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Przywództwo - Stan 

Platon (380 pne): społeczności 
potrzebują przywódcy, 
podobnie jak łódź potrzebuje 
sternika. W Republice opisuje 
idealnego przywódcę – króla-
filozofa, miłośnika prawdy i 
mądrości. 



Przywództwo – Stan  

Niccolò Machiavelli (1513):  
Przywództwo to 
sprawowanie władzy, czyli 
skuteczne stosowanie 
strategii zapewniania 
posłuszeństwa 

 



Przywództwo – Stan  

Skąd zwierzchnik bierze władzę? 

Max Weber (1922): Typy władzy 
prawomocnej 

•Legalna 

•Tradycjonalna 

•Charyzmatyczna 

 



Przywództwo – Stan  

Skąd zwierzchnik bierze władzę? 

Max Weber (1922): Typy władzy 
prawomocnej 

•Legalna 

•Tradycjonalna 

•Charyzmatyczna = Przywództwo 

 



Przywództwo - Stan 

Ralph Stogdill (1974): Przywódca ma wywierać 
wpływ na podwładnych 

• Cechy przywódcze są wrodzone: skłonność 
do dostosowania się, czujność na społeczne 
sytua-cje i zachowania, asertywność, 
skłonność do współpracy, bycie godnym 
zaufania, wytrwałość, wiara w siebie, 
inteligencja, odporność na stres.  

• Umiejętności przywódczych można się 
nauczyć: takt, umiejętność do wyrażania 
myśli i przekonywania innych, umiejętności 
organizacyjne. 



Przywództwo - Stan 

Kurt Lewin (1939): Style 
przywódcze 

• Autokrata 

• Demokrata 

• Laissez-faire 



Przywództwo – Stan  

• Paul Hersey (1996): 
przywództwo sytuacyjne – 
efektywność różnych stylów 
jest względna i zależy od 
takich czynników jak cechy 
zespołu, rodzaj otoczenia, 
typ zadań itd. 



Przywództwo – Stan 

Zygmunt Bauman 
(2013): dwa typy 
przywództwa 

• Reprezentacja jakiejś 
grupy, społeczności 

• Wizjonierstwo, 
gotowość 
poprowadzenia innych 
w przyszłość  



 

Erich Fromm, Ucieczka od wolności 

Przywództwo – Proces 

Po co w ogóle ludziom przywódcy?.... 



Przywództwo – Proces 

Po co w ogóle ludziom przywódcy?.... 
 
Trzeba zebrać wiele opowieści o 
przywództwie, dowiedzieć się, kto 
przywódcą zostaje, kiedy, w jakim celu. 
Czy przywództwo to zawsze to samo? 
Czy jest osobą, czy rolą, która się gra? 
Czy gra się ją samemu czy razem z 
innymi? Tyrania – czy wyzwolenie? 
Tym wszystkim zajmuje się nauka o 
przywództwie traktowanym jako proces, 
czyli jako opowieść o tych wszystkich 
zagadnieniach… 



Przywództwo – Proces 

Manfred Kets de Vries 
(2003): uczmy się 
zarządzać od bohaterów – 
wątki w opowieściach – od 
Aleksandra Wielkiego po 
Percy’ego Barnevika; 
uczmy się z ich sukcesów, 
ale przede wszystkim – 
uczmy się z ich słabości, 
porażek,  błędów 



Przywództwo – Proces 

Jak przywódca sprawuje władzę?  
Michel Foucault  (1980): Władza 
jako dyskurs; władza określa 
język i wyznacza poprzez niego 
kryteria normalności; wiedza jest 
władzą i vice versa, władza jest 
relacją co najmniej dwustronną, 
jest wykonywana raczej niż 
posiadana; jest wszechobecna i 
przenika wszelkie zjawiska 
społeczne. 

 



Przywództwo – Proces 

Skąd przywódca bierze władzę?  

Pierre Bourdieu (1984): Kapitał 
symboliczny – właściwości takie jak np. 
prestiż, honor, prawo do bycia 
wysłuchanym są źródłem władzy. Kapitał 
symboliczny jest źródłem uznania i 
źródłem awansu. Przemoc symboliczna 
– posiadacz kapitału społecznego 
demonstruje innej osobie, że posiada 
takowego mniej. Postrzeganie użycia 
przemocy symbolicznej jako 
prawomocne jest źródłem 
podporządkowania. 



Przywództwo – Proces 

John Law (1991): Przywództwo to relacja 
wzajemna 
• władza do (power to) – by robić rzeczy 
• władza nad (power over) – by kontrolować 
innych ludzi, struktury i zasoby 



Przywództwo – Proces 

W jaki sposób władza jest 
realizowana?  

Bruno Latour (1986):  

władza rozprowadzana jest w 
systemach społeczno-
technicznych przez translację 
czyli tłumaczenie, aktywny 
proces przenoszenia i 
nadawania znaczeń przez 
aktorów społecznych.  

 



Przywództwo - Proces 

Barbara Czarniawska i Rolf Wolff (1991): przywódca 
to symboliczna postać oferująca możliwość 
kontrolowania przeznaczenia.  

Przypisuje się mu siły sprawcze, które często w 
rzeczywistości są rozproszone między wiele osób i 
artefaktów, udziela jakby swej twarzy rozmaitym 
wydarzeniom i procesom. 

„Przywódcy pełnią rolę symboli reprezentujących 
osobisty związek przyczynowy”. 

 



Leadership is seen as symbolic 
performance, expressing the 
hope of control over destiny, 
management as the activity of 
introducing order by 
coordinating flows of things 
and people toward collective 
action, and entrepreneurship as 
the making of entire new 
worlds.  



Przywództwo – Proces 

Mats Alvesson (2013): 
Przywództwo to narcystyczna 
fasada współczesnego 
menedżera; dzisiejsze 
organizacje produkują 
pustkę,a zarządzający nimi  
odżegnują się od 
odpowiedzialności 
„sztuczkami” takimi jak 
gwiazdorskie przywództwo 



Etyka przywództwa (proces) 

Yiannis Gabriel (2015) – 
istnieją dwa rodzaje 
przywództwa: 

• Etyka sprawiedliwości – 
archetyp ojca 

• Etyka troski – archetyp 
matki 

Przywódca może być 
ojcowski – porządkujący, 
lub matczyny – troskliwy. 

Isis i Horus 



Troskliwy szef (proces) 

• The caring leader 
(Yiannis Gabriel, 2015) – 
przywództwo to 
powołanie do tego, by 
opiekować się innymi, 
troszczyć o nich 



Przywództwo poza Centrum 

Practical Wisdom, Leadership and Culture: Indigenous, Asian and Middle-Eastern 
Perspectives (2020) 

Editors: Ali Intezari, Chellie Spiller, Shih-Ying Yang 
Introduction: Introducing "Practical Wisdom, Leadership and Culture: Indigenous, Asian, 

and Middle-Eastern Perspectives"; 
Section I: The Indigenous Perspective; 
Chapter 1: Ecological Sustainability and Practical Wisdom from the Maasai and Hadza 

Peoples in East Africa; 
Chapter 2: The Wisdom of Inclusion: Māori leadership and management practices that 

make a world of difference;  
Chapter 3: The Wisdom of Differentiating between Indigenous Leader and Indigenous 

Leadership; 
Chapter 4: Native American Transplanar Wisdom: A Pragmatic View and Application;  
Chapter 5: Conceptions of Wisdom in Rural Uganda: A Different View of What’s Important 

in Life; 
Section II: The Asian Perspective; 
Chapter 6: Fostering Contemplative and Spiritual Growth: Revisiting Confucianism and 

Wisdom Learned from T’oegye Yi Hwang for Educators; 
Chapter 7: Personal Wisdom as Reflected in the Vietnamese Classic Literature: The Tale of 

Kieu; 
Chapter 8: On Endeavor-based Wisdom: An East Asian Confucian Perspective in a 

Polycultural World; 
Chapter 9: Wisdom: A Philippine Perspective; 
Section III: The Middle Eastern Perspective; 
Chapter 10: Practical Wisdom in Ancient Iran; 
Chapter 11: The Concept of Wisdom in the Arab-Islamic Traditions; 
Chapter 12: The Wisdom of Good Thought and Deed: The Persian Perspective; 
 



https://www.youtube.com/watch?
v=rUESq0WcgHM   

https://www.youtube.com/watch?v=rUESq0WcgHM
https://www.youtube.com/watch?v=rUESq0WcgHM

