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P R Z Y W Ó D Z T W O  W  K O B I E C Y M  W Y D A N I U  



PSYCHOLOG  SPORTU

✓ doktor nauk społecznych w dziedzinie 
psychologii 

✓ nauczyciel akademicki 

✓ praktyk psychologii sportu - nominacja 
psychologa Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego 2017 r. 

✓ amatorka biegów ultra



Co chciałabym usłyszeć na zakończenie 
mojej kariery zawodowej?



Obecność kobiet w świecie sportu

ILOŚĆ NA POZYCJACH KIEROWNICZYCH 

Burton, Grappendorf, & Henderson, 2011 
Coakley, 2009 
Evans, 2011 
Hovden, 2010



Dlaczego?

wykazują większy opór do 
podejmowania trudnych decyzji 

mniej ambitne i nastawione na 
rywalizację 

brak im dostatecznych 
kompetencji strategicznych i nie 
są wystarczająco zaznajomione 

z „zasadami gry” 

Hovden, 2010

umiejętność okazywania troski i 
empatii 

kładzenie nacisku na demokrację, 
współpracę i otwartość 

umiejętność i odwaga do 
wprowadzania nowych i 

kontrowersyjnych tematów do 
agendy 



Efektywność kobiet w świecie sportu

SUKCESY NA WYSOKICH STANOWISKACH 
W SPORCIE 

Burton, Grappendorf, & Henderson, 2011 
Pederson & Whisenant, 2005 
Whisenant, Pederson, & Obenour, 2002





Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

CHARYZMA 

INSPIRACJA 

ZINDYWIDUALIZOWANA 
WYROZUMIAŁOŚĆ 

Doherty, 1997



Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

Z A R Z Ą D Z A N I E

Kotter, 1990

P R Z Y W Ó D Z T W O
radzenie sobie ze złożonością radzenie sobie ze zmianą

✓ planowanie i zarządzanie wydatkami 

✓ organizacja i zarządzanie kadrami 

✓ kontroling i rozwiązywanie 
problemów

✓ ustalanie kierunku rozwoju 

✓ komunikowanie wizji 

✓ angażowanie ludzi 

✓ zapewnianie inspiracji



Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

wprowadzan ie  zmian

Lovelin & Hanold, 2014

„Vision, strategy, intellect, I’m not afraid of change, 
in fact I cause change, I’m a change agent”

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA KIERUNKU ZMIAN I 
NADAWANIA GO ORGANIZACJI

„Leadership is about defining goals. A leader has to 
have the ability to see long term, to think about 
things in broader terms and be more strategic”

znajomość organizacji i środowiska, umiejętność 
zadawania odpowiednich pytań i szukania 

odpowiedzi na te pytania

OTWARTOŚĆ NA ZMIANĘ



„Nowa psychologia sukcesu” Carol DweckTWO MINDSETS

GROWTH MINDSET 
                   NASTAWIENIE NA ROZWÓJ

FIXED MINDSET 
      NASTAWIENIE NA TRWAŁOŚĆ

Inteligencję można rozwijać jak mięśnie – rozwijają się, kiedy 
poddaje się je coraz większemu wysiłkowi.

Nasze podstawowe cechy możemy rozwijać przez pracę.

Sukces polega na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dawaniu 
z siebie wszystkiego, by osiągnąć to, co dla nas ważne.

Nasz potencjał jest nieznany – poznaje się go dopiero w trakcie 
mierzenia się z coraz trudniejszymi zadaniami.

Umiejętności i osiągnięcia to rezultat zaangażowania i pracy.

Inteligencja jest dana z urodzenia i albo jest się inteligentnym, albo 
nie.

Nasze cechy są ustalone raz na zawsze i właściwie się nie zmieniają.

Sukces polega na byciu lepszym niż inni, udowadnianiu swojej 
wartości, inteligencji i talentu.

Znamy swój potencjał. Jeśli ma się talent i/albo jest się inteligentnym, 
to umiejętności i wiedza powinny pojawić się same i przychodzić nam 

bez trudu.

Umiejętności i osiągnięcia zależne są od naturalnej inteligencji 
i talentu, czasem też od łutu szczęścia.

Celem jest bycie inteligentnym, wyglądanie na mądrą i utalentowaną 
osobę.

Celem jest uczenie się, bycie w czymś coraz lepszym, rozwijanie 
umiejętności.



„Nowa psychologia sukcesu” Carol DweckTWO MINDSETS

GROWTH MINDSET 
                   NASTAWIENIE NA ROZWÓJ

FIXED MINDSET 
      NASTAWIENIE NA TRWAŁOŚĆ

Trudność to wyzwanie. Kiedy się z nią zmierzymy, stajemy się 
silniejsi i mądrzejsi.

Wytrwale dążymy do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Jeśli 
wybrana najpierw strategia nie działa, to trzeba szukać innej.

Krytyka to informacja zwrotna, którą warto wziąć pod uwagę.

Błędy to naturalna część procesu uczenia się. Ważne, by się z nich 
uczyć. Niepowodzenie to jasny sygnał, że trzeba zmienić metodę 
lub zwiększyć czas poświęcony pracy. To źródło informacji o tym, 

jakie środki zaradcze można podjąć następnym razem.

Porażka to pojedyncze wydarzenie, z którego można się czegoś 
nauczyć, wyciągnąć wnioski

Trudność oznacza, że coś nie idzie i jest nie tak, jak powinno. Może 
też oznaczać, że jest się zbyt głupim lub za mało utalentowanym na 

jakieś zadanie.

Jeśli nie udaje się nam osiągnąć zamierzonego celu, pojawiają się 
problemy, to zmienia się cel na taki, który osiągnąć można bez takiego 

wysiłku.

Krytyka oznacza, że coś z nami nie tak, że jest się niewystarczająco 
inteligentnym czy uzdolnionym.

Niepowodzeń należy unikać, bo źle o nas świadczą jako o ludziach. 
Skoro coś się nie udało, to znaczy, że raczej się do tego nie nadajemy 

i lepiej nie próbować następnym razem.

Poniesienie porażki oznacza bycie kimś, kto jest nieudacznikiem. 
Jeśli sukces dowodzi inteligencji, to porażka oznacza jej brak.

Sukcesy innych znaczą, że jest się gorszym od nich. Sukcesy innych są inspiracją i mogą być źródłem informacji 
o działających strategiach osiągania zamierzonych celów.



„Nowa psychologia sukcesu” Carol DweckTWO MINDSETS

GROWTH MINDSET 
                   NASTAWIENIE NA ROZWÓJ

FIXED MINDSET 
      NASTAWIENIE NA TRWAŁOŚĆ

Prowadzi do pragnienia nauczenia się czegoś 
nowego, a co za tym idzie do tego, że…

Prowadzi do pragnienia zachowania twarzy, 
pokazania się od najlepszej strony, a co za tym 
idzie, do tego, że…

W Y Z W A N I A

P R Z E S Z K O D Y

W Y S I Ł E K

K R Y T Y K A

S U K C E S  I N N Y C H

… LUBISZ WYZWANIA

… GDY SIĘ POJAWIĄ WYTRWALE BRNIESZ DALEJ

… POSTRZEGASZ GO JAKO DROGĘ DO SUKCESU

… UCZYSZ SIĘ Z OTRZYMANYCH RAD I FEEDBACKU

… JEST DLA CIEBIE INSPIRACJĄ I LEKCJĄ

TAKIE MYŚLENIE ROZWIJA CZŁOWIEKA I POZWALA 
MU OSIĄGNĄĆ MAKSYMALNY ROZWÓJ

… OMIJASZ WYZWANIA

… STAJESZ SIĘ DEFENSYWNY I SZYBKO SIĘ 
PODDAJESZ

… WIDZISZ WYSIŁEK JAKO COŚ 
NIEPOTRZEBNEGO I ZŁEGO

… IGNORUJESZ PRZYDATNE RADY I 
FEEDBACK

… CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONY SUKCESEM 
INNYCH

W WYNIKU TAKIEGO MYŚLENIA CZŁOWIEK OSIĄGA STAGNACJĘ I 
NIGDY NIE DOSIĘGA PRAWDZIWEGO POTENCJAŁU



http://www.psychologiasportu.pl


=

http://www.psychologiasportu.pl


Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

wprowadzan ie  zmian

Lovelin & Hanold, 2014

„Vision, strategy, intellect, I’m not afraid of change, 
in fact I cause change, I’m a change agent”

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA KIERUNKU ZMIAN I 
NADAWANIA GO ORGANIZACJI

„Leadership is about defining goals. A leader has to 
have the ability to see long term, to think about 
things in broader terms and be more strategic”

KOMUNIKACJA WIZJI

znajomość organizacji i środowiska, umiejętność 
zadawania odpowiednich pytań i szukania 

odpowiedzi na te pytania

OTWARTOŚĆ NA ZMIANĘ



KLIMAT MOTYWACYJNY

✓ gdy pracownicy są kierowani w stronę 
podnoszenia swoich umiejętności,  

✓ kładzie się nacisk na długofalowy rozwój i 
codzienną pracę w tym kierunku,  

✓ wysiłek i starania są nagradzane,  

✓ błędy są postrzegane jako część procesu 
szkoleniowego,  

✓każdy ma prawo do poszukiwania swoich 
własnych rozwiązań

K L I M AT  M I S T R Z O S T W A  
( Z A D A N I O W Y )

K L I M AT  W Y N I K O W Y  
( E G O )

✓ gdy zachęca się do ciągłego porównywania siebie 
do innych,  

✓ błędy są karane,  

✓ cenione są wysokie zdolności, 

✓ nagradza się wykazanie się wyższymi 
umiejętnościami od innych,





Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

„zarażan ie” innych  wiz ją  i  k szta łcen ie  now ych  
l iderów

Lovelin & Hanold, 2014

„If you can have some energy and direction or a movement towards 
something that is new, that’s leadership. It’s telling a story that is much 
bigger than what we know today to get people fired up and then you 

can start moving people and organisations towards something. 
Leadership is thinking really broadly and building a vision that can be 

inspiring and can create a new era of perspective about where it is 
possible for an organisation to go.”

UMIEJĘTNOŚĆ INSPIROWANIA INNYCH I 
PRZYWÓDZTWO POPRZEZ PRZYKŁAD

„Being a good leader is taking the time to teach and grow others. I’m helping to facilitate their growth and 
the progress of the organisation forward and hopefully that leads to big visionary things.”



Jakie kompetencje i umiejętności 
prowadzą do sukcesu?

HOPE POWELL



ROLA LIDERA
KLUCZOWA ROLA W TWORZENIU ŚRODOWISKA WSPIERA JĄCEGO POTRZEBY PRACOWNIKÓW I ICH 

MOTYWACJĘ WEWNĘTRZNĄ

WSPARCIE LIDERA 

POTRZEBA  
KOMPETENCJI

POTRZEBA  
AUTONOMII

POTRZEBA  
BYCIA Z INNYMI

POCZUCIE WŁASNEJ 
SKUTECZNOŚCI

M O T Y W A C J A  W E W N Ę T R Z N A



Świadomość siebie

JA IDEALNE 
(Jaka chciałabym być)

JA PUBLICZNE 
(Jak widzą Cię inni Twoim 

zdaniem)

JA REALNE 
(Jak postrzegam siebie)

Skala:          -3,          -2,          -1,          0,          +1,          +2,          +3 

Oceniając siebie jako…

   trenerkę/szefową

   odnoszącą sukcesy

   szczerą

   empatyczną

   władczą

   lojalną

   skromną

   poważaną

   podejmującą trudne decyzje

   podejmującą ryzykowne decyzje



Świadomość siebie

JA IDEALNE 
(Jaka chciałabym być)

JA PUBLICZNE 
(Jak widzą Cię inni Twoim 

zdaniem)

JA REALNE 
(Jak postrzegam siebie)

Skala:          -3,          -2,          -1,          0,          +1,          +2,          +3 

Oceniając siebie jako…

   ambitną

   troskliwą

   działającą strategicznie

   wespółpracującą

   rywalizującą

   odważną w podejmowaniu trudnych 
tematów

   inspirującą innych

   charyzmatyczną

   nastawioną na rozwój



Dziękuję za uwagę

Zuzanna Wałach-Biśta 

zuza@psycholog-sportu.com


