
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

Stowarzyszenie ARID 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

PRZYWÓDZTWO 

Przywództwo rozumiane jest jako zdolność wpływania na zachowanie pracowników w 
celu osiągnięcia określonych celów. Przywództwo opiera się na autorytecie konkretnej 
osoby akceptowanym przez pracowników. Przywództwo wiąże się z planowaniem 
kierunku działań, wypracowywaniem wizji przyszłości oraz kształtowaniem działań 
ludzi. W przywództwie bardzo ważne jest posiadanie takich umiejętności, jak 
motywowanie i inspirowanie ludzi czy wyzwalanie energii w zespole. Przywództwo jest 
niezbędne w procesie tworzenia zmian i osiągania wyników. Dobrze jest wiedzieć, że 
przywództwo wynika z umiejętności wpływania na innych, a nie z autorytetu czy 
władzy. Dobry lider wykorzystuje zdolność wpływania na innych, aby organizować i 
maksymalizować wysiłki innych. 

KOMPETENCJE: 

▪ Stosowanie przywództwa w miejscu pracy.
▪ Poprawa produktywności zespołu.
▪ Rozwój umiejętności wpływu społecznego.

CELE: 

▪ Dostrzeganie różnic między przywództwem a zarządzaniem.
▪ Rozumienie roli wpływu społecznego w przywództwie.
▪ Poznanie cech dobrego lidera.
▪ Dostrzeżenia trudności związanej z pełnieniem roli przywódcy.
▪ Poznanie różnych stylów przywództwa.

REZULTATY: 

▪ Rozwijanie przywództwa w pracy.
▪ Realizacja cech dobrego lidera w zespole.



▪ Wykorzystywanie inteligencji społecznej w organizacji pracy zespołowej.
▪ Wykorzystywanie inteligencji społecznej w maksymalizacji efektów pracy.

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Katarzyna Wojtanowicz
▪ Krótka biografia: Posiada tytuł doktora nauk społecznych. Jest mediatorem,

psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych i przywództwa. Certyfikowany
opiekun pracy socjalnej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w służbie
społecznej i zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

▪ Stanowisko: Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

▪ Firma: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest katolickim uniwersytetem
z siedzibą w Krakowie. Uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na
sześciu wydziałach: filozofii, teologii, historii i dziedzictwa kulturowego, nauk
społecznych, prawa kanonicznego i na wydziale zamiejscowym w Tarnowie (teologia).

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Bibliografia: 

 Improving organizational effectiveness through transformational leadership. B.
Bass, B.J. Avolio (1994).

 What is Leadership?

https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-
leadership/#1ef374375b90

 Przywództwo.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo

Wideografia: 

 How to Establish Yourself as a Leader – 9 Leadership Tactics

https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8

 HOW TO BE A LEADER – Motivational Speech By Simon Sinek

https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4

https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/#1ef374375b90
https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/#1ef374375b90
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo
https://www.youtube.com/watch?v=R2qu_j6GAG8
https://www.youtube.com/watch?v=urrYhnaKvy4


 Jordan Peterson’s guide to leadership

https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

https://www.youtube.com/watch?v=XWVwFVgA4b4
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