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Cele: 

•Zrozumienie różnych stylów 
podejmowania decyzji

•„Za” i „Przeciw” wykorzystania 
poszczególnych stylów

•Jak wybrać właściwy styl 
podejmowania decyzji w danej 
sytuacji?

•Kiedy zaangażować zespół?

Style podejmowania decyzji i role zespołowe



Podejmowanie decyzji odnosi się 
do dokonywania wyborów spośród 
alternatywnych sposobów 
działania, które mogą również 
obejmować brak działania.

Czym jest podejmowanie decyzji?



Dwa wymiary tworzą ramy stylu 
podejmowania decyzji.

1.Struktura vs. dwuznaczność 

To spektrum mierzy skłonność ludzi do 
preferowania ustrukturyzowania (tj. 
zdefiniowania procesów i oczekiwań) 
lub niejednoznaczności (tj. otwartości i 
elastyczności).

Co determinuje style podejmowania decyzji?



2. zadania / techniczne, a ludzie / 
społeczne. 

To spektrum mierzy, czy motywacja 
do dokonania konkretnego wyboru 
jest kierowana bardziej chęcią 
bycia zadaniowym lub uzyskania 
wyników (zadania / techniczne), 
czy też ma na celu stworzenie 
harmonii lub wpływu społecznego 
(ludzie / społeczne).

Co determinuje style podejmowania decyzji?



Dyrektywny styl 
podejmowania decyzji
• Typowe dla wewnętrznych decydentów 
• Rozpatruje wady i zalety sytuacji 
• Decyzje zakorzenione we własnej wiedzy, doświadczeniu i 

jednostronnym uzasadnieniu podjętych decyzji
• Podejmowanie decyzji jest szybkie, jasne jest kto je 

podejmuje, nie wymaga szczególnej komunikacji 



Kiedy stosować styl dyrektywny?

Komunikacja jest jasna i bezpośrednia

Delegowanie występuje jeśli jest 
konieczne

• W sytuacjach charakteryzujących się stabilnością, 
powtarzającymi się wzorcami i logiką; 

• Gdy istnieje jasny i niekwestionowany związek 
przyczynowo-skutkowy;

• Kiedy istnieją dobre praktyki dotyczące powtarzających się 
procesów; 

• Kiedy liderzy mają wszystkie wymagane informacje, aby podjąć 
tę decyzję.

Ważne!



Analityczny styl podejmowania 
decyzji
• analiza wielu informacji przed podjęciem działań; 

• polega na bezpośredniej obserwacji, danych i faktach, aby 
wspierać uzasadnienie podejmowanych decyzji;

• poszukiwanie informacji i porad od innych, aby 
skonfrontować własne stanowisko w sprawie;

• duża tolerancja na niejednoznaczność; 

• jest bardzo elastyczny;

• może być czasochłonny.

Uważaj na 
paraliż 

analityczny!



Kiedy stosować styl analityczny?

Ważne! zbierz zespół ekspertów

rozważ poglądy osób nie będących ekspertami

• W sytuacjach, w których może być więcej, niż jedna 
prawidłowa odpowiedź. 

• Rozwiązując problemy, w których związek 
przyczynowo-skutkowy jest wykrywalny, ale nie jest od razu 
widoczny

• Badając kilka opcji lub rozwiązań i wykorzystując zarządzanie 
oparte na faktach

otwarcie rozważaj sprzeczne rady i pomysły



Koncepcyjny styl podejmowania decyzji
• prezentuje bardziej społeczne podejście, 

aniżeli w stylach dyrektywnym i analitycznym,

• zachęca do kreatywnego myślenia i współpracy 
oraz rozważa szeroki wachlarz perspektyw

• zorientowany na osiągnięcie 

dalekosiężnych celów Nie nadaje się, gdy 
sytuacja wymaga 

strukturyzacji i szybkiego 
osiągnięcia określonych 

wyników!



Kiedy stosować styl koncepcyjny?

Ważne!
Buduj zespoły ludzi, którzy mogą wnosić innowacyjne 
pomysły  
Pomóż w podejmowaniu złożonych decyzji

• Gdy pojawia się wiele konkurencyjnych pomysłów; 
• W sytuacjach charakteryzujących się nieprzewidywalnością, 

wymagających kreatywnych i innowacyjnych podejść;
• Gdy nie jest konieczne natychmiastowe rozwiązanie;
• Uwzględnia planowanie długoterminowe i nieznane zmienne.

Udoskonal interakcję i komunikację



Behawioralny styl podejmowania decyzji
• jest zorientowany na zespół
• wykorzystuje metody grupowego 

podejmowania decyzji, np. burzę mózgów, 

• grupa otrzymuje dostępne dla niej opcje

• bierze pod uwagę wiele różnych poglądów i 
opinii w tym procesie

Zmień styl, jeśli sesje 
dyskusji grupowych 

nie prowadzą do 
porozumienia lub gdy 
nie pojawią się nowe 

pomysły.



Kiedy stosować styl behawioralny?

Ważne!
Buduj zespoły z ludzi, którzy mogą przekazywać swoje opinie i 
zachęcać do demokratycznych dyskusji.

Nie narzucaj sposobu działania, spójrz, jaka decyzja spotyka 
się z największą akceptacją w organizacji.

• Kiedy sytuacja wymaga aktywnej komunikacji. 
• Gdy sytuacja wymaga introspektywnego podejścia, omawiania 

rozwiązań, które sprawdziły się w przeszłości, zamiast próby 
tworzenia nowych wzorców rozwiązań. 

 Udrożnij kanały komunikacyjne z członkami zespołu



Angażowanie zespołu w podejmowanie decyzji

• Liderzy w znacznym stopniu oddziałują na zespół.
• Liderzy muszą dokonać wyboru między podejściem 

decyzyjnym odgórnym, a oddolnym.

• Które podejście wybrać? 
• Styl dyrektywny, 

• Styl konsultacyjny, 
• Styl demokratyczny,
• Styl konsensualny.



Dyrektywny styl podejmowania decyzji
• Lider podejmuje decyzję jednostronnie i 

przekazuje ją zespołowi 
• Lider ma pełną kontrolę nad decyzją
• Jest mało miejsca na negocjacje lub nie ma go 

wcale.

• Służy do podejmowania decyzji pod presją 
czasu 

• Używany, gdy członkom zespołu brakuje 
doświadczenia i wiedzy 

• Odnosi się do niepodlegających negocjacjom 
odgórnych decyzji



Konsultacyjny styl podejmowania decyzji
• Wymagany jest wkład zespołu; 

decyzję podejmuje lider. 
• Lider ma pełną kontrolę nad decyzją, 

ale członkowie zespołu są 
zaangażowani, dzieląc się swoimi 
poglądami i opiniami.

• Używany, gdy lider potrzebuje 
dodatkowej wiedzy

• Używany, gdy liczy się czas. 
• Używany do wspierania zaangażowania 

zespołu, gdy zespół ma już pewne 
doświadczenie i wiedzę. 



Demokratyczny styl podejmowania decyzji
• Członkowie zespołu i lider prezentują kilka alternatyw; 

ostateczna decyzja zapada na podstawie wyniku 
głosowania. 

• Ta metoda przesuwa ciężar w kierunku ostatecznej 
decyzji zespołu, która może różnić się od 
proponowanej przez menedżera.

• Używany w pracy z zespołem 
wystarczająco dużym i dojrzałym, aby 
przedstawić kilka propozycji 
jakościowych.

• Służy do generowania aktywnego 
udziału członków zespołu



Konsensualny styl podejmowania decyzji
• Członkowie zespołu i lider muszą wspólnie 

wypracować decyzję, z którą się zgadzają. 
• Ta metoda pozwala zespołowi wypracować decyzję z 

niemal pełną autonomią.

• Wykorzystuje dojrzały 
zespołu ekspertów, i 
wzmacnia ich dalsze 
zaangażowanie.
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