
Opracowanie: Aneta Stosik

Zachowania organizacyjne

Przywództwo



Czy przywódcą trzeba się urodzić?

Jezus, Gandhi, Martin 
Luther King, 

Napoleon, 

Mao Tse – tung, 
Aleksander Wielki…

Adolf Hitler, Colin 
Powell….



Czym jest przywództwo?

• Przywództwo to proces wywierania wpływu na 

zadaniowy i społeczny wymiar funkcjonowania 

grupy, który ma jej pomóc osiągnąć zamierzony 

cel

Fujishin, 1997

• Ucz się przewodzić, inspirując.                             

Ucz się przewodzić, unikając despotyzmu.                                                 

Ucz się pomagać bez oczekiwania zapłaty.                                                          

Ucz się przewodzić bez przemocy

Fujishin, 1997



Trzy rodzaje sprawowania władzy 

Według Bass’a

• kiedy ktoś próbuje wpłynąć na zachowania 

innych i jest to proces obserwowany przez 

podwładnych.

Przywództwo 
usiłowane

• kiedy inni zmieniają swoje zachowanie zgodnie 

z intencją przywódcy.

Przywództwo 
osiągnięte

• kiedy zmiany przeprowadzane pod wpływem 

przywódcy przynoszą członkom grupy 

wymierne korzyści i wyższy poziom satysfakcji.

Przywództwo 
efektywne



Przywództwo jak określił R.W.Griffin

to „proces polegający na

kształtowaniu celów grupy lub

organizacji, motywowaniu

zachowań nastawionych na

osiągnięcie tych celów oraz

pomaganie w określeniu kultury

grupy lub organizacji”



R. Goffee i G. Jones, stwierdzają:

że dobrzy przywódcy potrzebują nie tylko wizji, energii, autorytetu i zdolności 
wytyczania strategii, ale muszą odznaczać się następującymi cechami:

opierają się na intuicji przy określaniu swoich działań, łatwo 
interpretują informacje dotyczące tzw. miękkich aspektów 
zarządzania, przywiązują dużą wagę do atmosfery w pracy dzięki 
czemu łatwo interpretują zachowania pracowników;

nie ukrywają przed otoczeniem niektórych swoich słabości, dzięki 
czemu wydają się przystępni i ludzcy

przejawiają do pracowników tzw. „twardą empatię”, mają 
zdolność wczuwania się w określone role ale są przy tym 
wymagający

podkreślają swoją odrębność, wyostrzają swój wizerunek 
i chętnie podkreślają swoją oryginalność i specyfikę 



Charyzma…

Związek cech o charakterze 

interakcyjnym pomiędzy cechami

osobowości a intelektem, moralnością  

i emocjonalnymi predyspozycjami.

Corsino,1982



Osoby posiadające tę właściwość mają łatwość tworzenia 
i egzekwowania swojego autorytetu u innych.

Charyzma przejawia się 
w umiejętności generowania wizji, 

którą podwładni gotowi są uznać za 
własną, nie tyle ze względu na jej 

racjonalne uzasadnienie ale przez 
odwołanie się do wartości, które są 

dla nich ważne, atrakcyjne 
i jednoznacznie rozumiane.



Charyzmatyczny przywódca

kreuje kulturę organizacyjną, integruje pracowników, stwarza 
poczucie pewności wśród pracowników, łatwo dokonuje zmian 
w środowisku organizacji.

Styl kierowania oparty na charyzmie jest w znacznym stopniu stylem 

paternalistycznym, w którym między podwładnym a przełożonym tworzą się 

stosunki jak między ojcem a dzieckiem. 

Kierownik jest tu naturalnym wzorem do naśladowania i uosobieniem władzy. 

Podwładni mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w zamian za lojalność 

i oddanie.
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- to cecha, która wymieniana jest przez wiele autorytetów zarówno 
świata nauki jak i praktyki. 

• Inteligencja i wiedza
to kolejne cechy charyzmatycznego przywódcy.

• Stanowczość
i miłość własną interpretowana jako zdrowy egoizm.



Cechy przywódcy
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• Cechy 
przywódcy:

• Potrzeba sprawowania władzy

• Potrzeba osiągnięć,

• Umiejętność rozwiązywania 

problemów

• Pewność siebie

• Inicjatywa

• Łatwość wzbudzania zaufania

• Świadomość celów

• Plastyczność

• Racjonalność

• przewidywalność
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• Cechy 
podwładnych 
determinują poziom 
przywództwa:

• Poziom fachowości

• Zakres doświadczenia

• Poziom kompetencji

• Znajomość obowiązków

• Poziom efektywności 

wykonywanych zadań



Przywództwo menedżerskie

Istotą przywództwa 
menedżerskiego jest 

zdolność 
przewidywania oraz 

posiadania wizji, 
która pociąga za sobą 

odpowiedzialność 
wszystkich 

zatrudnionych wobec 
zaistniałych
problemów.



Siłą napędową przywódcy jest jego 
osobowość.

Postępowanie przywódcze 

pociąga za sobą odwagę 

działania, potrafi wywoływać 

u pracowników chęć 

wykazania się, odkrywania 

swojej inicjatywy, 

innowacyjności i ryzyka.

Przywództwo menedżerskie jest 

obok władzy organizacyjnej 

i kultury organizacyjnej,  jest  

jednym z podstawowych 

elementów nowoczesnego 

zarządzania, którego wpływ na 

efektywność działalności 

gospodarczej jest trudno 

obserwowalny. 



J. Mączyński i S. Witkowski, badacze międzykulturowej 
percepcji przywództwa twierdzą, że

„zmiany zachodzące w Polsce niosą ze sobą nie

tylko nowe wyzwania, ale także nowe możliwości,

tworząc nową sytuację kierowania ludźmi. 

Jeśli pragnie się sprostać wyzwaniom

współczesności i w pełni wykorzystać powstające

możliwości efektywnego zarządzania organizacją,

należy dotychczasowe nawyki autorytarnego

sprawowania władzy zastąpić nowymi metodami

oddziaływania na zachowania pracowników „



Wyróżnikami skutecznego 
przywództwa w dzisiejszym, bardzo 

konkurencyjnym świecie jest zdolność 
mobilizacji personelu do dokonywania 

zmian adaptacyjnych.

Skuteczność przejawia się tu 
w zdolnościach do rozwiązywania 
problemów oraz w całościowym 

spojrzeniu na sytuację, określeniu 
wymogów adaptacyjnych, 

utrzymywaniu twórczej koncentracji 
oraz na podziale zadań. 



Na podstawie swoich badań, D. Goleman sformułował 
następujące wnioski:

cechy, które są potrzebne wysoce efektywnym przywódcom:

Zdolności intelektualne są niezbędne do osiągania nadzwyczajnych rezultatów. 

Szczególną rolę odgrywają przy tym zdolności poznawcze, jak długofalowa wizja oraz 

myślenie uwzględniające wiele czynników.

 Inteligencja emocjonalna okazała się znacznie istotniejsza od innych czynników 

działalności menedżera, na każdym szczeblu struktury organizacyjnej.

Rola inteligencji emocjonalnej wzrastała na szczeblach wyższych, pomimo różnic 

w umiejętnościach technicznych. Jak podaje autor również inne badania 

potwierdziły , że inteligencja emocjonalna nie tylko wyróżnia osoby 

o wyjątkowych talentach przywódczych, ale umożliwia także osiąganie dobrych 

wyników finansowych. 



• „wpływ interpersonalny, wywierany i kierowany w określonej sytuacji poprzez proces
komunikacji z zamiarem osiągnięcia zamierzonego celu lub celów”

R. Tannenbaum, 
I. Wenchsler

• „to określona rola, która prowadzi do osiągnięcia celu, zawiera interakcje oraz wpływy i zwykle
wnika w niektóre formy zmieniania struktur lub zachowania grupy, organizacji czy społeczności“

R. Tannenbaum, 
I. Wenchsle

• „to umiejętność wyrażania wizji, wpływania na innych dla jej urzeczywistnienia, inspirowanie do 
pracy zespołowej, jako zachęcenie do współpracy w celu zrealizowania wizji i bycia przykładem
dla innych w jej realizacji”

B. J Feder

• „to umiejętność przekonania innych, by zechcieli zmienić swoje zachowanie”

M. Armstrong

• „oddziaływanie na zachowania innych”

H.P.Sims

• „zbiór cech osobowościowych, przypisywanych tym, których postrzega się jako stosujących takie
oddziaływanie z powodzeniem

R. M. Stogdill

• „nieprzymuszone ukierunkowanie i koordynowanie działań członków zorganizowanej grupy dla
osiągania grupowych celów”

R. M. Stogdill

• „to zdolność do nakłaniania ludzi do robienia tego, czego wcale nie chcą i do polubienia tego”

H. Truman



Styl Kierowania

Względnie trwały 
i powtarzalny sposób 

oddziaływania przełożonego 
na podwładnych dla 

pobudzenia i koordynacji ich 
działalności zespołowej.

[Brown J.A.C.]



Styl kierowania jest utrwalonym sposobem 
oddziaływania przełożonego na podwładnych.

Całokształt sposobów
oddziaływania kierownika

na podwładnych w celu
wywołania właściwego
nastawienia do swoich

zadań i skłonienia ich do
możliwie najlepszego ich

wykonania.

[Brown J.A.C.]



Dyrektywy kierowania ludźmi

N. Machiavelli - cel uświęca środki

F.W. Taylor - model „woła roboczego”

H.Ford -zasady paternalizmu

H.Fayol - zasady administrowania

D. Mc Gregor - teorie „X” i „Y”



D. Mc Gregor -teorie „X” i „Y”

X

Y

Teoria „X” postrzega 
ludzi poprzez 

pryzmat działania 
pod przymusem

Teoria „Y” postrzega 
ludzi poprzez 
pryzmat 
dobrowolności 
działania



Teoria „X”

Człowiek nie lubi pracować, trzeba go 
do tego zmusić.

Niechętnie bierze na siebie 
odpowiedzialność, opiera się 

zmianom.

Kierownictwo zajmuje się wszystkim
i motywuje podwładnych przez 

nagrody i kary.



Teoria „Y”

Praca jest tak naturalna jak zabawa 
i wypoczynek

Człowiek bierze na siebie chętnie 
odpowiedzialność, może dokonywać 

autokontroli.

Dąży bardziej do rozwoju osobowości 
niż do korzyści materialnych.

Posiada znaczne możliwości 
kreatywnych działań



Kierownik stosujący teorię X przyjmuje 
następujące cztery założenia:

1.

• Pracownicy z natury nie lubią  pracy i unikają jej, kiedy 
tylko to jest możliwe

2.

• Skoro pracownicy nie lubią pracy, musi ich się zmuszać, 
sprawować nad nimi kontrolę lub grozić im karami, by 
osiągnąć zamierzone cele

3.

• Pracownicy unikają odpowiedzialności. 
Chcą otrzymywać wyraźne dyrektywy, kiedy tylko jest to 
możliwe

4.

• Większość pracowników ponad wszystkie inne czynniki 
związane z pracą ceni bezpieczeństwo 
i wykazuje się małą ambicją



Kierownik stosujący teorię Y przyjmuje 
następujące cztery założenia:

1.

• Pracownicy uważają pracę za coś równie naturalnego jak 
odpoczynek albo zabawa

2.

• Człowiek angażujący się w dążenie do osiągnięcia celów 
sam sobą kieruje i sprawuje nad sobą kontrolę

3.

• Przeciętny człowiek może się nauczyć przyjmowania 
odpowiedzialności, a nawet może do niej dążyć

4.

• Uzdolnienia twórcze- tzn. umiejętność podejmowania 
trafnych decyzji- powszechnie występują w całej populacji 
i niekoniecznie są wyłączną domeną kierownictwa



ORIENTACJA STYLU

• oznacza dążenie za wszelką cenę do 
osiągnięcia wyznaczonych zadań 
z pominięciem aspektów ludzkich 
i ekonomicznych

NA ZADANIA 

• oznacza większe przywiązywanie wagi do 
dobrych stosunków międzyludzkich niż do 
realizacji zadań

NA LUDZI 

• oznacza dążenie do maksymalizacji 
skuteczności osiągania wyników przy 
równoczesnym dążeniu do optymalnego 
wykorzystania zasobów

NA EFEKTY 



Klasyfikacje stylów kierowania
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• Sam wyznacza 
zadania

• Nie deleguje 
uprawnień 
decyzyjnych

• Monopolizuje 
informacje 
i inicjatywy

• Pobudza głównie 
przez wzmocnienia 
negatywne

• Ignoruje 
indywidualne 
potrzeby i dążenia
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• Jest partycypacyjny
• Informuje o celach
• Utrzymuje 

partnerskie 
stosunki

• Stara się poznać 
potrzeby i 
umiejętności 
pracowników.
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• Nie angażuje się 
w podejmowanie 
decyzji

• Unika 
odpowiedzialności 
za decyzję

• Deleguje 
uprawnienia 
decyzyjne
(nie bierze 
odpowiedzialności 
za podjęte decyzje)



Klasyfikacje stylów kierowania

Wg J. W. Reddina (wymiar efektywności)

Styl biurokratyczny

Styl administratora 

Styl życzliwego autokraty

Styl rozwojowca

Styl autokratyczny

Styl kompromisty

Styl misjonarza

Styl dezertera

Style 
efektywne



Style kierowania wg J.W.Reddina

niska

Dezerter Autokrata

KompromistaMisjonarz
Poświęcający 

się

ZintegrowanyTowarzyski

Separujący 
się

Rozwojowiec

Biurokrata Życzliwy 
autokrata

Administrator

Style podstawowe
Style bardziej 

efektywne

Nastawienie na zadania
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Style mniej efektywne



Klasyfikacje stylów kierowania

Wg  Blanchard'a i Hersey'a
(Podział ze względu na poziom dojrzałości podwładnych)

Styl autorytarny

Styl integrujący

Styl partycypacyjny

Styl delegujący



Style kierowania określone wg teorii ewolucyjnej 
(K.H.Blanchard,P. Hersey)

Na dojrzałość tę składają się głównie:

a) poziom zaangażowania w pracę (pragnienie 
osiągnięć, chęć brania na siebie 

odpowiedzialności)

b) poziom kompetencji (wykształcenie, 
umiejętności, doświadczenie)



Siatka stylów kierowania 
wg. R.R. Blacke, J.S. Moutouna

ORIENTACJA NA ZADANIANISKA WYSOKA

NISKA

WYSOKA
STYL DEMOKRATYCZNY

(9,1) INTEGRATYWNY

STYL KOMPROMISOWY (5,5)

STYL PRZYWÓDCZY

(9,9) IDEALNY

STYL BIERNY

(1,1) NIE INTEGRUJĄCY

STYL AUTOKRATYCZNY

(1,9) DYREKTYWNY
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Style określone wg  sposobu oddziaływania 
na podwładnych wg B. Bass’a

Styl transakcyjny 

menedżer kieruje 
podwładnymi 

poprzez stosowania 
systemu kar i nagród

Styl 
transformacyjny

menedżer kieruje 
personelem poprzez 

wpływ osobisty 
(swoją postawą stara 

się zachęcić i 
motywować do 

działania)



Style kierowania 
wg Likerta

Zakres udziału podwładnych 
w podejmowaniu decyzji

 Styl eksploatacyjny

 Styl protekcjonalny

 Styl konsultacyjny

 Styl uczestniczący



Dziękuję za uwagę

Opracowanie: a. stosik

na podstawie: 

c.k. oyster

j.a. stoner


