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II Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Rybnik

Jak byæ dobrym szefem?

�wiat w szybkim tempie siê zmienia. Wydarzenia polityczne i gospodarcze wywieraj¹ ogrom-
ny wp³yw na stosunki spo³eczne panuj¹ce w Polsce, a zatem tak¿e na ¿ycie Polaków. Na co dzieñ
nie zwracamy uwagi na to, ¿e rzeczywisto�æ ulega zmianie. Czasami zmiany zachodz¹ szybko,
s¹ widoczne, a czasami d³ugo, i je�li nie dotycz¹ nas bezpo�rednio, to siê nawet nad nimi nie
zastanawiamy.

W Polsce po 1989 r. zmieni³ siê ustrój polityczny. Z pañstwa o gospodarce centralnie plano-
wanej Polska sta³a siê pañstwem o gospodarce mieszanej, w której bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa
wolny rynek. Niestety, polskie spo³eczeñstwo nie zosta³o na tak wielkie i szybkie zmiany przygo-
towane. Powa¿nym problemem nêkaj¹cym Polaków sta³o siê bezrobocie.

Bezrobocie to zjawisko, które mo¿e dotyczyæ ka¿dego z nas. Dzia³a ono destrukcyjnie na
cz³owieka. Je�li trwa d³u¿ej, �le wp³ywa na psychikê cz³owieka pozbawionego pracy i obni¿a
standard ¿ycia jego rodziny. Bezrobociu czêsto towarzysz¹ patologie spo³eczne: przemoc w ro-
dzinie, rozpad rodziny, alkoholizm, narkomania, sekciarstwo, czasami prostytucja. Nale¿y siê
liczyæ z tym, ¿e w miarê postêpu naukowo-technicznego bêdzie ono wzrastaæ, znalezienie pracy
bêdzie coraz trudniejsze, a wymagania pracodawcy wobec przysz³ego pracownika � coraz
wiêksze. Zmniejszyæ napiêcia i z³agodziæ frustracje spo³eczne mo¿e edukacja spo³eczeñstwa,
zw³aszcza m³odego pokolenia. Konieczne jest kszta³cenie postaw przedsiêbiorczych. Wa¿na jest
zmiana mentalno�ci Polaków. Powinno siê uczyæ odnoszenia sukcesu, radzenia sobie z sukce-
sem, ale równie¿ umiejêtno�ci przyjmowania pora¿ki i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Nale¿y sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e sukces nie trwa wiecznie i tak jak wszystko � przemija.
W Polsce w okresie przemian gospodarczych zmienia siê rynek pracy i struktura zatrudnienia.
Zawody, które kiedy� by³y popularne, takie jak górnik czy hutnik, dzi� odgrywaj¹ mniejsz¹ rolê.
Zmniejsza siê zatrudnienie w rolnictwie. Nale¿y siê liczyæ ze wzrostem zatrudnienia w sferze
us³ug, np. w bankowo�ci, o�wiacie, transporcie, ³¹czno�ci, handlu. Niektóre zawody trac¹ na
znaczeniu, a pojawiaj¹ siê zupe³nie nowe, wcze�niej nieznane.

Na rynku pracy zachodz¹ ogromne zmiany. Od pracownika oczekuje siê wiele: wykszta³cenia,
do�wiadczenia, dyspozycyjno�ci, prezencji, wysokich kwalifikacji. Dzisiaj ju¿ nie wystarczy mieæ
tzw. dobry zawód, aby uchroniæ siê przed bezrobociem. Nale¿y równie¿:
� dobrze znaæ region, w którym siê mieszka;
� obserwowaæ miejscowy rynek pracy;
� rozwijaæ zainteresowania;
� ustawicznie siê kszta³ciæ, zdobywaæ nowe kwalifikacje, zawody;
� mieæ pomys³ na w³asn¹ aktywno�æ zawodow¹, zgodn¹ z predyspozycjami, zainteresowaniami

oraz kwalifikacjami;
� byæ otwartym na ludzi i �wiat;
� nie baæ siê zmian, byæ elastycznym;
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� pozytywnie i kreatywnie my�leæ;
� mieæ poczucie w³asnej warto�ci oraz cel � wiedzieæ czego siê chce.

Aby odnie�æ sukces zawodowy, nale¿y nieustannie siê doskonaliæ, kszta³ciæ, zdobywaæ nowe
kwalifikacje. Wa¿ny jest równie¿ rozwój wewnêtrzny �  rozwijanie w sobie takich cech, jak wy-
trwa³o�æ w d¹¿eniu do celu, wiara w siebie i w to co siê robi, umiejêtno�æ komunikacji w stosun-
kach interpersonalnych itd.

Przed 1989 r. w Polsce przewa¿a³y du¿e pañstwowe przedsiêbiorstwa, obecnie panuje tendencja
do tworzenia siê firm ma³ych i �rednich. Na rynku pracy pojawia siê coraz wiêcej firm, a to
oznacza, ¿e przybywa osób sprawuj¹cych stanowiska kierownicze � szefów. Dzi� ju¿ nie chodzi
tylko o stworzenie firmy (miejsca pracy); nale¿y j¹ rozwijaæ, aby utrzyma³a siê na rynku. W go-
spodarce rynkowej wa¿na jest konkurencyjno�æ. Aby firma, produkt czy us³uga by³y konkuren-
cyjne, musz¹ siê stawaæ coraz lepsze.

Niepowodzenia wielu firm wynikaj¹ czêsto z:
� nieznajomo�ci rynku,
� z³ego kierowania i zarz¹dzania,
� z³ego planowania lub braku planowania przedsiêwziêæ (szukania szybkiego zysku),
� niew³a�ciwego wykorzystania wiedzy i do�wiadczenia pracowników.

Pracownicy powinni byæ �wiadomi zmian i procesów zachodz¹cych w gospodarce, w otocze-
niu. Nale¿y te¿ wyci¹gaæ wnioski z przesz³o�ci, obiektywnie oceniaæ rzeczywisto�æ i optymi-
stycznie patrzeæ w przysz³o�æ. Warto spróbowaæ odpowiedzieæ na pytania:
� Jak byæ dobrym szefem?
� Jak postrzegasz samego siebie?
� Jakie cechy chcia³by�/³aby� mieæ (aby byæ dobrym szefem)? Na przyk³ad: profesjonalny,

przejmuj¹cy siê, samodzielny, twardy, szczery, kompetentny, wytrwa³y, skuteczny, lojalny,
kreatywny, bezkompromisowy, agresywny, utalentowany, wnikliwy, powa¿ny, otwarty, lubia-
ny, zdecydowany, wizjonerski, nie�mia³y, zabawny, skrupulatny, intelektualista, pilny, drobia-
zgowy, sumienny, pomocny, wierny, pracowity, ambitny, ¿artobliwy, niefrasobliwy, wiarygodny,
g³êboki, inteligentny, dalekowzroczny, pe³en zrozumienia.

� Kto zrobi³ na tobie du¿e wra¿enie podczas pierwszego spotkania?
� Czy o wra¿eniu zdecydowa³a: pozycja, wygl¹d, mocny u�cisk d³oni, dowcip, sk³onno�æ do

autoironii, urok osobisty?
Oto podzia³ cech charakteru, które okazuj¹ siê wa¿ne podczas pracy zawodowej i nie tylko:

� Cechy spo³eczne: ciep³y, otwarty, zaanga¿owany, dowcipny, ch³odny, nieprzystêpny, nie-
�mia³y, wywa¿ony, ekstrawertyczny, introwertyczny, towarzyski, skryty, przyjazny, ostro¿ny.

� Cechy biznesowe: kompetentny, wymagaj¹cy, roztrzepany, bystry, energiczny, d¹¿¹cy do
celu, surowy, skuteczny, kreatywny, drobiazgowy, zdecydowany, aktywny.
Szef mo¿e prezentowaæ ró¿ne postawy: my�liciel, uleg³y, agresywny, cz³owiek czynu, trze�-

wy, przystêpny, pe³en zrozumienia, wyrozumia³y, pragmatyczny, przyjazny, s³aby, serdeczny,
skory do wspó³pracy. Dobry szef szanuje siebie i innych, jest otwarty na �wiat, stara siê
zrozumieæ, stwarza dobry zespó³, jest otwarty na now¹ wiedzê, zmiany, umie s³uchaæ, jest
otwarty na wspó³pracê.

Szef wchodzi w interakcje z otoczeniem (pracownikami). Dobry szef jest nastawiony na drug¹
osobê, szanuje siebie i drugiego cz³owieka. Szef, który pos³uguje siê szanta¿em, jest z³ym szefem.
�Szefowanie� nie mo¿e byæ rozumiane tylko jako w³asna kariera. Jest to s³u¿ba. Od szefa oczekuje
siê odpowiedzialno�ci moralnej za firmê, pracowników i za klientów.

BEATA PAWLAS



201

Ciekawe bywa podej�cie samego szefa do jego pracy. Wa¿ne jest:
� dlaczego chce zarz¹dzaæ, sprawowaæ w³adzê;
� sposób bycia (przystêpno�æ), wizerunek;
� sposób komunikowania siê.

Istotne cechy charakteru szefa:
� samo�wiadomo�æ;
� empatia;
� dowcip;
� pasja, zainteresowania;
� b³yskotliwo�æ (pe³en ¿ycia, �wiadomy, tryskaj¹cy energi¹, u�miechniêty, entuzjastyczny,

weso³y, dynamiczny);
� w³a�ciwa samoocena;
� umiejêtno�æ porozumiewania siê (mówienia i s³uchania).

Umiejêtno�æ mówienia jest wa¿niejsza od umiejêtno�ci pisania, poniewa¿ g³os jest znacznie
potê¿niejszym narzêdziem ni¿ tekst. Sama modulacja g³osu zdradza emocje.

Umiejêtno�æ s³uchania � gdy s³uchasz uwa¿nie, osi¹gasz dwie korzy�ci: rozmówca czuje siê
usatysfakcjonowany, masz wiêcej czasu na sformu³owanie odpowiedzi. S³uchanie w sprawach
biznesowych bywa wa¿niejsze od mówienia.

Planowanie (sukcesu) to pierwszy krok do osi¹gniêcia celu � trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e czas
jest cenny. Wa¿na jest równie¿ autoprezentacja (nie przesadzaj z ozdobnikami) i komunikacja
(ujednolicaj formê, buduj krótkie zdania, zachowaj przejrzysto�æ).

Szef mo¿e prezentowaæ ró¿ne postawy; mo¿e byæ my�licielem, mo¿e byæ uleg³y, agresywny,
bywa cz³owiekiem czynu, mo¿e byæ trze�wy, przystêpny, pe³en zrozumienia, wyrozumia³y, prag-
matyczny, przyjazny, s³aby, serdeczny, skory do wspó³pracy.

Postawy szefów:
� niedowiarek (wszystko sprawdza);
� karierowicz;
� krzykacz;
� despota, tyran;
� biznesmen (za³atwia swoje interesy kosztem firmy i pracowników);
� altruista, spo³ecznik (wci¹¿ siê po�wiêca);
� eksperymentator;
� �turysta� (ci¹gle nieobecny);
� pracu�;
� straszak (wszystkich straszy);
� cykor (wszystkiego i wszystkich siê boi);
� mêczennik;
� szef klubu rodzinnego.

Psycholog Katarzyna Korpolewska wyró¿nia nastêpuj¹ce typy polskich szefów: dobry ojciec,
gapcio-sierota, kumpel, maszyna zwana komputerem, orze³ (gwiazda), terrorysta.

Strategie dobrego zarz¹dzania, szefowania:
� b¹d� bezpo�redni i otwarty;
� wypowiadaj siê krótko i zwiê�le;
� zadawaj trudne pytania;
� mów o korzy�ciach;
� pomy�l o odbiorcy;
� b¹d� przekonuj¹cy;

Jak byæ dobrym szefem?
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� s³uchaj;
� b¹d� �wiadomy � my�l i s³uchaj;
� b¹d� wra¿liwy (na inno�æ, inn¹ kulturê, nowe pomys³y);
� pozwól mówiæ innym;
� korzystaj z rad osób bardziej do�wiadczonych, ekspertów;
� pracuj nad sob¹;
� miej w³asne zainteresowania;
� dbaj o siebie;
� naucz siê poprawnie formu³owaæ my�li;
� poznaj i stosuj zasady poprawnego komunikowania siê;
� szanuj siebie i innych (niezale¿nie od ich pozycji);
� doceniaj zasady kulturalnego zachowania siê;
� pozwól ludziom dzia³aæ;
� motywuj siebie i innych;
� rozmawiaj!

Ocena zachowañ szefa, mened¿era dotyczy:
� wygl¹du (powierzchowno�ci) � ³adna, przystojny, energiczny;
� osobowo�ci � inteligencja, pewno�æ siebie, d¹¿enie do sukcesu, odwaga, odporno�æ na stres

i umiejêtno�æ dostosowania siê do sytuacji, upór i stanowczo�æ, asertywno�æ;
� umiejêtno�ci interpersonalnych � umiejêtno�æ mówienia i s³uchania, przekonywania, radze-

nia sobie z trudnymi lud�mi, poczucie taktu i urok osobisty, umiejêtno�æ nawi¹zywania kon-
taktów z innymi;

� umiejêtno�ci zarz¹dzania � przedsiêbiorczo�æ, umiejêtno�æ planowania i organizowania dzia-
³alno�ci firmy, stawianie zadañ, skuteczne zachêcanie pracowników do ich realizacji i egze-
kwowanie wyników.
Cechy szefa: kreatywno�æ, inicjatywa, przedsiêbiorczo�æ, komunikatywno�æ, asertywno�æ,

otwarto�æ, pomys³owo�æ, kompetencja, spostrzegawczo�æ, odpowiedzialno�æ, uczciwo�æ, pra-
cowito�æ, wytrwa³o�æ, konsekwencja, wiarygodno�æ, odwaga i zaanga¿owanie, odporno�æ na
niepowodzenia, pewno�æ siebie i poczucie w³asnej warto�ci, zdolno�æ do szybkiego podejmo-
wania decyzji oraz ryzyka, pewno�æ siebie i poczucie w³asnej warto�ci, pozytywny wizerunek
(osoby, firmy), szacunek do samego siebie i innych, wiara w swoje mo¿liwo�ci, elastyczno�æ,
niezale¿no�æ w my�leniu i dzia³aniu.

Umiejêtno�ci szefa: umiejêtno�æ rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji, porozu-
miewania siê z innymi i prowadzenia negocjacji, ³agodzenia konfliktów, trafnego doboru wspó³-
pracowników, koordynowania przedsiêwziêæ o du¿ym stopniu z³o¿ono�ci, wspó³pracy, a je�li
trzeba � pokierowania prac¹ zespo³u, wytyczenia zadañ, planowania, organizowania pracy, mo-
tywowania i kontrolowania pracowników. Umiejêtno�æ dzia³ania w zmieniaj¹cych siê warun-
kach, dostosowywania siê do zmian i nowych wyzwañ, wykorzystywania mo¿liwo�ci, inspirowania
innych, zachêcania, pobudzania do dzia³ania.

Zasady, którymi powinien kierowaæ siê szef:

� planuj;
� nieustannie pog³êbiaj kwalifikacje, stale ucz siê;
� miej cel;
� dok³adnie zbadaj rynek;
� obserwuj rynek;
� b¹d� konsekwentny;
� b¹d� elastyczny;
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� dzia³aj;
� osi¹gaj sukces.

¯y³oby siê nam lepiej, gdyby wszyscy ludzie umieli:
� porozumiewaæ siê w sposób otwarty;
� wspó³pracowaæ, zamiast rywalizowaæ;
� wspieraæ siê, zamiast ujarzmiaæ;
� szanowaæ niepowtarzalno�æ jednostek, zamiast staraæ siê je klasyfikowaæ;
� wykorzystywaæ w³adzê do przewodzenia innym i realizowania �tego, co w³a�ciwe�, zamiast

wymuszaæ ustêpstwa przemoc¹;
� w pe³ni kochaæ, ceniæ i szanowaæ siebie i innych;
� czuæ odpowiedzialno�æ za siebie i spo³eczeñstwo;
� traktowaæ problemy jako wyzwanie i okazjê do podejmowania twórczych dzia³añ.

Na zakoñczenie kilka my�li, które mog¹ staæ siê mottem w pracy przysz³ych szefów:
�Przy odpowiedniej motywacji ludzie zdolni s¹ do wielkich rzeczy; wystarczy, ¿e uwierz¹

w swoje mo¿liwo�ci� (Derek Hatton).
�Gdyby� s³ucha³ wszystkiego, nie tylko s³ów, ale tak¿e tego, co s³owom towarzyszy, uzyska³by�

o wiele pe³niejszy obraz sytuacji� (Simon Armson).
�Kultura to sposób, w jaki ludzie siê zachowuj¹, gdy o tym nie my�l¹� (Michael Angus).
S³owa s¹ jak drobne w kieszeni; nie jest wa¿na ich ilo�æ, ale warto�æ.
Jaki szef � taka firma.

How to Be a Good Boss

Nowadays, for further and quick development of modern firms, ways of management and
hierarchy are needed. Boss has very important role in a company. He/she is the chief who is
responsible for planning, organizing and controlling. The boss should be a coordinator and
a supplier. The principal is the interest in his/her staff�s work because only then he/she will be
able to influence the employees.

Jak byæ dobrym szefem?


