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Czego lub kogo jest najmniej na
świecie?
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Kto to jest lider
Szef?
 Przywódca?
 Najważniejszy członek w grupie?
 Guru?
 Ktoś bardzo ważny?
…


Lider






Jest gotowy podejmować decyzje i działać z
wyprzedzeniem
Osiąga harmonię w swoich własnych
wartościach i pragnieniach oraz pragnieniach
innych osób, aby osiągnąć cel
Określa, co jest ważne oraz jest nieustępliwy
tam gdzie można dokonać zmiany.
Koncentruje się tam gdzie najmniejszym
wysiłkiem może osiągnąć największy efekt.
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Czy Liderem trzeba się urodzić?
Czy można nauczyć się nim być?

Cechy prawdziwego lidera
wygląd (powierzchowność)
 Cechy osobowości
 umiejętności interpersonalne
 umiejętności zarządzania
ludźmi
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Cechy osobowości Lidera:











Poczucie własnej wartości
Posiadanie charyzmy
Samodzielność
Doskonała komunikacja interpersonalna – potrafi
rozmawiać z innymi ludźmi i słucha ich bardzo uważnie
Pozytywne myślenie
Spójność wewnętrzna myśli, słów i czynów
Poczucie obfitości
Umiejętność tworzenia wizji
Zdolność i wola ciągłego uczenia
Intuicja

CO ROBIĄ LIDERZY?


Liderzy uparcie usprawniają pracę swojego
zespołu, wykorzystując każde spotkanie
jako okazję do budowania zespołu



Liderzy oddziałują na wszystkich,
emanując dobrą energią i optymizmem
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CO ROBIĄ LIDERZY?


Liderzy sondują i dociekliwie dopytują,
dbając o to, by na ich pytania
odpowiadano czynami



Liderzy mają odwagę podejmować
niepopularne decyzję i odwoływać się do
intuicji

CO ROBIĄ LIDERZY?
Liderzy swoim własnym przykładem
inspirują do podejmowania ryzyka i
uczenia się
 Liderzy zdobywają zaufanie dzięki
otwartości, przejrzystości i uznaniu
 Liderzy świętują sukces
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Zacznij od:









Skompletowania dobrego zespołu
Bądź życzliwy i uczciwy
Przyjmij postawę otwartą w relacjach ze swoimi
ludźmi – będą pracować specjalnie dla ciebie
Traktuj kolegów indywidualnie
Promuj pozytywne wartości
Dbaj o odpowiednią formę kontaktów i
wypowiedzi
Dbaj o interesy swoich kolegów z zespołu
Nie przeciążaj kolegów niepotrzebnie

Co każdy lider powinien wiedzieć?
Najważniejszy jest silny zespół
 Pojedynczy człowiek nigdy nie będzie
idealny, zespół zawsze ma taką możliwość
 Im bardziej zróżnicowany zespół, tym
większy ma potencjał
 Zacznij od udanego skompletowania
zespołu, łatwiej kierować właściwymi
ludźmi, na właściwych miejscach
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Zgrany zespół

Jaki zespół jest najlepszy?
gwiazda

szef

analityk

przyjaciel
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Klucz do sukcesu


Żaden szef nie jest w stanie zrobić
wszystkiego samodzielnie



Jeśli masz już kompetentnych i
samodzielnych ludzi, koniecznie zadbaj o
ich właściwą MOTYWACJĘ

CO TO JEST MOTYWACJA?
to własny wewnętrzny rozkaz "muszę",
"chcę" konieczny do
wykonywania jakiejkolwiek czynności.
 Wszyscy są czymś motywowani.
Inspirujemy tych, na których nam zależy
albo którymi kierujemy.
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Rodzaje motywacji


wewnętrzna – człowiek sam dąży do
osiągnięcia zamierzonych celów



zewnętrzna – inni nas motywują do
wykonania jakiegoś zadania

Inna klasyfikacja
Motywacja pozytywna – stosowanie
nagród, pochwał, zachęt
 Motywacja negatywna – zapowiadanie
sankcji, karanie, zastraszanie, ignorowanie
 Motywowanie przez pieniądze
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Metody zwiększania automotywacji:









Deklaracja innym tego, co mamy zrobić.
Analiza celów-myślimy o ty co chcemy
osiąnąć.
Zaplanowanie nagrody za wykonanie celu.
Wizualizacja celu – wyobrażenie sobie
tego celu
Analiza pozytywnych konsekwencji
zrealizowania celu.
Gwarancja 5 minut - najtrudniejszy jest
pierwszy krok, trzeba po prostu zacząć.
Rozpoczęcie zadania od czegoś prostego.
Podniesienie znajomości przedmiotu.

do zastanowienia…
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Co to jest kierowanie zespołem?


Kierowanie jest to planowanie,
organizowanie, przewodzenie i
kontrolowanie działalności członków
zespołu oraz wykorzystanie wszystkich
innych zasobów dla osiągnięcia
ustalonych celów

Procesy kierowania
Planowanie- z góry obmyślane cele i
działania do wykonania
 Organizowanie- koordynacja ludzi,
zasobów, materiałów w celu uzyskania jak
najlepszej efektywności
 Przewodzenie- sposób w jaki szef kieruje
podwładnymi
 Kontrolowanie- sprawdzenie czy cele
zostają osiągnięte
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Kierowanie
sztuka czy zawód?

Kierowanie jest:


Sztuką wywierania aktywnego i twórczego
wpływu na zespół, aby poprowadzić go do
sukcesów



Jest wielu managerów, którzy nie są
prawdziwymi kierownikami
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Czym zajmują się kierownicy?
Pracują z ludźmi i przez ludzi
 Są decydentami – czyli podejmują decyzje
 Stanowią kanał komunikacji w firmie
 Są odpowiedzialni i ponoszą
odpowiedzialność
 Kojarzą działania i doprowadzają do
równowagi wewnątrz zespołu


Różne style kierowania

Styl autokratyczny
Kierownik wyznacza cele
 Rządzi twardą ręką
 Nie przyjmuje sprzeciwu
 Nie pyta o zdanie
 Ocenia zespół wg własnych kryteriów
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Różne style kierowania
Styl demokratyczny


kierownik zachęca członków grupy do wspólnego
dyskutowanie i decydowania o celach



przy ocenie działalności zabiega o
przedstawienie obiektywnych podstaw oceny.



Wspólnie z zespołem zastanawia się nad
rozwiązaniem problemów

Różne style kierowania
Styl bierny






kierownik uchyla się od interwencji odgrywa
przyjacielską, ale pasywną rolę i daje członkom
grupy pełną swobodę
na pytania odpowiada zgodnie z oczekiwaniami
osoby pytającej i nie przedstawia własnych
propozycji
unika oceniania niezależnie od tego, czy ocena
byłaby pozytywna czy negatywna
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Rodzaje kierowników
Pierwszy poziom kierowania – top
management
 Drugi poziom kierowania - kierownicy
średniego szczebla
 Trzeci poziom kierowania - kierownicy
podstawowego szczebla


Rodzaj kompetencji koniecznych do
kierowania
Kompetencje koncepcyjne – zdolność do
właściwej oceny sytuacji, przygotowanie
niezbędnych dostosowań, zmian na
przyszłość
 Kompetencje społeczne – zdolność do
współpracy, motywowania ludzi,
rozwiązywania konfliktów
 Kompetencje techniczne – wiedza
merytoryczna w określonym zawodzie
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Rozkład kompetencji na różnych
poziomach kierowania


Poziom III
koncepcyjne
społeczne
techniczne

Rozkład kompetencji na różnych
poziomach kierowania


Poziom II

koncepcyjne
społeczne
techniczne
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Rozkład kompetencji na różnych
poziomach kierowania


Poziom I
koncepcyjne
społeczne

techniczne

Strategiczne znaczenie czasu


Precyzyjne formułowanie celów i zadań



Upewnienie się, że Twoi ludzie dobrze
zrozumieli zadanie i potrafią je wykonać



Realizm w ustalaniu czasu potrzebnego do
wykonania zadania
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Strategiczne znaczenie czasu


Usprawnianie komunikacji międzyludzkiej
w zespole



Uczenie punktualności i słowności



Unikanie stale wydłużonego czasu
wykonywania zadań

Czas to pieniądz
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Zarządzanie czasem
Im wyższe stanowisko kierownicze, tym
więcej czasu należy poświęcić na
organizowanie przyszłości
 Zaznajomić się z fizjologiczną aktywnością
człowieka
- Największa sprawność 9-11 rano
- 17 po południu kryzys
- Cudowna drzemka 


Organizacja czasu pracy
Sprawy ważne

Sprawy nieważne

Sprawy pilne

Sprawy niepilne
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Kiedy kierownik ma mało pracy?


Kiedy zespół jest kompetentny i
samodzielny

Kiedy kierownik jest autorytetem?


Kiedy posiada odpowiednią wiedzę i…



Kiedy jest sympatyczny
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CECHY SPRAWNEGO
ZARZADZANIA:


sztuka współdziałania z zespołem,



umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi,



umiejętność budowania miłej atmosfery w zespole,



wzmacnianie lojalności członków zespołu



dbanie o podnoszenie umiejętności ludzi w swoim
zespole

Co decyduje o sukcesie zespołu?
Najważniejsi są LUDZIE
 Najrzadszym zasobem w każdej
organizacji na świecie są NATURALNI
LIDERZY
 Nie każdy dobry SZEF może być liderem
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Dziękuję za uwagę!
Magdalena Wilman
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