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LIDER A DOPASOWANIE  

Prawdziwy lider to nie jest ktoś 
wyjątkowy, lecz ktoś, kto 
sprawia, że my czujemy się 
wyjątkowi 

(Haslam, Reicher, 2016)



CEL WYSTĄPIENIA

Celem wystąpienia jest prezentacja wyników badań 
empirycznych, dotyczących roli liderów 
kształtowaniu różnego typu dopasowań w miejscu 
pracy.  

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność 
przywództwa jest zwiększanie przez liderów 
dopasowania pracowników do pracy, organizacji 
i zespołu.



DOPASOWANIE PRACOWNIKÓW 

Przekonanie menedżerów o tym, że same (nawet wysokie) 
kwalifikacje i kompetencje pracowników wystarczą do ich 
oczekiwanej wydajności zadaniowej jest błędem! 

Istotne jest nie tyle ich posiadanie, co ich dopasowanie do pracy, przy 
jednoczesnej akceptacji celów i wartości organizacyjnych 
(dopasowanie do organizacji) (Kristof-Brown, Billsbery, 2013). 

• niskie kompetencje – wysokie wymagania = niska 
efektywność

• overqualified – zbyt wysokie kompetencje w stosunku do 
wymagań pracy = niska efektywność.



TYPY DOPASOWANIA 

1. Dopasowanie człowiek-praca (person-job fit - PJ)

2. Dopasowanie człowiek-organizacja (person-organization fit – PO)

3. Dopasowanie człowiek-zespół (person-team/group fit – PG)

4. Dopasowanie człowiek-przełożony (person-supervisor fit – PS)

5. Dopasowanie człowiek-człowiek (person-person fit – PP)

6. Dopasowanie człowiek-rola (person-role fit – PR)



DOPASOWANIE DO PRACY 

Oznacza zgodność kompetencji oraz indywidualnych 
predyspozycji, warunkujących podejmowanie i skuteczne 
wykonywanie zadań zawodowych w odpowiedzi na 
konkretne wymagania.

Chodzi o atrybuty istotne z punktu widzenia wydajności 
zadaniowej, a także indywidualne preferencje i potrzeby, 
związane z charakterystyką pracy, np. autonomia, stopień 
złożoności pracy, czy strukturą pracy, np. zespołowa vs. 
indywidualna. 

O niedopasowaniu świadczą m.in.:

- trudność (np. zbyt wysoki/niski wymóg kreatywności pracy) 

- przeciążenia emocjonalne (stres) vs. niedociążenia (nuda)



DOPASOWANIE DO ZESPOŁU 
I PRZEŁOŻONEGO 

Oznacza zgodność w zakresie bezpośredniej pracy zespołu, a 
także celów i wartości, przekonań i norm. Wskazuje się 
także na podobieństwo cech osobowości – stanowi 
podstawę kreowania spójności grupowej. 

Efekty płynące z PG: pozytywne zachowania społeczne (np. 
dzielenie się wiedzą, pomoc w rozwiązywaniu problemów, 
udzielanie informacji zwrotnej i wsparcia OCB) 



DOPASOWANIE DO ORGANIZACJI 

Oznacza możliwość realizacji celów, wartości i potrzeb 
pracowników w organizacji.

Odnosi się do całościowego kontekstu funkcjonowania i 
obejmuje różne aspekty: klimat, wartości, cele, normy, 
charakterystykę jednostki. 

Mechanizmy leżące u podstaw PO:

- wymiana zasobów (ustalona w kontrakcie formalnym i 
nieformalnym) 

- identyfikacja z organizacją (percepcja podobieństw, 
prowadząca do pozytywnej kategoryzacji społecznej)

- poczucie tożsamości wynikające z akceptowanych 
wartości



W jaki sposób lider może zwiększać 
różne typy dopasowań w organizacji?



LIDER A DOPASOWANIE DO PRACY  

Ważne! Wiedza o posiadanych przez pracowników 
kompetencjach oraz indywidualnych predyspozycjach!

1. Modyfikowanie środowiska pracy i dostarczanie zasobów
- projektowanie pracy służące poszerzaniu dostępu do wiedzy 

„komplementarne zasoby osobiste”,
- autonomia, partycypacja   

2. Wspieranie podwładnych i rozwój kompetencji, 
kształtowanie postaw

- zwiększanie samoskuteczności w kontekście podejmowanych 
zadań i nowych ról organizacyjnych 



LIDER A DOPASOWANIE 
DO ZESPOŁU 

Ważne! dopasowanie człowiek-zespół oznacza: zgodność
suplementarną (podobieństwo) lub komplementarną
(uzupełnianie się) z innymi członkami grupy. 

1. Dbałość o pozytywne relacje w zespole 
- kształtowanie spójności zespołu i identyfikacji jej członków 

poprzez podkreślanie podobieństw (już na etapie rekrutacji, 
później socjalizacja),

- ułatwianie podejmowania interakcji w zespole.
2. Kształtowanie „pożądanych wzorów różnorodności” w zespole
- dbałość o wzory różnorodności prowadzące do efektów 

(uzupełnianie się pracowników pod względem kompetencji, cech) 
- pozytywne wartościowanie „odmienności”, niwelowanie, 

negatywnych efektów związanych z percepcją różnic.



LIDER A DOPASOWANIE 
DO PRZEŁOŻONEGO 

Ważne! Dynamiczna interakcja diady przełożony-podwładny, jakość 
relacji jest zróżnicowana (teoria „wymiana lider-członek zespołu”)

Dwa efekty związane z dopasowaniem do przełożonego:
- bliższa relacja wymiany przełożony-podwładny zwiększa poczucie 

wzajemnego dopasowania („lubimy osoby, które nam sprzyjają”)

- odmienne traktowanie przez lidera poszczególnych pracowników 
może prowadzić do poczucia niesprawiedliwości (większe 
respektowanie „interesów” innego pracownika)       



LIDER A DOPASOWANIE 
DO ORGANIZACJI   

Ważne! Wiedza dotycząca celów, wartości, potrzeb i postaw 
pracowników oraz „transakcyjna wymiana zasobów”.

Przywództwo jest efektem procesów grupowych determinowanych 
poczuciem przynależności i wiąże się z kategoryzacją siebie jako 
członka grupy. To wyznacza jego skuteczność. Silny wpływ lidera 
może opierać się zatem na procesie identyfikacji pozytywnej, 
która prowadzi do powielania jego postaw i zachowań.

Zwiększanie identyfikacji pracownika z organizacją 
- jako efekt pozytywnej identyfikacji z liderem i współpracownikami
- podkreślanie tych samych wartości, celów i norm (partycypacja)



Wyniki badań empirycznych



Płeć

Wiek

Wykształcenie

Wielkość firmy

Sektor 

Stanowisko

Staż pracy

MÓJ PRZEŁOŻONY ZLECA MI ZBYT TRUDNE ZADANIA

PODSTAWA PROCENTOWANIA N = 800 ||  DANE W %
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NA POZIOMIE 95% 
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MÓJ PRZEŁOŻONY I JA „ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW”

PODSTAWA PROCENTOWANIA N = 800 ||  DANE W %
+\- RÓŻNICE STATYSTYCZNIE W STOSUNKU DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW ISTOTNE 
NA POZIOMIE 95% 
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LUBIĘ I SZANUJĘ MOJEGO PRZEŁOŻONEGO

PODSTAWA PROCENTOWANIA N = 800 ||  DANE W %
+\- RÓŻNICE STATYSTYCZNIE W STOSUNKU DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW ISTOTNE 
NA POZIOMIE 95% 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI   

1. Najwięcej badanych wypowiedziało się pozytywnie na temat 
dopasowania człowiek-praca (łącznie 58%).

2. Ocena dopasowania do zespołu – 51% badanych potwierdza 
3. Opinie na temat dopasowania człowiek-przełożony są 

niejednoznaczne (zbliżone proporcje odpowiedzi pozytywnych i 
negatywnych oraz 30% „nie mam zdania”)

4. Najniższa ocena dopasowania do organizacji (41% badanych 
potwierdza podejmowanie przez menedżera działań związanych 
z zaspokajaniem potrzeb (30% zaprzecza).  

OCENA PRZEŁOŻONEGO 
Większość (łącznie 62%) ocenia przełożonego pozytywnie biorąc 

pod uwagę dwa wymiary (reakcję afektywną „lubię” i poznawczą 
„szanuję”)



Dziękuję za uwagę

dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

awojtc@sgh.waw.pl  


