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OSOBY O MNIEJSZEJ ODPORNOŚCI

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

BŁĘDY/NIEPOWODZENIA

INTELIGENTNE SZYBKIE NIEPOWODZENIE (IFF)

OSOBY PROAKTYWNE, ODPORNE

Zachowania                        twoje decyzje

BŁĘDY/NIEPOWODZENIA

Szybkie           przyspiesz swoją naukę na błędach, nie trać czasu!

Niepowodzenie              uczysz się jedynie przed doświadczenia

ZBUDUJ SWOJĄ ODPORNOŚĆ
Jak uczyć się na własnych błędach i

niepowodzeniach?

Osoby proaktywne kierują się wartościami,
które są starannie przemyślane. Ich

odpowiedź na bodźcie jest prokatywna; to
wybór bazujący na ich wartościach.

samousprawiedliwianie się
oszukiwanie samego siebie
"racjonalne kłamstwa"

Zachowania                     warunki zewnętrzne

Osoby o mniejszej odporności napędzani są
przez emocje, okoliczności, warunki i ich
środowisko. Są wrażliwi na bodźce fizyczne,
wpływ społeczny i psychologiczny. 

ŻRÓDŁA:
TAHIRSYLAJ,  S.  2012.  STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION THROUGH INTELLIGENT FAST FAILURE ,  IN  THINKING
SKILLS AND CREATIVITY,  7 ,  PP.  265–270.
COVEY,  S.R.  2020.  THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLEREVISED AND UPDATED:  30TH ANNIVERSARY EDITION.
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Użyj poniższych okręgów i stwórz trzy listy rzeczy, które:
1. Lubisz robić lub na których Ci zależy (pasje, jedzenie, wierzenia);
2. Nie sprawiają Ci trudności, w których jesteś dobry (możesz zajść
daleko je wykonując, mimo, że nie sprawiają Ci satysfakcji)
3. Są dobrze płatne w kontekście życia, które sobie wymarzyłeś/aś.

Teraz zastanów się nad tym jaki zawód/kariera może połączyć co najmniej
jedną rzecz na każdej z trzech list. Bądź świadomy/a, że jeśli uda Ci się
połączyć jedynie dwie listy (dwa okręgi), może to się wiązać z
kompromisami na twojej ścieżce kariery: bycie szczęśliwym, ale nie
posiadanie wystarczającej ilości zasobów, by żyć tak jak sobie
wymarzyłeś/aś; bycie bogatym ale znudzonym; czy też pogoń za
marzeniami.   

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY

USTAW SWOJE CELE ZAWODOWE W ŁATWY SPOSÓB

RESOURCES:
KEMP,  S IMON.  2013.  CAREER PLANNING IN 60 SECONDS,  AVAILABLE AT
HTTPS://ESKIMON.WORDPRESS.COM/2013/08/17/CAREER-PLANNING- IN-60-SECONDS/
COLLINS,  JAMES.  2001.  FROM GOOD TO GREAT.  WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP. . .  AND OTHERS DON'T.
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https://eskimon.wordpress.com/2013/08/17/career-planning-in-60-seconds/


 

EMPATIA

 

Orientacja na usługi

EMPATIA KOGNITYWNA
Rozumienie, co inni ludzie mogą myśleć.

CENTRO DE LIDERAZGO CREATIVO.  (2020) .  LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE
HTTPS://WWW.CCL.ORG/ARTICLES/LEADING-EFFECTIVELY-ARTICLES/EMPATHY- IN-THE-WORKPLACE-A-
TOOL-FOR-EFFECTIVE-LEADERSHIP/
LYNN,  A.  (2008) .  LA ENTREVISTA DE EQ:  ENCONTRAR EMPLEADOS CON ALTA INTELIGENCIAEMOCIONAL.
AMACOM.

EMPATIA EMOCJONALNA
Odczuwanie uczuć innej osoby

EMPATIA WSPÓŁODCZUWAJĄCA
Martwienie się i troszczenie o innych ludzi

PODSTAWOWE KOMPETENCJE EMPATII

TYPY EMPATII

KORZYŚCI W PRACY

JAK MOŻESZ BYĆ BARDZIEJ EMPATYCZNY W PRACY?

Reaguj ze współczuciem!

Okazuj szczere zainteresowanie swoimi 
współpracownikami!

Ucz się aktywnie słuchać!

Pokazuj, że słuchasz swoich rozmówców!

Rozważ perspektywę innych ludzi!

Słuchanie z szacunkiem

Odczuwanie wpływu na innych

Aktywne słuchanie

Budowanie zaufania i relacji
z współpracownikami

Wysoki poziom motywacji

Zwiększona produktywność

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/


Kluczowe techniki  

Aktywne słuchanie

Wymagane umiejętności

Tak Nie

Nie myśl o czymś
innym, podczas gdy
twój rozmówca
przemawia

Nie myśl o tym co za
chwilę powiedzieć

Nie oceniaj tego co
mówią inni ludzie

Nie podchodź do
rozmowy, z wcześniej
określonym celem

Nie przewiduj tego, co
myśli druga osoba

Staraj się nie 
rozpraszać

Uważaj na to co zostało
powiedziane

Odpowiednio
odpowiadaj - bądź
otwarty, szczery i pełen
szacunku

Przyzwyczaj się do ciszy

Pokaż, że słuchasz - zachęcaj swojego rozmówcę do
kontynuowania
Przekazuj opinię - zadawaj pytania, staraj się
zrozumieć jak najlepiej wypowiedź rozmówcy 
Nie osądzaj - pozwól swojemu rozmówcy dokończyć
swoją wypowiedź
Zachęcaj drugą osobę do dzielenia się pomysłami       
 i rozwiązaniami zanim przekażesz swoje
Powtórz kluczowe punkty wypowiedzi rozmówcy           
i upewnij się, że dobrze zrozumiałeś

Wyobrażaj sobie to,
co zostało
powiedziane

Podtrzymuj kontakt
wzrokowy

Powstrzymywanie się od
osądzania

Refleksyjność

Objaśnianie

Podsumowywanie

Dzielenie się

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/



ZARZĄDZANIE KONFLIKTEMZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

WAŻNE

Negocjacje

umiejętności relacyjne
komunikatywność
zdolność do rozwiązywania
problemów

Umiejętności miękkie, które
należy posiadać by skutecznie
rozwiązywać problemy: 

Słuchanie: dobry pracownik musi wiedzieć

jak słuchać wszystkich stron
zaangażowanych w konflikt, dając wszystkim

możliwość przedstawienia ich wersji zdarzeń;

Spotkania zespołu: zawsze należy unikać

destrukcyjnego konfliktu. Jeśli w zespole

dochodzi do napięć, dobrze jest porozmawiać

ze sobą i wspólnie poszukać możliwych

rozwiązań.
Bezstronność: dobry pracownik stara się

pośredniczyć między skłóconymi stronami i

stara się dokładnie wszystko przemyśleć

przed podjęciem decyzji. Nie wolno nam

ulegać uprzedzeniom, lecz polegać wyłącznie

na obiektywnych interesach, oddzielając ludzi

od problemów;

UMIEJĘTNOŚCI

Zarządzanie konfliktem

Oznacza stawianie na swoim, bez
przytłaczania innych osób. Jeśli
wyobrazimy sobie linię której jednaskrajność oznacza pasywność, a drugaagresję - asertywność znajduje się
dokładnie pośrodku tej linii.  Oznacza toumiejętność ekspresji, wyrażania potrzebi emocji innych bez osądzania, oskarżanialub agresji. Tak, ponieważ jeśli naprawdęchcemy zrozumieć siebie nawzajem,ważnym jest nauczyć się przede

wszystkim stać przy swoim punkciewidzenia, aniżeli rzucać oskarżeniami.  Asertywność oznacza również
umiejętność mówienia "NIE!" i określaniaswoich limitów, szanując zdanie innychludzi. 

Wskazówki jak sukcesywnie zarządzać konfliktem: 
Jasno określ swoje cele: Upewnij się przed dyskusją, że wiesz czego chcesz (minimalny rezultat jaki
jesteś w stanie zaakceptować by być zadowolonym")
Rozpatrz sytuację z każdej strony: spróbuj zrozumieć potrzeby i niepokoje innych ludzi, poprzez
podzielenie się swoimi.
Określ najlepszy czas na dyskusję: potrzebujesz wyznaczyć odpowiednią ilość czasu na dyskusję i
prowadzić ją w momencie gdy wszystkie strony są zrelaksowane. 
Słuchaj, słuchaj i jeszcze raz słuchaj: słuchaj więcej niż mów podczas dyskusji.
Pytaj o to, czego chcesz: nie bój się wyjaśnić swoje potrzeby i swoje oczekiwania względem rezultatu
negocjacji, ale mów o tym spokojnie, niekonfrontacyjnym tonem głosu.
Znajdź kreatywne rozwiązanie: myśl o sytuacji win/win, a nie że jedna strona musi przegrać, by
druga strona mogła wygrać. Nie ma nic złego we wspólnej pracy, by określić kreatywne sposoby
sprostania wymaganiom i zaspokojeniu potrzeb obu stron. 

“Empatheia” z języka greckiego oznacza

"poczuj w sobie", ale też "postrzegać

subiektywne doświadczenie drugiej osoby".

W zarządzaniu konfliktem oba te askpekty

są równie ważne, jako iż uwaga którą

skupiamy na samych sobie pozwala nam

się uspokoić i sprawia, że możemy łatwiej i

lepiej otworzyć się na innych ludzi;

jednocześnie jeśli chcemy się nauczyć

zarządzać konfliktami z którymi się

zmierzamy, nie możemy zapomnieć o

punkcie widzenia drugiej osoby; ważnym

jest by słuchać, zrozumieć różnie punkty

widzenia, emocje i potrzeby. 

Etymologia: 
 Z łaciny negotiationem (mianownik negotiatio)
oznacza "biznes, ruch", rzeczownik akcji od
imiesłowia rdzenia czasu przeszłego negotriari
oznacza "prowadzić biznes, prowadzić interesy,
działać jako bankier", od negotium "biznes,
zatrudnienie, zawód, sprawa (publiczna lub
prywatna)".

Negocjacje to dyskusja
strategiczna, która rozwiązuje
problem w taki sposób, by
zadowolić obie strony.
Proces ten trwa do momentu, aż
obie strony zgodzą się na
proponowane rozwiązanie. 

EMPATIA

MIĘKKIE

ASERTYWNOŚĆ

ASPEKTY (W PRACY)

&

TAK NIE



CEL+METODA + ROLE +
KIEROWNICTWO + 
KOMUNIKACJA +

NASTRÓJ + ROZWÓJ
=
 

       Budowanie ZESPOŁU
 

wspólna praca w celu
stworzenia lub osiągnięcia

wspólnego celu

Przedstawia wizję;
Wyjaśnia oczekiwania;
Inspiruje i motywuje;
Daje przykład;
Reprezentuje zespół

Kierownik:

 
 

przekaz informacji i
emocji

oczekiwane
zachowania;
związane z
"zajmowaną pozycją"
znane i
rozpoznawalne

udziela
wsparcia i

pozytywnych
emocji

umiejętności
jednostki rosną w

miarę rozwoju
umiejętności

całego zespołu
 



Zarządzanie Konfliktem -
Negocjowanie i
Rozwiązywanie
nieporozumień

Oddziaływanie na Innych
Jak wykształcić umiejętność

wpływania na innych Ludzi

Komunikacja -
Przekazywanie

jasnych i
przekonujących

Komunikatów 

Przywódctwo -
Inspirowanie i
Przewodzenie

Jednostkami i Grupami 
 

Katalizator Zmiany - Inicjowanie, 
promowanie i zarządzanie Zmianą



Znaczenie umiejętności
wpływania na innych

ludzi
Skuteczni influencerzy
Posiadają Inteligencję

Emocjonalną, która
pozwala im ocenić jak

ludzie mogą zareagować
na ich pomysły i

odpowiednio zmienić swoje
techniki komunikacyjne. 

Umiejętność
oddziaływania na

innych Jest bardzo
Istotna w przypadku
szukania pracy. Ci,
którzy najbardziej

wpływją na innych, To
Ci którzy wzbudzają
Największe zaufanie.

Opanowanie Skutecznych
umiejętności wpływania

na innych daje
możliwość zwiększenia

sprzedarzy, ilości
kontaktów biznesowych 

 oraz Pewności siebie
poprzez wyrażanie

siebie. 
 



Jak wywieranie
wpływu na siebie
może pomóc Ci w

życiu zawodowym?

podejmowanie ryzyka;
pokonywanie trudności;
określanie ambitnych celów
zawodowych;
skuteczność w rozwiązywaniu
trudnych zadań;

Wpływa na:

Okazywanie pewności
siebie w miejscu pracy,
unikanie arogancji i
obrażania innych.

Bycie bardziej proaktywnym
w poszukiwaniu możliwości
pracy;
Większą niezależność oraz
lepsze wyniki w miejscu
pracy;

Lepszą orientację w procesie
poszukiwania pracy;
Skuteczną ocenę priorytetów
zarówno w zawodowych jak i
osobistych

Pewność siebie i optymizm;
Większą motywację i
skuteczność na rynku pracy;

Większą wytrwałość i
skuteczne rozwiązywanie
problemów
zachowanie rownowagi w
życiu zawodowym i
prywatnym;



WPŁYW

WPŁYWANIE NA
SIEBIE

 OSOBISTY

PEWNOŚĆ SIEBIE

INICJATYWNOŚĆ I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZORIENTOWANIE NA CELE

ELASTYCZNOŚĆ I ZDOLNOŚCI
ADAPTACYJNE

OPTYMIZM

realistyczna ocena naszych możliwości;
rozróżnianie pewności siebie i arogancji;
umiejętności posługiwania się faktami z
przeszłości i teraźniejszości;

to umiejętność trenowania proaktywności i
inicjatywności;
ocenienie wpływu inicjatyw własnych;
identyfikacja możliwych obszarów inicjatyw w
środowisku pracy;
umiejętność samomotywacji;
odpowiedzialność za podejemowane działania;

umiejętność rozróżniania celów osobistych od organizacji;
umiejętność rozróżniania pomiędzy inicjatywą a celem;
umiejętność definiowania własnych celów w sytuacjach
społecznych;
budowanie własnego systemu celów i wartości;
identyfikowanie celów osobistych i planowanie ich w czasie;
radzenie sobie z nie zrealizowanymi celami;

rozróżnianie pesymizmu i optymizmu;
umiejętność identifikowania trudności jako wyzwań;
mierzenie się z trudnościami z pozytywnym nastawieniem;
akceptowanie porażek - jako szansy na rozwój, uczenie się na błędach

zdolność elastycznego myślenia, podejmowana decyzji, odpowiedniego
zachowania się;  
zdolność adaptacji do nowych, zmieniających się warunków;
zdolność godzenia się z przeszłością i nastawienia na przyszłość;
umiejętność uczenia się zachowań sprzyjających dalszemu rozwojowi;
umiejętność oceny sytuacji, środowiska i dostosowanie się do warunków;

"Zarządzanie sobą jest postrzegane jako zdolność kontrolowania
naszych emocji, tak aby one nas nie kontrolowały". A. Mersino

Mersino, Anthony C. 2007. Inteligencja emocjonalna dla kierowników projektów: umiejętności ludzi, których potrzebujesz, aby
osiągnąć wybitne wyniki.
Daniel Goleman, 1998. Praca z Inteligencją Emocjonalną. Bathnal Books.
Travis Bradberry and Jean Greaves, 2005. Krótka książka o inteligencji emocjonalnej: wszystko, co musisz wiedzieć, aby
zastosować inteligencję emocjonalną w pracy;
Lynn, A. B. 2005. Różnica Inteligencji Emocjonalnej: Potężny program wykorzystania inteligencji emocjonalnej do pracy.; Lynn,
A. B. 2008. Wywiad Inteligencja Emocjonalna: Znajdowanie pracowników o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

REFERENCJE

Wpływ na siebie samego
determinuje 5 cech/kompetencji 



Na ogół identyfikujemy 
emocje innych ludzi na 
podstawie ich mimiki. 
Wiemy, że ktoś jest szczęśliwy, 
kiedy widzimy, że się uśmiecha, 
lub zły, kiedy widzimy jak pochmurnieje. 
W jaki sposób możemy identyfikować 
 czyjeś emocje jedynie na podstawie tego co widzimy?

Podstawowych

Teoria 6 emocji Podstawowych
Teoria 6 emocji Podstawowych

Paula EkmanaPaula Ekmana

Krótki 
przewodnik 
po Emocjach

Emocja związana z

żalem,
niezadowoleniem,
brakiem nadziei.

Emocja pierwotna,
ważna dla

przetrwania,
pobudza reakcję

walki lub ucieczki. 

Emocja, prowadząca

do frustracji,
wrogości, irytacji.

Emocja, która może być

pozytywna lub

negatywna, występuje

zaraz po doświadczeniu

czegoś

nieprzewidzianego.

Emocja związana ze

szczęściem,
satysfakcją,

zadowoleniem.

Emocja związana z

doświadczeniem

czegoś

obrzydzającego.

Smutek

Radość

Wstręt

Strach

Złość
Zaskoczenie

Źródło:
 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Część I

Emocje
zmieniają to jak postrzegamy świat i

to jak interpretujemy akcje innych

ludzi. 
Paul Ekman 

Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings

to Improve Communication and Emotional Life



Różnice pomiędzy
Emocjami

podstawowymi a
Złożonymi

Źródło:
www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions

łatwe do rozpoznaniałatwe do rozpoznania

złożone z wielu emocji podstawowychzłożone z wielu emocji podstawowych

reakcja odruchowareakcja odruchowa
nie można ich rozłożyć na czynnikinie można ich rozłożyć na czynniki

pierwszepierwsze

trudne do rozpoznaniatrudne do rozpoznania

wymagają przetwarzaniawymagają przetwarzania



Smutek
Złość/
Wstręt

Krótki przewodnik
po emocjach

Podstawowych

Teoria 4 Emocji podstawowych Instytutu

Neuronauki i Psychologii UniwersytetU w
Glasgow

 Inne teorie

dotyczące emocji

podstawowych

Źródło:
 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

 Koło Emocji
Roberta Plutchika

składa  się z 8 emocji
podstawowych i pokazuje 
różne relacje między
nimi.

Strach/
Zaskoczenie

część II

Radość

radość

zaufanie

strach

zaskoczenie

smutek

ekscytacja

wstręt

złość


