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Wprowadzenie 

Przywództwo polityczne, w porównaniu do innych rodzajów przywództwa, jest 

zjawiskiem szerszym, bardziej złożonym wewnętrznie i bardziej zróżnicowa-

nym1. Jak twierdzi Edinger2, studia zajmujące się tym zjawiskiem łączą je 

z  koncepcjami: władzy, wpływu, posłuszeństwa, autorytetu oraz kontroli, 

i  robią to w mylący, a nawet sprzeczny sposób. Samo znaczenie liderów w po-

lityce też bywa relatywizowane, chociaż za Edingerem3 można zadać pytanie  

– nie czy, ale jak dużą rolę oni odgrywają i jaką mogliby odgrywać, gdyby ich 

przywództwo było profesjonalne. Realni politycy funkcjonują w przestrzeni 

sfabrykowanych wizerunków4. Rytm polityce wyznacza więc nie tylko ustrój, 

ale i praca nad wizerunkiem lidera oraz charakterem jego przywództwa, a tak-

że dostosowanie ich do oczekiwań elektoratu. Skoro – jak wynika z badań zau-

                                                           
1 U. Jakubowska, Przywództwo polityczne [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii 
politycznej, Poznań 2002, s. 82-107. 
2 L. J. Edinger, Approaches to the Comparative Analysis of Political Leadership, [w:] „Review of 
Politics” 1990, 52(4), s. 509-523. 
3 Tamże, s. 509-523. 
4 W. Cwalina, A. Falkowski, B. I. Newman, Political Marketing: Theoretical and Strategic 
Foundations, Armonk 2011, s. 129. 



146 

 

fania5 – elektorat jest w stanie zaufać biznesowi bardziej niż polityce, powstaje 

wątpliwość, co takiego mają liderzy biznesu, czego brakuje przywódcom poli-

tycznym, co sprawia, że jednym udaje się budować zaufanie do organizacji, 

a  inni mierzą się z brakiem sympatii i poparcia? Poniższy tekst jest próbą 

wskazania, na ile znajomość preferencji przywództwa w biznesie (opartych 

o teorię Golemana6) może pomóc w poszukiwaniu nowego paradygmatu 

przywództwa w sferze publicznej.  

Złożoność oraz interdyscyplinarność zjawiska, jakim jest przywództwo, 

sprawia, że w literaturze znajdujemy szereg modeli, teorii, typologii czy klasyfi-

kacji. Postrzeganie liderów tylko przez pryzmat ich przymiotów osobowościo-

wych (teorie z nurtu Great Man History) czy przez pryzmat czasu, w jakim przy-

szło im działać (teorie z nurtu Zeitgeist), ustąpiło miejsca teoriom interakcyj-

nym. Według wielu badaczy reprezentujących ten nurt7, to nie cechy lidera są 

najważniejsze, ale jego umiejętności i zdolności, które pozwalają na uzyskanie 

poparcia i utrwalenie określonej relacji ze zwolennikami (pracownikami, wy-

borcami, członkami partii, etc.). Charakter tej relacji wynika w dużej mierze od 

stylu przewodzenia lidera. Istnieje szereg klasyfikacji stylów; skrócone charak-

terystyki najważniejszych z nich zawarto w pierwszej części tego artykułu. Sta-

                                                           
5 Analiza Trust Barometer Edelman przeprowadzana w 27 państwach (w tym np. Polska, Stany 
Zjednoczone, Niemcy) wskazuje na wzrastającą różnicę w poziomie zaufania względem biznesu 
i rządów. Źródło: http://www.edelman.com/news/trust-in-government-plunges-to-historic-
low, 09.06.2014. Na przykład w Polsce zaufanie do biznesu wzrosło skokowo z 41 do 55 %, 
osiągając w 2014 roku najwyższy wynik od 5 lat,  
http://www.edelman.pl/trust/kryzys_przywodztwa/, 09.06.2014; w Niemczech zaufanie wo-
bec biznesu wynosi 57%, wobec rządu-49%; rośnie także zaufanie wobec CEO-s, czyli liderów 
w organizacjach biznesowych; https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer, 
09.06.2014. 
6 D. Goleman, Leadership that gets results, „Harvard Business Review” 2000, 78(2), s. 78-90.  
7 L. Dion, The Concept of Political Leadership: An Analysis, „Canadian Journal of Political Sci-
ence” 1968, 1(1), s. 2-17; A. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Management, 6th ed., New 
York 1996; D. G. Myers, Exploring social psychology, Boston 2007; D. Goleman, Leadership …, 
s. 78-90. 

http://www.edelman.com/news/trust-in-government-plunges-to-historic-low
http://www.edelman.com/news/trust-in-government-plunges-to-historic-low
http://www.edelman.pl/trust/kryzys_przywodztwa/
https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer
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nowią one punkt wyjścia do przedstawienia kluczowej dla tego tekstu koncep-

cji stylów przywództwa Golemana8. Nawiązuje ona do inteligencji emocjonal-

nej (IE). Pojęcie to przez ostatnie prawie dwadzieścia lat coraz częściej można 

odnaleźć w kontekście badań i analiz przywództwa. IE traktowana jest jako 

warunek, korelat lub moderator sukcesu w biznesie. Niemniej jednak analizo-

wanie przywództwa politycznego w odniesieniu do inteligencji emocjonalnej 

jest rzadkie, jeśli w ogóle obecne. Tym bardziej warto zastanowić się, na ile 

rozwój kompetencji społecznych lidera, zweryfikowany w biznesie, może zao-

wocować w świecie polityki. W tym celu najpierw należy jednak wskazać, na ile 

przywództwo biznesowe odpowiada politycznemu. Drugą część artykułu 

otwiera zatem szukanie paralel między przywództwem biznesowym i politycz-

nym. Zarówno sfera funkcjonowania publicznego, jak i politycznego rządzi się 

swoimi prawami, niemniej jednak interakcyjność przywództwa, mechanizmy 

wpływu czy zależność od marketingu czynią liderów politycznych coraz bliż-

szymi liderom biznesowym. Co więcej, punkt ciężkości w sprawowaniu władzy 

coraz częściej przenosi się z ośrodków politycznych na biznesowe. Podobień-

stwo i powiązanie obu stref stało się punktem wyjścia do adaptacji biznesowej 

teorii przewodzenia Golemana w odniesieniu do polityki9. Przedstawione 

w  drugiej części tekstu wyniki badań stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, 

na ile preferencje stylów przewodzenia, potwierdzone w świecie organizacji, 

korespondują z preferencjami ujawnianymi przez wyborców.  

Dopasowanie do potrzeb obywateli ma swój praktyczny wymiar choćby 

w kontekście kampanii wyborczych i pozycjonowania kandydatów. Jak piszą 

                                                           
8 D. Goleman, Leadership …, s. 78-90. 
9 M. Drzewiecka, W. Cwalina, What political leadership styles do we prefer? Cross-cultural 
study in Goleman’s typology of leadership, [w:] „Journal of Management and Marketing”, 
artykuł w druku. 
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Cwalina i Falkowski10, aby zaprojektować pozytywny wizerunek polityka, trze-

ba przyjąć perspektywę wyborcy. Tak więc trzecia, ostatnia część artykułu, od-

wołuje się do praktyki marketingu politycznego, podsumowując rozważania 

dotyczące przywództwa i dając wskazówki zarówno politykom, jak i zaintere-

sowanym kreowaniem oraz analizą ich wizerunku.  

 

Ramy teoretyczne 

1) Dla kogo jaki lider? Przegląd teorii stylów przewodzenia 

Precyzyjne zdefiniowanie terminu „przywództwo” jest skomplikowane  

z powodu jego interdyscyplinarnego charakteru. Konstrukt ten – poza psycho-

logią – zaadaptowały do swoich potrzeb m.in. socjologia, politologia, marke-

ting czy zarządzanie, a różni badacze zwracali uwagę na różne jego aspekty. 

Większość naukowców wydaje się jednak zgadzać, że przywództwo to rodzaj 

relacji, która zachodzi między osobą (liderem) wywierającą wpływ a tymi, któ-

rzy temu wpływowi podlegają i jako takie powinno być rozpatrywane w kate-

goriach procesu grupowego11. Tak rozumiane przywództwo jest funkcjonalną 

interakcją między oczekiwaniami społeczeństwa a osobowością lidera, efektem 

sprawdzianu autorytetu, statusu i wpływu każdego członka grupy w relacji do 

pozostałych. Za nastawieniem interakcyjnym przemawiają także zależność 

efektywności przywództwa od sytuacji oraz dwustronność relacji12. Grupa jest 

pod wpływem lidera, ale i ona wywiera wpływ na przywódcę13. Sposób, w jaki 

lider przewodzi grupie, określa się stylem lub typem przywództwa. Spośród 

                                                           
10 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005,  
s. 154. 
11 L. Dion, The Concept of Political Leadership: An Analysis, [w:] „Canadian Journal of Political 
Science” 1968, 1(1), s. 2-17. 
12 A. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Management, 6th ed., New York 1996; G. Yukl, 
Leadership in organizations. Upper Sadler River, New York 2002. 
13 D. G. Myers, Exploring social psychology. Boston 2007. 
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szeregu klasyfikacji warto wymienić te, które stanowią bazę pod interdyscypli-

narne rozważania nad skutecznością i percepcją przywództwa. 

Lewin, Lippit i White14 zaproponowali trzy style: autokratyczny, demo-

kratyczny oraz liberalny (laissez fair). Pierwszy charakteryzuje się odgórnym 

określaniem celów przez lidera, wydawaniem rozkazów i poleceń, arbitralną 

krytyką oraz większą tendencją do stosowania kar niż nagród. Drugi objawia 

się udziałem lidera w pracach grupy i zachęcaniem innych do podejmowania 

decyzji. Lider reprezentujący ten styl proponuje rozwiązania, ale nie narzuca 

ich, posługuje się także obiektywną krytyką. Przywódca o stylu liberalnym to 

z  kolei ten, który daje członkom grupy pełną swobodę, informuje tylko zapy-

tany, nie uczestniczy w pracach grupy ani jej nie ocenia. Podział Balesa i Slate-

ra15 obejmuje zorientowanie na zadanie vs. zorientowanie na ludzi, z czym 

koresponduje podział Likerta16: zorientowanie na produkcję vs. zorientowanie 

na ludzi. Te dwa wymiar pozwoliły Blake i  Mouton17 na wyznaczenie siatki 

kierowniczej, która obejmuje 81 możliwych kategorii stylu przywództwa. Naj-

bardziej wyraźnych jest pięć stylów przywództwa. Cztery z nich zajmują rogi tej 

siatki: klubowy (stawianie na relacje z ludźmi i dobrą atmosferę pracy, zgodnie 

z dewizą „miłość dla wszystkich”), zadaniowy (koncentracja na zadaniu, dyrek-

tywność i jak najmniejsze przywiązywanie wagi do człowieka), zubożały (po-

strzeganie ludzi jako leniwych i ograniczone podejmowanie jakichkolwiek ini-

cjatyw) i grupowy (wysoka troska zarówno o zadania, jak i o człowieka; łącze-

nie celów indywidualnych z grupowymi, wysokie zaufanie i szacunek). Piąty styl 

                                                           
14 K. Lewin, R. Lippitt, R.K. White, Patterns of aggressive behaviour in experimentally created 
social climates, [w:] „Journal of Social Psychology” 1939,10, s. 271-301. 
15 R. F. Bales, P.E. Slater, P.E., Role differentiation in small decision making groups 
[w:] T. Parsons (red.), Family Socialization and Interaction Processes, New York 1955, s. 47-85. 
16 R. Likert, The human organization: Its management and value, New York 1967. 
17 R.R. Blake, J.S., Mouton, An Overview of the Grid, [w:] „Training&Development Journal” 
1975, 29(5), s. 29-38. 
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ze środka siatki przypisany jest liderom „pośrodku drogi”, czyli tym, którzy ba-

lansują między wymogami produkcji a chęcią utrzymania morale ludzi. 

Jedną z najczęściej cytowanych klasyfikacji jest koncepcja Burnsa18. 

Wychodząc od koncepcji przywództwa Webera19, Burns wyróżnił styl transak-

cyjny vs. transformacyjny (oba jako rodzaje przywództwa moralnego). Liderzy 

transakcyjni to ci, którzy koncentrują się wokół wartości niedoścignionych 

(transcendentvalues), takich jak: wolność, prawo, równość oraz dobre poczucie 

ogółu. Liderów transformacyjnych cechuje szczerość, odpowiedzialność, gra 

fair i  respektowanie oczekiwań innych. U podstaw rozróżnienia tych dwóch 

typów leży wybór dewizy określającej działanie przywódcy: „cele ponad środ-

kami” lub „środki ponad celami”. Ci, którzy kierują się pierwszą dewizą, to czę-

sto liderzy z charyzmą. Jako przykłady liderów transakcyjnych McGregor Burns 

podaje: McCartheya i Roosevelta (liderzy opinii; opinion leaders), Whyte’s 

Street Corner Society (liderzy grupowi; group leaders), Jeffersona i Lenina (li-

derzy partyjni; party leaders), Johnsona (liderzy prawodawczy; legislative lea-

der) czy de Gaullle’a i Roosevelta (liderzy wykonawczy; executive leaders). 

Z  kolei wśród liderów transformacyjnych umieścił on m.in. z grupy intelektua-

listów  – Rousseau i Milla, z reformatorów – Greya, z rewolucjonistów – Castro 

i Mao, a  z bohaterów (charyzmatyków) – Kennedy’ego czy Joannę d’Arc. Typo-

logię Burnsa rozwinęli później Bass i Avolio20, wskazując, że zarówno styl 

transakcyjny, jak i transformacyjny mogą być związane z orientacją na cel. O ile 

Lewin, Lippit i White21 przekonywali, że pod względem produktywności naj-

                                                           
18 J. M. Burns, Leadership. New York 1978. 
19 M.Weber, The theory of social and economic organization, New York 1947. 
20 B. M. Bass, B.J. Avolio, Transformational leadership: A response to the critiques. [w:]  
M. M. Chemers (red.), Leadership Theory and Research, New York 1993, s. 49-77. 
21 K. Lewin, R. Lippitt, R.K. White, Patterns of aggressive behaviour in experimentally created 
social climates, [w:] „Journal of Social Psychology” 1939, 10, s. 271-301. 
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bardziej skuteczny jest styl autokratyczny, mimo iż rodzi frustrację i apatię gru-

py, o tyle inni zwracali uwagę na zależność nie tyle od celów, ile od osób, któ-

rym przychodzi przewodzić: inne przywództwo preferują ludzie kreatywni, inne 

– osoby odtwórcze22. Istotna pozostaje też rola sytuacji i kontekstu23. Jak zau-

waża Golec: Wódz czasów wojny jest kimś innym niż działacz czasów pokoju24. 

Kryzysy zwykle wymagają innych kompetencji.  

Sposób dojścia do władzy też przekłada się na charakter oraz odbiór 

przywództwa. Chociaż w systemach demokratycznych można spotkać tzw. li-

derów samozwańczych, prawomocni przywódcy zdobywają swoją pozycję le-

galnie, tzn. władzę przekazuje im legalny autorytet lub sama grupa25. Jeżeli 

 – jak twierdzi Le Bon – grupa wręcz instynktownie dąży do poddania się auto-

rytetowi26, w zyskaniu sympatii i poparcia kluczowe mogą okazać się umiejęt-

ności lidera oraz zdolność do odczytania oczekiwań odbiorców. Kompetencje 

te – według Golemana27 – gwarantuje rozbudowana inteligencja emocjonalna.  

 

2) W drodze po sympatię i poparcie: IE w przewodzeniu 

Inteligencja emocjonalna wywodzi się od inteligencji społecznej28 i jakkolwiek 

formalnie jako pierwsi zdefiniowali ją Salovey i Meyer29, to największą popu-

                                                           
22 R. J. Mouse, T. H. Mitchell, Path Goal Theory of Leadership, [w:] „Journal of Contemporary 
Business” 1974, 3, s. 81-97. 
23 F. E. Fiedler, The contingency model and the dynamics of the leadership process, [w:] „Ad-
vances in Experimental Social Psychology” 1978, 11, s. 59-112.  
24 A. Golec, Wódz i towarzystwo wzajemnej adoracji, [w:] „Charaktery”, 2003, 9,s.41. 
25 C. K. Oyster, Grupy. Poznań 2002.  
26 G., Le Bon, G. Psychologia tłumu. Warszawa 1986. 
27 D. Goleman, Leadership that gets results, [w:] „Harvard Business Review” 2000, 78(2), s. 78-
90. 
28 E.L. Thorndike, Intelligence and its uses, [w:] „Harper’s Magazine” 1920, 140, s. 227-235. 
29 P. Salovey, J. D. Mayer, Emotional intelligence, [w:] „Imagination, Cognition and Personality” 
1990, 9(3), s. 185-211. 
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larność zyskała koncepcja opracowana przez Daniela Golemana30, który przez 

inteligencję emocjonalną (IE) rozumie zdolność do sprawnego zarządzania so-

bą i relacjami z innymi. Na IE składa się pięć czynników, a każdy z nich odgrywa 

określoną rolę w efektywnym przywództwie31. Samoświadomość zapewnia 

zdolność realistycznej oceny oraz pewność siebie, które to z kolei są źródłem 

odwagi. Umiejętność radzenia sobie z emocjami pozwala adekwatnie reago-

wać w trudnych sytuacjach. Motywacja zapewnia optymizm i zaangażowanie. 

Empatia jest konieczna w budowaniu relacji z innymi, a umiejętności społeczne 

pomagają w budowaniu i  prowadzeniu grupy. Zdaniem Golemana32 inteligen-

cja emocjonalna jest warunkiem sine qua non skutecznego przywództwa. Jak-

kolwiek pogląd ten jest wciąż dyskutowany33, to wyniki badań potwierdzają, że 

IE ma związek z przywództwem, a w szczególności z transformacyjnym stylem 

przewodzenia34. 

Goleman35 w swojej koncepcji przywództwa, bazującej na badaniach 

organizacji biznesowych, wyróżnił sześć stylów przewodzenia: nakazowy 

(„Róbcie, co każę”), autorytatywny („Chodźcie ze mną”), jednoczący („Najważ-

                                                           
30 D. Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. London 1996. 
31 D. Goleman, The Emotional Intelligence of Leaders, [w:] „Leader to Leader”1998, 10, s. 20-
26; D. Goleman, What makes a leader, [w:] „Harvard Business Review” 1998, 76(6), s. 93-102. 
32 D. Goleman, What Makes a Leader?, „Harvard Business Review” 1998, 76(6), s. 93-102. 
33 L. Waterhouse, Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A Criti-
cal Review, „Educational Psychologist“ 2006, 41(4), s. 207-225. 
34 J. Barling, F. Salter, E.K. Kelloway, Transformational leadership and EI: an exploratory study, 
„Leadership & Organizational Development Journal” 2000, 21(3), s. 157-161; B. Palmer, 
M. Walls, Z. Burgess, C. Stough, Emotional intelligence and effective leadership, „Leadership & 
Organization Development Journal” 2001, 22 (1) , s. 5 – 10; L. Gardner, C. Stough, Examining 
the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers, 
„Leadership & Organization Development Journal” 2002, 23 (2), s. 68 – 78; D. Rosete, 
J. Ciarrochi, Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of 
leadership effectiveness, „Leadership & Organization Development Journal” 2005, 26(5), 
s. 388-399. 
35 D. Goleman, Leadership that gets results, „Harvard Business Review” 2000, 78(2), s. 78-90.  
 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bVKrqi2TLKk63nn5Kx95uXxjL6urUmupbBIrq%2beSa6wsUu4qrI4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunskiurq5JtqawPurX7H%2b75uo%2b4ti7iPHv5j7y1%2bVVv8SkeeyzsEiuratIr6qvSaumrkyk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&hid=8
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bVKrqi2TLKk63nn5Kx95uXxjL6urUmupbBIrq%2beSa6wsUu4qrI4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunskiurq5JtqawPurX7H%2b75uo%2b4ti7iPHv5j7y1%2bVVv8SkeeyzsEiuratIr6qvSaumrkyk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&hid=8
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niejsi są ludzie”), demokratyczny („Co o tym sądzicie?”), normatywny („Róbcie 

to, co ja – bez namysłu”) oraz wychowawczy („Spróbujcie tego”). Frazy przyto-

czone w nawiasach stanowią motta liderów stosujących dany styl. Charaktery-

styki każdego ze stylów wraz z leżącymi u ich podstaw kompetencjami IE pre-

zentuje Tabela 1. 

 
Tab. 1. Cechy stylów przewodzenia.  

Styl  
przewodzenia 

Charakterystyka stylów przewodzenia 

Cechy stylu Elementy IE 

Nakazowy 

Wymaga natychmiastowego posłuszeństwa, nie 
zachęca, nie buduje więzi, steruje odgórnie bez 
jasnych zasad i standardów oceny, nie tyle nie 
motywuje, co zniechęca innych do efektywnej 
pracy.  

motywacja osią-
gnięć, inicjatywa, 
samokontrola 

Autorytatywny 

Motywuje innych przez jasną wizję celu, cele indy-
widualne komponuje z grupowymi, wyznacza stan-
dardy, ma zrozumiałe zasady nagradzania, udziela 
informacji zwrotnych; daje ludziom swobodę.  

pewność siebie, 
empatia, chęć do-
konania zmian  

Jednoczący 

Dba o harmonię pracy w grupie, buduje więzi emo-
cjonalne z jej członkami (spotykania się także poza 
pracą), a jednocześnie zdobywa ich lojalność, roz-
mawia, udziela pozytywnych informacji zwrotnych, 
„mistrzowie w budowaniu poczucia przynależności. 

empatia, budowa-
nie relacji, zdolno-
ści komunikacyjne  

Demokratyczny 

Słucha innych, pozwala na wyrażenie własnego 
zdania i bierze ich pomysły pod uwagę; buduje zau-
fanie członków grupy, wyzwala zaangażowanie i 
poczucie współodpowiedzialności za pracę.  

współpraca, prze-
wodzenie grupie, 
zdolności komuni-
kacyjne 

Normatywny 

Wyznacza sobie i innym wysokie standardy pracy, 
obsesyjnie wręcz dąży, by było „szybciej i lepiej”; 
jeśli członkowie grupy nie nadążają, wymienia ich 
lub przejmuje ich pracę, nie udziela informacji 
zwrotnych; oczekuje, by inni sami wiedzieli, co mają 
robić.  

samoświadomość, 
motywacja osią-
gnięć, inicjatywa 

Wychowawczy 

Dba o rozwój innych, pomaga im w odkryciu moc-
nych i  słabych stron; zachęca do wyznaczania celów 
i ich osiągania, wspiera, udziela wskazówek i infor-
macji zwrotnych; akceptuje „krótkoterminowe” 
błędy członka grupy, jeśli widzi szanse na „długo-
terminowe” efekty jego rozwoju.  

rozwijanie innych, 
empatia, samo-
świadomość 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Goleman, Leadership…, s. 82-87. 



154 

 

 

Jakkolwiek sytuacja wpływa na skuteczność stylów przewodzenia (np. 

większa skuteczność liderów o stylu nakazowym i normatywnym w sytuacji 

kryzysu lub zagrożenia), to Goleman36 wskazuje, że największą sympatią i zau-

faniem grupy cieszą się liderzy, którzy umieją posługiwać się inteligencją emo-

cjonalną. Liderzy o stylu nakazowym i normatywnym są najmniej preferowani, 

podczas gdy liderzy o stylu autorytatywnym, demokratycznym, jednoczącym 

i  wychowawczym mają najlepszy wpływ na klimat panujący w organizacji (a to 

właśnie klimat – obok warunków ekonomicznych i rozwoju konkurencji 

 – wpływa na efektywność przywództwa w biznesie). Ostatnie trzy style są jed-

nocześnie najbardziej preferowane i najwyżej oceniane przez zwolenników 

lidera, przy czym styl autorytatywny jest postrzegany najbardziej pozytywnie.  

Klasyfikację Golemana37 można odnieść do wcześniej prezentowanych 

teorii stylów przewodzenia. Style nakazowy i normatywny korespondują ze 

stylem autokratycznym, zorientowanym na zadanie, czy transakcyjnym, pod-

czas gdy pozostałe cztery style odpowiadają przywództwu zorientowanemu na 

ludzi czy też przywództwu transformacyjnemu. Jak podkreśla Goleman, stoso-

wanie wyłącznie jednego stylu nigdy nie gwarantuje sukcesu. Skoro sytuacja 

w  biznesie nieustannie się zmienia, także przywódca musi być przygotowany 

na zmianę stylu kierowania zależnie od okoliczności. Należy więc dobrać od-

powiedni styl w odpowiedniej mierze, w odpowiednim czasie38. Żeby to umieć, 

trzeba dysponować IE, nad którą to jednakże – w myśl tej koncepcji – można 

pracować. 

                                                           
36 D. Goleman, Leadership…, s. 78-90. 
37 Tamże, s. 78-90. 
38 D. Goleman, Leadership that gets results, [w:] „Harvard Business Review” 2000, 78(2), s. 90. 
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O ile w sferze zarządzania organizacjami biznesowymi, w środowisku 

militarnym czy szkolnym weryfikowano wpływ inteligencji emocjonalnej na 

efektywność przywództwa39, o tyle przeniesienie IE na grunt polityki pozostaje 

właściwie niezbadane. Nie ulega wątpliwości, że przywództwo polityczne ma 

swoją specyfikę, a między partiami i firmami nie można postawić znaku równo-

ści. Niemniej jednak zarówno w sferze relacji lider polityczny – wyborcy, jak 

i  lider partyjny – członkowie partii, da się zaobserwować szereg cech wspól-

nych z przywództwem biznesowym. W ustroju demokratycznym i dobie działań 

marketingowych paralele te są tym bardziej widoczne.  

 

Adaptacja teorii Golemana w odniesieniu do polityki 

1) Leadership jedno ma imię? Przywództwo w biznesie a polityce 

Podstawowym warunkiem przywództwa politycznego jest umiejętność i możli-

wość takiego wywierania wpływu na innych ludzi, który powoduje, że z  wła-

snej woli ulegają oni władzy lidera40. Wywieranie wpływu jest cechą charakte-

rystyczną każdego przywództwa. Zarówno w świecie biznesu, jak i polityki lider 

dysponuje władzą, tzn. zdolność lidera do wywierania wpływu na innych jest 

większa niż wpływ tych innych na lidera. Tym, co różni liderów politycznych od 

biznesowych, jest większy zakres wpływu oraz zakres stosowanych środków 

władzy, chociaż i to nie musi mieć zastosowania, gdy mówimy o liderze partyj-

                                                           
39 B. Palmer, L. Gardner, C. Stough, The relationship between emotional intelligence, personali-
ty, and effective leadership, [w:] „Australian Journal of Psychology” 2003, 55, s. 140–144; 
V. Dulewicz, M. Higgs, M., Leadership at the Top: The Need for Emotional Intelligence in Organ-
izations, [w:] „The International Journal of Organizational Analysis” 2003, 11(3), s. 193-210; 
K. Cavallo, D. Brienza, Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: 
The emotional intelligence and leader-ship study, New Brunswick 2004; K. S. Law, C. S., Wong, 
L. J. Song, The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility 
for management studies, [w:] „Journal of Applied Psychology” 2004, 89, s. 483–496. 
40 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006, 
s. 151. 
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nym, a nie politycznym liderze kraju. To rozróżnienie jest o tyle istotne, że lider 

w organizacji przewodzi zespołowi podobnie jak lider polityczny 

 – swojej partii. Lider polityczny na urzędzie może odpowiadać liderowi całej 

organizacji. Zarówno w biznesie, jak i  w życiu publicznym wysoka pozycja 

w  hierarchii nie gwarantuje pozycji lidera. O  ile zarządzanie oparte jest na 

relacjach między stanowiskami, o tyle przywództwo – na relacjach między 

ludźmi41. Lider to zatem nie menadżer, podobnie jak sekretarz generalny lub 

skarbnik partii nie muszą być liderami partii, mimo dużej władzy i kontroli. 

W  dyspozycji lidera pozostaje wyznaczanie celów i zadań, motywowanie in-

nych czy kontrola wykonania. Szef firmy podobnie jak przewodniczący partii 

nie musi być liderem, choć w drugim przypadku jest to rzadsze, a w obu warto, 

by – z punktu widzenia interesów organizacji (partii) – jednak był przywódcą. 

Grupa, której przewodzi tylko nominalny lider, może się buntować, nie reali-

zować celów, opuścić organizację czy też doprowadzić do „detronizacji” lidera 

(vide: wybory wewnątrzpartyjne). 

Znajomość rynku, znajomość konkurencji, płynność finansowa, rozpo-

znanie i planowanie, umiejętność dobierania współpracowników, gotowość do 

pracy i  orientacja na cel to według Harrisa42 podstawowe warunki sukcesu 

lidera w biznesie. Nie wszystkie z nich da się w czystej formie zaadaptować do 

polityki, a jednak – jak pisze np. wieloletni burmistrz Nowego Yorku, Rudolph 

Giuliani43 – bez przygotowania, otaczania się kompetentnymi ludźmi czy profe-

sjonalnej komunikacji trudno mówić o przywództwie w sferze publicznej. Co 

więcej, lider partyjny też musi dysponować planem, znać rynek polityczny, po-

                                                           
41 T. O. Jacobs, Leadership and Exchange in Formal Organizations, Alexandria, VA 1970. 
42 H. Harris: Success and the Increasingly Global Competitive Market. Wystąpienie na 
konferencji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta: „Leadership, Education, Innovation”, 
UW, 16.05.2014. 
43 R.W. Giuliani, Leadership, London 2002, s. 51-68, 98-122, 171-206. 
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glądy i zasoby konkurencji, umieć planować i realizować cele. Zarządzanie fi-

nansami jest istotne z punktu widzenia kampanii, choć w zakresie pozyskiwa-

nia funduszy kampanii w Stanach Zjednoczonych nie da się porównać np. do 

polskiej. Dofinansowanie partii z budżetu sprawia także, że liderzy polityczni 

pozostają w mniejszym stopniu zależni od wyników ekonomicznych. Ich sukces 

dyskontowany jest nie w postaci wyniku finansowego, a wyborczego. I o ile 

w korporacji o przedłużeniu kontraktu z liderem decyduje jego efektywność, 

o  tyle wygrana polityka może – bardziej niż od jakości jego pracy – zależeć od 

tymczasowej popularności. Poza poparciem członków własnej organizacji (par-

tii) liderzy polityczni muszą więc zapracować na poparcie wyborców. Praca ta 

coraz częściej przypomina jednak walkę o konsumenta, czemu sprzyja media-

tyzacja polityki i rozwój narzędzi marketingowych. Naturalnie można pokusić 

się o analogię, w której porównamy towar z człowiekiem. Reklama w marke-

tingu konsumpcyjnym odpowiadałaby tu kreowaniu wizerunku w marketingu 

politycznym, opakowanie – wyglądowi, dystrybucja – opinii, sytuacja rynkowa 

– otoczeniu kandydata, jakość – umiejętnościom, wartość – autorytetowi, 

marka – tytułowi, a cena produktu – wynagrodzeniu polityka44. Niemniej jed-

nak, takie podejście bardziej odpowiada starszym koncepcjom sprzedaży niż 

współczesnemu marketingowi politycznemu45. Posłużyć się tu można wypo-

wiedzią Natalii de Barbaro, która w 2005 roku pracowała przy kampanii prezy-

denckiej Donalda Tuska. Na pytanie: Czym różni się marketing proszku do pra-

nia od marketingu politycznego?, odpowiedziała: Tym, czym człowiek od prosz-

ku do prania. Człowiek nie jest mydłem46. Można wykreować kandydata-

                                                           
44 W. Gałązka, A. Krywicki, Nie wystarczy być… czyli od zera do lidera, Wrocław 2004, s. 71. 
45 W. Cwalina, A. Falkowski, A. Marketing polityczny …, s. 154. 
46 K. Korwin-Piotrowska, To będzie lepszy kraj (wywiad z Natalią de Barbaro), [w:] Sukces 2005, 
11, s. 23. 
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produkt, ale polityk taki raczej nie będzie liderem47. Inną kwestią pozostaje 

prezentacja wizerunku lidera i pozycjonowanie zarówno kandydata, jak i pro-

gramu partii na tle konkurencji. Zabiegi stosowane w marketingu politycznym 

w dużej mierze odpowiadają tym z marketingu konsumenckiego. Rozpoznanie 

potrzeb i dostosowanie przekazu stają się kluczem. Zarówno lider polityczny, 

jak i biznesowy musi mieć świadomość dostępnych środków i umiejętność za-

rządzania ludźmi i instrumentami, nawet jeśli nie są one tożsame dla obu sfer. 

Zasady wywierania wpływu pozostają bardzo podobne, co widać choćby po 

nazywaniu jednych liderów dyrektywnymi i zadaniowymi, innych – demokra-

tycznymi. Teorie zarządzania odbijają się w języku polityki, a mechanizmy 

sprawowania władzy (czy przez strach czy przez zaufanie) pozostają  

uniwersalne. 

Utrzymujące się przez lata przekonanie, że rytm życia publicznego zale-

ży wyłącznie od decyzji politycznych sensu largo weryfikuje także praktyka po-

dejmowania decyzji i wyboru liderów politycznych. Przywództwo polityczne nie 

tylko jest podobne do przywództwa w biznesie, ale bywa od tego drugiego 

zależne. Widać to choćby po kampanii w Stanach Zjednoczonych, gdzie kandy-

daci zabiegają o  jak największe wsparcie (finansowe) liderów biznesu48. Jak-

kolwiek przywódcy polityczni stojący na czele państw to strategiczni aktorzy: 

określają działania rządu i wpływają na politykę wewnątrzkrajową i międzyna-

rodową49, liderzy biznesowi też mają w niej swój udział. Lobbing, konsultacje 

społeczne, misje dyplomatyczno-gospodarcze to tylko niektóre z przykładów 

                                                           
47 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 178-180. 
48 A. Gierzyński, The promise and futility of American campaign financing. [w:] D.W. Johnson 
(red.), Routledge Handbook of political marketing 2009, s. 151-165; D. D. Roscoe, S. Jenkins, 
S. Meta-analysis of campaign contributions’ impact on roll call voting, [w:] „Social Science 
Quarterly” 2005, 86(1), s. 52-68. 
49 M. G., Hermann, J.D. Hagan, International Decision Making: Leadership Matters, Foreign 
Policy, 1998, 110, s.124-137. 
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przenikania się obu rodzajów przywództwa. Sposób funkcjonowania liderów 

w  życiu publicznym zależy więc zarówno od tradycji demokratycznej, jak 

i  krzyżujących się interesów, czy mediów. Dwa ostatnie elementy sprawiają, że 

coraz więcej zasad ze środowiska biznesowego przenika do środowiska poli-

tycznego. Umiejętność rozpoznania pewnych wzorców może pomóc liderom 

politycznym efektywniej zarządzać własnymi organizacjami (partiami), projek-

tować rozwiązania wychodzące poza partie oraz odnaleźć drogę do zaufania 

wyborców.  

 

2) Polityk inteligentny emocjonalnie? Preferencje stylów przewodzenia 

Goleman swoją koncepcję oparł na wynikach badań szeregu firm50. Chcąc 

sprawdzić, na ile style przewodzenia zaproponowane przez niego są rozpo-

znawane w świecie polityki, zaprojektowano badania, których wyniki przed-

stawiono poniżej. Wyniki wskazują, że jakkolwiek wyborcy są w stanie przypi-

sać sześć stylów (nakazowy, autorytatywny, jednoczący, demokratyczny, nor-

matywny oraz wychowawczy) do sfery polityki, to model ich percepcji nie musi 

być symetryczny z modelem percepcji w biznesie. Wyborcy – podobnie jak 

pracownicy korporacji – preferują za to liderów o rozbudowanych kompeten-

cjach społecznych, najmniejszą sympatią darząc tych, którzy wymagają na-

tychmiastowego posłuszeństwa i nie budują poczucia wspólnoty (styl nakazo-

wy). Obraz percepcji i preferencji może się różnić zależnie od stopnia dojrzało-

ści demokracji.   

                                                           
50 D. Goleman, Leadership…, s. 78-90. 
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Preferencje stylów przewodzenia w Polsce i Szwajcarii51 

Cel badania 

Celem badania było sprawdzenie: 1) na ile style przewodzenia z koncepcji Go-

lemana52 są rozpoznawalne w sferze polityki (w odniesieniu do liderów bez 

nazwisk i partyjnej afiliacji), 2) jak wygląda obraz preferencji stylów przewo-

dzenia, 3) czy obraz ten różni się zależnie od dojrzałości demokracji (Polska, 

która odzyskała demokrację w 1989 roku, konstytucja z 1997 roku, członek 

Unii Europejskiej vs. Szwajcaria o długoletniej tradycji republikańskiej, konsty-

tucji z 1848 roku i unikalnym systemie politycznym oraz największą liczbą refe-

rendów na świecie).  

 

Procedura 

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem Internetu na 136 obywatelach 

Szwajcarii (64 kobiety i 72 mężczyzn, średnia wieku: 27,5 lat) i 178 obywate-

lach Polski (84 kobiety i 94 mężczyzn, średnia wieku: 32,6 lat). Badani byli lo-

sowo przypisywani do jednej z sześciu grup, tak że każdy otrzymywał opis lide-

ra politycznego, który charakteryzował się określonym stylem przewodzenia 

(adekwatnie do sześciu stylów Golemana). Nie podawano ani nazwiska lidera, 

ani partyjnej afiliacji. Opis rozpoczynała formuła: „X jest liderem jednej z  pol-

skich/szwajcarskich partii politycznych”. Po zapoznaniu się z opisem badani 

mieli m.in. za zadanie określić danego lidera na skali dyferencjału semantycz-

nego (14 par przymiotników, np. otwarty na świat-prowincjonalny, szczery-

nieszczery), co pozwoliło na określenie percepcji stylów przewodzenia. Do 

sprawdzenia preferencji stylów przewodzenia służyło pytanie: Czy w sytuacji 

wyborów parlamentarnych byłby Pan/Pani skłonny poprzeć tak zarządzaną 
                                                           
51 M. Drzewiecka, W. Cwalina, What political leadership styles… 
52 D. Goleman, Leadership…, s. 78-90. 
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partię – niezależnie od jej programu politycznego i orientacji? Badani odpo-

wiadali na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie”, 5 – „zdecydowanie 

tak”.  

 

Wyniki 

W oparciu o wymiar skuteczności (kompetencja, ambicja, etc.) i wspólnotowo-

ści (ciepło, kooperacja, etc.)53 opracowano mapy percepcyjne stylów przewo-

dzenia dla Polski i Szwajcarii. Jak się okazało, Polacy i Szwajcarzy mają spójny 

obraz liderów o stylu wychowawczym (wysoce skuteczny i wysoce wspólnoto-

wy) oraz demokratycznym (wysoce wspólnotowy i dosyć skuteczny). Pozostałe 

style w obu krajach postrzegano inaczej. Analiza preferencji stylów przewo-

dzenia wskazała, że w obu państwach najmniej preferowani liderzy to ci, którzy 

stosują styl nakazowy. Polacy najbardziej preferowali liderów autorytatyw-

nych, wychowawczych i jednoczących, podczas gdy Szwajcarzy wskazywali na 

liderów demokratycznych bardziej aniżeli na liderów autorytatywnych, naka-

zowych czy normatywnych. Wyjaśnieniem różnic mogą być zarówno odmienny 

stopień dojrzałości demokracji i  system polityczny, jak i różnice motywacji przy 

wyborach politycznych. Na przykład Polacy w państwie wymagającym rozwoju 

stawiają na lidera z wizją-styl autorytatywny; Szwajcarzy w państwie stabiliza-

cji, dążący do „utrzymania kursu” i  przyzwyczajeni do demokracji partycypa-

cyjnej wyrażanej przez referenda, stawiają na lidera, który słucha innych – styl 

demokratyczny. Inną interpretację wyników nasuwa podział kultur zapropo-

nowany przez Hofstede54. Preferencje Szwajcarów, dotyczące lidera o stylu 

                                                           
53 A. E. Abele, B. Wojciszke, Agency and  Communion from the Perspective of Self Versus Oth-
ers, [w:] „Journal of Personality and Social Psychology” 2007, 93 (5), s. 751-763. 
54 G .Hofstede, Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply a broad, 
[w:] „Organizational Dynamics” 1980, 9, s. 42-63; G. Hofstede, Management scientists are 
human, [w:] „Management Science” 1994, 40, s. 6. 
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demokratycznym, można by uzasadnić ich kolektywizmem. Kultura indywidua-

listyczna, do której po przemianach demokratycznych zaczęli dążyć Polacy, 

odzwierciedlałaby się z kolei w ich preferencjach lidera autorytatywnego jako 

przywódcy, który motywuje przez cele i daje swobodę. Uzasadnienie to zbliża-

łoby model uzyskanych preferencji do wyników badań GLOBE55, poświęconych 

przywództwu i różnicom międzykulturowym. 

 

Preferencje stylów przewodzenia w Polsce i Gruzji 

Cel badania  

Celem badania było sprawdzenie: 1) na ile style przewodzenia z koncepcji Go-

lemana56 są rozpoznawalne w sferze polityki (w odniesieniu do liderów real-

nych i idealnych), 2) jak wygląda obraz preferencji stylów przewodzenia, 3) czy 

obraz ten różni się zależnie od dojrzałości demokracji (Polska vs. Gruzji o krót-

kiej tradycji demokratycznej), 4) na ile percepcja i preferencja stylów przewo-

dzenia ujawniana przez wyborców koresponduje z percepcją i preferencjami 

mediów (dziennikarze polityczni jako opinion leaders, tj. liderzy opinii).  

 

Procedura 

Badanie przeprowadzano za pośrednictwem Internetu oraz metodą tradycyjną 

face to face. Wstępne dane bazują na 156 obywatelach Polski (24 dziennikarzy 

politycznych i 132 wyborców) oraz 56 obywatelach Gruzji (21 dziennikarzy po-

litycznych i 34 wyborców). Badani otrzymywali kwestionariusz, który zawierał 

skrótowy opis sześciu stylów przewodzenia wg Golemana (2000). Ich zadaniem 

było dopasować, na ile każdy z tych stylów odpowiada temu, który reprezentu-

ją realni politycy krajowi (pod uwagę brano prezydenta i liderów wszystkich 
                                                           
55 http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/GlobeStudy.pdf, 22.07.2014 
56 D. Goleman, Leadership…, s. 78-90. 

http://www.ccl.org/leadership/pdf/assessments/GlobeStudy.pdf
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partii politycznych aktualnie występujących w parlamentach danych państw), 

zagraniczni (prezydent Stanów Zjednoczonych – Barack Obama, kanclerz Nie-

miec –Angela Merkel, prezydent Rosji – Władimir Putin) oraz jaki styl powinni 

reprezentować politycy idealni (idealny prezydent i premier). 

 

Wyniki 

Wstępne wyniki (dwuczynnikowa interakcja: kraj vs. styl) wskazują na syme-

tryczny wzorzec preferencji idealnego prezydenta jako „ojca narodu” (najbar-

dziej preferowane style: jednoczący i wychowawczy, najmniej: nakazowy 

i  normatywny) oraz odmienne wymagania wobec idealnego premiera. Gdy 

Polakom zależy na tym, by lider miał wizję, wyznaczał standardy i dawał swo-

bodę działania, Gruzini wybierają premiera, który (jak idealny prezydent) zbu-

duje poczucie przynależności i zadba o harmonię. Styl prezydenta Komorow-

skiego odpowiada preferencjom polskich mediów i wyborców, podczas gdy styl 

prezydenta Saakaszwilego jest odwróceniem preferencji Gruzinów. Nie wyka-

zano istotnych różnic między preferencjami dziennikarzy i wyborców.  

 

Podsumowanie: Inteligencja emocjonalna współczesną charyzmą? 

Przywództwo polityczne to złożony fenomen. Podczas gdy psychologia poli-

tyczna w dużej mierze koncentruje się na analizie osobowości liderów i  moty-

wów wyborców, psychologia organizacji i zarządzania proponuje rozpoznawa-

nie potrzeb innych i kształcenie własnych kompetencji adekwatnie do wymo-

gów sytuacji i grupy. Koncepcja stylów przewodzenia Golemana57 stanowi roz-

szerzenie i pogłębienie wcześniejszych dychotomicznych teorii, w których lide-

rzy demokratyczni konkurowali z autokratycznymi.  

                                                           
57 D. Goleman, Leadership..., s. 78-90. 
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W erze przemysłowej liderzy organizacji skłonni byli traktować pracow-

ników jako ludzi o małej inteligencji, wymagających odgórnego sterowania 

i  ciągłej kontroli. Podobny model obierali liderzy polityczni, nawiązując do biu-

rokratycznego stylu przywództwa z koncepcji Webera58 czy podejścia samego 

Machiavellego59. W obecnej erze, którą – w zależności od teorii – możemy na-

zwać postprzemysłową, medialną czy też opartą o wiedzę pracownika, dyrek-

tywni liderzy – nawet jeśli skuteczni w czasach kryzysu – nie należą do prefe-

rowanych. Większą sympatię i zaufanie zyskują ci, którzy mają wizję, potrafią 

zainspirować innych, wysłuchać ich i zbudować poczucie wspólnoty60. Uwi-

dacznia się to także w sferze polityki, czego przykładem mogą być przekazy 

kierowane do wyborców w trakcie kampanii wyborczych: od „Dom wszystkich 

– Polska” z kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 2000 r., 

przez „Yes, we can” z kampanii prezydenckiej Baracka Obamy z 2008 roku, po 

„Służyć Polsce, słuchać Polaków” Prawa i Sprawiedliwości z kampanii do Par-

lamentu Europejskiego w 2014 roku. Te hasła są odpowiedzią na klimat poli-

tyczny oraz potrzeby wyborców. Rozpoznanie preferencji stylów przewodzenia 

może pomóc politykom oraz kreatorom ich wizerunku w lepszym pozycjono-

waniu kandydatów tak, aby przekaz z kampanii miał pokrycie w rzeczywistości. 

Żeby gwarantował im nie tylko zdobycie, ale i utrzymanie zaufania, powinni oni 

pracować nie tylko nad wizerunkiem, ale i kompetencjami społecznymi61.  

Teoria przywództwa Golemana jest podpowiedzią dla tych, którzy chcą 

zyskać sympatię i poparcie. Badania przeprowadzone w Polsce, Gruzji i Szwaj-

                                                           
58 M. Weber, The theory of social and economic organization, New York 1947. 
59 N. Machiavelli, Książę, Białystok 1993. 
60 Wyniki badań Trust Barometer Edelman wskazują, że ludzie oczekują od liderów 
umiejętności komunikacji i zaangażowania,  
https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer, 09.06.2014. 
61 P. Bull, The microanalysis of political communication: Claptrap and ambiguity, London 2003. 

https://www.edelman.de/de/studien/articles/trustbarometer
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carii wskazują, że wyborcy są w stanie rozpoznać style przewodzenia propo-

nowane w  biznesie na gruncie polityki. Otwarte pozostaje pytanie, czy liderzy 

polityczni (lub aspirujący do tej roli) potrafią rozpoznać i kształtować własną 

inteligencję emocjonalną. Dobra informacja dla polityków to ta, że w myśl teo-

rii IE człowiek może pracować nad własnymi umiejętnościami i zdolnościami62. 

Zła – dla ekspertów od marketingu i kreatorów wizerunku – że trudno jest roz-

budować czyjeś kompetencje bez jego woli, a stworzenie obrazu niespójnego 

z  rzeczywistą osobowością może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego 

(tzw. efekt Ottingera).  

Inteligencja emocjonalna praktycznie nie pojawia się w odniesieniu do 

polityki, co nie znaczy, że badacze nie szukają zamiennych terminów, wskazu-

jących na określenie umiejętności i zdolności lidera. Dobek-Ostrowska polityka-

lidera definiuje jako tego, który jest powszechnie znany, a jego działania moż-

na ocenić w długim okresie aktywności politycznej. Typ idealisty, mocno powią-

zany z ideologią i programem, ale potrafiący realnie ocenić rzeczywistość. Ucz-

ciwość, powaga, odpowiedzialność to jego cechy63. Przedstawione w artykule 

badania wskazują, że wyborcy są skłonni głosować na liderów o określonym 

stylu przewodzenia, a odrzucają innych, nie znając ich programu czy partii, któ-

rą reprezentują. Tym samym styl lidera (wynikający z określonej kompilacji 

jego kompetencji społecznych) staje się nie tyle wartością dodaną, ile warun-

kiem powodzenia. „Politykiem właściwym”, którego Topolski określa jako poli-

tyka rzeczywistego, dysponującego charyzmą, otwartością i tolerancją oraz 

zdolnością do globalnego ujmowania rzeczywistości64, byłby zatem polityk 

                                                           
62 D. Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ, London 1996. 
63 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie …, s. 178. 
64J. Topolski, Format polityka: kryteria i uwarunkowania, [w:] „Studia Politologiczne” 1966, 
1 (1), s. 21. 
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o  rozbudowanej inteligencji emocjonalnej, zdolny do zarządzania sobą i rela-

cjami z innymi.  

Adaptacja biznesowej teorii Golemana w odniesieniu do polityki posze-

rza wiedzę nt sposobu percepcji i preferencji stylów przewodzenia. Warto jed-

nak zauważyć, że tekst ten traktował o przywództwie w krajach demokratycz-

nych, odnosząc się do legalnie wybieranych liderów i życia publicznego, w któ-

rym organizacje biznesowe są jednym z aktorów. Stwierdzenie uniwersalności 

teorii wymagałoby szerszych badań, zwłaszcza że wyniki dotychczas przepro-

wadzonych wskazują na stopień dojrzałości demokracji jako jeden z moderato-

rów poparcia liderów o określonym stylu przewodzenia. Dominująca pozostaje 

jednak tendencja, że wyborcy najrzadziej i najmniej chętnie są w stanie po-

przeć liderów nakazowych. W porównywaniu organizacji biznesowych z poli-

tycznymi pomocne mogłyby się okazać badania preferencji członków partii 

(analogicznie do badań preferencji członków przedsiębiorstw). Badania samych 

liderów politycznych w kontekście ich inteligencji emocjonalnej nadal pozosta-

ją bardziej życzeniem niż praktyką. Określoną rolę w identyfikacji stylu prze-

wodzenia może jednak odegrać weryfikacja decyzji politycznych liderów, anali-

za ich wizerunków, poznanie profilu zwolenników czy -co było zastosowane 

w przytoczonych badaniach  – rozpoznanie percepcji i preferencji wyborców.   
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Abstrakt  

Przywództwo polityczne uwarunkowane jest tradycją demokratyczną, krzyżu-

jącymi się interesami różnych grup społecznych czy wyznaczaniem standardów 

przez media. W dobie „fabrykowanych wizerunków” coraz większą rolę od-

grywa dopasowanie stylu kierowania państwem do potrzeb wyborców. Bada-

nia przeprowadzone na grupie liderów biznesu wskazują, że największą sku-

teczność odnoszą liderzy o rozbudowanej inteligencji emocjonalnej (IE). Arty-

kuł przedstawia adaptację teorii przywództwa, opracowanej w kontekście biz-

nesu w odniesieniu do polityki. Międzykulturowe badania empiryczne (Polska, 

Szwajcaria, Gruzja) pokazują, że jakkolwiek mogą istnieć różnice wzorów per-

cepcji i preferencji stylów przewodzenia, to w polityce –podobnie jak w bizne-

sie – najmniejsze poparcie zyskują liderzy o stylu nakazowym, a największe 

 – liderzy jednoczący, demokratyczni, wychowawczy czy autorytatywni. Rozpo-

znanie roli IE i oczekiwań wyborców może m.in. pomóc w rozwoju kompetencji 

przywódców i ich właściwym pozycjonowaniu w kampaniach.  

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A RECIPE FOR POLITICAL LEADERS? ADAPTA-

TION OF GOLEMAN’S BUSSINESS LEADERSHIP THEORY INTO POLITICS 

Abstract 

Political leadership depends on democratic tradition, crossed interests of dif-

ferent social groups or media influence. In the “age of manufactured images”, 

response to voters’ needs remains crucial. According to business theories of 

leadership, the most effective leaders are these who master emotional intelli-

gence (EI) abilities. The paper tries to adapt business leadership theory to poli-

tics. Cross-cultural studies conducted in Poland, Switzerland and Georgia show 

that, however profiles of perception and preferences of leadership styles 
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might differ within the level of democracy maturity, in politics -as well as in 

business- coercive leaders gain the lowest support contrary to strongly sup-

ported democratic, affiliative, coaching or authoritative leaders. Understand-

ing of EI role and voters’ needs might be helpful in developing leaders’ skills 

and their proper positioning in political campaigns.  




