, że… 
 Możecie wykorzystać fakt, że… 
 Teraz możecie temu zaradzić i… 
 Możecie na tym skorzystać, jeśli… 

Nadawca Odbiorca 

Odpowiedź 
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 Z przyjemnością mogę wam zaproponować… 
 Możecie liczyć na to, że mój wydział wam… 
 Możecie liczyć na to, że ten produkt pozwoli wam… 
 Na pewno przyda się wam… 
 Znacie ten problem aż za dobrze… 
 Z pewnością widzieliście jak… 
 Wiecie, co się stanie, jeśli… 
 Wiecie ile przyjdzie wam zapłacić, jeśli… 
 Dostaniecie to na czym wam zależy, jeśli… 

 
Sygnały przejścia 

 
Sygnały przejścia są to wyrażenia lub człony zdań, które przenoszą uwagę 

uczestników prezentacji z jednej myśli (sekwencji) na drugą. Sygnały przejścia dzielą 
się na sygnały poprzedzające i sygnały relacji. 
1. Sygnały poprzedzające – ułatwiają uczestnikom podążanie za rozwojem myśli 

prezentera: 
 Po pierwsze..., po drugie ... 
 Ponadto ... zauważ, że ... 
 A teraz spójrz na to z tego punktu widzenia 
 A jaki był tego wynik? 
 Przechodząc teraz do ... 
 Musisz pamiętać o takich rzeczach, aby zrozumieć ... 

2. Sygnały relacji – zwiększają spójność i budują logiczną segmentację wypowiedzi: 
 Paralelność – Nie tylko ... lecz także 
 Podobieństwo – Podobnie do ... 
 Podrzędność – Na kolejnym poziomie znajduje się ... 
 Hierarchiczność – Ważniejsze od innych jest  ... 
 Równorzędność – Trzeba wziąć pod uwagę X, Y i Z … 
 Różnica – W przeciwieństwie do … 

 
Wzmocnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mimika,  
gestykulacja,  

postawa,  
spojrzenie,  

zapach,  
ubiór,  

wygląd, 

intonacja, 
siła głosu, 

tempo mowy, 
przerwy, 

wysokość głosu, 
artykulacja, 

dialekt 
akcentowanie 

Eksponowanie środków 
kanału wokalnego 

WZMOCNIENIA 

Wizualizacja 
i 

media 
 

(bezpośrednie i pośrednie) 

Eksponowanie środków 
mowy ciała 
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Wizerunek publiczny 
 

Większość ludzi pragnie by spostrzegano ich jako uczciwych i godnych zaufania. 
Zwykle zależy nam także na tym, by odbierano nas jako konsekwentnych 
i przewidywalnych. 
 
Trzy szczególnie pożądane wizerunki publiczne: 

 Sympatyczność 
 Kompetencja 
 Wysoka pozycja społeczna i władza 

 
Kreowanie własnego wizerunku wg R. Cialdiniego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cel 

 
Wzbudzać sympatię 

Strategie 
 

Ludzie wykorzystują kilka strategii, aby zyskać sympatię innych 

Strategie autoprezentacji 
 

 Wyrażanie sympatii wobec innych 
 Tworzenie podobieństwa 
 Zwiększanie własnej atrakcyjności fizycznej 
 Powściągliwość w sądach i zachowaniach 

Cel 
 

Uchodzić za osobę 
kompetentną 

Strategie 
 

Ludzie wykorzystują bardzo zróżnicowane strategie,  
aby przekonać innych o swych kompetencjach 

Strategie autopromocji 
 

 Demonstrowanie kompetencji 
 Deklaracje kompetencji 
 Rekwizyty kompetencji 
 Szukanie wymówek i podkreślanie przeszkód 

Cel 
 

Przekonać innych  
o swoim wysokim statusie 

władzy 

Strategie 
 

Ludzie stosują kilka strategii aby przekonać innych o swojej wysokiej pozycji i władzy 

Strategie autoprezentacji 
 

 Demonstrowanie oznak statusu i władzy 
 Ostentacyjna konsumpcja 
 Przebywanie wśród ludzi o wysokim statusie i 

władzy 
 Niewerbalna demonstracja dominacji 
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Skuteczne formy doskonalenia komunikacji w relacjach lider-członkowie 
zespołu/grupy 
Charakterystyka dialogu i dyskusji wg P. Senge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siła dialogu w komunikacji otwartej 
 

Dialog daje możliwości dopasowania do siebie różnych sposobów postrzegania 
i umożliwiaj w rezultacie stosowanie wspólnych strategii dostosowawczych (np. 
relacje pracownicy – przełożeni) 
 

Rozwój zdolności do dialogu – integracji 
(proces tworzenia efektywnego zespołu) 

wg DISG Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy 

Dialog 

Dyskusja 

Funkcje: 
 poznanie 
 zrozumienie 
 tolerowanie 
 dostosowanie 

 nie eksponuje ocen 

 wymiana poglądów, stanowisk 

 wymiana emocji 

Funkcje: 
 informowanie 
 przekonywanie 
 motywowanie 

 Eksponuje oceny poprzez: 
- argumenty, fakty, analizy 
- prezentowanie, uzgadnianie 

stanowisk 

czas/energia 

wysoka 

niska

niski wysoki 

szacowanie 
(stereotypy,  
uprzedzenia 

ocena 
(wyrokowanie) 

dyskusja 

współpraca 

silne 
motywowanie 

w
yd

aj
no

ść
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