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Czy liderzy
mają 
kluczowe
znaczenie?

Często wyspecjalizowani pracownicy kwestionują wpływ roli lidera. Szczególnie w 

środowiskach technicznych spotykamy się z pytaniem: czy menedżerowie, liderzy 

rzeczywiście tworzą wartość dodaną? 

Rygorystyczne metody badawcze dają jednoznaczną odpowiedź.
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Istnieje wiele 
badań, które 
potwierdzają 
tezę: lepsi 
menedżerowie 
zapewniają 
lepsze wyniki.

„ n n ró

postrz ar k

k y n ra wa

„prawdziw ra y” Ale kiedy z

analityków Google zac bada wart rów 

w ramach projektu Oxygen, stosuj c te same 

u ywa w swoic ch, ok e 

sceptycy nie mieli racji. Ba ne z ankiet 

pracowniczych, przegl dów wy

podw pych wywiadów, z badawczy 

i kluczow yw na or 6.

Br roni zny kr aty

opar zy wyma z k

sk t zn wdr  Badanie profesora 

Ethnana Molicka z Wharton School of 

sumarycznie 854 gier, który generow

miliardy rocznego przychodu. Wyniki ba

wyk rost, e mened ero redniego 

kreatywnych, innowacyjnych i 

opartych na wiedzy br ch. Jak ra 

odpowiedzialnego za proces projektowania 

stano 7,4% zró cowania dochodów, a 

jak ra odpowiedzialnego za produk

gr 2,3%. Prawie 30% sukcesu nowej 

gry b korelowane z kompetencjami 

dwóch k cych procesem jej tworzenia 

mened erów. Badanie t k e, e 

zró cowanie w ród mened eró redniego 

szczebla ma szczególnie du yw na wyniki 

którym przypisano role innowacyjne7.

call center. Poniew ka dy praco

rednio czterech kierowników / prz o onych 

rocznie, mo we b kr ywu 

dobrego kierownika w poró o. 

Z ned era dobrym 

z ksz roduktywn tych samych 

c ków z 3%. T c

wzrost zapewniany przez wiele kosztownych 

inwestycji w IT to równie kszy wzrost 

w ny przez dodanie dodatkowego 

pracownika do z (11%)8.

Istnieje wiele innych badań, które potwierdzają 

tezę: lepsi menedżerowie zapewniają lepsze 

wyniki.

Zespół z Graduate School of Business 

w Stanford zmierzył dzienną wydajność 23 878 

pracowników raportujących do 1 940 liderów 

w ciągu pięciu lat od czerwca 2006 do maja 2010, 

co dało prawie sześć milionów pomiarów 

wydajności ich pracy. Pracownicy pochodzili 

rutynową pracę przy komputerze, np. operatorzy

kas detalicznych, agenci linii lotniczych i pracownicy 

z różnych 
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Samoświadomośći dojrzałość

Liczą się ludzie

Leading

Lider, Menadżer, Head of, Produkt Manager, itp. Nasz program wzmacnia 

odpowiedzialność za zespół lub grupę ludzi, z którymi pracuje, a nie nazwa 

stanowiska. Praca dobrego lidera realizuje się relacjach z współpracownikami.

Skuteczne prowadzenie innych do celu wymaga od lidera świadomości własnego 

potencjału, przekonań, celu i kontekstu, w którym działa. Dlatego kładziemy duży 

nacisk na budowanie spójności wewnętrznej lidera.

Zespół to grupa ludzi, którą jednoczy współzależy cel. Jesteśmy głęboko 

przekonani, że lider powinien postrzegać zespół przez pryzmat indywidulanego 

potencjału każdej z osób. Dlatego wspieramy liderów w zdobywaniu umiejętności 

skutecznego włączania, każdego członka w działania zespołu. Taka postawa 

prowadzi do synergii, która przenosi jakość pracy na wyższy poziom. 

Liczą się ludzie

Samoświadomość i dojrzałość

Inclusive
leadershipInclusive leadership

Słowa, które 

skutecznego 

lidera

Argumenty naukowe. Lider, który tworzy dobre relacje z współpracownikami, sprawia, 

że są oni zdrowsi, szczęśliwsi9, realizują większe kariery10. Lepiej funkcjonują11, podejmują 

większy wysiłek12, są bardziej innowacyjni13, bardziej odporni podczas zmian14, rzadziej 

odchodzą15 i lepiej reagują na informacje zwrotne16.
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Powtarzalność

Społeczność

Winning

Biznes to sport zespołowy. Uważamy, że zdaniem lidera, podobnie jak trenera w 

sporcie drużynowym, jest wygrywanie, czyli zespołowe osiąganie postawionego 

celu. Praca zespołowa istnieje przecież wokół „czegoś”, nad czym Twój zespół 

pracuje. 

To naszym zdaniem miara posiadanych kompetencji. Dlatego pomagamy liderom 

w osiąganiu powtarzalnych sukcesów z prowadzonymi zespołami. Nie ocenia się 

dobrze trenera sportowego, który sięgając po mistrzostwo, w następnym sezonie 

ratuje się przed spadkiem. 

Skuteczność, która cechuje dobrych liderów, to nie skutek magicznego 

zaklęcia, a powtarzalność ich sukcesów to nie szczęście. Wierzymy głęboko w 

procesy i metodyki, które wspierają lidera w codziennym działaniu. Połącznie 

indywidualnego potencjału, wiedzy i silnych stron lidera ze sprawdzonymi 

rekomendacjami pozwala osiągać cele z różnymi zespołami.

Społeczność

Powtarzalność

Procesi metodykaProces i metodyka

Argumenty naukowe. Badanie na Uniwersytecie Stanforda17 stwierdziło 13-procentowy 

wzrost produktywności, gdy kiepskich menedżerów wymieniono na świetnych. 

Organizacje, w których menedżerowie umiejętnie rozwijają potencjał współpracowników, 

wykazują o 21% wyższe przychody niż konkurenci18.

Tu realizujesię strategia

liczy sięzespół

Team

Generowanie przychodów, angażowanie pracowników i realizacja strategii wyrażają 

się przede wszystkim poprzez dobrze funkcjonującą pracę zespołową. Tego efektu 

nie osiąga się samoczynnie. W tym sensie skuteczność organizacji to wypadkowa 

skuteczności zespołów, które ją tworzą.

Patrząc na organizację, widzimy zespoły i liderów odpowiedzialnych za realizację 

zrozumieć, zorganizować i zmotywować ludzi do wspólnej pracy, aby zrealizować 

strategię i osiągnąć postawione cele. 

Uznając dużą rolę employer brandingu, mądrych decyzji na poziomie C-level oraz 

pochodna jakości pracy zespołu, do którego należą. Dlatego dostarczamy liderom 

narzędzia, dzięki którym mogą utrzymać zwyciężający skład swojego zespołu.

Liczy się zespół

Tu realizuje się strategia

Wysoka formaorganizacjiWysoka forma organizacji

Argumenty naukowe. Zespoły zmotywowane są bardziej kreatywne19, 

współpracujące20, wydajne21, skoncentrowane22 i zdecydowane23. Lepiej radzą sobie z 

rozwiązywaniem problemów24 25, rzadziej są nieobecni 

26.
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Leading
a Winning
Team
ja o
proces
Ucz awsze procesem, a nie zdarzeniem! Zdobywanie nowej wiedzy, 

ro nych zachow aw i preferencji wymaga 

procesu27. Dlatego ró norodne aktywn tórymi wspieramy liderów i mened erów 

w ramac Leading a Winning Te recyzyjnie zaprojektowane w 

formie proc my w nim ka dego uczestnika. 

Nasz bazuje na dwóch wiod cych nurtach naukowyc cych 

kutecznym uczeniem. Pierwszym z nich jest paradygmat „ucz zez 

na m”28. Opieram k e na strategiach uczenia poznawczego, 

przy ych sytuacjach29. 

ki takiej formie uczestnicy zdobyw ksz roz zywania 

problemów krytycznego my byw aw pomagaj cych im 

dostrzec rzeczy, któryc formie.
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O3O2O1
Komunikacja to Twoja Praca (KTTP)

Widzi swoje zadanie przez pryzmat 

O1

O2
O3
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O3

O1

Wdr kom nda
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Aktywny proces 
uczenia dzięki 
różnorodnym 
formom

+

The Light Summit

+

The Light Book

+

The Light Summit

+

Podcasty z Warsztatu Lidera

+

Podcasty z Warsztatu Lidera

+

Master Class

+

The Light Summit

+

Podcasty z Warsztatu Lidera

+

Master Class

+

Master Class
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The
Light

Morgan, The Light Summit 2019
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Master 
Class 

Dzień dobry, nazywam się… i zapraszam do cyklu Master Class, który 

wyprodukowałem z Leaders Island. 

Te słowa zawsze zapowiadają spotkanie w formie wideo z wyjątkowym 

mentorem. Tak jest np. w przypadku cyklu Understanding HUMAN 

NATURE nagranego z profesorem Philipem Zimbardo, światowej 

sławy amerykańskim psychologiem, wykładowcą, pisarzem i aktywistą 

społecznym. Wiedza i doświadczenie profesora są z pewnością 

wartościowe zarówno dla menedżera w korporacji, jak i twórcy start-

-upu, a tak naprawdę – dla każdej osoby otwartej na wiedzę o sobie, o 

innych i o relacjach międzyludzkich.

Philip Zimbardo. Master Class:

Understanding Your Human Nature.



2928

The
Light Book 
The Light Book to znacznie więcej niż książka. 

To unikalne narzędzie dla liderów, nastawionych na rozwój, chcących każdego dnia pracować 

mądrzej. To 53 historie napisane przez liderów z całego świata. To propozycja dla liderów, którzy 

szukają wartościowych inspiracji, chcą w mądry sposób podnieść swoją skuteczność, wyciągać 

wnioski z doświadczeń innych, a przez to pozytywnie kształtować otaczającą ich rzeczywistość. 

„Nic w życiu nie jest tak ważne, jak to, o czym właśnie myślisz. The Light Book i zawarte w niej 

         Robert Cialdini

         profesor psychologii, ekspert w dziedzinie nauki o wywieraniu wpływu.

pochodzisz, ciągły rozwój to jedyna słuszna droga do stawania się skuteczniejszym liderem. Dzięki 

opisaniu przez praktyków różnorodnych doświadczeń The Light Book to doskonała inspiracja i 

narzędzie do rozwoju.” 

         Kusum Rawat Verma

         wiceprezes i dyrektorka ds. technologii w GE Healthcare.

„W świecie bogatym różnorodnością zamieszkujących go ludzi, ich kultur i dziedzictwa, 

promowanie różnorodności myślenia poprzez dzielenie się wiedzą i słuchanie innych nigdy nie 

było ważniejsze. Miałem możliwość wiele się nauczyć dzięki podróżom po całym świecie, ale równie 

ważne jest, by nasze umysły także mogły swobodnie wędrować.”

         Mark Gallagher

         dyrektor zarządzający w Formule 1.

„Prawdziwie szczęśliwi liderzy nie popadają w bezczynne samozadowolenie. Sprawiają, że 

rzeczy się dzieją. Szukają nowych osiągnięć, kontrolują swoje myśli i uczucia oraz rozwijają swoje 

zrozumienie świata. The Light Book jest świetnym narzędziem do promowania tego typu podejścia 

za pomocą prawdziwych historii, opisanych doświadczeń i proponowanych ćwiczeń.”

        Sonja Lyubomirsky

        profesor psychologii, autorka bestsellerów opublikowanych w 36 krajach.
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Podcast
z Warsztatu 
Lidera

To cykliczna audycja kierowana do słuchaczy, którzy chcą być lepszymi 

liderami. 

Dzięki rozmowom z doświadczonymi liderami dowiesz się, jak 

zbudować zespół gotowy do osiągania najwyższych celów, jak w 

jednostkach specjalnych zwykli ludzie tworzą niezwykłe grupy 

organizacji i pracowników. To jedynie wybrane tematy spośród 

dziesiątków intersujących odcinków. 



3332

1 2 3

!
?

Kon L adin Winnin T am jest oczy parta na rzetelnych fundamentach wiedzy. 

kognitywistyce, neuropsych ki temu jest my w stanie wy aczy  liderom mechanizmy 

ywaj ce na ich zachowania, uczucia, emocje i podejmowane decyzje. 

k warsztat a L adin Winnin T am to jednak przede wszystkim 

wiedza i do wiadcz ce od wy kowych praktyków. W trakcie spotk zekazujemy 

unikalne do wiadczenie naszych nietuzinkowych mentorów. Leading a Winning Team to spotkanie 

z do wiadczeniami praktyków, którzy b tór czestnicy 

programu. 

Do wiadczenie
wsparte
rzet

nau ow
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Józef
Kącki
Czy po ukończeniu czołowej uczelni technicznej można pójść ścieżką inna niż inżynierska? Moja 

historia pokazuje, że wykształcenie to dopiero początek drogi…

Doświadczenie liderskie zbierałem w branży IT, kierując działami PM, marketingu i professional 

services. Byłem dyrektorem zarządzającym pierwszej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie 

New Connect.

Cenię pracę z ludźmi lepszymi od siebie. Dlatego powołałem do życia przestrzeń Leaders Island, w 

której z wspaniałymi mentorami przez ostatnie sześć lat miałem możliwość wspierać ponad tysiąc 

menedżerów i liderów.

Wyznaję zdecydowany prymat praktycznego doświadczenia nad wiedzą teoretyczną. Ciekawość 

świata i bliskość w naszej globalnej wiosce najwyższej klasy liderów doprowadziły mnie do 

stworzenia fundacji Light from Leaders. Co roku w Krakowie w trakcie konferencji The Light 

Summit, której jestem kuratorem, gościmy wybitnych przywódców, przez co wzmacniamy liderskie 

umiejętności w naszym kraju.

Ważna jest dla mnie społeczna odpowiedzialność za otoczenie. Przy okazji dwóch ostatnich edycji 

The Light Summit zebraliśmy 100 000 zł na cele charytatywne. Jestem też członkiem Koalicji Liderzy 

Pro Bono, która promuje wolontariat kompetencji.

Lubię rozmawiać z ekspertami. Prowadzę podcast „Z warsztatu lidera”, w ramach którego wraz z 

zaproszonymi cenionymi praktykami wymieniamy się doświadczeniem z dziedziny zarządzania i 

przywództwa.

Po pracy zmieniam kontekst, ale pozostaję w roli lidera. Mój najważniejszy zespół to żona i czwórka 

ciekawych świata dzieci. Uwielbiam dystans 42 km 195 m – mam na koncie kilka maratonów. 

Odbyłem też kilka rejsów jako zwykły sternik jachtowy. Łącząc wodę w ruchem stawiam pierwsze 

kroki w triathlonach. 

 

Ponad 2 300 godzin poświęciłem do 

tej pory na zarządzanie ludźmi

52 000 000 000 USD – kapitalizacja 

największej spółki, z którą 

współpracowałem w Polsce
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Błażej
Pasiut
Rozwiązywanie trudnych spraw to moja specjalność.

Doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach, radzenia sobie z kryzysami 

kryzysowy. Od lat profesjonalnie wspieram innych w podejmowaniu decyzji, których stawką bywa 

ludzkie życie.

W roli mediatora sądowego pomagam stronom znaleźć optymalne rozwiązanie sporu. Umożliwiam 

Na koncie mam ponad 4 tysiące mediacji przeprowadzonych w postepowaniu sądowym i 

pozasądowym.

Swoim doświadczeniem, co stanowi nie mniejsze wyzwanie, dzielę się jako pracownik 

naukowo-dydaktyczny. Jestem autorem kursów i prowadzącym zajęcia z zakresu psychologii 

studentom takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego czy Akademia Górniczo-Hutnicza.

Mój zawód stał się moją pasją. Drugą z nich jest karate kyokushin, które określa się mianem 

drogi poszukiwania prawdy o sobie i o innych, sztuki dialogu. A ja pomagam ludziom, ucząc ich 

rozmawiać i uzgadniać wspólną prawdę zwłaszcza w sytuacjach najtrudniejszych. Udało mi się więc 

uzyskać porozumienie nawet między… pracą a hobby.

W Leaders Island od samego początku dzielę się swoim doświadczeniem, prowadząc warsztaty z 

komunikacji interpersonalnej i mediacji w biznesie. Pokazuję, jak się skutecznie porozumiewać i jak 

dzięki temu osiągać… porozumienie!

Ponad 3 000 godzin spędziłem na 

trudnych rozmowach w mediacjach 

sądowych

78 osób przy jednym stole – moja 

największa przeprowadzona 

i zakończona ugodą mediacja
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Dawid 
Ostręga
Nie jestem szkoleniowcem, „coachem” ani teoretykiem. Jestem specjalistą od budowania zespołów, 

System, IBM, SolarWinds czy SKK. Stworzyłem od podstaw cztery centra deweloperskie w Krakowie.

Przez 20 lat zdobywałem doświadczenie poza Polską z myślą o tym, aby powrócić z nim do kraju. 

Po ukończeniu studiów w Londynie nie chciałem być postrzegany wyłącznie jako informatyk. 

Pragnąłem poszerzyć osobiste horyzonty i pokazać szerszy wachlarz umiejętności managerskich. W 

tym celu przyjąłem stypendium w amerykańskim Wesley College na kierunku MBA.

mistrzów Anglii w futbolu amerykańskim. Do dziś uwielbiam łączyć te moje różne światy: sportu, 

harcerstwa i biznesu, aby przenosić między nimi różne doświadczenia i „lekcje” menedżerskie.

Poza biznesem odbudowałem drużynę harcerską, z którą uzyskałem tytuł najlepszej na światowym 

zlocie w Kanadzie. Jako zawodnik futbolu amerykańskiego byłem trzykrotnym mistrzem Wielkiej 

Brytanii i wielokrotnym kapitanem reprezentacji narodowej. Jako trener stworzyłem zespół Kraków 

Kings, z którym sięgnąłem po mistrzostwo i wicemistrzostwo Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

w zespole. Z Leaders Island łączy mnie pasja szkolenia nowego pokolenia liderów przez praktyków. 

Przez ludzi takich jak ja, którzy dzielą się swoimi sukcesami (a także porażkami), aby tworzyć 

przestrzeń dla rozwoju kolejnych przywódców w naszym kraju.

Gdy jestem zmęczony obowiązkami dyrektorskimi w Shell Energy czy prowadzeniem młodzieżowej 

drużyny Kraków Kings, wsiadam na motocykl i relaksuję umysł, zwiedzając przepiękną Małopolskę. 

Na dwóch kołach dotarłem do każdego kraju w Europie i do większości stanów USA.

1500 pracowników liczy zbudowana przeze mnie 

500 osób zaangażowanych jest w mój projekt IT 

dla IBM – największy w Europie
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Krystyna Krystyna 
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osztuje niewiele 

przew

Zmiana kiepskich mened erów na dobrych poprawia wyniki w ró nych br ch. 

Profesor ekonomii z Uniwersytetu z Gorgetown Laurie Bassi wraz z Danielem McMurrer, badaj c 

or merican Standard Companies, zmierzyli, e liderzy, którzy wyk kutec

komunik ze przekazywali informacje zwrotne, zach owacji 

i tworzyli plany rozwoju kariery, odnotowali 50% wzrost sprzeda y32. 

W sieci holenderskich supermarketów33 przeprowadzono natomiast wywiady z pracownikami 

w celu okr t zez mened erów. Sz cy pó zono 

i wykazano, y, w których liderzy aktywnie w racowali z pracownikami, odnotow

znac ksze zyski i mniejsze koszty. 

cej ba tóre mó tym samym: lepsi mened erowie zape ze 

wyniki34.

ewidentnie pok e traktowanie pracowników jak aktywów i inwestowanie w ich rozwój 

z ksza zyski w perspekty terminowej35. 

wart ach wynagrodz 2021 roku36 inwestycja w rozwój lidera poprzez program 

Leading a Winning Team to w przypadku sz owego z torz

rocznych kosztów wynagrodz racowników tworz cych ten z re zarz dzanie kosztuje 

niewiele, a daje ogr zew To tak e relaty koszt w porównaniu z narz

pracy, nie mówi c o kosztach utraconych w wynik fektywn z

37?

Kosz r r
L adin Winnin T

WynWynW agrodzenie
lidera i osób

w zespole

Utracone
korzy

Narz
pracy

Kosztytyt
zarz du Koszt programu Leading a Winning Team. 
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Leaders Island 

        Aleksandra Favero

, 

       Aleksandra Favero
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