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„Władza deprawuje, a władza 
absolutna deprawuje absolutnie” 
Lord Acton, XIXw.                                                                                                            



Władza  to zdolność jednej osoby 
do zmieniania  stanów innych ludzi. 

Inny jeszcze 
sposób 
myślenia o 
władzy to 
definiowanie 
jej jako  
większą  
możliwość 
kontroli 
zasobów. 



Władze mogą mieć politycy, szefowie, 
artyści, rodzice, nauczyciele, przywódcy 
duchowi, bandyci, koledzy. Jednak 
niektórzy ludzie mają jej więcej, mają 
wpływ na więcej osób, czynią z tego swój 
zawód. To im przede wszystkim grożą 
pewnie niekorzystne dla nich i dla 
otoczenia procesy psychologiczne 
i neurologiczne.



Hybris to pojęcie w kulturze starożytnej Grecji 
oznaczające dumę, pychę rodową lub majestat władcy, 
które uniemożliwiają prawidłowe rozpoznanie sytuacji, 
w której się znalazł. Pycha ta stanowi przekroczenie 
miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi , stanowi 
więc wyzwanie wobec bogów i ściąga na człowieka ich 
karę. 

Mitologiczna Hybris przeciwstawia się bogini Dike —
personifikacji sprawiedliwości. Pojęcie hybris znalazło 
wyraz zwłaszcza w tragedii greckiej, w której często jest 
głównym czynnikiem prowadzącym do 
katastrofy bohatera.
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Dacher Keltner przez 20 lat 
prowadził badania na temat 
wpływu władzy na zachowanie 
i odkrył to, co już wiemy: że 
ludzie u władzy lub ludzie, którzy 
spostrzegają siebie jako 
posiadający władzę często 
zachowują się tak, jakby doznali 
ciężkiego urazu mózgu.
Ludzie u władzy stają się w 
pewnym sensie upośledzeni pod 
względem społecznym. Zamiast 
rozumieć, co się dzieje, 
zaczynają manipulować aby 
kontrolować, co się dzieje. 

Najczęstsze objawy choroby władzy to

❑ porywczość, 

❑ skłonność do podejmowania nadmiernego 

ryzyka,

❑ słabsza zdolność do empatii emocjonalnej, 

❑ większa obojętność na to, co inni o nich myślą, 

❑ większe skoncentrowanie na własnych 

pragnieniach,

❑ słabsza zdolność do decentracji, czyli 

przyjmowania perspektywy innej osoby.



Weźmy sytuację, gdy na imprezie opowiadasz jakiś dowcip, wszyscy 

śmieją się, a ktoś stoi i patrzy zupełnie obojętny. Na dodatek wszyscy, 

gdy się już wyśmieją, zaczynają patrzeć na NIEGO. To będzie 

najprawdopodobniej jakiś bogacz, znany artysta albo inna osoba z dużą 

władzą. Takim ludziom trudno jest reagować tak, jak inni. Oni nawet nie 

ziewają, kiedy inni to robią! Jednak ludzie patrzą na taka osobę 

z zaintrygowaniem lub nawet podziwem.  Dlaczego nie zachowują się 

tak, jak inni?

W badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego okazało się, 

że u ludzi władzy nawet najprostsze mechanizmy odzwierciedlania są 

osłabione.  

Zazwyczaj, gdy obserwujemy np. czyjąś rękę ściskającą piłeczkę, to 

nasz mózg zachowuje się tak, jakby uruchamiał identyczny ruch u nas. 

Dzięki temu w pewnym sensie jednoczymy się w trudzie i przeżyciach z 

drugą osobą. Jednak u osób które są „przy władzy” takie odruchowe, 

nieświadome odzwierciedlanie było znacznie słabsze lub nie 

występowało w ogóle. Poinstruowanie badanych o naturze takiego 

mechanizmu i prośba, aby świadomie skoncentrowali się na osobie 

obserwowanej nie pomagało. Badani związani z władzą po prostu nie 

umieli tego zrobić, nawet gdy chcieli.

Kwestia empatii
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Eksperyment Sukhvindera Obhiego                                                

Naprzeciwko osoby badanej siada ktoś i opowiada o swoim 

trudnym, pełnym cierpienia doświadczeniu. Osoby deklarujące 

większe poczucie siły i wpływu na innych odczuwały mniejszy 

stres i współczucie. Słabsze były zmiany w ich mózgach 

zazwyczaj obrazujące odzwierciedlanie oraz w pomiarach 

zmian fizjologicznych związanych ze stresem. Podobne efekty 

osiągnięto w przypadku próby polegającej na oglądaniu zdjęć 

ilustrujących czyjś problem lub cierpienie.

Najciekawszy i najbardziej kłopotliwy w tym eksperymencie był 

fakt, że nawet, gdy tłumaczono osobom badanym, jaki jest 

mechanizm odzwierciedlania i proszono, by świadomie 

skoncentrowali się na rozmówcy lub bohaterze zdjęcia, nie 

mogli tego zrobić. 

Kwestia 

empatii



Ludzie, którzy czują się silni i wpływowi, stają się bardziej zorientowani na cele

i myślą bardziej abstrakcyjnie. To samo z siebie nie jest złe, ale może być

niebezpieczne wobec faktu, że jednocześnie stają się bardziej egocentryczni

i rzadziej postrzegają rzeczy z perspektywy innych. Czyli grozi im, że będą tworzyć

w swych fantazjach szklane domy nie zwracając uwagi na opinie innych oraz na to,

czy inni ich rozumieją.

Na przykład, w jednym eksperymencie uczestnicy zostali poproszeni o narysowanie

"E" na ich czole. Ci z grupy „dużej mocy” częściej narysowali "E" z własnej

perspektywy, tak, że pojawiał się tyłem do każdego, kto na nie patrzył. Ci z grupy

„niskiej mocy” dążyli do celowego narysowania "E" w lustrzany sposób, aby inni

widząc je odczytali jako "E.

Kwestia decentracji
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Kolejny eksperyment, 

zrealizowany przez Sukhvindera 

Obhiego dotyczy sytuacji, gdy 

władza jest nam dana przed 

chwilą. Eksperymentator dzielił 

badanych na trzyosobowe grupy 

i wyróżniał spośród niech jedną 

losowo wybraną osobę jako 

lidera. Następnie osoby te 

wchodziły do sali, gdzie 

wykonywały pod wodzą tegoż 

lidera ad hock jakieś zadanie. Po 

pół godzinie na stół wjeżdżał 

talerzyk z 4 smakowitymi 

ciastkami. Zgadnijcie, kto zwykle 

zjadał 4 ciastko?

Jest to również test 

impulsywności i folgowania 

swoim potrzebom. No dobra, 

powiem. Liderzy dużo częściej 

jedli łapczywie, z otwartymi 

ustami i krusząc.

The „cookie 

monster” 

study



Zaleta czy wada?

Każda z tych zmian może być przydatna w pracy. Przecież ci, 
którzy mają władzę, powinni myśleć z lotu ptaka, abstrakcyjnie, 
powinni nakierowywać ludzi na cel i mieć poczucie sprawstwa. I 
oczywiście przydaje się też niekonwencjonalne myślenie i 
niezależność w ocenie sytuacji.

Ale pozostawione bez kontroli, takie zachowania i właściwości 
poznawcze mogą uczynić lidera bardziej skłonnym do bycia 
…hm… jak to ująć? bucem? Albo, co gorsza, mogą uczynić go 
bardziej skłonnym do robienia czegoś nielegalnego, nieetycznego 
lub niemoralnego.

Problem w tym, że liderzy często widzą zalety swoich cech, lecz 
jednocześnie nie identyfikują się z niebezpieczeństwami 
związanymi z nimi.



Paradoks 
władzy

Ludzie zyskali władzę dzięki 
zdolnościom interpersonalnym oraz  
inteligencji,  dzięki temu, że budzą 
zaufanie, dzięki zdolności do słuchania 
i empatii oraz do uwzględniania 
zasłyszanych opinii  w swych  
decyzjach. W momencie, gdy 
zaczynają ją sprawować, tracą ten 
walor. 

Dlatego tak ważna jest profilaktyka i 
wsparcie liderów „na starcie”.



310 PLN plus VAT

248 PLN  plus VAT

Uczestnicy tego 
webinaru otrzymują 
20% zniżki!
Kod promocyjny na 
hasło: webinar

Strona www warsztatu

Zapraszamy na warsztat 1.03.2018 w Warszawie

Władza czy liderstwo?

❑ Potrzeba władzy: jak ją w sobie rozpoznać i jak sobie z nią radzić, 
aby dobrze służyła wszystkim?

❑ Jak dbać o kontakt z ludźmi w roli szefa?

❑ Jak neutralizować negatywny wpływ wewnętrznych mechanizmów 
władzy na własne decyzje?

❑ Jak „obchodzić się” z szefami?

https://grupatrop.pl/warsztat-wladza-czy-liderstwo/


Propozycje

Zapraszamy do konsultacji indywidualnych dla wyższej kadry 
menedżerskiej. 

Oferujemy pracę z zarządami, mającą na celu wspólne przekroczenie 
problemów wynikających z nadmiernego nagromadzenie władzy 
w jednym pomieszczeniu. 

Proponujemy też 

❑ specjalny program psychologii dla lidera pn. U!Lider 

❑ autorską formę  szkoleniową pn. Trening Budowania Relacji 
(trening interpersonalny oraz sesja mentoringowa) 

❑ dłuższą, bardziej dogłębną formę szkolenia: GATE.


