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Emocje W firmie Są potrzebne
Czym jest inteligencja emocjonalna i jak przydaje się w zarządzaniu ludź-
mi? Czy w biznesie trzeba się wystrzegać emocji? Dowiedzieli się tego
członkowie kolejnego spotkania w ramach Szkoły Rozwoju Liderów. Po
raz piąty takie szkolenie dla swoich członków zorganizowała Koszalińska
Izba Przemysłowo-Handlowa.

-----_._----
Ewa Marczak

Organizacja od 27 lat wspie-
ra przedsiębiorców Pomorza
Środkowego z różnych branż,
m.in. bankowej, budowlanej,
gastronomicznej, medycznej,
medialnej, edukacyjnej czy
telekomunikacyjnej. Zapewnia
im profesjonalne doradztwo.
Jest organizatorem Koszaliń-
skiego Forum Gospodarczego
i konkursu Koszaliński Denar
Nagroda Gospodarcza Roku.

Tym razem uczestnicy spo-
tkania w ramach Szkoły Roz-
woju Lidera szkolili się w sie-
dzibie firmy Espersen Polska.
ajmuje się ona przetwór-

stwem ryb i owoców morza.
Przedsiębiorcy poznali histo-
rię tej duńskiej firmy, założo-
nej w 1937 r. i niektóre zasady
produkowania przetworów,
z których większość jest eks-
portowana na cały świat. Nie
zabrakło degustacji niektó-
rych produktów. Koszaliński
zakład zatrudnia obecnie ok.

1400 osób. To największa fir-
ma należąca do KIPH.

Kim jest lider w fi rmie?
- Spotkania w ramach Szko-

ły Rozwoju Lidera zaczęliśmy na
początku tego roku - przypomi-
na Piotr Huzar, prezes zarządu
KlPH. - Za każdym razem jest
to okazja do integracji naszego
środowiska, bliższego pozna-
nia firmy, która nas gości. Poza
tym zawsze warto się uczyć,
bez względu na wiek czy umie-
jętności. Na takich spotkaniach
możemy też wymienić doświad-
czenia. W styczniu spotkaliśmy
się w firmie Eko-Wodrol, gdzie
dowiedzieliśmy się, jakie są in-
nowacje w zarządzaniu iwjakim
kierunku zmierzają metody za-
rządzania zespołami. W marcu
pojechaliśmy do Sianowa do
firmy Arka, w której rozmawia-
liśmy o współpracy zespołowej.
W następnym miesiącu spotkali-
śmy się w firmie mc2, a w maju
w Teatrze Variete Muza zastana-
wialiśmy się, jak rozwiązywać
sytuacje kryzysowe w firmie.

Choć lider to osoba zarzą-
dzająca pracownikami w firmie, ._
nie każdy dyrektor czy kierow- ~
nik jest liderem. Trzeba mieć ~
odpowiednie kompetencje. ~

-Musi to być osoba chary- .~
zmatyczna - mówi prezes za-:*
rządu KIPH. -Inni idą za nią nie ~
z przymusu, ale z własnej woli. nie inteligencji, czyli IQ, a jej

zbyt wysoki poziom wcale nie
jest korzystny u osób prowa-
dzących biznes, zarządzających
ludźmi. W pewnych zawodach
ten poziom powinien być nawet
w dolnych granicach normy.
U menedżerów najbardziej jest
pożądana właśnie inteligencja
emocjonalna, czyli umiejętność
zarządzania emocjami swoimi
i drugiej osoby, czytania mię-
dzy wierszami. Emocje same
w sobie nie są złe, każda z nich
jest potrzebna, więc nic trzeba
ich unikać. Należy nauczyć się
nimi zarządzać. Ja jestem sze-
fem swoich emocji. To ja nimi
kieruję, a nie one mną.

Według trenerki biznesowej
w życiu najlepiej radzą sobie nie
ci, którzy w szkole byli piątko-

Jestem szefem
swoich emocji

Beata Woźniak, trenerka
rozwoju personalnego ibizneso-
wego, podkreślała, że inteligen-
cja emocjonalna jest niezwykle
istotna w życiu i biznesie. To od
niej, czyli od umiejętności ra-
dzenia sobie z emocjami, zależy
załatwianie wielu spraw.

- Inteligencja emocjonal-
na to inaczej mądrość, dojrza-
łość życiowa - wyjaśnia Beata
Woźniak. - Niestety, w szkole
dzieci się tego nic uczą, bo na-
uczyciele sttlwiąjq no zdobywa-
nie encyklopedycznej wiedzy,
a nie kształcenie umiejętności
radzenia sobie' z emocjami.
Bardziej dbamy też o rozwija-

wymi uczniami, ale tacy, którzy
miel i średnią ocen 3,5.

Inteligencja emocjonalna
związana jest z czynnikami
psychologicznymi. Każdy me-
nedżer powinien mieć dużą
świadomość siebie i wysokie
poczucie własnej wartości.

Warto się szkolić
Wśród uczestników szko-

lenia był Krystian Paruzel
~ Darłowa, zajmujący się kie-
dyś połowem ryb. Od niedaw-
na prowadzi swoją działalność,
organizując szkolenia z zakresu
>,cglarstwa i motorowodniac-
twa. - Takie szkolenia są ważne
zarówno dla małych przedsię-
biorstw, takich jak moje, jak
i dużych firm - mówi. - Pozwa-
lają na zdobycie nowoczesnego

spojrzenia na zarządzanie, uła-
twiając wprowadzenie zmian
w pracy z ludźmi. Uczestniczę
we wszystkich szkoleniach, ofe-
rowanych przez KIPH. Powin-
niśmy dążyć do tego, aby w swo-
jej branży działać jak najlepiej.

W planach KlPH ma już
kolejne szkolenia. Odbędą się
one jeszcze w tym roku i na po-
czątku przyszłego. Członkowie
dowiedzą się między innymi,
jak uzyskać równowagę między
pracą a życiem, radzić sobie ze
stresem i poznają tajniki nego-
cjacji. Szkolenia, organizowane.
przez KIPH, cieszą się dużym
powodzeniem.

- Każdy może przyjść na
dowolne spotkanie, bo udział
w nich nie jest obowiązkowy -
namawia Beata Woźniak. •


