
Kurs Skuteczny Lider 

Rozdział 3 - Workbook 

Lekcja 1 - brak zadań 

Lekcja 2 

Po co istnieje Twoja firma/zespół i dlaczego chcesz robić to co robisz? 

Pomyśl o swoich ideach, co chcesz sprzedać, jako lider, w swojej firmie, w swoim zespole; 
co chcecie wspólnie zrobić; dlaczego istniejecie? 

Lekcja 3 

Zadanie: analiza interesariuszy (osoby będące wokół Ciebie) 

Wypisz: 

•  jacy ludzie są w Twoim otoczeniu 

• jakie mają interesy 

• jak może to wpłynąć na Twój cel 

Lekcja 4 - brak zadań 



Lekcja 5 

Zadanie 5 x dlaczego: pozwala zrozumieć motywacje i źródła decyzji oraz zachowań, 
Twoje i Twoich współpracowników, oraz rozpoznać sedno problemu. 

Lekcja 6 

Narzędzia poszerzania świadomości: 

• Dobre pytania -> zadawanie konkretnych pytań sobie i innym może zmienić    
zrozumienie sytuacji 

• Skupienie, czas -> znajdź czas na wypisanie co zrobiłeś/aś w danym tygodniu; jaka 
była konfliktowa sytuacja; jakie wyciągnąłeś/aś z niej wnioski; jak się zachowałeś/aś i 
dlaczego w ten sposób 

Przeanalizuj konkretne zachowania/sytuacje aby następnym razem nie popełniać tych 
samych błędów. 

Regularnie zapisuj rozmaite trudne sytuacje w biznesie, w życiu codziennym, w 
interakcjach z innymi ludźmi aby móc się do nich odwołać. 

• Terapia i coaching  

• Samodzielna refleksja 

Lekcja 7 

Zadanie: zrozum swój styl liderski! 

Przygotuj opis -> Ja, lider, w trzech krokach: 

1. wizja -> do czego inspirujesz, zdefiniuj jak chcesz zmienić rzeczywistość; wymień 
konkretne kwestie; narysuj swoją wizję rzeczywistości; napisz swój manifest lidera, 
którym będziesz mógł podzielić się z zespołem 

2. odpowiedzialność -> jak ją dajesz i bierzesz; opisz jakie kwestie uważasz, że 
oddajesz i jak to robisz; jakimi sposobami oddajesz lub bierzesz odpowiedzialność; 
gdzie znajduje się granica 



W skali od 0 - 100, gdzie dzisiaj znajduje się Twój poziom delegowania zadań? 

Jakie elementy chciałbyś/chciałabyś zmienić? 

Co chciałbyś/chciałabyś robić inaczej? 

Co przeszkadza Ci realizować cele i w jaki sposób możesz to zmienić? 

3. wsparcie -> ile czasu poświęcasz swojemu zespołowi; w jaki sposób interesujesz się 
jego rozwojem i pomagasz w osiąganiu celów 

W skali od 0 - 100 jak bardzo wspierasz ludzi? 

Opisz w jaki sposób to robisz. 

Co zrobiłbyś/zrobiłabyś inaczej aby według siebie być lepszym liderem? 

Cel -> stworzenie karty Twojego stylu liderskiego, która da Ci obraz obszarów do pracy i 
możliwość podzielenia się z członkami zespołu. 


