
                                                                                              

Kurs Skuteczny Lider 

Rozdział 6 - Workbook 

Lekcja 1 

Zastanów się w jaki sposób zachowujesz się kiedy jeden z Twoich współpracowników 
popełnia błąd. 
Czy szukasz źródeł problemu/pomyłki, starasz się je zrozumieć, czy od razu skreślasz 
daną osobę i w przyszłości będziesz ją/jego postrzegał przez pryzmat tej sytuacji? 

Zastanów się, czy osoby w Twoim zespole, które mają pewne wyzwania mogą liczyć na 
Twoje wsparcie. 
Jeżeli nie, to pomyśl co można zrobić aby zacząć mocniej komunikować kwestie wsparcia 
w trudnych sytuacjach. 

Zaobserwuj, jak wygląda zaufanie zespołu względem Ciebie poprzez śledzenie małych 
sygnałów. Czy współpracownicy dzielą się swoimi wyzwaniami, czy przychodzą po 
wsparcie, czy otwarcie mówią o błędach, które popełniają. 

Lekcja 2 

Zastanów się, czy jako lider słuchasz ludzi z należytym szacunkiem, niezależnie od ich 
roli i funkcji w organizacji? 

Zastanów się czy w Twoim zespole jest przestrzeń na precedensy, tworzenie się grup. 
Jeżeli tak, to tego typu problemy staraj się zabijać w zarodku albo zrób reset sytuacji. 
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Zastanów się, z którymi osobami w Twoim zespole warto porozmawiać na temat zmiany 
ich roli lub ścieżki życiowej. 

Lekcja 3 

Zastanów się, czy następujące zachowania występują u Ciebie, co możesz zrobić aby je 
wyeliminować lub je przebudować: 
• porzucanie mocnych, 

• polityka (zagrywanie, niedopowiedzenia, ukrywanie) a merytokracja (KPI, fakty), 

• ukrywanie prawdy, 

• „mikrościemy’’ - czy dajesz przyzwolenie na niedopowiedzenia, koloryzowanie, brak 
doprecyzowania w wypowiedziach, 

• kradzież pomysłów, 

• brak egzekwowania, 

• narzucanie rozwiązań, 

• przyzwolenie na przeciętność. 

Lekcja 4 

Oceń swój styl zarządzania wg poniższego schematu i zobacz gdzie się znajdujesz: 
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Jaki jest Twój styl zarządzania? 

Jak postrzegasz swoje zachowanie? 

Gdzie jesteś w tym momencie? 

Co chciałbyś/chciałabyś poprawić? 

Lekcja 5 

brak zadań 

Lekcja 6 

Zadanie: Koło bez ściemy ( no bullshit circle) 

Zanim przeprowadzisz to zadanie w swoim zespole, zastanów się i uzupełnij: 

Ściema, którą powtarzam to ______________________________________________ 
Bo to, czego naprawdę się obawiam to ____________________________________ 
Opowiedz, kiedy narodziła się ta obawa. 

Zastanów się, w jaki sposób możesz przeprowadzić ten warsztat, przedstaw kryteria 
zachowania się podczas jego przebiegu. 
Kiedy dana osoba mówi, pozostali uczestnicy powinni  zastosować się do następujących 
zasad: 
• nie oceniać, 
• nie oferować wsparcia, 
• nie przeszkadzać (nie dopytywać), 
• nie klaskać (wprowadza dezorganizację), 
• nie rozpowiadać (poufność). 

Każdy z członków Twojego zespołu mówi po kolei, ale bez przymusu aktywnego 
uczestnictwa. Jedna po drugiej, osoby opowiadają, kiedy czują, że są gotowe (daj 5 -10 
minut na zastanowienie się). 

Ściema którą powtarzam to _______________________________________________ 
Bo to, czego naprawdę się obawiam to _____________________________________ 
Opowiedz, kiedy narodziła się ta obawa. 
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Jako formę dodatkowej pomocy możesz posłużyć się inspirującymi ilustracjami 
przedstawiającymi zwierzęta, widoki albo poniższym kontekstem: 
 

Zastanów się, którą z wymienionych masek przyjmujesz? Następnie zadaj to pytanie 
pozostałym członkom Twojego zespołu.
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