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PODZIĘKOWANIA

1. Pokora, szacunek do innych i otwartość

2. Robić to, co jest dla nas pasją

3. Nie robić niczego, w co się nie wierzy

4. Sukces może być twoją największą pułapką, więc bądź czujny

5. Wiedzieć, czego się nie chce, jasny cel

6. Perfekcyjna organizacja czasu

7. Cierpliwość i upór w dążeniu do celu

8. Sięgnij po coś, na czym się świetnie znasz

9. Życie według starego przysłowia: "Idąc w górę kłaniaj się 

każdemu, by nie odwracali się od ciebie, jak będziesz schodzić”

10. Trzeba mieć marzenia



Dlaczego sport
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Kompetencje kształtowane 
przez sport

„Career skills you pick up playing sport” - British Universities & Colleges Sport 
(BUCS)

❑ Praca w grupie

❑ Przywództwo

❑ Zarządzanie czasem

❑ Konkurowanie

❑ Radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją

❑ Zarządzanie i odpowiedzialność

❑ Zaangażowanie 
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Kompetencje Liderów
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KOMPETENCJE  
PRZYWÓDCZE KOBIET

Badani menedżerowie, niezależnie od szczebla, jaki zajmują w hierarchii firmy, 

oceniają wyżej kompetencje przywódcze kobiet-członków zarządów niż mężczyzn. 

Umiejętności kobiet w pięciostopniowej skali otrzymały noty pomiędzy 3,6 a 4, a 

mężczyźni pomiędzy 3 a 3,9. Nie dotyczy to jedynie kompetencji dotyczących 

perspektywy finansowej i nastawienia na wzrost wartości firmy, w których obie płcie 

oceniane są na podobnym poziomie.

Panie wybijają się szczególnie w obszarze:

• umiejętności związanych z budowaniem efektywnych relacji  

• firmy opartej na wartościach, 

• rozwijaniem talentów oraz

• przewodzeniem zmianom. 

Co ważne, to właśnie te umiejętności będą zdaniem ekspertów, którzy współtworzyli 

nowy model kompetencji przywódczych Deloitte, odgrywać kluczową rolę w 

nowoczesnym biznesie.



KOMPETENCJE  
PRZYWÓDCZE KOBIET

Co ciekawe, kobiety w wybranych obszarach postrzegają swoje 

kompetencje jako dużo wyższe niż mężczyzn. 

Pod względem umiejętności takich jak:

• przyjmowanie szerokiej perspektywy, 

• elastyczność w działaniu, 

• nastawienie na wzrost wartości firmy oraz 

• tworzenie i realizacja wizji, 

badane kobiety oceniały siebie i inne panie lepiej niż mężczyzn, podczas 

gdy panowie tej różnicy nie dostrzegają.



KOMPETENCJE  
PRZYWÓDCZE KOBIET

„Nasze badanie po raz pierwszy pokazało istotną różnicę in plus w 

kobiecej samoocenie i postrzeganiu umiejętności przywódczych 

innych kobiet. Możemy mówić więc o przebiciu 

psychologicznego szklanego sufitu wśród polskich 

menedżerek, które coraz silniej dostrzegają swoją wartość dla 

firm. Wzrastający i lepiej wykorzystany potencjał kobiet stanowić 

może więc ważny wyróżnik firmy na drodze zdobywania przewagi 

konkurencyjnej w przyszłości” – podsumowuje Iwona Georgijew.



PRZEPIS NA SUKCES

1. Pokora, szacunek do innych i otwartość

2. Robić to, co jest dla nas pasją

3. Nie robić niczego, w co się nie wierzy

4. Sukces może być twoją największą pułapką, więc bądź czujny

5. Wiedzieć, czego się nie chce, jasny cel

6. Perfekcyjna organizacja czasu

7. Cierpliwość i upór w dążeniu do celu

8. Sięgnij po coś, na czym się świetnie znasz

9. Życie według starego przysłowia: "Idąc w górę kłaniaj się 

każdemu, by nie odwracali się od ciebie, jak będziesz schodzić”

10. Trzeba mieć marzenia

Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
Konfucjusz



Kobiety w zarządach pzs

Z badań Honoraty Jakubowskiej wynika, że „kobiety 
stanowią jedynie 6% członków zarządów polskich 
związków sportowych reprezentujących letnie dyscypliny 
olimpijskie. 
Co więcej, na 26 związków w zarządach 16 z nich nie 
ma ani jednej kobiety, choć niektóre z nich liczą 
kilkanaście, a nawet ponad 20 osób.
W zarządach związków sportowych zimowych 
dyscyplin olimpijskich udział kobiet jest większy i 
wynosi 35%.
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Konkluzje

Jeśli potrafisz o czymś marzyć – potrafisz także 
tego dokonać (Walt Disney)

Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go 
na bycie, kim nie jesteś (Steve Jobs) 
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Dziękuję za uwagę

JOLANTA ŻYŚKO

Jolanta.zysko@awf.edu.pl
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