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Jak stać
się mentorem
we własnej firmie?
Czy Twoim marzeniem było zostać szefem? Czy chciałeś zajmować
się sprawami strategicznymi dla firmy? Wdrażać swoje pomysły,
pracować ze zgranym i zaangażowanym zespołem? Marzyłeś
o podróżach, wakacjach w odległych krajach, domu z ogródkiem,
weekendowych wyjściach z przyjaciółmi i rodziną? Jak jeszcze
wyobrażałeś sobie swoją przyszłość, awansując na szefa?
Anna Grygorcewicz
Trener i Konsultant Biznesu,
Coach Systemowy PCC ICF.
Partner Zarządzający w firmie
DCC Grygorcewicz Development
Consulting Coaching. Wspiera
liderów, którzy czują się przeciążeni
pracą i chcą odnaleźć skuteczny
styl zarządzania, by wspólnie
z zespołem osiągać zamierzone
rezultaty, odnaleźć entuzjazm
i przyjemność z pracy.
www.dcc-grygorcewicz.pl
a.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
503 506 970
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DNMHVWG]LVLDM"-HĝOLFLHV]ÇFVLÛVZRLPLPDU]HQLD
PLQDGDO]SHĄQÇHQHUJLÇUR]ZLMDV]VZRMÇ̬UPÛOXE
MHVWHĝPHQHGľHUHPZRWRF]HQLXPÇGU\FKOXG]L
Z]UDVWDMÇF\FKQDOLGHUµZJUDWXODFMHʇWRDWU\EXW\
GRĝZLDGF]RQHJRLĝZLDGRPHJRSU]\ZµGF\7R]QDN
ľHVNXWHF]QLHG]LHOLV]VLÛZLHG]Ç]HZVSµĄSUDFRZQLNDPL
LSRWUD̬V]GREUDÉOXG]LRGSRZLHGQLRGRZ\]QDF]RQ\FK
FHOµZL]DNUHVXRGSRZLHG]LDOQRĝFL-HĝOLMHGQDN]QDF]QLH
]PLHQLĄHĝVZRMHZ\REUDľHQLDRLQVSLUXMÇF\Pľ\FLXV]HID!
LZLÛNV]RĝÉU]HF]\Z̬UPLHZ\NRQXMHV]VDPRG]LHOQLHDQD
PDU]HQLDQDMF]ÛĝFLHMQLHPDV]SRSURVWXF]DVXWRPRľH
]QDF]\ÉľHSRUDQDUR]SRF]ÛFLHSU]\JRG\]SU]HMĝFLHPQD
NROHMQ\HWDSSU]\ZµG]WZD
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Delegowanie? Nigdy w życiu!
RGF]DVSUDF\FRDFKLQJRZHMZEL]QHVLHF]ÛVWRVSRW\NDP
VLÛ]WHPDWHPEUDNXXPLHMÛWQRĝFLSU]HND]DQLDF]ÛĝFLRG
SRZLHG]LDOQRĝFL]D̬UPÛZUÛFH]DDQJDľRZDQ\FK]DVWÛSFµZ
ZFHOXRG]\VNDQLDF]DVXLVNXSLHQLDVLÛQDZDľQ\FKREV]DUDFK
ľ\FLRZ\FK=MDZLVNRWRGRW\F]\]DUµZQRZĄDĝFLFLHOL̬UPMDN!
LG\UHNWRUµZRUD]PHQHGľHUµZNWµU]\WDN]ZLÇ]DOLVLÛ]̬UPÇľH!
WUDNWXMÇMÇMDNZĄDVQÇ=GDU]DVLÛľHNOLHQFLWUD̬DMÇQDFRDFKLQJ
]JRWRZRĝFLÇGRV]XNDQLDUR]ZLÇ]DĆD]GDU]DVLÛľHVÇZ\F]HU
SDQLF]ÛVWRRNUHĝODMÇFVZRMÇV\WXDFMÛMDNREH]QDG]LHMQÇ1LH
ZLG]ÇRGSRZLHGQLFKRVµEDQLVSRVREµZQDVNXWHF]QHGHOHJRZD
QLH]DGDĆ]REV]DUX]DU]ÇG]DQLD̬UPÇRUD]RGGDQLDF]ÛĝFLRG!
SRZLHG]LDOQRĝFL ]DVWÛSF\ OXE ]HVSRĄRZL ]DU]ÇG]DMÇFHPX!
:WDNLFKSU]\SDGNDFK]DF]\QDP\RGXĝZLDGRPLHQLDľHQDWX
UDOQ\PHWDSHPUR]ZRMXSU]\ZµG]WZDMHVWX]P\VĄRZLHQLHVRELH
]DMDNLHVSUDZ\VWUDWHJLF]QHFKFHP\LIDNW\F]QLHPRľHP\RGSR
ZLDGDÉQDVWDQRZLVNXPHQHGľHUVNLPQDRNUHĝORQ\PSR]LRPLH
UR]ZRMX̬UP\2ND]XMHVLÛľHEDUG]RXľ\WHF]QÇXPLHMÛWQRĝFLÇ
MHVWE\FLHPHQWRUHPZHZĄDVQHM̬UPLHWDNDE\HGXNRZDÉOLGHUµZ
NWµU]\SU]HMPÇ]DGDQLDRSHUDF\MQHRUD]EÛGÇZVSLHUDÉV]HIµZ
ZUR]ZRMX̬UP\1DMF]ÛĝFLHMVSRW\NDQHG\OHPDW\V]HIµZWR
■ .LHG\MDNRV]HIUR]SRF]ÇÉHGXNDFMÛOLGHUµZZ̬UPLH"
■ &]\ZDUWRPLHÉ]DVWÛSFÛʇVZRMÇSUDZÇUÛNÛ"
■ -DN]PRW\ZRZDÉWDNLHJRSUDFRZQLND"
■ &]\QDSUDZGÛPRJÛSR]ZROLÉVRELHQDW\JRGQLRZ\XUORS
LZUµFLÉGRDNW\ZQLHG]LDĄDMÇFHMRUJDQL]DFML"
■ &]\RWDF]DQLHVLÛPHQHGľHUDPLNWµU]\FHQLÇZ\]ZDQLDQLH
MHVW]E\WU\]\NRZQH"
■ &]\PRJÛE\ÉV]HIHP]DXWRU\WHWHPJG\LQQLRGQRV]ÇZ̬U!
PLHVXNFHV\"

P

Zacznij pracę nad sobą
HĝOLNWµU\ĝ]SRZ\ľV]\FKG\OHPDWµZMHVWWRELHEOLVNL]D!
FKÛFDPGRUR]SRF]ÛFLDSUDF\QDG]PLDQÇVW\OXSU]\ZµG]
WZD$E\]LGHQW\̬NRZDÉLRNUHĝOLÉREV]DU\NWµUHEORNXMÇWZµM
UR]ZµMMDNROLGHUDVNRU]\VWDM]QDU]ÛG]LD5DFKXQHN6XPLHQLD
ĜZLDGRPHJR3U]\ZµGF\LSU]HSURZDGļDXWRDQDOL]ÛGZµFK!
G]LDĄDĆ]REV]DUXE\FLDPHQWRUHP
■ F]ÛĝÉ,ʇ]HZQÛWU]Q\FKRNUHĝODMÇF\FK]GURZÇRUJDQL]DFMÛ
NWµUDUR]ZLMDVLÛV\VWHPRZR V]HISUDFRZQLF\FDĄD̬UPD 
■ F]ÛĝÉ,,ʇZHZQÛWU]Q\FKWMP\ĝOLEORNXMÇF\FKUR]ZµMSU]\
ZµG]WZD

J

3DPLÛWDMWRQDWXUDOQHľHWDNP\ĝOLV]LG]LDĄDV]:\URELRQH
VLHFLSRĄÇF]HĆQHXURQRZ\FKDNW\ZXMÇZFLÇľWHVDPHĝFLHľNL!
LEH]]PLDQ\P\ĝOHQLDQLHPRľOLZ\PVWDMHVLÛ]PLDQDQDV]H
JR]DFKRZDQLD

95(*8/$51,(352Ĝ2,1)250$&-(=272&=(1,$=DGEDM

RWRE\GRZLHG]LHÉVLÛFRP\ĝOÇRWRELHMDNRV]H̬HSUDFRZ
QLF\LSDUWQHU]\EL]QHVRZL0RľHV]]HEUDÉWDNLHLQIRUPDFMH
DQRQLPRZRZ\NRU]\VWXMÇFGRWHJRRVREÛ]̬UP\OXESR
SURVLÉRLQIRUPDFMÛSRGF]DVEH]SRĝUHGQLHMUR]PRZ\ʇNR
QLHF]QLHSRGDMÇFLQWHQFMÛ]MDNÇSURVLV]RIHHGEDFNQDWHPDW
SHĄQLHQLDVZRMHMUROLZ̬UPLH:DľQ\PMHVWDE\ĝQLHRGELHUDĄ
LQIRUPDFMLRVRELĝFLHDXNLHUXQNRZDĄVLÛQDUROÛMDNÇSHĄQLV]
ZĄDĝFLFLHOG\UHNWRUPHQHGľHU1DSRF]ÇWNXSUDFRZQLF\PR
JÇE\ÉSRZĝFLÇJOLZLMHGQDNMHĝOL]REDF]ÇľHNRQVHNZHQWQLH
Z\NRU]\VWXMHV]X]\VNDQHLQIRUPDFMHGROHSV]HJR]DU]ÇG]DQLD!
]SHZQRĝFLÇEÛGÇEDUG]LHMNRQNUHWQLLV]F]HJµĄRZL

9!!352-(.78-6:2-(0<Ĝ/(1,(6NRURZLHV]ľHP\ĝOÇFSRGRE

QLHGRWHJRMDNP\ĝODĄHĝZSU]HV]ĄRĝFLZ]PDFQLDV]WHVDPH
Z]RUFH]DFKRZDĆ]DF]QLMRG]PLDQ\P\ĝOHQLD1LHPRľHV]
SU]HVWDÉSRSURVWXPLHÉQLH]GURZ\FKP\ĝOLʇPXVLV]MH]DVWÇSLÉ
WDNLPLMDNLHFLVĄXľÇ0RľHV]]DSLVDÉVZRMH]GURZHVĄXľÇFH
SU]\ZµG]WZXP\ĝOLZG]LHQQLNXLWUHQRZDÉMDNQDMF]ÛVWV]HLFK
DNW\ZRZDQLH1DSRF]ÇWNX]SHZQRĝFLÇQLHEÛG]LHWRĄDWZH
JG\ľSRWU]HEXMHV]Z\URELÉQRZ\QDZ\NP\ĝORZ\=DZV]HSD
PLÛWDMGODF]HJRFKFHV]E\ÉPHQWRUHPLZMDNLVSRVµESU]\EOL
ľ\FLÛWRGRUHDOL]DFMLWZRLFKSODQµZRMDNLFKP\ĝODĄHĝNLHG\!
PDU]\ĄHĝE\]RVWDÉV]HIHPLSUDFRZDÉZ]JUDQ\P]HVSROH

9!!2.5(Ĝ/6:2-(5=(&=<:,67(02&1(67521<,=1$-'Ļ

62-86=1,.::2%6=$5$&+.203/(0(17$51<&+'2
7:2,&+7$/(17:ĜZLDGRPLHSU]\]QDMÇFVLÛSU]HGVREÇ
ľHPDV]]DUµZQRPRFQHVWURQ\ZNWµU\FKRVLÇJDV]SRQDG
SU]HFLÛWQHUH]XOWDW\MDNLWHZNWµU\FKZ\UµľQLDMÇVLÛWZRL
SUDFRZQLF\PRľHV]X]XSHĄQLDÉVLÛZG]LDĄDQLDFK]HVZRLPL
]DVWÛSFDPL6]F]HJµOQLHZDľQ\PHOHPHQWHPMHVW]DSU]HVWDQLH
V]XNDQLDQDVLĄÛRVµE]NWµU\PLOXELV]UR]PDZLDÉLSDVMRQX
MÇFRVSÛG]DÉF]DVDGRVWU]HľHQLHWDNLFKNWµUHU]HF]\ZLĝFLH
VNXWHF]QLHPRJÇX]XSHĄQLÉWZRMHG]LDĄDQLDEL]QHVRZH

9!!=$'%$-23267$:Úʑ-$-(67(02.ʇ21,6Æ2.ʐ$E\RZRF

LGHQW\̬NRZDĄHĝ]DNUHVWUXGQRĝFLNWµU\EORNXMHWZµMUR]ZµM
MDNROLGHUDʇPHQWRUD"%UDZR8VWDOHQLHSXQNWXVWDUWRZHJR
WRQLH]EÛGQ\SRF]ÇWHN]PLDQ7HUD]SRGHMPLMG]LDĄDQLDNWµUH
SU]\EOLľÇFLÛGRRVLÇJQLÛFLDFHOX$E\SU]HMĝÉQDNROHMQ\HWDS
SU]\ZµG]WZDLPHQWRULQJX]DSR]QDMVLÛ]SRQLľV]\PYDGHPH
FXP]DVDG3RQLHZDľF]DVHPĄDWZLHMMHVWFRĝSRZLHG]LHÉQLľWR
Z\NRQDÉPRľHV]ZGURľ\É]PLDQ\XVLHELHZVSLHUDMÇFVLÛSUDFÇ
]FRDFKHPOXERVREÇGRNWµUHMPDV]]DXIDQLH

QLHZVSµĄSUDFRZDÉ]RVREDPLNWµUHUµľQLÇVLÛRGFLHELHVW\OHP
P\ĝOHQLDLG]LDĄDQLDSRWU]HEXMHV]XSHZQLÉVLÛľHPDV]SRVWDZÛ
ʑMDMHVWHP2.LLQQLVÇ2.ʐ&RWRZĄDĝFLZLH]QDF]\":HGĄXJ
DQDOL]\WUDQVDNF\MQHMNWµUDRNUHĝODZDUXQNLVNXWHF]QHMNRPX
QLNDFMLPLÛG]\OXGļPLF]\OLQSWREÇMDNRV]HIHPLWZRLPL]D
VWÛSFDPLMHVWWRSR]\FMDZ\JU\ZDMÇFD%ÛGÇFZVWDQLHP\ĝOHQLD!
2.ʇ2.F]XMHV]ZDUWRĝÉVLHELHRUD]DNFHSWXMHV]UµľQRURG
QRĝÉLQQ\FKFRSU]\F]\QLDVLÛGRUHDOQHJRRVLÇJDQLDSU]H]
FLHELHFHOµZ:WDNLHMSRVWDZLHVNXSLDV]VLÛQDIDNWDFKUHDOQHM
RFHQLHSR]\W\ZQ\FKLQHJDW\ZQ\FKDVSHNWµZGDQHMV\WXDFML
LSODQRZDQLXG]LDĄDĆNWµUHSRPRJÇFLRVLÇJQÇÉZ\]QDF]RQH
FHOH,WXWDMG]LDĄDSRGREQD]DVDGDľHLPF]ÛĝFLHMPDV]WDNÇ
SRVWDZÛW\PEDUG]LHMZ]PDFQLDV]DXWRPDW\F]QHE\FLHQD
VWDZLRQ\PQDUR]ZLÇ]DQLD3RVWDZD2.ʇ2.SRPDJDWDNľH
ZNRQVWUXNW\ZQ\PSU]\MPRZDQLXLQIRUPDFMLQDVZµMWHPDW
V]F]HJµOQLHW\FKRGZDľQ\FKZNWµU\FKLQQLSRND]XMÇQDP
FRPRľHP\SRSUDZLÉZVZRLP]DFKRZDQLX

9!:<7ÚĽ$-80<6ă=DĄµľG]LHQQLNSU]\ZµG]WZDL]DSLVXMZV]\VW

9!!=%8'8-,.2081,.8-6:2-Æ:,=-Ú35=<:'=7:$$E\

Jak przygotować się do bycia
świadomym przywódcą i mentorem?

Z

NLHQLH]GURZHP\ĝOLNWµUHF]\QLÇ]FLHELHRVREÛQLH]DVWÇ
SLRQÇLXQLHPRľOLZLDMÇFLGHOHJRZDQLHRGSRZLHG]LDOQRĝFL

XZDJDOXG]L]WREÇZVSµĄSUDFXMÇF\FKE\ĄDVNXSLRQDQDZDľQ\FK
GODFLHELHFHODFKPXV]ÇRQLZLHG]LHÉFRSU]\ĝZLHFDWZRLP!
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G]LDĄDQLRP'REU\PSRF]ÇWNLHPMHVWQDZ\NVDPRSU]\ZµG]
WZDF]\OL]EXGRZDQLHWDNLHMZL]ML]DU]ÇG]DQLDNWµUDPRW\ZXMH
FLÛZ\NRU]\VWXMHWRZFRZLHU]\V]LFRMHVWGODFLHELHD]\
PXWHPZWUXGQ\FKFKZLODFKGHDGOLQHʌµZLRNUHVDFKZ]PR
ľRQHJRZ\VLĄNX'RSLHURNLHG\VDPMHVWHĝĝZLDGRP\FRMHVW
GODFLHELHZDľQHZNLHURZDQLXRUJDQL]DFMÇL]HVSRĄHPMHVWHĝ!
ZVWDQLHRSRZLHG]LHÉRW\PLQQ\PZ]UR]XPLDĄ\LSU]HNR
QXMÇF\VSRVµE7RWDNMDN]UR]PRZÇUHNUXWDF\MQÇʇNDQ
G\GDFLPµZLÇľHZLHG]ÇMDNLHPDMÇGRĝZLDGF]HQLHLQLH
PXV]ÇMDNRĝVSHFMDOQLHSU]\JRWRZ\ZDÉVLÛGRUR]PRZ\!
RSUDFÛF]HJRUH]XOWDWHPREVHUZRZDQ\PSU]H]UHNUXWH
UµZMHVWEUDN]ZLÛ]ĄHMLSU]HNRQXMÇFHMRSRZLHĝFLRLFKGR
NRQDQLDFK1DMF]ÛĝFLHMWRFLNWµU]\]HEUDOLQDMZDľQLHMV]H
GRĝZLDGF]HQLDL]ZLÛļOHMH]DSUH]HQWRZDOLVWDMÇVLÛZLDU\
JRGQ\PLNDQG\GDWDPL

9!!8'=,(/$-,1)250$&-,=:5271(-:23$5&,82:,=-Ú

35=<:'=7:$7ZRMHLQIRUPDFMH]ZURWQHZ]DNUHVLHZ\
PDJDĆLRIHURZDQHJRSUDFRZQLNRPZVSDUFLDEÛGÇZLDU\
JRGQLHRGELHUDQHMHĝOLEÛG]LHV]MHRGQRVLĄGRVZRMHMZL]ML
SU]\ZµG]WZD3RSHZQ\PF]DVLHSUDFRZQLF\]DSDPLÛWDMÇ
FRMHVWGODFLHELHZDľQHFRZ\UµľQLDWZµMVW\ONLHURZDQLD!

LF]HJRQLHWROHUXMHV]7RGREU\SXQNWZ\MĝFLD]SRVWDZ\ľH
MHVWHĝVDPQDSODFXERMXLRGGDODV]ZDľQHGODFLHELHWHPDW\
QDU]HF]E\FLDSU]HSUDFRZDQ\PZWDN]ZDQHMʑELHľÇF]FHʐ

9=$3,68-6:2-(26,Æ*1,Ú&,$,1$*5$'=$-6,Ú3RNDľGHM
XGDQHMOXEQDZHWQLHXGDQHMSUµELHGHOHJRZDQLD]DGDĆQD
JUDG]DMVLÛ]DNRQVHNZHQFMÛLGHWHUPLQDFMÛWDNMDNG]LHFNR
NWµUHSRXSDGNXZVWDMHGRPRPHQWXDľQDXF]\VLÛFKRG]LÉ

.OLHQFLNWµU]\SU]HV]OLĝFLHľNÛVWDZDQLDVLÛPHQWRUHPZVND
]XMÇQD]PLDQ\MDNLHGRNRQXMÇVLÛZ̬UPLHZUD]]H]PLDQÇLFK
P\ĝOHQLDRVRELHMDNRV]H̬H2EVHUZXMÇWDNľHHIHNW\NRQVH
NZHQWQHJRVWRVRZDQLDZ\ľHMZ\PLHQLRQ\FK]DVDG1DMEDUG]LHM
MHGQDNSRGNUHĝODMÇNRU]\ĝFLMDNLHRGQLHĝOLRQLVDPLSRSU]H]RG
]\VNDQLHF]DVXQDVSUDZ\VWUDWHJLF]QHZĄDVQHľ\FLHLP\ĝOHQLH
NRQFHSF\MQHRUR]ZRMX̬UP\-HĝOLSRGF]DVOHNWXU\WHJRDUW\NXĄX
XVWDZLĄHĝVZRMHJRZHZQÛWU]QHJR*36DMHVWWRGREU\SRF]ÇWHN
LNRQNUHWQ\SXQNWRULHQWDF\MQ\SRND]XMÇF\JG]LHVLÛ]QDMGXMHV]
$E\GRWU]HÉGRFHOXG]LDĄDMNRQVHNZHQWQLHGDMVRELHSU]\]ZR
OHQLHQDWHVWRZDQLHQRZ\FKUR]ZLÇ]DĆLZ\FLÇJDMZQLRVNL!■
Anna Grygorcewicz

Narzędzie
RACHUNEK SUMIENIA ŚWIADOMEGO PRZYWÓDCY©
Autor narzędzia: Anna Grygorcewicz
Bądź ze sobą szczery i zdiagnozuj (w skali od 1 do 10), w jakim punkcie jesteś, aby tworzyć zdrową organizację/zespół.
Imię i nazwisko: ....................................................................

Data: ....................................................................

Część I. Obserwowalne skutki obecnej praktyki zarządzania
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1 – Nie mam zastępcy(-ów).
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10 – Regularnie otrzymuję informację zwrotną od pracowników, jak odbierają mnie jako szefa.

5

6

7

1 – Nie znam swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
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9

10 – Mam czas na działania strategiczne.

1 – Nie mam informacji od podwładnych, w jaki sposób mnie postrzegają.

1

10

10 – Komunikuję swoją wizję codziennie.

1 – Zajmuję się głównie sprawami operacyjnymi.

1

9

10 – Mam jasno sprecyzowaną wizję przywództwa.

1 – Nie komunikuję swojej wizji w firmie.

1

10

10 – Posiadam jasno określoną rolę/ścieżkę rozwoju dla zastępcy(-ów).

1 – Nie mam sprecyzowanej wizji przywództwa.

1

9

10 – Mam zaufanego, sprawdzonego zastępcę(-ów).

1 – Nie posiadam określonej roli dla zastępcy(-ów).

1
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10

10 – Dokładnie znam swoje atuty i obszary do rozwoju.

■
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Część II. Możliwe przyczyny obecnej sytuacji
Poniższe zdania to przykłady myśli blokujących przywództwo. Bądź ze sobą szczery i zdiagnozuj, w jakim
punkcie jesteś, aby tworzyć zdrową organizację/zespół.
1. Nikt nie zrobi tych zadań tak dokładnie i odpowiedzialnie,
jak ja.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
2. Za dużo czasu zajmie mi opowiedzenie o tym, co trzeba
zrobić – szybciej zrobię to sam.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
3. Nie mogę zdradzić za dużo na temat firmy, bo pracownicy
odejdą do konkurencji.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
4. Zarządzam tą firmą/tym działem od tylu lat, że nie zdołam
nauczyć innych tych wszystkich niuansów.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
5. Ludziom nie chce się pracować i nie angażują się w firmę
tak bardzo, jak ja.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
6. Będę zbędny w firmie, jeśli mój zastępca przejmie większość
odpowiedzialnych spraw.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
7. Teraz nikomu nie zależy na współpracy. Każdy chce tylko
ugrać coś dla siebie.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
8. Bez dodatkowych środków finansowych nie zdołam zmotywować pracownika do dodatkowej odpowiedzialności.
a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
9. W firmie zawsze to na mnie spoczywał obowiązek pilnowania pracy – teraz już za późno na zmiany.

a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadza
10. ......................................................................................................
(miejsce na twoją sabotującą myśl).

a) zgadzam się całkowicie
b) raczej się zgadzam
c) nie mam zdania
d) raczej się nie zgadzam
e) zdecydowanie się nie zgadzam
Proszę, odpowiedz na 3 pytania otwarte w celu uzyskania
niezbędnych informacji, które mogą pokazać ci, od czego
zacząć pracę coachingową nad stylem myślenia przywódcy – mentora.
1) Komu i kiedy w ostatnim czasie zleciłem ważne i odpowiedzialne zadanie, aby mieć czas na myślenie o przyszłości
firmy/działu? Z jakim rezultatem?
2) Kiedy i z kim podzieliłem się swoimi planami i ważnymi
przemyśleniami, tak aby zachęcić do współdziałania? Z jakim rezultatem?
3) Jak automatycznie namawiam siebie do myśli, które ograniczają moje przywództwo?
np.
■ Tylko ten ostatni raz dopilnuję tego zestawienia sam,
pracownicy i tak mają dużo na głowie.
■ Zaraz po tym zadaniu, które sam zakończę, zacznę przyuczać pracownika.
■ Tym razem wolę to zrobić sam i mieć święty spokój.
■ Lepiej zrobić to samemu i mieć kontrolę nad efektem.
■ On/ona zawsze o czymś zapomni, wolę tego dopilnować.
■ Jeśli mam odpowiadać na te wszystkie pytania, to wolę
dziś zrobić to sam.
■ To mi klienci ufają najbardziej, jestem wizytówką firmy.
(inne)
Świadomość bywa bolesna, ale przybliża nas do zmian
w myśleniu i tym samym do bardziej efektywnego działania. Daje szansę na powrót do marzeń poprzez zdrowe
myśli oraz budowanie przywództwa opartego na dzieleniu
się wiedzą i mentoringu.
Jakie podejmiesz pierwsze w kolejności działanie w celu
rozwijania swojego przywództwa? ................................................................
Data: ....................................................................
Podpis: ....................................................................

* Twoje odpowiedzi:
■ jeśli przeważają odp. a i b - twoje przekonania blokują tworzenie zdrowej organizacji/zespołu,
■ jeżeli przeważają odp. c - brakuje tobie świadomości wpływu
roli i postawy lidera na rozwój i wyniki organizacji,
■ jeżeli przeważają odp. d i e - twoje przekonania stwarzają
możliwości dla rozwoju zdrowej organizacji/ zespołu i przywództwa opartego na mentoringu
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