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SZKOLENIE SPORTOWE 

PSYCHOLOGIA SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ 
 

„LIDER – CZYLI JEDNOSTKA W SŁUŻBIE DRUŻYNY” 
 

 
 

 
SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU, W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA DRUŻYNY ZALEŻEĆ 
BĘDZIE OD WIELU CZYNNIKÓW, TJ. WSPOMNIANA W POPRZEDNICH ARTYKUŁACH 
ATMOSFERA, KOMUNIKACJA CZY ODPOWIEDNIE NASTAWIENIE. RÓWNIE WAŻNYM I 
NIEODŁĄCZNYM CZYNNIKIEM WPŁYWAJĄCYM NA FUNKCJONOWANIE DRUŻYNY 
JEST OBECNOŚĆ LIDERA, KTÓRY W ZALEŻNOŚCI OD POSIADANYCH CECH MOŻE 
MIEĆ BARDZO ISTOTNY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI SPORTOWE ZESPOŁU.  
 
Liderem drużyny zostaje się na kilka powodów. Jest z nich jest jego wyznaczenie przez 
trenera lub wspólnie dokonany z drużyną wybór kapitana zespołu, który w 
konsekwencji czuwa nad jego działaniem i procesem realizacji obranego celu. 
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Lider zazwyczaj swoją pozycję zawdzięcza posiadanemu prestiżowi, zdobytemu w 
czasie funkcjonowania w zespole piłki ręcznej.  
Jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż lider może być formalny (wspomniany 
właśnie kapitan drużyny czy trener, jako prowadzący zespół), równie często jednak 
spotkać można lidera nieformalnego, którego rola jest równie ważna w kontekście 
działania zespołu. Lidera bowiem traktuje się jako eksperta, znawcę w danej 
dziedzinie, dlatego pozostali chętnie poddają się jego sugestiom. 
 

 
 
 
W tym kontekście lider jako osoba najbardziej lubiana, obdarzana zaufaniem i będąca 
postacią, z którą reszta zespołu chętnie się identyfikuje jest bardzo często GWIAZDĄ 
SOCJOMETRYCZNĄ. 
 

 
 
 
Istotnym jest jednak fakt, iż popularność lidera nie wynika bezpośrednio z jego 
aktywności towarzyskiej, ale jest spowodowana SKUTECZNOŚCIĄ DZIAŁANIA oraz 
wyłanianiem się szczególnie w trudnych i wymagających sytuacjach np. w trakcie 
ważącej się sytuacji o losach wygranego meczu, które egzekwują jego umiejętności, w 
celu najbardziej optymalnej realizacji zadań.  
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Innymi słowy, skuteczny lider jest w stanie zapanować 
nad zespołem, gdy targają nim duże emocje wynikające 
z przebiegu czy rezultatu meczu lub też zmotywować 
całą drużynę bądź poszczególnych zawodników swoim 
przykładem do jeszcze większego wysiłku i pracy na 
rzecz realizacji wspólnych celów. Może być też osobą, 
która pomaga zaaklimatyzować się zawodnikom 
młodym lub nowym w zespole. Członkowie zespołu 
często bowiem zwracają się do lidera w sytuacjach 
trudnych.  
 
 
Bardzo ważnym jest zatem to, by zdawać sobie sprawę, iż lider zazwyczaj mówi w 
imieniu całej grupy. Tym samym pełni funkcję reprezentanta w negocjacjach np. ze 
sztabem trenerskim, a w kontekście sporów między zawodnikami, do niego często 
należy ostatnie słowo w danej kwestii.  

 
Wszystko to dzieje się dzięki kilku cechom, które powinien posiadać skuteczny lider. 
Najważniejszą z nich wydaje się być CHARYZMA. Posiadający ją lider postrzegany jest 
przez innych zawodników za osobę silną przede wszystkim w kontekście 
psychologicznym. Umiejętności mentalne lidera, takie jak posiadane obycie, wiedza i 
doświadczenie powodują, że inni liczą się z jego zdaniem. Pracowitość, silna 
osobowość i swego rodzaju „wyjątkowość” są elementami pociągającymi za liderem 
pozostałych członków zespołu, zatem WYWIERANIE WPŁYWU NA GRUPĘ jest kolejną 
ważną cechą lidera.  
 
Nie bez znaczenia jest także posiadane przez niego doświadczenie i umiejętności, które 
znacząco podnoszą jego prestiż, szczególnie gdy mowa o drużynach występujących na 
najwyższym szczeblu rozgrywek.  
 
 

 
 
Ostatnią, jednak niemniej ważną cechą lidera jest jego KONSEKWENCJA. Prawdziwy, 
skuteczny lider w momencie podjęcia się danego zadania czy odpowiedzialności za 
grupę, musi być w tym postanowieniu konsekwentny. 

 
Claude Onesta - od 2001 do 2016 r. 
trener męskiej reprezentacji Francji 
 

KAŻDY LIDER POWINIEN ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO,  
ŻE BY WYMAGAĆ OD INNYCH  

SAMEMU NALEŻY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE UMIEJĘTNOŚCI. 

BARDZO CZĘSTO LIDER TO OSOBA INTROWERTYWNA, KTÓRA MÓWI MAŁO, 
ALE JEJ WYPOWIEDZI MAJĄ DUŻĄ MOC DZIAŁANIA. 
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CECHY SKUTECZNEGO LIDERA 

• CHARYZMA 
• WYWIERANIE WPŁYWU NA GRUPĘ 
• DOŚWIADCZENIE 
• UMIEJĘTNOŚCI 
• KONSEKWENCJA 

 
Posiadanie przez lidera omówionych wyżej cech może być wynikiem wrodzonych 
predyspozycji czy umiejętności, można je jednak wykształcić na przestrzeni czasu 
(niektóre umiejętności bowiem możemy nabyć wraz z wiekiem czy doświadczeniem).  
 
Pewne bowiem umiejętności jesteśmy w stanie nabyć, ale już to, czy nasz lider będzie 
umiał je wykorzystać zależy tylko i wyłącznie od niego. Dlatego wydaje się, że ten 
czynnik będąc wrodzonym, odgrywać będzie bardzo ważną rolę. 
 
Jak zostało pokazane na początku liderem w zespole może 
być KAPITAN, a naturalnym jest, że jest nim TRENER, jednak 
coraz częściej spotykamy się z sytuacją, iż w drużynach 
występuje więcej niż jeden lider. Spowodowane jest to między 
innymi faktem, iż na jednym liderze spoczywa ogromna 
presja kierowania zespołem, która niekiedy może hamować 
jego działania i przeszkadzać w skutecznym zarządzaniu 
drużyną.  
 
Trudną sytuacją jest też moment wyłączenia lidera z gry, na przykład z powodu urazu. 
Innym wyzwaniem dla trenera-lidera jest także możliwość występowania w zespołach 
wielu silnych osobowości, a co za tym idzie wyłanianie się naturalnych, lecz 
nieformalnych liderów. Nie jest to proces zły, a właściwie wykorzystany potencjał kilku 
liderów, poprzez wyznaczenie im różnych ról, może jeszcze bardziej podnieść 
efektywność działania zespołu.  
Nie można zapominać tutaj także o tym, iż drużyna składa się z kilku formacji, zatem 
wyodrębnienie liderów każdej z nich spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z 
kilkoma liderami w obrębie jednego zespołu.  
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W piłce ręcznej będącej sportem drużynowym występować będą drużyny składające się 
z poszczególnych jednostek. Schodząc na jeszcze niższy poziom szczegółowości w 
jednym zespole wyodrębnimy szesnastu współpracujących ze sobą liderów, których 
unikalne kompetencje niezbędne będą do zrealizowania wyznaczonych celów.  
 
Z tego też powodu, by zespół posiadał wspólny cel i spójnie do niego dążył to:  
 

GŁÓWNYM LIDEREM JEST TRENER 
 

za którym, wszyscy powinni podążać, ale który powinien też sprawiać, żeby inni czuli 
się liderami przy nim. 
 

 
[fot. Getty] 
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