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Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik został przygotowany po to, by
stać się źródłem inspiracji dla praktyków przywództwa
włączającego, szczególnie tych, którzy pracują z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Współczesne koncepcje przywództwa włączającego
w teorii i praktyce uwzględniają różnorodne grupy
odbiorców. Powszechna definicja terminu oznacza
włączenie „wszystkich”, tzn. osób o różnym wieku,
pochodzeniu kulturowym, doświadczeniach i sposobach
działania, płci, orientacji seksualnej, sprawności fizycznej
itp.
W podręczniku akcent położony jest na sytuację osób
narażonych na wykluczenie ze społeczeństwa ze względu
na:
♦♦ różne rodzaje niepełnosprawności,
♦♦ pochodzenie ze środowiska imigrantów lub
uchodźców,
♦♦ ograniczony dostęp do informacji i udogodnień ze
względu na zamieszkiwanie na terenach wiejskich.
Wszystkie przykłady zawarte w podręczniku dotyczą
tych grup, gdyż w ich opracowanie zaangażowani byli
liderzy, którzy pracują właśnie w takich środowiskach.
Wiedza i opisane propozycje działań są jednak na tyle
uniwersalne, że można je z powodzeniem zastosować
także w innych kontekstach.
Przedstawione tu podejście do przywództwa
włączającego wywodzi się z praw człowieka opisanych
w Powszechnej deklaracji praw człowieka, która
jest podstawą kształtowania interakcji pomiędzy
ludźmi. Wyrasta ono również z przekonania, że we
współczesnym świecie istnieją globalne współzależności,
1

„Liderzy włączający doceniają wkład
każdej osoby oraz inicjują zmiany
poprzez angażowanie osób zagrożonych
wykluczeniem.”
które wpływają na dostępne zasoby. Liderzy włączający
powinni być tego świadomi.
Przywództwo włączające może przyczynić się do
rozwiązania małych i dużych wyzwań, jakie stawia przed
nami rzeczywistość. Liderzy włączający doceniają wkład
każdej osoby oraz inicjują zmiany poprzez angażowanie
osób zagrożonych wykluczeniem. Są gotowi zrezygnować
z władzy, podzielić się odpowiedzialnością i wykorzystać
mądrość grupy tak, aby każdy na tym skorzystał – lider,
osoby, które za nim podążają oraz reszta społeczeństwa.

Czym jest przywództwo włączające?
Przywództwo włączające oznacza:
♦♦ odwagę świadomego przełamywania barier, przed
którymi stoją osoby zagrożone wykluczeniem;

Kluczowe obszary rozwoju liderów włączających
obejmują praktykowanie samoświadomości, realizację
wspólnej wizji, budowanie relacji oraz tworzenie zmiany.
Treści zawarte w tym podręczniku są rezultatem
17-miesięcznego projektu (2016-2018) finansowanego
ze środków Unii Europejskiej, który połączył trzy
organizacje aktywne na polu edukacji osób dorosłych.
Były to:
♦♦ Fundacja Szkoła Liderów z Polski,
♦♦ alp – activating leadership potential z Austrii,
♦♦ EU-Fundraising Association e.V. z Niemiec.
Uzupełnieniem podręcznika teoretycznego jest drugi
podręcznik pod tytułem „Przywództwo włączające Podręcznik dla trenerów”, przeznaczony dla trenerów
oraz edukatorów. Zawiera on scenariusz szkolenia
oraz zbiór praktycznych narzędzi do poszerzania
wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie
przywództwa włączającego. Opracowaliśmy również
test on-line1, dzięki któremu osoby zainteresowane
mogą samodzielnie zbadać swój potencjał w obszarze
przywództwa włączającego.

♦♦ docenianie różnorodności oraz tworzenie
przestrzeni do osobistego uczestnictwa
każdej z osób i pełnego zaangażowania się
w proces podejmowania decyzji i kształtowania
rzeczywistości;
♦♦ tworzenie, wprowadzanie zmian i innowacji w taki
sposób, aby zachowana została równowaga między
potrzebami różnych osób.

www.inclusiveleadership.eu

Wprowadzenie

5

Jak zmieniały się teorie przywództwa

Przywództwo istnieje od kiedy ludzie zaczęli wchodzić
ze sobą w interakcje. Jednak wyraźna potrzeba
przywództwa, której towarzyszy zwiększone
zainteresowanie sposobem jego sprawowania, pojawia
się wraz z przyspieszeniem rozwoju technologicznego,
kulturalnego i demograficznego. Jednocześnie za sprawą
zmian w sposobach komunikowania się organizacje,
ich liderzy i członkowie stanęli przed koniecznością
świadomego kształtowania relacji i poprawy ich
jakości po to, aby możliwe było osiągnięcie wspólnych
celów. Wartości i intencje, które wpływają na postawę
i działania lidera, to siły napędowe, dzięki którym
obserwujemy nieustanną ewolucję teorii i modeli
przywództwa oraz ich narzędzi.
Celem tego rozdziału jest pokazanie, w jaki sposób
czas i kontekst historyczny (światowe trendy, osobiste
interesy, wydarzenia oraz relacje międzyludzkie)
wpłynęły na rozwój teorii i modeli przywództwa.
Zazwyczaj opierają się one na jednym centralnym
aspekcie – samym liderze, jego celu, środowisku,
zwolennikach czy członkach zespołu.

i liczyło się przede wszystkim to, CO wytwarzali. Celem
człowieka w tamtych czasach było przetrwanie, a celem
społecznym – rozwój cywilizacji.

i globalnych firmach, a marketing zaczął wywierać coraz
większy wpływ na opinię publiczną.

Koncentracja na zadaniu i produkcji
Po nadejściu epoki industrialnej pracownicy zaczęli
dostrzegać różnicę między pracą a czasem wolnym oraz
oddzielać swoje obowiązki od zainteresowań. Oznaczało
to, że motywacja indywidualna stała się istotną kwestią
dla liderów. Pierwsza wojna światowa oraz recesja
pod koniec lat 20. XX wieku, w połączeniu z rozwojem
technologicznym i automatyzacją, rozpoczęły nową
epokę, w której wzrastała świadomość znaczenia
przywództwa. Henry Ford wprowadził pas montażowy
oraz stawkę akordową, która miała motywować
pracowników do zwiększenia tempa pracy przy produkcji
pojazdów, bez pogłębionej refleksji nad konsekwencjami
społecznymi i fizycznymi tego rozwiązania. Przywództwo
stało się równoznaczne z wydajnością, ilością, prędkością
i ekonomią. Cele lidera były powiązane ze wzrostem
gospodarczym i dobrobytem. Główne koncepcje
przywództwa w tamtym okresie skupiały się nad tym,
W JAKI SPOSÓB ludzie pracują.

Termin przywództwo jest używany nie tylko w kontekście
pracy zarobkowej. Silny wpływ na sposób, w jaki
kształtowały się
Podczas II wojny
relacje między
światowej zakłady
osobami decyzyjnymi
„W epoce przedindustrialnej przywództwo skupiało produkcyjne stały
a ich zwolennikami,
się miejscem pracy
się wokół lidera i niepodważalnych wartości takich
wolontariuszami,
zarobkowej kobiet –
jak honor, prestiż czy autorytet.”
specjalistami, a nawet
w większym stopniu
wewnątrz hierarchii
niż dotychczas. Po
rodzinnych, wywarła
zakończeniu wojny,
ewolucja, która nastąpiła w środowisku pracy.
w związku z kolejnymi innowacjami technicznymi,
W epoce przedindustrialnej przywództwo skupiało się
wokół lidera i niepodważalnych wartości takich jak honor,
prestiż czy autorytet. Zwolennicy mieli być posłuszni

Jak zmieniały się teorie przywództwa

nasilił się na świecie trend zwiększenia wydajności
– w fabrykach, biurach, a nawet w relacjach między
ludźmi. Wzrosła liczba miejsc pracy w supermarketach

7

Koncentracja na osobie
Początek współczesnej epoki przywództwa przyniósł
zwrot w kierunku dynamiki interpersonalnej
i psychologii, choć uwaga nadal koncentrowała się
na perspektywie lidera lub organizacji, nie zaś na
wpływie przyjętego modelu zarządzania na pracownika.

Tego rodzaju komunikacja łączy ludzi i produkcję
Kluczowymi teoriami psychologicznymi były: teoria X
w dynamiczną, globalną sieć, która funkcjonuje
i Y2, hierarchia potrzeb Masłowa3 oraz teoria motywacji
24 godziny na dobę. Przywództwo oznacza bycie
Herzberga4. Zajmowały się przede wszystkim tym,
świadomym tego, że pojedyncza osoba nie może
DLACZEGO ludzie pracują. Cele organizacji nadal były
zrobić wszystkiego sama, nawet pracując nad wieloma
ukierunkowane na wzrost gospodarczy i budowanie
zadaniami jednocześnie. Liderzy muszą więc wykazać
zasobności finansowej, co wiązało się z koncentracją
się zaufaniem do
na jakości produktów
członków swoich
i usług. Z czasem pojawił
zespołów i komunikować
się światowy trend
„Akcent przeniósł się z perspektywy lidera na
się z nimi po to, aby
upowszechniania idei
interakcje między osobami zaangażowanymi ich motywować,
i dążenie do poprawy
w zadanie w szerszym kontekście organizacji.” optymalizować produkcję
jakości życia jednostek
i wydajność. Kryzys
i społeczeństw.
paliwowy w latach 70.
Obecnie, wraz z postępem innowacji technologicznych
XX wieku oraz recesja na początku XXI wieku zmusiły
w branży IT i przejmowaniem przez roboty wielu
organizacje do optymalizacji i przeanalizowania
wymagających zajęć, rozwija się refleksja nad sposobem
dotąd przyjętych sposobów pracy. Poskutkowało to
ciągłego zwiększania wydajności przy minimalizowaniu
eksplozją modeli i teorii dotyczących sposobu, który
zużycia ograniczonych zasobów naturalnych na świecie
sprawi, że praca skupi się na zadaniach, procesach,
oraz ograniczaniu nadmiernej eksploatacji fizycznych
ludziach i relacjach między stronami zaangażowanymi
i umysłowych zasobów ludzkich. W porównaniu do
w przedsięwzięcie. Coraz częstszymi zjawiskami stały
wcześniejszego okresu mniej ludzi pracuje w produkcji,
się przywództwo współdzielone lub zespoły liderów,
a coraz więcej w sektorze usług lub opieki zdrowotnej,
złożone z osób o uzupełniających się umiejętnościach
które wymagają kierowania ludźmi w sposób świadomie
i podzielonych obowiązkach. Świadomość podobieństw
motywacyjny i doceniający. Komunikacja stała się
i różnic w obszarze kompetencji oraz potrzeb
kluczowym elementem przywództwa i obecnie jego cele
pracowników stała się kluczowa. Wiedza o nakładających
wiążą się z różnorodnością, włączaniem i wzajemnym
się na siebie procesach w środowisku pracy oraz
zrozumieniem.
monitorowanie ich to konieczność. Przywództwo zyskało
miano przywództwa zespołowego, ponieważ zarówno
cele indywidualne, jak i cele organizacji osiągnęły skalę
globalną.
Internet przyspieszył komunikację i umożliwił
zarządzanie ludźmi i produkcją na odległość.

Komunikacja globalna

2

X i Y to teorie dotyczące motywacji i zarządzania ludźmi autorstwa Douglasa McGregora. Teoria X podkreśla znaczenie ścisłego nadzoru, zewnętrznych nagród i kar. Teoria Y podkreśla motywacyjną rolę satysfakcji z pracy i zachęca ona pracowników do
wykonywana zadań bez bezpośredniego nadzoru.

3

Hierarchia potrzeb Abrahama Masłowa wykorzystuje takie terminy jak fizjologia, bezpieczeństwo, przynależność, miłość, poważanie, samorealizacja i samo-transcendencja do opisania wzorca, według którego zazwyczaj działa motywacja ludzka. Celem
teorii Masłowa jest osiągnięcie szóstego poziomu, czyli samo-transcendencji.

4

Frederick Herzberg stworzył teorię na temat motywacji opartą na dwóch czynnikach: w miejscu pracy istnieją określone czynniki, które skutkują satysfakcją z pracy (motywatory), podczas gdy inne czynniki powodują jej brak (czynniki higieniczne).
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Samoprzywództwo
Współczesny świat jest niestabilny, niepewny, złożony
i wieloznaczny (ang. VUCA – volatile, uncertain, complex
and ambiguous). Zawirowania gospodarcze, katastrofy
naturalne, konflikty i wynikające z nich migracje to tylko
niektóre czynniki ciągłej zmiany. Koncepcja myślenia
systemowego podkreśla złożoność rzeczywistości,
w której żyjemy.
Wiele współczesnych modeli przywództwa powstało
w oparciu o badania nad tym, w jaki sposób ludzie mogą
wykonać zadania w wydajny sposób bez nadmiernej
eksploatacji własnego zdrowia i energii. Teorie skupiają
się na samoprzywództwie, przywództwie na odległość,
zaufaniu, delegowaniu, motywowaniu oraz przywództwie
rezonansowym5. Akcent przeniósł się z perspektywy
lidera na interakcje między osobami zaangażowanymi
w zadanie w szerszym kontekście organizacji. Oznacza
to, że każda zaangażowana osoba ponosi pełną
odpowiedzialność za swój wkład w zadanie, za grupę
i/lub za całą organizację.
Zarządzanie stresem, uważność i coaching są często
wymieniane jako sposoby radzenia sobie ze złożonością,
niepewnością i niedoskonałościami rzeczywistości.
Teoretycy rozwoju organizacji uwzględniają te trendy
i opracowują nowe teorie oraz metody, mające
wesprzeć liderów, którzy stawiają czoła wyzwaniom
teraźniejszości i przyszłości. Przywództwo bez władzy
Daniela Golemana oraz Teoria U C. Otto Scharmera
zdominowały zarówno świat zarządzania, jak i rozwoju
osobistego. W swojej książce Pracować inaczej Frédéric
Laloux podaje przykłady niehierarchicznych organizacji

na całym świecie, w których przywództwo oznacza
wspólną odpowiedzialność.
Wszystkie te teorie doceniają wartościowe relacje
między samymi liderami, a także tymi, którzy ich otaczają
oraz światem, w którym żyją. Zgodnie z nimi ludzie są
kompetentni i odpowiedzialni w kontekście lokalnym
i globalnym, zarówno dziś, jak i jutro. Role zwolenników
(ang. followers) i liderów stały się wymienne, tak jak
to opisano w podręczniku szkoleniowym organizacji
Catalyst6. „Zwolennicy są również liderami. Pierwszy
zwolennik zmienia samotnego wariata w lidera!
Zwolennicy są liderami na swoich własnych prawach,
a liderzy włączający robią miejsce dla innych, aby ci
mogli być liderami, biorąc z nich przykład7”. Oznacza to,
że liderzy zachęcają tych, którzy za nimi podążają, do
poszukiwania swojego liderskiego potencjału i są gotowi
tworzyć kulturę współodpowiedzialności, w której
wszyscy czują się osobiście zaangażowani we wspólne
sprawy. Dzieje się to w atmosferze zaufania i docenienia
ludzi za to, kim są i co potrafią robić oraz swobody
wyrażania opinii. Teorie te wymagają samoprzywództwa,
co oznacza, że samoświadomość staje się kluczowym
narzędziem, jak również stanem umysłu, zarówno dla
lidera, jak i dla tego, kto za nim podąża.

działają, reagują i współdziałają (ang. act, re-act, inter-act).
Przywództwo włączające dodaje do tych koncepcji
dodatkowy wymiar. Rozwija ono współczesne trendy
w obszarze rozwoju przywództwa, bezpośrednio
koncentrując się na różnorodnych grupach i osobach.

Patrząc wstecz rozwój przywództwa można przedstawić
jako spiralę, w której poprzednie jego formy stają
się ponownie aktualne, łącząc się ze współczesnymi
kontekstami, co sprzyja budowaniu nowych doświadczeń
na bazie starszych teorii. Ewolucja przywództwa
koncentruje się wokół takich zagadnień jak CO,
DLACZEGO i JAK, sprawdzając w jaki sposób ludzie

5

Boyatzis, Richard (2013) W książce autorzy twierdzą, że „rezonans jest zbiornikiem pozytywności, który uwalnia w ludziach to, co najlepsze. A zatem u swoich korzeni główne zadanie przywództwa ma wymiar emocjonalny.”

6

Catalyst to organizacja pozarządowa zajmująca się badaniami i szkoleniami w zakresie różnorodności.

7

Catalyst (2017).
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Przywództwo włączające – nowy wymiar
w teoriach przywództwa

Określenia przywództwo włączające oraz lider włączający
stosuje już wielu badaczy i praktyków, dostępne są
więc różne definicje tych terminów. Wszystkie definicje
łączy koncentracja na relacji i docenianie różnic
indywidualnych. Istnieją też teorie przywództwa,
w których nie stosuje się wprost określenia włączające,
ale de facto koncepcje te przedstawiają przywództwo
rozproszone, akcentujące docenianie współpracowników
oraz wspieranie różnorodnych opinii i sposobów
zaangażowania.
Poniżej zamieszczamy zestawienie kilku teorii
przywództwa włączającego, które posłużyły jako źródło
inspiracji dla podejścia opracowanego w ramach projektu
opisywanego w tym podręczniku.
♦♦ Psycholog Edwin Hollander pisze: „Przywództwo
włączające polega na relacjach, które pomagają
osiągać cele przynoszące wzajemne korzyści.
Osiągnięcie przywództwa na kolejnym poziomie
oznacza robienie rzeczy z ludźmi zamiast robienia ich
dla ludzi”8. Dalej Hollander wyjaśnia, że pierwsza
koncepcja wywodzi się z dominującej długi czas
tradycji, która stawiała w centrum uwagi cechy
lidera zamiast potrzeb i perspektywy zwolenników.
Badacz zauważa, że przywództwo włączające
jest w dużo większym stopniu zorientowane na
zaangażowanie zwolenników niż na wywieranie
na nich wpływu przez osoby posiadające władzę.
Szacunek, uznanie, umiejętność adekwatnego
reagowania i odpowiedzialność są kluczowe dla
stosowania przywództwa włączającego.

8

Edwin P. Hollander (2008) str. 3.

9

Schnorrenberg (2007).

♦♦ O koncepcji przywództwa służebnego po raz
pierwszy wspomniał Robert K. Greenleaf, który
umieścił w centrum pojedynczą osobę zamiast
środków do osiągnięcia celu. „Przywództwo
służebne nie jest koncepcją, metodą czy techniką
– jest to podejście lub filozofia, która chroni rozwój
życia i przenika wszystkie jego aspekty. Tworzy ono
podstawę dla rozwoju osobistego i zawodowego,
wydajnej pracy zespołowej, odpowiedzialności
i energii”9. Zgodnie z tą koncepcją przywództwo
uwzględnia troskę o dobrobyt pracowników
i partnerów, którym służy organizacja. Greenleaf
apeluje o radykalną odpowiedzialność osobistą
i korporacyjną, ukierunkowany rozwój osobisty
oraz rozwijanie takich umiejętności jak myślenie
systemowe, perswazja, intuicja, przewidywanie
i słuchanie z uważnością. W Stanach
Zjednoczonych około jednej trzeciej wszystkich
firm znajdujących się na liście Fortune 10010 działa
zgodnie z tą koncepcją11.

tymi, którzy jej nie mają. Twierdzi również, że skoro
świat stał się bardziej złożony, „system oparty
na przewidywaniu i kontroli” powinien zostać

♦♦ Autor współczesnych koncepcji zarządzania,
Frédéric Laloux, pisze o niehierarchicznym
systemie funkcjonującym dzięki ustanowieniu
struktur i procesów autozarządzania. Opisuje
lidera jako kogoś, kto wspiera innych w stawaniu się
liderami i osiąganiu samodzielności. „Wzmocnienie
(ang. empowerment) oznacza, że ktoś na szczycie
musi być wystarczająco mądry lub szlachetny,
aby oddać część swojej władzy”12. Laloux jest
przekonany, że można tworzyć organizację bez
rozróżnienia między tymi, którzy mają władzę oraz

10 Ranking obejmujący 100 największych amerykańskich przedsiębiorstw.
11 Ibidem.
12 Frederic Laloux (2014) str. 62.
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zastąpiony podejściem opartym na „wyczuwaniu
i reagowaniu”. Aby to osiągnąć, według Laloux,
ludzie powinni zdjąć maski profesjonalistów.
Powinni ponadto być zachęcani do osiągania
dobrostanu poprzez pielęgnowanie duchowych
i racjonalnych aspektów osobowości. Laloux
twierdzi, że obecnie tak wielu organizacjom brakuje
witalności, ponieważ zbyt mało życia przenika
do ich struktur. Autor pisze, że praktyki duchowe
mogłyby im pozwolić na zdjęcie masek i odkrycie
swojego człowieczeństwa.

Wymienione teorie odnoszą się do koncepcji „włączania”
w bardzo szerokim znaczeniu. Uwzględniają one
wszystkich niezależnie od kontekstu kulturowego, wieku,
płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, typu
osobowości, sposobu pracy itd. Ten sposób patrzenia na
włączanie został również przeniesiony do organizacji
i firm, które opracowały i wdrożyły zasady przywództwa
włączającego na swój użytek. Jednym z przykładów
jest Deloitte, który opisuje lidera włączającego jako
„osobę w aktywny sposób tworzącą miejsce pracy,
w którym wspierany jest rozwój różnych zdolności (…),
oraz w którym różnorodne zespoły działają na miarę
swoich maksymalnych możliwości, a także jako osobę,
która rozumie zależności między różnorodnością,
włączeniem i wyższym poziomem wydajności firmy.

musieli sami dźwigać całego ciężaru odpowiedzialności
na swoich barkach.
Według organizacji Catalyst do włączenia dochodzi
wtedy, gdy dana osoba docenia zarówno różnice, jak
i podobieństwa między poszczególnymi osobami:
„Przywództwo włączające ma pozytywny wpływ na
wszystkich – niezależnie od tego czy jesteś mężczyzną,
czy kobietą, czy jesteś stary, czy młody, a także
niezależnie od rasy, koloru skóry czy narodowości. Każdy
może być liderem włączającym i każdy odnosi korzyści
z inkluzji”15.

♦♦ C. Otto Scharmer, autor Teorii U i starszy
Wszystkie wymienione teorie podkreślają różnorodność
wykładowca na MIT (Massachusetts Institute of
jako nowy wymiar myślenia o przywództwie.
Technology), opisuje liderów jako osoby, „które
Różnorodność może się okazać innowacyjna
angażują się w tworzenie zmiany
oraz przynieść odpowiedzi na wyzwania
i kształtowanie swojej przyszłości
niezależnie od zajmowanych przez
„Wymienione teorie odnoszą się do koncepcji „włączania” dzisiejszego świata. Teorie te zwracają uwagę na
obecnie istniejące zapotrzebowania na liderów
nich stanowisk”. Scharmer identyfikuje
w bardzo szerokim znaczeniu. Uwzględniają one
włączających, którzy mogą wzmocnić ducha
potrzebę zmiany świadomości
wszystkich
niezależnie
od
kontekstu
kulturowego,
wieku,
zespołów i zachęcić jednostki do współtworzenia.
decydentów zgodnej z systemem Ego
i przejścia do systemu Eko – postrzegania
płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, typu
Przywództwo włączające, jak już zostało
rzeczywistości jako ekosystemu.
osobowości, sposobu pracy itd.”
wspomniane, koncentruje się na osobach
„Decydenci w różnych instytucjach
zagrożonych wykluczeniem poprzez przyglądanie
systemu muszą razem odbyć podróż,
się ich potrzebom, aspiracjom i potencjałowi
która oddali ich od ich własnego
oraz motywowanie ich do pełnego udziału w życiu
(…) Tutaj chodzi o intencję, ale również o zrozumienie,
punktu widzenia (ang. ego-awareness) i pozwoli im
społecznym.
jakie czynniki mają wpływ na włączanie (i wykluczenie)
doświadczyć tego systemu z perspektywy innych
ludzi oraz jakimi sposobami można tworzyć nowe
graczy, zwłaszcza tych, którzy są najbardziej
wzorce zachowań i praktyki zawodowej”14. Takie firmy
zmarginalizowani. Celem musi być wspólne
mają realną szansę dostrzec dużą zmianę po odejściu
odczuwanie, wspólne inspirowanie się oraz
od przywództwa hierarchicznego do przewodzenia
współtworzenie powoli wyłaniającej się przyszłości
z centrum. Różnorodność oznacza wykorzystywanie
dla systemu, który przedkłada dobrobyt wszystkich
wiedzy pracowników w taki sposób, aby liderzy nie
ludzi nad dobrobyt kilku osób”13.
13 Scharmer, C.O. (2013) str. 12.
14 Deloitte (2012) str. 1.
15 Catalyst: Course manual (2017).
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Potrzeby i bariery związane
z przywództwem włączającym

Mając na uwadze grupę docelową projektu – osoby
i grupy narażone na wykluczenie ze społeczeństwa
– można określić na jakie potrzeby ma odpowiadać
przywództwo właczające.

Ponadto „przynależność do grupy jest podstawową
potrzebą każdej osoby. Dzięki temu czujemy się
związani z bytem zewnętrznym wobec nas. Będąc
członkami grupy, mamy poczucie przynależności do
czegoś, a ono sprawia, że czujemy się bezpiecznie
i stabilnie ”19. Większość ludzi pragnie być częścią
jakiejś społeczności, niezależnie od tego, czy chodzi
o rodzinę, firmę, organizację czy społeczeństwo. Ludzie
potrzebują docenienia ich potecjału. Te potrzeby zostały

W zależności od kraju pochodzenia imigranci i uchodźcy
mogą natknąć się na różne bariery na drodze do
integracji społecznej. Organizacja Caritas Europe21
zidentyfikowała i wyróżniła bariery kulturowe (np.
język, życie towarzyskie lub religia), bariery strukturalne
Po pierwsze, w Powszechnej deklaracji praw człowieka16
(np. brak dokumentów prawnych umożliwiających
jest mowa o tym, że wszystkie istoty ludzkie są równe
korzystanie z opieki zdrowotnej lub konta w banku) oraz
pod względem swojej godności i praw oraz że każdy
bariery społeczno-gospodarcze (zatrudnienie, udział
człowiek ma prawo do pracy i jej przyjaznych warunków.
w życiu społecznym), które mogą zakłócać imigrantom
Przywództwo włączające powinno być spójne z tymi
i uchodźcom pełną inkluzję. Caritas widzi
prawami.
potrzebę faktycznego zaistnienia idei
Europy włączającej, która zbuduje oparte
Po drugie, z Deklaracji wynika wprost, że
o zaufanie społeczności oraz wzmocni
„Przynależność do grupy jest podstawową potrzebą
„wykluczenie społeczne dotyczy sposobów,
pozycję imigrantów i uchodźców po to,
w jaki poszczególne osoby mogą zostać
każdej osoby. Dzięki temu czujemy się związani z bytem
aby mogli oni w pełni uczestniczyć w życiu
odcięte od pełnego udziału w życiu
zewnętrznym wobec nas. Poczucie przynależności sprawia,
społecznym. Doświadczenie uchodźców
społeczeństwa. (…) Jest to czym innym niż
że
czujemy
się
bezpiecznie
i
stabilnie.”
pokazuje, że wrogie społeczności mają wiele
bieda. Dotyczy ono całej gamy czynników,
wspólnego z przywództwem w danym kraju”22.
które uniemożliwiają osobom lub grupom
Przywództwo włączające nie jest jednak
korzystanie z szans dostępnych dla większości
konieczne tylko na poziomie rządów. Jest ono
17
populacji” . Może to być dostęp do pracy,
jasno
wyrażone
w
ankiecie
przeprowadzonej
w
naszym
niezbędne
także w firmach, organizacjach i powinno
mieszkania lub innych podstawowych dóbr i usług, takich
projekcie na etapie opracowywania podejścia opartego
być punktem odniesienia dla wszystkich członków
jak np. transport. „Wykluczenie społeczne przybiera
20
na
przywództwie
włączającym
.
Jedną
z
elementarnych
społeczeństwa.
różne formy. Dojść do niego może w odizolowanych
potrzeb
osób
zagrożonych
wykluczeniem
jest
otrzymanie
społecznościach wiejskich, odciętych od wielu usług
W nagraniu wideo opracowanym przez organizację,
„akceptacji takimi, jakimi są” oraz bycie traktowanymi
i możliwości lub w dzielnicach charakteryzujących się
która pracuje z osobami z zespołem Downa, słyszmy:
jako osoby równe innym, mogące brać udział w życiu
wysokim wskaźnikiem przestępczości i niekorzystnymi
„Nie mamy specjalnych potrzeb, tylko ludzkie potrzeby.
społecznym przy wykorzystaniu wszystkich swoich
warunkami mieszkaniowymi”18.
(…) Potrzebujemy edukacji, pracy, możliwości rozwoju,
możliwości.
znajomych i miłości. Tak samo jak inne osoby. Nie ma
w tym nic specjalnego”23. Przywództwo włączające
16 Powszechna deklaracja praw człowieka (1948).
17 Anthony Giddens (2001) str. 323.
18 Ibidem.
19 Citizenship in Youth Work (2017).
20 Ankieta: 40 osób z Niemiec, Austrii i Polski, będących liderami pracującymi z osobami zagrożonymi wykluczeniem, wypełniło kwestionariusz online na temat ich potrzeb, praktyk i codziennych zachowań.
21 Caritas Europe (2016).
22 Ibidem.
23 https://www.facebook.com/Inclusive-Leadership-1856863731251628/.
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odpowiada na te potrzeby. Pozwala ono zapobiegać
etykietowaniu na podstawie określonego braku lub
niepełnosprawności. „Musimy przejść od zauważania
braku do dostrzegania zasobów i cech tych osób”,
wyjaśnił Stephan, przedsiębiorca społeczny z Niemiec,
który sam ma poważną wadę wzroku. Osoby
autystyczne często posiadają wyjątkowe zdolności
w dziedzinie matematyki lub informatyki, ale może
im brakować określonych umiejętności społecznych
lub komunikacyjnych24. Gdy osoba, która prowadzi
z nimi rozmowę kwalifikacyjną, skoncentruje się na ich
zachowaniach i kompetencjach społecznych, może nie
dostrzec ich kluczowych atutów.
Jednym z najważniejszych czynników powodujących
wykluczenie na obszarach wiejskich jest ograniczony

dostęp do komunikacji publicznej. „Osoby, które nie
mają dostępu do własnego transportu są zależne od
lokalnych środków komunikacji, a na obszarach wiejskich
takie usługi są ograniczone. Do niektórych wsi autobus
dojeżdża tylko kilka razy dziennie, a w weekendy i święta
jeszcze rzadziej, nie mówiąc o wyjątkowo nielicznych
połączeniach w godzinach wieczornych”25. W kontekście
zawodowym często oznacza to, że wybór pracy lub
dalszej edukacji jest
zależny od dostępności
transportu. Ma on
również istotny wpływ
na ograniczenie
dostępu do usług
medycznych, szkół czy

przedszkoli dla dzieci. Włączanie można wspierać w tych
przypadkach poprzez wprowadzenie elastycznych godzin
pracy oraz tworzenie rozkładów jazdy, które są zgodne
z potrzebami wszystkich osób.

Patrzę w oczy
Pracowniczka socjalna wiedeńskiej placówki dla kobiet bezdomnych
opowiedziała o tym, co jest dla niej najważniejsze w pracy: „Patrzę na swoje
klientki jak na sąsiadki. Za każdym razem, gdy wprowadza się nowa kobieta,
próbuję nawiązać z nią relację i zbudować zaufanie między nami. Przeznaczam
sporo czasu na rozmowy. Chcę, aby klientka odczuła, że wchodzę z nią w
interakcję jak z osobą równą sobie. Oferuję pomoc i akceptuję oraz szanuję
wszystkie jej życiowe decyzje. Myślę, że autentyczność odgrywa bardzo ważną
rolę w budowaniu zaufania.”
Przyczyną wykluczenia społecznego tych kobiet jest utrata domu. Jest to
wydarzenie, które często skutkuje wpadnięciem w zaklęty krąg wykluczenia,
zwłaszcza w sytuacji, gdy utracie domu towarzyszy również utrata pracy,
kontaktów z innymi itd. Pracowniczka socjalna z Wiednia próbuje nawiązywać
z tymi kobietami relacje i wzmacniać je po to, żeby mogły one ponownie
zintegrować się ze społeczeństwem.
24 Krajowe Stowarzyszenie Autystyczne w Wielkiej Brytanii.
25 Anthony Giddens (2001) str. 328.
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Korzyści wynikające
z przywództwa włączającego

Przywództwo włączające stawia sobie za cel
docenienie godności każdej osoby, uznanie jej potrzeb
i odpowiadanie na nie. Podejście to może mieć
pozytywny wpływ na lidera i jego/jej zwolenników.
Osoby skupione wokół lidera czują się dowartościowane,
otrzymują wzmocnienia zachęcające do wykorzystania
swojego potencjału. Z kolei liderzy, którzy pracują ze
zmotywowanymi osobami, mogą skuteczniej stawić czoła
codziennym wyzwaniom dzięki różnym zdolnościom
swoich współpracowników i ich pomocy. W ten sposób
liderzy włączający dzielą się z nimi odpowiedzialnością
i oddają im też część obowiązków, które do tej pory
należały w dużej mierze do jednej osoby.
Liderzy włączający odgrywają rolę wzorców do
naśladowania, dzięki czemu powstawać będą nowe,
włączajace środowiska. Może to prowadzić do powstania
kultury organizacyjnej, która konsekwentnie przynosi
rezultaty korzystne dla wszystkich interesariuszy
poprzez uwzględnienie różnorodności, jaką oferują
poszczególne osoby.
Firma lub organizacja oparta na przywództwie
włączającym stwarza korzystne warunki dla zaistnienia
różnorodności, co w konsekwencji generować może

„Przywództwo włączające może pomóc
w znalezieniu odpowiedzi na pytania
dotyczące wyzwań globalnych w czasach
nierówności ekonomicznych, zmian
klimatycznych czy nierównej dystrybucji
zasobów.”

„Liderzy włączający odgrywają rolę wzorców
do naśladowania, dzięki czemu powstawać
będą nowe, włączajace środowiska.”
innowacyjne rozwiązania. „Innowacje przyczyniają się
do wzrostu gospodarczego i społecznego, ale dla ich
pojawienia się niezbędną są różnice. (…) Jeśli ludzie myślą
podobnie, najprawdopodobniej utkną w jednym miejscu
na wymyśleniu optymalnego dla siebe rozwiązania.
Poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz
wprowadzanie innowacji
wymaga spotkania różnych
sposobów myślenia.
Dlatego różnorodność
napędza innowacje”26.

klimatycznych czy nierównej dystrybucji zasobów.
W erze globalizacji, która przyczyniła się do zwiększenia
ilości i intensywności interakcji między ludźmi, firmami
i rządami, przywództwo włączające świadomie
koncentruje się na uwzględnianiu i docenianiu wkładu
wszystkich interesariuszy w organizacji czy społeczności.
W tym podejściu celem pojedynczego człowieka jest
wprowadzania zmian, przy zachowaniu troski o potrzeby
innych.

Stworzenie przestrzeni dla
różnorodności i innowacji
może również usprawnić
funkcjonowanie firmy
i organizacji, skutkując
lepszą wydajnością,
większymi osiągnięciami
i przewagą konkurencyjną.
Wreszcie, przywództwo
włączające może pomóc
w znalezieniu odpowiedzi
na pytania dotyczące
wyzwań globalnych
w czasach nierówności
ekonomicznych, zmian

26 Page Scott E. (2008).
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Podstawowe założenia koncepcji
przywództwa włączającego

Wprowadzanie zmian i kształtowanie przyszłości to
główne cele działań każdego lidera, a przywództwo
włączające nie jest tutaj wyjątkiem. Obejmuje ono
tworzenie wspólnej wizji, nadawanie znaczenia światu,
w którym żyjemy oraz budowanie autentycznych
relacji. Poniższa definicja przywództwa włączającego
opiera się na założeniach przedstawionych do tej pory
w podręczniku:

Przywództwo włączające oznacza:
♦♦ odwagę świadomego
przełamywania barier, przed
którymi stoją osoby zagrożone
wykluczeniem;
♦♦ docenianie różnorodności
oraz tworzenie przestrzeni
do osobistego uczestnictwa
i pełnego zaangażowania się
w proces podejmowania decyzji
i kształtowania rzeczywistości;
♦♦ tworzenie, wprowadzanie
zmian i innowacji w taki sposób,
aby zachowana została równowaga
między potrzebami różnych osób.

Co umożliwia liderom osiąganie otwartości i włączenia?
1. Uznanie i docenienie wyjątkowości każdej osoby.
2. Podejście oparte na prawach człowieka.
3. Świadomość współzależności.
4. Świadomość roli władzy.
5. Odwaga do dzielenia się i przejmowania
odpowiedzialności.

Ad. 1) Uznanie i docenienie wyjątkowości każdej
osoby
Pierwszym i najważniejszym warunkiem przywództwa
włączającego jest uznanie i docenienie wartości
i wyjątkowości każdej osoby. Oznacza to przesunięcie
uwagi z deficytów na zasoby i zalety poszczególnych
osób. Brené Brown27, badaczka wrażliwości
i autentyczności, wyjaśnia, że poczucie własnej
wartości u jednostki skutecznie wzmacnia poczucie jej
przynależności do grupy. Z drugiej strony strach, że nie
jesteśmy mało warci trzyma nas z dala od kontaktów.
Prowadzi to do podziałów i wykluczenia. Im więcej ludzi
ma poczucie przynależności, tym więcej są oni skłonni od
siebie dać.
Liderzy włączający stymulują poczucie przynależności.
Dzięki nim ludzie czują się cenieni za swoje wyjątkowe
cechy, sposób postrzegania rzeczywistości i talenty.
„Potrzeba wyjątkowości idzie w parze z potrzebą
przynależności”28.

najprawdziwsza istota. Wymaga to otwartości
i powstrzymania się od wydawania sądów. Konieczna jest
też wiara, że inni mają dobre intencje. Ta relacja oparta
na zaufaniu jest podstawą, na której liderzy włączający
mogą tworzyć psychologicznie bezpieczne środowisko
pracy, w którym każdym może swobodnie wyrażać
swoje zdanie. Wolność autentycznego wyrażania siebie
prowadzi do pozytywnego nastawienia, a w kosekwencji
do wzmocnienia i większego zaangażowania.

Ad. 2) Podejście oparte na prawach człowieka
Fundamentem podejścia włączającego jest Powszechna
deklaracja praw człowieka, która mówi, że wszyscy
bez wyjątku mamy takie same prawa. Te prawa są
uniwersalne, powiązane ze sobą, zależne od siebie oraz
niepodzielne „bez względu na to, czy chodzi o prawa
cywilne czy polityczne, czyli prawo do życia, równości
wobec prawa czy wolność słowa; prawa gospodarcze,
społeczne i kulturalne, czyli prawo do pracy, pomocy
społecznej i edukacji, czy prawa zbiorowe, czyli prawo do
rozwoju czy samookreślenia”29.
Postawa lidera włączającego, która wywodzi się
z Deklaracji, wspiera postawy i działania realizujące
podstawowe prawa (brak dyskryminacji, partycypacja,
dostęp do informacji, odpowiedzialność czy
zrównoważony rozwój).

Przywództwo włączające polega na pełnej akceptacji
innych takimi, jakimi są oraz tego, jaka jest ich
27 Brown (2010).
28 Brewer (1991): Ludzie mają dwie sprzeczne ze sobą potrzeby, jeśli chodzi o relacje z grupą: potrzebują poczucia przynależności i potrzebują czuć się wyjątkowi. Kiedy ludzie czują się zbyt podobni do innych członków grupy, próbują się od nich odsunąć,
aby poczuć się wyjątkowymi. Kiedy ludzie czują się zbyt różni od innych członków grupy, pojawia się poczucie, że do niej nie należą i mogą próbować się z nią zasymilować poprzez upodobnienie się do innych osób.
29 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.
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Dwa dodatkowe dokumenty, które wzmacniają znaczenie
praw człowieka, szczególnie w odniesieniu do grupy
docelowej tego projektu, to Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych oraz Międzynarodowa Konwencja
dotycząca ochrony praw migrujących pracowników
i członków ich rodzin. Istotą obu konwencji jest
postrzeganie tych osób nie jako przedmiotów działań
organizacji charytatywnych lub jako siły roboczej, ale
jako pełnoprawnych i równych wobec innych członków
społeczeństwa posiadających prawa, które muszą być
respektowane.

Ad. 3) Świadomość współzależności
Świadomość współzależności wzmacnia przywództwo
włączające, gdyż prowadzi do uzyskania systemowej
i całościowej perspektywy. Peter Wuffli twierdzi, że
liderzy są powołani do stawiania czoła wyzwaniom, które
są ze sobą coraz bardziej powiązane30.
W miarę jak współczesna rzeczywistość staje się
coraz bardziej współzależna, a konsekwencje działań
poszczególnych osób stają się coraz trudniejsze
do przewidzenia, myślenie i postępowanie jedynie
w oparciu o to, co wiemy, już nie wystarcza. Aby
sprostać wymaganiom XXI wieku i współtworzyć
rzeczywistość która jest stabilniejsza, świadomie
tworzona, włączająca, liderzy włączający muszą przejść
od podejścia egosystemowego, które koncentruje się na
dobrostanie przywódców i ich otoczenia do świadomości
ekosystemowej, która kładzie nacisk na dobrostan

każdej osoby, łącznie z liderami. „Obecna rzeczywistość
gospodarcza jest wbudowana w globalny ekosystem
kontekstów środowiskowych, społecznych, politycznych
i kulturowych, które są ze sobą powiązane i ewoluują
w niepewny, złożony i niestabilny sposób. Te warunki
wymagają od decydentów podejścia, które jest bardziej
otwarte, uważne, adaptacyjne oraz dostosowane do
pojawiających się zmian. Tymczasem często możemy
zaobserwować odwrotną sytuację, czyli rozdźwięk
między rzeczywistością a świadomością”31. Rezultatem
jest ciągły konflikt społeczny, który prowadzi do
rywalizacji, marginalizacji, wykluczenia, rozłączenia,
izolacji i nadmiernego zużycia ograniczonych zasobów.
Przywództwo włączające odchodzi od przyjmowania
wyłącznie jednego punktu widzenia na rzecz
„doświadczania systemu z perspektywy innych osób,
zwłaszcza tych, które są najbardziej marginalizowane.
Celem jest współodczuwanie, wspólne inspirowanie się
oraz kreowanie przyszłości, czyli systemu, który dąży
do tego, aby dobrostan był udziałem wszystkich, a nie
zaledwie kilku osób. Jest to nie tylko etyczny, ale również
ekonomiczny imperatyw”32.

Ad. 4) Rola władzy w przywództwie włączającym
Lisa Vene Klasen dokonuje w swoich publikacjach
wyraźnego rozróżnienia między władzą wewnętrzną,
władzą nad oraz władzą z. W pierwszym przypadku
działania wynikają z władzy wewnętrznej, czyli energii,
siły, przekonań, które motywują osoby i grupy od

wewnątrz. „Ten rodzaj władzy ma wiele wspólnego
z poczuciem własnej wartości oraz wiedzy na swój
temat; obejmuje on zdolność do dostrzegania różnic przy
jednoczesnym szacunku dla innych. Władza wewnętrzna
to zdolność do tworzenia wyobrażeń i odczuwania
nadziei; jest ona afirmacją poszukiwań godności
i spełnienia”33.
W drugim przypadku działania wywodzą się z władzy
nad, która oznacza, że jedna osoba lub strona sprawuje
kontrolę nad inną osobą przy użyciu dominacji
sankcjonowanej pozycją formalną oraz systemu nagród
i kar. W tej sytuacji władza to relacja oparta na zasadzie
wygrana-przegrana. Sprawowanie władzy oznacza
odebranie jej komuś innemu, a następnie wykorzystanie
jej w taki sposób, aby uniemożliwić jej odzyskanie.
Rodzi to pytanie, czy w kontekstach hierarchicznych
jest miejsce dla przywództwa włączającego. Ten rodzaj
struktury sprawia, że praktykowanie przywództwa
włączającego to jeszcze większe wyzwanie, niemniej
władza może zostać w niej użyta do wsparcia godności
i wzmocnienia jednostki. „Władza jest siłą indywidualną,
zbiorową i polityczną, która może osłabić, jak i wzmocnić
pozycję obywateli oraz organizacji. To siła, która może
ułatwić, utrudnić lub powstrzymać proces zmiany”34.
W przywództwie włączającym władza powinna
być traktowana jako niezbędna energia – motor,
który napędza poszczególne osoby do działania
i wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Ma ona wpływ
zarówno na lidera, jak i na tych, którzy za nim podążają.
Kiedy opiera się na wzajemnym wspieraniu się, daje

30 Peter A. Wuffli Inclusive Leadership: A Framework for the Global Era – Springer (2015).
31 Scharmer, C. Otto, Kaufer K. (2013).
32 Ibidem.
33 Vene Klasen Lisa; Miller Valeries (2007).
34 Ibidem.
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możliwość wspólnego działania lub władzy z35. „Władza
z łączy się z poszukiwaniem tego, co wspólne przy
różnicach interesów oraz z budowaniem zbiorowej siły.
Władza, która jest oparta o wspieranie się, solidarność
i współpracę, rozwija talenty i wiedzę poszczególnych
osób. Władza z może pomóc w budowaniu mostów
łączących różne interesy, po to, aby przekształcić
lub ograniczyć konflikty społeczne oraz promować
sprawiedliwe relacje”36.
Przywództwo włączające opiera się na założeniu, że
jednostka ma moc zmieniania rzeczywistości oraz
że „niemoc jest najbardziej niebezpiecznym stanem,
którego możemy doświadczyć. Prowadzi ona do
przemocy, izolacji, wstydu, autodestrukcji”37. Odebranie
poczucia sprawczości ludziom ze świetnymi pomysłami,
doświadczeniem oraz energią, którą mogą spożytkować
dla innych, może prowadzić do zmarnotrawienia szans na
osiągnięcie pozytywnych i długotrwałych zmian.

Władza może być też postrzegana jako silnik
napędzający przywództwo: może być potencjalnie
obecna w każdej osobie, niezależnie od tego,
czy jest ona liderem czy jego zwolennikiem.
W tej optyce przywództwo włączające inicjuje
funkcjonowanie podzielanego przywództwa,
zgodnie z którym jednostki są zdolne przewodzić
sobą wzajemnie. Przywództwo włączające
umożliwia każdej osobie korzystanie z własnych
bogatych zasobów, kreatywności, pomysłów
i motywacji, umożliwiając realizację zarówno
potencjału osobistego, jak i całej grupy.

Bycie liderem włączającym oznacza stawianie wyzwań i wzmacnianie
W pewnej firmie zatrudniona była kobieta cierpiąca na psychozę. Jej menadżer dowiedział się, że, aby zapobiec nagromadzeniu się u niej negatywnych emocji,
w przypadku jej złego nastroju powinien ją traktować w taki sam sposób jak zwykle. Któregoś dnia pogoda nie była zbyt dobra, a kobieta denerwowała się, że musi
wyjść z biura na pocztę. Chociaż menadżer zdawał sobie z tego sprawę, powiedział jej stanowczo, że musi się tam udać, ponieważ jest to jej obowiązek. W pięć
minut po jej wyjściu zerwała się silna burza, więc menadżer poczuł się winny, że ją tam wysłał. Po dziesięciu minutach kobieta wróciła kompletnie przemoczona,
śmiejąc się głośno. Powiedziała: „Robiłam już trudniejsze rzeczy!”.
Menadżer zastosował podejście oparte na przywództwie włączającym. Wziął pod uwagę swoją wiedzę na temat psychozy u pracowniczki oraz konieczność
bycia stanowczym wobec niej ze względu na specyfikę jej osobowości. Przywództwo włączające nie oznacza rozpieszczania innych, ale stawianie im wyzwań
i wzmacniania ich umiejętności. Menadżer wykorzystał swoją władzę z, aby wesprzeć pracowniczkę w wypełnieniu jej obowiązków i zrobieniu kolejnego kroku.
Zatroszczył się o nią, gdy wróciła. Ostatecznie to doświadczenie było dla niej korzystne, ponieważ menadżer zmusił ją do wyjścia ze strefy komfortu i rozwinięcia
nowej umiejętności.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Brené Brown (2013).
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Ad. 5) Odwaga do dzielenia się i przejmowania
odpowiedzialności
Pomimo formalnej odpowiedzialności, jaka wynika
z pełnienia różnych ról w organizacji lub społeczeństwie,
celem liderów oraz ich zwolenników jest ich pełne
zaangażowanie i ponoszenie odpowiedzialności za swoje
działania. W związku z tym liderzy i zwolennicy znajdują
się na tym samym poziomie, ponieważ zarówno jedni, jak
i drudzy są odpowiedzialni za określenie spójnego celu,
który zaowocuje spójnymi działaniami.

narzędziem do zbalansowania władzy w relacjach.
Każda osoba, która nie boi się wypowiadać i działać
zgodnie z własnymi przekonaniami, mimo zewnętrznych
nierówności w relacji, to siła, na której można polegać”39.
Czasem ludzie czują się komfortowo w roli osób
podążających, bez konieczności podejmowania
samodzielnych decyzji. W takim przypadku
praktykowanie przywództwa włączającego oznacza
zastanawianie się, dlaczego ludzie nie są skłonni
do wyrażania własnych opinii lub do wychodzenia
z własnej strefy komfortu. Liderzy włączający wspierają

poszczególne osoby, potwierdzając i doceniając ich
osobiste zasoby. Poprzez refleksję mogą wzmocnić
i rozbudzić samoświadomość swoich współpracowników.
„Dynamiczni zwolennicy wizji lidera rozpoznają własne
aspiracje. Dadzą z siebie 110 procent nie dlatego, że
lider ich motywuje, ale dlatego, że ich inspiruje. Są
współzależni, ale nie są zależni od lidera. Dzięki takiej
specyfice relacji tworzą nową wartość zarówno dla siebie
samych, jak i dla lidera”40.

Przywództwo włączające oznacza, że wszyscy
biorą odpowiedzialność za działania organizacji lub
społeczeństwa jako całości (w tym inkluzję, kulturę
i sukces), a nie tylko za własną rolę lub obszar pracy.
„Najlepsze przywództwo pojawia się w zespołach
utalentowanych liderów, realizujących razem jasną
i pociągającą wizję”38. Liderzy włączający powinni
zaprosić członków zespołu do brania odpowiedzialności
w taki sposób, aby każdy mógł się poczuć częścią procesu.
Powinni wzmacniać członków zespołu, doceniając
ich potencjał oraz motywując ich do wychodzenia ze
strefy komfortu. Sprzyja to wykorzystaniu potencjału
przywódczego wszystkich osób w zespole.
Dzielenie się odpowiedzialnością wymaga odwagi obu
stron. Liderzy potrzebują odwagi w oddawaniu części
swojej władzy, powinni też umieć zachęcać innych do
przyjmowania wspólnego przywództwa. Podwładni
potrzebują odwagi, by nie obawiać się porażki i zrobić
krok w nieznane. Nie oznacza to, że przejmują rolę
lidera, ale że krytycznie wybierają działania, w które
się zaangażują. Odwaga staje się wówczas „świetnym
38 Barna George (2001).
39 Ira Chaleff (2009).
40 Ibidem.
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Koncepcja ta opiera się na założeniach opisanych
w poprzednim rozdziale. Warunkami wstępnymi dla
przywództwa włączającego jest:
♦♦ uznanie wyjątkowości każdej osoby,
♦♦ podejście oparte na prawach człowieka,
♦♦ świadomość współzależności,

Dzięki tym cechom osoby stają się liderami włączającymi
w każdym z czterech obszarów rozwoju. Lista nie jest
kompletna, służy do wskazania ogólnego kierunku
rozwoju.
Wiele spośród praktyk to zachowania lub umiejętności,
które można odnaleźć w różnych koncepcjach

przywództwa. W każdym obszarze podkreślono
kilka kluczowych praktyk, szczególnie ważnych
w odniesieniu do grupy docelowej, którą są osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym. Połączenie tych
wyróżnionych praktyk jest niezbędne dla podejścia
opartego na przywództwie włączającym.

♦♦ rozumienie roli władzy,
♦♦ znaczenie odpowiedzialności i dzielenie się.
W przywództwie włączającym istnieją cztery obszary
działania i rozwoju liderskiego. Obejmują one:
♦♦ praktykowanie samoświadomości,
♦♦ realizację wspólnej wizji,
♦♦ budowanie relacji,
♦♦ tworzenie zmiany.
Nazwy obszarów rozwoju mają podkreślać, że
doskonalenie w każdym z nich to ciągły proces.
W każdym z obszarów liderzy włączający rozwijają
się stopniowo. Wszystkie one są ze sobą powiązane
i wpływają na siebie.
Komunikacja odgrywa nadrzędną rolę w każdym
z czterech obszarów oraz łączy je ze sobą. Obejmuje ona
umiejętność słuchania innych osób w organizacji oraz
wszystkich zewnętrznych interesariuszy, jak również
umiejętność wsłuchania się we własne odczucia w danym
momencie. Dotyczy ona też umiejętności komunikowania
wizji oraz pomysłów wszystkim osobom zaangażowanym
w projekt lub proces.
Każdy obszar zawiera listę praktyk lidera. Są to możliwe
do określenia zachowania, zdolności i umiejętności osób,
które praktykują przywództwo włączające.
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Obszary rozwoju
przywództwa włączającego

I obszar rozwoju:
Praktykowanie
samoświadomości
Praktykowanie samoświadomości to proces rozwoju
osobistego, który prowadzi do działania w autentyczny
sposób. Bycie samoświadomym oznacza posiadanie
wiedzy na temat własnych mocnych stron, wartości
i przekonań, jak również ograniczeń, lęków, stereotypów
oraz przesądów. To także bycie świadomym, że nie
są one stałe i że nieustannie ewoluują pod wpływem
wewnętrznych i zewnętrznych zmian. Praktykowanie
samoświadomości oznacza też akceptację siebie i swoich
zachowań. Brené Brown opisuje autentyczność jako
„codzienną praktykę porzucania osoby, jaką we własnym
przekonaniu powinniśmy być i akceptowania tego, kim
jesteśmy. (…) Odnoszę się do tego subtelnego sposobu
pokazywania się światu dokładnie takimi, jakimi jesteśmy
bez ograniczania innych osób i jednocześnie bez prób
zmieniania samych siebie po to, żeby dostosować się
do jakiegoś zewnętrznego wzorca”41. Istotą takiego
podejścia jest respektowanie własnej prawdziwej natury,
ponieważ jest to krok w kierunku akceptacji innych
osób takimi, jakimin naprawdę są. Akceptacja siebie jest
więc niezbędna dla zaistnienia inkluzji, ponieważ dzięki
takiemu podejściu lider pozwala innym na bycie sobą.
Liderzy włączający mają jasne, przejrzyste
przekonania i motywacje oraz działają w sposób spójny
z komunikowanymi przez siebie poglądami. Uznają

fakt, że są wzorcem dla innych i świadomie podejmują
się tej roli. Rozumieją, że mechanizmy władzy są
częścią rzeczywistości i potrafią je wykorzystywać
w odpowiedzialny sposób. Są skłonni zbalansować
nierówności wynikające z relacji władzy poprzez
wzmocnianie swoich współpracowników.
Pokazywanie innym autentycznego/autentycznej
siebie i swoich emocji może sprawić, że liderzy poczują
się niepewnie. Autentyczność to też przyznawanie
się do własnych błędów w sytuacji, gdy zmierzamy
w niewłaściwym kierunku lub odnosimy porażkę.
Catalyst42 opisuje to jako jeden ze skutecznych wzorców
zachowań liderów włączających: „Przyznajesz się do
błędów; akceptujesz i wyciągasz wnioski z krytyki
i różnych punktów widzenia; oczekujesz, że inni będą się
angażować, również pokonując własne ograniczenia”43.
Otwartość, np. przepraszanie za błędy, wymaga odwagi
do pokonywania osobistych stereotypów, przesądów,
przekonań i obaw.

Dlaczego liderzy włączający powinni praktykować
samoświadomość?
Bycie świadomym samego/samej siebie jest punktem
wyjścia dla przyszłych działań. Liderzy, którzy dobrze
znają swoje wzorce zachowań, łatwiej dostosowują się do
nowych wyzwań. Samoświadomość daje nam gotowość
wewnętrzną44 do życia zgodnego z naszym potencjałem.
Świadome życie tu i teraz oznacza nauczenie się
sposobu, w jaki można połączyć swój obecny kontekst

z dotychczasowymi nawykami, zdolnościami i zasobami.
To z kolei prowadzi do większej skłonności dostosowania
się do zmieniającego się świata.
Poczucie bezpieczeństwa45 odgrywa ważną rolę
w każdym środowisku pracy czy działania. W odniesieniu
do grupy osób defaworyzowanych ma jeszcze większe
znaczenie. Bycie autentycznym w roli lidera oznacza
otwartość i zachowywanie spójności podejmowanych
działań z komunikowanymi poglądami, np. wyrażanie
tej samej opinii wobec różnych zainteresowanych stron.
Prezentowanie spójności buduje zaufanie innych osób
i grup do nas oraz tworzy bezpieczne środowisko
Dzięki autentyczności i pokazywaniu własnych słabości
liderzy mogą skutecznie radzić sobie z presją wynikającą
z ich roli. Dają sobie przyzwolenie na pokazanie swojej
prawdziwą natury, popełnianie błędów i na bycie
niedoskonałymi (tak jak inni). Ponadto brak przymusu
spełnienia wymagań być może nie do końca naturalnej
dla lidera roli, może pomóc mu w obniżeniu poziomu
odczuwanego stresu.

„Bycie świadomym samego/samej
siebie jest punktem wyjścia dla
przyszłych działań.”

41 Brown Brené (2014).
42 Catalist to organizacja pozarządowa, która prowadzi badania na temat integracji kobiet.
43 Catalyst (2017).
44 Reflect (2016).
45 SHRM-study (2016).
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Bycie kotwicą w nowym świecie
Maria pracuje jako wolontariuszka z dwójką
młodych imigrantów z Afganistanu. Ma
świadomość, że jej rola polega na dostępności dla
tych młodych ludzi i pokierowaniu nimi w razie
potrzeby. Nie obywa się bez tarć i nieporozumień.
Dla Marii ważne jest, aby analizować rozmowy
lub ich brak i nie brać ich do siebie. Do tej pory
regularnie dawała tej dwójce do zrozumienia,
że w każdej chwili mogą się do niej zwrócić
z jakąkolwiek kwestią, że jej drzwi są zawsze dla
nich otwarte. Pewnego dnia, po kilku miesiącach
braku otwartości z ich strony, jeden z nich
przyszedł do niej, żeby porozmawiać o swoich
problemach z pozwoleniem na pobyt. Dostępność
Marii była dla niego rodzajem kotwicy. Sam
aktywnie dążył do rozwiązania swojej trudnej
sytuacji, ale miał świadomość, że Maria jest
zawsze dostępna i stoi po jego stronie.
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Praktyki, które pomagają w byciu liderem
włączającym
Wymienione poniżej działania opisują, co oznacza
bycie liderem włączającym w obszarze praktykowania
samoświadomości. Praktyka rozumiana jest tutaj jako

wiedza, umiejętności, postawa, zachowania itd. Lista nie
jest kompletna i służy jedynie jako wskazówka.
Przykład: Nieustanne kwestionowanie własnych
stereotypów i przesądów na temat integracji jest nie
tylko kwestią podjęcia decyzji. To proces wymagający
wiedzy, umiejętności i praktyki, które można zdobyć za

Stosujesz przywództwo włączające, gdy:

pomocą różnych technik i metod. Nieustanna refleksja
jest kluczowa, jeśli chodzi o ciągłe rozwijanie wszystkich
niżej wymienionych cech.

Pytania do refleksji
♦♦ Jak byś opisał(a) siebie jako lidera? Jakie jest
Twoje osobiste motto?

1.

Akceptujesz fakt, że niedoskonałość jest częścią rzeczywistości.

2.

Jesteś świadomy(a) procesów stojących za stereotypami.

3.

Jesteś świadomy (a) swoich stereotypów na temat włączania i ograniczasz ich wpływ.

4.

Przyznajesz się do własnych błędów i pokazujesz swoje słabe strony.

5.

Prosisz o informację zwrotną i jej słuchasz.

6.

Ćwiczysz autorefleksję.

7.

Ćwiczysz uważność46.

Moje notatki:

8.

Podchodzisz do siebie z empatią.

........................................................................................................

9.

Jesteś dostępny(a).

........................................................................................................

♦♦ Jakie są Twoje silne strony i ograniczenia?
♦♦ W oparciu o jakie kluczowe wartości
i przekonania pełnisz funkcję lidera? Jaki
wpływ mają one na Twoje codzienne działania?

10. Znasz swoje silne strony i wykorzystujesz je w działaniu.

........................................................................................................

11. Jesteś skłonny(a) mierzyć się z własnymi ograniczeniami.

........................................................................................................

12. Wiesz, jakie są Twoje wartości i potrafisz działać zgodnie z nimi.

........................................................................................................

13. Wiesz, jak wykorzystać swoją władzę w odpowiedzialny sposób.
14. Rozumiesz współzależności między ludźmi i okolicznościami.
15. Chcesz się uczyć lub oduczać.
46 Uważność do stan umysłu, który można osiągnąć poprzez skupienie świadomości na chwili obecnej, spokojnie uznając i akceptując własne uczucia, myśli i odczucia
płynące z naszego ciała. Uważność jest bardzo prostą formą medytacji, która rozpoczyna się od skupienia całej uwagi na oddechu w miarę jak przepływa on przez ciało.
Dzięki uważności obserwujemy myśli, które powstają w naszym umyśle i stopniowo możemy się nauczyć przestać z nimi walczyć.
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II obszar rozwoju:
Realizacja wspólnej wizji
Ten obszar dotyczy tworzenia i realizacji wspólnej
wizji. Liderzy włączający dostrzegają niedoskonałości
rzeczywistości, dzięki czemu możliwe jest wyłonienie
się wizji zmiany. W idealnych warunkach odbywa się to
poprzez proces wspólnego tworzenia, w który wszyscy
mogą się włączyć i wykorzystać swoją wiedzę oraz
doświadczenia. Aby stworzyć wizję, która zostanie
przyjęta przez innych, w jej tworzenie i realizację
powinno być zaangażowanych jak najwięcej różnych
osób i potencjalnie zainteresowanych grup. Dotyczy
to zarówno tych, których głos i potrzeby są widoczne
i nagłośnione, jak i innych grup, które doświadczają
mało uwagi ze strony zewnętrznego świata47.
Wspólnie tworzona wizja pomaga uzyskać szerszy
obraz rzeczywistości, wgląd w perspektywę różnych
osób, potrzeb i interesów. Aby umożliwić szerokie
angażowanie się i dzielenie się swoimi pomysłami,
C. Otto Scharmer sugeruje liderowi powstrzymanie
swoich pomysłów bez konieczności rezygnowania z nich:
„Przewodzisz innym, tworząc celowo nieskończony
obraz; wykonujesz kilka machnięć pędzlem i zostawiasz
dużo wolnego miejsca, w którym inni mogą coś dodać.
Działając w ten sposób, przesuwasz dynamikę władzy od
poczucia własności do przynależności”48.

zaangażowanym osobom, grupom lub całemu systemowi.
To znaczy, że powinni mieć umiejętność patrzenia poza
codzienne działania swojej organizacji i przekazywania
innym szerszego kontekstu.
Odwagi od lidera wymaga też podążanie za wspólnie
stworzoną wizją zmiany i gotowość do brania
odpowiedzialności za jej wdrażanie. Dlatego liderzy
powinni rozumieć systemy, w których, dla których
i z którymi pracują oraz być świadomi ich specyfiki,
potencjału, problemów i potrzeb. Powinni potrafić
dobrze komunikować się z innymi: „Innowacja
w złożonych systemach wymaga znajomości wielu
dyskursów, dzięki której będziemy mogli dotrzeć do
różnych interesariuszy. Złożone problemy wymagają
złożonych rozwiązań. To znaczy, że podejścia
zorientowane na jeden cel nie są skuteczne. Zamiast
tego musimy doskonalić sztukę poszerzania i pogłębiania
definicji problemu, aby wszystkie zainteresowane
strony (…) zobowiązały się do zaangażowania w jego
rozwiązywanie”49. W procesie komunikacji lider
włączający jest gotowy na przyjęcie wizji lub jej zmianę.
Liderzy włączający potrzebują więc również odwagi do
tego, aby rozstać się z nawykami w myśleniu i działaniu
i stworzyć w sobie przestrzeń do rozwoju.

Dlaczego ważne jest, aby lider włączający
realizował wspólną wizję?
Współtworzenie wspólnej wizji jest możliwe wtedy,
gdy liderzy stwarzają przestrzeń do współodczuwania,
postawienia się w sytuacji innych osób i stron, a grupa/
zespół jako całość potrafi dostrzec pojawiające
się możliwości (…)50. Powstaje wtedy okazja do
wspólnego wyobrażenia sobie lepszej rzeczywistości,
do „namalowania” obrazu przyszłości, który jest przez
wszystkich podzielany. Współtworzenie i głębokie
rozumienie wizji i misji przez członków organizacji jest,
według badania przeprowadzonego przez SHRM51,
jednym z motorów napędzających ich satysfakcję z pracy
i wzmacnia zaangażowanie.
Dla firmy lub organizacji wizja odgrywa pierwszorzędną
rolę. Pozwala skuteczniej wspierać członków zespołu
oraz nawiązywać relacje z właściwymi partnerami, który
będą identyfikowali się z wizją. Dzięki takim działaniom
organizacja lub firma utrzyma kurs zorientowany na
realizację wizji. Jeśli zachowamy równowagę między
interesami różnych stron, nie stracimy zaangażowania
osób zagrożonych wykluczeniem.

Liderzy włączający są gotowi podejmować ryzyko
i mają odwagę do myślenia dużymi obrazami, aby
tworzyć wizję, która może przynieść korzyści wszystkim
47 W kontekście zarządzania projektem jest to interpretowane jako ‚reprezentacja użytkownika’. Patrz AXELOS (2009) str. 65 oraz Komisja Europejska (2016) str. 136.
48 Otto Scharmer (2009) str. 384.
49 Scharmer (2013) str. 171.
50 Scharmer, C.O. (2016).
51 Badanie SHRM (2016).

Obszary rozwoju przywództwa włączającego

30

Tworzenie wspólnej wizji
Wolontariusz pracujący z imigrantami
w ośrodku dla uchodźców podzielił się swoim
doświadczeniem: „Siedzimy razem w kręgu –
wszyscy, którzy tutaj przebywają. Spotkaliśmy
się, żeby razem tworzyć wspólną wizję tego,
jak możemy pozytywnie wpłynąć na to
miejsce. Dzięki tym rozmowom i wzajemnemu
wysłuchiwaniu swoich marzeń, pojawiło się
między nami poczucie wspólnoty. Poznaliśmy
się na różne sposoby, wysłuchaliśmy nawzajem
swoich potrzeb i nadziei. To było wspaniałe
doświadczenie i ostatecznie każdy z nas
z łatwością zaangażował się w działania ośrodka
mające na celu realizację naszej wizji”.
Metoda dzielenia się marzeniami pomogła
różnym grupom w zrozumieniu potrzeb jej
członków i wzajemnym poznaniu się. Krok po
kroku ich wizja stawała się coraz bardziej dla
wszystkich zrozumiała. Dzięki temu procesowi
każdy zaangażował się w realizację wizji
i wprowadzanie zmian.
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Praktyki, które pomagają w byciu liderem
włączającym

Praktyka rozumiana jest tutaj jako wiedza, umiejętności,
postawa, zachowania itd. Lista nie jest kompletna i służy
jedynie jako wskazówka.

Wymienione poniżej praktyki opisują, co oznacza bycie
liderem włączającym w obszarze realizacji wspólnej wizji.
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Przykład: „Odważne podążanie w nowych kierunkach”
jest nie tylko decyzją podejmowaną przez Ciebie.
Jest to proces, który wymaga wiedzy, umiejętności
i doświadczenia co można osiągnąć poprzez stosowanie
różnych technik i metod.

Pytania do refleksji
♦♦ Co sprawia, że czujesz się częścią organizacji lub
firmy?

1.

Posiadasz zarówno cel „funkcjonalny”, jak i „społeczny”.

2.

Sprawdzasz, czy wizja przynosi korzyści całemu systemowi.

3.

Nieustannie poszerzasz wiedzę na temat różnych obszarów, w których pracujesz.

4.

Z odwagą podążasz w nowych kierunkach.

5.

Potrafisz zidentyfikować opór.

6.

Jesteś przygotowany(a) do radzenia sobie z oporem.

7.

Jesteś gotowy(a) wziąć odpowiedzialność za tworzenie zmiany.

Moje notatki:

8.

Zachęcasz innych do marzenia z Tobą, abyście zaczęli zmierzać we wspólnym
kierunku.

..............................................................................................................

9.

Potrafisz zakwestionować obecną sytuację.

10. Potrafisz facylitować proces tworzenia wizji.
11. Potrafisz przekazać wizję różnym zainteresowanym stronom.

♦♦ W jaki sposób tworzysz wizję w swoim zespole?
Kto jest zaangażowany w proces? Kto jeszcze
mógłby być uwzględniony?
♦♦ W jaki sposób możeć wykonać krok do przodu,
„odważnie zachęcając do podążania w nowych
kierunkach”?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

12. Potrafisz stworzyć jasny obraz zmiany, która powinna nastąpić.

...............................................................................................................

13. Starasz się zobaczyć cały obraz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

...............................................................................................................

14. Rozumiesz, że nigdy nie będziesz w stanie zobaczyć całego obrazu sam(a).

...............................................................................................................

15. Masz otwarty umysł, dzięki czemu wizja może zostać dostosowana lub zmieniona.

...............................................................................................................
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III obszar rozwoju:
Budowanie relacji
Jedną z umiejętności każdego lidera jest budowanie
mostów między ludźmi. Powinien on być gotowy zaprosić
do współpracy i nawiązać twórcze relacje z różnymi
osobami i grupami w celu realizacji wizji. Budowanie
relacji jest szczególnie ważne w odniesieniu do dwóch
grup: bliskich współpracowników oraz szerokiej
zewnętrznej i wewnętrznej sieci osób, które również
mogą przyczynić się do sukcesu w realizacji wizji.

np. ograniczeniom wynikającym z wady wzroku lub
nieumiejętności płynnego posługiwania się danym
językiem przez imigranta. Liderzy włączający starają
się zidentyfikować i zniwelować wszelkie bariery,
które mogą hamować te osoby przed podejmowaniem
wspólnych aktywności. W przypadku imigranta bez
płynnej znajomości języka mogą poprosić wszystkich
w grupie, żeby mówili wolniej; w przypadku osoby
z wadą wzroku mogą skorzystać z metod pracy, które nie
bazują na tekstach drukowanych na papierze. Liderzy
włączający doceniają wkład każdej z zaangażowanych
osób, a wyraża się to w akceptacji różnych sposobów
pracy oraz poświęconego czasu na wykonanie zadań.
Liderzy włączający tworzą poczucie
przynależności do zespołu, zwłaszcza wśród
osób zagrożonych wykluczeniem. „Wymaga
to wyraźnej otwartości na różnorodność
niezależnie od barier kulturowych,
geograficznych czy prawnych. Wymaga to
również umiejętności radzenia sobie z emocjami poprzez
uwzględnianie ich znaczenia i stworzenie przestrzeni
dla ich pełnego wyrażania w bezpieczny dla innych
sposób”53. Wspólna refleksja zarówno pojedynczych
osób, jak i całych grup jest ważnym elementem uważnego
analizowania rzeczywistości.

„Liderzy włączający tworzą bezpieczne środowisko.
Budują atmosferę zaufania i akceptacji, w której nie
ma etykietowania ludzi.”
Liderzy włączający skupiają się na tworzeniu
i wzmacnianiu autentycznych relacji w swoim zespole.
Starają się wzmacniać pozycję każdej osoby i rozwijać
jej samodzielność poprzez podział obowiązków
pozwalający na wykorzystanie indywidualnych
kompetencji i talentów. Prowadzi do tego metoda małych
kroków: „Przywództwo wymaga prostych gestów, które
potencjalnie każdy może wykonać, np. być skłonnym do
wyróżniania się w tłumie lub wspierać nowy pomysł albo
zadać trudne pytanie, gdy nikt inny tego nie zrobił”52.
Wzmacnianie innych osób w zespole oznacza
również docenianie ich wartości. To koncentrowanie
się na mocnych stronach i umiejętnościach innych,
a poświęcanie mniej uwagi ich wadom i słabościom,

Liderzy włączający tworzą bezpieczne środowisko.
Budują atmosferę zaufania i akceptacji, w której nie ma
etykietowania ludzi. Pozwalają innym na wnoszenie do
wspólnej pracy własnej energii, pasji i kreatywności.
Laloux sugeruje, żeby rozpocząć tworzenie relacji
włączających od zwrócenia uwagi współpracowników
na słowa i działania, które mogą szkodliwie wpłynąć
na poziom poczucia bezpieczeństwa w grupie czy

Zmień perspektywę –zamiast
deficytów dostrzegaj w innych ich
mocne strony
Stephan jest niedowidzący i w swoim życiu
zawodowym doświadczył zupełnie odmiennego
traktowania niż to proponowane w podejściu
przywództwa włączającego. Jak wyjaśnia „Jako
menadżer z niepełnosprawnością, znam dobrze
zarówno swoje mocne, jak i słabe strony, co
sprawia, że jestem wrażliwy na potrzeby swoich
pracowników.
Pozwala mi to kształtować procedury w taki
sposób, aby każdy mógł dobrze wykonywać swoją
pracę. Oczywiście zasady funkcjonowania mojej
firmy muszą być optymalne także pod względem
ekonomicznym. Bardzo ważną kompetencją jest
umiejętność brania pod uwagę indywidualnego
potencjału pracowników przy równoczesnym
dbaniu o wydajność firmy. Przykład: stratą
czasu byłoby oczekiwanie od niewidzącego
kolegi zrobienia ksero, albo proszenie go
o przygotowanie prezentacji. O wiele bardziej
sensowne jest zaangażowanie mnie jako osoby
kreatywnej i przedsiębiorczej do wymyślania
nowych produktów. Przywództwo włączające
oznacza dla mnie otwartość na talenty naszych
pracowników. W zakres ich obowiązków wchodzi
wykonywanie zadań, w których są dobrzy.
Korzyści z tego wynoszą zarówno pracownicy, jak
i firma.”

52 Catalyst: Training manual (2017).
53 Council of Europe (2017).
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zespole. Podstawowe zasady grupy mogą definować
nieakceptowalne wzorce zachowań lub sposoby
komunikacji: „Zachowania te obejmują między innymi
wyzwiska, ośmieszanie, sarkazm lub inne działania,
które poniżają ludzi”54. Laloux uznaje, że możliwe jest
uniknięcie konfliktu. Z drugiej strony jednak przyznaje,
że destrukcyjne zachowania członków grupy zawsze są
możliwe.

Badania pokazały, że potrzeby współpracowników lidera
mogą zostać spełnione nie tylko w materialny sposób,
ale również za pomocą takich wzmocnień jak wsparcie,
poczucie sprawiedliwości czy bycie wysłuchanym57.
Budowanie autentycznych i otwartych relacji podnosi
poziom poczucia bezpieczeństwa w środowisku,
w którym wszyscy mogą swobodnie uczestniczyć
i w którym ich potrzeby mogą zostać spełnione.

Liderzy włączający budują zaufanie i współpracę
w organizacji również przy udziale wszystkich
istotnych partnerów z zewnątrz. Słuchają z empatią
i uważnością, zwłaszcza w sytuacjach stykania się wielu
różnic. Słuchanie z autentycznym zainteresowaniem
i zachowanie otwartego umysłu może również pomóc
liderowi w nawiązaniu relacji z innymi: „Jeśli chcesz
zmienić innych, musisz być otwarty na to, żeby najpierw
zmienić siebie samego. Jeśli musisz zmienić system, ale
nie możesz tego zrobić za pomocą hierarchii, twoim
głównym narzędziem jest jakość relacji z innymi. Relacje
są tym, co w największym stopniu powinieneś budować
i wzmacniać”55.

Ponadto budowanie relacji tworzy i wzmacnia ducha
zespołu. Badania dowiodły, że dobra atmosfera
w zespole zwiększa jego wydajność. Na przykładzie
badań w sześciu krajach organizacja Catalyst ustaliła,

że im bardziej zintegrowani czuli się pracownicy, tym
bardziej gotowi byli angażować się w prace zespołu,
wykraczające poza ich obowiązki po to, aby pomóc innym
członkom i zrealizować cele organizacji. Na dodatek „we
wszystkich sześciu krajach im bardziej zintegrowani czuli
się pracownicy, tym bardziej innowacyjni okazywali się
w swojej pracy”58.

Dlaczego ważne jest, aby lider włączający budował
relacje?
Wszystkie sposoby komunikacji, które bazują na
aktywnym słuchaniu z pełnym zaangażowaniem
i podejmowaniu prób zrozumienia świata innej osoby, są
dobrym punktem wyjścia do zbudowania partnerskiej
relacji. Otwierają drzwi do „przyjaznych warunków
pracy”56 i są ważnym elementem liderstwa włączającego.
54 Frederic Laloux (2014) str. 153.
55 Scharmer (2013) str. 171.
56 Powszechna deklaracja praw człowieka.
57 Hollander Edwin (2008).
58 PrimeJanine, Salib Elisabeth R. (2014).
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Praktyki, które pomagają w byciu liderem
włączającym
Wymienione poniżej praktyki opisują, co oznacza bycie
liderem włączającym w obszarze budowania relacji.

Przykład: „Dostrzeganie zasobów i zalet innych osób” nie
jest tylko decyzją, którą podejmujesz. To proces, który
wymaga wiedzy i umiejętności, które można zdobyć
za pomocą wielu różnych technik i metod. Nieustanna
refleksja jest również niezbędna dla ciągłej poprawy
i rozwijania praktyk wymienionych poniżej.

Stosujesz przywództwo włączające, gdy:
1.

Pytania do refleksji
♦♦ W jaki sposób wzmacniasz pozycję członków
swojego zespołu?
♦♦ W jaki sposób budujesz poczucie bezpieczeństwa
w swoim zespole i wzmacniasz zaangażowanie
jego członków?
♦♦ Które relacje zewnętrzne są dla Ciebie
najważniejsze w kontekście tworzenia i realizacji
wizji? W jaki sposób podtrzymujesz ten kontakt?

Koncentrujęsz się na mocnych stronach i umiejętnościach innych, a poświęcasz
mniej uwagi ich wadom i słabościom.

Moje notatki:

2.

Doceniasz wyjątkowość każdej osoby.

...............................................................................................................

3.

Potrafisz tworzyć dwustronną komunikację ponad różnicami.

...............................................................................................................

4.

Jesteś skłonny(a) zaufać innym i dzielić się odpowiedzialnością.

...............................................................................................................

5.

Doceniasz wkład innych osób.

6.

Akceptujesz różne sposoby działania.

7.

Potrafisz zauważać i ograniczać bariery.

8.

Dążysz do tego, aby inni stali się samodzielni i pewni siebie.

9.

Tworzysz bezpieczne środowisko, które umożliwia innym swobodę
angażowania się.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

10. Rozpoznajesz potrzeby poszczególnych osób, jak i całego zespołu.

...............................................................................................................

11. Uznajesz, że każda różnorodność jest wielowymiarowa.

...............................................................................................................

12. Wspierasz innych w rozwoju i osiąganiu celów.

...............................................................................................................

13. Świadomie budujesz relacje z innymi.

...............................................................................................................

14. Słuchasz z autentycznym zainteresowaniem.

...............................................................................................................

15. Jesteś świadomy(a) bycia dla innych wzorem do naśladowania i tak się zachowujesz.
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IV obszar rozwoju:
Tworzenie zmiany
Ten obszar dotyczy tworzenia zmiany i zarządzania
projektami w celu realizacji wizji. Liderzy włączający
tworzą warunki do wprowdzania zmiany poprzez
wspólne budowanie strategii (np. wyznaczanie celów,
planowanie działań) i poszukiwanie niezbędnych
zasobów. Umiejętność korzystania z narzędzi
zarządzania projektami i wiedza z tego obszaru
są na tym etapie przydatne, niemniej warto mieć
świadomość, że bardzo istotnym źródłem wiedzy mogą
być członkowie zespołu. Lider włączający skupia się
w równej mierze na osobach, produktach i procedurach.
„Przywództwo włączające polega m.in. na sprawdzaniu,
co jest potrzebne w danym kontekście, aby pomóc
w rozwiązaniu problemu i osiągnięciu wspólnych
celów”59.
Przywództwo włączające „obejmuje dużo więcej
niż wyznaczenie kierunku działania, wymaga też
informowania i wspierania współpracowników, jak
również reprezentowania ich i uczciwej obrony ich
interesów”60. Liderzy włączający wyznaczają cele razem
z członkami swoich zespołów. Jednak równocześnie
troszczą się o wspieranie rozwoju talentów swoich
współpracowników. Wdrażają decyzje podjęte przez
zespół zarówno w strukturach organizacji, jak i na
zewnątrz.

Liderzy włączający są świadomi kontekstu globalnego.
Mają wiedzę o tym, co się dzieje na świecie i potrafią
sobie radzić z jego niestabilnością. „Kierowanie
zmianą wymaga odwagi, przede wszystkim odwagi do
stykania się z tym co nieznane”61. To oznacza, że lider
potrafi funkcjonować w sytuacji niepewności i że jest
przygotowany na niespodziewane wydarzenia oraz na
zmianę strategii zgodnie z nimi.
Liderzy włączający są gotowi dzielić się
odpowiedzialnością i dokładają starań, aby doceniać silne
strony i wkład każdej osoby. Ze względu na złożoność XXI
wieku Fredmund Malik, badacz w dziedzinie zarządzania,
dostrzega potrzebę stosowania nowych sposobów
myślenia i pracy. Według niego główną zasadą dobrego
zarządzania jest możliwość zorganizowania złożonego
systemu, który potrafi się sam regulować i który może się
nieustannie sam odnawiać i ewoluować62. W odniesieniu
do przywództwa włączającego istotą jest zaufanie
członków danej organizacji do lidera i do siebie nawzajem
co do podejmowania właściwych decyzji. W związku z tą
przesłanką w organizacjach potrzeba bardzo niewiele
zasad i mechanizmów”63.

Dlaczego lider włączający powinien wprowadzać
zmiany?
Tworzenie zmiany to istota przywództwa. Scharmer
opisuje liderów jako „wszystkich, którzy angażują się
w kreowanie zmiany i kształtowanie swojej przyszłości,
niezależnie od oficjalnie zajmowanych stanowisk”64. Są
skłonni spojrzeć na rzeczywistość z szerszej perspektywy
i chcą aktywnie wpływać na procesy zmian. Fredmund
Malik65 podkreśla, że o przywództwie stanowią nie tylko
właściwości i cechy osobowości lidera. Przywództwo
polega na podejmowaniu działań, wdrażaniu celów
i ogólnym zarządzaniu wszystkimi krokami zmierzającymi
do osiągnięcia założonych efektów. Dlatego liderzy
włączający tworzą wizję zmiany ze swoimi zespołami
i wspólnie ją realizują, dbając jednocześnie o to, żeby
osoby zagrożone wykluczeniem były uwzględnione
w tym procesie.

„Lider potrafi funkcjonować w sytuacji niepewności i jest
przygotowany na niespodziewane wydarzenia oraz na
zmianę strategii zgodnie z nimi.”

59 Hollander (2008) str. 7.
60 Hollander (2008) str. 8.
61 Scharmer (2013). str. 172.
62 Malik (2014).
63 Laloux (2014) str. 80.
64 Scharmer (2009) str. 5.
65 Malik (2014) str. 33.
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Pozwalanie na niepewność
Studentka o imieniu Ania angażowała się
w działalność dwóch polskich organizacji:
związku studentów oraz stowarzyszenia
studentów z niepełnosprawnościami. Wiedziała,
że organizacje nie znają się wzajemnie, choć
ich cele, jeśli chodzi o pracę ze studentami
oraz reprezentowanie ich praw, są podobne.
Celem Ani stało się zacieśnienie relacji między
dwiema grupami studenckimi. Zaprosiła dwóch
studentów mających problemy ze słyszeniem
do prowadzenia przez kilka tygodni kursu
języka migowego dla studentów i nauczycieli
akademickich. Kurs stał się bardzo popularny
w środowisku uniwersyteckim i ostatecznie
został uwzględniony w oficjalnym programie
zajęć na uczelni. Zwiększył on świadomość
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
w związku studentów i przyczynił się do tego, że
organizacja ta wybrała nowego przedstawiciela
studentów z niepełnosprawnościami.
Ania zauważyła wyzwania związane z brakiem
komunikacji między dwiema organizacjami
i społecznościami studentów. Zaczęła działać,
tworząc studentom możliwość uczenia się od
osób z niepełnosprawnościami – w ten właśnie
sposób wprowadziła zmianę. Kurs był dla
studentów bezpiecznym środowiskiem, w którym
mogli uczyć się nowego dla nich języka migowego.
Dzięki temu kursowi wielu studentom z obu grup
udało się nawiązać kontakty zarówno podczas
kursu, jak i poza nim.
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Praktyki, które pomagają w byciu liderem
włączającym
Wymienione poniżej praktyki opisują, co oznacza bycie
liderem włączającym w obszarze tworzenia zmiany.

Przykład: „Wspólne z zespołem wyznaczanie celów
i określanie ról dla poszczególnych osób“ nie jest tylko
kwestią Twojej decyzji. To jest proces, który wymaga
wiedzy, umiejętności i praktyki, które to można zdobyć
za pomocą wielu różnych technik i metod. Nieustanna

Stosujesz przywództwo włączające, gdy:
1.

Wierzysz, że działania każdej osoby wynikają z jej dobrych intencji.

2.

Tworzysz bezpieczne środowisko, w którym jest miejsce na innowację
i kreatywność.

refleksja jest również niezbędna dla ciągłej poprawy
i rozwijania praktyk wymienionych poniżej.

Pytania do refleksji
♦♦ Czy Twoja codzienna praca uwzględnia realizację
decyzji podjętych przez zespół?
♦♦ Jak definiujesz bezpieczne środowisko, które
sprzyja innowacji i kreatywności?
♦♦ Jaki jest pierwszy krok, który możesz wykonać,
aby Twoje działania miały bardziej włączający
charakter na etapie wprowadzania zmiany?

3.

Szukasz odpowiedniego miejsca dla każdej osoby w oparciu o jej talenty.

4.

W odważny sposób bronisz innych.

5.

Tworzysz u innych poczucie przynależności.

6.

Potrafisz zaakceptować niedoskonałe rezultaty.

7.

Utrzymujesz kontakt z rzeczywistością.

...............................................................................................................

8.

Wspólnie z zespołem wyznaczasz cele i określasz role dla poszczególnych osób.

...............................................................................................................

9.

Wdrażasz decyzje podjęte przez zespół.

...............................................................................................................

Moje notatki:

10. Potrafisz przewidzieć ryzyko i wytłumaczyć je zespołowi.

...............................................................................................................

11. Na każdym etapie swoich działań zachowujesz miejsce na refleksję.

...............................................................................................................

12. Zostawiasz miejsce na elastyczność podczas planowania procesu.

...............................................................................................................

13. Skupiasz się na dbaniu o ważne cele i jakość efektów.

...............................................................................................................

14. Zachęcasz do kreatywności i odpowiedzialności.

...............................................................................................................

15. Jesteś przygotowany(a) na niespodziewane wydarzenia.
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Wpływ przywództwa włączającego

Przywództwo włączające jest inspirującym podejściem
dla praktyków, którzy pracują z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym. Kluczowe cechy liderów
włączających, takie jak słuchanie ludzi z autentycznym
zainteresowaniem oraz przełamywanie niewidzialnych
barier między ludźmi, mogą przyczyniać się do
pozytywnych zmian na kilku poziomach.

Poziom osobisty:
Liderzy włączający odnoszą korzyści z samoświadomości
oraz wiedzy i zrozumienia swoich silnych i słabych stron.
To może się przyczynić do:
♦♦ łączenia tego, kim jesteśmy, z tym, w jaki sposób
kierujemy innymi;
♦♦ działania w świadomy sposób – zamiast reagowania
w sposób kierowany przez nawyki lub wzorce
zachowań, które nie są pożyteczne i skuteczne;
♦♦ zachowania dobrostanu psychologicznego dzięki
temu, że jesteśmy w stanie zaakceptować to, kim
jesteśmy, odnajdując równowagę między naszym
umysłem, emocjami i ciałem;
♦♦ wzmocnienia pozytywnego stosunku do
życia, ponieważ niedoskonałości i porażki
w przywództwie włączającym są traktowane jako
nieunikniona i nieodłączna część życia, dzięki której
możemy się uczyć działać inaczej w przyszłości;
♦♦ okazywania większego współczucia wobec siebie
oraz innych osób.
Ponadto w wielu sytuacjach, stosowanie przywództwa
włączającego może pomóc liderowi w pozbyciu się
poczucia samotności w stawianiu czoła wyzwaniom,
dlatego że dzieli się on odpowiedzialnością za realizację
wizji i wdrażanie zmian ze swoim otoczeniem.

Wpływ przywództwa włączającego

Poziom relacji i organizacji:
Przywództwo włączające jest oparte na założeniu, że
każda osoba ma swoją wyjątkową wartość oraz że każdy
może swobodnie wyrażać swoje zdanie, wchodząc
dzięki temu w autentyczne relacje. W zespołach,
firmach i organizacjach takie otwarte i oparte o zaufanie
środowisko może się przyczynić do:

perspektywę, która uwzględnia wpływ ich działań
w większej skali. Tego rodzaju przywództwo skupia się
zarówno na poziomie mikro, jak i makro oraz wdraża
trwałe zmiany, które „spełniają potrzeby związane
z obecną sytuacją bez pozbawiania przyszłych pokoleń
możliwości spełnienia ich potrzeb” .

♦♦ wyższego poziomu zaangażowania i satysfakcji
poszczególnych osób;
♦♦ rozwoju etycznego wymiaru działania,
poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne
i bezpieczeństwo;
♦♦ większej zdolności do rozwiązywania konfliktów
interpersonalnych oraz podniesienia poziomu
satysfakcji wynikającej ze skutecznego ich
rozwiązywania;
♦♦ mniejszej rotacji, ponieważ unikają nadmiernego
obciążenia emocjonalnego, np. dzięki temu, że
mogą być sobą i wyrażać otwarcie swoje poglądy;
♦♦ zwiększenia zaangażowania i poprawy wyników
pracy zespołu;
♦♦ większej kreatywności i innowacyjności, które
naturalnie prowadzą do osiągania lepszych
rezultatów;
♦♦ zwiększenia konkurencyjności i siły organizacji.

Poziom społeczeństwa i środowiska:
Wpływ przywództwa włączającego wykracza poza
wymiar osobisty, a także wymiar relacji czy organizacji.
Liderzy przekierowują uwagę od siebie (ego), czyli
skupienia na korzyściach własnych i swojej organizacji,
na korzyści ekosystemu. Liderzy włączający mają szeroką
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Podsumowanie

Podręcznik ten został opracowany jako źródło inspiracji
dla osób, które chcą zrobić krok w kierunku przywództwa
włączającego. Jest on także adresowany do praktyków,
którzy w swojej pracy przewodzą osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i chciałyby podjąć wyzwanie
zmiany swojego sposobu pełnienia ról liderskich.

otwartej atmosfery, która umożliwi firmie lub organizacji
rozwój poprzez uwzględnienie silnych stron wszystkich
osób.
Liderzy włączający mogą też wywierać silniejszy wpływ
na poziomie społeczeństwa i środowiska poprzez uznanie
i uwzględnienie powiązań między różnymi systemami,

które ich otaczają. W idealnych warunkach oznacza to,
że liderzy włączający potrafią spełnić cele wyznaczone
w raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju,
czyli: „spełnianie potrzeb związanych z obecną sytuacją
bez pozbawiania przyszłych pokoleń możliwości
spełnienia ich potrzeb”66.

Przywództwo włączające nie polega na zrealizowaniu
listy rzeczy do zrobienia. To raczej zaproszenie do
stosowania podejścia, w którym w pełni akceptuje
się inne osoby ze wszystkimi ich mocnymi i słabymi
stronami, zachęcając je do zrobienia kolejnego kroku
naprzód. Liderzy włączający odbywają swoją podróż
małymi etapami: podejmując działania, obserwując
i wyczuwając kontekst, który ich otacza. Chcą się uczyć
i stawiają sobie kolejne wyzwania, które zbliżą ich do
coraz pełniejszej realizacji przywództwa włączającego.
W podróży do przywództwa włączającego wsparciem
dla liderów będą dwa dodatkowe narzędzia.
W podręczniku Przywództwo włączające - Podręcznik
dla trenerów edukatorzy znajdą opis metod, które
mają na celu wsparcie innych w pielęgnowaniu
i rozwijaniu cech wymienionych w czterech obszarach:
praktykowaniu samoświadomości, realizacji wspólnej
wizji, budowaniu relacji i tworzeniu zmiany. Przy pomocy
testu online Czy jesteś liderem(ką) włączającym(ą)?
(www.inclusiveleadership.eu) liderzy mogą dokonać
autodiagnozy i przyjrzeć się temu na ile w swoim
codziennym życiu stosują przywództwo włączające.
Przywództwo włączające może przynieść korzyści
na kilku poziomach. Na poziomie osobistym może
być źródłem wzmocnienia poprzez mierzenie się
z wyzwaniami i wychodzenie poza strefę komfortu. Na
poziomie organizacyjnym może pomóc w tworzeniu
66 Światowa komisja ds. środowiska i rozwoju (1987).
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