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Od redaktora serii wydawniczej 

Coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność władz jednostek sa-
morządu terytorialnego nie tylko za administrowanie na danym terenie, ale takŜe 
za skuteczne stymulowanie rozwoju lokalnego, którego efektem ma być popra-
wa sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców. Rozwój gminy – tak jak 
pręŜnej korporacji – zaleŜy od zdolności do sformułowania strategicznych kie-
runków rozwoju, przyjęcia konkretnych programów operacyjnych oraz zmoty-
wowania członków organizacji do realizacji zaplanowanych działań. To wyzwa-
nie sprawia, iŜ pracownicy samorządowi muszą stawać się menedŜerami pub-
licznymi, którzy zarządzają rozwojem swoich jednostek terytorialnych. Wymaga 
to oczywiście nowych kompetencji, obejmujących nie tylko znajomość nowo-
czesnych narzędzi zarządzania, ale i umiejętności ich stosowania w praktyce 
polskich samorządów.  

Fundacja BFKK od czasu powstania w Polsce administracji samorządowej 
podejmuje działania nakierowane na podnoszenie wiedzy i kształtowanie umie-
jętności jej pracowników. Obecnie waŜnym elementem tych wysiłków jest Pro-
jekt „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządo-
wej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” realizowany na zlecenie Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a bezpośrednio skierowany do 
gmin Polski Wschodniej obejmującej województwa: lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Polska Wschodnia to obszar, 
na którym sprawne zarządzanie rozwojem lokalnym nabiera szczególnego zna-
czenia ze względu na potrzebę nadrabiania znacznych opóźnień rozwojowych  
w stosunku do reszty kraju. NaleŜy przy tym uwzględnić, iŜ zgodnie z nową 
Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 przyjmuje się koncepcję 
rozwoju endogenicznego – w oparciu o tak zwane wewnętrzne potencjały roz-
wojowe. W tym kontekście naleŜy widzieć zadania stojące przed samorządow-
cami województw naleŜących do obszarów słabiej rozwiniętych. Tu zapewne 
trudniej będzie identyfikować wewnętrzne potencjały rozwojowe i skutecznie je 
rozwijać. Niewątpliwie pracownicy samorządowi będą musieli się wykazać wie-
dzą, umiejętnościami i aktywną postawą, aby sprostać takim wyzwaniom. Dla-
tego Projekt „Kompetentna Gmina” podjął się rozwoju kompetencji w zakresie 
pięciu kluczowych funkcji zarządzania rozwojem lokalnym, do których naleŜą: 
planowanie, organizowanie, przywództwo, finanse i promocja. Jednocześnie, 
dzięki szeroko zakrojonym i wnikliwym badaniom stanu wykorzystania kon-
kretnych instrumentów w ramach poszczególnych funkcji i w tym kontekście 
określania potrzeb szkoleniowych w 120 najlepiej rozwijających się gminach, 
Projekt generuje nową wiedzę o najskuteczniejszych formach oddziaływania na 
rozwój lokalny w warunkach Polski Wschodniej.  

Niniejsza ksiąŜka „Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym” sta-
nowi jeden z pięciu poradników mających dostarczyć podstaw wiedzy w zakre-
sie poszczególnych funkcji zarządzania rozwojem lokalnym. Łącznie seria pię-
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ciu podręczników „Zarządzania Rozwojem Lokalnym” moŜe być traktowana ja-
ko gruntownie przygotowany materiał pomocniczy do wykorzystywania w pro-
cesie szkoleń pracowników gmin Polski Wschodniej zaplanowanych w Projek-
cie „Kompetentna Gmina”. Jednocześnie jednak stanowiąc kompendium prak-
tycznej wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym ksiąŜki mogą być 
wykorzystywane do samodzielnego doskonalenia się w zakresie rozwoju lokal-
nego. Seria zapewne takŜe zainteresuje studentów kierunków, takich jak zarzą-
dzanie czy administracja, szczególnie planujących karierę zawodową w struktu-
rach samorządów terytorialnych.  

Generowanie nowej wiedzy i jej szerokie upowszechnianie realizowane  
w Projekcie „Kompetentna Gmina” nie byłoby moŜliwe bez zaangaŜowania sze-
rokich środowisk samorządowych i naukowych z terenu wszystkich pięciu wo-
jewództw Polski Wschodniej. W tym miejscu chciałbym wyrazić podziękowania 
za zaangaŜowanie i pomoc naszym partnerom. Do instytucji wspierających re-
alizację Projektu obok Fundacji BFKK jako lidera naleŜą: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, WyŜsza 
Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet w Białymstoku.  

 
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo 
Prezes Zarządu Fundacji BFKK 
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Wstęp 

KsiąŜka Przywództwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym napisana została 
w ramach Projektu „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administra-
cji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym”. Stanowi ona 
istotną część kompleksowego opracowania przeznaczonego dla personelu kom-
petentnie zarządzającego gminą. 

Autorki podjęły się zadania sformułowania zasad, których znajomość i wy-
korzystanie w praktycznym działaniu pozwoli na lepsze wykonywanie zadań 
przez pracowników, a obywatelom – na większą satysfakcję w kontaktach                  
z urzędnikami. 

Pierwszy rozdział poświęcony został istocie przywództwa. Przez lata defi-
niowano przywództwo jako proces wpływu na ludzi. UwaŜano, Ŝe o przywódz-
twie moŜna mówić w kaŜdym przypadku, gdy ktoś próbuje wpływać na poglądy 
czy działania innych osób, aby osiągnąć konkretny cel w Ŝyciu prywatnym czy 
zawodowym. Ostatnio definicja przywództwa została zmodyfikowana i oznacza 
umiejętność wpływania na ludzi, poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału, w ce-
lu umoŜliwienia im dąŜenia do większego dobra. 

W przypadku, gdy definicja przywództwa skupia się na osiągnięciu celu, 
moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe przywództwo dotyczy tylko i wyłącznie wyników 
finansowych. Jednak kiedy mowa o przewodzeniu na wysokim poziomie – kon-
centracja na nich nie wystarcza. Kluczowe znaczenie w nowej definicji odgrywa 
„większe dobro” – to, co jest najlepsze dla wszystkich zaangaŜowanych osób. 
Przywództwo jest zatem wezwaniem do działania na rzecz innych. Nie powinno 
wiązać się wyłącznie z osiąganiem celu czy korzyściami poszczególnych osób – 
powinno mierzyć znacznie wyŜej. 

Przywództwo pojawia się nie tylko w środowisku biznesowym, ale w kaŜ-
dej dziedzinie Ŝycia. Reguły przywództwa znajdują zastosowanie w kaŜdej sfe-
rze, w tym w słuŜbie publicznej, pracy charytatywnej, w armii, edukacji czy na-
uce. Dziś przywództwo oznacza wydobywanie z ludzi najlepszych cech i zarzą-
dzanie nimi w sposób umoŜliwiający im wspólną pracę we wskazanym przez li-
dera kierunku. Najskuteczniejszym rodzajem przywództwa jest dawanie przy-
kładu, a to moŜe robić kaŜdy. 

Przywództwo na wysokim poziomie przyjmuje filozofię, w której rozwija-
nie ludzi jest równie istotne, jak rezultaty. W konsekwencji punkt cięŜkości               
w przywództwie na wysokim poziomie przesuwa się na wyniki w długim okre-
sie i zadowolenie ludzi. Takie przywództwo jest procesem. Definiuje się je jako 
proces osiągania wartościowych wyników przy sprawiedliwym, pełnym troski                
i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangaŜowanych. 

Kiedy coś takiego zaistnieje, nie ma miejsca na przywództwo polegające na 
słuŜeniu samemu sobie. Człowiek zaczyna przewodzić na wysokim poziomie 
tylko wtedy, gdy zda sobie sprawę, Ŝe przywództwo nie dotyczy jego samego. 
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Zdecydowanie, wizja, zrozumienie i pewność siebie są podstawą skutecz-
nego przywództwa. ZaleŜnie od sytuacji lider powinien umiejętnie łączyć te 
atrybuty z dodatkowymi umiejętnościami. Najlepsi przywódcy komunikują swo-
ją wizję klarownie i często, są otwarci na nowe pomysły, nowe podejście, ale ca-
ły czas zdają sobie sprawę, w którym kierunku powinny podąŜać zespół i orga-
nizacja. Tworzą wizję, ogłaszają ją i prowadzą swój zespół do celu. 

W drugim rozdziale przedstawiono modele przywódcze. Wybitne jednostki, 
zdolne do wpływania na grupy ludzkie w sposób przez nie zamierzony od dawna 
fascynowały ludzi. Wielcy przywódcy poprzez swoje działania zmieniali rze-
czywistość wokół siebie. Aleksander Wielki, Napoleon czy Stalin byli przywód-
cami, którzy do dziś fascynują historyków. Wraz ze zmianą współzawodnictwa 
między państwami z walki zbrojnej na konkurencję ekonomiczną, wielkich 
przywódców dostrzega się w sferze zarządzania organizacjami gospodarczymi. 
Najbardziej znani, tacy jak: Lee Iacocca, Bill Gates, Jack Welch, stają się zdo-
bywcami naszych czasów. Rzesze ludzi podziwiają ich osiągnięcia tak samo, jak 
działo się to w staroŜytnym Rzymie czy Grecji. Stają się oni bohaterami ludu, 
symbolami sukcesu i niedoścignionym wzorem dla naśladowców. 

Kolejne waŜne zagadnienie, którym zajmują się autorki, to zarządzanie za-
sobami ludzkimi. Strategia organizacji i jej wszystkie cele są realizowane przez 
ludzi. To oni projektują i wykorzystują technologie, tworzą organizację i uczest-
niczą w jej Ŝyciu. Od tego, kim są, co robią, jak działają, zaleŜy jej trwanie. Na-
wet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama. Nawet najlepszy właściciel nie 
wykona wszystkiego własnymi rękami. Los organizacji zaleŜy od jej uczestni-
ków. 

Funkcję polegającą na rekrutacji i selekcji uczestników organizacji, ich na-
gradzaniu, karaniu i rozwoju nazywamy funkcją zarządzania potencjałem spo-
łecznym. W praktyce spotykamy takŜe inne nazwy tej działalności, jak: polityka 
personalna, polityka kadrowa, zarządzanie ludźmi, zarządzanie zasobami ludz-
kimi. Wydaje się, Ŝe określenie „zarządzanie potencjałem społecznym organiza-
cji” w największym stopniu odpowiada współczesnemu rozumieniu tej funkcji. 

Istnieją dwa główne podejścia do realizacji funkcji zarządzania potencjałem 
społecznym organizacji: formuła sita oraz formuła kapitału ludzkiego. Model si-
ta wskazuje na selekcję pracowników jako podstawową działalność komórek 
personalnych. Opiera się na załoŜeniu, Ŝe człowiek jest taki, jaki jest i zmienić 
go nie sposób. W związku z tym powinno się wybierać najlepszych spośród 
moŜliwych kandydatów i stopniowo pozbywać się gorszych pracowników. 
Główną rolę odgrywa tu rekrutacja. Organizacja stara się dotrzeć do potencjal-
nych asów na rynku pracy, uruchamia róŜne kampanie reklamowe, korzysta               
z usług wyspecjalizowanych firm, „łowców głów” itd. Potem następuje selekcja 
– „odsiewa się” kandydatów „na wejściu”. Najlepsi zostają przyjęci. Ich spraw-
dza się juŜ w codziennym działaniu. Następuje dalsza selekcja – najlepsi są 
awansowani, najsłabsi zwalniani. Na ich miejsce przyjmuje się nowych itd. Mo-
del ten dostosowany jest do rynku pracodawcy, gdzie chętnych jest zdecydowa-
nie więcej niŜ wolnych miejsc pracy. 
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Model kapitału ludzkiego oparty jest z kolei na załoŜeniu, Ŝe człowiek uczy 
się i zmienia przez całe Ŝycie. Przywiązuje się emocjonalnie do swego miejsca 
pracy, jest lojalny. Jeśli organizacja przyjmuje tę formułę, stawia na zatrudnienie 
długookresowe i traktuje swój personel jako zasób, w który moŜna i naleŜy in-
westować. Inwestycje, takie jak: kształcenie, wzbogacanie środowiska pracy, 
poprawa jakości przywództwa itd., przynoszą zarówno wymierne, jak i niewy-
mierne korzyści. Model ten moŜe być stosowany w dowolnych warunkach rynku 
pracy. Istotny jest tu moment rekrutacji. W tym przypadku nie zwraca się jednak 
tak duŜej uwagi jak w formule sita na oficjalne świadectwa i dyplomy. Podsta-
wowe znaczenia ma osobowość kandydata. Przyjmuje się osoby o duŜym poten-
cjale rozwojowym, lojalne, skłonne do współpracy, niekonfliktowe, zintegrowa-
ne pozytywnie. 

Zarządzanie potencjałem społecznym jest cyklem, w ramach którego kolej-
ne elementy (fazy) następują po sobie, wzajemnie warunkują się i powtarzają.             
W gruncie rzeczy w kaŜdej organizacji jest wiele takich cykli. Efektywne zarzą-
dzanie sferą personalną wymaga ciągłych sprzęŜeń zwrotnych, które są podsta-
wą organizacyjnego uczenia się. 

Coraz częściej w teorii zarządzania termin „zasoby ludzkie” zastępowany 
jest przez określenie „kapitał ludzki”. Jest to zdecydowana zmiana podejścia do 
zarządzania ludźmi w organizacji. Jeszcze do niedawna pracownicy traktowani 
byli jako jeden z elementów kosztowych firmy. Traktując zasoby ludzkie jako 
kapitał, organizacje powinny być zainteresowane pomnaŜaniem tego kapitału                  
i właściwym jego wykorzystaniem. Nie chodzi tu o ilościowe zwiększanie liczby 
zatrudnionych pracowników, ale o jakościowy rozwój kadr. Rozwój pracowni-
ków jest inwestycją w budowanie zachowań, których efektem jest realizacja ce-
lów biznesowych.  

Kompetentnie zarządzający gminą powinien umieć rozwiązywać konflikty, 
temu zagadnieniu poświęcono kolejny rozdział opracowania. 

Źródeł i przyczyn konfliktu w organizacji moŜe być mnóstwo, ale w zasa-
dzie wynika on z róŜnic między ludźmi, którzy nie zgadzają się co do jakiejś idei 
lub znajdują się w trudnej sytuacji. „Konflikt idei” moŜe być poŜądany i twór-
czy, kiedy podchodzi się do niego konstruktywnie, „konflikt sytuacji” moŜe do-
prowadzić do frustracji i niezadowolenia, jeśli się nim nie zajmiemy. Konflikt 
osobisty moŜe być niszczący i destrukcyjny, jeśli nie kieruje się nim w sposób 
przemyślany i ostroŜny. Wreszcie konflikt moŜe kosztować duŜo czasu i pienię-
dzy. Większość organizacji i jednostek zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwiązy-
wania konfliktów osobistych, zanim staną się one destrukcyjne. 

Do konfliktu osobistego dochodzi wtedy, kiedy dwie lub więcej stron mają 
przeciwstawne nastawienie lub podejście do konkretnej sytuacji, kwestii lub 
osoby. Źródła konfliktu są róŜne – od róŜnicy opinii, skomplikowanych warun-
ków pracy lub nierealistycznych oczekiwań związanych z pracą, do zachowań 
dyskryminacyjnych, takich jak rasizm lub seksizm, niedoskonałego komuniko-
wania się lub niepodporządkowania się normom i wartościom organizacji. 



 

14 

Konflikt moŜe równieŜ nastąpić między członkiem zespołu a menedŜerem, 
między dwoma lub większą liczbą członków albo między działami, sekcjami czy 
menedŜerami. 

Autorki traktują negocjacje jako bardzo waŜne narzędzie komunikacji me-
nedŜera, słuŜące rozwiązywaniu konfliktów oraz poszukiwaniu nowych rozwią-
zań.  

MenedŜerowie i kierownicy zwykle nie są świadomi faktu, Ŝe większość 
czasu ich zawodowej działalności zajmuje negocjowanie, czyli przekonywanie                  
i wpływanie na decyzje innych. W tym kontekście nie dziwi, jak łatwo nawet 
doświadczeni kierownicy popełniają błędy negocjacyjne dając się wciągnąć do 
walki, często choćby przez wytykanie przeciwnikowi braku konstruktywnego 
podejścia. A przecieŜ przeciwnik postrzega sytuację dokładnie tak samo; w ten 
sposób zamyka się błędne koło. Spoglądając wstecz, strony z zaskoczeniem spo-
strzegają, Ŝe dały się wciągnąć w spiralę narastającej wrogości i wzajemnych 
pretensji. 

W efekcie dochodzi do konfliktu i walki. Mamy tu do czynienia z czymś, 
co nazywamy paradoksem współpracy: jeŜeli w sytuacjach sprzecznych intere-
sów podejmie się decyzję o współpracy opartej na zaufaniu, to jednocześnie 
moŜna zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów. Kiedy w na-
dziei na spokojne i przyjazne negocjacje, jedna ze stron przedstawia atrakcyjną 
propozycję wstępną, wtedy druga strona moŜe to wykorzystać (traktując jako 
oznaki słabości) i w negocjacjach prezentować będzie sztywne stanowisko. Ne-
gocjacje w tej sytuacji stają się trudne. W dodatku negocjator praktycznie nie ma 
Ŝadnego pola manewru. Nie tylko odnosi wraŜenie, Ŝe musi duŜo więcej wywal-
czyć, ale teŜ w razie dalszych ustępstw sam moŜe znaleźć się w bardzo trudnej 
sytuacji, gdyŜ jego pracodawcy oczekują od niego obrony ich interesów. 

Wiele miejsca w opracowaniu zajmuje opis stylu i charakteru negocjacji. 
Negocjacje występują często zarówno w Ŝyciu prywatnym, jak i bizneso-

wym. NaleŜy się zatem odpowiednio przygotować. Autorki między innymi roz-
waŜają: 

1. Styl miękki, Ŝyczliwy, przyjazny, w którym mamy tendencję do ulega-
nia, to styl stosowany w sytuacji beznadziejnej. Gdy znajdujemy się                   
w sytuacji słabszej, moŜemy zyskać na spokojnym, uległym podejściu. 
Druga sytuacja, w której znajduje zastosowanie, to taka, w której nie 
chodzi o bezpośredni zysk, ale o nawiązanie relacji, zbudowanie przyja-
znych okoliczności, z myślą o przyszłych przedsięwzięciach, jak zdo-
bywanie rynku, poprzez elastyczność i konkurencyjność. Styl ten jest 
stosowany wówczas, gdy relacje między stronami są długoletnie, spraw-
dzone i oparte na zaufaniu. W kontaktach z partnerami, których znamy, 
szanujemy i wysoko cenimy współpracę, jest on najbardziej odpowiedni. 

2. Styl twardy występować moŜe w sytuacji, w której mamy decydującą 
przewagę, np. kontrolujemy lokalny bądź globalny rynek w danym za-
kresie. Drugi powód do stosowania stylu twardego to sytuacja, w której 
druga strona zdecydowanie narzuca styl twardy, dyktuje niekorzystne 



 

15 

warunki uparcie i agresywnie. Na styl twardy moŜna jednak odpowie-
dzieć stylem rzeczowym. Styl ten jest najbardziej korzystny z punktu wi-
dzenia negocjacji. Przeznaczony jest do wszystkich standardowych sy-
tuacji, gdy nie moŜna mówić o sympatii, ani niechęci, bliskich relacjach, 
poczuciu obcości, czyli sytuacji w jakiej najczęściej znajdujemy się przy 
stole negocjacyjnym. 

Fundamentem dobrych negocjacji, prowadzonych w stylu rzeczowym, jest 
przestrzeganie czterech podstawowych reguł: 

− oddzielaj ludzi od problemu; 
− koncentruj się na celu, na zadaniu, nie na stanowiskach bieŜących; 
− dobry negocjator stara się stworzyć podczas prowadzonych rozmów 

moŜliwości korzystne dla obu stron; 
− obiektywne kryteria umowy – kontraktu. 
Kolejny problem opisany w pracy to redukcja zatrudnienia i zwolnienia 

pracownicze. 
ZbliŜająca się redukcja rzadko bywa dla pracowników zupełnym zaskocze-

niem, ale zwalnianie ludzi to trudne zadanie, którego wykonanie wymaga duŜej 
ostroŜności i uwagi. Podstawowym sprawdzianem celowości redukcji jest to, 
czy pracodawca potrzebuje teraz mniejszej liczby pracowników. W teorii ilość 
pracy do wykonania nie zmienia się, ale moŜliwe musi być wykonanie jej przez 
mniejszą liczbę ludzi. Do nowych zwiększonych zadań naleŜy przygotować 
tych, którzy w pracy pozostaną. Ci, którzy odejdą, powinni odejść z jak naj-
mniejszym poczuciem krzywdy. 

KsiąŜkę zamyka rozdział poświęcony etykiecie. Znajomość zasad zacho-
wania w kontaktach słuŜbowych powinna świadczyć o elegancji pracowników 
oraz o profesjonalizmie instytucji, w której pracują. 

Autorki mają nadzieję, Ŝe ksiąŜka spełni swoje zadanie. PrzybliŜy problemy 
przywództwa w gminach, w których obserwuje się niedostatek kadr z wykształ-
ceniem wyŜszym. KsiąŜka powinna spełnić rolę przyjaznego instruktora, dorad-
cy w rozwiązywaniu trudnych problemów zarządzania gminą. 
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„Nie ma takiej osoby, która nie mogłaby stać się lepszym przywódcą niŜ jest, drogą 
przemyśleń i praktyki.” 
Lord Slim1 
 

Rozdział 1. Istota przywództwa 

1.1. Uwagi wprowadzające 

Czym jest przywództwo? Przez lata definiowano je jako proces wpływu na 
ludzi. UwaŜano, Ŝe o przywództwie moŜna mówić w kaŜdym przypadku, gdy 
ktoś próbuje wpływać na poglądy czy działania innych osób, aby osiągnąć kon-
kretny cel w Ŝyciu prywatnym lub zawodowym. Ostatnimi czasy definicja przy-
wództwa została zmodyfikowana na umiejętność wpływania na ludzi, poprzez 
wyzwalanie ich siły i potencjału, w celu umoŜliwienia im dąŜenia do większego 
dobra. W przypadku gdy definicja przywództwa skupia się na osiągnięciu celu, 
moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe przywództwo dotyczy tylko i wyłącznie wyników 
finansowych. Jednak kiedy mowa o przewodzeniu na wysokim poziomie – kon-
centracja na nich nie wystarcza. Kluczowe znaczenie w nowej definicji odgrywa 
„większe dobro” – to, co jest najlepsze dla wszystkich zaangaŜowanych osób. 
Przywództwo jest zatem wezwaniem do działania na rzecz innych. Nie powinno 
wiązać się wyłącznie z osiąganiem celu czy korzyściami poszczególnych osób – 
powinno mierzyć znacznie wyŜej2.  

Przywództwo pojawia się nie tylko w środowisku biznesowym, ale w kaŜ-
dej dziedzinie Ŝycia. Reguły przywództwa znajdują zastosowanie w kaŜdej sfe-
rze, w tym w słuŜbie publicznej, pracy charytatywnej, w armii, edukacji czy na-
uce. Dziś przywództwo oznacza wydobywanie z ludzi najlepszych cech i zarzą-
dzanie nimi w sposób umoŜliwiający im wspólną pracę we wskazanym przez li-
dera kierunku. Najskuteczniejszym rodzajem przywództwa jest dawanie przy-
kładu, a to moŜe robić kaŜdy3. 

W związku z tym, Ŝe kaŜdy pracuje i nabywa wiedzę w indywidualny spo-
sób, nie ma uniwersalnego przepisu na przywództwo. Nikt teŜ nie moŜe stać się 
natychmiast lepszym liderem w rezultacie jakiegoś pojedynczego wydarzenia 
czy doświadczenia Ŝyciowego, jakkolwiek intensywne, kosztowne lub niezapo-
mniane by ono było. Przywództwo, podobnie jak szczęście, jest sekretnym 
składnikiem przepisu na sukces organizacji. W przeciwieństwie do szczęścia, 
przywództwo moŜe być kształcone i rozwijane, ale za to nie pojawia się nagle. 

                                                 
1 J. Adair, Być liderem, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 20. 
2 K. Blanchard, Przywództwo wyŜszego stopnia, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. XIV. 
3 S.P. de la Billiere, Przywództwo, [w:] Biznes – Zarządzanie firmą cz. 2, praca zbior., Wyd. PWN, 
Warszawa 2007, s. 130. 
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Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na przywództwo i zmniejszającą się 
liczbę potencjalnych liderów, sprawni ludzie biznesu powinni skierować swoje 
wysiłki przede wszystkim na intencjonalne i metodyczne rozwijanie umiejętno-
ści przywódczych na wszystkich poziomach organizacji. Do waŜnych elemen-
tów procesu inspirowania przywództwa na wszystkich szczeblach naleŜy m.in.: 
formułowanie wobec pracowników oczekiwań zachowań przywódczych, dostar-
czanie im uŜytecznych wskazówek i informacji zwrotnej oraz nagradzanie ich za 
przywódczą postawę4. Przywództwo na wysokim poziomie przyjmuje filozofię, 
w której rozwijanie ludzi jest równie istotne jak rezultaty. W konsekwencji, 
punkt cięŜkości w przywództwie na wysokim poziomie przesuwa się na wyniki 
w długim okresie i zadowolenie ludzi. Takie przywództwo jest procesem. Defi-
niuje się je jako proces osiągania wartościowych wyników przy sprawiedliwym, 
pełnym troski i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangaŜowanych. Kiedy 
coś takiego zaistnieje, nie ma miejsca na przywództwo polegające na słuŜeniu 
samemu sobie. Człowiek zaczyna przewodzić na wysokim poziomie tylko wte-
dy, gdy zda sobie sprawę, Ŝe przywództwo nie dotyczy jego samego5. 

Zdecydowanie, wizja, zrozumienie i pewność siebie są podstawą skutecz-
nego przywództwa. ZaleŜnie od sytuacji lider powinien umiejętnie łączyć te 
atrybuty z dodatkowymi umiejętnościami. Najlepsi przywódcy komunikują swo-
ją wizję klarownie i często, są otwarci na nowe pomysły, nowe podejście, ale ca-
ły czas zdają sobie sprawę z tego, w którym kierunku powinny podąŜać zespół                
i organizacja. Tworzą wizję, ogłaszają ją i prowadzą swój zespół do celu6. 

1.2. Istota przywództwa 

Przywództwo było przedmiotem zainteresowania juŜ co najmniej od kiedy 
zaczęto stosować pismo do rejestrowania wiedzy. Na przykład w Republice Pla-
ton dzieli ludzi na przywódców, których nazywa ludźmi „ze złota” i tych, którzy 
nie są przeznaczeni do tej roli, ludzi „z brązu”. W rozwaŜaniach Platona moŜna 
znaleźć zagadnienia związane z przywództwem podobne do tych, o których dys-
kutuje się dzisiaj, na przykład charyzma, przywództwo jako działanie heroiczne, 
istota funkcji kierowniczej, równowaga i konflikt w organizacji, jak przewodzić 
przez poczucie sensu i symbole, manipulowanie prawdą czy zaangaŜowanie 
członków organizacji. 

Idea rozwijania zdolności przywódczych równieŜ wywodzi się ze staroŜyt-
ności. Rozległe badania McCullougha nad Rzymem, Grecją i Troją wykazały, Ŝe 
wielu przywódców było przeznaczonych do tej roli z racji urodzenia i przygoto-

                                                 
4 D. Blohowiak, Potrzeba kreowania liderów, [w:] Biznes – Zarządzanie firmą cz. 2, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 123. 
5 K. Blanchard, Przywództwo wyŜszego stopnia, op. cit., s. XV. 
6 S.P. de la Billiere, Przywództwo, op. cit., s. 133. 
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wywano ich do niej, zapewniając im odpowiednie wykształcenie oraz praktykę. 
Wkładano ogromny wysiłek w przygotowanie faraonów do przywództwa, zaś 
zadanie kształcenia Aleksandra Wielkiego, przyszłego przywódcy imperium, 
powierzono sławnemu greckiemu filozofowi Arystotelesowi.  

ChociaŜ zainteresowanie praktyką i rozwijaniem umiejętności przywód-
czych trwa od tysiącleci, Bennis i Nanus zwracają uwagę, Ŝe przywództwo jest 
zarówno najszerzej badanym, jak i najsłabiej rozumianym zagadnieniem w na-
ukach społecznych. Pojęcie przywództwa pozostaje nieuchwytne i enigmatycz-
ne, mimo lat wysiłków zmierzających do wypracowania intelektualnie emocjo-
nalnie zadowalającej interpretacji przywództwa. Wynika to z faktu, Ŝe ludzie 
dyskutując na temat przywództwa mają najczęściej inne wyobraŜenie na jego 
temat, co utrudnia porozumienie. PoniŜej przedstawiono przykłady przywódz-
twa: 

– Juliusz Cezar dorastający wśród ubogich imigrantów w kwartałach 
czynszowych Rzymu, gdzie ludzie uczyli się od siebie i wymieniali po-
glądami; 

– Winston Churchill wydający rozkaz zbombardowania Drezna juŜ po ofi-
cjalnym zakończeniu drugiej wojny światowej; 

– Hewlett Packard tworzący HPway (zbiór zasad, którymi miała się kie-
rować firma HP); 

– Sąd NajwyŜszy USA decydujący stosunkiem 5 do 4 o przyznaniu zwy-
cięstwa w wyborach prezydenckich w 2000 r. George’owi W. Bushowi            
i tym samym rozstrzygający wyborczy pojedynek między Gorem               
a Bushem; 

– Matka Teresa zakładająca i prowadząca zgromadzenie zakonne, aby 
opiekować się ubogimi w Indiach; 

– Nauczyciel, mentor lub coach w akcji7. 
Współcześnie wyróŜnia się behawiorystyczne i sytuacyjne teorie przywódz-

twa. 
NiemoŜność wyjaśnienia przywództwa jedynie w kategoriach cech osobo-

wości skłoniła naukowców do zajęcia się zachowaniami konkretnych przywód-
ców. Zastanawiano się, czy jest coś szczególnego w zachowaniach skutecznych 
przywódców, na przykład, czy są raczej demokratyczni czy autokratyczni. 

Badacze mieli nadzieję, Ŝe behawiorystyczne teorie przywództwa nie tyl-
ko przyniosą konkretniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące istoty przywódz-
twa, lecz takŜe, Ŝe w razie powodzenia pozwolą na wyciągnięcie praktycznych 
wniosków całkowicie innych niŜ te, które wynikają z teorii cech. Gdyby badania 
nad cechami zakończyły się powodzeniem, dałyby podstawę do wybierania od-
powiednich ludzi na formalne stanowiska przywódcze w organizacjach. Gdyby 
udało się ustalić kluczowe wyznaczniki zachowań przywódczych w wyniku ba-
dań behawioralnych, moglibyśmy wyszkolić przywódców. Na takich właśnie 
przesłankach oparto programy doskonalenia kierowników na przykład w Sun 

                                                 
7 G. Avery, Przywództwo w organizacjach, Wyd. PWE, Warszawa 2009, s. 21-22. 
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Microsystems, Ernst and Young, Sonoco i Sears. Kurt Levin wraz ze swoimi 
współpracownikami z University of Iowa przeprowadził jedno z pierwszych ba-
dań nad zachowaniami przywódczymi. W tych badaniach rozpatrywali oni trzy 
style lub rodzaje zachowań przywódczych: autokratyczny, demokratyczny i lese-
ferystyczny. Styl autokratyczny przywództwa charakteryzuje przywódcę, który 
zazwyczaj: centralizuje uprawnienia, narzuca metody pracy, jednoosobowo po-
dejmuje decyzje i ogranicza uczestnictwo pracowników. Przywódca stosując styl 
demokratyczny zazwyczaj: włącza pracowników do podejmowania decyzji, de-
leguje uprawnienia, zachęca do uczestnictwa w decydowaniu o metodach i ce-
lach pracy oraz wykorzystuje sprzęŜenie zwrotne jako narzędzie do trenowania 
podwładnych. Styl demokratyczny moŜna dalej podzielić na dwie kategorie: 
konsultacyjny i uczestniczący. Przywódca demokratyczny – konsultujący dąŜy 
do uzyskania opinii pracowników i wysłuchuje ich trosk i problemów, ale sam 
podejmuje ostateczną decyzję. W ten sposób przywódca ten zbiera informacje. 
Osoba ta często pozwala pracownikom na udział w podejmowaniu decyzji, przy 
czym jej głos jest jednym z głosów w grupie. Natomiast styl leseferystyczny 
przywództwa na ogół cechuje kierownika pozostawiającego swoim pracowni-
kom pełną swobodę w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu pracy w sposób, 
jaki uznają za stosowny. Przywódca leseferystyczny moŜe po prostu zapewnić 
potrzebne materiały i odpowiadać na pytania. Levin wraz ze swoimi współpra-
cownikami zastanawiał się, który z trzech stylów przywództwa jest najskutecz-
niejszy. Późniejsze badania nad autokratycznym i demokratycznym stylem 
przywództwa przyniosły mieszane wyniki. Na przykład, niekiedy demokratycz-
ny styl przywództwa prowadził do wyŜszej efektywności niŜ styl autokratyczny, 
ale niekiedy przyczyniał się do efektywności niŜszej lub takiej samej jak przy 
stylu autokratycznym. Natomiast wyniki były bardziej jednoznaczne, kiedy po-
sługiwano się miarą zadowolenia pracowników – poziom tego wskaźnika był na 
ogół wyŜszy przy przywódcy demokratycznym niŜ przy autokratycznym. Czy to 
oznacza, Ŝe kierownicy powinni stale stosować demokratyczny styl przywódz-
twa? Dwaj badacze, Robert Tennenbaum i Warren Schmidt, usiłowali znaleźć 
odpowiedź na to pytanie. Tannenbaum i Schmidt opracowali ciągłą skalę za-
chowań przywódczych. Ze skali tej widać, Ŝe jest moŜliwa cała gama zachowań 
przywódczych – od skupionych na szefie (autokratycznych) do skupionych na 
pracownikach (leseferystycznych). Badacze postawili tezę, Ŝe kierownicy po-
winni rozwaŜać siły działające w:  

– nich samych (takie jak stopień, w jakim odpowiada im wybrany styl 
przywództwa), 

– pracownikach (jak gotowość do przyjmowania odpowiedzialności), 
– w danej sytuacji (jak presja czasu). 
Wskazywali oni, Ŝe menedŜerowie w dłuŜszym okresie powinni przecho-

dzić w kierunku stylu bardziej skupionego na pracownikach, bo doprowadzi to 
do zwiększenia: ich motywacji, jakości decyzji, ścisłej integracji, morale i roz-
woju zatrudnionych.  
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W rozdziale 2 zostały zaprezentowane następujące sytuacyjne teorie przy-
wództwa: 

− model Fiedlera, 
− teoria ścieŜki do celu, 
− model Vrooma – Yettona-Jago, 
− model Hersey`a i Blancharda. 
Teoretycy zarządzania opracowywali definicje przywództwa, które na prze-

strzeni wieków były modyfikowane i dostosowywane do istniejących warunków 
otoczenia (organizacji). 

1.2.1. Definicje przywództwa 

Przywództwo jest zarówno procesem, jak i pewną właściwością. Jako pro-
ces przywództwo polega na uŜyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu,               
z zamiarem kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań 
nastawionych na osiąganie tych celów oraz dopomoŜenia w zdefiniowaniu kul-
tury grupy lub organizacji. Jako właściwość przewodzenie jest zestawem cech 
przypisywanych jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy. Tak więc 
przywódcy to ludzie, którzy wpływają na zachowanie innych bez konieczności 
uciekania się do uŜycia siły, to osoby akceptowane w tej roli przez innych. 

Przywództwo – jako proces – to wykorzystanie nie polegającego na przy-
musie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania za-
chowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w określeniu 
kultury grupy lub organizacji; jako właściwość – zestaw cech przypisywany jed-
nostkom, które są postrzegane jako przywódcy. 

Przywódca – osoba, która potrafi oddziaływać na zachowania innych bez 
potrzeby uciekania się do uŜycia siły, osoby akceptowane przez innych w roli 
przywódcy8. 

Co oznacza przywództwo? 

− przywództwo to ułatwianie wzajemnych oddziaływań ludzi, aby osią-
gnąć cele realizowane poprzez komunikowanie się z innymi. Oznacza 
to, Ŝe lider moŜe się zwrócić do poszczególnych osób i zachęcić je do 
wzmoŜenia kontaktów z wpływowymi ludźmi. Porozumiewanie jest 
istotną częścią przywództwa; 

− to oddziaływanie na ludzi, aby w swych działaniach wykraczali poza po-
lecenia i nakazy. Lider moŜe wpłynąć na pracowników, aby chcieli pra-
cować więcej niŜ 40 godzin w tygodniu i mieli swój wkład w sukces 
działu; 

                                                 
8 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 491-492. 
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− to postępowanie, które sprawia, Ŝe inni działają we wspólnym kierunku. 
Lider moŜe na przykład sprawić, Ŝe zespół dołoŜy starań, aby poprawić 
jakość; 

− to główna siła napędowa, która motywuje organizację i koordynuje dzia-
łania prowadzące do realizacji jej zadań. Bez inspiracji lidera instytucja 
bądź dział mogą działać, nie koncentrując się na tak istotnych zadaniach, 
jak na przykład poprawa bezpieczeństwa pracy; 

− to umiejętność inspirowania, przekonywania i wsparcia dla tych, którzy 
są niezbędni do realizacji celów grupy, organizacji, firmy. Zadaniem li-
dera jest bowiem skuteczne wykorzystanie współpracy podwładnych9. 

Istnieje wiele definicji przywództwa. Ogólnie moŜna stwierdzić, iŜ jest to: 
„Proces polegający na kierowaniu i wpływaniu na działalność członków danej 
organizacji związaną z jej zadaniami”10. Jest to działalność, która odnosi się do 
określonych grup społecznych, których celem jest realizacja pewnych załoŜeń                       
o charakterze politycznym bądź gospodarczym.  

W procesie przywództwa moŜna wyróŜnić cztery istotne cechy, które nie-
rozerwalnie są ze sobą związane. Są to: 

− ludzie – przywództwo łączy się z ludźmi, to jest z przywódcą, uczestni-
kami i sympatykami danej organizacji. Na zespołach ludzkich buduje się 
zręby organizacji. Od ich kwalifikacji, a takŜe zaangaŜowania zaleŜy 
skuteczność podejmowanych przez przywódcę działań; 

− wartości – przywództwu towarzyszą pewne wartości. Wyznaczają one 
ludzkie postawy i odpowiednio je ukierunkowują. W zaleŜności od przy-
jętych wartości moŜe to być humanitaryzm lub wrogość; 

− nierówny podział władzy – przywództwo związane jest z nierównym 
podziałem władzy. RóŜnice te dotyczą przywódcy i jego zwolenników,                     
a takŜe pozostałych osób piastujących określone funkcje w organizacji 
(np. w jednostce samorządu terytorialnego). Prowadzić to moŜe do po-
jawiania się konfliktów ról. Niektóre osoby, mające wysokie aspiracje 
władcze, mogą czuć się niedowartościowane i pokrzywdzone w przy-
padku pominięcia ich przy rozdzielaniu np. awansów czy pieniędzy. 
Nieotrzymanie odpowiedniej funkcji, jaką chcieliby piastować, takŜe 
moŜe stać się źródłem sporów w organizacji; 

− umiejętność korzystania z władzy – przywództwo dotyczy umiejętności 
korzystania z róŜnych postaci władzy. Pozwala to w miarę skutecznie 
rozwiązywać problemy w zaleŜności od rozwoju sytuacji społecznej. 
Dzięki temu istnieje moŜliwość dostosowywania do róŜnych sytuacji11. 

                                                 
9 A.J. DuBrin, Przywództwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000, s. 4. 
10 J. Boguski, Przywództwo i władza, Ostrołęka 2003, s. 29-30. 
11 Ibidem. 
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RYSUNEK 1.1.  
Cechy przywództwa 

 
Źródło: J. Boguski, Przywództwo i władza, Ostrołęka 2003, s. 30. 

W odniesieniu do przywództwa moŜna takŜe mówić o określonych zacho-
waniach, jakie przejawia przywódca. Nazywa się je funkcjami przywódczymi. 
Ich zestawienie prezentuje rys. 1.2. 

Wśród funkcji przywódczych naleŜy w szczególności wymienić: określanie 
zadań, planowanie, instruowanie, kontrolę, ocenę, motywowanie, organizowanie 
oraz dawanie sobą przykładu. 

Określanie zadań oznacza artykułowanie spraw, które mają zostać wykona-
ne w określonym czasie. Aby formułowane zadania miały postać celów, muszą 
być: jasne, konkretne, określone w czasie, realne, inspirujące oraz podlegające 
ocenie. Planowanie związane jest z określaniem celów przy formułowaniu za-
dań. Funkcja planowania daje odpowiedź na pytanie: „Jak?”. A w dalszej kolej-
ności: „Kiedy to lub tamto ma się stać?” i „Kto co robi?”. Instruowanie stanowi 
funkcję przekazywania zespołowi zadań i planów. Kontrola natomiast stanowi 
funkcję nadzorczą sprawdzającą, czy cała energia zespołu oraz wszystkie do-
stępne mu środki zostały zaangaŜowane w realizację podjętego zadania. Klu-
czową częścią określania zadania jest ustalanie kryteriów sukcesu – dzięki któ-
rym moŜna ocenić, czy dane zadanie zostało wykonane, a przynajmniej, czy 
moŜna zaobserwować postęp we właściwym kierunku. Pojęcie oceny nie ogra-
nicza się jednak wyłącznie do tego aspektu. Stanowi część określonego sposobu 
myślenia związanego z wartościami. Motywowanie natomiast to wzbudzanie               
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u ludzi gotowości do wykonania wcześniej ustalonych zadań. Organizowanie 
polega z kolei na grupowaniu zasobów we właściwej proporcji, we właściwym 
czasie i w odpowiedniej jakości tak, by moŜna było wykonać wcześniej zapla-
nowane i przekazane zespołowi zadania. I wreszcie dawanie przykładu stanowi 
podstawowy środek przekazywania informacji poprzez własną postawę i zaan-
gaŜowanie w wykonywane zadania12.  

RYSUNEK 1.2. 
Funkcje przywódcze 

 
Źródło: J. Adair, Być liderem, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 24. 

Przywództwo opiera się na silnej pozycji lidera. Nie kaŜdy moŜe być lide-
rem, poniewaŜ wymaga to odpowiednich cech.  

Liderowanie – czyli jak być dobrym liderem? 

Lider to osoba, która inspiruje, przekonuje, motywuje i oddziałuje na in-
nych, a takŜe toruje drogę zmianom.  

Zrozumienie przywództwa to spojrzenie na nie z perspektywy wspólnoty                
i wzajemnych zaleŜności lidera oraz członków zespołu. Stworzenie wspólnoty 
zaleŜy od zbudowania zaleŜności. Lider odnosi się do innych podobnie jak do 
własnej rodziny i przyjaciół – nie stoi z dala, ma kontakt i pozytywne nastawie-
nie do ludzi, którzy go otaczają i z którymi współpracuje. Liderzy, którzy są 

                                                 
12 J. Adair, Być liderem, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 26-55. 
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członkami grupy, są otwarci na informacje płynące od współpartnerów. Ponadto 
liderzy nakreślają kierunki działania i inspirują innych. Istnienie wspólnoty wy-
maga spełnienia kilku warunków: 

− lider przedstawia wizję po otrzymaniu wszelkich informacji od swych 
partnerów; 

− członkowie grupy mają prawo sprzeciwu i traktowani są jako współ-
uczestnicy grupowego działania; 

− lider i członkowie grupy razem odpowiadają za efekty. Członkowie gru-
py muszą brać odpowiedzialność za sukcesy i niepowodzenia, jeśli chcą 
być uznani za partnerów; 

− lider i członkowie grupy są uczciwi wobec siebie, a ukrywanie prawdy 
jest naruszeniem niepisanej umowy; 

− liderzy i członkowie zespołu przyznają, Ŝe róŜnice opinii są nieuniknio-
ne, jak w większości wspólnot. WyróŜnikiem dobrego partnerstwa jest 
rozwiązywanie spornych spraw w godziwy sposób, aby nie zostawić za-
rzewia powaŜniejszych konfliktów13. 

TABELA 1.1.  
Cechy lidera 

Źródło: J. Adair, Być liderem, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 12. 

                                                 
13 A.J. DuBrin, Przywództwo, op. cit., s. 8-9. 

Entuzjazm Czy moŜesz sobie wyobrazić lidera, któremu brakowałoby entuzjazmu? 

Integralność 

Ta cecha sprawia, Ŝe ludzie ci ufają. A zaufanie jest podstawą wszelkich 
stosunków międzyludzkich, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. 
„Integralność” to nie tylko wewnętrzna spójność osobowa, ale takŜe 
przywiązanie do pewnych wartości zewnętrznych, jak dobroci  
i prawdy. 

Twardość 

Liderzy to częstokroć ludzie wymagający, z którymi niełatwo na co 
dzień wytrzymać, poniewaŜ mają duŜe wymagania. Są uparci i nieustę-
pliwi. Liderzy powinni cieszyć się szacunkiem, ale niekoniecznie popu-
larnością. 

Uczciwość 
Dobrzy liderzy podchodzą do ludzi w sposób zróŜnicowany, ale 
wszystkich traktują jednakowo. Nikogo nie faworyzują. Są bezstronni            
w wymierzaniu kar za złą pracę i rozdawaniu nagród za dobrą. 

Ciepło 
Sztywniacy nie zostają dobrymi przywódcami. Bycie dobrym liderem 
wymaga zaangaŜowania serca w takim samym stopniu, jak umysłu. 
Zamiłowanie do pracy i dbałość o ludzi są jednakowo waŜne. 

Pokora 
Rzadka cecha, ale charakteryzująca najlepszych liderów. Jej przeci-
wieństwem jest arogancja. Oznakami dobrego lidera są chęć słuchania 
innych i brak dominacji. 

Wiara  
w siebie 

Jest to jeden z najwaŜniejszych atrybutów. Ludzie doskonale czują, czy 
ją w sobie masz. Dlatego rozwijanie wiary we własne moŜliwości po-
maga w rozwoju umiejętności przywódczych. 
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KaŜdy ma w sobie jakieś cechy przywódcy, tylko nie zawsze są one pro-
mowane w obrębie danej kultury organizacyjnej. Oczywiście moŜna mówić                
o cechach, które owa szeroka gama sposobów funkcjonowania na rynku promu-
je. Pierwszym z nich jest elastyczność – umiejętność dostosowania się do róŜ-
nych reguł organizacyjnych i tym samym dostosowanie firmy do zmian na rynku 
moŜe być cechą wrodzoną, nabytą przez lata praktyki, moŜna ją takŜe wzmoc-
nić, a nawet, jeśli mamy do czynienia ze szczególnie zaangaŜowanym szefem, 
do pewnego stopnia wyrobić. Drugą cechą są szeroko rozumiane kompetencje 
interpersonalne, które odpowiadają za skuteczne delegowanie, przekazywanie 
poleceń, zdobywanie informacji i negocjowanie oraz utrzymanie dobrego klima-
tu w zespole. Nie bez znaczenia dla efektywności przedsiębiorstwa jest takŜe 
dobry przykład, jaki płynie z najwyŜszych szczebli hierarchii organizacyjnej. 
Kształtując skuteczne standardy komunikacyjne dobry przywódca reguluje 
sprawny obieg informacji. W Japonii, której specyficzna kultura organizacyjna 
od lat inspiruje, dobry kierownik porównywany jest do przebiegłego lisa, po-
niewaŜ dzięki umiejętnemu unikaniu pułapek, jakimi są konflikty, potrafi tak 
zorganizować pracę zespołu, by wszyscy jego członkowie czuli się bezpiecznie, 
co jest warunkiem satysfakcji z pracy, zaangaŜowania oraz efektywności pod-
władnych. Przebiegłość to cecha, która stereotypowo nie bywa postrzegana po-
zytywnie, ale cel – zgrany, dobrze współpracujący zespół moŜe uświęcać środki. 
MoŜna jednak odnaleźć i takie organizacje, w których szef nie jest ani elastycz-
ny, ani nie potrafi się doskonale komunikować, ani tym bardziej nie jest prze-
biegły, a mimo to potrafi osiągnąć zamierzone cele organizacyjne. To właśnie 
ulotna materia, jaką jest kultura organizacyjna, wpływa na zgranie przywódcy                 
o określonych cechach z podwładnymi14. 

Odrębnym aspektem przywództwa jest przywództwo w organizacjach pub-
licznych. 

1.2.2. Przywództwo w organizacjach publicznych 

Jednym z poglądów na przywództwo w organizacjach publicznych jest 
koncepcja przywództwa słuŜebnego. Jego podstawą jest załoŜenie o powołaniu 
do słuŜenia innym. Przywódca słuŜebny słuŜy tym, którym przewodzi, co ozna-
cza, Ŝe jego zwolennicy są raczej celem samym w sobie niŜ środkiem do osiąga-
nia celów. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb zwolenników, zapewnieniu 
ich rozwoju, budowaniu poczucia wspólnoty. Przywództwo słuŜebne przypomi-
na o tym, co stanowi sens działania organizacji publicznych: słuŜenie ludziom, 
którzy są z nią powiązani i na których organizacja ma wpływ. OdróŜnia je od in-
nych koncepcji przede wszystkim fakt brania pod uwagę indywidualnych moty-
wów działania przywódcy, co wydaje się mieć szczególne znaczenie dla organi-
zacji publicznych. Odpowiedzialne przywództwo jest kolejną koncepcją opartą 

                                                 
14 http://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/jak;odkryc;w;sobie;cechy;przywodcy,67, 
0,221763.html. 
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na motywie słuŜenia innym. W sercu tej koncepcji leŜy załoŜenie o przyjęciu za 
nadrzędne wobec własnych celów interesów grupy. Model ten zakłada, Ŝe przy-
wództwo, które moŜna określić mianem odpowiedzialnego, pochodzi od społe-
czeństwa. Przywódcy stoją na straŜy dóbr publicznych, czyli troszczą się o to, 
jak są one tworzone i dostarczane społeczeństwu. SłuŜąc społeczeństwu, przy-
wódcy poświęcają swój czas i zdolności, poszukując rozwiązań dla palących 
problemów społecznych. O ile przywództwo słuŜebne koncentruje się na moty-
wacji przywódców, o tyle w przywództwie odpowiedzialnym podkreśla się pod-
stawową odpowiedzialność przywódców, jaką jest właściwe zarządzanie zaso-
bami. 

Przywódcy organizacji publicznych działają pod presją ekonomiczną i spo-
łeczną, muszą zapewnić funkcjonowanie organizacji w warunkach ograniczono-
ści zasobów, odpierać krytykę publiczną oraz godzić sprzeczne cele organizacji. 
Jedną z koncepcji, która oferuje wyjaśnienie, w jaki sposób przywódcy potrafią 
sprostać powyŜszym wymaganiom, jest koncepcja przywództwa charyzmatycz-
nego. Zgodnie z tym podejściem autorytet przywódcy nie pochodzi z mocy pra-
wa czy pozycji, lecz z zaufania i głębokiej wiary jego zwolenników, która wyni-
ka z przekonania o wyjątkowości przywódcy jako człowieka. Przywództwo cha-
ryzmatyczne jest z natury niestabilne i przelotne. Przywódcy formułują i wyra-
Ŝają wizję przyszłości, budują wiarygodność i zaangaŜowanie w jej wypełnianie 
oraz stawiają emocjonalne wyzwania swoim zwolennikom, mające wyzwolić               
w  nich  poparcie dla wizji.  Wizja ta moŜe być też przekazana w wyidealizowa-
nej postaci, aby tylko zachęcić zwolenników do odrzucenia własnych korzyści                
i skoncentrowania się na celach organizacji. ZaangaŜowanie w wypełnienie wi-
zji zaleŜy w duŜym stopniu od postrzeganej wiarygodności przywódcy, która 
jest wypracowana w drodze wyjaśnienia przyczyn posiadania wizji i sposobów 
jej wypełnienia oraz przekonywania zwolenników o wysokiej motywacji, entu-
zjaźmie i zaangaŜowaniu przywódcy. Wynikiem przywództwa charyzmatyczne-
go jest niewątpliwie zwiększona motywacja zwolenników i osiąganie przez nich 
lepszych wyników, co zbliŜa ten pogląd do koncepcji przywództwa transforma-
cyjnego. 

Pojęcie przywództwa transformacyjnego łączy się z pojęciem zmiany. 
Funkcja przywódcy w tym paradygmacie opisana jest jako tworzenie uŜytecznej 
zmiany, a takŜe kreowanie i tworzenie kultury. Cechami charakterystycznymi 
przywództwa transformacyjnego są nastawienie na osiąganie długoterminowych 
celów oraz etyczne działanie. Ta koncepcja koncentruje się na procesie zaanga-
Ŝowania zwolenników i tworzenia więzi powodujących osiągnięcie przez nich 
większej motywacji i rozwój moralności. Przywódca dokonuje transformacji                
i motywuje swoich zwolenników poprzez takie działania, jak zwiększanie ich 
świadomości odnośnie do wagi wykonywanych przez nich zadań, nakłanianie do 
wychodzenia poza własne interesy i skoncentrowanie się na celach grupy i orga-
nizacji oraz przez oddziaływanie na ich potrzeby wyŜszego rzędu. Przywództwo 
transformacyjne jest oparte na czterech głównych załoŜeniach:  

− doskonałym wpływie charyzmy, 
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− inspirującej motywacji, 
− stymulacji intelektualnej, 
− zindywidualizowanym podejściu. 
W tym znaczeniu charyzma jest określeniem przywódców, którzy dając 

sami przykład nienagannej moralności i etyki, inspirują zwolenników, aby dzia-
łali w twórczy sposób i aktywnie poszukiwali rozwiązania problemów. WaŜnym 
zadaniem przywódców na tym polu jest stworzenie sprzyjającego klimatu 
uwzględniającego indywidualne oczekiwania zwolenników.  

Rozwinięciem koncepcji przywództwa transformacyjnego jest podejście 
wiarygodnego przywódcy. Punkt wyjścia stanowi załoŜenie, iŜ przywództwo do-
tyczy relacji między przywódcami a ich zwolennikami. Wiarygodność przywód-
cy oznacza, iŜ zwolennicy wierzą przywódcom, gdyŜ ci działają zgodnie z wcze-
śniejszymi deklaracjami oraz postępują zgodnie z zasadami, których przestrze-
gania wymagają od innych. Wiarygodni przywódcy zachowują się w etyczny 
sposób i zauwaŜają wkład innych osób w osiągnięty sukces. Szczegółowo, moŜ-
na wymienić następujące zachowania przywódców utoŜsamione z wiarygodno-
ścią: 

− inicjowanie procesu: poszukiwanie szans, eksperymentowanie i podej-
mowanie ryzyka; 

− inspirowanie innych wizją: przewidywanie przyszłości, poszukiwanie 
zwolenników; 

− umoŜliwianie działania: rozwijanie współpracy, wzmacnianie innych; 
− prezentowanie sposobu działania: dawanie przykładu, planowanie nie-

wielkich sukcesów; 
− wzbudzanie zaangaŜowania: rozpoznanie wkładu indywidualnych osób, 

nagradzanie umiejętności. 
Przedstawiony model wiarygodnego przywódcy jest bardzo uŜyteczny, 

gdyŜ łatwo jest mierzyć wiarygodność przywódców, a poza tym moŜna szkolić 
przywódców, tak aby zachowywali się w sposób bardziej wiarygodny. Stosowa-
nie tego podejścia znajduje swoje przełoŜenie w większej akceptacji reform, 
zwiększeniu satysfakcji z wykonywanej pracy, zmniejszeniu fluktuacji pracow-
ników, spadku liczby dysfunkcjonalnych konfliktów oraz poprawieniu się efek-
tywności organizacji. 

Pogląd przedsiębiorczy, który jest kolejną koncepcją kontynuującą nurt 
przywództwa transformacyjnego, wyjaśnia zachowanie przywódców w dyna-
micznym i turbulentnym otoczeniu, które wywołuje zwroty w Ŝyciu organizacji. 
Pierwszym etapem w przypadku takiej zmiany jest mianowanie nowych władz 
najwyŜszego szczebla. Poprzednia władza zostaje zdyskredytowana, a nowi 
przywódcy stają przed wyzwaniem w postaci odzyskania zaufania i motywowa-
nia członków organizacji do zmiany. Powszechnie stosowaną tematyką w tym 
zakresie jest szukanie kozłów ofiarnych pośród członków poprzedniego układu 
władzy. Wiele zwrotów w Ŝyciu organizacji polega na reorganizacji podstawo-
wych procesów, na przykład scentralizowane struktury funkcjonalne są zastę-
powane zdecentralizowanymi strukturami geograficznymi. Przywódcy, którzy 
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wprowadzają takie innowacje polityczne, pełnią w sektorze publicznym taką ro-
lę, jak przedsiębiorcy w sektorze prywatnym. Ten punkt widzenia na przywódz-
two opiera się o idee innowacyjności i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom intere-
sariuszy. W tym znaczeniu przywódcy są przedsiębiorcami obdarzonymi wyjąt-
kowymi osobowościami, mają niezłomną wolę i polityczny zmysł do zdobywa-
nia zwolenników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Są agentami 
zmiany biegłymi we wdraŜaniu i wykorzystywaniu najbardziej zaawansowanych 
technik zarządzania, aby móc wprowadzić radykalną zmianę. Zgodnie z tym po-
glądem przywódcy mogą, a wręcz powinni niszczyć to co jest, aby wprowadzać 
nowe tradycje. 

Przedstawione podejście do przywództwa niewątpliwie wyjaśniają zmienne 
utoŜsamiane z zachowaniem, kontekstem oraz wynikami osiąganymi przez 
przywódców, jednak są określone jako statyczne i skoncentrowane wyłącznie na 
osobie przywódcy. Tymczasem biorąc pod uwagę złoŜoność i niejasność sił 
działających w kontekście organizacji publicznych, naleŜałoby się skoncentro-
wać na procesach i umiejętnościach, które nie zawsze tkwią w osobie formalne-
go wyznaczonego przywódcy. Dlatego proponuje się spojrzenie na przywództwo 
uwzględniające trendy charakterystyczne dla praktyki działania organizacji pub-
licznych. 

Przywódcy organizacji publicznych muszą mieć na uwadze mnogość ce-
lów, jakie stoją przed ich organizacjami, która powoduje trudności w ustaleniu 
priorytetów dla celów i ich hierarchizacji. Realizacja celów wymaga współdzia-
łania z wieloma aktorami, którzy często reprezentują odmienne wartości, punkty 
widzenia i interesy. Podtrzymanie ich poparcia oznacza posługiwanie się logiką 
działania, która będzie akceptowana przez róŜnych interesariuszy. Zgodnie               
z tym podejściem przywódcy powinni potrafić zidentyfikować cele interesariu-
szy i odpowiadać na nie w sposób, który satysfakcjonuje podmioty jego otocze-
nia mające wpływ na działania organizacji. UwaŜa się, Ŝe organizacje sektora 
publicznego, które potrafią tego dokonać, mają większe szanse na dokonywanie 
zmian transformacyjnych. Tak więc przywódca musi wyzwalać procesy, które 
pozwolą bądź na dostosowanie, bądź na kompromis między róŜnymi wartościa-
mi, co moŜe być dokonane przez posługiwanie się takimi środkami reprezentu-
jącymi instytucjonalnie mechanizmy, wskaźniki finansowe, czy teŜ kontrakto-
wanie działań. 

Jeden z trendów w zarządzaniu organizacjami publicznymi głosi, iŜ nastała 
era sieci, hierarchia i rynki są uzupełnione o sieci, a menedŜerowie organizacji 
publicznych działają w strukturach wertykalnych i horyzontalnych sieci zorien-
towanych na współpracę. Umiejętność tworzenia sieci i zarządzania nimi staje 
się jedną z wyróŜniających cech współczesnych przywódców. Odnosi się ona do 
zdolności jednostek do ustanawiania bezpośrednich i pośrednich wzorów wpły-
wu oraz działań powiązanych ze sprawowaniem władzy. W organizacjach,                  
w których władza jest rozproszona, sukces i poraŜka są determinowane przez 
zdolność przywódców do tworzenia i utrzymywania silnych i trwałych sieci. Za-
daniem przywódcy jest utrzymywanie powiązań z róŜnymi aktorami i angaŜo-
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wanie ich, aby moŜna było zrealizować załoŜone cele. Wymaga to jednoczesne-
go myślenia zarówno o projekcie, jak i o sieci, która realizuje wsparcie i uw-
zględnia punkty widzenia róŜnych jej uczestników. 

Organizacje publiczne są charakteryzowane przez złoŜony system reguł               
i procedur, które wymagają od jej członków wiedzy technicznej i nieformalnej. 
Często moŜna jednak obserwować lukę między decyzjami podejmowanymi na 
najwyŜszych szczeblach a realiami działania na niŜszych szczeblach. Zadaniem 
przywódcy jest wypełnienie tej luki. Pełniąc taką rolę, przywódca sam powinien 
być specjalistą w zakresie podejmowania decyzji w kontekście złoŜonych struk-
tur sektora publicznego. Przywódcy muszą potrafić błyskawicznie przyswajać 
ukrytą wiedzę i uŜywać emocji. W praktyce przywództwo oznacza w tym podej-
ściu zrozumienie, w jaki sposób jest ono tworzone, i w jaki sposób przejawia się. 
Zgodnie z podejściem praktycznym, przywództwo jest konstruowane w procesie 
społecznym poprzez codzienne działania i konwersacje. Efektywni przywódcy              
w tym ujęciu powinni cechować się głębokim zrozumieniem charakterystyki 
własnych interakcji z róŜnorakimi aktorami.  

Sukces przywódcy określony jest zwykle w odniesieniu do sukcesu reali-
zowanych przez niego projektów. Sukces i poraŜka są pojęciami względnymi                 
i trudnymi do zmierzenia, a zastosowanie obiektywnych miar wyników charak-
terystycznych dla sektora prywatnego nie jest moŜliwe w przypadku organizacji 
publicznych, co dodatkowo komplikuje ocenę. Ogólnie, poraŜka ma miejsce 
wtedy, gdy nie są spełnione oczekiwania, czyli ocena polega na odniesieniu 
osiągniętych wyników do wcześniejszych załoŜeń. Jednak zwykle realizacja da-
nego projektu jest pomyślna w pewnym zakresie, bądź teŜ przekroczony zostaje 
czas jego realizacji, co czyni trudnym jego klasyfikację w kategoriach sukcesu               
i poraŜki. Bardziej odpowiednią miarą wydaje się raczej ocena korzyści uzyska-
na dzięki wdraŜaniu projektu w odniesieniu do stanu sprzed wdroŜenia, choć                
i tak nie jest moŜliwe wykluczenie subiektywizmu. W tym znaczeniu oceny 
przywódcy moŜe dokonać kaŜdy z nas. Na podstawie znanych z literatury 
przedmiotu umiejętności przywódczych oraz wartości właściwych dla sektora 
publicznego moŜna wskazać następujące czynniki, które są kojarzone z pomyśl-
nym przywództwem: 

− głęboka wiara w wartości sektora publicznego i ich poszanowanie, 
− etyczne zachowanie, 
− obieranie ambitnych celów, 
− dotrzymanie obietnic, 
− troska o partnerów wewnątrz organizacji i poza nią, 
− ciągły rozwój i doskonalenie własnych umiejętności, 
− ponoszenie odpowiedzialności za niepowodzenia, 
− otwartość na odmienne punkty widzenia, 
− kompleksowe ujęcie problemu, 
− docenianie wysiłków innych członków organizacji. 
PowyŜsze zestawienie obrazuje złoŜoność charakterystyk indywidualnych, 

które determinują, przynajmniej w pewnym zakresie, sukces przywódców. 
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MoŜna wskazać sześć podstawowych działań, które wpływają na jakość 
przywództwa organizacji publicznych: 

− zaangaŜowanie najwyŜszego kierownictwa w proces przygotowania 
przyszłych przywódców, 

− rozwijanie umiejętności przywódczych poprzez przydzielenie pracowni-
kom róŜnorodnych zadań i funkcji, 

− rozwijanie stopnia samoświadomości przywódców poprzez udzielanie 
informacji zwrotnych oraz stwarzanie moŜliwości nabywania oświad-
czenia i wiedzy, 

− rozszerzenie zakresu obowiązków poprzez przydzielanie waŜnych za-
dań, 

− wykorzystanie etosu słuŜby publicznej do zwiększenia motywacji i za-
dowolenia pracowników, 

− prowadzenie audytów przywództwa w organizacjach publicznych. 
Aby skutecznie zarządzać organizacjami publicznymi osoby na stanowisku 

kierowniczym, poza pełnionymi funkcjami menedŜerskimi, powinny być takŜe 
przywódcami, którzy będą potrafili wyznaczać atrakcyjną wizję przyszłości                
i motywować członków organizacji do podąŜania za nią. Jak mówi sam Bernard 
Bass: „dobry menedŜer musi być dobrym przywódcą, a dobry przywódca dobrym 
menedŜerem”. Dla sukcesu organizacji niezbędne są zarówno zachowania typo-
we dla menedŜerów, jak i przywódców.  

Wiedza na temat przywództwa w organizacjach publicznych oparta jest                 
w duŜej mierze na dorobku wypracowanym w obszarze sektora prywatnego. 
Ogólny wzór, jaki wyłania się z przeprowadzonych badań organizacji zarówno 
komercyjnych, jak i publicznych, podkreśla pozytywny związek między przy-
wództwem a osiąganymi wynikami, dlatego teŜ warto szkolić menedŜerów                
w kierunku rozwoju właściwych zachowań przywódczych. Obecne trendy w za-
kresie przywództwa podkreślają przede wszystkim umiejętności rozpoznania                   
i zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, a takŜe przedsiębiorcze działanie, zo-
rientowanie na innowacyjność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów. 
Tym, co cechuje skutecznych przywódców, wydaje się, Ŝe jest umiejętność do-
boru stylu przywództwa do sytuacji15. 

Dla właściwej interpretacji przywództwa naleŜy odróŜniać to pojęcie od za-
rządzania. 

1.2.3. Zarządzanie a przywództwo 

Zrozumienie istoty przywództwa wymaga zrozumienia, czym róŜni się ono 
od zarządzania. Dotyczy to takŜe rozróŜnienia pomiędzy przywódcami (lidera-
mi) właśnie a „zwykłymi” menedŜerami (kierownikami). Najprościej moŜna 
powiedzieć, Ŝe zarządzanie polega na skłanianiu ludzi do robienia właściwych 

                                                 
15 A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne-elementy teorii i praktyki, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 243-265. 
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rzeczy, a przywództwo na sprawianiu, by ludzie dodatkowo chcieli robić te rze-
czy. Przywództwo jest więc wyŜszą formą zarządzania. Przywódca dąŜy do 
zmiany, menedŜer zaś koncentruje się na utrzymaniu równowagi. Dobry, sku-
teczny lider inspiruje innych do bardziej wytęŜonej pracy, w celu uzyskania lep-
szych efektów, dobry menedŜer dba o to, aby ludzie otrzymali płacę odpowied-
nią do pracy. A oto niektóre róŜnice między przywództwem a zarządzaniem: 

− zarządzanie jest bardziej formalne i naukowe. Obejmuje takie podsta-
wowe umiejętności, jak: planowanie, kontrolowanie i efektywne korzy-
stanie z technik informacyjnych; 

− zarządzanie posługuje się dokładnie określonymi narzędziami i techni-
kami opartymi na rozumowaniu i sprawdzaniu, które moŜna zastosować 
w róŜnych sytuacjach. Przywództwo dysponuje mniej sprecyzowanymi 
narzędziami, często teŜ ma wymiar intuicyjny; 

− lider często okazuje entuzjazm, pasję, inspirację, aby spowodować 
zwiększenie wydajności innych. Zarządzanie nie wymaga takiego uze-
wnętrznienia uczuć, lecz raczej postępowania bardziej zachowawczego 
na drodze do osiągania określonych celów; 

− lider częściej korzysta ze swej wyobraźni i kreatywnych technik szuka-
nia rozwiązań w celu wprowadzenia zmian. MenedŜer skłania się ku 
ustalonym sposobom rozwiązywania problemów; 

− najbardziej istotny wkład lidera to stworzenie wizji swej organizacji. 
Określa on dalekosięŜny cel, a takŜe strategię jego osiągnięcia. Mene-
dŜer realizuje wizję. 

Przewodzenie jest integralną częścią zarządzania, a nie jego substytutem. 
Lider tworzy wizję i strategię osiągnięcia zamierzeń, menedŜer zaś korzysta                    
z róŜnych umiejętności w pracy nad realizacją wizji. Zrozumienie przywództwa 
to spojrzenie na nie z perspektywy wspólnoty i wzajemnych zaleŜności. Lider 
odnosi się do innych, nie stoi z boku, ma kontakt i pozytywne nastawienie16. 

Organizacje, by skutecznie funkcjonować, potrzebują zarówno zarządzania, 
jak i przywództwa. Przywództwo jest niezbędnym warunkiem umoŜliwiającym 
zmiany, a zarządzanie jest niezbędnym warunkiem uzyskiwania systematycz-
nych wyników. Zarządzanie w powiązaniu z przywództwem moŜe wytworzyć 
systematyczne zmiany, przywództwo w połączeniu z zarządzaniem pozwala na 
utrzymanie właściwego poziomu zgodności organizacji z jej otoczeniem. 

                                                 
16 A.J. DuBrin, Przywództwo, op. cit., s. 5-6. 
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TABELA 1.2. 
RozróŜnienie pomiędzy zarządzaniem a przywództwem 

Działalność Zarządzanie Przywództwo 

Tworzenie programu 

Planowanie i budowanie bu-
dŜetu. Ustalanie szczegóło-
wych kroków i harmonogra-
mów dla osiągnięcia potrzeb-
nych wyników. Alokacja za-
sobów niezbędnych do uzy-
skania tych wyników. 

Ustalanie kierunku. Wypraco-
wanie wizji przyszłości, często 
odległej oraz strategii zmian 
potrzebnych do osiągnięcia tej 
wizji. 

Opracowanie sieci 
ludzkiej dla realiza-
cji programu 

Organizowanie i zatrudnienie. 
Ustalanie pewnej struktury dla 
spełnienia wymagań planu, 
obsadzenie jej ludźmi, dele-
gowanie odpowiedzialności                 
i władzy formalnej, zapewnie-
nie polityki i procedur poma-
gających kierować ludźmi bez 
tworzenia metod lub systemów 
potrzebnych do obserwacji 
wykonania. 

Ustawianie ludzi. Przekazywa-
nie kierunku działania słowami 
i czynami wszystkim tym, któ-
rych współpraca moŜe być po-
trzebna, tak aby wpłynąć na 
tworzenie zespołów i koalicji, 
które będą rozumiały i akcep-
towały wizję i strategie. 

Wykonywanie  
planów 

Kontrolowanie i rozwiązywa-
nie problemów. Szczegółowa 
obserwacja wyników na tle 
planów, identyfikowanie od-
chyleń, a następnie planowanie 
i organizowanie rozwiązywa-
nia tych problemów. 

Motywowanie i inspirowanie. 
Wyzwalanie energii ludzi                  
w celu przezwycięŜenia głów-
nych barier politycznych, biu-
rokratycznych i barier po stro-
nie zasobów, przez zaspokoje-
nie całkiem podstawowych, 
lecz często niespełnionych po-
trzeb ludzkich. 

Wyniki 

Wytwarza pewien zakres 
przewidywalności i porządku          
i moŜe w sposób systematycz-
ny wytwarzać podstawowe 
wyniki oczekiwane przez róŜ-
nych zainteresowanych (np. 
Klientów – zawsze mieszcząc 
się w harmonogramie; akcjo-
nariuszy – zawsze mieszcząc 
się w budŜecie). 

Wytwarza zmianę, często dra-
styczną; umoŜliwia wytworze-
nie szczególnie uŜytecznych 
zmian (np. nowych wyrobów 
oczekiwanych przez klientów; 
nowych podejść do stosunków 
pracowniczych, które pomaga-
ją zwiększyć konkurencyjność 
firmy). 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 493. 
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TABELA 1.3.  
RóŜnica pomiędzy menedŜerem (kierownikiem) a liderem (przywódcą) 

Źródło: http.lideruj.pl/download/przywodztwo.ppt, z dnia 20 czerwca 2009 r. 

Przywództwo jest procesem długoplanowym, zarządzanie zaś dotyczy tak 
zwanego „dziś” organizacji. Zarządzanie dotyczy z reguły bieŜącej kontroli in-
stytucji, jej efektywności, wydajności, tego co przewidywalne. Przywództwo zaś 
odnosi się do przyszłości, zawiera w sobie wizję organizacji w określonej prze-
strzeni czasowej (czym firma czy organizacja będzie za 5, 10, 20 lat). Ta wizja 
zawiera w sobie takŜe ogólną strategię osiągania celu oraz przyszłej kultury or-
ganizacyjnej (która w duŜej mierze jest tym, czego lider sobie Ŝyczy). 
 
 

Przywództwo a zarządzanie 

MenedŜer Lider 

PodąŜa wytyczoną drogą Znajduje właściwą drogę 

Robi rzeczy właściwie, realizuje Robi właściwe rzeczy, inspiruje 

Jest przezorny Jest twórczy, innowacyjny, ma wizję 

Utrzymuje istniejący stan rzeczy, przy-
wraca równowagę 

Zakłóca równowagę organizacyjną 

Stosuje reguły Ignoruje i tworzy nowe reguły 

Podtrzymuje Rozwija, zmienia 

Skupia się na systemach  
i strukturze 

Koncentruje się na ludziach 
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Rozdział 2. Modele przywódcze 

2.1. Uwagi wprowadzające 

Wybitne jednostki, zdolne do wpływania na grupy ludzkie w sposób przez 
nie zamierzony, od dawna fascynowały ludzi. Wielcy przywódcy poprzez swoje 
działania zmieniali rzeczywistość wokół siebie. Aleksander Wielki, Napoleon 
czy Stalin byli przywódcami, którzy do dziś fascynują historyków. Wraz ze 
zmianą współzawodnictwa między państwami z walki zbrojnej na konkurencję 
ekonomiczną, wielkich przywódców dostrzega się w sferze zarządzania organi-
zacjami gospodarczymi. Najbardziej znani, tacy jak Lee Iacocca, Bill Gates, 
Jack Welch, stają się zdobywcami naszych czasów. Rzesze ludzi podziwiają ich 
osiągnięcia tak samo, jak działo się to w staroŜytnym Rzymie czy Grecji. Stają 
się oni bohaterami ludu, symbolami sukcesu i niedoścignionym wzorem dla na-
śladowców. 

Zarządzanie wypracowało zestaw uniwersalnych narzędzi opartych na prak-
tycznych doświadczeniach, które moŜna – uwzględniając konkretne uwarunko-
wania – skutecznie stosować w róŜnych sytuacjach organizacyjnych. Wybitni li-
derzy wykazują natomiast szczególną tendencję do łamania uznanych zasad po-
stępowania i reguł gry. Często robią „to, co chcą”, a nie „to, co naleŜy lub wy-
pada” i działając wbrew przyjętym poglądom – osiągają sukcesy. Liderów wy-
róŜnia bowiem innowacyjność i tendencja do zmiany dotychczasowych reguł 
postępowania i zwyczajów. Takich ludzi moŜemy znaleźć nie tylko na szczycie, 
ale w innych obszarach współczesnych organizacji17. 

2.2. Istota władzy 

Pełne zrozumienie przywództwa wymaga zrozumienia władzy. Władza jest 
to zdolność do wpływania na zachowanie innych. MoŜna mieć władzę i z niej 
faktycznie nie korzystać. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający 
jej autorytet) występuje zazwyczaj w pięciu formach: władzy formalnej, władzy 
nagradzania, władzy wymuszania, władzy dzielenia oraz władzy eksperckiej. 

                                                 
17 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie – teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 
1998, s. 423. 
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Władza – zdolność do wpływania na zachowania innych 

Autorytet formalny jest to władza zagwarantowana hierarchią organizacyj-
ną. MenedŜer moŜe powierzyć podwładnemu zadanie do wykonania, a pod-
władny, który odmówi, moŜe zostać skarcony lub nawet stracić pracę. Taki 
układ wynika z autorytetu formalnego menedŜera zdefiniowanego przez organi-
zację i przez nią nadanego. Autorytet formalny zatem to władza uprawomocnio-
na. 

Władza nagradzania – to władza przyznawania nagród. MenedŜer moŜe 
kontrolować takie nagrody, jak podwyŜki płac, premie, wnioski o awans, po-
chwały, uznanie oraz interesujące zadania w pracy.  

Władza wymuszania to władza pozwalająca wymusić stosowanie się do 
wymagań z pomocą zagroŜenia psychologicznego, emocjonalnego lub fizyczne-
go. 

TABELA 2.1.  
Rodzaje władzy 

Źródło: G.C. Avery, Przywództwo w organizacjach, Wyd. PWE, Warszawa 2009, s. 65. 

Władza odniesienia (w porównaniu z autorytetem formalnym, władzą na-
gradzania i wymuszania, które są stosunkowo konkretne i oparte na obiektyw-
nych aspektach Ŝycia organizacji) ma charakter abstrakcyjny. Oparta jest na 
utoŜsamianiu się, naśladownictwie, lojalności i charyzmie. Zwolennicy mogą re-
agować korzystnie, poniewaŜ w jakiś sposób identyfikują się z przywódcą, który 
moŜe być do nich podobny z punktu widzenia osobowości, pochodzenia lub po-
staw. W innych sytuacjach zwolennicy mogą raczej naśladować przywódcę dys-
ponującego władzą odniesienia, podobnie się ubierając, pracując w tych samych 
godzinach lub hołdując tej samej filozofii zarządzania. Władza odniesienia moŜe 

Typ władzy Opis 

Władza prawomocna 
Wynika z roli lub stanowiska, nie z cech przywódcy. Organiza-
cje na ogół dają ludziom na wyŜszych szczeblach więcej władzy 
niŜ ludziom zajmującym niŜsze stanowiska. 

Władza nagradzania 
Bierze się z moŜliwości przyznawania ludziom nagród za uzy-
skane wyniki. 

Władza wymuszania 
Opiera się na obawie przed karą, taką jak degradacja, obcięcie 
premii czy zwolnienie za niezadowalające wyniki. 

Władza ekspercka 
Bierze się z wiedzy lub doświadczenia danej osoby. Jest ona 
częściowo cechą jednostki, ale ma równieŜ związek z jej stano-
wiskiem. 

Władza odniesienia 
Wynika z cech danej osoby. Osoba mająca władzę odniesienia 
jest w stanie wpłynąć na innych dzięki swoim pozytywnym ce-
chom, statusowi lub reputacji. 



 

36 

równieŜ przybrać formę charyzmy, nieuchwytnego przymiotu przywódcy, inspi-
rującego lojalność i entuzjazm.  

Władza ekspercka wynika z posiadanych informacji lub wiedzy fachowej. 
Jest to osobista władza przysługująca komuś z racji posiadanych informacji lub 
wiedzy fachowej.  

Jednym z rodzajów przywództwa jest przywództwo sytuacyjne opisane po 
raz pierwszy przez Fiedlera.  

Przywództwo sytuacyjne 

W modelach sytuacyjnych przyjmuje się, Ŝe właściwe zachowanie przy-
wódcze róŜni się w zaleŜności od sytuacji. Celem teorii sytuacyjnej jest więc 
rozpoznanie kluczowych czynników sytuacyjnych i określenie sposobu ich wza-
jemnego oddziaływania dla wskazania właściwego zachowania przywódczego18. 
Pierwszy sytuacyjny model przywództwa został opracowany przez Fiedlera, któ-
ry załoŜył, Ŝe wysoka efektywność grupy zaleŜy od wzajemnego dostosowania 
stylu współdziałania przywódcy z podwładnymi oraz od stopnia, w jakim sytu-
acja umoŜliwia osobie sprawowanie kontroli i wywieranie wpływu. Fiedler 
opracował instrument, który nazwał kwestionariuszem o najmniej lubianym pra-
cowniku słuŜący do pomiaru stopnia, w jakim badana osoba jest nastawiona na 
zadania albo wzajemne stosunki. Następnie wyodrębnił trzy kryteria sytuacyjne 
– stosunki między przywódcą a członkami grupy, strukturę zadania, pozycję 
władczą – którymi moŜna manipulować tak, Ŝeby je dostosować do behawiory-
stycznego nastawienia przywódcy. Fiedler uwaŜał, Ŝe kluczem do powodzenia 
jest podstawowy styl przywództwa danej osoby. Do tego celu posłuŜył się NLW. 
Kwestionariusz ten zawiera 16 par przeciwstawnych określeń, na przykład 
otwarty – skryty. Proszono respondenta o przypomnienie sobie wszystkich 
współpracowników, z którymi najmniej lubił współpracować, oceniając współ-
pracę w skali od 1 do 8 przy kaŜdej z 16 par przeciwstawnych określeń. Fiedler 
twierdził, Ŝe potrafi określić podstawowy styl przywództwa respondenta na pod-
stawie jego odpowiedzi w NLW. Zakładał on, Ŝe to co sądzimy o innych więcej 
mówi o nas samych niŜ o opisywanych osobach. JeŜeli najmniej lubiany współ-
pracownik jest określany w pozytywnych kategoriach, to respondentowi zaleŜy 
na dobrych stosunkach ze współpracownikami. Jeśli natomiast respondent przy-
pisywałby pozytywne cechy osobie, z którą najtrudniej się mu współpracowało, 
to charakteryzował go jako nastawionego na stosunki wzajemne. Jeśli najmniej 
lubiany pracownik oceniany był we względnie niekorzystnych kategoriach, to 
respondenta interesuje jego wydajność, a zatem zostałby określony jako nasta-
wiony na zadania. Fiedler dowodził, Ŝe styl przywództwa jest wrodzony, nie da 
się go zmienić, Ŝeby dostosować do sytuacji. Po ocenie podstawowego stylu 
przywództwa danej osoby za pomocą NLW naleŜy dobrać przywódcę do sytu-
acji. Fiedler wyróŜnił trzy podstawowe czynniki sytuacyjne: 

                                                 
18 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, op. cit., s. 502. 
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− stosunki między przywódcą a członkami grupy – stopień zaufania pod-
władnych do przywódcy, wiary i szacunku wobec niego; 

− struktura zadania – wysoki lub niski stopień strukturalizacji zadań przy-
dzielonych pracownikom; 

− pozycja władcza – stopień, w jakim przywódca moŜe wywierać wpływ 
na takie zmienne związane z władzą, jak przyjmowanie do pracy, zwal-
nianie, nakładanie kar, przyznawanie awansów i podwyŜek płac. 

W modelu Fiedlera następnym krokiem jest ocena sytuacji w kategoriach 
tych trzech zmiennych. Stosunki między przywódcą a członkami grupy są dobre 
albo złe, struktura zadania jest określona lub nie, pozycja władcza jest silna bądź 
słaba. Twierdził, iŜ im lepsze stosunki między przywódcą a członkami, im zada-
nia mają wyraźniejszą strukturę i im silniejsza jest pozycja władcza przywódcy, 
w tym większym stopniu sprawuje on kontrolę i tym znaczniejszy wywiera 
wpływ19. Fiedler twierdził, Ŝe dla dowolnej jednostki styl przywództwa jest za-
sadniczo stały: przywódcy nie mogą zmienić swego zachowania, by dostoso-
wywać się do konkretnej sytuacji, poniewaŜ jest ono związane z ich szczegól-
nymi cechami osobowości. Dlatego przy niezgodności stylu przywódcy i sytu-
acji Fiedler zalecał odpowiednią zmianę sytuacji, tak aby dostosować ją do stylu 
przywódcy. Przeciwnicy teorii podkreślali, Ŝe nie zawsze znajduje ona potwier-
dzenie w badaniach, Ŝe jego spostrzeŜenia moŜna równieŜ interpretować inaczej, 
Ŝe miernikowi NLW brakuje uzasadnienia. Była to pierwsza teoria, która po-
zwoliła spojrzeć na przywództwo w perspektywie sytuacyjnej. 

TABELA 2.2.  
Teorie przywództwa oparte na koncepcji najmniej lubianego  

współpracownika 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 506. 

Teoria ścieŜki do celu w odniesieniu do przywództwa sugeruje, Ŝe główną 
funkcją przywódcy jest zapewnienie dostępności w miejscu pracy cenionych lub 
                                                 
19 A.J. DuBrin, Przywództwo, op. cit., s. 479-480. 

Czynniki  
warunkujące 

Sytuacje 

Stosunki przywódcy 
z członkami grupy 

Dobre Złe 

Struktura zadania wysoka niska wysoka niska 

Pozycja władcza silna słaba silna słaba silna słaba silna słaba 

Stopień korzystności 
sytuacji 

Najbardziej  
korzystna 

Umiarkowanie  
korzystna 

Najbardziej  
korzystna 

Odpowiednie 
Zorientowane  

na zadania 

Zorientowane na 
stosunki  

międzyludzkie 

Zorientowane 
na zadania 
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poŜądanych nagród i wyjaśnienie podwładnym, jakiego typu zachowanie będzie 
prowadziło do osiągnięcia celu i uzyskania tych nagród – to znaczy przywódca 
powinien wyjaśnić ścieŜki prowadzące do osiągnięcia celu. Jest to teoria przy-
wództwa sugerująca, iŜ główną funkcją przywódcy jest zapewnienie dostępności 
w miejscu pracy cenionych lub poŜądanych nagród i wyjaśnienie podwładnym, 
jakiego typu zachowania prowadzą do ich osiągnięcia. Najlepiej rozwinięta wer-
sja teorii ścieŜki do celu identyfikuje cztery rodzaje zachowań przywódczych. 
Nakazowe zachowanie przywódcze pokazuje podwładnym, czego się od nich 
oczekuje, daje wytyczne i wyznacza kierunek oraz tworzy harmonogramy pracy. 
Wspierające zachowanie przywódcze jest przyjazne i przystępne, wykazuje tro-
skę o dobrobyt podwładnych, traktuje członków grupy na równej stopie. Party-
cypacyjne zachowanie wykazuje przywódca, który zasięga rady podwładnych, 
prosi o sugestie i dopuszcza współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Przy-
wódca przejawiający zachowanie zorientowane na dokonanie wyznacza ambitne 
cele, oczekuje od podwładnych wysokich osiągnięć, zachęca ich oraz okazuje 
zaufanie do ich moŜliwości. W przeciwieństwie do teorii Fiedlera, teoria ścieŜki 
do celu zakłada, Ŝe przywódcy mogą zmienić swój styl zachowania, by sprostać 
wymaganiom konkretnej sytuacji. Podobnie jak i inne sytuacyjne teorie przy-
wództwa, teoria ścieŜki do celu sugeruje, Ŝe właściwy styl przywództwa zaleŜy 
od czynników sytuacyjnych. Teoria ta koncentruje się na czynnikach sytuacyj-
nych, cechach osobowych podwładnych i środowiskowych cechach miejsca pra-
cy. Podstawowe ramy teorii ścieŜki do celu przedstawiono na rysunku 2.1. 

RYSUNEK 2.1. 
Podstawowe ramy teorii ścieŜki do celu 

 
 

MOTYWACJA PODWŁADNYCH DO DZIAŁANIA 
 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 509. 

W 1973 roku Victor Vroom i Phillip Yetton opracowali model przywódz-
twa – uczestnictwa, kojarzący zachowanie przywódcze i uczestnictwo z podej-
mowaniem decyzji. Model jest normatywny, gdyŜ zawiera sekwencyjny zbiór 
zasad, których naleŜy przestrzegać przy ustalaniu postaci i stopnia uczestnictwa 
podwładnych w podejmowaniu decyzji w rozmaitych sytuacjach. Model VYJ 

Osobowe cechy  
podwładnych 

Zachowania  
przywódcze 

Cechy otoczenia 

− Postrzeganie zdolno-
ści 

− Umiejscowienie kon-
troli 

− Nakazowe 
− Wspierające 
− Partycypacyjne 
− Zorientowane na za-

dania 

− Struktura zadań 
− System władzy for-

malnej 
− Grupa robocza 
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przewiduje, jakiego stopnia partycypacji grupy wymagają róŜne rodzaje sytuacji. 
W zaleŜności od sytuacji, naleŜy przyjąć jeden z pięciu stylów podejmowania 
decyzji.  

TABELA 2.3.  
Style decyzyjne w modelu Vrooma – Yettona-Jago 

Źródło: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 511. 

Model przywództwa opracowany przez Hersey`a i Blancharda nazywany 
jest teorią przywództwa sytuacyjnego (TPS, Situational Leadership Theory – 
SLT) pokazuje, w jaki sposób kierownik powinien dostosować swój styl przy-
wództwa do tego, czego jego podwładni oczekują. Dochodzi do skutecznego 
przywództwa dzięki wybraniu odpowiedniego jego stylu, zaleŜnego od stopnia 
gotowości pracowników. Skupianie uwagi na stronnikach jest waŜne z punktu 
widzenia skuteczności przywództwa, jest odzwierciedleniem faktu, Ŝe to stron-
nicy akceptują lub odrzucają przywódcę. NiezaleŜnie od tego, co robi ta osoba, 
jej skuteczność zaleŜy od tego, co wykonują stronnicy. Gotowość odnosi się do 
stopnia, w jakim ludzie umieją i mają chęć wykonać określone zadanie. Według 
TPS, jeŜeli stronnikom brakuje umiejętności i chęci, przywódca powinien się 
wykazywać w duŜym stopniu nastawieniem zarówno na zadania, Ŝeby zrekom-
pensować brak kwalifikacji, jak i na wzajemne stosunki, aby skłonić podwład-
nych do podporządkowania się jego pragnieniom. Jeśli zaś stronnicy są uzdol-
nieni i chętni, przywódca musi wiele robić. TPS intuicyjnie nam odpowiada. 
Uwzględnia się w niej znaczenie stronników i opiera na koncepcji, Ŝe przywód-
cy mogą zrekompensować brak umiejętności oraz motywacji swoich podwład-
nych. JednakŜe badania podjęte w celu sprawdzenia i potwierdzenia tej teorii na 
ogół kończyły się niepowodzeniem. 

Podstawowymi elementami skutecznego przywództwa sytuacyjnego są dia-
gnoza, czyli umiejętność oceny potrzeb zespołu i jego etapu rozwoju, elastycz-
ność, czyli umiejętność stosowania róŜnych stylów przywództwa oraz dostoso-
wanie, czyli umiejętność zastosowania stylu odpowiadającego potrzebom zespo-
łu. Zespół jako całość nie równa się sumie poszczególnych jego członków. Zna-

Styl decyzji Definicja 

AI MenedŜer sam podejmuje decyzję. 

AII 
MenedŜer prosi podwładnych o informację, jednakŜe decyzję po-
dejmuje sam. Podwładni mogą być informowani o sytuacji lub nie. 

CI 
MenedŜer informuje o sytuacji poszczególnych podwładnych oraz 
prosi o informację i ocenę. Podwładni nie spotykają się jako grupa,  
a menedŜer podejmuje decyzję sam. 

CII 
MenedŜer i podwładni spotykają się jako grupa w celu omówienia 
sytuacji, jednakŜe decyzję podejmuje menedŜer. 

GII 
MenedŜer i podwładni spotykają się jako grupa w celu omówienia 
sytuacji, przy czym decyzję podejmuje grupa. 
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jomość cech charakterystycznych i potrzeb zespołu odgrywa niezwykle istotną 
rolę – to cel, do którego powinien zmierzać lider. Badania przeprowadzone                   
w ostatnich sześćdziesięciu latach wykazują, Ŝe bez względu na cel, zespoły po-
dobnie jak pojedyncze jednostki rozwijają się i przechodzą przez określone sta-
dia. Lacoursiere zidentyfikował pięć etapów: 

1 – wprowadzenie, 
2 – niezadowolenie, 
3 – integracja, 
4 – produktywność, 
5 – wygaśnięcie.  

TABELA 2.4.  
Charakterystyka etapów rozwoju zespołu 

Źródło: K. Blanchard, Przywództwo wyŜszego stopnia, PWN, Warszawa 2007, s. 150-155. 

Skuteczne zastosowanie przywództwa sytuacyjnego umoŜliwia osiągnięcie 
następujących korzyści: 

– poprawa komunikacji w firmie na linii menedŜerowie – ich zespoły, 
dzięki regularnym, opartym o uzgodnione reguły i wspólny język spo-
tkaniom;  

Etap Czas trwania Opis 

1 
ZaleŜy od stopnia skompli-
kowania i trudności zada-
nia. 

Nowi członkowie zespołu nie znają norm, reguł, 
celów. Zadaniem lidera jest wskazanie celu  
i kierunku dąŜeń. Zespół ma za zadanie sporzą-
dzić kartę zespołu, nawiązanie prawidłowych re-
lacji i zbudowanie poczucia zaufania. 

2 
ZaleŜy od szybkości roz-
wiązania problemów. 

Sprawne zarządzanie obszarami, takimi jak po-
dział władzy i zakresu kontroli oraz rozwiązywa-
nie konfliktów. Uporanie się z tymi problemami 
umoŜliwi rozpoczęcie efektywnej pracy zespołu. 

3 

MoŜe być krótki w zaleŜno-
ści od szybkości uporania 
się członków zespołu z ne-
gatywnymi uczuciami z eta-
pu niezadowolenia i naby-
cia nowych umiejętności. 

Nabycie umiejętności dzielenia się przywódz-
twem, wykorzystania tendencji do dąŜenia do 
zgody za wszelką cenę i unikanie konfliktów. 

4 
Etap ten trwa do końca ist-
nienia zespołu. 

Utrzymanie wysokiej wydajności poprzez stawia-
nie zespołowi nowych wyzwań i kontynuację 
rozwoju.  

5 

ZaleŜnie od długości trwa-
nia i jakości więzi w zespo-
le, etap 5 moŜe być albo 
bardzo krótki, albo dłuŜszy 
ciągnący się przez kilka 
spotkań. 

Utrzymanie wysokiego poziomu wydajności                 
i morale, przy jednoczesnym zamykaniu projektu, 
wyraŜeniu uznania i cieszenia się z odniesionych 
sukcesów. 
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– wzrost motywacji i zaangaŜowania pracowników – dzięki elastycznemu, 
stale dopasowywanemu do potrzeb stylowi przywództwa; 

– spadek rotacji kadry, poprawa satysfakcji, zatrzymanie w firmie najlep-
szych pracowników; 

– rozwój pracowników w miejscu pracy – SLII® jest zarówno modelem 
przywództwa, jak i coachingu; 

– lepsze powiązanie celów indywidualnych z celami organizacji – SLII® 
pozwala łączyć cele indywidualne z celami organizacji; 

– bardziej skuteczne wprowadzanie zmian – dzięki wzrostowi zaufania 
między menedŜerami a ich współpracownikami oraz między zespołami; 

– zwiększenie przejrzystości podejmowanych działań poprzez wypraco-
wanie i uzgodnienie reguł współpracy między menedŜerami a ich 
współpracownikami20. 

Wybór stylu kierowania zaleŜy od kierownika i podwładnych oraz czynni-
ków sytuacyjnych. Styl kierowania zaleŜy teŜ od doświadczenia kierownika, je-
go wiedzy i predyspozycji. Przejawia się w róŜnych instrumentach kierowania, 
do których zalicza się:  

− środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny ka-
drowe, system wynagrodzeń); 

− środki i metody psychologiczne (socjogramy, techniki negocjacji, tre-
ningi grupowe). 

2.3. Style kierowania 

Przez styl kierowania rozumie się formy, metody i techniki oddziaływania 
na podwładnych, zmierzające do realizacji postawionych przed instytucją zadań. 
Najistotniejszym elementem stylu kierowania jest sposób podejmowania decyzji 
przez kierownika i jego gotowość do włączenia pracowników w sprawy instytu-
cji.  

Styl paternalistyczny 

Nazwa tego stylu pochodzi od łac. słowa pater, czyli ojciec. MoŜna wła-
ściwie powiedzieć o nim jak o stylu historycznym, który juŜ minął, lecz był to 
najdłuŜej stosowany styl zarządzania. Właściciel firmy znał doskonale potrzeby 
swoich pracowników, był dla nich jak ojciec, traktował wszystkich jak członków 
rodziny. Opiekował się nimi nie tylko w czasie pracy i na jej terenie. Troszczył 
się o to, by podwładni mieli gdzie mieszkać, co jeść; dziewczęta dostawały wia-
no, gdy zawierały małŜeństwa; kaŜdy poczciwy pracownik po śmierci miał 

                                                 
20 http://www.blanchard.pl/2,przywodztwo-sytuacyjne-slii/cele-i-korzysci-szkolenia,37.html 
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piękny pogrzeb. Dziś w literaturze odŜegnuje się juŜ właściwie od tego nazew-
nictwa, styl ten charakterystyczny jest dla wielu bardzo nowoczesnych przedsię-
biorstw japońskich, jak równieŜ gospodarstw chłopskich. 

Style klasyczne 

– styl autokratyczny, 
– styl demokratyczny, 
– styl nieingerujący. 

Styl autokratyczny 

Przywództwo charakteryzuje przywódcę, który zazwyczaj: centralizuje 
uprawnienia, narzuca metody pracy, jednoosobowo podejmuje decyzje, ograni-
cza uczestnictwo pracowników, zachowuje dystans w stosunku do podwładnych 
i skupia się na ścisłej kontroli pracowników. Zazwyczaj bywa apodyktyczny  
w przestrzeganiu norm prawnych, samodzielnie udziela nagan i pochwał. 

Brown dzieli kierowników autokratów na trzy grupy: 
– autokrata surowy – charakterystyczne dla tej grupy jest zachowanie apo-

dyktyczne i pryncypialne, lecz sprawiedliwe. Kierownik taki trzyma nici 
władzy w swoim ręku, nie deleguje uprawnień, zachowuje dystans  
w stosunkach z przełoŜonymi. 

– autokrata Ŝyczliwy – jest to osoba, która posiada poczucie spoczywają-
cej na nim odpowiedzialności moralnej za pracowników i w związku  
z tym pragnie stworzyć im moŜliwie jak najlepsze warunki pracy. Sam 
jednak ustala, co dla nich jest dobre, zaś oni powinni brać to, co się im 
daje i wykazywać wdzięczność za otrzymane dobra. 

– autokrata nieudolny – cechuje go despotyczność i nieobliczalność. Dzia-
ła pod wpływem chwilowych nastrojów, co odbija się na jego kontak-
tach z pracownikami i wpływa negatywnie na skuteczność zarządzania.  

Wady i zalety stylu autokratycznego w określonych warunkach działania 
zespołowego: 

Zalety: Konieczna w pewnych sytuacjach szybkość i jednolitość działania. 
Wady: Ograniczenie inicjatywy podwładnych. 

Styl demokratyczny  

Charakteryzuje przywódcę, który przede wszystkim koordynuje pracę ze-
społu, stara się stworzyć dobre stosunki między pracownikami, dba o właściwą 
atmosferę pracy i motywację. Przywódca włącza pracowników do podejmowa-
nia decyzji, deleguje uprawnienia, zachęca do uczestnictwa w decydowaniu  
o metodach i celach pracy. 

Styl demokratyczny moŜna dalej dzielić na kilka kategorii: 
– konsultujący – przywódca dąŜy do uzyskania opinii pracowników i wy-

słuchuje ich troski i problemy, ale sam podejmuje ostateczną decyzję.          
W ten sposób przywódca ten zbiera informacje. Osoba ta często pozwala 
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pracownikom na udział w podejmowaniu decyzji, przy czym jej głos jest 
jednym z głosów w grupie; 

– uczestniczący; 
– zadaniowy – styl ten występuje głównie w zespołach o wysokim pozio-

mie kwalifikacji podwładnych i ich wzajemnej integracji – zdecentrali-
zowany; 

– partycypacyjny. 

Zalety: Sprzyja rozwojowi inicjatywy podwładnych. 
Wady: MoŜe mieć ujemny wpływ na szybkość i jednolitość działania. 

Styl nieingerujący 

Charakteryzuje się biernością kierownika przejawianą wobec wykonywa-
nych przez niego funkcji oraz w stosunku do podległych mu pracowników. Kie-
rownik nie jest zdolny do sprawowania konkretnej władzy oraz do kontrolowa-
nia zadań podwładnych. Nie potrafi teŜ koordynować ich działań. Pozostawia 
swoim pracownikom pełną swobodę w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu 
pracy w sposób, jaki uznają za stosowny. Nie wypowiada równieŜ swoich ocen  
i sądów. Styl taki nie moŜe być realizowany przez dłuŜszy czas. 

Style dwuwymiarowe 

Najbardziej znanym spośród stylów dwuwymiarowych jest siatka kierowni-
cza zaproponowana przez Roberta R. Blake`a i Jane Srygley Mouton. W siatce 
na kaŜdej osi znajduje się 9 moŜliwych stopni. W efekcie jest 81 róŜnych pozy-
cji, do których moŜna zaliczyć styl danego przywódcy. W siatce nie prezentuje 
się wyników, a raczej czynniki dominujące w sposobie myślenia kierownika  
w odniesieniu do sposobu uzyskania tych rezultatów. ChociaŜ jest w niej 81 po-
zycji, Blake i Mouton skupili uwagę na pięciu kluczowych spośród nich, znajdu-
jących się w czterech rogach i środkowej części siatki. Doszli do wniosku, Ŝe 
kierownicy osiągają najwyŜszą efektywność przy zastosowaniu stylu 9.9. Nie-
stety, z siatki nie uzyskuje się odpowiedzi na pytanie, od czego zaleŜy efektyw-
ność przywódcy, a jedynie postrzega się ramy odniesienia do opisania stylu 
przywództwa. Obejmuje on: 

– 1.9. kierowanie klubowe – zwracanie uwagi na odczuwanie przez ludzi 
potrzeby utrzymywania harmonijnych stosunków, prowadzi do wygod-
nego tempa pracy i przyjaznej atmosfery; 

– kierowanie zuboŜone – minimalizacja wysiłków, aby wykonać zadania 
w stopniu wystarczającym do utrzymania członkostwa w organizacji; 

– 5.5. kierowanie zrównowaŜone – zadowalającą efektywność organizacji 
uzyskuje się przez zrównowaŜenie konieczności wykonania zadań  
z utrzymaniem zadowalającego morale wśród ludzi; 

– 9.9. kierowanie zespołowe – zaangaŜowanie ludzi prowadzi do osią-
gnięć w pracy, współzaleŜność wynikająca ze wspólnoty celów z orga-
nizacją sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania; 
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– 9.1. kierowanie autorytarne – sprawność operacji jest wynikiem takich 
warunków pracy, aby czynnik ludzki przeszkadzał w moŜliwie małym 
stopniu21. 

RYSUNEK 2.2.  
Siatka kierownicza 
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Źródło: S. Robbins, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 477. 

Koncepcja Rensisa Likerta oparta jest równieŜ na orientacji na pracowni-
kach i na zadaniach. Opracował on 4-poziomowy model kierowania:  

1. Kierownik podejmuje sam decyzję o pracy i nakazuje podwładnym, aby 
została ona wykonana. Zarówno metody, jak i normy pracy są ustalone. 
Styl ten charakteryzuje brak zaufania kierowników do pracowników               
i odwrotnie. 

2. Tu kierownicy równieŜ podejmują sami decyzje, jednak pracownicy ma-
ją większą swobodę działania, ale w ściśle określonych granicach.              
W tym modelu kierownik nagradza podwładnych zachowujących się 
zgodnie z jego oczekiwaniami. Występuje tu protekcyjna postawa kie-
rowników wobec pracowników, a podwładni wykazują się ostroŜnością 
wobec kadry kierowniczej. 

3. Kierownicy określają cele i wydają ogólne polecenia po uprzedniej kon-
sultacji z pracownikami. Tu często podwładni sami decydują o meto-
dach wykonywania zadań. Podwładni motywowani są raczej przez na-
grody niŜ kary, a stosunki w organizacji opierają się na zaufaniu. Pod-
władni mają dobre kontakty ze swoimi kierownikami, a kierownicy są 
przeświadczeni o wysokich kwalifikacjach swych podwładnych. 

4. W tym systemie grupa pracownicza podejmuje decyzje i ustala cele,               
a kierownicy przy podejmowaniu decyzji uwzględniają propozycje 

                                                 
21 S. Robbins, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 477. 
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członków zespołu. Motywowanie w tym systemie odbywa się za pomo-
cą środków materialnych, jak i moralnych poprzez przekonywanie pra-
cowników o ich wartości i znaczeniu dla realizacji celów organizacji. 
Według R. Likerta, system ten jest idealny i uwaŜa on, Ŝe organizacje 
powinny do niego zmierzać. 

Dla zobrazowania teorii przywództwa, poniŜej przedstawiono sylwetki hi-
storycznych przywódców, którzy słynęli z charyzmy, wielkich idei, a takŜe                   
z umiejętności podporządkowania sobie ludzi dla nie zawsze słusznych celów. 

2.3.1. Sylwetki słynnych przywódców w polityce 

Mahatma Gandhi 

Jest typem przywódcy, który sprawuje władzę, stawiając za przykład swoje 
własne postępowanie, nie tylko rządząc, co wywiera wpływ na ludzi. W Indiach 
odpowiednikiem słowa przywódca jest neta. W pozytywnym znaczeniu odnosi 
się ono do charyzmatycznej osoby budzącej szacunek, a nawet lęk. Ze względu 
na błędy i niewłaściwe zachowanie części liderów politycznych w okresie po 
odzyskaniu niepodległości, słowo to stosowano takŜe wobec ludzi pozujących 
na przywódców, którzy nie uzyskali społecznego poparcia. Jeśli zapytamy Hin-
dusa o wielkiego przywódcę w historii narodu, niemal na pewno wymieni on 
Gandhiego. Urodził się on w Indiach w Portbander, w Londynie przez 3 lata stu-
diował prawo. Pracując jako prawnik w południowej Afryce doświadczył dys-
kryminacji rasowej. Stanął na czele politycznej i religijnej kampanii przeciwko 
rasistowskim prawom panującym w tym kraju, co był powodem jego uwięzienia 
w 1908 r. Po powrocie do Indii w roku 1919 zaatakował rodzimy system kasto-
wy, organizując kampanię „obywatelskiego nieposłuszeństwa”. W 1932 r. roz-
począł głodówkę na rzecz przyznania praw najniŜszej kaście hinduskiej – „Nie-
dotykalnym”. W 1942 r. juŜ jako członek Indyjskiego Kongresu Narodowego 
Gandhi został aresztowany za udział w kampanii mającej na celu wyłączenie In-
dii z Imperium Brytyjskiego. Podczas procesu przekazywania władzy przez An-
glików Gandhi udał się w podróŜ po Indiach, starając się budować pokój między 
hinduistami a muzułmanami. W wieku 79 lat przez 5 dni głodował usiłując                
w ten sposób zapobiec wojnie religijnej. 30.01.1948 r., w drodze na spotkanie 
modlitewne został zastrzelony przez fanatycznego hinduistę. Tak zakończyło się 
Ŝycie człowieka, który całkowicie poświęcił się sprawie pokoju i rezygnacji ze 
stosowania przemocy. Gandhi stał się niezwykle wpływową osobą, był jedynym 
wśród przywódców światowych, który ubierał się i Ŝył jak biedacy.  

W samym sercu hinduskiej kultury leŜy koncepcja duchowego poszukiwa-
nia prawdy oraz bytu wyŜszego niŜ zwykła egzystencja. Gandhi zyskał masowe 
poparcie, gdyŜ otwarcie podąŜał za ideałami świata indyjskiego. Nacisk, jaki 
kładł na dobro i zło w sensie moralnym, na Zachodzie łączono z polityką,                    
a w indyjskich wioskach z wiarą i tradycją. Gandhi nie okazał się wybitnym li-
derem politycznym. Jego wielkość leŜy w duchowym i moralnym przywództwie 
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nad Hindusami. Siła jego wynikała ze zrozumienia ludzi. Identyfikacja z wie-
śniakami sprawiła, Ŝe rozpoczął on kampanię na rzecz odbudowy tradycyjnych 
wartości. Ludzie pragnęli dotknąć Gandhiego, co miało im zapewnić bezpośred-
ni kontakt z jego duchowością22. 

Adolf Hitler 

Hitler posiadał talent przywódczy, dzięki któremu udało mu się wspiąć na 
szczyt władzy w Niemczech. Za wykreowanym wizerunkiem kryły się więc re-
alne umiejętności. Co więcej, wierzył on w mit swojej własnej nadludzkiej mocy 
jako przywódcy, zwłaszcza na arenie militarnej. Postarał się takŜe o staranną 
oprawę swojej postaci. Hitler celowo starał się wyzwolić w ludziach poczucie 
lęku i oddania, co ułatwiał mu jego wewnętrzny wpływ na innych. Wiele osób, 
które się z nim zetknęły, nie potrafiło wytrzymać jego spojrzenia. Jego donośny 
głos, wzmacniany energiczną gestykulacją i niekiedy przeradzający się w krzyk, 
wywierał hipnotyczny wpływ na słuchające go masy Niemców. Wiece partyjne 
znacznie się przyczyniły do stworzenia charyzmy wokół postaci Hitlera. Były to 
starannie reŜyserowane przedstawienia teatralne z publicznością i aktorem, który 
potrafił wykreować wokół siebie nastrój magii. Osoby mające kontakt z Hitle-
rem nie potrafiły przekazać innym, jak wielkie wraŜenie wywarło na nich takie 
spotkanie. Jedna spośród tych osób napisała: „Miał tak potęŜną osobowość, Ŝe 
chwilami wydawała się pewną formą psychicznej siły promieniującej od niego 
jak pole magnetyczne. Była ona tak intensywna, Ŝe niemal namacalna fizycz-
nie”23. Słabością Hitlera był brak umiejętności słuchania. Wobec tych, którzy 
okazywali mu sprzeciw, Hitler potrafił zachowywać się bezwzględnie. Hitler 
zmarł w przekonaniu, Ŝe zawiódł go naród niemiecki. Nie trzeba podkreślać, Ŝe 
nie był wielkim przywódcą. Nie dokonał niczego poza całkowitym pognębie-
niem swojego narodu. Jego umiejętności oratorskie oraz zdolność inspirowania 
wielu niemieckich serc nie podlega jednak dyskusji. Nie wolno zapominać, Ŝe 
siła charyzmy moŜe słuŜyć zarówno dobrym, jak i złym celom. Jeśli pomyśli się 
o Hitlerze jako o przywódcy bez charyzmy, wówczas jego słabości przewaŜają 
nad zaletami. Jego przypadek dowodzi, Ŝe bez moralnej prawości oraz celów, 
które Bóg i historia ocenią jako słuszne, nie moŜe być mowy o wielkim przy-
wódcy. W takim razie rozumienie historii Hitlera moŜe stanowić waŜną lekcję 
dla wszystkich marzących o przewodzeniu innym24. 

Abraham Lincoln  

Największym darem A. Lincolna była jego jasność wizji. Pomimo nawału 
obowiązków związanych z pełnieniem funkcji prezydenta i głównodowodzącego 
armią podczas działań wojennych, Lincoln zawsze znajdował chwilę dla zwy-

                                                 
22 J. Adair, Anatomia biznesu, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2000, s. 270-276. 
23 Ibidem, s. 262-270. 
24 Ibidem, s. 262-270. 
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kłych ludzi. Styl rządzenia prezydenta został zaczerpnięty z nauki i tradycji 
chrześcijańskiej. Ogromnym osiągnięciem Ameryki rządzonej przez Lincolna 
stało się zachowanie jedności Unii. Kula zamachowca dosięgła Lincolna, gdy 
wojna zbliŜała się do końca. Wielcy przywódcy często stawali się obiektem nie-
nawiści, podłości i zawiści. Lincoln zostawił Ameryce ogromny spadek w sferze 
przywództwa. Dał obywatelom swojego kraju niezrównany przykład wielkiego 
lidera wspaniałej republiki. Najlepsze epitafium dla prezydenta zostało wypo-
wiedziane przez niego samego, w słowach, które odzwierciedlają wspomnienia           
o polach i farmach jego dni chłopięcych: „Kiedy przyjdzie mi umrzeć, chciał-
bym, Ŝeby ci którzy znali mnie najlepiej, powiedzieli, Ŝe zawsze wyrywałem osty              
i sadziłem kwiaty w miejscach, gdzie jak uwaŜałem, kwiaty mogą rosnąć”25. 

 
 
 

                                                 
25 J. Adair, Anatomia biznesu, op. cit., s. 250-253. 
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Rozdział 3. Zachowania przywódcze 

3.1. Uwagi wprowadzające 

Zachowania przywódcze wiąŜą się z szeregiem działań wymagających róŜ-
norodnej wiedzy, doświadczenia, postaw i umiejętności. W szczególności są to 
następujące kompetencje: 

– kreowanie wizji, 
– rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, 
– wyznaczanie celów i delegowanie, 
– tworzenie zespołów zadaniowych, 
– budowanie zaangaŜowania, 
– komunikowanie się, 
– rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie, 
– wprowadzanie zmian, 
– kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej. 
Kreowanie wizji jest niezbędne, by móc w gminie wprowadzać jakiekol-

wiek zmiany. Wizja jest podstawą do wyznaczania kierunku dalszych działań, 
ale takŜe budowania zaangaŜowania i ogniskowania aktywności radnych, a takŜe 
pracowników urzędu gminy w jednym kierunku. 

Kolejną kompetencją składającą się na działania przywódcze jest podej-
mowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Jest to związane głównie z zarzą-
dzaniem rozwojem gminy, jak równieŜ sprawowaniem władzy w urzędzie gmi-
ny.  

Kształtowanie postaw przywódczych w gminie to jednak przede wszystkim 
budowanie i umacnianie relacji interpersonalnych. Relacje te dotyczą zaleŜności 
wójt – radni – pracownicy urzędu gminy – społeczność lokalna. W kontekście 
relacji wójt – radni szczególnego znaczenia nabierają kompetencje dotyczące 
skutecznego komunikowania się, zwłaszcza gdy pomiędzy rozmówcami poja-
wiają się róŜnice, takŜe polityczne. Drugą niezbędną w takich sytuacjach kom-
petencją jest konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie w myśl 
zasady „wygrana-wygrana”. Warto tutaj takŜe wspomnieć o umiejętności budo-
wania zaangaŜowania w realizację wspólnych celów, pomimo dzielących roz-
mówców róŜnic. 

Z kolei relacje wójt – pracownicy urzędu gminy wymagają w szczególności 
takich kompetencji, jak klarowne wyznaczanie celów, delegowanie nie tylko za-
dań, ale takŜe uprawnień i odpowiedzialności, tworzenie zespołów zadaniowych, 
budowanie zaangaŜowania oraz kształtowanie proefektywnościowej kultury or-
ganizacyjnej. Nie bez znaczenia pozostają takŜe: komunikowanie się, wprowa-
dzanie zmian i rozwiązywanie konfliktów. 
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Niniejszy rozdział szczegółowo omawia wszystkie te wyŜej wspomniane 
kompetencje.  

3.2. Kreowanie wizji 

Wizja (od łac. videre, czyli „widzieć”) organizacji opisuje planowaną drogę 
rozwoju urzędu. Wizja ułatwia ocenę relacji pomiędzy zakreślonymi celami 
gminy a ich bieŜącą realizacją. Ponadto, wizja firmy określa kierunki działań, 
nadając sens pracy, przez co motywuje pracowników i wciąga ich w realizację 
celów urzędu. Warto równieŜ dodać, iŜ wizja łączy bieŜące interesy z kulturą 
organizacyjną firmy, tworząc wspólne wzorce wartości dla pracy poszczegól-
nych pracowników. 

Najbardziej naturalne zdefiniowanie wizji polega więc na przyjęciu, Ŝe jest 
to koncepcja przyszłości organizacji, najbardziej fundamentalna aspiracja, która 
– aby być skuteczna – powinna być wspólna zarówno dla wójta, jak i pozosta-
łych urzędników gminy. Wizja jest obrazem przyszłości, który uczestnicy orga-
nizacji chcą wykreować26 i który sprawia, Ŝe wierzą oni, iŜ jest on prawdziwy               
i osiągalny27. Biorąc pod uwagę specyfikę działań urzędu gminy, przywoływanie 
wizji jako pewnego marzenia wspólnego dla wszystkich moŜe być nieco idyl-
liczne, ale bez niego nie jest moŜliwe wygenerowanie pełnego zaangaŜowania 
ani ujawnienie się prawdziwego przywództwa na szczeblach kierowniczych 
urzędu. 

W praktyce wizja składa się z dwóch fundamentalnych elementów. Jeden              
z nich związany jest z głównym celem przyświecającym strategii gminy, a drugi 
element ma wymiar emocjonalny – wizja ma stanowić element motywacyjny, 
który będzie popychał uczestników organizacji do działania i z którym będą mo-
gli się identyfikować28.  

Cel ten ma charakter dalekosięŜny i pokazuje raczej jakościowy charakter 
organizacji. Nie ma on wymiaru ilościowego i często zawiera w sobie element 
marzenia. Z kolei wyobraŜona przyszłość często odnosi się do co najmniej kil-
kunastoletniego horyzontu czasowego i precyzuje, jakie cele w tym czasie nale-
Ŝy osiągnąć. 

Poprawnie sformułowana wizja powinna zawierać w sobie cztery elementy: 
orientację na klienta, orientację na pracowników, orientację na kluczowe kompe-

                                                 
26 K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 234-
235. 
27 W.P. Belgard, K.K. Fisher, S.R. Rayner, Vision, Opportunity, and Tenacity: Three Informal 
Processes that Influence Transformation, [in:] Kilmann R., Covin T. (eds.), Corporate Transfor-
mation, Jossey-Bass, San Francisco 1988, p. 135. 
28 N. Tichy, M. Devanna, The Transformation Leader, John Wiley Publ, New York 1986 p. 130, 
[w:] T.D. Jick, The Vision Thing, Harvard Business School Publ, Sept. 1989. 
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tencje oraz standardy doskonałości. Wszystkie te cztery składowe pomagają 
gminie „robić właściwe rzeczy”.  

Nie ma jednego sprawdzonego i najlepszego sposobu kreowania wizji               
w gminie. Niektóre drogi do budowy wizji opierają się na osobistych doświad-
czeniach i przemyśleniach wójta, a inne na sformalizowanym procesie twórcze-
go myślenia. Niekiedy nawet wykorzystuje się do tego doradców z zakresu PR 
czy reklamy. NiezaleŜnie jednak od tego, jakie podejście wybierze urząd, proces 
formułowania wizji nie jest zadaniem prostym. Najczęściej dlatego, Ŝe wójtowie 
nie przywiązują naleŜytej wagi do samego procesu tworzenia wizji, sądząc, iŜ 
wystarczy pomysł, a wizja sama się urzeczywistni. 

Mówiąc o wizji warto jeszcze wspomnieć o najczęstszych przyczynach nie-
powodzeń we wdraŜaniu wizji do urzędu. Do najpopularniejszych naleŜą: 

– Brak spójności pomiędzy idealistyczną wizją, wyraŜającą nadzieje pra-
cowników a odbiegającym zachowaniem wójta. Dla wójta wizja to ra-
czej kampania sloganowa ze słowami-kluczami (praca zespołowa, orien-
tacja na klienta, wreszcie kompleksowa jakość w działaniu). W takim 
przypadku brak spójności pomiędzy deklaracją wizji, zachowaniem lide-
rów oraz kulturą organizacyjną moŜe prowadzić do przeszkód we wdra-
Ŝaniu wizji do urzędu; 

– Nieprzystosowanie wizji do realiów sytuacji. Dotyczy to w szczególno-
ści kreowania wizji, która nie zwiera w sobie potrzeb tych, którzy mają 
ją potem realizować. Gdy wizja nie jest – mimo pierwiastka marzenia – 
zakotwiczona w rzeczywistości – nie bierze pod uwagę wymiaru oto-

PRZYKŁAD 3.1. 

PoniŜej przedstawiono rzeczywiste wizje wybranych polskich gmin: 

Wizja Gminy Sulęcin (źródło: www.sulecin.pl): Nowoczesna europejska 
gmina wiodąca w województwie lubuskim z uporządkowaną infrastrukturą 
techniczną, społeczną i silną gospodarką, posiadająca wysokie walory przyrod-
nicze, turystyczne oraz kulturowe. 
 

Wizja Gminy Trzciana (źródło: www.trzciana.pl): Gmina Trzciana – rozwi-
nięta gospodarczo, atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie, zasobna eko-
nomicznie dzięki: wyspecjalizowanej produkcji warzywniczej, przemysłowi 
rolno-spoŜywczemu, wytwórczości oraz turystyce, wykształconym mieszkań-
com i ich przedsiębiorczości; przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości. 
 

Wizja Gminy Brzeźnica (źródło: www.wrotamalopolski.pl): „Zielone przed-
mieście Krakowa” – atrakcyjne miejsce do zamieszkania dzięki pełnej infra-
strukturze technicznej i komunalnej, rozwiniętej sferze usług oraz dobrej ko-
munikacji z Krakowem i innymi ośrodkami przemysłowymi, gdzie głównie 
znajdują miejsca pracy aktywni zawodowo mieszkańcy gminy, a takŜe atrak-
cyjne miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Krakowa i Śląska. 
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czenia czy samego urzędu gminy – najprawdopodobniej pracownicy nie 
będą się z nią identyfikować; 

– Traktowanie wizji jako gotowego rozwiązania na wszelkie pojawiające 
się w gminie trudności. Jest to szczególnie widoczne, gdy nierealistycz-
ne oczekiwania zderzają się ze sposobem kierowania gminą przez wójta 
i zakresem podejmowanych w gminie decyzji; 

– Zbyt konkretna wizja. Polega ona na utoŜsamianiu jej z określoną             
w sztywnych ramach czasowych strategią gminy. Jest to szczególnie wi-
doczne w procesie konstruowania wizji przez analitycznie myślących 
wójtów, co prowadzi raczej do powstania obszernego i konkretnego pla-
nu. 

PRZYKŁAD 3.2. 

Wizja Gminy Reda 
1) Liczba ludności miasta Reda zwiększy się do około 30 tys. mieszkańców. 

Znaczny będzie odsetek ludzi młodych, dobrze wykształconych i aktywnych. 
2) Stan środowiska naturalnego ulegnie znacznej poprawie. Dokończone zo-

staną inwestycje w obszarze gospodarki ściekowej, powszechnie stosowane 
będą ekologiczne systemy ogrzewania, miasto cechować będą duŜe zasoby 
zieleni wewnątrzmiejskiej. Czysta rzeka Reda i jej leśne otoczenie słuŜyć 
będą mieszkańcom i turystom. 

3) Rolnictwo pełnić będzie rolę marginalną – pozostaną pojedyncze gospodar-
stwa rolne. Tereny obecnie rolnicze przeznaczone zostaną pod zabudowę 
mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową.  

4) Nastąpi poprawa zamoŜności społeczeństwa. ŚredniozamoŜne społeczeń-
stwo korzystać będzie z rozbudowanej infrastruktury społecznej, problema-
tyka przestępczości zostanie zminimalizowana.  

5) Stan finansów lokalnych ulegnie poprawie poprzez rozwój przedsiębiorczo-
ści i wzrost dochodów mieszkańców. Racjonalnie wykorzystane zostaną 
środki Unii Europejskiej. Poprzez zmiany prawne miasto zwiększy swój 
udział w podatku od osób prawnych i fizycznych z terenu gminy.  

6) Mieszkańcy czerpać będą swoje dochody z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, turystyki oraz rzemiosła. Wykorzystane będzie dogodne połoŜe-
nie komunikacyjne Redy. 

7) Problematyka infrastruktury komunalnej miasta zostanie pozytywnie roz-
wiązana. Funkcjonalny układ przestrzenny miasta minimalizować będzie 
skutki podziału miasta przez układ komunikacyjny.  

8) Miasto rozwijać się będzie w kierunku szerokiego rozwoju drobnej              
i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki. Rozwijający się przemysł bę-
dzie nieuciąŜliwy dla mieszkańców i turystów. Nowoczesne miasto ofero-
wać będzie dobre warunki mieszkaniowe i zaplecze socjalne, a takŜe dbać      
o zachowanie tradycji kaszubskiej. 

Źródło: www.reda.pl. 
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– Zbyt abstrakcyjna wizja. NiemoŜność pogodzenia idealnej przyszłości              
z teraźniejszością prowadzi do trudności w identyfikowaniu się pracow-
ników z wizją i – w konsekwencji – do ignorowania jej; 

 

– Mało kreatywna wizja. Przyczyną niepowodzeń we wdraŜaniu wizji do 
urzędu gminy jest teŜ brak procesów kreatywnego myślenia przy jej 
tworzeniu, co grozi schematyzmem myślowym i powielaniem juŜ istnie-
jących rozwiązań; 

– Nieodpowiedni poziom organizacyjny zaangaŜowany w proces kreowa-
nia wizji. Jeśli wizja jest wytworem wyłącznie wójta, pracownikom mo-
Ŝe być trudno zidentyfikować się z jej treścią. Warto więc juŜ na etapie 
kreowania wizji pomyśleć o udziale pracowników w jej tworzeniu; 

– Pełzające wdroŜenie wizji. Mimo tego, Ŝe wizja obejmuje obraz przy-
szłości, jej wdroŜenie nie moŜe być niejasno rozłoŜone w czasie. Warto 
wyznaczyć konkretne daty, które będą pomagały w terminowym wpro-
wadzeniu wizji w Ŝycie; 

– Nic nie znaczący slogan, który dobrze wygląda na stronie internetowej. 
Czasami wizja staje się tylko pustym, nic nie znaczącym sloganem, któ-
ry urząd gminy zamieszcza u siebie na stronie, ale nikt do niego się nie 
odnosi realizując codzienne działania. 

PRZYKŁAD 3.3. 

Wizja Gminy Celestynów 
Kraina podwarszawskiej, dziewiczej przyrody, gdzie obywateli wielu mądro-
ścią i pracą dochodzi do celu. 
Źródło: www.celestynow.pl. 

PRZYKŁAD 3.4. 

Wizja Gminy Daszyna 
Rozwój gospodarczy gminy (nowe zakłady pracy, rozwój agroturystyki) za-
pewni mieszkańcom gminy Daszyna pracę, poczucie bezpieczeństwa oraz za-
pobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagroŜonych marginalizacją. Łatwy 
dostęp do kina, teatru oraz organizacja imprez kulturowych spowoduje większą 
integrację społeczeństwa oraz ogólne zadowolenie i zaspokojenie potrzeb to-
warzyskich mieszkańców. Utworzenie przedszkola wpłynie radykalnie na roz-
wój dzieci od najmłodszych lat, a młodym mamom umoŜliwi aktywność za-
wodową. NaleŜy dbać o zieleń w gminie oraz dąŜyć do budowy ścieŜek rowe-
rowych. A wszystko po to, by czuć dumę i zadowolenie z miejsca zamieszka-
nia. 
Źródło: www.daszyna.pl. 



 

53 

3.3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 

Zawód menedŜera immanentnie związany jest z zarządzaniem, rozumianym 
jako stały proces podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji to rozpoznawa-
nie i wybór określonego kierunku działania, prowadzącego do rozwiązania kon-
kretnego problemu lub wykorzystania pojawiającej się okazji29. K. Obłój uwaŜa 
z kolei, Ŝe nie ma sprawnie zarządzanej organizacji, bez decyzji podejmowanych 
szybko i skutecznie30.  

Według Druckera, skuteczni menedŜerowie nie podejmują niezliczonej 
liczby decyzji, ale koncentrują się na tym, co najwaŜniejsze. Chcą wiedzieć, 
czego tak naprawdę dotyczy decyzja, w jakich jest osadzona realiach i jakie wa-
runki musi spełniać. Oczekują skutku, nie techniki. Starają się być rozsądni,                 
a nie sprytni. Wiedzą teŜ, Ŝe najbardziej skomplikowana decyzja to wybór mię-
dzy dobrym i złym kompromisem i wiedzą, jak odróŜnić jeden od drugiego. 
Najbardziej czasochłonnym etapem nie jest samo podejmowanie decyzji, lecz 
doprowadzenie do pojawienia się jej poŜądanych skutków31. Dlatego teŜ mene-
dŜera naleŜy wyposaŜyć w odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz wyznaczyć 
zadania zgodnie z posiadanymi talentami, by organizacja, w której funkcjonuje, 
osiągała oczekiwane rezultaty. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe wiedzę i umiejęt-
ności moŜemy menedŜerom przekazywać. Ich talenty menedŜerskie, w tym te 
związane z podejmowaniem decyzji, muszą zostać odkryte. Po efektach decyzji 
podejmowanych przez menedŜera moŜemy ocenić stan jego wiedzy, posiadane 
umiejętności oraz posiadane talenty. 

Niektórzy ludzie są z natury bardziej zdecydowani od innych, łatwiej im 
przychodzi zareagować na daną sytuację, przeanalizować wszystkie „za i prze-
ciw” moŜliwych rozwiązań problemu, podjąć decyzję i zabrać się do działania. 
Dla osób niezdecydowanych ten sam proces będzie prawdziwym koszmarem 
wypełnionym stresem i poŜerającym mnóstwo cennego czasu. Sztuka polega na 
znalezieniu takiego stylu podejmowania decyzji, który zabierze tyle czasu, ile 
potrzeba, Ŝeby to była dobra decyzja, a jednocześnie zmniejszy do minimum jej 
niepotrzebne przeciąganie. KaŜdy moŜe przyswoić sobie pewne umiejętności, 

                                                 
29 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 238. 
30 K. Obłój, Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1997, s. 143. 
31 P.F. Drucker, Zawód menedŜer, Wyd. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004, s. 45-46. 
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które pozwolą na lepsze reagowanie na sytuacje nieprzewidziane. W codziennej 
praktyce stają się one stopniowo naszą drugą naturą. W rezultacie moŜemy czuć 
się mniej obciąŜeni stresem i łatwiej decydować i koncentrować się na długofa-
lowych celach. Aby podejmować moŜliwie najlepsze decyzje, powinniśmy jasno 
uświadamiać sobie cele i problemy, które musimy rozwiązać, rysujące się drogi 
wyboru i moŜliwe konsekwencje, a takŜe wymiar czasowy i skutki poprzednich 
decyzji w danej sprawie. Cały proces wiąŜe intuicję (pozwalającą uruchomić re-
akcję i przedstawić innowacyjne opcje) i zdolności analityczne (za pomocą któ-
rych śledzimy i kwantyfikujemy róŜne moŜliwości)32. 

3.3.1. Poziomy podejmowania decyzji 

Stając przed trudną decyzją, naleŜy poza bezpośredni cel wybiegać myśla-
mi w przyszłość – uwzględniając równieŜ cele długofalowe. Tu wyróŜniamy 
trzy poziomy decyzji: 

1. Strategiczny. Decyzje dotyczące strategii odnoszą się do celów długo-
okresowych, filozofii i ogólnego schematu rządzącego przyszłym ukie-
runkowaniem działalności. Dlatego teŜ na ogół są one bardziej teore-
tyczne niŜ praktyczne, ich wynik jest mniej przewidywalny i obciąŜony 
większym ryzykiem. Wszystko to sprawia, Ŝe takie decyzje są szczegól-
nie waŜne. 

2. Taktyczny. Decyzje taktyczne odnoszą się do celów średniookresowych 
i zazwyczaj dotyczą implementacji decyzji i planowania strategicznego. 
Elementy ryzyka długookresowego są tu mniej liczne, a ich waga – bar-
dziej umiarkowana. Z uwagi na to, Ŝe decyzje taktyczne urzeczywistnia-
ją decyzje strategiczne, częściej wiąŜą się z bezpośrednią i powaŜną od-
powiedzialnością za nadzorowanie i operowanie budŜetem, harmono-
gramami i zasobami. 

3. Operacyjny. Decyzje operacyjne odnoszą się do powszednich systemów 
i procedur i z tej racji mają na tyle wyraźną strukturę wewnętrzną, iŜ 
mogą być podejmowane rutynowo lub w sposób zaprogramowany. Jako 
trzeci szczebel w łańcuchu decyzyjnym wspomagają decyzje taktyczne. 
Są na ogół bezpośrednie lub co najwyŜej krótkookresowe i wiąŜą się             
z mniej licznymi elementami ryzyka (chociaŜ powtarzające się błędy de-
cyzyjne będą się nawarstwiać i powodować większe szkody). 

                                                 
32  Podejmowanie racjonalnych decyzji, [w:] Biznes – Planowanie kariery, praca zbior., Wyd. 
PWN, Warszawa 2007, s. 128. 
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3.3.2. Rodzaje decyzji 

W klasyfikacji rodzajów decyzji przedstawionej przez J. Penca33 rozróŜnia 
się: 

− decyzje podejmowane ze względu na wagę, zasięg, i horyzont czasowy, 
dzieli się je na: strategiczne, taktyczne i operacyjne; 

− zaleŜne od stopnia znajomości sytuacji przez decydenta podejmowane           
w warunkach pewności, niepewności, a nawet ryzyka; 

− ze względu na formę wyróŜnić moŜna decyzje z inicjatywy kierownika, 
decyzje aprobujące, decyzje kolektywne, decyzje podjęte przez jedną 
osobę; 

− ze względu na stopień powtarzalności podejmowane są decyzje zrutyni-
zowane, niezrutynizowane, programowane, nieprogramowane; 

− ze względu na stopień wnoszonych zmian i przyszłych korzyści decyzje 
moŜna podzielić na: zadowalające, optymalne, przedsiębiorcze, trans-
gresyjne. 

Z. Ściborek ponadto rozróŜnia decyzje ze względu na podmiot podejmują-
cy: podejmowane jednoosobowo, jednoosobowo na podstawie zbiorowego roz-
poznania oraz podejmowane zbiorowo. Ze względu na przedmiot decyzji i jej 
skutki wprowadza podział na decyzje regulacyjne, sterujące oraz innowacyjne. 
Po uwzględnieniu kryterium związku decyzji z prawem rozróŜnia się decyzje 
prawne i faktyczne.  

Kryterium jakości pozwala na wyodrębnienie decyzji złych, zadowalają-
cych i optymalnych34. 

Część decyzji menedŜerskich to decyzje wynikające z pełnionych przez de-
cydenta ról w organizacji. Na specjalistach w poszczególnych działach i ich kie-
rownikach spoczywają zadania podejmowania decyzji merytorycznych z zakresu 
ekonomii, prawa, finansów, zarządzania kadrami, marketingu itp.  

MenedŜer musi być przygotowany do podejmowania decyzji w aspekcie 
związanym z realizacją funkcji zarządzania: planowaniem, organizowaniem, 
motywowaniem i kontrolowaniem. Dlatego menedŜera uczyć trzeba decydowa-
nia przede wszystkim w aspekcie podejmowania merytorycznych decyzji. Sama 
intuicja i inteligencja nie wystarczą, by podejmować decyzje rozsądne i skutecz-
ne. Konieczne jest do tego stałe dokształcanie i kształcenie się menedŜerów                
w dziedzinach, w których są specjalistami oraz w sztuce podejmowania decy-
zji35. 

                                                 
33 J. Penc, Decyzje menedŜerskie – o sztuce zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 15               
i dalsze. 
34 Z. Ściborek, Podejmowanie decyzji, Agencja Wydawnicza Ulmak, Warszawa 2003, s. 40-45. 
35 J. Penc, Decyzje menedŜerskie…, op. cit., s. 151. 
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3.3.3. Podejmowanie decyzji 

Względy poznawcze i dydaktyczne skłaniają do analizy przebiegu modelo-
wego procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. W literaturze 
moŜna spotkać wiele ujęć i opracowań procesu rozwiązywania problemów i po-
dejmowania decyzji36,37. 

Klasyczne podejście do podejmowania decyzji przedstawił J. Adair38. 

RYSUNEK 3.1.  
Klasyczne podejście do podejmowania decyzji 

 
Źródło: J. Adair, Podejmowanie decyzji, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 23. 

Pierwszy etap w procesie podejmowania decyzji zawsze związany jest                 
z identyfikacją i określeniem problemu decyzyjnego. Realizacja tego etapu po-
zwala na sformułowanie celu, do którego się zmierza. Bez prawidłowej realiza-
cji tego etapu pozytywny efekt końcowy jest niemoŜliwy.  

 

                                                 
36 Ibidem, s. 63-68. 
37  B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo MenedŜerskie PTM, Warszawa 
2004, s. 163-164. 
38 J. Adair, Podejmowanie decyzji, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 22-36. 
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Zrozumienie problemu wymaga umiejętności całościowego spojrzenia, 
uwzględniającego jego rozległość, głębię i kontekst. MoŜna wyróŜnić następują-
ce elementy oceny problemu39: 

− Rozpoznanie – czy jest on odosobniony, czy teŜ stanowi fragment szer-
szego problemu? 

− Objawy – w czym się przejawia? 
− Przyczyny – z czego wynika? 
− Skutki – na co jeszcze wpływa? 
Zadanie polega na rozbiciu problemu na podproblemy, dzięki czemu moŜna 

określić, czy moŜna rozwiązać go osobiście, czy niezbędna jest współpraca ze-
społowa. MoŜna przekazać problem do rozwiązania osobom lepiej do tego przy-
gotowanym. Jeśli podejmie się decyzję o samodzielnym rozwiązaniu problemu, 
naleŜy zadać sobie dodatkowe pytania: czy dysponuje się stosownymi środkami, 
jak długo moŜe potrwać sam proces, jakie przeszkody moŜna napotkać, jakich 
korzyści moŜna oczekiwać w wyniku jego rozwiązania. Kiedy uzyskane zostaną 
odpowiedzi na wszystkie pytania, moŜna przejść do następnego etapu40. 

Drugi etap to zbieranie i segregowanie informacji. Wobec zalewu informa-
cji, zwanego Syndromem Nadmiaru Informacji41, na który narzekają menedŜe-
rowie całego świata, ten etap powinien w większym stopniu koncentrować się na 
segregacji napływających informacji. Z całej masy informacji dostępnych naleŜy 
wyłowić informacje potrzebne. Mimo bezspornego faktu nadmiaru informacji, 
nie naleŜy wykluczać zamówień specjalistycznych ekspertyz dostarczających in-
formacji potrzebnych, które moŜna nazwać adekwatnymi.  

Na tym etapie staje się przed dwoma waŜnymi pytaniami: co naleŜy wie-
dzieć i w jaki sposób uzyskać potrzebne dane. Większość informacji jest dostęp-
na, ale ich zebranie i przeanalizowanie często wymaga czasu i środków. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe zbieranie danych to takŜe badanie symptomów problemu, jego 
głębszych przyczyn lub ogólnych skutków – wszystko to implikuje sposoby po-
strzegania problemu. Przykładowe techniki gromadzenia danych obejmują: ana-
lizę przepływu informacji, badania ankietowe i kwestionariusze, schematy blo-
kowe, wywiady grupowe i indywidualne42. 

Trzeci etap to generowanie moŜliwych wariantów. J. Adair proponuje na 
tym etapie realizacji procesu podejmowania decyzji stosowanie modelu sieci43.  

Ten etap wymusza twórcze myślenie, szczególnie jego pierwsza faza – to 
właśnie ona stwarza nieograniczone moŜliwości w kreowaniu propozycji roz-
wiązań. W tej fazie menedŜer moŜe zastosować „burzę mózgów”, najbardziej 
znaną i rozpowszechnioną technikę wyzwalającą kreatywne myślenie. Podczas 
„burzy mózgów” uczestnicy mogą wykazać się wertykalnym myśleniem lub 

                                                 
39 Rozwiązywanie problemów, [w:] Biznes – Planowanie kariery, praca zbior., Wyd. PWN, War-
szawa 2007, s. 132. 
40 Ibidem, s. 133. 
41 J. Adair, Podejmowanie decyzji, op. cit., s. 25. 
42 Rozwiązywanie problemów, op. cit., s. 133. 
43 J. Adair, Podejmowanie decyzji, op. cit., s. 27. 
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szczególnie poŜądanym w procesie podejmowania decyzji lateralnym myśle-
niem. MenedŜer, jeśli sam nie potrafi myśleć lateralnie, powinien starać się wy-
łapać niekonwencjonalne pomysły zaproponowane podczas sesji „burzy mó-
zgów”. Część z nich moŜe odznaczać się tak duŜą fantazją, Ŝe nie będą nosić 
cienia znamion realności. Kolejne fazy „sieci” ograniczają liczbę wariantów 
proponowanych do wyboru. Najpierw do sześciu realnych, następnie do trzech, 
by w ostatniej fazie „sieci” skoncentrować się na wyborze spośród dwu alterna-
tywnych wariantów. 

RYSUNEK 3.2. 
Model sieci 

 
Źródło: J. Adair, Podejmowanie decyzji, Wyd. Petit, Warszawa 1999, s. 27. 

Procesem „burzy mózgów” powinno kierować pięć złotych reguł44: 
– wszystko „wchodzi”: Ŝadnych ocen czy wartościowania wypowiedzi in-

nych; 
– „autostop”: budować na pomysłach innych; 
– jakość: celem jest jakość; 
– „z kapelusza”: poŜądane są pomysły dzikie i wariackie; 
– uczestnictwo: włączaj innych i pamiętaj, by zachęcać do udziału. 
Czwarty etap podejmowania decyzji wymaga opracowania i stosowania 

kryteriów selekcji przy podejmowaniu decyzji. NaleŜy przyjąć wśród kryteriów 
trzy kategorie: konieczne, poŜądane oraz moŜliwe. MoŜna więc cały proces po-
dejmowania decyzji sprowadzić, tak jak formułuje to K. Obłój, do znajomości 
dwu zasad: 

– formułowania problemów decyzyjnych; 
– wyboru najlepszych działań45. 

                                                 
44 Rozwiązywanie problemów, op. cit., s. 133. 
45 K. Obłój, Mikroszkółka zarządzania, op. cit., s. 142. 

Twórcze 
myślenie 

Realne  
warianty 

Trzy  
warianty 

Alternatywy Wybrane  
rozwiązanie 



 

59 

Cały proces podejmowania decyzji kończy się wdraŜaniem i oceną. Wydaje 
się, Ŝe naleŜy zgodzić się z J. Adairem46, Ŝe wdraŜanie powinno być traktowane 
jako jedna z faz procesu podejmowania decyzji. Realizacja tej fazy pozwala na 
ocenę prawidłowości podjętej decyzji, na gromadzenie doświadczeń przez po-
dejmującego decyzję w celu wykorzystania ich w procesie decyzyjnym dotyczą-
cym podobnych spraw.  

WaŜną rolę w zrozumieniu róŜnych sposobów patrzenia na problem i jego 
implikacje moŜe odgrywać myślenie lateralne. MoŜna spojrzeć na to, co inni ro-
bili w przeszłości, jednocześnie nie lekcewaŜąc pomysłów, które mogą wydawać 
się szalone. Dokonując wstępnego przeglądu rozwiązań, najlepiej zarzucić sieć 
odpowiednio szeroko, tak aby wyciągnąć bogaty połów pomysłów i ścieŜek wy-
boru47. 

Przy ocenie priorytetów i decyzji nie naleŜy spieszyć się z wyborem osta-
tecznego rozwiązania spośród rysujących się opcji, ale spokojnie przeanalizować 
sugestie i  sporządzić  krótką  listę  zawierającą jedynie najbardziej realistyczne 
moŜliwości. KaŜde moŜliwe rozwiązanie wiąŜe się z określonymi konsekwen-
cjami, przy czym niektóre z nich mogą pociągać za sobą dodatkowe trudności. 
Stąd waŜna jest analiza pola siłowego – badanie argumentów „za i przeciw” re-
alizacji danego planu działania, pozwalające ocenić prawdziwe korzyści. Wy-
brane rozwiązanie powinno odpowiadać na pewne kluczowe pytania: Czy ma się 
niezbędne zasoby ludzkie, pieniądze i czas? Czy uzyska się wystarczający zwrot 
z inwestycji? Czy rozwiązanie jest do przyjęcia przez inne podmioty, których 
dotyczy? W tym momencie naleŜy nakreślić48: 

– argumenty, które doprowadziły do określonych wniosków; 
– zestaw kryteriów pozwalający ocenić powodzenie wybranego rozwiąza-

nia; 
– plan działania i plany awaryjne; 
– harmonogram realizacji; 
– zespół, który będzie wdraŜał wybrane rozwiązanie, będzie za nie odpo-

wiedzialny i je zaakceptuje. 
Implementacja rozwiązania oznacza przygotowanie planów działania                

z odpowiednimi terminami wykonania i planami awaryjnymi na wypadek poja-
wienia się nieprzewidzianych okoliczności. Wszelka implementacja wymaga 
stałego nadzoru. Stale naleŜy zadawać sobie następujące pytania49: 

– Czy dotrzymywane są terminy? 
– Czy członkowie zespołu są zadowoleni i czy wewnątrz zespołu oraz 

pomiędzy nim a otoczeniem istnieje sprawna komunikacja? 
– Czy zespół otrzymał jakąś formę wyrazów uznania za swe dokonania? 
– Czy usprawnienia i postęp dają się mierzyć? 
– Czy sytuacja jest poddawana regularnym przeglądom? 

                                                 
46 J. Adair, Podejmowanie decyzji, op. cit., s. 34. 
47 Rozwiązywanie problemów, op. cit., s. 133. 
48 Ibidem, s. 133. 
49 Ibidem, s. 134. 
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Ocena rozwiązania to etap, na którym naleŜy postawić dwa najwaŜniejsze 
pytania: Czy rozwiązanie sprawdziło się w praktyce? Czego moŜna było się na-
uczyć z tego procesu? Wszelkie uzyskane doświadczenie moŜe być cenne w ka-
tegoriach wkładu w proces uczenia się organizacji i jej zasoby wiedzy. NaleŜy 
zapoznać się z efektywnością procesu i jego wyniku, poszukać obszary uspraw-
nień. Właściwe działania implikują pozytywne przesłanie co do umiejętności 
skutecznego rozwiązywania trudnych problemów w organizacji i wdraŜania 
efektywnych rozwiązań50. 

3.3.4. Pułapki decyzyjne 

Sprawdzianem wiedzy menedŜerskiej w zakresie podejmowania decyzji 
moŜe być znajomość kolejnych kroków przy podejmowaniu decyzji, ale równieŜ 
znajomość pułapek decyzyjnych, w które moŜe wpaść decydent.  

Pułapki procesów decyzyjnych mogą odnosić się do zjawiska dysonansu 
poznawczego, iluzji decyzyjnych oraz do syndromu grupowego myślenia 51 . 
Pierwsze dwa rodzaje pułapek czyhają na indywidualnych decydentów, ostatnia 
dotyczy decydentów uczestniczących w grupowych procesach decyzyjnych. 

Znajomość występowania pułapek moŜe w znacznym stopniu wpłynąć na 
podjęcie przez menedŜerów wysiłku unikania pułapek złego decydowania. 
Wszystkie wymienione pułapki występują powszechnie, chociaŜ menedŜerowie 
wynoszą o nich wiedzę ze szkół i praktycznego działania.  

– Pułapka dysonansu poznawczego jest praktycznie nie do uniknięcia. 
Występuje w kaŜdym procesie wyboru spośród dwu wariantów. Przy 
wyborze pierwszego wariantu wprawdzie podkreśla się jego zalety, to 
jednak wady są równieŜ widoczne. W przeciwieństwie do wariantu od-
rzuconego, w którym eksponuje się głównie jego wady, decydent zdaje 
sobie sprawę, Ŝe wariant odrzucony ma równieŜ zalety. Silny decydent, 
o wysokiej samoocenie, potrafiący zebrać informacje o przedmiocie de-
cyzji, potrafi po podjęciu decyzji bronić jej, jednocześnie podwyŜszać 
atrakcyjność podjętej przez siebie decyzji. Osoby o wysokiej samooce-
nie odczuwają mniejszy dysonans w procesie podejmowania decyzji. 
Osoby o niskiej samoocenie, będące pod silnym wpływem pozostałych 
członków grupy decydentów, odczuwają większy dysonans poznawczy.  

– Iluzje to pułapki w procesie decyzyjnym, którym ulegają menedŜero-
wie w procesie podejmowania decyzji. Znane w literaturze52 i występu-
jące w praktyce biznesowej iluzje to: 
o iluzja ekstrapolacji, 
o iluzja optymizmu, 
o iluzja Kolumba, 

                                                 
50 Ibidem, s. 134. 
51 K. Obłój, Mikroszkółka zarządzania, op. cit., s. 187. 
52 Ibidem, s. 187. 
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o iluzja kontroli. 
Iluzja ekstrapolacji polega głównie na przenoszeniu zdarzeń z prze-
szłości w przyszłość. Polega na załoŜeniu, Ŝe przyszłość będzie repliką 
przeszłości. Wielu menedŜerów wpadło w tę pułapkę. ChociaŜby wła-
ściciele „Optimy” – przedsiębiorstwa produkującego maszyny do pisa-
nia. Zakładali oni, Ŝe maszyny do pisania będą potrzebne zawsze. Nie 
przewidzieli inwazji komputerów jako biurowych urządzeń do pisania. 
Nie potrafili zapobiec upadkowi „Optimy”. 
Iluzja optymizmu sprowadza się do tego, Ŝe decydenci podejmując de-
cyzję wierzą w to, Ŝe jeśli innym się udało, to i ich działaniu powinno 
towarzyszyć osiągnięcie sukcesu. Jeśli w branŜy elektronicznej „Sony” 
to potentat, to dlaczego moje przedsiębiorstwo, zajmujące się składa-
niem komputerów ma być pozbawione sukcesu? 
Iluzja Kolumba wynika z dobierania i selekcjonowania informacji. 
Dzisiaj trudno stwierdzić, czy Kolumb celowo dokonał zestawienia da-
nych dotyczących wyprawy z Hiszpanii na Daleki Wschód. Prawdopo-
dobnie dzięki manipulacji danymi dotyczącym długości drogi do poko-
nania uzyskał finansowe poparcie tego przedsięwzięcia przez hiszpańską 
królową. W rzeczywistości droga pokonana przez Kolumba okazała się 
czterokrotnie dłuŜsza w relacji do planowanej. Wielu współczesnych de-
cydentów równieŜ wykorzystuje ten manewr. Nagminnie wykorzysty-
wali go planiści, na wszystkich szczeblach gospodarowania w gospodar-
ce kierowanej centralnie. DąŜyli do wprowadzenia do planu swoich ce-
lów oraz określenia środków do wykonania tych planów. Zaczepienie 
się w planie dawało im gwarancję, Ŝe raz wprowadzone do planu zada-
nie musi znaleźć się równieŜ w planach kontynuowanych. 
Kolejna iluzja dotyczy kontroli. Wielu decydentów uwaŜa, Ŝe jest              
w stanie kontrolować zarówno uczestników, których dotyczą decyzje, 
jak i otoczenie, w którym działają decydenci.  

– Syndrom grupowego myślenia moŜe być powodem bardzo powaŜnej 
pułapki, wynikającej z grupowych procesów decyzyjnych. KaŜda grupa 
jest naraŜona na syndrom grupowego myślenia. Poszczególni członko-
wie grupy (zarządu, rządu) przewaŜnie z respektem odnoszą się do 
wcześniejszych decyzji grupy i dokonanych przez nią wyborów. Próba 
wyraŜenia innej opinii niŜ reprezentuje grupa, szczególnie wtedy gdy 
grupa pracowała dość długo i intensywnie nad wypracowaniem wspól-
nej opinii, wywołuje zawsze reakcję autocenzury u tych, którzy w mię-
dzyczasie spostrzegli, Ŝe myślą inaczej. Wątpiący członek grupy najczę-
ściej zastanawia się nad problemem w aspekcie, czy powinien zmienić 
zdanie. W tym samym czasie pojawia się u niego dylemat trudny do roz-
strzygnięcia: „Czy czasem ja, pojedynczy członek grupy, nie mylę się,              
a oni jako większość mają rację?”. U pozostałych członków grupy mogą 
pojawić się równieŜ wątpliwości. Tylko lęk, Ŝe pozostali członkowie 
grupy mogą wobec nich sformułować zarzuty nielojalności co do wcze-
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śniejszych ustaleń często powstrzymuje ich od wyraŜenia sprzecznych 
opinii z wcześniejszymi ustaleniami grupy.  

Syndrom grupowego myślenia to niesłychanie niebezpieczne zjawisko dla 
kaŜdego rządu, zarządu, rady nadzorczej czy innej grupy ludzi podejmujących 
trudne decyzje pod presją czasu.  

Syndrom grupowego myślenia polega na tym, Ŝe grupa decyzyjna (rząd, za-
rząd, rada nadzorcza) stojąca przed trudnymi, skomplikowanymi wyborami de-
cyzji wytwarza niedojrzałe lub błędne koncepcje działania, następnie tak filtruje 
informacje i blokuje krytykę alternatywnych wariantów, by umocnić daną kon-
cepcję, zrobić z niej jedyną słuszną i dać jej walor niewzruszalności i moralnej 
racji. Skrajnym przejawem grupowego myślenia było zaangaŜowanie się kie-
rownictwa General Motor w sprzedaŜ samochodu Chevrolet Nova w Meksyku, 
do tego stopnia, Ŝe nawet nie przyjęli do wiadomości faktu, iŜ nova po hiszpań-
sku znaczy „nie jeździ”53. 

Syndrom grupowego myślenia pojawiający się przy podejmowaniu decyzji 
jest trudny do wyeliminowania, bo moc, poczucie władzy i bezpieczeństwa, któ-
rą daje grupa, są bardzo lubiane przez decydentów. 

3.3.5. Kilka porad praktycznych do wykorzystania przez  
podejmujących decyzje 

1. MenedŜer nie moŜe odkładać podjęcia decyzji licząc, Ŝe problem sam 
się rozwiąŜe. NaleŜy ją przemyśleć tak wcześnie, jak to moŜliwe, wy-
znaczyć termin jej podjęcia, biorąc pod uwagę czas niezbędny do zgro-
madzenia danych oraz znaczenie samej decyzji. 

2. Nie moŜna ulegać sloganom, Ŝe decyzje powinny być podejmowane 
szybko i Ŝe lepsza jest jakakolwiek decyzja podjęta szybko niŜ Ŝadna. 
KaŜda decyzja wymaga innego czasu do jej podjęcia. Na pewno są de-
cyzje, które moŜna podjąć od razu, inne wymagają głębokich analiz               
i wnikliwych ekspertyz. Oczekiwanie, Ŝe skutki kaŜdej błędnej decyzji 
moŜna naprawić, jest nieuzasadnione. W praktyce zdarza się to bardzo 
rzadko. Przykład menedŜera, który postanowił awansować jedną z pra-
cownic na kierownika działu i oznajmił jej to wobec przyszłych pod-
władnych, a następnie nie dotrzymał słowa, zasługuje na negatywną 
ocenę. Jest to przykład decyzji podjęty zbyt szybko. Pracownica nie do-
czekała się awansu. PrzełoŜony rozmyślił się co do awansowania jej. 
Stało się tak w wyniku przeprowadzonych konsultacji z jej przyszłymi 
podwładnymi i braku z ich strony akceptacji nowego kierownika propo-
nowanego im przez ich wspólnego zwierzchnika. Szybka decyzja                  
o awansie okazała się przedwczesną. Wystarczyło zmienić kolejność po-
stępowania. Najpierw naleŜało przeprowadzić konsultacje z potencjal-
nymi podwładnymi przyszłej pani kierownik, następnie zasięgnąć opinii 

                                                 
53 Ibidem, s. 193. 
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u byłych przełoŜonych pracownicy przewidywanej do awansu. Dopiero 
potem oznajmić decyzję kierownika o awansie pozostałym pracowni-
kom. Miałoby się wtedy pewność, Ŝe błąd w decyzji dotyczącej awansu 
pracownika nie zostałby popełniony. Krzywdę finansową i moralną de-
cyzji podjętej przez menedŜera poniósł pracownik, a przełoŜony nigdy 
nie podjął się jej naprawienia. 

3. Podejmowanie decyzji bez przemyślenia, pod presją otoczenia, zawsze 
jest obarczone ryzykiem. Istnieje w tym przypadku niebezpieczeństwo 
utraty z pola widzenia pełnego obrazu sytuacji. Gdy podejmuje się decy-
zję w pośpiechu, nie ma czasu na przemyślenie prawdopodobnych nega-
tywnych konsekwencji działania. 

4. Samodzielność podejmowania decyzji. Jeśli nawet zdarzy się, Ŝe na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych kierownik szczebla wyŜszego prze-
kaŜe prawo do podejmowania decyzji podwładnym, to i tak odpowie-
dzialność spoczywa na nim jako na kierowniku. Powinno to wyzwolić                
w pracownikach chęć podejmowania decyzji. Kierownik nie powinien 
nigdy uchylać się od odpowiedzialności za decyzje, które podjęli w jego 
imieniu podwładni, ale nie powinien równieŜ przypisywać wyłącznie 
sobie sukcesów, jeśli to jego podwładni podjęli decyzję, która przyniosła 
sukces. 

5. MenedŜerowi do podejmowania decyzji potrzebny jest talent. Talentu              
w przeciwieństwie do wiedzy czy umiejętności nie moŜna się nauczyć. 
Talent moŜe przejawiać się na przykład w wykorzystaniu lateralnego 
myślenia w rozwiązywaniu problemów.  

6. Od wszystkich menedŜerów moŜemy wymagać wiedzy i umiejętności                
w podejmowaniu decyzji. Ale tylko nieliczni pokaŜą, podczas podej-
mowania decyzji, talent w tym obszarze zarządzania. 

7. MenedŜerom potrzebna jest zarówno odwaga, jak i rozwaga przy po-
dejmowaniu decyzji. Szczególnie wtedy, gdy rezultaty podjętych decyzji 
mogą zaszkodzić decydentowi.  

8. KaŜdy popełnia błędy i zdarzają się sytuacje, gdy podejmowane decyzje 
nie mogą sprostać oczekiwaniom. Nie naleŜy ich traktować jako oznak 
niepowodzenia, ale spojrzeć na nie jako na część procesu uczenia. 
Umiejętność niepopełniania dwa razy tego samego błędu, w gruncie rze-
czy, daje rezultat pozytywny. NaleŜy pamiętać, Ŝe trudno jest zawsze 
podejmować decyzje doskonałe. 

Niewątpliwie do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarzą-
dzania potrzebne są wiedza, umiejętności i talent. Podjęte decyzje menedŜerskie, 
a właściwie ich skutki, mogą stanowić podstawę do oceny menedŜera przede 
wszystkim w aspekcie jego przygotowania merytorycznego do wykonywania 
zawodu, a takŜe posiadanych talentów. 
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3.4. Wyznaczanie celów 

Biorąc pod uwagę skuteczne przywództwo i podejmowanie trafnych decy-
zji, nie naleŜy zapominać, Ŝe nakierowane są one między innymi na osiąganie 
krótko- i długookresowych celów organizacji. Doskonale wiadomo, Ŝe ustalanie 
konkretnych celów podnosi ogólną wydajność pracy. Podnoszenie poprzeczki                
w praktyce gwarantuje wyŜszą produktywność. Gdy załoŜymy sobie jakiś cel, to 
zrobimy wszystko, aby go osiągnąć. JednakŜe ustalanie coraz ambitniejszych ce-
lów jest jak kij, który ma dwa końce. Pracownik, któremu nie uda się sprostać 
zbyt wysokim wymaganiom, często jest niezadowolony i wręcz sfrustrowany 
swoim niepowodzeniem, szczególnie gdy koledzy z pracy bez trudu wykonują 
swoje zadania. Z drugiej zaś strony, gdy człowiek osiągnie cel szybciej i łatwiej 
niŜ wcześniej oczekiwał, to automatycznie zwalnia tempo, bo znika niewygodna 
dla niego presja. Obydwa przypadki wymagają czujnej interwencji menedŜera. 
W wielu zawodach niełatwo jest podnosić poprzeczkę celów rocznych o oczko 
wyŜej. Taylorowski ideał pomiaru czasu pracy za pomocą stopera raczej nie 
mógłby być zastosowany w przypadku współczesnej pracy biurowej. Praca             
w dzisiejszych czasach to pojęcie znacznie bardziej złoŜone i nie uda się wyłą-
czyć z niej poszczególnych zadań, ani zmierzyć wydajności ich wykonania54.  

Ustalanie celów musi być procesem regularnym. Temat celów poruszany 
jest raz do roku w trakcie oceny wydajności i zwykle obawiają się go wszyscy 
pracownicy. Zazwyczaj w raporcie pojawia się rubryka zatytułowana „przyszło-
roczne cele” i trzeba ją czymś zapełnić. Automatycznie oznacza to, iŜ w przy-
szłym roku będzie trzeba starać się zrobić więcej aniŜeli w roku, który właśnie 
dobiega końca. WaŜne jest jednak to, aby nowe cele nie wyglądały na przypad-
kowe i aby traktowane były jako nadrzędne w stosunku do najwaŜniejszych za-
dań firmy. Powinny być wspólnie opracowywane w wyniku dyskusji prowadzo-
nych między kierownictwem i pracownikami. Ustalane systematycznie cele, 
stawiające coraz wyŜsze wymagania, są znacznie bardziej efektywne, aniŜeli od-
ległe zamierzenia, często zniechęcające załogę. Konstruktywne ustalanie celów 
jest zadaniem bardzo trudnym55. 

W jaki sposób menedŜer kaŜdego poziomu organizacji moŜe zadecydować, 
czy cele załoŜone przez firmę są odpowiednie? Nie ma Ŝadnych ustalonych za-
sad, na których moŜna polegać, ale kaŜdy przedstawiciel kadry kierowniczej 
moŜe przeprowadzić pewne zdroworozsądkowe testy, które wykaŜą, czy załoŜo-
ne cele są56:  

– zajmujące – a więc czy są w stanie zainteresować ludzi; 

                                                 
54 M. Budman, Podnoszenie poprzeczki: ustalanie skutecznych celów, [w:] Biznes – Zarządzanie 
firmą cz. 1, praca zbior., Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 96. 
55 Ibidem, s. 97. 
56 A.A. Kennedy, Ustalanie celów dla firmy, [w:] Biznes – Zarządzanie firmą cz. 1, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 126. 
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– motywujące – potrafią zachęcić pracowników do włoŜenia dodatkowego 
wysiłku w ich realizację; 

– spójne – mogą być osiągnięte bez konieczności zastosowania rozwiązań 
kompromisowych; 

– osiągalne – moŜliwe do zrealizowania bez nadmiernego wysiłku i zaan-
gaŜowania; 

– charakterystyczne – zakładają osiągnięcie czegoś, co wyróŜni firmę 
wśród firm na rynku; 

– satysfakcjonujące – ich osiągnięcie ma dostarczać osobistej satysfakcji 
wszystkim zaangaŜowanym w ich realizację; 

– trwałe – zdolne przetrwać próbę czasu. 
Istnieją dowody na to, Ŝe w przypadkach, gdy nowe cele zostały wcześniej 

przedyskutowane i odpowiednio opracowane, tak aby były realne do osiągnięcia, 
wpływają one na zwiększenie wydajności. NaleŜy pamiętać, Ŝe stawianie coraz 
ambitniejszych załoŜeń będzie wymagać większego wysiłku ze strony kierow-
nictwa. To właśnie do kierownictwa naleŜy odpowiednie przedstawienie nowych 
zadań. NajwaŜniejszym elementem procesu ustalania nowych celów jest dokład-
ne zrozumienie potrzeb zespołu, jednostki oraz konkretnych zadań. MenedŜero-
wie muszą upewnić się, Ŝe cele są jednocześnie realne i stanowią wyzwanie dla 
pracowników. Nic tak bardzo nie obniŜa motywacji, jak niemoŜność sprostania 
oczekiwaniom, a z drugiej strony nic tak nie motywuje, jak sukces w realizacji 
najtrudniejszego zadania, który przekłada się później na większą pewność siebie 
i wyŜszą wydajność pracy. Efektem wzmocnienia poczucia własnych moŜliwo-
ści będzie sukces i większa elastyczność w angaŜowaniu się w osiąganie coraz 
to nowych i bardziej wymagających celów. Ustalenie nowego, przejrzystego kie-
runku działań, zapewniającego ludziom poczucie gotowości do podjęcia nowych 
wyzwań, nie jest zadaniem łatwym. Wymaga bardzo duŜo rozwagi i umiejętno-
ści inteligentnego przewodzenia57.  

Oto kilka cennych uwag, dotyczących wyznaczania celów58: 
– zapoznajmy się z obecnym obciąŜeniem pracowników i ich odczuciami 

na temat nałoŜonych na nich obowiązków. Bardzo waŜne jest, byśmy 
nie dopuścili do „wypalenia się” i zniechęcenia pracownika, szczegól-
nie, Ŝe zawsze naraŜeni na to są najbardziej ci, którzy pracują najlepiej                 
i najbardziej sumiennie; 

– zawsze przy ustalaniu celów współpracujmy indywidualnie z pracowni-
kiem i starajmy się wyznaczać zadania, które są realne do wykonania, 
ale jednocześnie mogą stanowić dla niego wyzwanie, przez co stają się 
ciekawsze; 

– rozszerzając zakres obowiązków pracowniczych, nie nadawajmy zbyt 
wysokiej rangi zadaniom, które nie są bezpośrednio związane z pracą. 
Jeśli nie uda się osiągnąć tego, co w niej najwaŜniejsze, to cała reszta 
straci znaczenie; 

                                                 
57 M. Budman, Podnoszenie poprzeczki…, op. cit., s. 99. 
58 Ibidem, s. 99. 
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– nie zakładajmy, Ŝe slogany lub co gorsza plakaty motywujące lub fał-
szywe zachęty odniosą jakikolwiek pozytywny skutek. Odzewem na nie 
będzie jedynie cynizm załogi; 

– za pomocą odpowiednich instrukcji i nagród pokaŜmy pracownikom, Ŝe 
obijanie się w pracy nigdy nie będzie akceptowane oraz Ŝe bardzo nam 
zaleŜy na tym, aby wszyscy odczuwali, Ŝe traktuje się ich fair; 

– współpracujmy z całym personelem przy ustalaniu korzystnych dla 
wszystkich harmonogramów i planów obciąŜeń, dzięki którym pracow-
nicy w odpowiedni sposób będą mogli pogodzić pracę z Ŝyciem osobi-
stym;  

– nie Ŝądajmy od ludzi, aby bardziej poświęcali się dla organizacji zanim 
nie upewnimy się, czy im się to opłaci finansowo lub jeśli nie moŜemy 
im zapewnić awansu czy dodatkowego urlopu. 

Organizacji jest potrzebny dobry przywódca i to nie tylko taki, który ma 
słuŜyć przykładem, ale który będzie poświęcał swój czas i umiejętności na 
umacnianie zaangaŜowania pracowników, zachęcanie ich do wydajniejszej pra-
cy i elastyczności w wykonywaniu zadań. Musi umieć z rozwagą wywaŜyć, ja-
kie są moŜliwości ludzi i jak wielkiego poświęcenia moŜna od nich wymagać. 
Nie jest to łatwe, ale czy ktoś kiedyś twierdził, Ŝe kierowanie ludźmi jest zada-
niem łatwym?59 

3.4.1. Zarządzanie przez cele indywidualne (MIO) 

Osiąganie dobrych rezultatów w pracy indywidualnej i zespołowej jest 
niemoŜliwe w przypadku braku świadomości kierunku, w którym się podąŜa               
i powodów działania. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Istnieje duŜa luka po-
między najlepszymi a średnimi praktykami stosowanymi na całym świecie, za-
równo w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Znacząca poprawa tego stanu 
staje się nieodzowna w warunkach współczesnej konkurencji i złoŜonej sytuacji 
rynkowej60. Tu moŜna stosować róŜne praktyki usprawniające, jak na przykład 
zarządzanie przez cele indywidualne. 

W najbardziej podstawowej formie MIO moŜna przedstawić jako aktywne 
określanie i aktualizowanie przez menedŜera celów indywidualnych, które ma 
ułatwić lepsze rozumienie i radzenie sobie z przyszłymi sytuacjami, a takŜe osią-
ganie dzięki nim korzyści. Osiąganie korzyści ma pozytywny wpływ na osobistą 
satysfakcję dzięki takim czynnikom, jak61: 

– świadomość wkładu w rozwój organizacji zatrudniającej menedŜera; 
– wykorzystywanie i rozwój indywidualnych umiejętności; 
– rozwój kariery zawodowej i wiąŜące się z nim uznanie i nagrody; 

                                                 
59 Ibidem, s. 99. 
60 R. Handscombe, Zarządzanie przez cele, [w:] Biznes – Zarządzanie firmą cz. 1, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 46. 
61 Ibidem. 
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– wzrost stopy Ŝyciowej menedŜera i korzystne zmiany w Ŝyciu prywat-
nym w trakcie aktywnej pracy zawodowej, pracy charytatywnej czy po 
przejściu na emeryturę; 

– lepsza jakość zarządzania czasem. 
Większość menedŜerów z pewnością zaakceptowałaby tego typu koncep-

cje. Dla wielu z nich ten sposób podejścia do własnej pracy był zawsze obowią-
zującym modelem, który często przenosili na Ŝycie prywatne nawet po przejściu 
na emeryturę. W rzeczywistości zasady MIO moŜna zastosować w kaŜdej dzie-
dzinie Ŝycia, bez względu na wiek czy status społeczny. MenedŜerowie, nawet 
pracujący niezaleŜnie, nie działają w odosobnieniu. Mogą mieć jednak róŜne wi-
zje, priorytety lub ambicje uzaleŜnione od swego statusu czy pełnionej funkcji. 
Bywa, Ŝe efektem końcowym staje się nie praca zespołowa, a bezproduktywne 
nieporozumienia, frustracja i zniechęcenie. W najlepiej zarządzanych organiza-
cjach problem ten został juŜ dawno zauwaŜony. Starają się zapewnić menedŜe-
rom pewną wspólnotę celów i kierunków działania, a takŜe dbają o to, aby ich 
kariery opierały się na nowych wyzwaniach i jasno określonych zadaniach.             
W gorzej zarządzanych organizacjach menedŜerowie próbują osiągnąć te same 
cele, jednak konieczna w tych przypadkach prostota działania, konsekwencja               
i kreatywność, często przerastają ich moŜliwości62. 

Choć Peter Drucker wydał swą słynną ksiąŜkę The Practice of Management 
w 1954 roku, to zawarte w niej idee, koncepcje i wzorce są nie mniej aktualne 
dzisiaj niŜ 50 lat temu. Drucker połoŜył obowiązujące po dzień dzisiejszy pod-
waliny pod zastosowanie technik MIO w najlepszych praktykach biznesowych63:  

– stała koncentracja na obecnych i przyszłych potrzebach klientów we-
wnętrznych i zewnętrznych; 

– utrzymywanie kierunku działania, opierające się na strategii przedsię-
biorstwa i jego poszczególnych działów. Realizowanie strategii przy 
wykorzystaniu koncepcji MIO i samokontroli. Skupienie uwagi na ob-
szarach kluczowych dla uzyskania dobrych rezultatów; 

– znakomita praca zespołowa w ramach struktur pionowych i poziomych; 
– nagrody współmierne do uzyskiwanych wyników. Osiąganie korzyst-

nych rezultatów jak najwcześniej przy jak najniŜszych kosztach. 
Aby zastosować modele MIO, moŜna skorzystać z formularza przedstawio-

nego poniŜej. 

                                                 
62 Ibidem, s. 46. 
63 Ibidem, s. 47. 
64 Ibidem, s. 48. 

PRZYKŁAD 3.6. 

Najlepsze praktyki z udziałem MIO – w jakim punkcie znajdujesz się 
obecnie?64 
Kwestionariusz przedstawiony w poniŜszej tabeli zawiera podsumowanie naj-
lepszych praktyk. Korzystając z ankiety, moŜna osiągnąć następujące cele: 
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− uznanie wagi stosowania najlepszych praktyk; 
− ocena efektywności najlepszych praktyk, które stosuje się obecnie; 
− określenie obszarów wymagających poprawy. 

NaleŜy dokonać oceny wobec poszczególnych kryteriów, posługując się na-
stępującą punktacją: 

0 – brak dowodów na stosowanie koncepcji; 
1 – koncepcja potwierdzana jedynie słownymi zapewnieniami; 
2 – koncepcja istnieje, ale nie jest zbyt efektywna; 
3 – koncepcja stosowana z wyraźnymi dobrymi skutkami dla firmy; 
4 – uwaŜam, Ŝe juŜ uŜywamy w tej dziedzinie najlepszej praktyki. 

Jednostką organizacyjną moŜe być w tym przypadku cała organizacja, oddział, 
dział czy zespół projektowy. Co według wypełniającego kwestionariusz nale-
Ŝy uczynić w ciągu najbliŜszego roku lub dwóch lat, aby poprawić jakość wła-
snej pracy, pracy zespołu, którym się kieruje i całej organizacji? 
 

Ja i członkowie mojego zespołu… Ocena 
1. Mamy pełne zrozumienie strategii, priorytetów, głównych ce-
lów i struktury organizacji. 

 

2. W pełni  rozumiemy oczekiwania względem naszej jednostki 
organizacyjnej w kontekście jej misji, obszarów kluczowych dla 
uzyskania najlepszych rezultatów i ściśle określonych celów. 

 

3. Jesteśmy gotowi dawać i otrzymywać wsparcie innych jedno-
stek organizacyjnych w osiąganiu załoŜonych celów. 

 

4. Dysponujemy zintegrowaną deklaracją celów osobistych na 
najbliŜsze 6, 12 i 18 miesięcy, która obowiązuje wszystkich 
członków zespołu. 

 

5. Konsekwentnie realizowaliśmy załoŜone cele w ciągu ostatnich 
trzech lat. 

 

6. Dysponujemy odpowiednimi źródłami informacji ułatwiających 
określanie pojawiających się korzyści i potencjalnych źródeł ry-
zyka. 

 

7. Odbywamy planowane i nieplanowane spotkania zespołowe              
i indywidualne* w celu określenia postępu prac, redukcji stopnia 
ryzyka i aktualizacji celów.  
(*spotkania indywidualne oznaczają Twoje spotkania z bezpośrednim przełoŜo-
nym lub z poszczególnymi członkami zespołu) 

 

8. Dysponujemy programem rozwoju osobistego, który zapewnia 
nam dostęp do wiedzy, umiejętności, doświadczenia i uprawnień 
niezbędnych w osiąganiu celów indywidualnych i zespołowych. 

 

9. Odbywamy  coroczną  sesję oceny wyników  pracy opartą na 
obiektywnych i uczciwych kryteriach. 

 

10. Mamy system premii, który w sposób obiektywny i uczciwy 
odzwierciedla uzyskiwane wyniki. 
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Praktyczne wskazówki: 

− naleŜy stosować zasady MIO, aby menedŜerowie lepiej rozumieli i ra-
dzili sobie z przyszłymi sytuacjami, a takŜe umieli czerpać z nich korzy-
ści; 

− zarządzanie systemem MIO powinno być w rękach działów liniowych,         
a nie finansowych i HR; 

− wyŜsza kadra menedŜerska ma odgrywać rolę mentorów, a nie super-
gwiazd; 

− dla kaŜdego menedŜera w kaŜdym dziale naleŜy stworzyć zestaw celów, 
które byłyby konkretne, określone ilościowo, realistyczne i dające się 
zmierzyć; 

− naleŜy stworzyć ambitne cele poparte rygorystycznym planem działania 
i analizą ryzyka, których osiąganie będzie odpowiednio nagradzane; 

− naleŜy połączyć zaplanowane cele z budŜetem, aby na ich realizację do-
stępne były odpowiednie środki. 

3.4.2. Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności  

Biorąc pod uwagę pracę w zespole, naleŜy opanować umiejętność delego-
wania. W delegowaniu nie chodzi o przydzielanie zadań innym dlatego, Ŝe nie 
moŜemy się nimi zająć sami. Chodzi o wykonanie określonej pracy i o zachęce-
nie ludzi do opanowania nowych umiejętności, lepsze wykorzystanie ich moŜli-
wości65.  

Jednym z najlepszych sposobów na budowanie wśród pracowników poczu-
cia zaufania i odpowiedzialności jest dzielenie się z nimi wiedzą. Dostarczanie 
członkom zespołów potrzebnych informacji umoŜliwia im podejmowanie wła-
ściwych decyzji. Oznacza czasem ujawnianie informacji, która moŜe być po-
strzegana jako poufna, bo zawiera zastrzeŜone dane. Dzielenie się z pracowni-
kami dokładnymi66 informacjami jest wyrazem zaufania wobec nich i daje im 
poczucie wspólnego zaangaŜowania. Dzięki temu mogą myśleć bardziej global-
nie o organizacji i wzajemnych relacjach poszczególnych grup, zasobów i ce-
lów. Dostęp do informacji umoŜliwiających im uzyskanie obrazu całości spra-
wia, Ŝe lepiej rozumieją wartość wkładu ich pracy dla organizacji, a takŜe 
wpływ, jaki ich zachowanie wywiera na inne aspekty jej funkcjonowania. 
Wszystko to prowadzi do odpowiedzialnego, powiązanego z celami spoŜytko-
wania wiedzy, doświadczenia i motywacji pracowników67.  

Kolejną korzyścią wynikającą z dzielenia się wiedzą z pracownikami jest 
wzrost poziomu zaufania w organizacji. Typowe organizacje w kwestii wzajem-
nego zaufania zazwyczaj przypominają pustynię. Pracownicy nie ufają menedŜe-

                                                 
65 Jak delegować bez wyrzutów sumienia?, [w:] Biznes – planowanie kariery, praca zbior., Wyd. 
PWN, Warszawa 2007, s. 125. 
66 K. Blanchard, Przywództwo wyŜszego stopnia, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 63. 
67 Ibidem, s. 64. 
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rom, a menedŜerowie nie ufają podwładnym. Konsekwencją takiego stanu rze-
czy jest ogromna strata energii, jaką ludzie wydatkują, Ŝeby chronić się przed 
innymi. Dzielenie się wiedzą jest naprawdę waŜne, nawet gdy wiadomości są 
złe. Jeśli nie podjęto Ŝadnej decyzji, trzeba podzielić się informacjami o tym, co 
stanowi przedmiot dyskusji i potencjalnych decyzji68.  

Jednym ze skuteczniejszych sposobów dzielenia się wiedzą jest uczenie się 
w organizacji – kluczowy element funkcjonowania wydajnych organizacji. Mo-
wa tu o czymś więcej niŜ samo zdobywanie informacji; w rzeczywistości ozna-
cza to wyciąganie wniosków z danej informacji i zastosowanie uzyskanej w ten 
sposób wiedzy w nowych sytuacjach. W efektywnych organizacjach poszukuje 
się wiedzy równieŜ o wewnętrznej wydajności. Błędy i niepowodzenia są trak-
towane jako waŜne dane, poniewaŜ mogą potencjalnie przyczynić się kiedyś do 
przełomu w funkcjonowaniu organizacji. Pracownicy efektywnych organizacji 
dokonują transferu wiedzy poprzez zachęcanie do dialogu, zadawania pytań             
i dyskusji. Jest to sprzeczne ze zwyczajami panującymi w tradycyjnych organi-
zacjach, w których pracownicy skrzętnie gromadzą informacje mogące posłuŜyć 
im potem jako źródła władzy i ochrony przed innymi. Natomiast w efektywnych 
organizacjach ułatwia się dostęp do informacji. Panuje przeświadczenie, Ŝe jeśli 
dane nie są dostępne albo trudno je odzyskać, pracownicy nie będą mogli się 
uczyć efektywnie i nie wykorzystają nadarzających się okazji. Tworzy się więc 
struktury, takie jak zespoły międzyfunkcyjne, uczące pracowników transferu 
zdobytej wiedzy, bo dzielenie się wiedzą ma decydujące znaczenie dla sukcesu 
organizacji69.  

Pracownicy w miarę określania własnej autonomii, wynikającej z dzielenia 
się wiedzą i elastycznych granic, muszą jednocześnie odchodzić od uzaleŜnienia 
od hierarchii organizacyjnej. Jasno sprecyzowane reguły i oparcie, którego źró-
dłem była hierarchia, powinny zastąpić samosterowne jednostki oraz zespoły 
wyŜszego poziomu – wyspecjalizowane, interaktywne grupy charakteryzujące 
się rozwiniętymi umiejętnościami samozarządzania70.  

Zasady delegowania 

Delegowanie nie ułatwia spraw, lecz pozwala pracować sprawniej i sku-
teczniej. Stanowi bardziej interaktywną metodę pracy z zespołem, obejmuje 
udzielanie instrukcji, szkolenie i rozwój. Kiedy widać wyraźnie, Ŝe niektórzy 
pracownicy, zwłaszcza nowi, powinni się rozwijać, albo Ŝe pracownik w sposób 
oczywisty dysponuje kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania danego zadania 
– naleŜy pomyśleć o delegowaniu. Zaczynać naleŜy od zadań rutynowych, ad-
ministracyjnych, które zabierają nam zbyt wiele czasu. NaleŜy dokonać ich 
przeglądu i delegować tak wiele, jak się da. MoŜna dalej delegować projekty, 
które z powodzeniem mogą być prowadzone jednoosobowo. Będzie to dobry 

                                                 
68 Ibidem, s. 65. 
69 Ibidem, s. 66. 
70 Ibidem, s. 70. 
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sprawdzian zdolności wybranej osoby do zarządzania i koordynowania róŜnych 
zadań. NaleŜy delegować zadania na kogoś, kto moŜe z łatwością je wykonać –         
i jeśli to moŜliwe – kogoś, kto ma do nich szczególne predyspozycje. Nie naleŜy 
delegować zadań niemoŜliwych, którym nie podołali inni i które z pewnością 
mogą się okazać negatywnym doświadczeniem. Dobrym rozwiązaniem moŜe 
być sprawdzenie pracownika podczas małych zadań, w których moŜe pokazać, 
co potrafi, upewnić się, Ŝe pracownik podejmie powierzone mu zadania – ale nie 
naleŜy nadmiernie obciąŜać ludzi najbardziej wydajnych. Delegowane zadania 
naleŜy rozkładać na moŜliwie duŜą liczbę osób: szczególnie skomplikowane 
niech wykonują wspólnie dwie lub trzy osoby bądź zespół. 

Praktyczne porady – krok po kroku 

Bądź pozytywny 

Myśl pozytywnie: masz prawo delegować i jesteś do tego zmuszony. Za 
pierwszym razem nie uzyskasz stuprocentowego sukcesu, ale w miarę nabiera-
nia doświadczenia wyniki powinny się poprawić. Bądź bardzo stanowczy, a je-
Ŝeli musisz pogłębić swe umiejętności na polu asertywności, rozwaŜ uczestnic-
two w stosownym kursie lub lekturę jednej z wielu ksiąŜek na ten temat. Pozy-
tywne podejście da pracownikom zaufanie do własnych moŜliwości, powinni 
zresztą mieć równieŜ poczucie, Ŝe w nich wierzysz. Oczekując sprawności od 
osoby, na którą delegujesz, sam powinieneś być dobrze zorganizowany. JeŜeli 
brak jest ogólnego planu, trudno będzie rozpoznać, zaplanować i ocenić delego-
waną pracę. Dobrze się przygotuj do rozmowy z tym, komu powierzasz zadania. 
Oceń zadanie i podejmij decyzję o niezbędnym zakresie odpowiedzialności. 
Systematycznie oceniaj i notuj jego realizację. 

Omów zadania, które będą podlegały delegowaniu 

W trakcie spotkania z osobą lub osobami, na które zamierzasz delegować 
część pracy, omów szczegółowo, a takŜe wnikliwie zadania oraz moŜliwe pro-
blemy i wyjaśnij, czego oczekujesz. Podstawowe znaczenie ma wyznaczanie lu-
dziom dokładnych celów, ale naleŜy ich zachęcać, aby sami je wyszukiwali. 
Muszą rozumieć, dlaczego wykonują dane zadanie i jak jest ono powiązane              
z pracą zespołu. Poproś o przedstawienie ich podejścia do sprawy, omów plan 
działania i zakres potrzebnej pracy71. 

Wyznacz cele i zaoferuj pomoc, jeśli będzie potrzebna 

NaleŜy wyznaczać cele do realizacji, a terminy wpisywać do kalendarza. 
Podsumuj podjęte uzgodnienia i zanotuj je, tak aby kaŜdy jasno wiedział, co ma 
robić. Licząc na to, Ŝe dana osoba wykaŜe w powierzonej roli duŜy potencjał 
twórczy, moŜemy ją wypróbować, świadomie formułując zadania w sposób wie-
loznaczny. JeŜeli jednak zadanie jest pilne i decydujące dla całości pracy zespo-

                                                 
71 Jak delegować bez wyrzutów sumienia…, op. cit., s. 126. 
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łu, musimy być bardzo konkretni. Zakres pomocy ofiarowanej i udzielonej zale-
Ŝy w duŜej mierze od samego pracownika i naszych relacji. W pierwszym etapie 
współpracujemy i pewne zadania wykonujemy razem. NaleŜy zachęcać pracow-
nika, aby w razie kłopotów zwracał się do ciebie – powinieneś być dostępny, 
choć waŜne jest, byś miał takŜe czas dla siebie. JeŜeli pracownik musi coś z tobą 
sprawdzić, spróbuj zrobić to szybko. Nie wtrącaj się i nie krytykuj, jeśli sprawy 
idą zgodnie z planem. Niezwykle waŜne jest monitorowanie realizacji – łatwo 
zapomnieć o zadaniu i przypomnieć sobie o nim dopiero, gdy zapadnie termin,            
a wszystko, co mogło pójść nie tak – poszło nie tak. Planując, starajmy się prze-
widzieć niezbędny czas na przegląd postępów. JeŜeli oczekujemy, Ŝe mogą się 
pojawić dalsze problemy, a o niczym takim nie słychać, naleŜy sprawdzić z pra-
cownikiem i potwierdzić, Ŝe wszystko idzie jak naleŜy. Zaplanujmy rutynowe 
spotkania i wykaŜmy elastyczność, modyfikujmy terminy i cele w zmieniają-
cych się warunkach. 

Oceń wykonanie zadania 

Kiedy zadanie zostanie wykonane, doceń wykonawcę i oceń sposób wyko-
nania. JeŜeli było to związane z poszerzeniem jego obowiązków, dopilnuj, Ŝeby 
został za to uczciwie nagrodzony. Z drugiej strony moŜesz tu mieć pewne ogra-
niczenia, dlatego nie powinieneś obiecywać nagród, których nie moŜesz dać. 
Pamiętaj, Ŝe sam rozwój jest nagrodą. Rozwój kariery moŜna omówić z pracow-
nikiem w ramach okresowych ocen, ze szczególnym uwzględnieniem wyników 
delegowanych zadań. JeŜeli dana osoba zawiodła, omów z nią tę sytuację, 
znajdź przyczyny niepowodzenia i staraj się rozwiązywać problemy w przyszło-
ści72.  

3.5. Praca w zespole 

Jak wiadomo, przywództwo wiąŜe się ze współpracą z ludźmi, zachęcaniem 
ich do zwiększania efektywności pracy, budowaniem aspiracji i chęci samoro-
zwoju. Kierować moŜna ludźmi całej organizacji bądź jednego oddziału czy 
działu. W przypadku prac projektowych bądź wyjątkowych zadań niezbędna jest 
praca w zespole, czasem złoŜonym z pracowników z róŜnych działów, którzy się 
nie znają, czy teŜ z udziałem specjalistów z zewnątrz. Jak zatem sprawić, by 
grupa ludzi stała się zespołem i osiągnęła wyznaczone cele? Jaka jest rola lidera 
i jego wkład w sukces zespołu? 

                                                 
72 Ibidem, s. 127. 
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3.5.1. Istota zespołu 

Aby stwierdzić, czy grupa, w której się pracuje, jest prawdziwym zespołem, 
naleŜy zadać sobie jedno podstawowe pytanie: Czy wszyscy członkowie mojej 
grupy mają choć jeden wspólny cel, który moŜe zostać osiągnięty jedynie 
wspólnym wysiłkiem nas wszystkich? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to wspomnia-
na grupa jest zespołem. Wspólnota celów odróŜnia zespół od grupy. MoŜna na-
leŜeć jednocześnie do wielu zespołów zadaniowych73.  

Specjalne wymagania, korzyści, jak równieŜ zagroŜenia towarzyszące pracy 
zespołowej ujawniają się natychmiast, gdy pojawia się co najmniej jeden wspól-
ny cel, wymagający połączenia wysiłków wszystkich członków zespołu. Dzieje 
się tak dlatego, Ŝe cel lub cele muszą być rozumiane dokładnie w taki sam spo-
sób przez wszystkich członków zespołu, a połączone wysiłki wymagają koordy-
nacji. Tak więc ryzyko towarzyszące komunikacji i interakcji na wysokim po-
ziomie wzrasta wprost proporcjonalnie do korzyści płynących z pomyślnego 
współdziałania i współpracy74. 

Rozpoznanie kolejnych etapów rozwoju, przez które przechodzi kaŜdy ze-
spół, pomaga zorientować się, jakie cechy są wspólne dla wszystkich zespołów, 
niezaleŜnie od tego, czym się zajmują. KaŜda grupa ludzi dochodzi do wniosku, 
Ŝe ma jeden wspólny cel, zaczyna się wokół niego organizować. Najpierw trzeba 
jednak określić i ustalić pewne podstawowe relacje między ludźmi. Jak wykazu-
ją badania, proces kształtowania powiązań da się podzielić na kilka w pełni 
przewidywalnych etapów. Przedstawia je tabela 3.1.75 

TABELA 3.1. 
Cykl Ŝycia zespołu 

                                                 
73 A. Hardingham, Praca w zespole, Wyd. PETIT, Warszawa 1999, s. 9. 
74 Ibidem, s. 10. 
75 Ibidem, s. 11. 
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Zespół: 
- jest „nie rozwinięty” 
- „formuje się” 
- skoncentrowany jest na podziale 
ról 

Sygnały rozpoznawcze: 
- przesadna grzeczność 
- zakłopotanie 
- entuzjazm 
- sztywna komunikacja  
- nastrój miesiąca miodowego 
- niewielkie osiągnięcia w pracy 

E
ta

p 
2 

Zespół: 
- „eksperymentuje” 
- przeŜywa wewnętrzne burze 
- skupia się na tym, „jak układa się 
współpraca” 

Sygnały rozpoznawcze: 
- konflikty 
- Ŝywe debaty i dyskusje 
- próby róŜnych metod pracy zespołowej 
- pierwsze osiągnięcia 
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Źródło: A. Hardingham, Praca w zespole, Wyd. PETIT, Warszawa 1999, s. 12. 

3.5.2. Budowanie zespołu 

Problem z terminem „praca zespołowa” polega na tym, Ŝe stało się ono zbyt 
popularne i dlatego straciło na ostrości. Osoba uwaŜana za dobrą w pracy zespo-
łowej to zbyt często ktoś, kto wpasowuje się w grupę i unika kłopotów. Często 
uwaŜa się, Ŝe idealne zachowanie polega na zgadzaniu się z decyzjami większo-
ści i okazywaniu chęci robienia wszystkiego, czego się wymaga. Jednak gdyby 
kaŜdy zachowywał się w ten sposób moŜna by wątpić, czy zespół będzie sku-
tecznie działał. KaŜdemu zainteresowanemu problemem efektywnej pracy ze-
społowej naleŜałoby doradzić, aby raczej zaczynał od badania pracy niŜ zespołu. 
Przede wszystkim, czy dana praca wymaga zespołu? Jest wiele czynności po-
wtarzalnych nie wymagających kwalifikacji oraz czynności specjalistycznych, 
które najlepiej wykonuje się w pojedynkę. Zgrupowanie osób pracujących w ten 
sposób w zespół powoduje ryzyko pojawienia się dwóch negatywnych zjawisk: 
obniŜenia się jednostkowej wydajności i naruszenia ich prywatności. Tego ro-
dzaju inŜynieria społeczna jest być moŜe zgodna z panującą kulturą pracy, ale 
trudno dostrzec tu jakąkolwiek inną korzyść. Oczywiście moŜna by argumento-
wać, Ŝe izolowani pracownicy potrzebują w swej pracy wymiaru społecznego. 
Jeśli byłoby to prawdą, to wynikałoby stąd, Ŝe osoby zaangaŜowane do takich 
prac są źle umiejscowione. Introwertycy potrzebują pracy odpowiedniej dla in-
trowertyków, natomiast ekstrawertycy – pracy dostosowanej do ekstrawerty-
ków76.  

Pomyślne budowanie zespołu sprzyja77: 
– koordynacji wysiłków jednostek przy wykonywaniu skomplikowanego 

zadania, 
– jak najlepszemu spoŜytkowaniu kompetencji i wiedzy kaŜdego z człon-

ków zespołu, które inaczej mogłyby być niewykorzystane, 

                                                 
76 M. Belbin, Budowanie dobrego zespołu, [w:] Biznes – Zarządzanie firmą cz. 2, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 68. 
77 Pomyślne budowanie zespołu, [w:] Biznes – Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbior., Wyd. 
PWN, Warszawa 2007, s. 142. 
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– zwiększeniu i podtrzymywaniu motywacji i zaufania, gdyŜ poszczególni 
członkowie zespołu odczuwają wsparcie i zainteresowanie, 

– wzajemnej wymianie pomysłów między członkami zespołu, rozwiązy-
waniu problemów i znajdywaniu odpowiednich sposobów posuwania 
spraw naprzód, 

– przełamywaniu barier w komunikowaniu się oraz w unikaniu niezdro-
wej konkurencji, rywalizacji i „walki o punkty”, 

– podnoszeniu poziomu indywidualnego i zbiorowego upełnomocnienia, 
– zastosowaniu takich sposobów podejścia, jak kompleksowe zarządzanie 

jakością, zarządzanie metodą „Just in time”, programy opieki nad klien-
tami oraz inwestowanie w ludzi, 

– zaangaŜowaniu w wykonywane zadanie i uwaŜaniu go za swoje. 
W pewnych okolicznościach zespoły mogą być rozwiązaniem nieodpo-

wiednim. Na przykład mogą nie pasować do kultur organizacyjnych, w których 
obowiązują sztywne struktury podporządkowania lub ściśle ustalone procedury 
pracy. Podejście zespołowe moŜe nie być odpowiednie, zwłaszcza78: 

– tam, gdzie jedna osoba dysponuje całą wiedzą, kompetencjami i zaso-
bami, aby wykonywać pracę niezaleŜnie i samodzielnie, 

– wtedy, kiedy nie ma prawdziwego wspólnego celu, a grupę niesłusznie 
nazywa się zespołem. 

PoniŜej znajduje się kilka cennych wskazówek przy budowaniu zespołu. 
1. Zadecyduj, czy zespół jest Ci naprawdę potrzebny. MoŜe być tak, Ŝe 

wykwalifikowana osoba, pracująca w pojedynkę i mająca odpowiednie 
wsparcie, wykona zadanie sprawniej niŜ grupa przekształcona w zespół. 
Zastanów się, czy do wykonania zadania potrzebujesz szerokiego zakre-
su kompetencji i doświadczenia, podziału obciąŜenia pracą, burzy mó-
zgów i rozwiązywania problemów. Jeśli tak, to najlepszym rozwiąza-
niem będzie stworzenie zespołu. 

2. Ustal, jakie masz cele i jakie umiejętności są potrzebne do ich osią-
gnięcia. Musisz mieć zdecydowane zdanie na temat szeroko pojętego 
wyniku projektu. Określ kwalifikacje techniczne i umiejętności pracy 
zespołowej, jakie są potrzebne i zbierz osoby o takich kwalifikacjach                   
i umiejętnościach. NiezaleŜnie od tego, jaki personel jest dostępny, za-
sadniczą sprawą jest wybranie ludzi o określonych predyspozycjach, ta-
kich jak: umiejętność pracy zespołowej, odpowiednie cechy osobowości 
i kwalifikacje fachowe79. 

                                                 
78 Ibidem, s. 142. 
79 Ibidem, s. 142-143. 
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3. Zaplanuj strategię budowania zespołu. Na początku poświęć czas na 
stworzenie właściwej struktury operacyjnej, tak aby zespół mógł dosko-
nalić się i rozwijać. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę róŜne sprawy, ta-
kie jak: 
– atmosfera zaufania, w której błędy i niepowodzenia traktuje się jako 

doświadczenia napotykane w trakcie uczenia się, a nie jako powód do 
stawiania zarzutów, 

– swobodny dopływ informacji do tych wszystkich, którzy muszą inte-
grować swoją pracę z celami organizacji, 

– szkolenie w zakresie umiejętności komunikowania się, relacji inter-
personalnych i zdolności negocjacyjnych oraz trening w radzeniu so-
bie z wymaganymi zadaniami i przyjmowanie odpowiedzialności za 
ich wykonanie, 

– odpowiednia ilość czasu nie tylko na regularne spotkania, ale i na 
działania koordynacyjne, pogłębianie przemyśleń i staranne spraw-
dzanie postępów w pracy, 

– cele, które dobrze rozumieją wszyscy członkowie zespołu; coraz czę-
ściej polega to na angaŜowaniu ich w ustalanie celów, a nie na ich 
narzucaniu zespołowi, 

– informacje zwrotne koncentrujące się na aspektach pozytywnych i na 
proponowaniu sposobów przezwycięŜania aspektów negatywnych – 
członkowie zespołu muszą wiedzieć, czy robią coś dobrze oraz czy               
i gdzie moŜna dokonywać ulepszeń80. 

4. Zbierz wszystkich członków zespołu. W początkowym etapie waŜne 
jest, aby nie próbować samodzielnie rozwiązywać problemu, z którym 
mamy do czynienia. Celem wstępnego spotkania powinno być rozpo-
częcie tworzenia z grupy zespołu. NaleŜy omówić i uzgodnić wyniki, 
jakie ma osiągnąć zespół. Wskazać wspólne cele i upewnić się, Ŝe kaŜdy 
wie, w jaki sposób moŜe się przyczynić do sukcesu zespołu, jakie jest 
jego miejsce w harmonogramie pracy nad projektem i jak waŜny jest je-
go udział w osiągnięciu powodzenia. 

5. Zbadaj i ustal podstawowe zasady działania. Potrzebne będzie: 
– otwarte i szczere komunikowanie się: wszyscy członkowie zespołu 

muszą czuć, Ŝe mogą swobodnie mówić co myślą, bez obawy, urazy 
czy gniewu, 

– słuchanie innych, łącznie z tymi, których głosy są w mniejszości lub 
którzy mają skrajne opinie, 

– uzgodnienie, jaki sposób podejmowania decyzji, przekazywania po-
leceń i informacji i inne sposoby postępowania zastosuje się w czasie 
istnienia zespołu. 

6. Ustal, jakie są mocne strony poszczególnych członków zespołu. Do-
kładnie zbadaj mocne strony poszczególnych jednostek, tak aby zespół 

                                                 
80 Ibidem, s. 143. 
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jako całość mógł odnosić korzyści ze wszystkich dostępnych kwalifika-
cji i kompetencji. Zastanów się nad ściągnięciem kogoś mającego do-
świadczenie w budowaniu zespołów, aby Ci pomógł w początkowych 
fazach, zwłaszcza jeśli zadanie zespołu jest bardzo waŜne. 

7. Zostań członkiem zespołu. Twoją rolą jest bycie członkiem zespołu,             
a nie po prostu jego szefem. Podkreślaj, Ŝe kaŜdy w zespole ma do ode-
grania waŜną rolę, a tobie akurat przypadła rola przywódcy. Bądź wzo-
rem i stale skutecznie komunikuj się ze wszystkimi członkami zespołu,             
a zwłaszcza słuchaj ich. PoŜyteczne moŜe być załoŜenie pewnej płynno-
ści ról, a przy tym wprowadzenie elastyczności relacji pracowniczych, 
ale w taki sposób, aby członkowie zespołu nie przestawali koncentrować 
się na swoich mocnych stronach lub przypisanych im celach. Sprawny 
przywódca moŜe zadecydować, Ŝe kierowanie projektem tymczasowo 
zleci innemu członkowi zespołu, jeśli potrzebne są jakieś szczególne 
kwalifikacje. 

8. Sprawdzaj cele. Regularnie sprawdzaj cele zespołu, aby upewnić się, Ŝe 
członkowie zespołu nadal koncentrują się na wykonywaniu tego, co za-
mierzono, zarówno indywidualnie, jak i jako cały zespół. 

9. Starannie zaplanuj czas zebrań. Zebrania bez istotnego tematu to czy-
sta udręka, ale jeśli organizuje się je zbyt rzadko, projekt – i zespół – 
moŜe tracić na znaczeniu81. Zbieraj zespół regularnie, ale wtedy, kiedy 
masz konkretny cel82: 
– stworzenie okazji do zapytania: „jak nam idzie”, 
– dokonanie przeglądu postępów w pracy, 
– przemyślenie sposobu pracy zespołu. 
Jeśli z przeglądu wyniknie, Ŝe są jakieś opóźnienia albo problemy, za-
planuj i wykonaj odpowiednie działania oraz zastosuj środki zaradcze. 

10. RozwiąŜ zespół. Kiedy zespół wykona swoje zadania, potwierdź zakoń-
czenie jego działania. Dokonaj ostatecznego przeglądu, aby stwierdzić, 
czy zespół osiągnął cele i oceń jego pracę. Jego członkowie powinni się 
nauczyć, co będzie moŜna ulepszyć i ile skorzystać, kiedy następnym 
razem zaangaŜują się w takie przedsięwzięcie. Jeśli osiągnięto wszystkie 
cele, zespół moŜna rozwiązać83. 

 
 
 
 
 

                                                 
81 Ibidem, s. 143. 
82 Ibidem, s. 144. 
83 Ibidem. 
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TABELA 3.2. 
Praktyczne wskazówki dotyczące budowy zespołów 

Źródło: Pomyślne budowanie zespołu, [w:] Biznes – Zarządzenie zasobami ludzkimi, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 144. 

3.5.3. Poczucie przynaleŜności do zespołu 

Jeśli zastanawiamy się nad swoją przynaleŜnością do zespołu i jakie ma on 
osiągnąć cele, zazwyczaj stawiamy sobie pytanie, jaki jest związek zamierzo-
nych działań z pracą, którą podejmujemy. NiezaleŜnie od tego czy jesteśmy kie-
rownikiem zespołu, czy tylko jego członkiem, nasze odczucia na temat własnego 
zespołu są bezcennym barometrem jego funkcjonowania. 

− Czy czujesz się dumny, Ŝe naleŜysz do tego zespołu? 
− Czy lubisz spotkania twojego zespołu? 
− Czy wierzysz w zdolność osiągania przez ten zespół celów? 
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyŜszych pytań brzmi „nie”, moŜna 

starać się postawić szczegółową diagnozę, aby zidentyfikować przyczyny.               
W tym celu moŜna skorzystać z proponowanych dalej schematów84. 
                                                 
84 A. Hardingham, Praca w zespole, op. cit., s. 14. 

NaleŜy: 
– ustalić, czy zespół rzeczywiście jest 

potrzebny, 
– poświęcić czas i wziąć na siebie 

obowiązki związane z zarządzaniem, 
rozwojem i działaniem zespołu i uła-
twianiem mu pracy, 

– po zorganizowaniu zespołu ustalić 
wspólne cele, zadania i kryteria po-
wodzenia zadania, projektu lub pro-
cesu, 

– regularnie wyjaśniać, kto ma co ro-
bić, w jakim terminie i jaki jest 
udział kaŜdej osoby w wykonywaniu 
zadań zespołu, 

– pamiętać o tym, Ŝe osoba kierująca 
zespołem nie moŜe zaliczać jego 
sukcesu na własne konto, 

– swobodnie komunikować się ze 
wszystkimi członkami zespołu, 

– prowadzić zebrania zespołu tak, aby 
kaŜdy mógł się wypowiedzieć i czuł 
się zaangaŜowany w podejmowanie 
decyzji i planowanie, 

– rozwiąŜ zespół, kiedy juŜ osiągnął 
swoje cele. 

Nie naleŜy: 
– spodziewać się, Ŝe nowy zespół od 

pierwszego dnia ruszy pełną parą – 
zespół to odrębny byt, tak jak nowy 
pracownik, którego trzeba wprowa-
dzić w projekt i doskonalić, 

– dominować, nawet nieumyślnie czy 
nieświadomie, 

– sprawować tak rygorystycznej kontro-
li menedŜerskiej, Ŝe tłumi to kreatyw-
ność, 

– pozwalać jednostkom na przypisywa-
nie sobie osiągnięć zespołu, 

– pozwalać zespołowi na demonstrowa-
nie swojej wyjątkowości, gdyŜ w ten 
sposób odsuwa się od innych części 
organizacji. 
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Rozumienie własnego zespołu 

Z kim, jeśli w ogóle, mój zespół konkuruje? 

Czy mój zespół konkuruje z innymi? 
Czy te konkurujące zespoły naleŜą do tego samego przedsiębiorstwa, czy teŜ są 
spoza niego? 
Jakie są korzyści ze współzawodnictwa? 
Jakie są jego wady? 
Czy ze strony mojego zespołu istnieje ryzyko nieuczciwej konkurencji? 
Czy w ostatecznym rozrachunku dla mojego zespołu waŜniejsze jest współza-
wodnictwo i wygrywanie, czy współpraca z innymi zespołami? 
Czy w naszym zespole konieczny jest dokładny podział ról? 

W jakim stopniu realizacja celów zespołu zaleŜy od ścisłej współpracy kilku  
jego członków? 
W jakim stopniu interakcje, wymiana informacji i współpraca członków zespołu 
muszą być planowane, z góry określone i dopracowywane? Czy kiedy są nie-
formalne i spontaniczne, zespołowi równieŜ udaje się osiągać cele? 
Czy kaŜdy z członków zespołu moŜe wypełnić kaŜdą rolę, czy teŜ jest pewna 
liczba ról „specjalistycznych”? 
Czy moŜesz sobie wyobrazić zamianę ról pomiędzy członkami zespołu? 
Jak bardzo nasz zespół przypomina rodzinę? 

Jak wysoko ceni się w zespole lojalność? 
Jakie są koszty uboczne lojalności? 
Czy wielkość i skład zespołu są raz na zawsze ustalone? 
Czy ludzie odczuwają konieczność przynaleŜności do więcej niŜ jednego zespo-
łu? 
Jak wielka część zespołu pracuje w niepełnym wymiarze? 
Jak istotny udział w pracach zespołu mają osoby pracujące w niepełnym wymia-
rze? 
Czy z faktu angaŜowania „gości” i tymczasowych pracowników wynika dla  
zespołu jakaś szczególna korzyść? 
Czy istnieje ryzyko strat dla zespołu, jeśli informacje o jego pracy przedostaną 
się na zewnątrz? Czy działalność zespołu powinna być chroniona tajemnicą? 
Czy ludzie są nazbyt chętni lub za mało chętni do uczestnictwa w pracach  
innych zespołów? 
Jak długo ludzie prawdopodobnie pozostaną członkami tego zespołu? 
Jakie korzyści płyną z faktu długotrwałego uczestnictwa ludzi w jednym zes-
pole? 
Jakie są wady takiej sytuacji? 
Źródło: A. Hardingham, Praca w zespole, Wyd. PETIT, Warszawa 1999, s. 15. 
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Schemat diagnozowania problemów zespołu 

Pytania na temat celów 

Dlaczego ten zespół został utworzony? 
Czym się zajmuje? 
Jaki jest jego nadrzędny cel? 
Jakie są jego najwaŜniejsze wyznaczniki sukcesu? 
Jakie są jego priorytety? 
Na jaką informację z zewnątrz musi reagować? 
Co powinno się zmienić w rezultacie działania tego zespołu? 
Jaki najlepszy wynik ten zespół moŜe osiągnąć? 
Jakie złe konsekwencje pociągnęłaby za sobą poraŜka tego zespołu? 
W jaki sposób ten zespół moŜe przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa? 
W jaki sposób ten zespół moŜe przyczynić się do poraŜki przedsiębiorstwa? 
Pytania na temat osiągnięć 

Jak dotychczas zespół radził sobie z wyznaczonymi mu zadaniami? 
Dlaczego tak sądzisz? 
Co powinien jeszcze poprawić? 
Czy osiągnie wszystkie swoje cele w zamierzonym czasie? 
Z którym celem poradzi sobie najlepiej? Dlaczego? 
Który cel wydaje się najbardziej zagroŜony? Dlaczego? 
Czy jest prawdopodobne, Ŝe zespół osiągnie więcej, niŜ na początku planowano? 
W jaki sposób? Dlaczego? 
Co moŜe się wydarzyć w przyszłości wewnątrz zespołu, co uniemoŜliwi dalsze 
dokonania? 
Jakie warunki zewnętrzne mogą utrudnić lub uniemoŜliwić dalsze dokonania? 
Czy zespół będzie zdolny przeciwstawić się tego rodzaju trudnościom i w dalszym 
ciągu skutecznie działać? Dlaczego tak/dlaczego nie? 
Co wśród osiągnięć zespołu podoba ci się najbardziej? 
Co (jeśli cokolwiek) musiałoby się zmienić, abyś zyskał/a całkowitą pewność, 
Ŝe zespół osiągnie sukces? 
Pytania na temat uczuć 

Generalnie rzecz biorąc, czy podoba ci się praca w tym zespole? 
Co ci się w nim podoba? 
Co ci się w nim nie podoba? 
Co musiałoby się zmienić, Ŝeby podobało ci się bardziej? 
Co najbardziej cię irytuje i niepokoi? 
Kiedy czujesz się najbardziej usatysfakcjonowany lub szczęśliwy? 
Czy od czasu powstania zespołu twoje uczucia się zmieniły? W jaki sposób? 
Czy chciałbyś/abyś odejść z tego zespołu? Dlaczego tak/dlaczego nie? 
Czy z poszczególnymi członkami zespołu szczególnie lubisz pracować? Dlaczego? 
Czy z poszczególnymi członkami zespołu szczególnie nie lubisz pracować? Dla-
czego? 
Czy czujesz się doceniany/a jako członek zespołu? Dlaczego ta/dlaczego nie? 
Źródło: A. Hardingham, Praca w zespole, Wyd. PETIT, Warszawa 1999, s. 16-17. 
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3.5.4. Czy jestem urodzonym graczem zespołowym? 

Niektórym ludziom łatwiej niŜ innym przychodzi wdroŜenie się do pracy              
w zespole. Ludzie o podejściu indywidualistycznym wolą sami czuwać nad ca-
łym zadaniem, od początku do końca, ograniczając do minimum wszelkie inte-
rakcje. Ludziom skłonnym do rywalizacji trudno poświęcić własne, indywidual-
ne cele na rzecz celów zespołowych. Z kolei osobom o umysłowości decyzyjnej 
(przyzwyczajonym podejmować szybkie decyzje) trudno wytrzymać długie dys-
kusje i spory w poszukiwaniu konsensusu. Jest jednak kilka cech, które charak-
teryzują „urodzonego gracza zespołowego”. Są to85: 

– chęć dzielenia się okazją i zasługami, 
– komunikatywność, otwartość, bezpośredniość, 
– umiejętność pozyskiwania sympatii. 
Niewielu jest ludzi całkowicie pozbawionych tych cech. Większość potrafi 

się nimi wykazać choćby w minimalnym stopniu pod warunkiem, Ŝe znajdzie się 
we właściwym zespole: dobrze prowadzonym, o wyraźnie wyznaczonych celach 
i skutecznych metodach pracy, wśród ludzi godnych respektu i zaufania. Jed-
nakŜe bardziej interesujące od analizowania cech naturalnych graczy zespoło-
wych jest badanie róŜnic osobowości pomiędzy członkami zespołu, odmiennych 
wkładów, jakie wnoszą w jego pracę oraz tego, jak z połączenia zupełnie róŜ-
nych stylów powstaje zespół, a więc o wiele więcej niŜ tylko suma poszczegól-
nych części. To, w jaki sposób ludzie podchodzą do problemów, jak podejmują 
decyzje, jak dokonują wyboru, jak decydują o wadze i sposobie uŜycia informa-
cji – to wszystko są składniki „sposobu myślenia”. Decyduje o tym, czy nasza 
obecność w zespole wpłynie na jego kreatywność i sposób podejmowania decy-
zji. MoŜe się okazać, Ŝe konflikty w zespole są wynikiem róŜnych perspektyw. 
MoŜna nauczyć się wyciągać korzyści z atutów swojego sposobu myślenia oraz 
– poznając go lepiej – znajdywać moŜliwości porozumienia z innymi członkami 
zespołu86. Do zidentyfikowania sposobów myślenia słuŜy ankieta. 

PoniŜsza ankieta oparta jest na słynnej teorii typów psychologicznych Jun-
ga oraz na opracowanej na jej podstawie „Systematyce Typów Osobowości My-
ersa-Briggsa”. Powinna ona pomóc uświadomić sobie, dlaczego sprawny zespół 
podejmuje lepsze decyzje niŜ pojedynczy człowiek: dysponuje o wiele szerszą 
perspektywą spojrzenia oraz potencjałem wielu moŜliwych podejść do kaŜdego 
zagadnienia.  

Podstawą ankiety są cztery pytania na temat sposobu myślenia, odpowiada-
jące czterem istotnym źródłom róŜnic pomiędzy ludźmi: 

– Czy mój sposób myślenia jest nastawiony na działanie, czy na refleksję? 
– Czy podstawą mojego myślenia są fakty, czy idee? 
– Czy w moim myśleniu kieruję się logiką, czy wartościami? 
– Czy mój sposób myślenia jest kierowany, czy spontaniczny? 

                                                 
85 Ibidem, s. 40. 
86 Ibidem, s. 41. 
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Aby wśród przedstawionych par moŜliwości znaleźć te, które odpowiadają 
nam, naleŜy zaznaczyć stwierdzenia odnoszące się do naszego sposobu myśle-
nia. Następnie podsumować wyniki dla kaŜdej pary. NaleŜy równieŜ pamiętać, 
Ŝe niekoniecznie we wszystkich czterech parach musimy naleŜeć do jednej stro-
ny. 

Po zidentyfikowaniu cech charakterystycznych dla swojego sposobu my-
ślenia, naleŜy przyjrzeć się wszystkim stwierdzeniom. Czy potrafimy wskazać         
w swoim zespole kogoś, kto jest naszym dokładnym przeciwieństwem, w ra-
mach którejkolwiek z par? W jaki sposób moglibyście współpracować, łącząc 
swoje siły?87 

Ankieta na temat sposobu myślenia 

                                                 
87 Ibidem, s. 41-42. 

Działanie Refleksja 
� Lubię zebrania. � Lubię dokładnie przemyśleć kaŜ-

de zagadnienie, zanim wygłoszę 
swoją opinię. 

� Lubię przedyskutować z kimś moje 
pomysły. 

� Na zebraniach często w ogóle się 
nie odzywam. 

� Z licznych dyskusji czerpię energię 
i pomysły. 

� Tłumaczenie ludziom róŜnych 
rzeczy i wysłuchiwanie cudzych 
opinii bywa dla mnie skrajnie mę-
czące. 

� Na ogół bywam jednym z najbar-
dziej aktywnych uczestników dysku-
sji. 

� Najpierw sam staram się znaleźć 
rozwiązanie, dopiero potem angaŜu-
ję innych. 

� Mój sposób myślenia zazwyczaj 
nie stanowi dla innych tajemnicy. 

� Ludzie często pytają mnie, jak 
doszedłem do swoich wniosków. 

� Przerwy ani zmiany sytuacji nie 
przeszkadzają mi. 

� UwaŜam, Ŝe podejmowanie dzia-
łań, zanim się wszystko dokładnie 
przemyśli, jest zawsze pochopne. 

� Często pierwszy przedstawiam 
opinię. 

� Zawsze ostatni wypowiadam 
swój komentarz na dany temat. 

� Często zastanawiam się, czy na ze-
braniu nie mówiłem za duŜo. 

� Czasami mam wraŜenie, Ŝe lu-
dzie nie są świadomi, jak wiele na-
mysłu kosztowało mnie podjęcie tej 
decyzji. 

� Lubię poznawać pomysły innych 
ludzi, a takŜe ich reakcje na moje pro-
pozycje. 

� Czasami z nikim się nie konsultu-
ję przed podjęciem decyzji. 

� Bezsensowne wydaje mi się po-
święcanie czasu na myślenie zamiast 
działanie. 

� Lubię mieć świadomość, Ŝe do-
brze przemyślałem to, co chcę po-
wiedzieć. 
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Fakty Idee 
� Jestem znany z pragmatycznego 
podejścia. 

� Jestem znany jako człowiek pełen 
pomysłów. 

� Często uświadamiam innym realia 
sytuacji. 

� Wolę widzieć obraz całości niŜ 
zastanawiać się nad szczegółami. 

� Pomysły z kapelusza wzięte potra-
fią wyprowadzić mnie z równowagi. 

� Ludzie często komentują mój en-
tuzjazm. 

� UwaŜam, Ŝe ludzie często przy-
wiązują zbyt małą wagę do faktów. 

� Łatwo przychodzi mi znajdywa-
nie powiązań pomiędzy sytuacjami             
i faktami. Potrafię układać je w sche-
maty. 

� Często to ja na zebraniach przypo-
minam innym o istotnych szczegółach. 

� Lubię poznawać nowe pomysły                
i koncepcje. 

� Domagam się od ludzi, aby przed-
stawili mi, krok po kroku, swoje ro-
zumowanie. 

� UwaŜam, Ŝe często dobrze jest 
zapomnieć o ograniczeniach i puścić 
wodze fantazji. 

� Lubię poznać kaŜdy argument do 
samego końca, by zyskać pewność, 
czy sprawdzi się w praktyce. 

� Męczą mnie ludzie, którym trze-
ba wszystko dokładnie wytłuma-
czyć. 

� UwaŜam, Ŝe naleŜy brać pod uwa-
gę precedensy oraz rozwiązania, które 
sprawdziły się w przeszłości. 

� Często zastanawiam się nad no-
wymi moŜliwościami. 

� UwaŜam, Ŝe z przeszłości moŜna 
się wiele nauczyć. 

� Czasami daję się zaskoczyć przez 
fakty lub szczegóły. 

� O wiele bardziej przekonują mnie 
fakty niŜ inspirująca rozmowa. 

� Nudzi mnie konieczność anali-
zowania przeszłości i teraźniejszo-
ści. 

 � UwaŜam, Ŝe wiele okazji do po-
zytywnych zmian marnuje się bez-
powrotnie przez ludzi szukających 
dziury w całym. 

 
Logika 

 
Wartości 

� Potrafię zdobyć się na spory dys-
tans, kiedy przychodzi do podejmo-
wania decyzji. 

� W sposób naturalny biorę pod 
uwagę ludzkie aspekty zagadnień. 

� Ludzie widzą we mnie człowieka 
logicznie myślącego. 

� Myślę, Ŝe serce i dusza są nie 
mniej istotne niŜ logika myślenia. 

� Czasami nieświadomie ranię ludzi, 
próbując jedynie uzyskać prawidłową 
odpowiedź. 

� Mój własny system wartości czę-
sto wpływa na moje podejście do 
danego problemu. 

� UwaŜam, Ŝe rozmowa, dyskusja                  
i wszelkiego rodzaju wyzwania są ko-
niecznym testem dla kaŜdego pomysłu 
czy propozycji. 

� Źle się czuję w grupie, w której 
są konflikty i sprzeczności opinii. 



 

84 

� UwaŜam, Ŝe waŜniejsze jest podję-
cie rozsądnej decyzji niŜ wtajemni-
czanie ludzi w szczegóły. 

� UwaŜam, Ŝe przy podejmowaniu 
decyzji niezwykle istotne jest za-
pewnienie sobie zaangaŜowania in-
nych ludzi. 

� Kiedy działam pod presją czasu lub 
warunków, na pierwszym planie sta-
wiam pracę; z ludźmi potrafię wtedy 
postępować ostro. 

� UwaŜam, Ŝe zaufanie ludzi jest 
nie mniej istotne niŜ świadomość, Ŝe 
ma się rację. 

� UwaŜam, Ŝe emocje przeszkadzają 
w podejmowaniu trafnych decyzji. 

� Zwracam uwagę na uczucia i sys-
tem wartości innych ludzi. 

� Generalnie nie dopuszczam do te-
go, Ŝeby moje poglądy i odczucia 
wpływały na podejmowane decyzje. 

� Kiedy działam pod presją, świa-
domość harmonii i przynaleŜności 
staje się dla mnie jeszcze waŜniejsza 
niŜ zwykle. 

� UwaŜam, Ŝe podstawą decyzji                
o podjęciu jakiegoś działania musi być 
zawsze logiczna analiza wszystkich za 
i przeciw. 

� Bez najmniejszego wysiłku ze 
swojej strony potrafię nawiązywać 
kontakty z innymi ludźmi. 

� Mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, Ŝe im większa presja dzia-
łania, tym bardziej racjonalnie potrafię 
myśleć. 
 

� UwaŜam, Ŝe miłosierdzie jest 
waŜniejsze od sprawiedliwości. 

Konieczność Spontaniczność 
� Bardzo często to ja ustalam porzą-
dek zebrań. 

� Nie mam nic przeciwko znajdy-
waniu rozwiązań na poczekaniu. 
Nawet bardzo mi to odpowiada. 

� Jestem znany z przestrzegania ter-
minów. 

� UwaŜam, Ŝe naleŜy zachować 
otwartość umysłu jak najdłuŜej. 

� UwaŜam, Ŝe naleŜy planować                
z wyprzedzeniem i tego planu się 
trzymać, chyba Ŝe ktoś przedstawi 
ewidentny dowód na konieczność 
zmian. 

� Czasami dyskusja tak mnie wcią-
gnie, Ŝe zapominam, w jakiej spra-
wie mieliśmy podjąć decyzję. 

� Tracę cierpliwość na zebraniach, 
na których brak zdecydowania. 

� UwaŜam, Ŝe bardzo wiele pro-
blemów wynika z nadmiaru decyzji. 

� Zawsze staram się, aby wszyscy 
byli dokładnie poinformowani, kto co 
ma zrobić i w jakim terminie. 

� Czasami czuję się zmuszony do 
podejmowania decyzji na chybcika. 

� Lubię widzieć naprzód, Ŝeby się 
odpowiednio przygotować. 

� Jestem otwarty na nowe oczeki-
wania i nowe informacje. 

� Myślę, Ŝe często waŜniejsze jest to, 
czy w ogóle podejmie się decyzję, niŜ 
czy podejmie się decyzję właściwą. 

� Nudzi mnie przewidywanie, co 
moŜe się zdarzyć. 
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Źródło: A. Hardingham, Praca w zespole, Wyd. PETIT, Warszawa 1999, s. 42-46. 

3.5.5. Role w zespole – test Mereditha Belbina 

Niniejsza ankieta oparta jest na pracy Mereditha Belbina i jego współpra-
cowników, którzy przeprowadzili wiele badań w tym zakresie. Badania dr. Bel-
bina oparte były na eksperymentach prowadzonych w Management College 
Henley oraz na badaniach poszczególnych przypadków w przemyśle. Wykazały 
one, Ŝe mając daną odpowiednią wiedzę na temat ludzkich charakterów i zdol-
ności, moŜna przewidzieć działalność tego zespołu w kategoriach sukcesu bądź 
niepowodzenia. 
 
Wskazówki: Na kaŜde zagadnienie przypada 10 punktów. NaleŜy rozdzielić je 

w sposób, który według Ciebie najlepiej opisuje Twoje zachowanie. Punkty te 

mogą być rozdzielone pomiędzy kilka zdań, a w przypadkach ekstremalnych 

moŜesz rozdzielić je na wszystkie zdania lub przydzielić 10 punktów na jedno 

zdanie. Zapisz punkty w tabeli. 

 

1. Co, według mnie, mogę wnieść do zespołu? 
(a) Sądzę, Ŝe mogę szybko dostrzec i wykorzystać nowe moŜliwości. 
(b) Potrafię dobrze współpracować z wieloma typami ludzi. 
(c) Tworzenie pomysłów jest jedną z moich zalet. 
(d) Moja zdolność polega na łatwości wciągania ludzi, jeśli tylko odkryję, 

Ŝe mogą oni wnieść coś wartościowego w pracę zespołu. 
(e) Moja zdolność do wykończenia rozpoczętej pracy wpływa silnie na 

efektywność tej pracy. 
(f) Jestem gotów stawić czoła czasowej niepopularności, jeśli tylko prowa-

dzi ona do pozytywnych wyników. 
(g) Jestem szybki w wyczuciu co zadziała w znanej mi sytuacji. 
(h) Mogę oferować uzasadniony sposób alternatywnego postępowania bez 

wprowadzania zaburzeń lub krzywd. 

2. Jeśli miałbym słabe strony w pracy zespołowej, to mogłyby to być: 
(a) Nie jestem spokojny zanim zebrania nie są dobrze zorganizowane, kon-

trolowane i ogólnie dobrze prowadzone. 

� Często to właśnie ja staram się 
przyspieszyć bieg dyskusji i doprowa-
dzić szybciej do wniosków. 

� Czasem świadomie zwlekam, 
przeczuwając, Ŝe moŜe zdarzyć się 
coś, co całkowicie zmieni obraz. 

� Pracuję w sposób zaplanowany                  
i metodyczny. 

� O wiele bardziej lubię proces do-
chodzenia do decyzji niŜ samo jej 
podejmowanie. 

� Czasami, kiedy juŜ podejmę decy-
zję, odmawiam uczestnictwa w jakiej-
kolwiek dyskusji 

� Lubię robić wszystko na ostatnią 
chwilę 
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(b) Mam inklinacje do bycia zbyt szczodrym dla ludzi, którzy reprezentują 
słuszny punkt widzenia, ale bez jego właściwego przeglądu. 

(c) Mam tendencje do gadulstwa podczas rozwaŜania nowych pomysłów. 
(d) Moje obiektywne spojrzenie sprawia, Ŝe trudno mi entuzjastycznie                  

i chętnie dołączyć do kolegów. 
(e) Jestem czasem odbierany jako silny i autorytatywny, jeśli jest potrzeba 

zrobienia czegoś. 
(f) Sprawia mi kłopot prowadzenie grupy, poniewaŜ jestem zbyt silnie re-

agujący na atmosferę w zespole. 
(g) Mam skłonności do zbytniego zaangaŜowania się w pomysły i stąd do 

utraty kontroli nad tym, co się dzieje. 
(h) Moi koledzy postrzegają mnie jako osobę niepotrzebnie martwiącą się 

szczegółami i moŜliwością, Ŝe coś moŜe się nie udać. 

3. Kiedy angaŜuję się w działalność z innymi ludźmi: 
(a) Mam skłonność do wpływania na ludzi bez naciskania na nich. 
(b) Moja ogólna czujność chroni przed nieuwaŜnymi błędami i przeocze-

niami. 
(c) Jestem gotów namawiać do podjęcia akcji tak, aby zebranie nie było 

stratą czasu lub aby nie stracić z oczu głównych celów. 
(d) MoŜna na mnie liczyć, jeśli chodzi o nowe pomysły. 
(e) Jestem zawsze gotów podeprzeć dobrą sugestię dla wspólnego interesu. 
(f) Jestem chętny do wyszukiwania ostatnich nowości w pomysłach. 
(g) Wierzę, Ŝe moja zdolność do chłodnej oceny jest aprobowana przez in-

nych. 
(h) MoŜna na mnie polegać w kwestii dopilnowania, Ŝe cała niezbędna pra-

ca jest zorganizowana. 

4. Moje charakterystyczne podejście do pracy grupowej jest następujące: 
(a) Mam cichą chęć lepszego poznania moich kolegów. 
(b) Nie jestem niechętny wypróbowaniu poglądów innych lub zachowaniu 

moich poglądów w mniejszości. 
(c) Potrafię zazwyczaj znaleźć argumenty na odparcie niemądrej propozy-

cji. 
(d) Sądzę, Ŝe mam talent do wdraŜania pomysłów, których plan został zaak-

ceptowany do realizacji. 
(d) Mam tendencje do unikania oczywistego i do wyskakiwania z czymś 

niespodziewanym. 
(f) Wnoszę perfekcjonizm do kaŜdej podjętej pracy zespołowej. 
(g) Jestem gotów do wykorzystania moich kontaktów poza grupą. 
(h) Będąc zainteresowanym wszystkimi pomysłami, nie waham się, skoro 

raz decyzja została podjęta. 

5. Jestem usatysfakcjonowany z pracy, poniewaŜ: 
(a) Lubię analizować sytuacje i oszacowywać wszystkie moŜliwości. 
(b) Interesuję się znalezieniem praktycznych rozwiązań problemów. 
(c) Lubię czuć, Ŝe wpływam wydajnie na dobre wzajemne stosunki. 



 

87 

(d) Mam duŜy wpływ na podejmowanie decyzji. 
(e) Mogę spotkać ludzi, którzy mogą wnieść coś nowego. 
(f) Potrafię spowodować, Ŝe ludzie zgodzą się na podjęcie potrzebnej akcji. 
(g) Czuję się dobrze, jeśli mogę poświęcić zadaniu pełną uwagę. 
(h) Lubię znaleźć działalność pobudzającą moją wyobraźnię. 

6. Jeśli niespodziewanie dostanę trudne zadanie do wykonania w ograniczonym 
czasie i z nieznaną mi grupą ludzi: 
(a) Będę się czuł jak zepchnięty do kąta w celu wypracowania wyjścia                 

z impasu, zanim wypracuję sobie sposób postępowania. 
(b) Będę gotów do współpracy z osobą, która wykaŜe najbardziej pozytyw-

ne podejście, choćby nie wiem jak było to trudne. 
(c) Znajdę sposób na zredukowanie rozmiarów zadania poprzez ustalenie, 

co mogą zrobić poszczególne osoby. 
(d) Moje naturalne poczucie odpowiedzialności za sprawę pomoŜe mi za-

pewnić, Ŝe nie zostaniemy w tyle za planem. 
(e) Wierzę, Ŝe zachowam spokój i uruchomię moje zdolności do logicznego 

myślenia. 
(f) Zapewnię stałość celów pomimo napięć. 
(g) Będę przygotowany na przyjęcie przewodnictwa w grupie, jeśli 
 dostrzegę brak postępów w pracy. 
(h) Sprowokuję dyskusję w celu stymulowania nowych pomysłów i wpro-

wadzenia ich w czyn. 

7. Odnośnie problemów, jakim podlegam pracując w grupie: 
(a) Jestem skłonny wykazać swoją niecierpliwość wobec tych, którzy 

wstrzymują postęp. 
(b) Inni mogą mnie krytykować za zbytnią analityczność i niewystarczającą 

intuicję. 
(c) Moja potrzeba upewnienia się, Ŝe praca jest właściwie wykonywana 

moŜe wstrzymywać postęp. 
(d) Mam tendencje do szybkiego znudzenia się i polegania na jednym lub 

dwóch osobach motywujących mnie. 
(e) Mam trudności z rozpoczęciem pracy, zanim jej cele nie zostaną wyja-

śnione. 
(f) Mam trudności z wyjaśnieniem złoŜonych zagadnień. 
(g) Mam świadomość, Ŝe wymagam od innych rzeczy, których sam nie po-

trafię zrobić. 
(h) Waham się bronić swojego zdania, jeśli mam przeciw sobie opozycję. 

 
TERAZ PRZEJDŹ DO TABLICY, ABY ZANOTOWAĆ  

W NIEJ PUNKTY 
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KARTA ANALIZY KWESTIONARIUSZA SAMOOCENY 

 

NaleŜy przenieść punkty z poprzedniej tabeli, wprowadzając je kolejnymi 
zagadnieniami do tej tabeli, a następnie dodać punkty w kaŜdej kolumnie w celu 
uzyskania całkowitego rozkładu punktów na role zespołowe. 

 

ROLE LUDZI PRZYDANYCH W ZESPOLE 

SEKCJA 
WYBÓR 

a b c d e f g h 

I         
II         
III         
IV         
V         
VI         
VII         

SEKCJA CW CH SH PL RI ME TW CF 
I G d f C a h b E 
II A b e G c d f H 
III H a c D f g e B 
IV D h b E g c a F 
V B f d H e a c G 
VI F c g A h e b D 
VII E g a F d b h C 

RAZEM         

Typ roli Charakterystyka Cechy pozytywne Słabe punkty 

Pracownik firmy  
(Company Worker) 

CW 

Konserwatywny, 
obowiązkowy, 
przewidujący 

Zdolności organi-
zacyjne, praktycz-
ność i zdrowy roz-
sądek, zdyscypli-

nowanie, pracowi-
tość 

Brak elastyczności, 
niechęć do nie-

sprawdzonych po-
mysłów 

Prezes  
(Chairman) 

CH 

Spokojny, pewny 
siebie 

Zdolność przyj-
mowania i postę-

powania bez 
uprzedzeń z 

wszystkimi mogą-
cymi coś wnieść w 
meritum sprawy. 

Silne poczucie ce-
lowości 

Jest jedynie prze-
ciętny w katego-
riach intelektu i 
uzdolnień twór-

czych 
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3.6. Budowanie zaangaŜowania  

Bez zaangaŜowania ludzi nie są moŜliwe jakiekolwiek zmiany. W przypad-
ku gmin dotyczy to dwóch sytuacji: 

– budowania zaangaŜowania w sprawy gminy, podczas sesji rady gminy              
i późniejszych działań z niej wynikających; 

Manipulator 
(Shaper) SH 

Dominujący, dy-
namiczny, towa-

rzyski 

Pęd i gotowość do 
zwalczania inercji, 
nieskuteczności, 

samozadowolenia 
spowodowanego 
oszukiwaniem sa-

mego siebie 

Skłonność do pro-
wokowania, iryta-
cji; niecierpliwość 

Innowator (Plant) 
PL 

Indywidualista, 
powaŜny, nieorto-

doksyny 

Geniusz, wyobraź-
nia, inteligencja, 

wiedza 

Buja w obłokach, 
jest skłonny do nie-

zwaŜania na cele 
praktyczne i utarte 
sposoby postępo-

wania 

Analityk-
Poszukiwacz  
(Resource-

Inwestigalor) 
RI 

Ekstrawertyk, en-
tuzjasta, ciekawski, 

komunikatywny 

Zdolność do kon-
taktów z ludźmi         
i wyszukiwania 
wszystkiego, co 

nowe. Zdolność re-
agowania na wy-

zwania 

Skłonność utraty 
zainteresowania, 

gdy mija pierwsza 
fascynacja ("sło-

miany zapał") 

Krytyczny Sędzia 
(Monitor-

Ewaluater) 
ME 

Stateczny, rozwaŜ-
ny, nie wykazujący 
emocji, dyskretny, 

rzeczowy 

Zdolność osądu, 
roztropność, kon-

sekwencja i logicz-
ność w myśleniu 

Brak zdolności do 
inspirowania i mo-
tywowania innych 

Członek Zespołu 
(Team Worker) 

TW 

Towarzyski, raczej 
łagodny, skromny i 
wraŜliwy. PrzeŜy-

wa za innych 

Umiejętność dosto-
sowywania się do 
ludzi i sytuacji, 

przyczynia się do 
wytworzenia "du-

cha zespołu" 

Niezdecydowanie 
w warunkach kry-

tycznych 

Konsekwentny re-
alizator zadania 

(Completer-
Finisher) 

CF 

Staranny, uporząd-
kowany, rzetelny, 
troszczący się o 

wynik. Dokonuje 
rzeczy do końca 

Zdolność kończe-
nia zadania (posta-
wienia kropki nad 

"i"). Perfekcjonizm 

Skłonność do 
przejmowania się 
detalami. Niechęć 
do "wypuszczenia 
spraw z własnych 

rąk" 
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– budowania zaangaŜowania pracowników urzędu gminy w sprawy, któ-
rymi się zajmują. 

Z jednej strony zaangaŜowanie moŜna budować poprzez system motywacji 
zewnętrznej, jednak działania takie tylko wtedy przynoszą skutek, gdy taka mo-
tywacja zewnętrzna występuje. Jeśli jej zabraknie, zaangaŜowanie równieŜ za-
czyna słabnąć. 

Jednak znacznie mniej kosztownym i trwalszym rozwiązaniem jest budo-
wanie zaangaŜowania poprzez zaufanie, współuczestnictwo i otwartą komunika-
cję. Dotyczy to zarówno sytuacji związanych z sesjami rady gminy, jak i spra-
wowaniem władzy kierowniczej w urzędzie gminy. 

Bardzo waŜne jest, aby wójt na bieŜąco informował radnych i pracowników 
o planowanych w gminie (urzędzie gminy) posunięciach. Buduje to zaufanie, 
którego brak moŜe być przyczyną fiaska.  

Zaufanie do ludzi w wielu gminach praktycznie nie istnieje. W gminach, 
gdzie na sesjach rady gminy praktykuje się nadal skrajny podział władzy,                    
a w urzędach gminy występuje duŜy podział wewnętrzny, dominuje myślenie 
logiczno-racjonalne, co bezpośrednio łączy się z nieufnością do innych. Często 
nadmiar kontroli i podejrzliwość wytwarza taką mentalność, która w końcu 
przeszkadza we wdraŜaniu zmian w gminie (urzędzie gminy) i odnoszeniu ja-
kichkolwiek sukcesów.  

Ludzie mają z natury motywację do pracy, ale wydaje się, Ŝe w wielu gmi-
nach jest ona w jakiejś części marnotrawiona. Chęć osiągania najlepszych rezul-
tatów jest zazwyczaj blokowana przez sprzeczne cele, zbyt autorytarnie działa-
jących wójtów lub niektórych radnych, struktury hierarchiczne czy teŜ skompli-
kowane procedury. A bariery te powodują wysokie koszty. Ludzie ograniczają 
się wtedy do własnych zadań, a ich zwierzchnicy chcą mieć „wszystko pod kon-
trolą”. W ten sposób powstaje błędne koło, które moŜe być jedynie wtedy bez-
problemowe dla gminy, dopóki realizuje ona stosunkowo mocno ustrukturalizo-
wane zadania. Kontrola łączy się ponadto z nakładami czasu, natomiast zaufanie 

PRZYKŁAD 3.7. 

Gdy w urzędzie gminy pojawia się wójt, wszyscy pracownicy zaczynają się 
dziwnie zachowywać. Przestają otwarcie ze sobą rozmawiać, wymieniają tyko 
zdawkowe informacje szybko mijając się na korytarzu lub wykonując ukrad-
kowe telefony. KaŜdy chce wiedzieć, w jakim nastroju jest dzisiaj wójt. Po-
wszechnie wiadomo bowiem, Ŝe gdy przyjeŜdŜa on w złym humorze, z reguły 
obrywa się któremuś z pracowników. Trudno teŜ wskazać konkretny powód 
takiej sytuacji. 

Skutek jest taki, Ŝe wójt wzbudza powszechny popłoch. Nikt nie komunikuje 
się w sposób otwarty, a cała energia idzie na to, by mu nie podpaść, a jeszcze 
lepiej – zejść z drogi w odpowiednim momencie. Kilku dobrych pracowników 
postanowiło poszukać pracy gdzie indziej. 
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to pewna postawa, która przynosi równieŜ bezpośrednie korzyści ekonomiczne. 
Ponadto jeśli radni (pracownicy) otrzymają pewien kredyt zaufania, to poprawia 
się ich nastawienie do wójta, a dzięki temu maleje ryzyko, Ŝe naduŜyją przyzna-
nego im zakresu swobody lub będą aktywnie przeciwstawiać się zmianie. 

MoŜna zatem mówić o tzw. sprawowaniu władzy samorządowej przez za-
ufanie. Na zaufanie to wpływają bardzo drobne aspekty i, przede wszystkim, 
otwarta i rzetelna informacja, a pierwsze kroki na rzecz poprawy zaufania naleŜą 
do wójta. Trzeba przy tym mieć na uwadze, Ŝe zaufanie powiększa się stopnio-
wo, zaś nieufność powstaje nagle. Trzy podstawowe warunki zaufania to wiary-
godność, Ŝyczliwość i pomoc oraz przestrzeganie zasad etycznych.  

Budowanie zaufania w gminach, które ma sprzyjać wdraŜaniu zmian, musi 
opierać się na dwóch istotnych zasadach: 

1.  Budowanie zaufania jest długofalowym procesem, a nic nie jest trudniej-
sze od zmiany utrwalonych nastawień. 

2.  Działania powinny być uzaleŜnione od „stopnia dojrzałości rad-
nych/pracowników”.  

Za pomocą róŜnych instrumentów diagnozowania moŜliwe jest określenie 
kultury organizacyjnej panującej podczas sesji rady gminy (w urzędzie gminy) 
według skali sięgającej od silnej nieufności do wyraźnego zaufania w stosun-
kach między wójtem a radnymi (wójtem a pracownikami).  

NajwyŜszym poziomem zarządzania przez zaufanie jest tzw. empowerment. 
Empowerment pozwala na tworzenie „unikalnej” gminy (urzędu gminy). Staje 
się on wtedy źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Łączy on płaszczyznę 
organizacyjną (empowerment organizacyjny) z płaszczyzną psychologiczną, in-
dywidualną kaŜdego pracownika i właśnie na tym polega jego siła i wyjątko-
wość. 

PRZYKŁAD 3.8. 

Wójt  gminy ABC zawsze stawiał na swoich pracowników. Od pierwszego 
dnia, gdy ktoś zostawał zatrudniony w urzędzie, aktywnie uczestniczył w wielu 
róŜnych projektach i przedsięwzięciach dotyczących realizacji strategii rozwo-
ju. Nierzadko zdarzało się, Ŝe trzeba było zostać po godzinach lub przyjść do 
urzędu w dzień wolny od pracy. Ale nikt się nie skarŜy, poniewaŜ wszyscy 
czują, Ŝe robią coś waŜnego – są odpowiedzialni za to, co będzie działo się                  
w gminie w najbliŜszej przyszłości. Poczucie wpływu na przyszłą sytuację po-
łączone ze świadomością celów strategicznych gminy jest najlepszym motywa-
torem do pracy.  
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RYSUNEK 3.3.  
Koncepcja empowermentu 

 

Źródło: I. Marzec, Empowerment pracowniczy w dąŜeniu do doskonalenia organizacji, 
http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref33_full.html. 

Empowerment organizacyjny moŜna ująć jako zespół celowych działań                
i praktyk menedŜerskich dających władzę, kontrolę i autorytet pracownikom. 
Działania te zmierzają do empoweringu pracowników – czyli ich wzmocnienia                  
i usamodzielnienia, dzięki stworzeniu empowermentu na płaszczyźnie indywi-
dualnej – psychologicznej.  

RYSUNEK 3.4. 
Wpływ stosowania empowermentu organizacyjnego 

 
Źródło: I. Marzec, Empowerment pracowniczy w dąŜeniu do doskonalenia organizacji, 
http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref33_full.html. 

Empowerment psychologiczny jest percepcją, odbiorem bycia wspieranym, 
wzmocnionym. Praktycznie oznacza to, Ŝe jeśli pracownik otrzymuje zadanie do 
wykonania, to ma następujące odczucia: 



 

93 

– wybór – jest poczuciem moŜliwości selekcji czynności, które mają dla 
danej osoby sens i moŜliwość wykonywania ich w sposób, który danej 
osobie wydaje się właściwy. Poczucie moŜliwości wyboru jest poczu-
ciem posiadania „wolnej ręki”, moŜliwości dokonywania własnej oceny 
i postępowania zgodnie z własnym rozumieniem zadania, dotyczy ob-
szaru autonomii w inicjowaniu procesów pracy i wyborze zachowań,                
w podejmowaniu decyzji o metodach i tempie pracy, o wielkości włoŜo-
nego wysiłku; 

– kompetencje – to poczucie umiejętnego wykonywania zadania, którego 
się podjęto (odwołuje się do poczucia samoskuteczności). Poczucie 
kompetencji obejmuje przekonanie, Ŝe wykonuje się dobrą jakościowo 
pracę;  

– znaczenie – poczucie znaczenia dotyczy wraŜenia, Ŝe jest się na drodze, 
która jest warta czasu i energii danej osoby, Ŝe wypełnia się wartościową 
misję, iŜ cel ma znaczenie w większym systemie spraw. Przy budowaniu 
poczucia znaczenia waŜna jest wizja; 

– wpływ – obejmuje wraŜenie, Ŝe ma się swój wkład w wykonywane za-
dania. Przy kształtowaniu poczucia wpływu duŜe znaczenie ma przeka-
zywanie przez wójta informacji zwrotnej na temat efektów pracy. 

3.7. Komunikowanie się  

3.7.1. Istota komunikacji i bariery w komunikacji 

„Gdy Bóg pomieszał ludziom języki, całą budowlę diabli wzięli.” 

Komunikowanie się jest niezbędnym składnikiem wszelkich zbiorowych 
działań, a takŜe podstawą wywierania społecznego wpływu. Biblijna historia 
budowy WieŜy Babel świetnie pokazuje nam, jakie mogą być konsekwencje 
braku umiejętności porozumiewania się. 

Umiejętności komunikowania się są podstawowymi umiejętnościami kaŜ-
dego menedŜera, a tym bardziej lidera. Spędzają oni bowiem około 60-80% cza-
su pracy na komunikowaniu się. Rozmawiają z innymi menedŜerami, z pod-
władnymi, organizują zebrania, negocjują, przyjmują klientów, spotykają się                  
z osobami z zewnątrz, piszą, czytają, rozmawiają przez telefon, wysyłają maile – 
te wszystkie działania są formami komunikacji. 

Komunikowanie się jest procesem porozumiewania się ludzi, którego celem 
jest przekazanie informacji, wymiana myśli, dzielenie się wiedzą. Proces ten od-
bywa się na róŜnych poziomach przy uŜyciu zróŜnicowanych środków i wywo-
łuje określone skutki. Bez porozumiewania się nie moŜna zrealizować jakiej-
kolwiek wspólnej działalności. 
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Wszystkie procesy komunikacji, związane z urzędem gminy, dotyczą ko-
munikowania się wewnątrz urzędu oraz komunikowania się urzędu z mieszkań-
cami gminy.  

Z punktu widzenia komunikacji, między pracownikami moŜna wyróŜnić 
komunikację pionową, tj. między „górą a dołem” oraz komunikację poziomą,               
tj. między osobami na tym samym szczeblu w hierarchii. Występuje ona np. 
między zastępcami wójta czy pracownikami podlegającymi temu samemu kie-
rownikowi.  

MoŜna takŜe mówić o komunikacji formalnej, czyli wymianie informacji 
zgodnie z formalnie obowiązującymi kanałami informacyjnymi w gminie, np. 
specjalista X zawsze opracowuje raporty dla Działu Finansów, a specjalista Y 
zbiera informacje dla Kierownika Działu Ochrony Środowiska. Istnieje takŜe 
komunikacja nieformalna, np. plotki. 

Umiejętność współdziałania wójta zarówno z ludźmi z własnej gminy, jak                 
i z partnerami zewnętrznymi jest jednym z najwaŜniejszych czynników decydu-
jących o jego sukcesach. Tej umiejętności moŜna nauczyć się stosując spraw-
dzone wzorce i zasady, które zostaną opisane niŜej. 

Komunikując się z innymi ludźmi trzeba pamiętać o tym, Ŝe: 
1. Komunikowanie się dotyczy ludzi, a więc jego skuteczność wiąŜe się ze 

zrozumieniem relacji występujących między ludźmi. DostrzeŜenie tego 
jest podstawą wywierania wpływu na rozmówcę. 

2. Komunikowanie się polega na dzieleniu się znaczeniami. Więc aby 
ludzie dobrze porozumiewali się, muszą być zgodni co do znaczenia 
symboli i terminów, którymi się posługują. Jednym z takich terminów 
jest właśnie termin „komunikacja”. Słowo „komunikacja” moŜe bowiem 
oznaczać komunikację miejską bądź teŜ komunikację międzyludzką. 
Dlatego warto wcześniej wyjaśnić sobie, co oznaczają uŜywane terminy. 

3. Komunikowanie się jest symboliczne, więc gesty, dźwięki, litery, liczby, 
słowa mogą jedynie w przybliŜeniu przedstawiać sens tego, co chce się 
przekazać. W szczególności warto tu zwrócić takŜe uwagę na tzw. słowa 
nieokreślone. Chińczycy mają przysłowie, zgodnie z którym „słowa 
nieokreślone są takie jak krzywe zwierciadła, kaŜdy moŜe w nich co 
innego zobaczyć”. Słowem nieokreślonym jest na przykład „dobrobyt”. 
Dla jednych dobrobyt to kolejna willa, a dla innych ciasne, ale własne 
mieszkanie. 

Z punktu widzenia obszarów komunikacji wyróŜnia się trzy podstawowe jej 
obszary: komunikację werbalną (za pomocą słów), komunikację niewerbalną 
(gesty, mimika ciała, postawa ciała, ubiór, kolory) oraz komunikację wokalną 
(ton głosu)88. 

Na skuteczność komunikacji w największym stopniu wpływają nie słowa, 
ale ton głosu i gesty. Badania pokazują, Ŝe komunikacja werbalna jest tylko                

                                                 
88 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Antywa, Kraków 2001.  
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w 7% skuteczna. Modulacja i ton głosu mają wpływ w 38%, a postawa i gesty aŜ 
w 55%. 

Z punktu widzenia znaczenia gestów, obserwując rozmówcę warto zwrócić 
uwagę na takie aspekty, jak89: 

1. Jego wygląd fizyczny – jak się prezentuje, jaki ma strój itp. 
2. Pozycja ciała, jaką przyjął – np. czy jest to pozycja twarzą w twarz, czy 

ramiona są otwarte, zamknięte, czy głowa jest przechylona itd. 
3. Odległość, jaka dzieli go od rozmówcy. 
4. Kontakt wzrokowy – jak, kiedy i jak długo rozmówca spogląda w oczy. 
5. Wyraz twarzy – ekspresja, uśmiech, grymasy. 
6. Ruchy głowy – kiwanie, potrząsanie. 
7. Postawa – np. czy pewnie siedzi, stoi, czy siedzenie jest lekcewaŜące, 

np. zwisanie, czy ramiona są otwarte. 
8. Manifestowanie – jaki jest sposób poruszania się, chodzenia, 

energiczny, flegmatyczny. 
9. Wokalne aspekty wymowy – ton, załamania głosu, akcent, szybkość 

mowy. 
10. Kontakt cielesny – sposób witania się, mocny uścisk dłoni, dotyk. 
Znaczenie komunikacji niewerbalnej opisuje następująca anegdota. W to-

warzystwie spotkali się korpulentny Gilbert Chesterton oraz wysoki i chudy 
Bernard Shaw. Chesterton z wyraźną kpiną odezwał się: „Wygląd pańskiej osoby 
przywodzi mi na myśl, Ŝe w Anglii zapanowała klęska głodu”. Na co Show 
odparł: „A gdy na pana spojrzeć, nabiera się przekonania, Ŝe to pan jest tego 
przyczyną”. 

Badania przeprowadzone w USA dotyczące polityków wykazały, Ŝe komu-
nikacja niewerbalna ma znaczący wpływ na ocenę polityków przez wyborców90, 
91. MoŜna tu przytoczyć przykłady kilku amerykańskich polityków i prezyden-
tów92. I tak, postać R. Reagana jest zazwyczaj odbierana jako pewna siebie, spo-
kojna, zadowolona, otwarta i elegancka. Oczywiście nie bez znaczenia jest fakt, 
Ŝe otrzymał on aktorskie wykształcenie. Natomiast inaczej jest w przypadku 
prezydenta G. Busha. UwaŜa się, Ŝe twarz G. Busha wysyła niejasne sygnały do 
odbiorców. W 1992 r. w trakcie jednej z debat G. Bush bardzo często spoglądał 
na zegarek, okazując przez to słuchaczom duŜe zniecierpliwienie, znudzenie 

                                                 
89 Ibidem. 
90  W.A. Gentry, McCain vs. Obama: The Great Nonverbal Debate, VIEWPOINT September 29, 
2008, BusinessWeek, http://www.businessweek.com/print/managing/content/sep2008/ca200809 
29_440972.htm. 
91 E.P. Bucy, Affective Orientation and Nonverbal Leader Communication: Viewer Evaluations of 
Presidential Performance in Times of Crisis, Annual meeting of the International Society of Polit-
ical Psychology, Classical Chinese Garden, Portland, Oregon USA, http://www.allacademic.com/ 
meta/p204681_index.html>. 
92 W.A. Gentry, M.P. Duke,  A historical perspective on nonverbal communication in debates: Im-
plications for elections and leadership, „Journal of Leadership Studies”, Vol. 2, February 2009,           
s. 36-37. 



 

96 

oraz brak zainteresowania prezentowaną sprawą93.  
Wystąpienie M. Dukakisa w 1988 r. skrytykowano natomiast za brak emo-

cji i sztywną postawę. Z kolei w przypadku Prezydenta B. Obamy docenia się 
jego umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W trakcie wyborów 
prezydenckich senator B. Obama cały czas mówił patrząc prosto do kamery. Po-
przez kontakt wzrokowy próbował zakomunikować swoją wiadomość nie tylko 
publiczności zebranej w auli w Missisipi, lecz takŜe milionom ludzi wpatrzo-
nych tego dnia w ekrany telewizorów. B. Obama mówił dalej do kamery, nawet 
pod koniec debaty, wówczas gdy wspominał swojego ojca, wyjaśniał, jak 
otrzymał swoje imię. Inaczej zachowywał się jego rywal J. McCain, który to 
przemówił głównie do moderatora oraz do zebranej wokół publiczności. W trak-
cie otwierającego oświadczenia, stracił świetną okazję do skomunikowania się                  
z milionami wpatrzonych w ekran widzów. Prezydent, jak kaŜdy przywódca, 
musieć umieć łączyć się ze swoimi zwolennikami.  

Spojrzenie na komunikację interpersonalną jako na proces pozwala lepiej 
zrozumieć jej istotę i poznać potencjalne bariery. W procesie komunikacji moŜ-
na wyróŜnić kilka etapów, które pokazuje poniŜszy rysunek 3.5. 

RYSUNEK 3.5. 
Proces komunikacji 

44

Proces komunikacji interpersonalnejProces komunikacji interpersonalnej
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(dekodowanie)(dekodowanie)

sprzęŜenie zwrotne

  
Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
93 W.A. Gentry, McCain vs. Obama…, op. cit. 
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Etapy komunikacji interpersonalnej:  

– Formułowanie przekazu. Jest to tzw. kodowanie informacji. Nadawca 
transformuje informacje, jakie zamierza przekazać, na odpowiednie 
symbole. Symbolami mogą być słowa, rysunki, gesty czy ton głosu. 
WaŜne jest, aby symbole jak najwierniej odzwierciedlały intencje i były 
jak najbliŜsze odbiorcy. 

– Przygotowanie przekazu i wybór kanału. Niektóre informacje lepiej 
jest przekazać za pomocą komunikacji ustnej, inne za pomocą słowa pi-
sanego, rysunku czy zdjęcia. Czasem warto jest zastosować więcej niŜ 
jedną formę komunikacji. Forma komunikacji decyduje o kanale prze-
kazu.  

– Transmisja. Przekazanie zakodowanej informacji przez odpowiedni 
kanał. Kanałami przekazu mogą być fale akustyczne, komputer, telefon, 
telewizor i inne środki. Jeśli zamierzasz przekazać komuś informacje               
w formie bezpośredniej rozmowy, wybierz czas i miejsce waszego spo-
tkania. Zastanów się jednak, czy nie lepiej byłoby napisać list albo wy-
słać maila. 

– Odbiór przekazu i reakcja. Jeśli na wysłaną informację nie uzyskali-
śmy Ŝadnej reakcji lub była ona nikła, wówczas nie wiemy, czy przeka-
zaną informację otrzymano i zrozumiano. Komunikacja, w której wy-
stępuje natychmiastowy odbiór, tj. sprzęŜenie zwrotne, nazywana jest 
komunikacją dwukierunkową. Brak sprzęŜenia cechuje komunikację 
jednokierunkową. Reakcja na przekaz jest waŜnym składnikiem procesu 
komunikacji.  

MoŜna uznać, Ŝe komunikacja była skuteczna, jeśli odbiorca dokładnie zro-
zumiał to, co chciał mu przekazać nadawca. Jednak nie zawsze tak jest m.in. 
dlatego, Ŝe te same słowa w ustach róŜnych ludzi mają róŜne znaczenia. Dla 
skuteczności komunikacja waŜna jest takŜe wiarygodność nadawcy. Na jego 
wiarygodność wpływają kompetencje, autorytet, znajomość przedmiotu rozmo-
wy, ale równieŜ fizyczna atrakcyjność i wzajemna sympatia. 

Na skuteczność komunikacji po stronie odbiorcy i nadawcy wpływają: 
1) cechy osobowości, podatność na róŜnego rodzaju wpływy (np. pewność 

siebie, agresywność, wycofywanie się z kontaktów społecznych), 
2) wartość przypisywana konkretnej sprawie, 
3) cechy demograficzno-społeczne (wiek, płeć, wykształcenie), 
4) sytuacja zewnętrzna, jak np. obecność osób trzecich, 
5) posiadana wiedza i umiejętności w danym temacie. 
W procesie komunikacji mogą pojawić się róŜnorodne bariery komunika-

cyjne. Są to: 
– Bariery językowe. Trzeba dostosować język mówiącego do języka                  

i sposobu myślenia adresata, unikać słów, które mogą wydawać się ob-
ce, niezrozumiałe. Trzeba próbować postawić się w sytuacji odbiorcy. 
Do tej grupy barier moŜna takŜe zaliczyć słowa wieloznaczne i słowa 
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nieokreślone. Barierą językową jest takŜe nieznajomość języka, w któ-
rym prowadzona jest rozmowa. 

– Szumy. Mogą być to szumy techniczne i szumy wynikające z emocji. 
Szumy techniczne to nadawanie zbyt duŜej ilości informacji; techniczne 
zniekształcenia treści przekazu, redundancja (zbyt częsta powtarzalność 
komunikatu). Na przykład naduŜywanie słowa „pilne” w kaŜdym piśmie 
do podwładnego spowoduje, Ŝe w przypadku gdy sprawa jest naprawdę 
pilna, moŜe to zignorować. TakŜe sytuacje związane z duŜym ładunkiem 
emocji powodują zniekształcenie informacji, np. zbyt optymistyczne                
i zbyt negatywne nastawienie ewidentnie zaburza obiektywność postrze-
gania sytuacji. 

– Nieufność i brak autorytetu. Ludzie chętniej słuchają ludzi, którym 
ufają i których darzą autorytetem. Autorytet moŜe wynikać z zajmowa-
nego stanowiska, wiedzy, sposobu zachowywania się czy nazwiska. Na 
przykład dzieła znanych artystów są postrzegane jako wybitne, podczas 
gdy te same dzieła w okresie, kiedy jeszcze nie byli sławni, były znacz-
nie gorzej oceniane (często niedoceniane). 

– Bariery sytuacyjne. Chodzi tu o róŜne znaczenie gestu oraz słowa,             
w zaleŜności od sytuacji. Są to m.in. bariery kulturowe, np. gdy w An-
glii czarny kot przebiegnie drogę, mówi się, Ŝe to na szczęście. W przy-
padku kontaktów z przedstawicielami innych kultur warto pamiętać               
o występowaniu języków wysoko- i niskokontekstowych. W przypadku 
języków wysokokontekstowych wiele słów zmienia znaczenie w zaleŜ-
ności od kontekstu, sytuacji (zalicza się tu m.in. języki arabskie, chiń-
skie i japońskie). Na przykład Japończycy i Chińczycy unikają mówie-
nia wprost „nie” i mają na to co najmniej kilkanaście sposób, ale Ŝaden                 
z nich nie jest wprost odmową na „nie”94.  

Bariery związane z percepcją są najczęstszymi barierami i jednocześnie naj-
rzadziej uświadamianymi. Barierami w komunikacji często jest odmienna oso-
bowość, nastrój, zmęczenie czy róŜnice w posiadanej wiedzy. Warto tu przypo-
mnieć dość znany obrazek kobiety (rys. 3.6.). Ile lat ma ta kobieta? Większość 
ludzi zazwyczaj widzi jedną kobietę, starą lub młodą, ale kiedy juŜ wie, Ŝe są 
tam dwie twarze, zaczyna postrzegać to inaczej.  

                                                 
94 B. Bjorn, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 
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RYSUNEK 3.6.  
Bariery w komunikacji związane z percepcją 

 

Źródło: http://theliterarylink.com/illusions. 

Aby posiąść umiejętność dobrej komunikacji, trzeba doskonalić kilka 
umiejętności. Jedną z nich jest umiejętność słuchania. 

Pisarz Bernard Shaw, gdy został zapytany, dlaczego natura dała nam dwoje 
uszu i jedne usta, odpowiedział: „to bardzo proste – po to aby dwa razy więcej 
słuchać niŜ mówić”. 

Słuchanie moŜe mieć formę bierną i aktywną. Dla skutecznej komunikacji 
potrzebne jest aktywne słuchanie. UwaŜne, aktywne słuchanie jest świetną 
metodą zjednywania sobie ludzi. Pokazując drugiej osobie, Ŝe słuchasz, 
okazujesz jej szacunek. Słuchając aktywnie, dajesz odczuć, Ŝe chcesz zrozumieć 
drugą osobę. Słuchanie aktywne wymaga wysiłku od słuchacza, a przede 
wszystkim koncentracji i myślenia, aby jak najlepiej zrozumieć przekazywane 
treści. Aktywne słuchanie obejmuje słuchanie nie tylko słów, ale takŜe uwaŜną 
obserwację komunikacji niewerbalnej.  

Człowiek, który aktywnie słucha, ma następujące cechy: 
1) jest zmotywowany, 
2) utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą, 
3) okazuje rozmówcy zainteresowanie, jest empatyczny, 
4) unika działań rozpraszających, np. patrzenia przez okno, 
5) dostrzega cały obraz, słucha poza słowami (słucha słów, obserwuje 

gesty), 
6) myśli i integruje w całość kolejne informacje, 
7) pyta i parafrazuje95, 
8) nie przerywa; wie, Ŝe nie moŜna jednocześnie słuchać i mówić, 

                                                 
95 Parafrazowanie jest to powtórzenie własnymi słowami tego, co powiedział rozmówca, np. „O ile 
dobrze zrozumiałem, to powiedział Pan, Ŝe...”.  
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9) konfrontuje uprzedzenia, np. nie ocenia rozmówcy na podstawie 
wyglądu, 

10) zwraca uwagę na treść, a nie na sposób przekazu, 
11) łatwo przechodzi z roli słuchacza do roli mówcy i odwrotnie, 
12) jest naturalny w swoim zachowaniu. 
W praktyce werbalnymi sposobami potwierdzenia słuchania mogą być: 
− parafrazowanie (O ile dobrze zrozumiałam, to…); 
− klaryfikacja (Czy moŜe mi pan bliŜej wyjaśnić…); 
− zadawanie pytań (Czy mógłby Pan powiedzieć, co Panem kierowało…). 

3.7.2. Skuteczne zarządzanie zebraniami 

Zebrania często są postrzegane w naszym Ŝyciu zawodowym jako zło ko-
nieczne. Jednak odpowiednio zorganizowane i poprowadzone, mogą pomóc do-
głębnie zrozumieć trudną sytuację, uzgodnić działania i wnieść wiele dobrego do 
organizacji. Natomiast jeŜeli są niewłaściwie prowadzone, zdecydowanie są 
stratą czasu.  

Zwykle chcemy je rozpoczynać i kończyć tak szybko, jak to tylko moŜliwe, 
by dalej realizować normalny program dnia. Jednak w niektórych przypadkach 
zebrania nie są najlepszym sposobem wykorzystania czasu i wysiłku naszych 
pracowników. JeŜeli ktoś organizuje zebranie wyłącznie dla omówienia proble-
mu związanego z pewnym projektem, zespołem lub jakimś działem, naleŜy się 
zastanowić, czy zgromadzenie ludzi w jednym miejscu rzeczywiście jest najlep-
szym sposobem popchnięcia spraw naprzód.  

Dobre planowanie jest najlepszym sposobem zapewnienia sensu i sprawne-
go przebiegu organizowanych zebrań.  

JeŜeli juŜ uzna się, Ŝe zebranie jest potrzebne, to waŜnym krokiem jest spo-
rządzenie listy zaproszonych osób. NaleŜy pamiętać, Ŝe najbardziej efektywne 
zebrania to te, które skupiają moŜliwie najmniejszą liczbę uczestników. Dlatego 
naleŜy zapraszać tylko te osoby, które rzeczywiście mogą coś wnieść, albo teŜ 
ich obecność wiąŜe się ze skutkami decyzji. JeŜeli plan spotkania jest długi                 
i obejmuje rozmaite problemy, naleŜy rozwaŜyć zaproszenie niektórych uczest-
ników do udziału tylko w interesujących ich częściach programu.  

O spotkaniu naleŜy poinformować uczestników z moŜliwie duŜym wyprze-
dzeniem (termin i miejsce). NaleŜy rozesłać program przedstawiający tematy do 
omówienia oraz czas, jaki zamierza się poświęcić kaŜdemu z nich. Dobry plan 
powinien sprawić, Ŝe wszyscy uczestnicy będą znali cel zebrania i powody, dla 
których je zwołano, jak teŜ określać, co ma być załatwione96. Limity czasu na 
poszczególne punkty dają poczucie zdrowego rozsądku. Ustalając godzinę roz-
poczęcia i zakończenia zebrania, a takŜe przydzielając czas na poszczególne 
punkty (co jest szczególnie waŜne, gdy zebranie ma być długie i dopuszcza rota-

                                                 
96 Skuteczne zarządzanie zebraniami, [w:] Biznes – Planowanie kariery, praca zbior., Wyd. PWN, 
Warszawa 2007, s. 150. 
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cję pracowników), zachęcamy ludzi do utrzymania wysokiej koncentracji. Pod-
stawowe znaczenie ma oczywiście trzymanie się tych terminów, inaczej nie 
spełnią one swojej funkcji. Wśród waŜnych informacji, jakie powinno się do-
starczyć uczestnikom przed zebraniem, moŜna wymienić: 

– opis dojazdu czy dojścia do miejsca spotkania dla tych, którzy będą tam 
po raz pierwszy, 

– listę zaproszonych (gdy przewiduje się udział ludzi spoza organizacji, 
takich jak eksperci niezaleŜni czy projektanci), 

– pomocniczą informację lub dokumenty związane z tematyką zebrania, 
np. jeŜeli zamierza się omówić mocno juŜ opóźnione sprawy,  

– kontakt do siebie i innej osoby w biurze (np. asystenta, jeśli taki jest) do 
wykorzystania w sytuacjach szczególnie pilnych. 

Jeśli zebranie ma potrwać dłuŜej niŜ kilka godzin albo ma się odbyć w for-
mie roboczego lunchu, nie naleŜy zapominać o poproszeniu uczestników               
o ewentualne wymagania dietetyczne. W ten sposób moŜna zaoszczędzić wiele 
czasu i nerwów w dniu spotkania. Badania pokazują, Ŝe najlepszy czas dla ze-
brań przypada na godziny bezpośrednio przed lunchem lub na końcu dnia – to 
motywuje uczestników do skoncentrowania się na przedmiocie spotkania i po-
zwala uniknąć przeciąŜenia.  

NaleŜy równieŜ znaleźć kogoś, kto będzie zapisywał przebieg zebrania, 
dzięki czemu ma się więcej swobody w jego prowadzeniu. JeŜeli wyznaczona do 
tego osoba jest nowym uczestnikiem projektu lub mało wie o temacie dyskusji, 
moŜna przejrzeć z nią zestaw najczęściej uŜywanych specjalistycznych termi-
nów i skrótów, tak aby nie była zaskoczona Ŝargonem. 

Kiedy juŜ wiadomo, Ŝe formalne spotkanie jest niezbędne, kolejnym kro-
kiem jest znalezienie pomieszczenia, w którym moŜe się ono odbyć. Niektóre 
organizacje mają wypracowany system rezerwacji sal konferencyjnych. NaleŜy 
termin zebrania zaplanować z takim wyprzedzeniem, aby dostać w terminie salę 
o potrzebnej wielkości. W miarę zbliŜania się terminu zebrania naleŜy spraw-
dzić, czy: 

– pomieszczenie jest posprzątane, 
– dysponuje wystarczającą liczbą stołów i krzeseł, 
– tablica z wymiennymi planszami ma dosyć arkuszy i pisaków, 
– pomieszczenie jest wystarczająco oświetlone, ogrzane i przewietrzone, 
– dysponuje wystarczającą liczbą odpowiednio rozmieszczonych kontak-

tów, na wypadek korzystania z rzutnika lub laptopa, 
– wszelki sprzęt znajdujący się w sali jest gotowy do uŜytku i właściwie 

funkcjonuje. 
Kiedy potwierdzi się liczbę uczestników, moŜna przygotować posiłki. Mo-

Ŝe się tym zająć inna wyznaczona osoba, co pozwoli organizatorowi zająć się 
pilniejszymi sprawami. 



 

102 

W dniu zebrania naleŜy przyjść z dostatecznym wyprzedzeniem i sprawdzić 
jeszcze raz, czy wszystko jest przygotowane97. Kiedy pojawią się uczestnicy, na-
leŜy podyktować tempo i ton zebrania, trzymając się następujących zasad: 

– zacząć punktualnie, 
– przywitać uczestników i pokrótce wyjaśnić podstawowe sprawy, takie 

jak np. połoŜenie toalety, organizacja poczęstunku itp., 
– poprosić o sprawdzenie, czy wszyscy wyłączyli telefony komórkowe, 
– przypomnieć raz jeszcze powód zwołania zebrania, jego oczekiwane 

wyniki, ramy czasowe i godzinę zakończenia, 
– ustalić ramy dyskusji (porządek zebrania w punktach), wyjaśnić jej cele. 
NaleŜy dać wszystkim moŜliwość wypowiedzenia się na tematy przewi-

dziane programem, aczkolwiek konieczne jest nieprzekraczanie harmonogramu                   
i trzymanie się tematu. Oto niezbędne wskazówki: 

– naleŜy pilnować, aby uczestnicy wypowiadali się w danym momencie 
tylko odnośnie jednego punktu programu, 

– w regularnych odstępach trzeba podsumowywać dyskusję i przypominać 
uzgodnione dotąd działania (osoba prowadząca protokół będzie za to 
szczególnie wdzięczna), 

– kiedy temat zostanie wyczerpany, stanowczo, ale uprzejmie przechodzi 
się do kolejnego punktu. 

Zebranie moŜe zostać przechwycone przez jednego czy dwóch elokwent-
nych, głośnych uczestników. Przewodniczący powinien zapewnić przestrzeganie 
zasady prowadzenia w danym momencie tylko jednej dyskusji. Czasami w trak-
cie głównego zebrania część uczestników zaczyna swoje własne, „prywatne” 
zebranie. Mogą to być sporadycznie szeptane uwagi na boku, notatki puszczane 
w obieg, a niekiedy nawet zupełnie osobne dyskusje. NaleŜy przerwać takie 
działania, zwracając się bezpośrednio do prowadzących je osób i prosząc 
grzecznie, lecz stanowczo, by podzieliły się z salą tym, co mają do powiedzenia. 
MoŜna np. powiedzieć: „Sądzę, Ŝe mamy tu problem, który Pana niepokoi. Czy 
zechciałby Pan powiedzieć o tym teraz, zanim przejdziemy do dalszej dyskusji? 
Mamy jeszcze dzisiaj sporo do omówienia”98. 

Kończąc zebranie naleŜy podziękować wszystkim za przybycie i wkład               
w dyskusję, a jeśli jest to moŜliwe, poinformować uczestników o terminie na-
stępnego spotkania. MoŜliwe, Ŝe dzięki temu przybyli nie zapomną o omawia-
nych problemach zaraz po wyjściu z sali. NaleŜy upewnić się równieŜ, Ŝe wszy-
scy wiedzą, jakie działania wynikają z uzgodnień podjętych na zebraniu. Osoba 
prowadząca protokół powinna spisać go tak szybko, jak to moŜliwe i rozesłać do 
wszystkich uczestników. Prawdopodobnie większość ograniczy się do pobieŜ-
nego przejrzenia zapisu zebrania albo sięgnie do niego wtedy, gdy będzie musia-
ła znaleźć konkretną informację. Dlatego protokół musi być niezwykle jasny                 
i zwięzły, powinien zawierać takie kluczowe elementy, jak99: 

                                                 
97 Ibidem, s. 151. 
98 Ibidem, s. 152. 
99 Ibidem, s. 153. 
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– uzgodnione działania, 
– osoby za nie odpowiedzialne, 
– terminy (w razie potrzeby), 
– datę następnego zebrania, jeŜeli takie zaplanowano. 

3.7.3. Publiczne prezentacje 

Publiczna prezentacja to kolejna umiejętność komunikacyjna, przydatna 
często takŜe w trakcie zebrania. KaŜdy wójt niemal codziennie występuje przed 
jakąś grupą osób, której musi zakomunikować nowe pomysły lub propozycje 
innych ludzi. Czasem musi wystąpić na szerszym forum i dokonać tego                    
w sposób profesjonalny. Brak odpowiedniego przygotowania moŜe zaprzepaścić 
wielkie okazje. PoraŜka w takiej sytuacji moŜe być nie tylko osobistą poraŜką, 
ale niesie takŜe straty dla gminy.  

Warto uczyć się sztuki dobrej prezentacji. Mistrzostwo w tym obszarze jest 
osiągane dzięki próbom i częstym wystąpieniom.  

Wielu ludzi obawia się publicznych wystąpień. Strach przed wystąpieniem 
jest jeszcze większy, gdy ma się przemawiać do grona znajomych, kolegów czy 
przyjaciół. Bardzo często lęk jest niepotrzebny.  

Margaret Thatcher mówiła: „Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień 
dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą”. Podobnie jest z prezentacjami. Sto-
sowanie kilku prostych reguł pozwoli na opanowanie tej sztuki i zmniejszenie 
stresu. 

NiezaleŜnie od tego, czy mówi się do trzech osób, do trzydziestu, czy do 
trzystu, sposób jest w zasadzie taki sam. Przy większym audytorium zarówno 
postać, jak i głos wymagają wzmocnienia. W XXI wieku z pomocą idą wspania-
łe osiągnięcia techniki. Stosowanie nowoczesnych pomocy audiowizualnych sta-
ło się juŜ standardem.  

Pierwszą czynnością jest przygotowanie się i zebranie informacji potrzeb-
nych do sporządzenia prezentacji.  

Etapy przygotowania prezentacji:  
– ustalenie własnych celów,  
– przeanalizowanie odbiorców,  
– wstępny plan, konstrukcja prezentacji,  
– wybór stylu, 
– ćwiczenia i próby.  
Celami prezentacji mogą być „sprzedanie” pomysłu, zjednanie sobie opinii 

zebranych, zaprezentowanie rezultatów swojej pracy, wzbudzenie zainteresowa-
nia produktem, pomysłem.  

Bardzo waŜne jest przeanalizowanie odbiorców, czyli ustalenie tego, do 
kogo będziemy mówić, jaką wiedzą na dany temat dysponują odbiorcy, jak mo-
gą zareagować, jakie są ich interesy. W zaleŜności od charakteru grupy słucha-
czy naleŜy dobrać styl prezentacji, język, słownictwo, argumenty, przykłady.  

Następnie trzeba napisać plan prezentacji, jej konstrukcję, ze szczególnym 
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naciskiem na odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie.  
Trzeba pomyśleć, ile czasu moŜna poświęcić na poszczególne części,                 

tj. wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a takŜe zastanowić się, w którym miejscu 
moŜna wykorzystać przykłady, materiały, ulotki.  

Dobrze jest napisać sobie na kartce „na brudno” całą prezentację, a następ-
nie uchwycić jej główne punkty, które potem zostaną zapisane na małej kartecz-
ce (albo np. w programie Power Point). UŜywając projektora trzeba pamiętać, 
aby na ekranie pojawiały się tylko najwaŜniejsze treści. Nie wolno wyświetlać 
tekstu całej prezentacji i czytać go „ciurkiem”.  

Rzymianie, którzy byli świetnymi oratorami, przygotowując się do wystą-
pień spacerowali po domu i zatrzymywali się przy charakterystycznych elemen-
tach mieszkania. W ten sposób kreowali w wyobraźni strukturę prezentacji,                
a podczas wystąpienia przed publicznością, wędrując w myślach po domu, prze-
chodzili przez kolejne punkty. 

Warto teŜ pamiętać o dopasowaniu stylu prezentacji do jej celu i do osobo-
wości występującego. Patrząc na poniŜsze rysunki, moŜna dostrzec róŜnice               
w stylach prezentacji takich wybitnych polityków, jak: Berlusconi, Stalin, Putin                   
i Bush.  

RYSUNEK 3.7. 
Wystąpienie Premiera S. Berlusconi w Bonn na kongresie European People 

Party (EPP), 10.12.2009 r. 

 
Źródło: http://iplextra.indiatimes.com/photo/0a6mgNf7P205T?q=Silvio+Berlusconi. 
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RYSUNEK 3.8. 
Przemówienie J. Stalina do narodu 

 
Źródło: http://brianakira.files.wordpress.com/2008/08/stalin-poster-08.jpg. 

RYSUNEK 3.9. 
Wystąpienie W. Putina 

 
Źródło: http://www.mielofon.com/king/vladimir_putin. 
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RYSUNEK 3.10.  
Zdjęcie Prezydenta G. Busha 

 
Źródło: http://politicalhumor.about.com/library/images/blbushpictures.htm. 

śadna prezentacja nie powinna być w całości odczytana. Trzeba bardzo do-
brze opanować co najmniej wstęp i zakończenie. Czytając traci się kontakt 
wzrokowy z odbiorcami. MoŜna zerkać na tekst od czasu do czasu, ale naleŜy 
utrzymywać kontakt z publicznością. Nie wolno szperać w notatkach, naleŜy 
być na tyle dobrze obeznanym z tematem, by mówiąc jak najdłuŜej utrzymywać 
wzrokowy kontakt z audytorium. Dobrze jest spoglądać na poszczególnych słu-
chaczy i utrzymywać na nich wzrok przez kilka sekund. Dla rozładowania at-
mosfery i odstresowania się moŜna przygotować sobie dowcip. Dowcip związa-
ny z tematem moŜe takŜe być elementem rozpoczynającym prezentację.  

Początek prezentacji musi być mocny, oryginalny. Ma on na celu obudze-
nie słuchaczy i wzbudzenie zainteresowania. Gdy to się osiągnie, naleŜy powie-
dzieć, co jest celem prezentacji, krótko wprowadzić słuchaczy w temat i omówić 
strukturę prezentacji (np. „moja prezentacja będzie składała się z 3 części.                
W części pierwszej… Ostatnią częścią będzie… i posumowanie”).  

Przed wystąpieniem dobrze jest przećwiczyć prezentację kilka razy, najle-
piej z zegarkiem w ręku. MoŜna teŜ zrobić próbę przed grupą znajomych. Po-
maga to nie tylko oswoić się ze stresującą sytuacją, ale umoŜliwia szczerą kry-
tykę. MoŜna takŜe nagrać próbne prezentacje, aby zobaczyć, jakie wraŜenie robi 
się na samym sobie.  

Warto pamiętać, aby przed prezentacją rozluźnić się i wykonać kilka głę-
bokich i powolnych oddechów. Nie naleŜy koncentrować się na swoim strachu, 
ale na zadaniu. Jeśli jest się przygotowanym i przećwiczyło się swoją prezenta-
cję, nie ma powodów, aby się nie udała.  

Dobrze jest przyjść kilka minut wcześniej, sprawdzić salę, sprzęt, wyjąć no-
tatki. Nie trzeba przesadnie spieszyć się z rozpoczynaniem, bo pośpiech stwarza 
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wraŜenie nerwowości. NaleŜy stanąć prosto w swobodnej pozycji, cięŜar ciała 
przenosząc z jednej nogi na drugą. Jeśli jest to moŜliwe, robi się prezentację sto-
jąc, ewentualnie moŜna siedzieć, moŜliwie spręŜycie. 

W trakcie całej prezentacji naleŜy pamiętać o głębokim oddychaniu. Głę-
bokie oddychanie zmniejsza poziom stresu i zwiększa siłę głosu. Osoba zestre-
sowana oddycha płytko, jej głos jest słaby, wręcz piskliwy. W trakcie prezenta-
cji dobrze jest zmieniać poziom energii wokalnej.  

Bardzo waŜną rolę w przekazie odgrywa komunikacja niewerbalna, dlatego 
trzeba pozwolić swoim rękom na naturalną gestykulację i unikać zbyt gwałtow-
nych ruchów. śywa gestykulacja moŜe być świadectwem energii, otwartości 
mówcy czy pewności siebie.  

Dobrze jest unikać długich zdań i stosować krótkie pauzy, ponadto naleŜy 
zmieniać szybkość mówienia i wyraźnie akcentować najwaŜniejsze słowa.  

Bardzo istotne jest właściwe zakończenie prezentacji. Nie wolno kończyć 
w stylu: „To wszystko, co mam dziś do powiedzenia”. Końcowa konkluzja po-
winna być błyskotliwa, przemyślana i wygłoszona całkowicie z pamięci. Warto 
teŜ podziękować zebranym za uwagę.  

PoniŜej znajduje się lista sprawdzonych sposobów „połoŜenia” prezentacji, 
których naleŜy unikać: 

1. Wstawaj bardzo wolno, pokazując, jak bardzo nie chcesz robić tej pre-
zentacji. 

2. Rozpoczynaj mówienie natychmiast, jeszcze wstając, Ŝeby jak naj-
szybciej mieć te nieprzyjemne chwile za sobą. 

3. Pozostaw początek spontaniczności. Po co masz ich zaskoczyć, czy teŜ 
wzbudzić zainteresowanie. 

4. Krytykuj swoją prezentację na samym początku („Moja prezentacja 
nie będzie udana, poniewaŜ byłem zbyt zajęty i nie mogłem się przy-
gotować”.) 

5. MoŜliwe często usprawiedliwiaj się. 
6. UŜywaj długich zdań, wtedy z pewnością juŜ po kilku minutach będą 

zmęczeni słuchaniem. Długie zdania wymagają wielkiej koncentracji 
uwagi. 

7. Mów szybko, szczególnie wtedy gdy masz mało czasu przeznaczonego 
na prezentację. 

8. Okazuj swoją niepewność (pstrykanie długopisem, nerwowe postuki-
wanie nogą, zawieszanie głosu). 

9. Sięgaj do skrajności („Dziękuję za tak liczne przybycie na moją pre-
zentację”, w przypadku gdy zjawiło się tylko kilka osób z 200 zapro-
szonych). 

10. UŜywaj wielu obcych słów, Ŝargonu mało zrozumiałego dla odbior-
ców. 

11. Sięgaj do słów wypełniaczy lub modnych wyraŜeń. 
12. W trakcie prezentacji wdawaj się w prywatne dyskusje z odbiorcami, 

szczególnie wtedy, gdy nie zgadzają się z tobą. 
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13. Skrywaj się za mównicą. MoŜe gdy się schowasz nie będziesz tak się 
stresował.  

14. Mocno gestykuluj.  
15. Nie trzymaj się z góry wyznaczonego czasu. 
16. UŜywaj niejasnych sformułowań („No pewnie wiecie Państwo, o co 

mi chodzi…). 
17. „Zarzuć” słuchaczy planszami, co chwilę zmieniaj slajdy. 
18. Wykorzystaj wypróbowane zakończenie: „To wszystko. Do widze-

nia!”. 
19. Nieustannie rozdzielaj materiały. 
20. Nie przejmuj się zakłóceniami organizacyjnymi.  

3.8. Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie 

Źródeł i przyczyn konfliktu moŜe być mnóstwo, ale w zasadzie wynika on         
z róŜnic między ludźmi, którzy nie zgadzają się co do jakiejś idei lub znajdują 
się w trudnej sytuacji. „Konflikt idei” moŜe być poŜądany i twórczy, kiedy pod-
chodzi się do niego konstruktywnie, „konflikt sytuacji” moŜe doprowadzić do 
frustracji i niezadowolenia, jeśli się nim nie zajmiemy. Konflikt osobisty moŜe 
być niszczący i destrukcyjny, jeśli nie kieruje się nim w sposób przemyślany             
i ostroŜny. Wreszcie, konflikt moŜe kosztować duŜo czasu i pieniędzy. Więk-
szość organizacji i jednostek zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwiązywania kon-
fliktów osobistych, zanim staną się one destrukcyjne. 

Do konfliktu osobistego dochodzi wtedy, kiedy dwie lub więcej stron mają 
przeciwstawne nastawienie lub podejście do konkretnej sytuacji, kwestii lub 
osoby. Źródła konfliktu są róŜne – od róŜnicy opinii, skomplikowanych warun-
ków pracy lub nierealistycznych oczekiwań związanych z pracą, do zachowań 
dyskryminacyjnych, takich jak rasizm lub seksizm, niedoskonałego komuniko-
wania się lub niepodporządkowania się normom i wartościom organizacji. 

Konflikt moŜe nastąpić między członkiem zespołu a kierownikiem, między 
dwoma lub większą liczbą członków zespołu albo między działami, sekcjami 
czy kierownikami. Konflikt moŜe być zawoalowany, na przykład moŜe objawiać 
się niezadowoleniem członka zespołu pominiętego przy awansie lub irytacją 
wywołaną przez czyjeś osobiste nawyki. Tego typu konflikt jest o wiele trudniej 
wykryć i łatwiej zignorować. NiezaleŜnie jednak od typu konfliktów, nad 
wszystkimi trzeba zapanować, zanim staną się niszczącą siłą. 

Do zalet opanowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych naleŜą: 
– lepsza motywacja personelu; energia ludzi jest wtedy skierowana na 

pracę, 
– bardziej pozytywny obraz organizacji lub pracowników, 
– poprawa pracy zespołowej, 
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– korzystniejszy osobisty rozwój jednostek. 
Do negatywnych następstw unikania pokierowania sytuacją konfliktową

lub pozostawienia jej bez ingerencji moŜe naleŜeć: 
– nasilanie się konfliktu i przenoszenie go na innych, 
– rozproszenie energii zespołu, 
– niewłaściwe ukierunkowanie ludzkiej energii, co prowadzi do spadku 

wydajności, 
– błędne mniemanie, Ŝe najłatwiej jest wybrać brak działania – problem 

będzie ostatecznie trudniejszy do rozwiązania100. 
Dla postępowania w sytuacji konfliktowej najwaŜniejsze jest znalezienie 

zadowalającego rozwiązania. NaleŜy zbadać róŜne moŜliwości wyboru i zdecy-
dować, co robić dalej. Czy jesteśmy w stanie zaproponować komuś kompromis, 
który zaakceptują obie lub wszystkie zainteresowane strony? Jeśli nie, jakie 
działania podjąć, aby zapobiec dalszemu trwaniu konfliktu? NaleŜy upewnić się, 
czy wszyscy wiedzą, jakie wnioski wyciągnięto i jakiego postępowania oczekuje 
się od kaŜdej osoby. Następne  kroki  trzeba  uzgodnić  i  wytłumaczyć101. MoŜe 
do nich naleŜeć: potrzeba zapewnienia jakiejś osobie doradztwa, ewentualność 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub nakaz wywiązania się z przyjętego 
uzgodnienia (moŜna nawet przenieść członka zespołu do innego działu, jeśli an-
tagonizm osobisty jest bardzo głęboki). Czasami problemy mają związek ze sta-
nem zdrowia fizycznego lub psychicznego – naleŜy osądzić, gdzie znajdują się 
granice przezwycięŜania trudnych do rozwikłania antagonizmów osobistych. 
WaŜne jest, aby na przykładzie konfliktowej sytuacji nauczyć się czegoś i potem 
posuwać się do przodu. NaleŜy oceniać konflikty i sposoby ich rozwiązania, aby 
zobaczyć, czego moŜna się nauczyć. Jak moŜna uniknąć podobnych konfliktów 
w przyszłości? Jak moŜna lepiej poradzić sobie w podobnej sytuacji? NaleŜy 
uczyć się na podstawie doświadczeń i obserwować to, co zostało zaŜegnane, aby 
zahamować ponowny wybuch102.  

Negocjacje narzędziem komunikacji menedŜera 

MenedŜerowie i kierownicy zwykle nie są świadomi faktu, Ŝe większość 
czasu ich zawodowej działalności zajmuje negocjowanie, czyli przekonywanie              
i wpływanie na decyzje innych103. W tym kontekście nie dziwi, jak łatwo nawet 
doświadczeni kierownicy popełniają błędy negocjacyjne, dając się wciągnąć do 
walki, często choćby przez wytykanie przeciwnikowi braku konstruktywnego 
podejścia. A przecieŜ przeciwnik postrzega sytuację dokładnie tak samo; w ten 
sposób zamyka się błędne koło. Oglądając się wstecz, strony z zaskoczeniem 
spostrzegają, Ŝe dały się wciągnąć w spiralę narastającej wrogości i wzajemnych 

                                                 
100 Jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych?, [w:] Biznes – Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
praca zbior., Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 118. 
101 Ibidem, s. 119. 
102 Ibidem, s. 120. 
103 W. Mastenbroek, Negocjowanie, PWN, Warszawa 1996. 
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pretensji. W efekcie dochodzi do konfliktu i walki. Mamy tu do czynienia                 
z czymś, co nazywa się paradoksem współpracy: jeŜeli w sytuacjach sprzecz-
nych interesów podejmie się decyzję o współpracy opartej na zaufaniu, to jedno-
cześnie moŜe zwiększyć się prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów. Kie-
dy w nadziei na spokojne i przyjazne negocjacje jedna ze stron przedstawia 
atrakcyjną propozycję wstępną, wtedy druga strona moŜe to wykorzystać (trak-
tując jako oznaki słabości) i w negocjacjach prezentować będzie sztywne stano-
wisko.  

Negocjacje w tej sytuacji stają się trudne. W dodatku negocjator praktycz-
nie nie ma Ŝadnego pola manewru. Nie tylko odnosi wraŜenie, Ŝe musi teraz du-
Ŝo więcej wywalczyć, ale teŜ w razie dalszych ustępstw sam moŜe znaleźć się                 
w bardzo trudnej sytuacji, gdyŜ jego pracodawcy oczekują od niego obrony ich 
interesów. Nie daje się więc utrzymać teza, iŜ jeśli jedna strona przyjmie posta-
wę nastawioną na współpracę, to i druga uczyni to samo. Przeciwnie, występuje 
wtedy niejednokrotnie tendencja do postrzegania postawy nastawionej na koope-
rację, jako symptom słabości lub nieudolności. A zatem próba zastosowania 
modelu współpracy, w przypadku sprzecznych interesów, moŜe działać destruk-
cyjnie. Dlatego walka i współpraca muszą być rozumiane jako wzajemne uzu-
pełnienie. Negocjacje to zatem dynamiczna równowaga między walką a współ-
pracą104. 

Balansowanie między współpracą a walką wymaga odpowiedzi na kilka py-
tań: 

1) Czy nie jestem zbyt otwarty?  
2) Czy nie ujawniam zbyt duŜo informacji?  
3) Do jakiego stopnia mam zawierzyć drugiej stronie?  
4) Czy oznaki braku zaufania zaszkodzą atmosferze negocjacji?  
5) Czy mam być twardy, czy teŜ powinienem wykazać zrozumienie dla 

stanowiska drugiej strony, aby zwiększyć szanse kompromisu?  
KaŜde z tych pytań obrazuje relacje pomiędzy współpracą a walką. Czło-

wiek staje się zbyt otwarty lub zamknięty w sobie, zbyt twardy lub nadmiernie 
łagodny, zbyt dominujący lub uległy, nadmiernie oficjalny lub przyjacielski.  

Styl i charakter negocjacji 

Negocjacje występują często zarówno w Ŝyciu prywatnym, jak i bizneso-
wym. NaleŜy się zatem odpowiednio do nich przygotować. 

Według podejścia klasycznego, pierwszy etap to – wybór i interpretacja sy-
tuacji. Sytuacja ta moŜe oznaczać dąŜenie do osiągnięcia sukcesu kaŜdej ze 
stron. W tym wypadku uwzględniamy nie tylko swoje interesy, ale teŜ interesy 
partnera. Wówczas dochodzi do sytuacji „wygrana – wygrana”. Jest to styl szla-
chetny i potrzebny105. 

                                                 
104 Ibidem. 
105 „Vademecum MenedŜera”, Nr 5, Listopad 2004, Wyd. INFOR; wykład prof. Z. Nęckiego Sztu-
ka negocjacji. 
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W sytuacji, gdy zupełnie nie zaleŜy nam na tym, co osiągnie druga strona, 
zaleŜy nam wyłącznie na własnym sukcesie i maksymalnych korzyściach, wy-
stępuje podejście nazywane „wygrana – przegrana”. Podejście to ma charakter 
konfliktowy. W teorii i rzeczywistości nazywa się taki sposób prowadzenia inte-
resów „grą o sumie zerowej”, tzn. „moje zyski i twoje straty dają sumę zero, im 
więcej ja zyskam, tym więcej ty musisz stracić”. Podejście to mimo braku ko-
rzyści dla jednej ze stron znajduje jednak swoje zastosowanie. Przykładem moŜe 
być gra w pokera, gdzie uczestnicy tworzą pulę, lecz tylko wygrany moŜe zabrać 
wszystko. Jest to typowe, agresywne podejście wojenne, destrukcyjne niemalŜe. 
Jednak w trudnych, skrajnych przypadkach jesteśmy na nie naraŜeni. 

Kolejnym stylem jest podejście nazywane „przegrana – przegrana”. Wystę-
puje w sytuacjach, gdy obie strony ponoszą straty, pozostaje tylko kwestia, kto 
poniesie większe, kto kogo bardziej zniszczy. Znakomitym przykładem jest 
wojna, sytuacja, w której wszyscy bronią się przed stratami, a przegrywa ten, kto 
straci szybciej. Jest to jednak często spotykana postawa w negocjacjach106. 

Zatem naleŜy się zastanowić jak postępować, aby sytuacja negocjacyjna 
miała charakter „wygrana – wygrana”, aby rezultat negocjacji był jak najbardziej 
korzystny. 

Negocjacja moŜe przyjmować najróŜniejsze wzory, sposoby i barwy oraz 
przebiegać według następujących punktów: 

1) zasygnalizowanie dobrych intencji; 
2) spostrzeganie negocjacji jako sytuacji problemowej; 
3) budowanie zaufania; 
4) szczerość; 
5) zachowanie pozytywnego nastawienia; 
6) walka z własną sztywnością; 
7) unikanie odwoływania się do groźby. 
Drugie podejście to tzw. „klasyczna, negocjacyjna szkoła harwardzka”, któ-

ra opiera się na podziale na trzy główne style negocjowania: 
1) styl miękki, 
2) styl twardy, 
3) styl rzeczowy. 
Styl miękki, Ŝyczliwy, przyjazny, w którym mamy tendencję do ulegania, to 

styl stosowany w sytuacji beznadziejnej. Gdy znajdujemy się w sytuacji słab-
szej, moŜemy zyskać na spokojnym, uległym podejściu. Druga sytuacja, w któ-
rej znajduje zastosowanie, to taka, w której nie chodzi o bezpośredni zysk, ale               
o nawiązanie relacji, zbudowanie przyjaznych okoliczności, z myślą o przy-
szłych przedsięwzięciach, jak zdobywanie rynku, poprzez elastyczność i konku-
rencyjność. Styl ten jest stosowany wówczas, gdy relacje między stronami są 
długoletnie, sprawdzone i oparte na zaufaniu. W kontaktach z partnerami, któ-
rych znamy, szanujemy i wysoko cenimy współpracę jest on najbardziej odpo-
wiedni. 

                                                 
106 Ibidem. 
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Styl twardy występować moŜe w sytuacji, w której mamy decydującą 
przewagę, np. kontrolujemy lokalny bądź globalny rynek w danym zakresie. 
Drugi powód do stosowania stylu twardego to sytuacja, w której druga strona 
zdecydowanie narzuca styl twardy, dyktuje niekorzystne warunki uparcie i agre-
sywnie. Na styl twardy moŜna jednak odpowiedzieć stylem rzeczowym. 

Styl ten jest najbardziej korzystny z punktu widzenia negocjacji. Przezna-
czony jest do wszystkich standardowych sytuacji, gdy nie moŜna mówić o sym-
patii, ani niechęci, bliskich relacjach, poczuciu obcości, czyli sytuacji, w jakiej 
najczęściej znajdujemy się przy stole negocjacyjnym. 

Fundamentem dobrych negocjacji, prowadzonych w stylu rzeczowym, jest 
przestrzeganie czterech podstawowych reguł: 

1) oddzielaj ludzi od problemu; 
2) koncentruj się na celu, na zadaniu, nie na stanowiskach bieŜących; 
3) dobry negocjator stara się stworzyć podczas prowadzonych rozmów 

moŜliwości korzystne dla obu stron; 
4) obiektywne kryteria umowy – kontraktu. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy z negocjatorów ma swoją wizję. KaŜdy jednak 

musi liczyć się równieŜ z wymogami obiektywnymi. NaleŜy więc starać się 
spojrzeć sponad swoich sympatii i przywiązania do własnych wizji, odnosząc się 
w trakcie negocjacji do obiektywnych kryteriów, nieodzownych w przypadku 
rzeczowego stylu negocjowania107. 

Etapy negocjacji 

Po podjęciu decyzji, jakim stylem będą prowadzone negocjacje, przechodzi 
się do kolejnych etapów. Negocjacje, jak kaŜdy element Ŝycia społecznego, 
dzieją się w czasie, czyli mają swoje etapy, kolejne wydarzenia. Czasem kolej-
ność ta jest zaburzona, zniszczona przez gwałtowność zdarzeń i sytuacji. Sche-
mat jednak pozwala się zorientować, gdzie w danym momencie się jest, jakie są 
oczekiwania i jakie są moŜliwości. 

Negocjacje przebiegają według następujących etapów: 
– Faza przygotowawcza – realizacja czynności poprzedzających przystą-

pienie do procesu zasadniczego. Fazie tej naleŜy poświęcić maksymalnie 
duŜo czasu i zaangaŜowania. Jej wagę podkreśla hasło, które świetnie 
ujęli Amerykanie: „Niepowodzenie w przygotowaniu to przygotowanie 
niepowodzenia”. 

– Faza podstawowa – zapoznanie się z drugą stroną. Tu pojawia się istot-
ny problem pierwszego wraŜenia. NaleŜy zatem uczynić wszystko, aby 
wywrzeć korzystne pierwsze wraŜenie. Nie jest legendą, Ŝe to jak jeste-
śmy odebrani w pierwszej chwili, wpływa na jakość dalszych kontak-
tów. NaleŜy zwracać uwagę m.in. na: gest podania ręki, spojrzenie                
i wymianę wzroku, wygląd zewnętrzny, pozycję ciała itp. 

                                                 
107 Ibidem. 
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– Faza kończąca – sporządzanie gotowych do podpisu umów lub kontrak-
tów, po wcześniejszym uzgodnieniu i wyjaśnieniu wszystkich spraw. 
Druga moŜliwość to takie zakończenie rozmów, kiedy obie strony do-
chodzą do wniosku, iŜ rozbieŜność stanowisk jest zbyt wielka i korzyst-
nego porozumienia nie da się osiągnąć. 

Na zakończenie kilka uwag dotyczących typowych problemów pojawiają-
cych się przy stole negocjacyjnym.  

Impas w negocjacjach – co robić? Jest wiele metod przełamywania impasu 
w rozmowach handlowych. Po pierwsze – moŜna wyliczyć korzyści, jakie stro-
ny uzyskają po dojściu do porozumienia lub wyliczyć straty, jakie strony ponio-
są, gdy koniec rozmów będzie niepomyślny. Po drugie – moŜna podsumować 
dotychczasowe ustalenia i osiągnięty postęp w rozmowach. Jednocześnie moŜna 
zaproponować jakieś dodatkowe, raczej symboliczne ustępstwo. Po trzecie – 
moŜna ustalić listę problemów spornych, w wypadku powaŜniejszych rozmów 
naleŜy stworzyć zespół roboczy do ich rozwiązania. Po czwarte – moŜna spró-
bować poczynić pewne ustalenia w drodze kontaktów nieoficjalnych, np. w cza-
sie obiadu. Dodatkowe elementy moŜliwe do zastosowania to: zmiana miejsca 
rozmów, zaproszenie dodatkowych osób z jednej lub drugiej strony albo nieza-
leŜnych ekspertów, nawiązanie do dobrych stosunków w przeszłości lub ko-
rzystnych relacji w przyszłości108. 

Powolne tempo rozmów, spadek dynamiki negocjacji – co wtedy? Jeśli nie 
wiadomo co powiedzieć, a druga strona teŜ milczy, istnieje kilka sposobów pod-
trzymania rozmowy. Po pierwsze – zawsze moŜna, pod pretekstem wyjaśnienia 
kwestii szczegółowych, dokonać podsumowania dotychczasowych ustaleń. Po 
drugie – moŜna wyjaśnić po raz kolejny swój punkt widzenia lub omówić swoje 
propozycje. Po trzecie – moŜna skomplementować zachowanie lub postawę dru-
giej strony, jak równieŜ podziękować za ustępstwa lub inne elementy oferty. Po 
czwarte – moŜna przejść do tematów neutralnych lub opowiedzieć anegdotę. Je-
śli nie ma się innych pomysłów, zawsze moŜna pomilczeć, co zmusi drugą stro-
nę do mówienia. W ostateczności zawsze moŜna zaproponować przerwę.  

Kłamać czy nie kłamać? MoŜe być jednak uczciwym? Co robić, gdy ktoś 
próbuje nas oszukać? Jest to kwestia wybitnie etyczna, którą naleŜy rozstrzygnąć 
indywidualnie. Jeśli chodzi o opinie, to niektórzy twierdzą, iŜ biznes nie ma nic 
wspólnego z moralnością, więc wszyscy kradną i oszukują. Inni twierdzą, Ŝe na-
leŜy być uczciwym, bo tak jest sprawiedliwie i zgodnie z prawem.  

NiezaleŜnie od poglądów, waŜne są dwie rzeczy. Pierwsza, Ŝe obustronna 
uczciwość jest istotnym elementem wiarygodności na przyszłość i to wiarygod-
ności w ogóle. Druga to problem, co zrobić, gdy ktoś nas usiłuje oszukiwać. Tak 
naprawdę trzeba mu o tym powiedzieć, niekoniecznie wprost, chyba Ŝe sami za-
czynamy grać w tę grę109. 

                                                 
108 www.psphome.dhtml.pl/art._negocjacje.html 
109 www.psphome.dhtml.pl/art._negocjacje.html 
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Podsumowując: negocjacje nie są zabawą, nie są problemem łatwym110. Są 
procesem, który ma bardzo wiele faz, w trakcie którego podejmowanych jest 
wiele decyzji strategicznych. Negocjowanie wymaga czujności na sytuacje oraz 
znakomitego przygotowania kompetencyjnego. JeŜeli przygotujemy się we 
wszystkich obszarach, wyniki naszych rozmów będą coraz lepsze. 

3.9. Wprowadzanie zmian  

Zarządzanie zmianami jest niezbędną umiejętnością wszystkich wójtów 
gmin. W kontekście samorządów lokalnych moŜna mówić o dwóch obszarach 
wprowadzania zmian: 

– zmianach na poziomie lokalnym (wdraŜanie strategii rozwoju lokalnego 
i jej zmiany); 

– zmianach w obrębie samego urzędu gminy (wdraŜanie rozwiązań orga-
nizacyjnych w obszarze organizacji pracy, metod zarządzania, procedur 
działania itp. w pojedynczej jednostce organizacyjnej). 

Zatem od zrozumienia przez wójtów i członków rady gminy problemu 
zmian i ich wdraŜania w gminach zaleŜy sukces ich działań na poziomie lokal-
nym, a poznanie zasad funkcjonowania pojedynczej organizacji w kontekście 
zmian organizacyjnych gwarantuje sprawną i skuteczną pracę na poziomie urzę-
du gminy. 

Mimo róŜnego zasięgu, z punktu widzenia skuteczności implementowanych 
rozwiązań, oba te rodzaje zmian wymagają podobnych kompetencji i zbliŜonych 
metod oraz podejść. Tym bardziej, Ŝe obie dotyczą ludzi, ich postaw, budowania 
zaangaŜowania i przełamywania oporów. Dlatego niniejszy fragment opracowa-
nia koncentruje się na sposobach skutecznego wdraŜania zmian, a nie na samej 
istocie zmian (czyli np. zawartości strategii rozwoju lokalnego czy konkretnych 
rozwiązaniach implementowanych do urzędu gminy). Wszystko to składa się na 
szereg działań, zwanych zarządzaniem zmianami.  

Zarządzanie zmianami jest konieczne, poniewaŜ zmiany nie dokonują się 
natychmiastowo, lecz stanowią pewien proces. Nie są teŜ jasno zdefiniowane                 
i w trakcie wdraŜania mogą ulegać przekształceniom. Wiele zmian zachodzi 
równocześnie, a procesy ich wdraŜania nakładają się na siebie. Stąd teŜ proces 
ich wdraŜania jest trudny, a sukces często nieprzewidywalny.  

Jeszcze jednym powodem, dla którego zmianami naleŜy zarządzać, jest to, 
Ŝe przebiegają one równocześnie w kilku obszarach. Długotrwały proces zmian 
charakteryzuje się wielowymiarowością przekształceń, ale jednocześnie ich nie-
kompletnością, niepewnością co do przyszłego kształtu organizacji, a takŜe dłu-
gotrwałym procesem wdraŜania, co pociąga za sobą ograniczoną przewidywal-

                                                 
110 „Vademecum MenedŜera”, op. cit. 
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ność przyszłych wydarzeń, w tym zachowań pracowników urzędu oraz sytuacji 
w jego otoczeniu. 

Aby mówić o zarządzaniu zmianami, naleŜy najpierw zdefiniować samą 
zmianę organizacyjną, jej charakter, głębokość. Konieczne jest określenie obsza-
rów, w których zmiany są potrzebne i których dotyczą. W szczególności są to: 

– strategia rozwoju lokalnego, 
– struktura organizacyjna urzędu gminy, 
– funkcje zarządzania, takie jak zarządzanie finansami, zarządzanie zaso-

bami ludzkimi, działalność promocyjna gminy itp., 
– style zarządzania związane z tym, w jaki sposób wójt gminy sprawuje 

władzę, 
– dokumenty organizacyjne uzupełniające system zarządzania. 
Zatem w kontekście poziomu lokalnego zarządzanie zmianami jest proce-

sem wykorzystywania strategii rozwoju lokalnego do utrzymania harmonii ze 
zmieniającym się otoczeniem samorządowym, przy zapewnieniu, Ŝe zasoby 
gminy są bezpośrednio powiązane z usługami dostarczanymi obywatelom i re-
alizacją celów, jakie stawia przed sobą gmina. 

W kontekście urzędu gminy zarządzanie zmianami jest procesem wykorzy-
stywania strategii tej organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się 
otoczeniem (w tym rynkiem pracy, otoczeniem politycznym, ekonomicznym                
i prawnym), przy zapewnieniu, Ŝe zasoby urzędu są bezpośrednio powiązane                
z realizacją celów, jakie stawia przed sobą urząd gminy. 

Do najwaŜniejszych etapów przy planowaniu i projektowaniu zmian naleŜą 
w szczególności:  

– ustalanie celów i głównych kierunków zmian,  
– wybór najwłaściwszych metod wdraŜania zmian, po wcześniejszym do-

konaniu analizy i postawieniu diagnozy, co naleŜy zmieniać,  
– wypracowanie architektury zmian (fazy, etapy, harmonogramy, organi-

zacja prac, zasoby),  
– planowanie informacji i komunikacji o zmianach,  

PRZYKŁAD 3.9. 

Przykładowe obszary zmian w odniesieniu do poziomu lokalnego w gminie X: 
– przebudowa centrum gminy, 
– inwestycja w nowy ośrodek szkolno-wychowawczy, 
– przygotowanie infrastruktury pod planowaną inwestycję związaną z roz-

budową przejścia granicznego. 
Obszary zmian w odniesieniu do poziomu urzędu gminy w gminie X: 

– zatrudnienie czterech osób w wybranych referatach, 
– wprowadzenie spójnego systemu motywowania pracowników, 
– zmiana na stanowisku wójta gminy. 
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– wyznaczenie liderów zmian posiadających odpowiednią władzę (wójto-
wie/rada gminy) i aktorów zmian posiadających odpowiednią wiedzę 
(pracownicy urzędu gminy/konkretne osoby w gminie),  

– przyjęcie programu zmian łącznie z budŜetami, 
– rozpoczęcie pracy zespołów zadaniowych.  
Natomiast przy samym wprowadzaniu zmian konieczna jest sześcioetapowa 

sekwencja działań. Istotna jest takŜe kolejność realizowanych działań dlatego, Ŝe 
zbyt wczesna lub późna ich realizacja moŜe spowodować brak skuteczności po-
dejmowanych kroków:  

1.  ZaangaŜowanie w zmiany poprzez wspólną diagnozę istniejącej sytuacji.  
W przypadku zmian na poziomie lokalnym etap ten polega na stworze-

niu zespołu (zespołów) reprezentującego wszystkie waŜne obszary działa-
nia gminy i zaangaŜowanie go w diagnozowanie problemów społeczności 
lokalnej. W skład takiego zespołu powinien wejść wójt oraz przedstawiciele 
rady gminy. W rezultacie powstaje całościowy obraz gminy, określenie jej 
słabych i mocnych stron oraz elementów, które mogą i powinny być zmie-
nione. Poprzez te działania tworzy się zaangaŜowanie niezbędne dla proce-
su zmian. W przypadku zmian w obrębie samego urzędu, zespół powinien 
objąć wójta i kluczowych pracowników zaangaŜowany we wspólny projekt 
analizy i diagnozy sytuacji. 
2.  Stworzenie wspólnej wizji nowej gminy (urzędu gminy – jeśli zmiany do-

tyczą samego urzędu gminy). 
Etap ten pozwala wypracować wspólny obraz gminy (bądź urzędu), do 

którego będą dąŜyć władze lokalne (pracownicy). Wspólna wizja – z jednej 
strony – kierunkuje działania, a z drugiej – wzmacnia motywację. Pozwala 
takŜe osłabić lub przełamać opory negatywnie nastawionych do zmian. 
3.  Zbudowanie akceptacji nowej wizji, niezbędnych kompetencji oraz go-

towości do dalszych działań.  
Okazuje się, Ŝe włączenie członków rady gminy (pracowników) w pro-

ces formułowania nowych rozwiązań nie wystarcza dla przezwycięŜenia 
pojawiającego się oporu oraz zdobycia wiedzy i umiejętności działania               
w nowych warunkach. Na tym etapie niezwykle waŜna jest rola wójta i jego 
zdolności przekonywania do wspólnego planu (wójt w roli lidera zmian). 
Dodatkowo w przypadku zmian na poziomie urzędu gminy, ustalenie no-
wych sposobów działania, ról w organizacji i wiąŜącej się z tym odpowie-
dzialności wywołuje wśród pracowników konieczność zdobycia nowej 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Cel ten osiąga się poprzez szkolenia 
na temat zagadnień określonych przez samych pracowników. Etap ten jest 
równieŜ odpowiednim momentem dla zwolnienia lub przesunięcia na inne 
stanowiska tych osób, które nie chcą lub nie potrafią przystosować się do 
nowych rozwiązań. 
4.  Rozpowszechnienie nowych rozwiązań.  

Na tym etapie część członków rady gminy (pracowników) zna i akceptu-
je nowe rozwiązania, natomiast inni są jeszcze nadal nastawieni bardzo 
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sceptycznie. Dalsze sprawne realizowanie przez wójta planu zmian zaleŜy 
zatem od przekonania i zaangaŜowania tej drugiej grupy członków (pra-
cowników) do współpracy. Nowych rozwiązań nie moŜna wprowadzać 
drogą nakazu. Wprowadzanie zmian drogą autokratyczną moŜe stać się 
przyczyną zahamowania procesu zmian. 
5.  Instytucjonalizacja zmian za pomocą formalnych struktur, systemów               

i strategii.  
Stworzone we wcześniejszych etapach rozwiązania powodują, Ŝe gmina 

(urząd gminy) nie moŜe sprawnie funkcjonować w ramach stosowanych 
poprzednio rozwiązań formalnych. Dlatego naleŜy formalnie zatwierdzić 
zmiany poprzez przyjętą do realizacji nową strategię działania (a na pozio-
mie urzędu gminy poprzez formalnie zaakceptowane przez wójta rozwiąza-
nia). 
6.  Monitorowanie przebiegu procesu zmian i rozwiązywanie pojawiających 

się problemów.  
Przeprowadzenie zmiany w gminie (urzędzie gminy) z reguły jest proce-

sem rozłoŜonym w czasie. Do obowiązku wójta i rady gminy (a w przypad-
ku zmian w urzędzie gminy – wójta) naleŜy permanentny monitoring jej 
przebiegu, a takŜe wspólne – wraz z osobami bezpośrednio zaangaŜowa-
nymi – rozwiązywanie pojawiających się problemów. 
Nie opracowano jednak do tej pory jednej, powszechnie akceptowanej teo-

rii lub podejścia do zarządzania zmianami, jednak najprostszą jest tzw. model 
trzech kroków, który zakłada, Ŝe: 

– zachowania jednostek są podporządkowane normom i wartościom 
uznawanym przez grupę, do której przynaleŜą,  

– warunkiem utrzymania zmiany jest wprowadzenie i utrwalenie nowych 
wzorców zachowań.  

Wprowadzane wzorce zachowań mają z natury rzeczy charakter krótko-
trwały, a ustalone wzorce są na tyle silne, Ŝe bez ich zmiany po pewnym czasie 
następuje samoistny powrót do dawnej rutyny. Dlatego teŜ nie wystarczy podać, 
w jaki sposób moŜna dojść do poŜądanego poziomu rozwoju. Konieczne jest 
takŜe określenie sposobów utrzymania nowego stanu. Zmiana zachowań odbywa 
się etapami, w sposób skokowy i moŜna mówić tu o etapach:  

– odmroŜenia (wywołanie w ludziach motywacji potrzebnej do przepro-
wadzenia zmiany i zwiększenie ich chłonności na informacje płynące                   
z otoczenia),  

– właściwego procesu zmian (kiedy to następuje redefinicja postaw pra-
cowników i wdroŜenie konkretnych rozwiązań), 

– zamroŜenia (stabilizacja i integracja dokonanych zmian i przekształceń). 
NiezaleŜnie jednak od przedmiotu zmiany warto pamiętać, Ŝe: 
1.  KaŜdy projekt zmiany powinien być przeanalizowany z punktu widzenia 

wpływu przygotowanych zmian na przyszłe cele oraz kierunki działania 
urzędu gminy i gminy jako takiej oraz wpływu na sposób funkcjonowa-
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nia i strukturę innych obszarów funkcjonowania urzędu gminy czy spo-
łeczności lokalnej. 

2.  Proces zmiany powinien być rozpatrywany jako działanie złoŜone z wie-
lu elementów, kroków i faz. Jednak najwaŜniejszym elementem jest 
uświadomienie konieczności zmiany. Świadomość ta jest niezbędna za-
równo dla wprowadzania zmiany, jak i dla jej utrzymania. 

3.  Potrzebne jest uzyskanie akceptacji osób dla przygotowywanych zmian, 
dzięki zaangaŜowaniu ich w proces planowania i wdraŜania zmian. Sto-
pień zaangaŜowania jest uzaleŜniony od rodzaju planowanej zmiany. 

4.  Uzyskanie zgody i zaangaŜowania osób w proces zmian moŜna takŜe 
osiągnąć poprzez dostarczenie im informacji i umoŜliwienie podjęcia 
samodzielnych decyzji dotyczących kierunku zmian. 

5.  Powodzenie projektu zmian uzaleŜnione jest od zmiany indywidualnych 
i grupowych zachowań osób, których zmiana dotyczy (członków rady 
gminy/społeczności lokalnej lub pracowników – jeśli zmiana dotyczy 
samego urzędu). 

NiezaleŜnie jednak od sposobu dokonywania zmian w przedsiębiorstwie, 
konieczne jest oparcie przebiegu działań na stałych, powtarzalnych czynno-
ściach. Zmiany powinny być dokonywane systematycznie, z uwzględnieniem 
właściwej (logicznej) kolejności i treści poszczególnych faz.  

Zmiany mogą zajść tylko wtedy, gdy uwzględni się w tym procesie ludzi, 
których mają one dotyczyć. NaleŜy teŜ pamiętać, iŜ proces zmian w odniesieniu 
do czynnika ludzkiego przebiega na trzech płaszczyznach, co przedstawia tabela 
3.3. 

TABELA 3.3.  
Trzy płaszczyzny procesu zmian 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębior-
stwach – teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. 

Wstępem do wszelkich zmian jest zapoznanie osób zainteresowanych ist-
niejącymi problemami z nową wizją gminy (wizją zmian w urzędzie gminy).  

Płaszczyzna Elementy 

Intelektualna 
śeby się zmienić, człowiek potrzebuje rozumieć sens i istotę doko-
nywanej zmiany. Na tym etapie naleŜy zadbać o informację na te-
mat zmian. 

Emocjonalna 

śeby się zmienić, człowiek potrzebuje zidentyfikować się z propo-
nowaną zmianą, popierać ją, być zaangaŜowanym i zadowolonym, 
Ŝe ona przebiega. Na tym etapie naleŜy zadbać o naleŜytą motywa-
cję pracowniczą. 

Motoryczna 

śeby się zmienić, człowiek potrzebuje mieć moŜliwość podjęcia 
konkretnych działań poprzez klimat sprzyjający takim postawom                 
i wystarczające narzędzia. Na tym etapie naleŜy zadbać więc                   
o właściwe warunki i wystarczające narzędzia. 
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Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez osoby na płaszczyźnie intelektu-
alnej, następuje o wiele trudniejszy drugi etap, w którym chodzi o zgodę emo-
cjonalną. O ile ona nie nastąpi, jakiekolwiek programy wdroŜenia zmian nie ma-
ją racji bytu. W osiąganiu akceptacji emocjonalnej pomocna jest systematyczna 
komunikacja, by kaŜdy zorientował się w podejmowanych działaniach. Najwię-
cej zaleŜy od tego, czy przekonujący przykład daje wójt (i rada gminy, o ile 
zmiany dotyczą społeczności lokalnej). Bez ich zaangaŜowania i wzorowego po-
stępowania nie dojdzie do głębszych zmian samorządowych.  

Płaszczyzna motoryczna związana jest z działaniem. ChociaŜ terminy takie 
jak „delegowanie uprawnień” i „konsultacje” znajdują się w codziennym obiegu, 
niewielu jednak wie, co tak naprawdę oznaczają one w praktyce. Stwarza to po-
tencjalną lukę w zakresie wiarygodności, występującą w procesie zarządzania 
zmianami, poniewaŜ wójtowie/rada gminy często deklarują poparcie i gotowość 
do konsultacji (z pracownikami/ze społecznością lokalną), mimo Ŝe juŜ zdecy-
dowali co robić, w związku z czym i tak nie zamierzają nikogo słuchać. Zmiana 
jest wtedy postrzegana jako fakt dokonany, a udawane konsultacje szybko zosta-
ją zdemaskowane. 

Rzeczą niezwykle waŜną w procesie wdraŜania zmian w gminie (urzędzie 
gminy) jest dostarczanie mieszkańcom (pracownikom) rzetelnych, aktualnych                 
i kompletnych informacji o przeprowadzanych i planowanych zmianach.                  
W przeciwnym razie zmiany napotykają na powaŜne bariery realizacyjne wła-
śnie w sferze psychospołecznej, a wójt i rada gminy tracą na wiarygodności, 
wzbudzają nieufność – takŜe wobec siebie – i w końcu przestają panować nad 
sytuacją, generalnie więc wzrastają koszty psychiczne111 uczestników zmiany.  

W stosunku do zmian komunikacja spełnia następujące cele: 
– umoŜliwia mieszkańcom (ich przedstawicielom lub – jeśli zmiana doty-

czy urzędu gminy – pracownikom) poznanie wizji zmian; 
– informuje o przebiegu procesu zmian; 
– uzasadnia zmiany, pozwala właściwie nimi kierować; 
– ułatwia ewolucję postaw wskazując róŜne moŜliwości; 
– pomaga szybciej rozwiązywać napotkane trudności; 
– upowszechnia zachowania i postawy, które wspierają zmiany; 
– zaspokaja zainteresowane części otoczenia lokalnego na temat uzasad-

nienia i wyników zmian. 
JednakŜe niezaleŜnie od tego, na jakiej płaszczyźnie – intelektualnej, emo-

cjonalnej czy motorycznej – odbywa się w danej chwili wdraŜanie zmian, ko-
munikacja jest istotnym elementem tego procesu.  

                                                 
111 Stres, nasilone poczucie niepewności, strach przed zmianami. 
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W komunikacji interpersonalnej podczas wdraŜania zmian nie moŜna po-
minąć barier psychologicznych (emocjonalnych), które uniemoŜliwiają niejed-
nokrotnie porozumienie między wójtem a pracownikiem, wójtem a radą gminy, 
a takŜe wójtem i szerszą społecznością lokalną. Ich powstawaniu sprzyjają do-
datkowe okoliczności, dlatego zawsze naleŜy je brać pod uwagę112: 

1.  Informacje przekazywane na sesjach rady gminy (w urzędzie gminy) 
zawsze konkurują z informacjami pochodzącymi od mediów zewnętrz-
nych i są przyjmowane razem z nimi. Jeśli wyraŜane na zewnątrz uwagi 
na temat pracy samorządowców (pracy w urzędzie) mają podstawy, to 
wójt (członkowie rady gminy) nie mogą ignorować tego tematu, zwle-
kać z jego podjęciem, ani przedstawiać go w sposób okrojony. Jeśli tak 
się nie stanie, to mieszkańcy gminy (pracownicy – jeśli dotyczy to sa-
mego urzędu gminy) automatycznie zaczną na własną rękę poszukiwać 
informacji pełniejszych poza przedsiębiorstwem. 

                                                 
112 F.M. Hein, Kommunikation im Wandel bedeutet Wandel in der Kommunikation, „Blick durch 
die Wirtschaft“ 1996, s. 235. 

PRZYKŁAD 3.10. 

W Urzędzie Gminy X sporo mówi się o poprawnej komunikacji, jednak 
spłaszczenie struktury organizacyjnej powoduje nadmiar informacji. Prowadzi 
to do przeciąŜenia kanałów informacyjnych, a niekontrolowany napływ infor-
macji powoduje wystąpienie m.in. takich zjawisk, jak:  

– pominięcie (nieprzetworzenie części informacji nieraz bardzo waŜnych),  
– błędy (nieadekwatne przetworzenie informacji),  
– magazynowanie (opóźnianie przetworzenia informacji),  
– filtrowanie (selekcjonowanie części informacji),  
– przybliŜanie (zacieranie róŜnic w tekście komunikatów),  
– mnoŜenie kanałów (korzystanie z kanałów zastrzeŜonych dla innych adre-

satów), 
– ucieczka (zaprzestanie przekazywania komunikatów) itd. 

W celu rozwiązania powstałej sytuacji, wójt gminy postanowił wysłać wybra-
nych pracowników na szkolenie związane z komunikacją wewnątrzorganiza-
cyjną. Pozwoliło to zredukować ilość wysyłanych informacji do tych najwaŜ-
niejszych, uczuliło pracowników na konieczność dzielenia się informacjami 
waŜnymi i uwraŜliwiło wszystkich na błędy i szumy, jakie mogą zniekształcać 
proces komunikacji. Obecnie w urzędzie gminy zdarzają się pojedyncze przy-
padki, gdy ktoś nie otrzymał potrzebnej informacji na czas, a wszyscy pracow-
nicy szanują czas innych i nie zasypują ich niepotrzebnymi wiadomościami. 
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2.  Konkurencja między źródłami informacji to konkurencja o wiarygod-
ność. Niepewność co do przyszłych zmian w gminie (w urzędzie gminy) 
sprawia, Ŝe subiektywnie odczuwana jakość informacji liczy się o wiele 
bardziej niŜ źródło jej pochodzenia. Jednak na dłuŜszą metę postawy 
kształtowane są tylko przez źródła cieszące się wiarygodnością. 

3.  Brak otwartej komunikacji sprzyja kształtowaniu opinii przez pogłoski. 
Spekulacje na temat niejasno nakreślonych zmian w gminie (urzędzie 
gminy) najczęściej pochodzą od niekompetentnych ludzi, którzy znajdu-
ją wyimaginowane przyczyny i obwiniają przypadkowe osoby. Rezultat 
tych działań nie musi być zadowalający pod względem intelektualnym 
(nie wszyscy zrozumieją całość przekazywanych treści), ale powinien 
wywołać efekt w sferze emocjonalnej (długotrwałe wraŜenie szczero-
ści). 

4.  Radni gminy (pracownicy), którzy nie otrzymują pełnej informacji, nie 
są w stanie myśleć całościowo, ogarniać pełne procesy i samodzielnie 
podejmować decyzje. Dotyczy to planowanych zmian w gminie (urzę-
dzie gminy). 

5.  Brak jasnego przedstawienia sytuacji w gminie (urzędzie gminy) sprzyja 
powstawaniu iluzji. Dokładna informacja pozwala ocenić własną sytu-
ację i jest pomocna w akceptacji niepopularnych decyzji przez wójta. 

PRZYKŁAD 3.11. 

W prasie lokalnej  gminy X pojawiał się artykuł dotyczący frekwencji po-
szczególnych radnych na posiedzeniach rady gminy. W Internecie rozgorzała 
szeroka dyskusja podsycana komentarzami zwolenników i przeciwników kon-
kretnych osób reprezentujących określone opcje polityczne. W końcu najczę-
ściej przywoływany radny napisał list, w którym wyjaśniał zaistniały stan rze-
czy, jednocześnie krytycznie odnosząc się do anonimowych i pozbawionych 
podstaw komentarzy. Po tym fakcie dyskusja ucichła. 

PRZYKŁAD 3.12. 

W prasie lokalnej napisano, Ŝe została wydana zgoda na budowę ośrodka Mo-
nar na terenie gminy Y. Przeciwni temu projektowi mieszkańcy protestowali 
pod urzędem gminy. Po konsultacjach z wójtem okazało się, Ŝe tylko rozwaŜał 
on taką moŜliwość, ale ostatecznie nie wydał decyzji pozytywnej. Nierzetelne 
źródło informacji, jakim była gazeta, podało potem sprostowanie. Według 
mieszkańców, wiarygodniejszym źródłem informacji była pierwotnie gazeta, 
mimo iŜ informacje te nie były sprawdzone. 
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6.  Skalkulowane ryzyko w decyzjach władz gminy musi być zrozumiałe              
i odróŜniane od bezradności i działania po omacku. Ogromne znaczenie 
ma tutaj komunikacja, nawet niepopularnych decyzji.  

Zarządzanie zmianą kojarzy się przede wszystkim z przełamywaniem opo-
rów przed czymś, co jest nowe i nieznane. Opór wobec zmian wyraŜa pewien 
stan psychiczny ludzi, który na zewnątrz objawia się albo podjęciem działań 
utrudniających lub uniemoŜliwiających wprowadzenie i utrzymanie zmian (opór 
czynny), albo powstrzymywaniem się od działań przyczyniających się do powo-
dzenia zmian, gdy te zaleŜą od samych zainteresowanych (opór bierny).                   
W szczególności moŜna mówić o następujących rodzajach oporu: 

1.  Opór racjonalny, który moŜna zlikwidować poprzez przedstawienie lo-
gicznych argumentów, przez co jest najmniej groźny. 

2.  Opór emocjonalny, wynikający z niejasnej obawy przed nową sytuacją. 
PoniewaŜ łączy się on z subiektywnym postrzeganiem zagroŜenia, jakie 
niosą zmiany, dlatego jego przezwycięŜanie jest długotrwałe i polega na 
konkretyzowaniu obaw i stopniowym tłumaczeniu, dlaczego są one 
przesadne. Wymaga on indywidualnego podejścia do osoby stawiającej 
opór. 

3.  Opór polityczny, wynikający z obawy przed utratą wpływów lub presti-
Ŝowych stanowisk; rzadko kiedy bywa otwarty, przez co powoduje pro-
blemy w jego przezwycięŜaniu. MoŜe nawet prowadzić do irracjonal-
nych działań, które są trudne do przewidzenia. Jeśli nie przełamie się 
oporu politycznego, to podejmowanie decyzji (zwłaszcza dotyczy to po-
siedzeń rady gminy) moŜe być niemoŜliwe. Jest to najczęstszy rodzaj 
oporu, występujący w zarządzaniu gminą. W odniesieniu do wprowa-
dzania zmian w urzędzie gminy, opór polityczny moŜe dotyczyć pra-
cowników, którzy obawiają się – w wyniku zmian – utracić zajmowane 
stanowiska. 

Do typowych powodów oporów wobec zmian postrzeganych przez ludzi 
moŜna zaliczyć: 

– poczucie utraty kontroli – wiele robi się dla ludzi, ale bardzo mało              
z ludźmi (brak uczestnictwa); 

– zbyt wiele niepewności – brak informacji o kolejnych krokach działań               
i o przyszłości; 

– ciągłe zaskakiwanie – decyzje są podejmowane bez przygotowania                    
i właściwego zaplecza; więcej chęci niŜ praktycznych moŜliwości; 

– zbyt duŜe koszty zmieniania – zbyt wiele rzeczy zmienia się równocze-
śnie; rutynowe działania są przerywane i trudno jest zachować ciągłość 
pracy; 

– obawa przed utratą twarzy – ludzie obawiają się, Ŝe to, co robili w prze-
szłości było błędne; czują się głupio; 

– troska o własne kompetencje – ludzie martwią się o to, czy będą efek-
tywni po wprowadzeniu zmian i czy będą zdolni wykonywać to, co bę-
dzie od nich wymagane; 
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– więcej pracy – zmiana wymaga więcej energii, czasu, spotkań i uczenia 
się; 

– powiązane efekty zmian – jedna zmiana moŜe przeszkadzać innej i wy-
magać ciągłych korekt planów; często oznacza to przygotowywanie ich 
pochopnie, przy braku wiedzy o istniejących powiązaniach; 

– przeszłe doświadczenia – w przeszłości obiecywano zmiany, a potem 
nic z tego nie wyszło lub ich wprowadzenie przyniosło więcej szkód niŜ 
poŜytku; 

– realne zagroŜenia – zmiana przynosi często ból i utratę czegoś. 
Opór rzadko kiedy przybiera postać otwartą. Jednak typowymi symptoma-

mi oporu są: 
– wszyscy mówią, Ŝe zmiany są waŜne, pilne i konieczne, jednak zapla-

nowane posunięcia nie są do końca urzeczywistniane, podejmowanie 
decyzji przeciąga się i nie prowadzi do jednoznacznych wniosków; 

– realizatorzy zmian przekazują cele i zadania inaczej, niŜ wynika to z in-
tencji inicjatorów zmian; 

– na jasne pytania nie ma jasnych odpowiedzi, na pozór konkretne wyja-
śnienia przy bliŜszej analizie wydają się być niekonkretne; 

– pojawiają się intrygi przeciw inicjatorom zmian, przeciwnicy tworzą po-
głoski, które szkodzą zwolennikom zmian; 

– wysoka absencja chorobowa, atmosfera niepokoju, częste sprzeczki                 
i trudności w porozumiewaniu się. 

Jeśli jednak opory wystąpią, to naleŜy podejmować działania, które zmie-
rzają do ich przezwycięŜenia. Przełamywanie oporów nie jest łatwe, wymaga to 
czasu, cierpliwości i duŜej zdolności empatii. Nie naleŜy go zatem zwalczać 
uporem, nasilaniem róŜnego rodzaju środków przymusu i nacisku, lecz przeła-
mywać go poprzez osiąganie konsensusu i pokazywanie korzyści towarzyszą-
cych całemu przedsięwzięciu. Wymuszanie zmian moŜe prowadzić do powaŜ-
nych konfliktów w stosunkach międzyludzkich i niepotrzebnych stresów, a takŜe 
powodować w następstwie znaczne wydłuŜenie procesu wprowadzania zmian 
bądź tylko pozorne ich wdroŜenie i funkcjonowanie. 

Działania, jakie warto podejmować przy przełamywaniu oporów, to: 
– otwarte i w porę poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przy-

czynach i celach zmian; chodzi przede wszystkim o to, by ludzie zrozu-
mieli przyczyny zaplanowanych działań; 

– aktywne włączanie do planowania i urzeczywistniania przekształceń 
zwłaszcza tych osób, których najbardziej dotyczą zmiany (dotyczy to 
zwłaszcza zmian organizacyjnych w urzędzie gminy); 

– wytworzenie klimatu uczciwego komunikowania się, w którym wymie-
nia się informacje o powstających problemach, dzięki czemu moŜna na 
bieŜąco korygować zaplanowane przedsięwzięcia; 

– uwzględnianie przy wprowadzaniu zmian ukształtowanych przez lata 
stosunków międzyludzkich; 
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– zapewnienie ochrony osobom, którym zmiany przyniosą negatywne 
skutki; 

– widoczne docenianie promotorów zmian; 
– unikanie rozwiązań radykalnych i rewolucyjnych, bo przynoszą one 

znacznie więcej stresu niŜ korzyści; 
– osiąganie pewnych sukcesów juŜ we wcześniejszej fazie zmian, dzięki 

czemu rośnie motywacja do ich rozszerzenia; 
– korzystanie z konkretnej pomocy doradców wewnętrznych i zewnętrz-

nych; 
– moŜliwie szybkie utrwalanie i stabilizowanie zmian. 

Z punktu widzenia wdraŜania zmian w gminie, wójt powinien cechować się 
niezbędnymi kompetencjami efektywnego lidera zmian. Zalicza się do nich 
przede wszystkim: 

– zdolność do formułowania i do upowszechniania wartościowego celu 
wśród rady gminy, pracowników urzędu i mieszkańców, a takŜe do na-
rzucania innym poczucia pilności stojących przed nimi zadań; 

PRZYKŁAD 3.13. 

Wójt gminy X stosuje odmienne podejścia do przełamywania oporów, w za-
leŜności od tego, z czego one wynikają. 
I. Edukacja i komunikowanie – w sytuacji, gdy brakuje informacji lub prze-

kazana informacja była niedokładna. Wadą takiego podejścia jest czaso-
chłonność przy duŜej liczbie osób opornych, a zaletą to, Ŝe osoby przeko-
nane do zmiany chętnie pomagają w jej wdraŜaniu. 

II. Uczestnictwo i zaangaŜowane – w sytuacji, gdy brakuje informacji, a po-
tencjalnie oporni mają sporą władzę (dotyczy to zwłaszcza radnych). Wa-
dą takŜe jest czasochłonność, a zaletą to, Ŝe jeśli zaangaŜuje się opornych, 
to moŜna wykorzystać ich wiedzę i kompetencje oraz wpływy. 

III. Ułatwianie i wspieranie – dotyczy sytuacji, gdy zmiany zostały juŜ wpro-
wadzone, a ludziom trudno się do nich dostosować – wadą są duŜe nakła-
dy i spore prawdopodobieństwo niepowodzenia, a zaletą jest to, Ŝe Ŝadne 
inne podejście nie pozwala na prawidłowe rozwiązanie problemów przy-
stosowania się (dotyczy to zwłaszcza pracowników przystosowujących się 
do zmian wprowadzonych w urzędzie gminy). 

IV. Manipulacja – w sytuacji, gdy inne podejścia się nie sprawdzają – pozwa-
la co prawda szybko i przy małych kosztach przełamać większość opo-
rów, ale prowadzi do duŜych trudności, jeŜeli ludzie zorientują się, Ŝe się 
nimi manipuluje. 

V. Ukryty i jawny przymus – w sytuacji presji na szybkie zmiany i znacznej 
władzy osób je wdraŜających – niesie za sobą ryzyko złości wobec wdra-
Ŝającego zmiany, ale pozwala szybko przezwycięŜyć kaŜdy opór. 
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– zaangaŜowanie i wytrwałość pozwalające uzyskać dostateczną znajo-
mość szczegółów bez utraty szerszej perspektywy; 

– wraŜliwość umoŜliwiającą udzielanie istotnej pomocy i wsparcia oso-
bom bezpośrednio odpowiedzialnym za wykonanie zadania lub bezpo-
średnio dotkniętym zmianami; 

– kompetencje pozwalające doradzać radnym (pracownikom) i motywo-
wać ich w taki sposób, by uzyskiwać od nich to, co mają najlepszego,                  
a w zamian za to rozwijać w nich to, co najlepsze; 

– pragmatyzm umoŜliwiający przekładanie pomysłów na konkretne decy-
zje, nawet trudne i bolesne; 

– energię i zapał pozwalające przekształcić plany w działania i wyniki; 
– zdolność uchwycenia równowagi pomiędzy korzyściami, jakie zapewnia 

się róŜnym grupom zaangaŜowanym w zmiany (radnym reprezentują-
cym róŜne opcje polityczne, mieszkańcom reprezentującym odmienne 
stanowiska, pracownikom itp.). 

To wszystko powoduje, Ŝe powodzenie zmian zaleŜy od doboru osób po-
dejmujących się ich realizacji i zdolnych do zmian własnej osobowości, mental-
ności i postaw adekwatnych do nowych zadań stojących przez gminami. Lub in-
aczej: bariery i niepowodzenia we wprowadzaniu zmian w gminach zaleŜą od 
doboru nieodpowiednich ludzi, którym powierza się ich przeprowadzenie (wój-
tów i radnych). 

Do typowych zadań wójta w roli agenta zmian w gminie naleŜy: 
1.  Analiza zewnętrznego i wewnętrznego rynku dla zmian: 

– dostrojenie się do otoczenia zewnętrznego (czego efektem powinna 
być aktualna strategia rozwoju lokalnego); 

– budowa wewnętrznego rynku zbytu na zmiany („sprzedawanie” po-
mysłów zmian radnym); 

– tworzenie kanałów pozwalających na wypowiadanie niepopularnych 
poglądów i diagnozowanie pojawiających się problemów w porozu-
mieniu pomiędzy nim a radnymi oraz między nim a pracownikami 
urzędu gminy. 

2.  Antycypowanie oporu: 
– zbieranie informacji na temat potencjalnego poziomu oporu poprzez 

kluczowe osoby na swoim terenie; 
– wstępne określenie zakresu zmian: ich rozległości i wpływu, jaki 

mogą one potencjalnie wywrzeć na róŜne grupy osób zainteresowa-
nych oraz celowości ich kontynuacji. 

3.  Budowanie wspólnej wizji zmian w gminie: 
– komunikowanie wizji z prawdziwą pasją; 
– w wyraźny sposób łączenie zmiany z wizją. 

4.  Zdobywanie zaangaŜowania radnych, pracowników urzędu i przedsta-
wicieli społeczności lokalnej: 
– propagowanie zmian poza kręgiem najistotniejszych osób, w celu 

uzyskania wystarczającego poparcia dla swoich pomysłów; 
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– organizacja spotkań dyskusyjnych i warsztatów szkoleniowych dla 
radnych, pracowników oraz dla przekroju reprezentacji róŜnych ob-
szarów społeczności lokalnej; 

– komunikacja i prowadzenie konsultacji z poszczególnymi radnymi, 
pracownikami i grupami społeczności lokalnej. 

5. Sporządzenie planu zmian i umacnianie zmian: 
– budowa etapowego planu rozłoŜonego w czasie (strategii rozwoju 

gminy); 
– dekompozycja zmiany na moŜliwe do realizacji elementy; 
– wprowadzenie formalnych kanałów komunikacji; 
–   umacnianie zmian; 
– instytucjonalizacja zmian przez odpowiednie dostosowanie procedur 

i systemów; 
– identyfikacja i nagradzanie „bohaterów”; 
– konsekwencja, upór i determinacja. 

3.10. Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej 
podczas sesji rady gminy i w urzędzie gminy 

Kultura organizacyjna to zespół wartości, tradycji, dąŜeń, przekonań, po-
staw, które są istotą wszystkiego, co się robi i o czym się myśli w organizacji. 
Jest ona zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców komunikowania 
się oraz nieformalnych struktur. 

Kultura organizacyjna spełnia dwie podstawowe funkcje: dotyczące pro-
blemów związanych z dostosowaniem zewnętrznym oraz dotyczące problemów 
związanych z funkcjonowaniem wewnętrznym instytucji.  

W zakresie dostosowania zewnętrznego kultura spełnia następujące zada-
nia:  

– umoŜliwia zrozumienie wykreowanej misji i strategii, a takŜe podsta-
wowych celów gminy; 

– umoŜliwia integrację wójta, radnych wokół środków przyjętych dla re-
alizacji celów gminy oraz zwiększa zaangaŜowanie pracowników urzędu 
gminy w realizację tych celów; kultura oferuje więc porozumienie co do 
tego, jak i przy pomocy jakich zasobów moŜna i naleŜy działać; 

– oferuje wójtowi, radnym i pracownikom jednolite sposoby pomiaru                
i kryteria oceny efektów; dzięki nim jednostki i grupy są w stanie zgo-
dzić się co do tego, czy cele zostały zrealizowane i w jakim stopniu; 

– umoŜliwia ulepszanie środków i przeformułowanie celów, jeśli niezbęd-
na jest zmiana. 

Natomiast w zakresie integracji wewnętrznej kultura organizacyjna spełnia 
następujące funkcje: 
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– oferuje wspólny język, schemat pojęciowy, który jest niezbędny do po-
rozumiewania się wójta, radnych i pracowników urzędu gminy; często 
język ten jest inny dla róŜnych osób, co tłumaczy podziały w gminie; 

– definiuje granice grupy, wyznacza kryteria przyjęcia i odrzucenia z gru-
py (dotyczy to zwłaszcza zwolenników róŜnych opcji politycznych –                
a w przypadku samego urzędu gminy – róŜnych grup nieformalnych); 

– wyznacza zasady władzy i kryteria statusu, określa, w jaki sposób moŜ-
na osiągnąć i utrzymać autorytet, jak go wykorzystać i jak okazywać; in-
formuje o tym co wolno, a co jest zabronione. 

śeby dobrze zidentyfikować kulturę organizacyjną, naleŜy poznać jej trzy 
podstawowe poziomy. 

Artefakty są najbardziej widocznym przejawem kultury organizacyjnej. 
Dzieli się je na artefakty językowe (język, mity, legendy), behawioralne (cere-
monie, rytuały) i fizyczne (sztuka, wystrój wnętrz, ubiór pracowników). 

Normy i wartości są znacznie trwalsze od artefaktów, ale teŜ znacznie trud-
niej je zaobserwować. Dzielą się na normy i wartości deklarowane (np. w formie 
kodeksu etycznego postępowania w gminie) oraz normy i wartości postrzegane 
(te, które nie są deklarowane, a jednak mają znaczny wpływ na relacje między-
ludzkie, np. pogląd, Ŝe wykształcenie jest wartością). Wartości dotyczą tego, co 
uwaŜane jest za waŜne. WyraŜają się w przekonaniach o tym, co jest najlepsze 
lub co jest dobre dla gminy (urzędu gminy) i jakiego rodzaju zachowania są po-
Ŝądane. System wartości moŜe być dostrzegany jedynie na najwyŜszym pozio-
mie urzędu gminy (wójt) lub uwidaczniać się w całej organizacji (wójt i pra-
cownicy). To samo moŜe dotyczyć relacji wójt i radni (wszyscy lub wybrani). 
Normy natomiast wynikają bezpośrednio z przyjętego systemu wartości. Okre-
ślają do czego naleŜy dąŜyć, a czego unikać i w jaki sposób naleŜy to czynić. 
Tworzą one tzw. reguły gry dla wójta, rady gminy i pracowników urzędu gminy. 

Najgłębszym, a jednocześnie najtrwalszym i najtrudniejszym do rozszyfro-
wania poziomem kultury organizacyjnej są podstawowe załoŜenia kulturowe. 
Są niejako „fundamentem”, na którym spoczywa cała kultura organizacyjna. 
Odnoszą się one do natury człowieka (np. załoŜenie, Ŝe jest on z natury dobry 
prowadzi do postrzegania zaufania jako wartości), relacji międzyludzkich, poj-
mowania prawdy, samej organizacji, natury otoczenia oraz relacji organizacji                 
z otoczeniem. 

Dlatego teŜ Ŝeby przeprowadzić efektywną zmianę na poziomie gminy 
(urzędu gminy), naleŜy najpierw zrozumieć kulturę organizacyjną tej instytucji. 
Warto teŜ dodać, Ŝe skuteczna zmiana organizacyjna nie obejmuje jedynie arte-
faktów, ale dąŜy przede wszystkim do zmiany w głębszych poziomach kultury 
organizacji. 



 

128 

Warto uzupełnić rozwaŜania na temat znaczenia kultury organizacyjnej                 
o powiązanie jej ze strukturą władzy w radzie gminy (urzędzie). W tym kontek-
ście moŜna wskazać cztery typy kultury.  

Kultura władzy oznacza, Ŝe władza sprawowana jest w sposób dyrektywny. 
Wierzy się w silną i zdecydowaną postawę potrzebną do rozwoju interesów 
gminy. Najczęściej osobami dominującymi jest wójt i/lub wybrane osoby z rady 
gminy. W odniesieniu do urzędu gminy środowisko pracy z taką kulturą władzy 

PRZYKŁAD 3.14. 

W gminie ABC dokonano audytu kultury organizacyjnej i wyróŜniono nastę-
pujące elementy związane z trzema poziomami: 
Artefakty językowe: 

– mówienie sobie po imieniu w grupie pracowników w zbliŜonym wieku, 
– krąŜące po organizacji anegdoty na temat wybranych pracowników i wój-

ta, 
– specyficzne poczucie humoru, nie zawsze zrozumiałe dla osób spoza or-

ganizacji. 
Artefakty behawioralne: 

– cotygodniowe spotkania organizacyjne wójta z podległymi pracownikami, 
– coroczna impreza z okazji dni gminy, 
– symboliczne świętowanie imienin pracowników, 
– coroczne spotkania wigilijne i wielkanocne organizowane dla pracowni-

ków urzędu gminy. 
Artefakty fizyczne: 

– wyróŜniająca się kolorystyka i nowoczesny wystrój budynku, 
– jednolite wzornictwo na wszelkich drukach, wizytówkach i papierze fir-

mowym, 
– kanon stroju obowiązującego w pracy. 

Normy i wartości deklarowane: 
– zaangaŜowanie w pracę, 
– otwartość, 
– chęć ponoszenia swoich kompetencji. 

Normy i wartości postrzegane: 
– uczciwość, 
– wykształcenie, 
– zaangaŜowanie. 

Tematy tabu (obecne, ale o których się głośno nie rozmawia): 
– poziom zarobków na wyŜszych szczeblach, 
– upolitycznienie w urzędzie gminy, 
– jeden z pracowników jest homoseksualistą. 

Podstawowe załoŜenia kulturowe: 
– urząd gminy i jego pracownicy są po to, by słuŜyć społeczności lokalnej,  
– ludzie są z natury dobrzy, więc warto im pomagać. 
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postrzegane jest jako trudne i konkurencyjne; występuje duŜa rotacja pracowni-
ków. To wójt dobiera sobie autorytarnie współpracowników, nagradza ich i ka-
rze według własnego kodeksu postępowania. 

Kultura roli postrzegana jest jako synonim biurokracji. WaŜne w niej są lo-
gika i racjonalność. Filar stanowią specjaliści i ich funkcje, a współpraca między 
nimi opiera się na procedurach i jasno sprecyzowanym zakresie czynności. Mało 
jest tu miejsca na elastyczność, innowacje czy zmiany. Całość koordynowana 
jest przez wójta, który takŜe ściśle przestrzega ustalonych reguł. W odniesieniu 
do urzędu gminy daje to pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz przewidy-
waną drogę awansu, a w przypadku sesji rady gminy przewidywalność sytuacji               
i zachowań poszczególnych osób. To takŜe odbicie spokoju, porządku i stabilno-
ści. 

Kultura zadaniowa z kolei kładzie nacisk na autonomię i indywidualną 
swobodę w podejmowaniu decyzji oraz na pracę zespołową. Cechuje ją duŜy 
stopień zaufania – zarówno w relacjach wójt – radni, jak i wójt – pracownicy 
urzędu gminy. Centralne miejsce zajmuje tu projekt, zadanie, program, które 
muszą być wykonane, bez względu na przeszkody. Jeśli np. istniejąca struktura 
blokuje wykonanie projektu, to najprawdopodobniej zostanie ona zmieniona.               
W tej kulturze ceni się władzę opartą na wiedzy i kompetencjach, a nie na 
wpływach (jak w kulturze władzy) czy formalnej pozycji w strukturze (jak                  
w kulturze roli). Gmina moŜe więc szybko reagować na zmiany otoczenia.               
W kulturze tej rządzą raczej eksperci, a nie zajmowane stanowiska. Liczy się 
praca w zespole i grupa osiągająca wspólny cel. Tutaj liczy się szybkie przysto-
sowanie do sytuacji w otoczeniu, wraŜliwość na zmiany i kreatywność. Gmina 
(urząd gminy) o takiej kulturze jest nastawiona na rozwój zaplanowany, nie na 
przypadkowe działania. 

Kultura osobowa koncentruje się wokół jednostek. Organizacja jest stwo-
rzona dla ludzi i do zaspokajania ich potrzeb zawodowych. Zatem rola urzędu 
gminy sprowadza się tylko do zapewnienia wygodnego miejsca pracy. Dominuje 
wzajemna pomoc, opieka, zespołowe podejmowanie decyzji, zaś chęć bycia naj-
lepszym jest reakcją niepoŜądaną. Organizacja zapewnia serdeczne stosunki 
międzyludzkie i koleŜeństwo w zespołach pracy. Widoczny jest niski stopień 
kontroli i spójności. 

Kultura organizacyjna moŜe w znaczny sposób wzmocnić lub osłabić pro-
ces wprowadzania zmian w gminie. 

Zmiana, jakiej dokonuje się w gminie (urzędzie gminy) nie jest prostym, 
moŜliwym do zaobserwowania ciągiem przyczynowo-skutkowym, ale skompli-
kowaną i bardzo złoŜoną siecią czynności dostosowawczych, które wpływają na 
zachowanie się ludzi. Warto o tym pamiętać, gdyŜ gotowości do zmian nie moŜ-
na stworzyć z dnia na dzień. Trzeba wielu pozytywnych doświadczeń, aby pra-
cownicy nauczyli się pokonywać strach i potrafili porzucić balast przeszłości,                
a więc częściowo lub całościowo obowiązującą dotąd „starą” kulturę organizacji. 
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Aby procesy zmian (np. wdroŜenie strategii rozwoju gminy czy określo-
nych rozwiązań organizacyjnych do samego urzędu gminy) były moŜliwie naj-
efektywniejsze, muszą iść w parze z: 

– kreowaniem kultury organizacyjnej opartej na uczeniu się i przedsię-
biorczości – częstym błędem w gminach jest popadanie w stan bierności 
po dokonanej zmianie. Jedynie gminy, które wyrobią nawyk stałego 
uczenia się na swoich błędach i doświadczeniach, mają szanse na powo-
dzenie w procesie zmian; 

– całkowitym zaangaŜowaniem się w sprawy gminy (dotyczy to zwłaszcza 
wójta i radnych) – gotowość do zmian wynika niejednokrotnie z prze-
świadczenia, Ŝe nie istnieje Ŝadna inna opcja działania; 

– wspólną dla całej rady gminy wizją przyszłego, zmienionego stanu gmi-
ny – w procesie zmian wizja stanu poŜądanego powinna być kreowana 
przez wójta; pozwala to wszystkim radnym (ale takŜe pracownikom 
urzędu) – nawet w chwilowych kryzysach i niepowodzeniach – trwać             
w zaangaŜowaniu i kontynuować zmagania z procesem zmian. Z tego 
teŜ powodu wizja powinna stanowić własność wszystkich – inaczej nie 
stanie się realnym czynnikiem motywującym do podjęcia działań w kie-
runku zmian; 

– określeniem warunków pozwalających utrzymać zmiany na poŜądanym 
poziomie – są to w szczególności elastyczność w reagowaniu na nie-
przewidziane okoliczności, jasny podział zadań i odpowiedzialności,              
a takŜe równowaga między zarządzaniem na poziomie strategii i taktyki 
oraz otwarta komunikacja; 

– wspólną diagnozą problemów gminy (urzędu gminy) – rzeczywiste włą-
czenie wszystkich radnych (pracowników urzędu – jeśli zmiany dotyczą 
urzędu gminy) w rozwiązywanie problemów gminy nie tylko pozwala 
im uczyć się na błędach, ale takŜe kształtuje zaangaŜowanie w proces 
zmian; 

– umacnianiem stylu kierowania stawiającego na ludzi – ludzie podejmu-
jący ryzyko zmian to ci, którzy mają pewność co do poczucia własnej 
wartości i bezpieczeństwa. Dlatego wójt gminy (urzędu gminy) będącej 
(będącego) w fazie zmian (a takŜe potem) powinien stworzyć przesłanki 
do stosowania takiego sposobu pracy, który stawia na realizację celów              
i cieszenia się tym faktem. 

Znaczenie kultury organizacyjnej w procesach zmian w gminie jest ogrom-
ne. Jeśli tylko jest ona proefektywnościowa, to sprzyja realizowaniu załoŜeń            
i utrzymaniu wdroŜonych zmian. 

Jeśli jednak w diagnozie przedzmianowej okaŜe się, Ŝe kultura organizacyj-
na jest antyefektywnościowa, wówczas przed lub w trakcie zmian naleŜy doko-
nać modyfikacji obowiązujących norm i wartości. Generalnie wyróŜnia się trzy 
typy strategii zmiany kulturowej: 

1. Błędne koło – gmina (wójt, radni, pracownicy urzędu gminy) nie uczą 
się na własnych doświadczeniach, a na pojawiające się problemy reagują 
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rutynowo. Brak sukcesu tłumaczony jest ingerencją „siły wyŜszej” (nie-
zaleŜne czynniki zewnętrzne). Często teŜ szuka się „kozła ofiarnego” 
(moŜe nim zostać zarówno szeregowy pracownik, jak i sam wójt). W ta-
kiej organizacji obserwuje się wzrost napięcia kosztem wiary w siebie               
i efektywności. Procesy wdraŜania zmian mają znikome szanse powo-
dzenia. „Błędne koło” występuje przy mocno upolitycznionych relacjach 
na szczeblach władzy w gminie. 

2. Rewolucja kulturowa – cały obowiązujący system wartości obraca się                
o 180°. Zwalcza się wszelkie przejawy tradycyjnych zachowań. Często 
rewolucja ta wymaga wymiany personelu (zwolnienia, emerytury i za-
trudnianie młodych) lub wójta i radnych (nowa kadencja). Taka strategia 
zmiany kulturowej idzie w parze z wdraŜaniem radykalnych zmian               
w gminie.  

3. Zmiany ewolucyjne (inkrementalizm kulturowy) – metoda powolnych 
kroków. Jakiekolwiek zmiany kulturowe poprzedza diagnoza kultury 
obecnie panującej, sporządzenie planu zmiany, który jednak omija war-
tościowe elementy kultury organizacyjnej panującej w chwili obecnej. 
Strategia ta jest kompatybilna z wprowadzaniem stopniowych zmian               
w gminie (najczęściej występują w ramach danej kadencji na szczeblach 
władzy). Zmiana kultury przybiera wtedy postać hybrydy, gdzie do sta-
rych wartości dodaje się nowe. Z jednej strony spotyka się ona z mniej-
szym oporem na zmiany, gdyŜ ludzie nie od razu są pozbawiani swoich 
załoŜeń, norm postępowania itp., ale z drugiej powoduje, Ŝe w okresie 
przejściowym trudno im identyfikować się kulturowo, gdyŜ występuje 
pewien obszar „niezróŜnicowania” między tym co „juŜ było”, a tym „co 
będzie”. Wymaga to większej kontroli, a takŜe prowadzenia otwartych 
procesów komunikacji i wyjaśniania na bieŜąco wszelkich wątpliwości 
związanych ze zmianą. Dlatego teŜ wójt, który decyduje się na hybry-
dową kulturę, występuje jednocześnie w roli agenta zmian – obserwuje 
on starą kulturę i dodaje do niej nowe elementy narzucane przez zmie-
niające się warunki. W tej sytuacji efektywność wójta – agenta zmian 
zaleŜy od jego znajomości starej kultury i wraŜliwości na nowe sytuacje.  

NiezaleŜnie jednak od wybranej opcji działania waŜne jest, by zmiana kul-
tury organizacyjnej dokonywana była w sposób planowy i przemyślany, a jej 
model był adekwatny do sposobu wprowadzania zmian (np. w obszarze strategii 
rozwoju gminy). 

Warto takŜe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe najtrudniejsze do zmian są najmniej 
widoczne poziomy kultury organizacyjnej (podstawowe załoŜenia). Dlatego jest 
to zagadnienie tak waŜne w procesie wdraŜania zmian w gminie (urzędzie gmi-
ny). 

Kierowanie zmianą kultury organizacyjnej składa się z pięciu podstawo-
wych etapów: 

– wydobycie na powierzchnię istniejących norm – pomocna tu jest lista ak-
tualnie obowiązujących norm, które rządzą zachowaniami wójta, rad-
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nych i pracowników urzędu gminy oraz warunkują zachowania wszyst-
kich tych uczestników; 

– wyznaczenie nowych kierunków – chodzi tu o określenie, które z norm             
i zachowań są naprawdę istotne dla sukcesu gminy, a które hamują ten 
rozwój; 

– ustalenie nowych norm – ten etap stanowi konkretyzację poprzedniego. 
Celem jest sporządzenie kolejnej listy norm – tym razem takich, które 
przyczynią się do sukcesu prac w ramach sesji rady gminy i prac                    
w urzędzie gminy; 

– identyfikacja tzw. „luki kulturowej” – czyli pokazanie róŜnic pomiędzy 
normami określonymi w poprzednim etapie a normami aktualnymi. Po-
winno się to odbywać przez zestawienie parami norm hamujących              
i wzmacniających powodzenie wprowadzanych zmian w gminie (urzę-
dzie gminy), z podziałem na normy wspierające wykonywanie zadań, 
wspierające innowacje, wspierające dobre relacje w grupie, wspierające 
kształtowanie wizerunku gminy (urzędu gminy) na zewnątrz oraz okre-
ślające relacje pomiędzy wójtem a radnymi i wójtem a pracownikami; 

– wyeliminowanie „luki kulturowej” – uświadomienie ludziom, Ŝe moŜna 
działać według innych norm niŜ dotychczas, co daje poczucie ogromnej 
siły i motywuje do działania. 
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Rozdział 4. Charakterystyka skutecznego  
przywódcy 

4.1. Uwagi wprowadzające 

„Wszystkie niewykorzystane moŜliwości w dziejach i tysiące biografii wiel-
kich ludzi są tylko początkiem i podstawą nowego sposobu Ŝycia, pracy i marzeń 
wyciągających nas z kąta, w którym się znaleźliśmy, jeśli tylko przedłoŜymy Ŝycie 
nad śmierć, nadzieję nad strach, większe wyobraŜenie siebie nad mniejsze”113.  

 
MoŜna rzec, Ŝe Ŝyjemy w bardzo ciekawych czasach. W czasach wielkich 

globalnych przemian, w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturowym, 
kiedy to dzieci uczą dorosłych, jak korzystać z komputera. Zmiany, jakie zaszły 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat, podniosły jakość Ŝycia mieszkańców, ale takŜe 
przyniosły nowe problemy i wyzwania.  

Dzięki rozwojowi Internetu i coraz lepszemu dostępowi do informacji 
mieszkańcy Polski, pracownicy, partnerzy i klienci są coraz lepiej wyedukowa-
ni. Posiadając wiedzę o tym, co się wokół dzieje, stają się coraz bardziej wyma-
gający.  

Wszyscy klienci, takŜe klienci gminy, chcą coraz lepiej i szybciej zaspoka-
jać swoje róŜnorodne potrzeby. Wymusza to stosowanie przez wszystkie insty-
tucje coraz wyŜszych standardów pracy. W rezultacie przed ludźmi zarządzają-
cymi organizacjami stoją nowe wyzwania.  

Profesor H. Minztberg 30 lat temu wypowiedział zdanie aktualne takŜe 
dziś: „śadna inna praca nie jest tak kluczowa dla społeczeństwa jak praca me-
nedŜera. To właśnie menedŜer wpływa na to, czy nasze instytucje dobrze nam 
słuŜą, czy teŜ marnują nasze talenty i zasoby. Oczywiście takŜe inne zawody są 
waŜne, ale to właśnie menedŜerowie pracujący w publicznych, państwowych, 
prywatnych organizacjach w zdecydowany sposób wpływają na to, czy zasoby 
danego kraju są dobrze wykorzystywane czy teŜ nie” 114. 

Współcześni mieszkańcy gmin mają coraz większą świadomość w zakresie 
tego, jak wielką rolę moŜe odegrać kaŜdy wójt. Dlatego mieszkańcy coraz czę-
ściej oczekują od osób pełniących tak zaszczytne funkcje, Ŝe będą one zdolne 
skutecznie i profesjonalnie zarządzać w ich interesie gminą, ale takŜe spełniać 
ich oczekiwania. Aby było to realne, kaŜdy wójt powinien posiadać i rozwijać 
kompetencje typowe dla wszystkich skutecznych przywódców.  

Jakie więc są kompetencje i charakterystyki wielkich przywódców? Co ta-

                                                 
113 B. Okri, In Arcadia, Weidenfield & Nicolson, 2002, [za:] R. Oliver, N. Janni, Peak Performan-
ce Prezentacje na najwyŜszym poziomie, Wyd. Petit, Warszawa 2006, s. 283. 
114 H. Mintzberg, The Manager's Job: Folklore and Fact, „Harvard Business Review”, 53 (4), pp. 
49-61. 
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kiego trzeba mieć, aby odnosić sukcesy? Doskonałą metodą moŜe być wyciąga-
nie doświadczeń, przede wszystkim na podstawie obserwacji otoczenia, a szcze-
gólnie analiza losów wybitnych przywódców.  

Od wieków zainteresowanie badaczy budzą jednostki zdolne do wykorzy-
stywania w pełni swoich moŜliwości w Ŝyciu zawodowym. Słynny badacz oso-
bowości człowieka, Carl Jung, słusznie zauwaŜył, Ŝe wiele osób mimo swoich 
moŜliwości przeŜywa swoje Ŝycie tak, jakby nie chciało poznać innych dróg w 
swoim Ŝyciu115. Przypomina to trochę sytuację w której wydaje nam się, Ŝe je-
steśmy zmuszeni do tego aby chodzić w za ciasnych butach, zamiast je zdjąć              
i zacząć swobodnie stąpać po ziemi. 

Dziś moŜna spotkać osoby piastujące kierownicze stanowiska, które wydają 
się rozwijać kulturę ograniczonych zachowań, chodzące w „zbyt ciasnych bu-
tach”. Tacy szefowie zwykle mają ograniczone wyobraŜenie o swoich moŜliwo-
ściach i celach. Często brakuje im dobrej wizji, albo jeszcze gorzej – nie mają 
Ŝadnej wizji.  

Guru zarządzania, Profesor z Uniwersytetu w Harwardzie P. Drucker zwykł 
mawiać, Ŝe kierownicy dzielą się na przeciętnych i wybitnych. Kierownicy            
z pierwszej grupy starają się robić wszystko we właściwy sposób, w rezultacie 
osiągają w wielu obszarach przeciętne wyniki. Nie da się przecieŜ robić wszyst-
kiego dobrze.  

Kierownicy wybitni są skuteczni, tj. osiągają swoje cele. Potrafią wybierać 
działania, które są najbardziej właściwe z punktu realizacji celów. Potrafią oce-
nić, które działania moŜna zaniechać, które wykonać na poziomie przeciętnym,                
a na których maksymalnie skoncentrować swoje wysiłki. W tym przypadku ma 
zastosowanie reguła Pareto 20:80. Zgodnie z tą regułą 20% działań decyduje                
o 80% wyników kierownika. Czyli niektóre z wykonywanych zadań są nieistot-
ne, nie przynoszą duŜej wartości albo przynoszą wartość znikomą. Z takich 
moŜna zrezygnować. 

                                                 
115 Zob.: J. Jolande, Psychologia C.G. Junga, Wyd. Wodnika, Warszawa 1993. 

PRZYKŁAD 4.1. 

Wójt gminy X od pewnego czasu ma opracować projekt unijny, dotyczący bu-
dowy nowej drogi. Musi to zrobić w tym miesiącu. Dodatkowo spadło na niego 
bardzo duŜo zadań, musi m.in. reprezentować  gminę na konferencji w War-
szawie, uczestniczyć w kilku spotkaniach z przedstawicielami organizacji sa-
morządowych, przyjąć zagraniczną delegację i zrobić jeszcze parę innych za-
dań. Jeśli chce być skuteczny, zajmie się przede wszystkim tym, co przyniesie 
najlepsze wyniki dla gminy. Niektórzy kierownicy zamiast na przykład trudnej 
rozmowy z inwestorem wolą prowadzić rozmowy dyscyplinujące ze swoimi 
pracownikami lub porządkować dokumenty. Mogą to zrobić perfekcyjnie, ale 
to w Ŝaden sposób nie przybliŜa ich do kluczowych celów gminy. 
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Od ponad stu lat prowadzone są badania nad czynnikami mającymi wpływ 
na skuteczność przywódców. Być skutecznym – to marzenie kaŜdego szefa. 
MoŜna spotkać się z opiniami, Ŝe w XXI wieku potrzebni są szefowie wybitni, 
ludzie w typie „Supermana”. 

Dyskusja toczy się wokół kluczowych kompetencji, tj. głównie umiejętno-
ści, zachowań i osobowości takiego menedŜera. Znalezienie przez naukowców 
zestawu takich cech gwarantowałoby zatrudnianie w organizacjach doskonałych 
kierowników. 

Z pośród wielu istniejących definicji kompetencji, dla celów tej ksiąŜki 
przyjęto, Ŝe kompetencje to wiedza, umiejętności, cechy osobowości (wśród któ-
rych szczególną rolę odgrywają postawy), które są niezbędne do skutecznego 
wykonywania pracy. Model kompetencji prezentuje rysunek 4.1. 

RYSUNEK 4.1.  
Model kompetencji menedŜera 

umiejętnościpostawa

wiedza

doświadczenie

cechy osobowościowe
i zdolności formalna

edukacja (kwalifikacje)

KOMPETENCJE PRACOWNIKA

 

Źródło: A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedŜerskich, PWN, Warsza-
wa 2000. 

ChociaŜ niektórzy autorzy utoŜsamiają ze sobą pojęcia, jakimi są umiejęt-
ności i kompetencje, jednak w tej ksiąŜce celowo podkreśla się róŜnicę między 
tymi pojęciami. Wyjaśnia to poniŜszy przykład. 

PRZYKŁAD 4.2. 

W ostatnim czasie pojawiły się skargi klientów na jednego z pracowników. 
Klienci twierdzą, Ŝe nie jest kompetentnym pracownikiem. Wójt jest mocno 
zdziwiony, bowiem wie, Ŝe ten pracownik posiada odpowiednie umiejętności              
i wiedzę do tego, aby profesjonalnie obsługiwać klientów. Po przeprowadzeniu 
małego dochodzenia oraz na podstawie rozmowy z tym pracownikiem okazało 
się, Ŝe pracownik wykazuje niechęć wobec pracy i nie zamierza się w nią zbyt-
nio angaŜować, bowiem nie dostał ostatnio Ŝadnej nagrody. 
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Przykład ten pokazuje, jak waŜną rolę w kształtowaniu wysokiego poziomu 
kompetencji pracowników odgrywają ich postawy i inne czynniki osobowo-
ściowe. Pracownik posiada bowiem wiedzę i umiejętności, ale nie ma chęci tego 
wykorzystywać.  

W dalszej części zostanie zaprezentowana synteza wyników badań w zakre-
sie kompetencji skutecznych przywódców, które zostały przeprowadzone na 
świecie w ciągu ostatnich 50 lat badań. Ostatnia część tego rozdziału zostanie 
poświęcona problematyce doskonalenia kompetencji menedŜerskich. Szczególną 
rolę w tym zakresie odgrywają otwartość wobec zmian, chęć uczenia się oraz 
przedsiębiorcza postawa. 

4.2. Kompetencje przywódcy 

Temat kompetencji jest chętnie podejmowany nie tylko przez przedstawi-
cieli nauk o zarządzaniu, ale takŜe przez reprezentantów nauk pokrewnych,                
a w tym przede wszystkim przez psychologów i socjologów. W rezultacie moŜ-
na mieć wraŜenie, Ŝe mamy do czynienia z pewnym zamieszaniem, co czasem 
prowadzi do sporów w zakresie tego, jak definiować i badać kompetencje kie-
rowników. Przegląd badań w tym obszarze prezentuje A. Rakowska116.  

Obszerny zbiór opracowań na temat kompetencji moŜna zasadniczo podzie-
lić na dwa obszary badań: 

1. W zaleŜności od przyjętego podejścia do charakteru pracy kierowniczej 
poszukiwane są albo kompetencje uniwersalne, tj. niezbędne dla kaŜde-
go szefa, dla wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze, albo po-
szukiwane są kompetencje specyficzne, uwarunkowane charakterem pra-
cy, sytuacją, np. poszukuje się kompetencji charakterystycznych dla 
menedŜerów reprezentujących poszczególne szczeble kierowania albo 
reprezentujących róŜne obszary specjalistyczne, np. kompetencje głów-
nych księgowych.  

2. W zaleŜności od przedmiotu badań moŜna się koncentrować albo na 
kompetencjach formalnych, przypisanych danym stanowiskom (wynika-
jących z opisów stanowiska), albo na tzw. kompetencjach posiadanych 
przez ludzi przychodzących do pracy i tych, którzy juŜ są zatrudnieni. 
Zarówno te formalne kompetencje, jak i te rzeczywiste mogą być defi-
niowane w kategorii umiejętności, wiedzy i cech osobowości.  

W dalszej części ksiąŜki zostaną zaprezentowane wyniki badań zaliczanych 
do pierwszej grupy, czyli modele uniwersalnych umiejętności i kompetencji, 
które są niezbędne kaŜdemu szefowi, niezaleŜnie od tego, w jakiej organizacji 
pracuje i na jakim kierowniczym stanowisku jest zatrudniony.  

                                                 
116 A. Rakowska, Kompetencje menedŜerskie we współczesnych organizacjach, Wyd. UMCS, Lu-
blin 2007. 
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Jednym z pierwszych i bardziej popularnych modeli uniwersalnych umie-
jętności kierowniczych jest model R.L. Kazta117. Model jest zaprezentowany na 
rys. 4.2. 

RYSUNEK 4.2.  
Model umiejętności kierowniczych według R.L. Kazta 

 
Źródło: L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998,                     
s. 23. 

W tym modelu wyróŜnia się trzy grupy umiejętności niezbędnych dla 
kaŜdego menedŜera. Są to:  

– umiejętności techniczne,  
– umiejętności społeczne, 
– umiejętności koncepcyjne. 
Zgodnie z tym modelem, waga grupy poszczególnych umiejętności zmienia 

się w zaleŜności od szczebla kierowania. Na szczeblu najwyŜszym największe 
znaczenie dla skutecznego kierowania mają umiejętności koncepcyjne, a naj-
mniejsze jest znaczenie umiejętności technicznych. Na najniŜszym szczeblu kie-
rowania relacje są odwrotne, czyli największe znaczenie mają umiejętności 
techniczne, a relatywnie najmniejsze znaczenie mają umiejętności koncepcyjne. 

Umiejętności techniczne to fachowa i specjalistyczna wiedza menedŜera 
związana z funkcjonalnym obszarem, w jakim pracuje. 

                                                 
117 L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 23. 
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W przypadku wójta moŜe to być znajomość przepisów prawnych regulują-
cych funkcjonowanie gminy. 

Drugą grupą są umiejętności społeczne. Umiejętności społeczne dotyczą 
umiejętności kształtowania relacji z innymi ludźmi, są to przede wszystkim takie 
umiejętności, jak przewodzenie i wywieranie wpływu, motywacja, rozwiązywa-
nie konfliktów, negocjowanie, asertywne zachowania, skuteczna komunikacja.  

Trzecią grupą są umiejętności koncepcyjne. Do tej grupy naleŜą umiejętno-
ści związane z przetwarzaniem informacji, tworzeniem bloków myślowych, 
rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji. Do tej grupy zalicza się 
takŜe umiejętności twórczego myślenia, przewidywania, planowania, analizy                
i syntezy informacji.  

Zgodnie z tym modelem na szczeblu najwyŜszym, do którego zaliczamy 
takŜe stanowisko wójta, kluczową rolę odgrywają umiejętności koncepcyjne 
oraz społeczne. Relatywnie mniejsze znaczenie mają umiejętności techniczne.  

Proszę przez chwilę zatrzymać się nad tym modelem i spróbować 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań:  

– Jakie są Pana/i trzy najlepsze umiejętności? Do której z trzech grup 
umiejętności moŜna je zaliczyć. Czy moŜe są to trzy umiejętności 
społeczne, czy moŜe trzy umiejętności techniczne lub w kaŜdej z tych 
grup posiada Pan/i wyróŜniającą go/ją umiejętność. 

– Który z obszarów jest słabszy i wymaga doskonalenia? 

PRZYKŁAD 4.3. 

Kierownik Działu Ochrony Środowiska, który w Urzędzie Gminy X jest zali-
czany do kierowników niŜszego szczebla kierowania, czyli musi posiadać 
przede wszystkim doskonałą wiedzę na temat przepisów prawnych regulują-
cych ten obszar działania oraz umiejętności wykorzystywania tej wiedzy swo-
jej pracy. Są to tzw. umiejętności techniczne. 

PRZYKŁAD 4.4. 

Wójt musi umieć opracowywać strategię działania gminy oraz umieć oceniać 
moŜliwości wdroŜenia tej strategii w Ŝycie. Są to umiejętności koncepcyjne.  
Z kolei umiejętności społeczne, takie jak negocjowanie, rozwiązywanie kon-
fliktów, komunikowanie się, czy wywieranie wpływu są bardzo waŜne do 
wdroŜenia tych planów, do przekonania innych o ich słuszności, do tego, aby 
właściwe zadania przydzielić poszczególnym pracownikom.  
W przypadku wójta relatywnie mniejsze znaczenie mają umiejętności tech-
niczne, bowiem mając dobre umiejętności społeczne, potrafi znaleźć ludzi            
z niezbędnymi umiejętnościami technicznymi. 
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– W jaki sposób nabył Pan/i silne umiejętności? Czy są one wyuczone                  
i w jaki sposób moŜna je doskonalić? Czy moŜe niektóre z nich 
wymagają posiadania określonych predyspozycji?  

Stosunkowo najłatwiej moŜna nabyć umiejętności techniczne, głównie cho-
dząc do szkoły, czytając ksiąŜki, praktykując, zdobywając nowe doświadczenia 
w pracy. Nieco trudniej osiąga się biegłość w umiejętnościach społecznych. Jak 
wcześniej zauwaŜono, są to umiejętności kluczowe dla kaŜdego szefa. JeŜeli 
wójt nie ma odpowiednich umiejętności technicznych, moŜe zatrudnić odpo-
wiedniego człowieka, który będzie je posiadał. Ale aby znaleźć takich specjali-
stów, niezbędne są dobre umiejętności społeczne.  

Dobre umiejętności społeczne są efektem wielu lat doświadczeń współpra-
cy z innymi ludźmi oraz posiadania odpowiednich cech osobowości, w tym 
przede wszystkim otwartej postawy wobec innych. W przypadku wójta jedną             
z waŜniejszych umiejętności społecznych jest umiejętność wywierania wpływu. 
Jednak tej umiejętności nie moŜna nauczyć się na kursie. Potrzebna jest do tego 
jeszcze odpowiednia osobowość. Trzeba po prostu lubić wywierać wpływ na in-
nych.  

Aby skutecznie wywierać wpływ, konieczna jest takŜe potrzeba empatii. 
Empatia to wczuwanie się w sytuację innych ludzi, postawienie się w ich 
sytuacji, próba zrozumienia ich zachowań. „Stojąc” po drugiej stronie moŜna 
lepiej dobierać argumenty i techniki wywierania wpływu.  

Kolejną istotną potrzebą jest wysoka potrzeba osiągnięć. Tej potrzeby takŜe 
nie moŜna się wyuczyć. Wysoka potrzeba osiągnięć jest niezbędna do tego, aby 
odnosić sukcesy w kaŜdym zawodzie. Wysoka potrzeba osiągnięć i związana               
z nią potrzeba rywalizacji wpływają takŜe na to, Ŝe człowiek stara się odnosić 
kolejne sukcesy, przez co musi się nieustannie rozwijać.  

Doskonalenie umiejętności społecznych zwykle wymaga długiego czasu              
i nowych doświadczeń. Czasami musi upłynąć kilka lat, aby nastąpiła zmiana 
postaw. Z pewnością trudno jest się nauczyć tych umiejętności, posługując się 
wyłącznie ksiąŜką. Umiejętności społeczne moŜna takŜe rozwijać poprzez 
aktywne uczestnictwo w szkoleniach i treningach, w trakcie których otrzymuje 
się informacje zwrotne dotyczące własnych zachowań.  

Natomiast jeśli chodzi o doskonalenie grupy umiejętności koncepcyjnych, 
to są one w największym stopniu uwarunkowane cechami wrodzonymi.                
W szczególności dotyczy to umiejętności kluczowych przy tworzeniu strategii 
organizacji, takich jak dostrzeganie nowych szans, zachodzących trendów. Takie 
umiejętności są związane z posiadanym przez jednostkę stylem poznawczym. 

Styl poznawczy odnosi się do stałych wymiarów psychiki człowieka i od-
zwierciedla róŜnice indywidualne ludzi w percepcji świata, a przede wszystkim 
w postrzeganiu informacji, ich organizowaniu i przetwarzaniu, w rezultacie             
w myśleniu oraz w uczeniu się.  
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Ludzie mają róŜne style poznawcze. Niektórzy preferują całościowe spoj-
rzenie na sytuację, inni wolą koncentrować się na szczegółach. Jedni lubią szyb-
ko podejmować decyzje, jeszcze inni lubią zbierać wiele informacji i dokładnie 
je analizować.  

Takie preferencje trudno się zmieniają i są one raczej trwałymi cechami 
jednostki, które w duŜym stopniu wpływają na jej styl myślenia i podejmowania 
decyzji. Historia pokazuje, Ŝe świetnym strategiem trzeba się po prostu urodzić. 
Weźmy na przykład Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Aleksander Wielki 
był nie tylko genialnym taktykiem i strategiem, ale takŜe świetnym administrato-
rem i politykiem Ten człowiek po raz pierwszy dowodził wojskiem juŜ w wieku 
15 lat. W jego przypadku oprócz wspaniałych talentów duŜą rolę odegrała rów-
nie doskonała edukacja. Jego nauczycielem był sam Arystoteles.  

Nie wszyscy współcześni kierownicy, którzy otrzymali doskonałą edukację, 
zostają potem wybitnymi strategami. Ale nie wszyscy przecieŜ muszą zarządzać 
na miarę Bila Gatesa. MoŜna przecieŜ stworzyć doskonały zespół pracowników            
i razem z nimi odnosić sukcesy.  

Do grupy umiejętności koncepcyjnych zalicza się takŜe umiejętności 
twórczego myślenia. Jednak w tym przypadku dowiedziono, Ŝe zdolności 
twórczego myślenia moŜna z całkiem niezłym skutkiem rozwijać w trakcie 
warsztatów. Słabe umiejętności twórczego myślenia często wynikają ze stoso-
wania przez ludzi schematów i bloków myślowych, które moŜna zmieniać, m.in. 
poprzez treningi i czytanie poradników. 

Jedną z kluczowych umiejętności koncepcyjnych jest opracowywanie pla-
nów organizacji. Tej umiejętności do pewnego stopnia moŜna się nauczyć, 
głównie poprzez praktykę. Poprzez doświadczenie moŜna doskonalić techniki            
i procedury tworzenia planów. Jednak jest to związane bardziej z doskonaleniem 
umiejętności praktyczno-technicznych w zakresie planowania, niŜ doskonale-
niem umiejętności poznawczych, które są uwarunkowane stylem poznawczym.  

PRZYKŁAD 4.5. 

Kierownik Działu Technicznego preferuje myślenie konkretne. Systematycznie 
zbiera szczegółowe informacje i stara się z nich stworzyć logiczną całość.  
Kierownik Działu Marketingu woli myślenie abstrakcyjne, intuicyjne. Potrafi 
tworzyć nowe propozycje przy znacznie mniejszej ilości informacji niŜ Kie-
rownik Działu Technicznego, pomijając przy tym niektóre szczegółowe infor-
macje. 
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Styl poznawczy ma bezpośredni związek z umiejętnościami podejmowania 
decyzji. Style poznawcze są filtrami w odbiorze postrzeganej rzeczywistości, co 
przekłada się na podejmowane decyzje. Decydenci stosują własne, bardzo róŜ-
norodne strategie redukowania nadmiaru informacji, jakie dopływają do nich              
z otoczenia organizacji. Ludzie mają ograniczone moŜliwości przetwarzania 
otrzymywanych informacji z otaczającego ich świata. Dlatego rozwijają własne 
strategie percepcji rzeczywistości. Nikt z nas nie jest zdolny przetworzyć 
wszystkich informacji, w rezultacie kaŜdy z nas widzi „swoją rzeczywistość”. 
Warto o tym pamiętać między innymi dobierając zespół tworzący strategię gmi-
ny.  

Poza zaprezentowanym tu modelem umiejętności kierowniczych według 
R.L. Katza w literaturze moŜna znaleźć wiele innych typologii uniwersalnych 
umiejętności kierowniczych. Zgodnie z jedną z nowszych koncepcji, do 
kluczowych umiejętności skutecznego szefa zalicza się umiejętności118:  

1) analityczne, tj. dostrzeganie kluczowych zmiennych i zaleŜności mię-
dzy nimi,  

2) techniczne, tj. fachową znajomość obszaru swojego działania, 
3) podejmowania decyzji, 
4) komunikacji,  
5) motywacji i rozwoju innych, 
6) budowania zaufania i dobrych relacji z innymi, 
7) elastycznego dostosowywania się, w szczególności do złoŜonych i nie-

jasnych sytuacji, jest to przede wszystkim umiejętność radzenia sobie 
ze zmianą, 

8) koncepcyjne, czyli całościowe, systemowe spojrzenie na problemy or-
ganizacji i jej otoczenia,  

9) diagnostyczne (dostrzeganie, identyfikacja problemów),  
10) administracyjne, czyli znajomość i umiejętne wykorzystanie procedur 

oraz przepisów procesów organizacyjnych. 
Zgodnie z innym autorem, współczesny menedŜer powinien posiadać na-

stępujące kompetencje (umiejętności, wiedza i cechy osobowości):119 
1) odporność na zmęczenie, zdolność do wykonywania zróŜnicowanych 

zadań, zdolność do koncentracji, szybkiego reagowania, odporność na 
stres, zbytnie nieuleganie emocjom,  

                                                 
118 Petersona i Van Fleeta, [za:] A. Rakowska, Kompetencje menedŜerskie..., op. cit. 
119 R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, op. cit., s. 303. 

PRZYKŁAD 4.6. 

Kierownik, który zdecydowanie preferuje zajmowanie się szczegółowymi in-
formacjami, będzie mieć trudności z całościowym postrzeganiem sytuacji or-
ganizacji w otoczeniu. Nawet moŜe być zirytowany, Ŝe musi porzucić swoje 
drobiazgowe analizy. 



 

142 

2) szczególną motywację, przede wszystkim silną motywację osiągnięć, 
potrzebę prestiŜu, potrzebę władzy i przynaleŜności do grup społecz-
nych,  

3) umiejętności kierowania innymi i inne związane z tym umiejętności, 
np. komunikacji,  

4) odpowiednie kwalifikacje i umiejętności intelektualne (w szczególno-
ści szybkie uczenie się, prawidłowa interpretacja, zdolność generowa-
nia koncepcji, symulowanie przyszłości, generowanie pytań, współ-
pracy z zespołem i doradcami),  

5) mieć tzw. konkretne umiejętności (znajomość języków obcych, obsłu-
ga komputera, tworzenia dokumentów organizacyjnych, opanowanie 
zasad i procedur, umiejętność posługiwania się statystycznymi techni-
kami analizy danych),  

6) umieć właściwie dysponować osobistymi zasobami, 
7) umieć zdobywać reputację, która ma odzwierciedlenie w zaufaniu do 

menedŜera. 
Jak moŜna zauwaŜyć, R. Kuc dostrzega nowe zjawiska, tj. coraz większe 

obciąŜenie menedŜera pracą, złoŜoność roli kierowniczej oraz konieczność cią-
głego doskonalenia się120. 

TABELA 4.1. 
Współczesne klasyfikacje kompetencji i umiejętności menedŜerskich 

                                                 
120 Ibidem, s. 303. 
121  Kompetencje kierownicze są jedną ze składowych modelu skutecznego kierownika. Zob.:               
G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik – model i jego weryfikacja empiryczna, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej, Poznań 2002, s. 106. 
122 S. Chełpa w swojej ksiąŜce Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. 
Kierunki i dynamika zmian, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003 (s. 64, s. 239) 
uŜywa terminu „kwalifikacje kierownicze”, na które składają się cechy: psychologiczne, wiedza                     
i umiejętności. 
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KOMPETENCJE KIEROWNICZE: zarządzanie operacjami, zarządzanie fi-
nansami, zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 

Pozostałe składowe SKUTECZNEGO KIEROWNIKA121: funkcjonowanie mo-
ralne, autokoncepcja i poczucie toŜsamości, schematy poznawcze, postawa 

wobec rozwoju i uczenia się, uwarunkowania osobowościowe, kultura i klimat 
organizacyjny. 
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CECHY PSYCHOLOGOCZNE: motywacja, przedsiębiorczość, sprawność in-
telektualna, inteligencja personalna (intrapersonalna i interpersonalna)], poczu-

cie sprawności psychofizycznej. 
 

WIEDZA ZAWODOWA: wiedza „zimna”, czyli poziom wykształcenia, kieru-
nek, języki obce, aktualizowanie wiedzy oraz wiedza „gorąca”, tj. staŜ pracy, 

kierowniczy, wiedza organizacyjno-zarządcza, ekonomiczna, dodatkowe upra-
wienia zawodowe. 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE: ogólne tendencje behawioralne, preferowany 
styl kierowania, preferowane role grupowe. 
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123 R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, op. cit., s. 303. 
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OKREŚLONE CECHY PSYCHOLOGICZNE, m.in. odporność na zmęczenie, 
zdolność do wykonywania zróŜnicowanych zadań, zdolność do koncentracji, 

szybkiego reagowania, odporność na stres, nieuleganie emocjom. 
 

SPECYFICZNA MOTYWACJA, m.in. silna motywacja, potrzeba osiągania 
prestiŜu, potrzeba władzy i przynaleŜności. 

 

UMIEJĘTNOŚĆ I CHĘĆ KIEROWANIA INNYMI I ZWIĄZANE Z TYM 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI 

 

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI INTELEKTUALNE, w szczególności: 
szybkie uczenie się, prawidłowa interpretacja, zdolność generowania ogólnych 
koncepcji, symulowanie przyszłości, generowanie pytań, współpracy z zespo-

łem i doradcami. 
 

KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI: znajomość języków obcych, obsługa kom-
putera, umiejętność przekonywania, samodzielnego tworzenia dokumentów or-
ganizacyjnych, biegła znajomość dokumentacji, opanowanie zasad i procedur, 

umiejętność posługiwania się statystycznymi technikami analizy danych. 
 

WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE WŁASNYMI ZASOBAMI 
 

ZDOBYWANIE REPUTACJI, która ma odzwierciedlenie w zaufaniu do me-
nedŜera. 
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UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIJANIA SAMOŚWIADOMOŚCI: poznanie siebie, 
toŜsamość, zrozumienie, w jaki sposób technologie i zmiany wpływają na po-

strzeganie siebie i odnoszenie się do innych, zrozumienie znaczenia samoświa-
domości, wraŜliwość na inne kultury. 

:  

UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZAUFANIA: zrozumienie znaczenia zaufa-
nia, umiejętność tworzenia strategii interpersonalnych, budowanie zaufania                
w organizacji, poznanie związków między pozytywnymi emocjami a sukce-

sem. 
 

UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI: aktywne słuchanie, dawa-
nie i otrzymywanie sprzęŜeń zwrotnych, komunikowanie się między-

kulturowe, komunikacja. 
 

UMIEJĘTNOŚĆ ZDOBYWANIA I UTRZYMYWANIA WŁADZY  
I WPŁYWÓW W SPOSÓB ETYCZNY 

 

KIEROWANIE RELACJAMI Z SZEFEM, PODWŁADNYMI I WSPÓŁ-
PRACOWNIKAMI: w tym zwrócenie uwagi na coaching, mentoring i networ-

king, umiejętność robienia dobrego wraŜenia na innych. 
 

KIEROWANIE KULTUROWĄ RÓśNORODNOŚCIĄ 
 

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW 
 

DOSTRZEGANIE RÓśNIC MIĘDZY RZECZYWISTYM A WIRTUAL-
NYM ZESPOŁEM, KIEROWANIE ZESPOŁAMI WIRTUALNYMI 

 

KIEROWANIE KARIERĄ śYCIOWĄ 
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Źródło: A. Rakowska, Kompetencje menedŜerskie we współczesnych organizacjach, Wyd. UMCS, 
Lublin 2007, s. 72. 
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POSZUKIWACZ TALENTÓW 
(przyciąganie, identyfikowanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników                

w firmie) 
 

BUDUJĄCY RELACJE Z INNYMI 
(budowanie relacji z podwładnymi, przełoŜonymi, pracownikami i jednostkami 
organizacyjnymi; wprowadzanie nowych pracowników do organizacji; budo-
wanie relacji z potencjalnymi pracownikami; aktywne słuchanie; coaching, 

krytykowanie; wykorzystanie najnowszych technologii do komunikacji) 
 

BUDUJĄCY ZAUFANIE 
(budowanie wiarygodności, szacunku, poczucia sprawiedliwości, dumy z bycia 

członkiem „rodziny” lub „grupy”; kreowanie wartości organizacyjnych, pro-
gramy typu praca i Ŝycie, słuŜące łączeniu budowania zaufania z sukcesami) 

 

BUDUJĄCY UMIEJĘTNOŚCI 
(nieustanna ocena wymaganych i posiadanych umiejętności, wykorzystanie 

najnowszych technologii w doskonaleniu, zaangaŜowanie społeczności organi-
zacyjnej i pozaorganizacyjnej w uczenie się, identyfikowanie „kto i co wie”, 

ukierunkowywanie podwładnych w doskonaleniu umiejętności, rozwijanie sie-
bie) 

 

BUDUJĄCY MARKĘ FIRMY 
(budowanie marki firmy w taki sposób, aby przyciągać najlepszych pracowni-

ków) 
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 51 kompetencji menedŜerów organizacji samorządowych w trzech kategoriach: 
 

KOMPETENCJE PROFESJONALNE 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
KOMPETENCJE BIZNESOWE 
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 wykształcenie, znajomość języków obcych, umiejętności interpersonalne, 
umiejętności koncepcyjne, umiejętności diagnostyczne i analityczne, umiejęt-

ności techniczne, 
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55 umiejętności w 11 grupach: 
WIEDZA SPECJALISTYCZNA JĘZYKI OBCE 

KIEROWANIE SOBĄ 
KIEROWANIE STRESEM 

UMIEJĘTNOŚCI KONCEPCYJNE 
KOMUNIKOWANIE SIĘ 

MOTYWOWANIE 
ORGANIZACJA I KONTROLA 

WYWIERANIE WPŁYWU 
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

PRACA W ZESPOLE 
WPROWADZANIE ZMIAN 
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MoŜna zauwaŜyć, Ŝe w nowszych badaniach widoczna jest zmiana wyma-
gań wobec menedŜera. Dostrzega się wpływ nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych na zarządzanie. W efekcie pojawiają się nowe kluczowe kom-
petencje kierownicze. Są wśród nich m.in. coaching i mentoring, które w rze-
czywistości są stosowane przez zarządzających od dawna, ale dziś nabierają 
szczególnego znaczenia.  

W tabeli 4.1. występują kompetencje menedŜerskie charakterystyczne dla 
najnowszych elastycznych form organizacji, opierających w duŜej mierze swoje 
funkcjonowanie na Internecie. Zaliczyć tu moŜna umiejętność tworzenia sieci 
relacji, budowanie zaufania, znajomość i wykorzystanie najnowszych technolo-
gii w zarządzaniu.  

Dostrzega się znaczenie umiejętności przyciągania i zatrzymywania w or-
ganizacji pracowników o wysokich kwalifikacjach. Widoczny jest takŜe wpływ 
globalizacji na pracę kierowników. Od współczesnego kierownika wymaga się 
uwraŜliwienia się na inne kultury oraz znajomości języków obcych.  

Szczególnie duŜej roli nabierają tzw. kompetencje osobiste i związane             
z nimi cechy psychologiczne. W szczególności są to kompetencje związane                
z uczeniem się i kierowaniem sobą. Przywódcy, którzy chcą odnosić sukcesy                 
w zarządzaniu, powinni poznać swoje mocne i słabe strony oraz skutecznie kie-
rować relacjami z innymi ludźmi.  

Jest to wyraźnie podkreślane w modelu umiejętności kierowniczych Whet-
tena i Camerona124. Zgodnie z tym modelem, skuteczny menedŜer powinien po-
siadać dziewięć umiejętności, które moŜna podzielić na dwie grupy. Są to: 

– umiejętności osobiste, czyli umiejętności niezbędne do kierowania sobą, 
nazywane takŜe umiejętnościami intrapersonalnymi, 

– umiejętności interpersonalne, czyli społeczne. 
Odnosząc ten model do wcześniej opisanego modelu umiejętności według 

R.L. Kazta moŜna zauwaŜyć, Ŝe w modelu nie występuje tu grupa umiejętności 
technicznych. Whetten i Cameron uznali, Ŝe umiejętności techniczne poszcze-
gólnych menedŜerów są bardzo róŜne i dlatego zostały tu pominięte.  

Autorzy uznali, Ŝe wymienionych dziewięć umiejętności moŜna się na-
uczyć. Dla kaŜdej z nich zaproponowali odpowiednie programy doskonalenia.  

Wśród trzech umiejętności intrapersonalnych (osobistych) znajdują się:  
1) doskonalenie samoświadomości (identyfikacja celów i wartości, analiza 

własnego stylu uczenia, poznanie swoich słabych i mocnych stron, iden-
tyfikacja obszarów doskonalenia);  

2) zarządzanie stresem (umiejętność określania stresorów i zapobieganie 
im, ustanawianie priorytetów, zarządzanie czasem, zwiększanie odpor-
ności na stres);  

3) twórcze rozwiązywanie problemów (radzenie sobie z barierami w twór-
czym myśleniu, dostrzeganie ograniczeń racjonalnego modelu decyzyj-
nego, przełamywanie stereotypów i ograniczeń w myśleniu). 

                                                 
124 D.A. Whetten, K.S. Cameron, M. Woods,  Developing Management Skills for Europe, Prientice 
Hall, New York 1996. 
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RYSUNEK 4.3. 
Model umiejętności kierowniczych D. Whettena i K. Camerona 

 
             umiejętności osobiste                               umiejętności interpersonalne 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie D.A. Whetten, K.S. Cameron, M. Woods, Developing 
Management Skills for Europe, Prientice Hall, New York 1996.  

Do sześciu umiejętności interpersonalnych (społecznych) zaliczono:  
1) umiejętność komunikowania się (formułowanie przekazu, empatia, iden-

tyfikacja barier komunikacji, skuteczne słuchanie, pisanie raportów);  
2) umiejętność wykorzystania źródeł władzy i wywierania wpływu (identy-

fikacja źródeł władzy osobistej, właściwe wykorzystanie strategii wyko-
rzystania władzy);  

3) umiejętność motywowania innych (charyzmatyczne przywództwo, sto-
sowanie właściwych strategii motywacyjnych); 

4) skuteczne delegowanie (wybór odpowiedniej osoby i zadania, sposób 
przekazu, nadzór nad zadaniem, delegowanie jako droga rozwoju i bu-
dowania zaufania); 

5) grupowe podejmowanie decyzji (w tym zebrania i publiczne prezenta-
cje);  

6) umiejętność zarządzania konfliktami i negocjacje (rozpoznawanie źródeł 
konfliktów, style rozwiązywania konfliktów, strategie i techniki nego-
cjacji).  

Umiejętności, takie jak: zarządzanie stresem, podejmowanie decyzji, mo-
tywacja, wywieranie wpływu, grupowe podejmowanie decyzji – zostały omó-
wione w innych częściach podręcznika. 
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Doskonalenie samoświadomości 

Pierwszą z tych dziewięciu umiejętności jest doskonalenie samoświadomo-
ści. 

Pisarz, baron Alfred Tennyson zwykł mawiać, Ŝe „trzy cechy dają człowie-
kowi siłę monarchy. Są to: szacunek do samego siebie, wiedza o sobie samym 
oraz samokontrola”. Znaczenie samopoznania podkreślał takŜe Publius Syrus 
twierdząc: „Nie jest waŜne co myślą o tobie ludzie. WaŜne jest kim jesteś dla sa-
mego siebie”. 

Od dawna znana jest prawda, Ŝe aby moŜna było dobrze kierować innymi, 
najpierw trzeba umieć kierować sobą, a pierwszym krokiem na tej drodze jest 
poznane siebie. Doskonalenie samoświadomości i kierowanie sobą jest jedną                
z najwaŜniejszych umiejętności kaŜdego szefa. Współcześnie potrzebni są me-
nedŜerowie, który potrafią szybko uczyć się i dostosować się do nowych warun-
ków. W obliczu coraz większej konkurencji i bardzo wymagających klientów, 
dotyczy to wszystkich kierowników, którzy chcą nieco dłuŜej pełnić swoje funk-
cje.  

Jak wynika z modelu Whettena i Camerona, dobre kierowanie sobą jest 
związane z dwiema innymi umiejętnościami. Są to kierowanie stresem i twórcze 
myślenie.  

W sytuacji, gdy nie wiemy co jest dla nas najwaŜniejsze oraz co chcemy 
osiągnąć – nie jesteśmy w stanie dobrze planować naszych działań, ustalać prio-
rytetów, dobrze wykorzystywać naszego czasu i zasobów. W rezultacie popa-
damy w pułapkę stresu. Z kolei w silnym stresie, pod wpływem emocji, tracimy 
zdolność twórczego myślenia.  

Oznacza to, Ŝe w niektórych sytuacjach, szczególnie wtedy gdy pojawiają 
się problemy w zarządzaniu, presja czasu i stres, warto zadbać o konsekwentne 
realizowanie wyznaczonych wcześniej celów. Być moŜe okaŜe się, Ŝe do niektó-
rych zadań jesteśmy za słabi albo nieprzygotowani, a moŜe nawet nie nadajemy 
się. A moŜe stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania. Czy wiemy, co jest dla 
nas najwaŜniejsze, np. przyjaźń, dobre relacje z kolegami, czy skuteczne decy-
zje. Wójt niejednokrotnie musi podejmować wiele trudnych decyzji i dlatego 
powinien wiedzieć, jakie są jego priorytety. 

Istnieją znaczące dowody na to, Ŝe świadomość siebie oraz akceptacja sa-
mych siebie przyczynia się do prawidłowych relacji międzyludzkich oraz sukce-
su w Ŝyciu.  

Nie moŜna doskonalić siebie, jeśli nie zna się swoich słabych stron, celów                             
i potrzeb. Jedną z metod zdobycia wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach 
jest uzyskanie informacji zwrotnych od innych ludzi. Zbieranie takich informacji 
oraz porównywanie zamierzonych celów z osiąganymi rezultatami jest waŜne              
w poznaniu swoich moŜliwości. 

Z drugiej jednak strony wiedza o sobie moŜe hamować rozwój danej osoby. 
Powodem jest zazwyczaj strach przed nowymi informacjami dotyczącymi naszej 
osoby. Często wolimy opierać się na tych, które juŜ znamy. Bowiem „Jeśli zdo-
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będę nowe wiadomości na swój temat, istnieje ryzyko, Ŝe będą one negatywne, 
albo mogą odsłonić jakieś moje ukrywane słabości”.  

Zwykle obawiamy się wiedzy, która moŜe nas osłabić lub zawstydzić. Naj-
bardziej boimy się odkryć, Ŝe nie jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy być. Świa-
domość tego, Ŝe nie jesteśmy tacy jak sobie siebie wyobraŜamy, jest dla wielu 
ludzi trudna do zaakceptowania. Właśnie z takich powodów nasze niektóre silne 
strony czy talenty nigdy mogą zostać nie odkryte albo zostaną dopiero odkryte 
po wielu latach. 

Jak więc moŜna się rozwijać i usprawniać nasze umiejętności. Ludzie mają 
swoją linię wraŜliwości, która ich chroni i za którą czują się bezpiecznie. Kiedy 
docierają do nas informacje o nas, które są niezgodne z naszymi oczekiwaniami, 
stajemy się czujni. Często je odrzucamy, bowiem nie chcemy ich przyjąć do 
wiadomości. Jednak warto pamiętać, Ŝe takie informacje mogą być wyzwaniem 
do zmiany naszych zachowań. NiemoŜliwe jest kompleksowe poszerzanie na-
szych umiejętności i poznawanie siebie bez kontaktu z innymi ludźmi. A na 
pewno nie jest moŜliwe doskonalenie umiejętności kierowania sobą oraz innymi.  

Poprzez odpowiednio prowadzone rozmowy i dyskusje z innymi, jesteśmy 
w stanie przekraczać barierę naszej wraŜliwości. Ale najpierw trzeba chcieć 
otworzyć się na innych. Dobrze wiemy o tym, Ŝe nasze odbicie w lustrze nie 
powie nam wszystkiego o nas, a na pewno nie powie tego, jak jesteśmy postrze-
gani i oceniani przez innych. Warto o tym pamiętać, Ŝe osoba zamknięta na ludzi 
powstrzymuje nie tylko moŜliwości poznawania siebie, ale takŜe ogranicza oka-
zje do rozwijania wielu innych umiejętności, takich jak np. wywieranie wpływu 
czy asertywne zachowania.  

W procesie doskonalenia waŜne jest poznanie i zrozumienie, jakie czynniki 
i w jaki sposób wpływają na nasze zachowania. Cechy osobowości i postawy 
odgrywają kluczową rolę w rozwoju skutecznego przywódcy. McClelland po-
szukiwał zmiennych, które pozwoliłyby na przewidywanie zawodowego sukce-
su pracowników. Autor przeciwstawił się koncepcji, zgodnie z którą moŜna 
przewidywać przyszły sukces na podstawie wyników osiąganych w szkole oraz 
wyników osiąganych w testach na inteligencję. Na tej podstawie określił zmien-
ne wpływające na sukces lub poraŜkę przy wykonywaniu zadań zawodowych, 
które nazwał kompetencjami125. 

Według wielu autorów, czynniki psychologiczne w istotny sposób stanowią 
o sukcesie kierowniczym. Do podstawowych dodatnich cech osobowych, two-
rzących „typ idealnego” kierownika z duŜą szansą na sukces, naleŜą126: 

– umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, skutków i konsekwen-
cji, 

– umiejętność przekonywania współpracowników i taktownego współ-
działania z zespołem, 

                                                 
125 D.C. McClelland, Testing for competence rather than intelligence, „American Psychologist”, 
28(1), s. 1-14. 
126 B. Nogalski, J. Śniadecki, Kształtowanie umiejętności menedŜerskich, Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 92. 
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– odwaga i zdolność podejmowania decyzji, 
– poczucie osobistej odpowiedzialności, 
– inteligencja, rozumiana jako właściwa metoda postępowania w określo-

nych nieprzewidzianych sytuacjach, 
– inicjatywa i przedsiębiorczość, 
– uczciwość, sprawiedliwość, obiektywizm w ocenie ludzi, 
– zdolność jasnego i jednoznacznego wyraŜania myśli, 
– wiedza negocjacyjna i umiejętność negocjowania. 
Według innych autorów, do kluczowych cech psychologicznych menedŜera 

naleŜy zaliczyć127: 
– produktywność, czyli moŜliwie najlepszy wynik przy najmniejszym wy-

siłku; większa produktywność charakteryzuje się lepszym wykorzysta-
niem zasobów,  

– stawianie sobie ambitnych celów, 
– przedsiębiorczość – skłonność do podejmowania nietypowych inicjatyw, 

wyprzedzanie innych dzięki rzutkości i odwaŜnemu myśleniu skierowa-
nemu na poszukiwanie ryzykownych, ale moŜliwych do zrealizowania 
celów; wigor, dynamizm działania, silne zaangaŜowanie i zdecydowanie 
w osiągnięciu wyznaczonych celów,  

– łatwość wyraŜania swoich myśli i intencji, 
– stanowczość, 
– fachowość, 
– umiejętność bycia przywódcą zespołu, 
– lojalność i pomoc zarządzającym i kolegom, 
– pozytywne podejście do problemów, 
– gotowość poświęcenia się dla kariery, 
– poczucie sensu Ŝycia. 
Nieco inną koncepcję cech psychologicznych wpływających na sukces pre-

zentuje F. Havaleschka128. Autor zaproponował 16 kluczowych cech waŜnych               
z punktu widzenia wykonywanej pracy. Podzielił je na trzy grupy, posługując się 
analogią do organizmu człowieka. Swój model nazwał modelem „Głowa, serce, 
nogi”. Gdy szef podejmuje decyzje, potrzebne są cechy „głowy”, czyli:  

– elastyczność myślenia,  
– szerokie spojrzenie na sytuację,  
– abstrakcyjne myślenie, 
– podejmowanie ryzyka, 
– samokontrola.  
Natomiast gdy stara się kształtować dobre relacje z innymi, potrzebne są 

mu cechy „serca”, czyli: 

                                                 
127 C. Hannaway, G. Hunt, The Management Skills Book,  Ashgate Pub Co, 1992. 
128  F. Havaleschka, Personality and Leadership: a Benchmark Study of Success and Failure, 
„Leadership & Organization Development Journal”, 1999, vol. 20, nr 3, s. 114-132. 
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– empatia, 
– kontakt społeczny,  
– elastyczność społeczna,  
– wsparcie,  
– pewność – zaufanie. 
Czasem musi teŜ walczyć i mocno stąpać po ziemi, wykazać się duŜą siłą                

i pewnością siebie, wówczas potrzebne są cechy z grupy „nogi”: 
– rywalizacja,  
– wpływ,  
– pewność siebie, 
– niezaleŜność, 
– odporność psychologiczna, 
– energiczność. 
Na zakończenie rozwaŜań dotyczących roli cech w Ŝyciu zawodowym 

moŜna jeszcze przytoczyć tzw. model Wielkiej Piątki. Autorzy tego modelu po-
szukiwali związków między cechami osobowości ludzi a ich efektywnością                
w Ŝyciu zawodowym. Model ma nazwę Wielkiej Piątki, poniewaŜ jako najbar-
dziej istotne z punktu widzenia skuteczności zawodowej pracownika uznano 
pięć następujących cech osobowości: 

1. Ekstrawersję (towarzyskość, rozmowność, asertywność). Ekstrawersja 
decyduje o jakości i intensywności relacji interpersonalnych i nastawie-
niu do innych ludzi, a takŜe o wigorze, energii Ŝyciowej, zapotrzebowa-
niu na działania i aktywność w poszukiwaniu wraŜeń. Po drugiej stronie 
tego wymiaru jest introwertyzm, czyli brak zapotrzebowania na kontak-
ty z innymi ludźmi. 

2. Ugodowość (Ŝyczliwość, gotowość do współpracy, ufność). Ugodowość 
wpływa na przekonania, nastawienie i działania w relacjach społecz-
nych. Wysoka ugodowość wyraŜa się zaufaniem do innych, prostolinij-
nością, skromnością, skłonnością do ustępstw i poświęcania się. 

3. Sumienność (odpowiedzialność, niezawodność, wytrwałość). Sumien-
ność pozwala prognozować aktywność zawodową i szkolną. Wysoka 
sumienność rokuje sukcesy szkolne i zawodowe, poniewaŜ ujawnia się 
jako odpowiedzialność, wytrwałość w dąŜeniu do celu, rozwaga w pla-
nowaniu i podejmowaniu nowych zadań, a takŜe uporządkowanie cza-
sami przechodzące w perfekcjonizm. Niska sumienność oznacza skłon-
ność do wygodnictwa i lenistwa. 

4. ZrównowaŜenie emocjonalne (niski neurotyzm, wraŜliwość emocjonal-
na). Niski neurotyzm to opanowanie, zapał, poczucie bezpieczeństwa, 
wysoki neurotyzm to brak stabilności emocjonalnej, lęk, wrogość, de-
presja, impulsywność, podatność na zranienie. Ten wymiar decyduje                 
o sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, o podatności na 
doświadczanie „trudnych” emocji, takich jak lęk, smutek, wrogość. Brak 
stabilności emocjonalnej utrudnia radzenie sobie ze stresem, zwiększa 
podatność na doświadczanie leku, agresji, depresji. Niska neurotyczność 
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sprzyja zrównowaŜeniu, radzeniu sobie ze stresem, stabilności samo-
oceny.  

5. Otwartość na doświadczenia (wyobraźnia, zmysł artystyczny, intelekt). 
Otwartość poznawcza decyduje o gotowości do przyjmowania nowych 
doświadczeń, idei, wartości, koncepcji. Osoby o niskiej otwartości wolą 
trzymać się znanych konwencjonalnych sposobów, zasad, pomysłów. 

Zdaniem twórców tej koncepcji, wymienionych pięć wymiarów jest uwa-
runkowane w duŜej mierze genetycznie. Co oznacza, Ŝe rodzimy się z odmienną, 
indywidualną predyspozycją do ekstrawersji, czyli z zapotrzebowaniem na kon-
takty interpersonalne, z odmienną potrzebą otwartości na nowe doświadczenia. 
TakŜe genetycznie jest nam przekazana łatwość odczuwania radości Ŝycia, za-
dowolenia i czerpania z zasobów energetycznych, czy skłonność do rywalizacji, 
obojętny stosunek do ludzi. Genetyczny przekaz najsilniej dotyczy neurotyczno-
ści, ekstrawersji (lub jej przeciwieństwa – introwersji) oraz otwartości na do-
świadczenia poznawcze. Pozostałe dwa czynniki zaleŜą nie tylko od zapisu ge-
netycznego, ale takŜe od tego, jakie mamy doświadczenia, jak nas wychowano.  

Z punktu wiedzenia skuteczności przywódców, szczególnie istotne wydają 
się ekstrawersja, stabilność emocjonalna oraz otwartość na nowe doświadczenia, 
które zgodnie z autorami tego modelu są w duŜej mierze wrodzone.  

Przedsiębiorczość 

Wśród wymienianych cech skutecznych przywódców często pojawia się 
przedsiębiorczość. Obecnie jesteśmy świadkami wielkiej przedsiębiorczej prze-
miany w zintegrowanej Europie. Rozwój przedsiębiorczości na kaŜdym pozio-
mie Ŝycia jest wyzwaniem dla polskiej gospodarki.  

Pojęcie „przedsiębiorczość” jest przez niektórych utoŜsamianie z zakłada-
niem i prowadzeniem małych przedsiębiorstw. Jednak takie rozpatrywanie 
przedsiębiorczości jest nieuzasadnione. Duch przedsiębiorczości moŜe wystę-
pować w róŜnych organizacjach, duŜych i małych, prywatnych czy teŜ samorzą-
dowych.  

Niektórzy autorzy rozumieją przedsiębiorczość nie jako cechę, postawę, 
czy sposób zachowania się przedsiębiorcy, czy szerzej – ludzi i instytucji, ale ja-
ko całokształt okoliczności sprzyjających działaniom przedsiębiorczym, tj. oko-
liczności społecznych, ekonomicznych, prawnych, politycznych i osobowościo-
wych. Okoliczności te tkwią w ludziach, organizacjach i ich otoczeniu.  

Na tej podstawie moŜna wyróŜnić przedsiębiorczość indywidualną, charak-
teryzującą daną jednostkę oraz przedsiębiorczość organizacyjną. Ta druga bywa 
czasem nazywana intraprzedsiębiorczością. Dotyczy zwykle organizacji, które                
w swe skostniałe, scentralizowane struktury próbują wprowadzić ducha przed-
siębiorczości, starając się pobudzać i nagradzać przedsiębiorczość swoich pra-
cowników. MoŜna to takŜe odnieść do rozwoju przedsiębiorczości wewnątrz 
urzędu gminy. 
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Termin „przedsiębiorca” pojawił się juŜ w XVIII w. Został wprowadzony 
przez Irlandczyka Richarda Cantillona, natomiast spopularyzowany został przez 
Johna Stuarta. Według tych autorów, przedsiębiorcą jest ten, kto organizuje                 
i podejmuje ryzyko w biznesie, w zamian za spodziewane zyski.  

Według Petera Druckera, przedsiębiorczość moŜe być rozumiana jako go-
towość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy                  
i nowatorski nowych problemów, przy świadomości związanego z tym ryzyka, 
umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastyczne-
go przystosowania się do zmieniających się warunków.  

Przedsiębiorczość moŜe wyraŜać się we wszystkich dziedzinach działalno-
ści organizacji, np. w szybkiej realizacji postępu techniczno-organizacyjnego,                    
w dynamicznych działaniach na rynku.  

Przedsiębiorcami mogą być na pewno właściciele firm, ale takŜe kierowni-
cy wszystkich komórek organizacyjnych (w tym takŜe wójtowie), a takŜe szere-
gowi pracownicy. W odniesieniu do kaŜdego pracownika moŜna mówić, Ŝe ce-
chuje go jakiś poziom przedsiębiorczości indywidualnej. JeŜeli kierownicy                
i pracownicy danej organizacji posiadają cechy uznawane za przedsiębiorcze, to 
zazwyczaj mają one korzystny wpływ na działalność organizacji, dynamizują jej 
funkcjonowanie, wpływają na jej efektywność i oryginalność rozwiązań. 

Często pada pytanie, czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić. Przedsiębior-
czości129 moŜna się nauczyć. Nieuzasadnione jest traktowanie przedsiębiorczości 
jako sztuki uzaleŜnionej wyłącznie od cech wrodzonych. Przedsiębiorczość nie 
jest ani nauką, ani sztuką, ale przede wszystkim praktyką, która oczywiście ma 
naukowe podstawy. ChociaŜ w trakcie tej nauki nie moŜna zmienić cech osobo-
wościowych człowieka, ale moŜna go nauczyć przedsiębiorczego spojrzenia                   
i wyposaŜyć w wiedzę oraz umiejętności potrzebne do samodzielnego prowa-
dzenia biznesu.  

Tak więc przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjno-
ścią psychiczną, ale teŜ w części nabytą umiejętnością w wyniku nauki i do-
świadczenia. W tym przypadku, tak jak w innych dziedzinach Ŝycia ludzkiego 
największe sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona naturalnie, a jed-
nocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzy-
szącą nauce praktykę. Tę ostatnią rozumiemy jako zbieranie kolejnych doświad-
czeń.  

MoŜna nauczyć się przedsiębiorczości pozwalającej działać organizacji na 
całkiem przyzwoitym poziomie. Liczne badania potwierdzają związki między 
edukacją w zakresie przedsiębiorczości a pewnością siebie i gotowością do in-
westowania i podejmowania przedsiębiorczych działań. WaŜne jest przy tym, 
aby przedsiębiorcza edukacja realizowana była od jak najwcześniejszych lat. 

Jakie cechy mają ludzie o typie przedsiębiorcy? Generalnie są to osoby bar-
dziej stabilne emocjonalnie, otwarte na nowe doświadczenia, bardziej pracowite, 
sumienne oraz duŜo mniej ugodowe niŜ większość ludzi. Przedsiębiorcy to z re-

                                                 
129 P.F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994. 
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guły ludzie ambitni, mający wysoką potrzebę osiągnięć. Gotowi są na ryzyko, 
ale umiarkowane, czyli preferujący cele o średnim poziomie trudności, takie, 
które moŜna zrealizować.  

Przedsiębiorcy są przekonani co do skuteczności swojego działania, są zo-
rientowani na teraźniejszość i przyszłość. Bardzo często traktują poraŜki jako 
świetne lekcje, z których trzeba wyciągać wnioski. Ludzi przedsiębiorczych ce-
chuje wyraźna orientacja ku przyszłości i teraźniejszości. Do kluczowych cech 
przedsiębiorcy moŜna zaliczyć: 

1) silną potrzebę osiągnięć; 
2) wytrwałość i determinację; 
3) potrzebę autonomii (niezaleŜności); 
4) umiarkowaną skłonność do ryzyka; 
5) zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń, zorientowanie 

na róŜne okazje; 
6) umiejętność przyjmowania poraŜki i wyciągania z niej wniosków; 
7) optymizm Ŝyciowy i entuzjazm pracy; 
8) kreatywność i innowacyjność; 
9) zdolności przywódcze. 
Ponadto z prowadzonych w ostatnich latach badań wynika, Ŝe skuteczni 

przedsiębiorcy mają następujące charakterystyki:  
1) osobistą odpowiedzialność za wyniki swoich przedsięwzięć i wydatko-

wany kapitał; 
2) preferencje do umiarkowanego ryzyka. W odróŜnieniu od hazardzistów, 

nie podejmują oni zbyt wysokiego ryzyka; 
3) pewność odniesienia sukcesu. Zazwyczaj są optymistami bazującymi na 

bardzo dobrej znajomości rzeczywistości; 
4) Ŝądanie szybkiego zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Przedsiębiorcy 

twierdzą, Ŝe „nic nie da tak wysokiej stopy zwrotu, jak własny biznes”; 
5) wysoki poziom energii. Przedsiębiorca jest bardziej energiczny niŜ 

przeciętna osoba i to powoduje wkładanie znacznie większego wysiłku 
w załoŜenie i prowadzenie przedsiębiorstwa; 

6) orientacja na przyszłość. Są mniej skoncentrowani na tym, co osiągnęli 
wczoraj, bardziej na jutrze. Czujni są na nowe moŜliwości. Są bacznymi 
obserwatorami; 

7) umiejętności organizatorskie. Budowanie przedsiębiorstwa od podstaw 
przypomina układanie puzzli. Przedsiębiorcy wiedzą, jak łączyć 
właściwych ludzi i środki, Ŝeby realizować zadania i urzeczywistniać 
swoją wizję; 

8) dąŜenie do osiągnięć nie tylko materialnych. Najbardziej powszechnym 
błędem w rozumieniu przedsiębiorców jest przekonanie, Ŝe kierują się 
oni wyłącznie Ŝądzą pieniądza. 

Osoby przedsiębiorcze wyróŜniają się takŜe swoistą dynamiką działania. Są 
to osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań w sposobach uprawiania cze-
goś, wykonywania lub posługiwania się czymś, osoby z nieustannymi pomysła-
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mi i inicjatywami, nie bojące się podejmować ryzyka i otwarte na zmiany pro-
wadzące do bardziej optymalnych rozwiązań. Osoby przedsiębiorcze wyróŜnia 
to, Ŝe są odwaŜne i gotowe wziąć na siebie ryzyko prowadzenia działań na wła-
sny rachunek. 

Przedsiębiorcy wyróŜniają się takŜe specyficznym postrzeganiem rzeczywi-
stości, szans w otoczeniu. Często tam, gdzie zwykli ludzie mało przedsiębiorczy 
widzą problem, tam przedsiębiorcy potrafią dostrzec szansę i to na niej koncen-
trują całą swoją uwagę.  

Na podstawie tego przykładu jasno widać, Ŝe przedsiębiorczość to sposób 
myślenia, rozumowania i działania nakierowany na poszukiwanie okazji.                  
Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości gminy potrzebna jest przedsię-
biorczość wewnątrzorganizacyjna, związana z kształtowaniem zachowań przed-
siębiorczych, a przede wszystkim z poszukiwaniem okazji i tworzeniem inno-
wacji.  

Tak rozumiana przedsiębiorczość dotyczy zarówno tradycyjnej przedsię-
biorczości (właściciele firm), jak i przedsiębiorczości organizacyjnej. Wymie-
nione cechy zachowań przedsiębiorczych właściwe są zarówno dla przedsiębior-
cy, jak i menedŜera najemnego w organizacji.  

Posiadanie w organizacji chociaŜ kilku osób mających cechy przedsiębior-
cy jest niezbędne dla budowania wewnętrznej przedsiębiorczości. Takie osoby, 
podobnie jak te osoby, które zakładają własne firmy, muszą być pasjonatami te-
go, co robią. Pasja i zaangaŜowanie pomaga wytrwać w trudnych chwilach. De-
terminacja jest wielką siłą napędową organizacji. Z pewnością wiele organizacji 
chciałoby mieć pracowników o takich cechach. ChociaŜ niektórzy szefowie 
obawiają się właśnie takich pracowników. W niektórych duŜych organizacjach 
moŜna spotkać się z działaniami antyprzedsiębiorczymi, np. nie jest miło wi-
dziane podejmowanie ryzyka, wręcz pozbywa się osób chcących zburzyć do-

PRZYKŁAD 4.7. 

Znany ze swoich niebywałych pomysłów brytyjski milioner Richard Branson 
otwiera jedno przedsiębiorstwo po drugim, zadziwiając swoje otoczenie.  
Brytyjski przedsiębiorca Richard Branson, zwany Juliuszem Verne’em biznesu 
z powodu zamiłowania do niecodziennych projektów, jest właścicielem m.in. 
marki Virgin. Jako pierwszy przelciał balonem przez Atlantyk (1987 r.). Rok 
wcześniej przepłynął go takŜe łodzią motorową w rekordowym czasie. Próbo-
wał okrąŜyć ziemię balonem, teraz zajmuje się turystyką kosmiczną i marzy            
o otwarciu hotelu w kosmosie. Tworzy, kupuje firmy, po czym odsprzedaje je
z zyskiem. Osiąga potęŜne przychody. Posiada linie lotnicze, salony sukni 
ślubnych, takŜe linie kolejowe, własną colę, kosmetyki, hotele – ponad 200 
przedsiębiorstw działających na całym świecie naleŜy do niego. Za swoje osią-
gnięcia otrzymał z rąk Królowej tytuł szlachecki. 
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tychczasowy porządek. Bardzo wiele zaleŜy więc od nastawienia kadry kierow-
niczej. 

Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna wymaga posiadania przede 
wszystkim przedsiębiorczych przywódców. Tacy przedsiębiorcy powinni starać 
się identyfikować odpowiednią kadrę o predyspozycjach i umiejętnościach, 
zdolną do współtworzenia przedsiębiorczej i innowacyjnej kultury. WaŜne są 
odpowiednie działania strukturalne i wsparcie całej kadry. WaŜne są tu teŜ umie-
jętności przekonania innych do nowych działań. Wiele osób nie lubi zmian, bo 
wymagają uczenia się czegoś nowego. Bardzo waŜną rolę w tym przypadku od-
grywa kultura organizacyjna. 

Wszyscy Europejczycy, w tym takŜe wójtowe, muszą się uczyć skuteczne-
go wykrzesywania posiadanych zasobów i przedsiębiorczości w działaniach. We 
współczesnej polityce rozwoju waŜne miejsce zajmuje rozbudzanie ducha 
przedsiębiorczości. Dla dalszego rozwoju gospodarki potrzebujemy nowych, 
dobrze przygotowanych przedsiębiorców, w tym takŜe tych pracujących w orga-
nizacjach samorządowych. Potrzebni są przedsiębiorcy zdolni wykorzystywać 
fundusze unijne, zdolni tworzyć nowe miejsca pracy, zwiększać wzrost gospo-
darczy i w rezultacie gwarantować sobie konkurencyjną pozycję. 

Mając na uwadze nowe trendy, kaŜdy wójt musi takŜe pełnić rolę agenta 
zmian. Aby lepiej te zmiany rozumieć i radzić sobie z ich wprowadzaniem, po-
winien ciągle się doskonalić. W rezultacie wójt powinien pełnić następujące ro-
le:  

– agenta zmian,  
– menedŜera przedsiębiorcy,  
– menedŜera zarządzającego projektami i zespołami,  
– coacha, trenera dla swoich podwładnych,  
– mistrza dla siebie,  
– menedŜera dyplomaty (m.in. dobre relacje z kluczowymi osobami i in-

stytucjami),  
– euromenedŜera (wykorzystanie szans, jakie daje EU). 
Następny rozdział zostanie poświęcony edukacji i rozwojowi kariery przy-

wódcy. 
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Rozdział 5. Kształtowanie kompetencji  
przywódczych 

5.1. Uwagi wprowadzające 

Trzydzieści lat temu Akio Morita, załoŜyciel koncernu Sony w jednym                  
z wywiadów powiedział: „Twój biznes i jego przyszłość leŜą w rękach ludzi, 
których zatrudniasz”.  

Świat zmienia się coraz szybciej, stąd wiedza zdobyta wczoraj wymaga 
nieustannej aktualizacji. Dlatego wszyscy pracownicy, a zwłaszcza kadra kie-
rownicza, muszą dbać o swój rozwój.  

Rozwój kierowniczy naleŜy rozumieć nie tylko jako zdobywanie nowej 
wiedzy i umiejętności, ale takŜe jako poszerzenie horyzontów intelektualnych, 
nabywanie nowych postaw i wartości, propagowanie modelu człowieka „więk-
szego formatu”, odpowiedzialnego za czyny swoje i innych pracowników.  

Tak rozumiany rozwój jest procesem długotrwałym, kompleksowym, który 
następuje na skutek wykonywania kolejnych prac, zdobywania nowych do-
świadczeń, zarówno tych zaplanowanych, jak i przypadkowych, zachodzących 
w miejscu pracy, jak i w róŜnych sytuacjach poza pracą.  

Jedną z metod rozwoju moŜe być szkolenie. Szkolenie to proces nabywania 
wiedzy i umiejętności związanych z wymogami pracy, dokonywany zwykle za 
pośrednictwem zaplanowanych formalnych metod i środków. Celem szkolenia 
jest rozszerzenie posiadanych juŜ kwalifikacji, ugruntowanie posiadanej wiedzy 
lub zdobycie nowych umiejętności, zwykle związanych z wykonywaną pracą.  

Z pojęciem „rozwój” wiąŜe się bliskoznaczne pojecie „doskonalenie”. Nie-
którzy autorzy uŜywają tych pojęć zamiennie, inni traktują termin „doskonale-
nie” nieco węŜej niŜ „rozwój”, jako jego zasadniczą część.  

Okazją do doskonalenia kierowników są nie tylko szkolenia. Kierownicy 
mają wiele okazji do doskonalenia, m.in. poprzez zdobywanie doświadczeń, co-
dzienną pracę, refleksję, samodoskonalenie poprzez czytelnictwo własne, korzy-
stanie z Internetu, rozmowy z doświadczonymi kolegami. Rozwój moŜe zacho-
dzić między innymi poprzez zwiedzanie świata i poznawanie nowych kultur, 
uprawianie sportu czy studiowanie biografii znanych ludzi.  

Rozwój dzisiejszych kierowników naleŜy rozpatrywać nie tylko w kontek-
ście rozwoju umiejętności tej grupy ludzi, ale takŜe trzeba oceniać przez pry-
zmat ich zdolności do kierowania rozwojem innych pracowników, co ma za-
pewnić organizacji lepsze przystosowanie do zmieniających się warunków. 

Pojęcie rozwój moŜna utoŜsamiać z szeroko pojętą edukacją menedŜerską. 
W edukacji menedŜerskiej waŜne jest nie tylko poznawanie najnowszych kon-
cepcji zarządzania, czyli uczenie się „o zarządzaniu”, ale przede wszystkim 
uczenie się tego, „jak” zarządzać w XXI wieku.  
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W dzisiejszej edukacji menedŜerskiej liczy się takie kształtowanie umysłu 
menedŜera, aby pozostawał otwarty na zmiany, odczuwał motywację do uczenia 
się i pracy nad sobą.  

Dzięki rozwojowi technologii i pedagogiki kierownicy jak nigdy dotąd mo-
gą wybierać pośród wielu form i metod rozwoju. Wiedza jest dostępna dla sze-
rokiego grona osób. W procesach rozwoju kluczową rolę ogrywa umiejętność 
pracy nad sobą i wyboru własnych metod i kierunków rozwoju. 

Samo uczestnictwo w szkoleniach nie gwarantuje, Ŝe w organizacji zostaną 
wprowadzone zmiany. Czasami kierownicy po ukończeniu szkolenia wracają do 
pracy i nadal działają według starych zasad. MoŜe wynikać to z niechęci do 
zmian, z wygodnictwa, obawy przed ryzykiem, czy teŜ z trudności w przekona-
niu tych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu do proponowanych zmian. 

W nowoczesnej edukacji menedŜerskiej kluczową rolę odrywają postawy, 
m.in. dlatego rozdział został zatytułowany „Kształtowanie kompetencji przy-
wódczych”. Kształtowanie kompetencji przywódczych polega nie tylko na do-
skonaleniu wiedzy i umiejętności, ale obejmuje równieŜ kształtowanie właści-
wych postaw, motywacji do ciągłego doskonalenia się, do otwartości na nowe 
idee, eksperymentowanie, utrzymywanie właściwego poziomu sprawności inte-
lektualnej, psychicznej i fizycznej.  

Istnieją róŜne formy i metody kształtowania kompetencji. Procesy rozwoju 
mogą być starannie zaplanowaną strategią rozwoju albo teŜ obywać się na zasa-
dzie stopniowego dostosowywania się do nowych warunków. Mogą w nim wy-
stępować róŜne formy, m.in. edukacja formalna, jak studia, studia podyplomo-
we, szkolenia, uczenie się od doświadczonych kolegów, rozwój własny z wyko-
rzystaniem ksiąŜek i Internetu, zbieranie doświadczeń i refleksja, i inne metody.  

W gospodarce opartej na wiedzy dokształcanie się w określonych obszarach 
merytorycznych jest na stałe wpisane w karierę kaŜdego kierownika. Równie 
waŜne jest rozwijanie kierowników jako przywódców, jak i wizjonerów zdol-
nych do antycypowania zmian i potrafiących się do nich skutecznie dostosowy-
wać. Do tego jest potrzebne nowe, interdyscyplinarne podejście, pozwalające na 
kompleksowe rozumienie problemów.  

W procesie kształtowania kompetencji przywódców waŜną rolę odgrywa 
przekazywanie odpowiednich wartości, którymi będą się kierować w swojej dal-
szej karierze. Warto dodać, Ŝe znacznie łatwiej jest wykształcić kogoś meryto-
rycznie, niŜ zmienić jego wartości. 

5.2. Edukacja menedŜerska 

We współczesnym świecie rzadkością stają się posady na całe Ŝycie. Ozna-
cza to, Ŝe kaŜdy z nas musi dbać o swoją atrakcyjność jako pracownika dla or-
ganizacji. Doskonalić muszą się nie tylko podwładni, ale takŜe kierownicy.  
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Szef, który nie rozwija swoich moŜliwości w optymalny sposób, naraŜa or-
ganizację na utratę potencjalnych korzyści, a siebie na szybkie zakończenie ka-
riery. Edukacja menedŜerska powinna więc być starannie opracowaną strategią. 
Kierownicy stosują róŜne strategie rozwoju. 

MoŜna wyróŜnić kierowników, którzy najchętniej uczą się przez lata ekspe-
rymentując na „Ŝywych organizmach”, czyli na swoich podwładnych. Taka stra-
tegia ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, Ŝe nauka odbywa się bez odrywa-
nia się od miejsca. Fakt, Ŝe samodzielnie moŜna dochodzić do wniosków, moŜe 
dawać wielką satysfakcję. Trzeba pamiętać, Ŝe moŜe to być bolesne dla zespołu, 
na którym przeprowadza się eksperymenty. Ucząc się w taki sposób unika się 
takŜe konfrontacji z innymi kierownikami. MoŜe to znacznie podwyŜszać samo-
ocenę, ale i prowadzić do zbyt optymistycznych wniosków, przyczyniać się do 
wąskiego spojrzenia na swój potencjał. Ponadto zanim dojdzie się do konstruk-
tywnych wniosków, moŜe upłynąć kilka lat. Przykładem takiego kierownika sa-
mouka moŜe być postać S. Wokulskiego z powieści B. Prusa Lalka.  

Inną strategią jest ambitny rozwój własny, połączony z pasją poznawania 
świata, poznawaniem innych ludzi, czytaniem ksiąŜek. Jest to typ bardzo ambit-
nego, utalentowanego, zwykle samotnego wojownika, który w heroicznej walce 
dochodzi na najwyŜszy szczyt kariery. Przykładem takiego bohatera jest bokser 
z filmu Rocky, który dzięki swojemu uporowi i pracowitości dochodzi do mi-
strzostwa. Jest to całkiem niezła strategia, ale wymaga wielkiego samozaparcia. 
Jej minusem jest to, Ŝe prowadzi do okresowego stosowania mało aktywnych 
metod rozwoju.  

Trzecią strategią jest rozwój polegający na wykorzystaniu egalitarnych 
szkoleń i treningów oraz stosowaniu rad doświadczonych mentorów i coachów. 
Jest to idealna strategia, która świetnie się sprawdza w sytuacji, gdy wysoko 
zmotywowany kierownik napotyka na swojej drodze bardzo doświadczonego 
mentora oraz ma moŜliwość korzystania z róŜnych form rozwoju. Niestety                 
w praktyce zdarza się to raczej rzadko.  

Najczęściej mamy do czynienia z mieszanymi strategiami rozwoju. MoŜna 
takŜe spotkać kierowników bez Ŝadnej strategii rozwoju. W szczególności doty-
czy to kierowników, którzy zajęli juŜ najwyŜsze stanowiska w organizacji. 
UwaŜają, Ŝe skoro tak wysoko zaszli, to muszą być genialni. Nie widzą potrzeby 

PRZYKŁAD 5.1. 

Doświadczony kierownik z wieloletnim staŜem opiekuje się młodym, nowo 
przyjętym pracownikiem. W kaŜdy poniedziałek obywa z nim rozmowy i uczy, 
jak naleŜy postępować w niektórych zawodowych sytuacjach. Jednocześnie 
pracownik dostał z Działu Kadr propozycję ukończenia prestiŜowych zagra-
nicznych studiów podyplomowych. Po ich zakończeniu ma szansę odbycia sta-
Ŝu w bardzo znanej organizacji, co pozwoli mu nie tylko na zdobycie nowych 
doświadczeń, ale i nawiązanie bardzo waŜnych kontaktów. 



 

159 

dalszego rozwoju. Oczywiście są w błędzie, bowiem w czasach wielkiej zmien-
ności otoczenia oraz coraz większej złoŜoności świata, błędy popełniane przez 
kierowników mają coraz większą „siłę raŜenia” i są ujawniane nieporównanie 
szybciej.  

Zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie, zmieniły nie tylko organizacje, ale 
takŜe wpłynęły na edukację. Bardzo zmieniło się samo podejście do uczenia się 
oraz spojrzenie na zakres edukacji. 

Coraz częściej obok terminu „edukacja” występuje termin „edukacja glo-
balna” i „edukacja rozwojowa”. Promowane dziś globalne podejście do naucza-
nia koncentruje się na przekazywaniu wiedzy inaczej niŜ w tradycyjny, sekwen-
cyjny sposób, w postaci równoległych strumieni informacji, ale poprzez przeka-
zywanie całych obszarów problemowych. Wymaga to opracowania zintegrowa-
nych programów i współpracy grupy prowadzących zajęcia oraz stosowania no-
wych pomocy dydaktycznych.  

Zmieniła się takŜe rola nauczyciela i uczącego się. Współcześnie uczenie 
się coraz rzadziej kojarzy się z tradycyjną szkołą, w której nauczyciel wyznaczał 
to, czego powinien uczyć się uczeń. Teraz bardzo waŜny jest aktywny udział 
uczącego się. To po jego stronie leŜy w części odpowiedzialność za efekt koń-
cowy.  

JeŜeli zaś chodzi o metody, to coraz bardziej popularne staje się uczenie 
poprzez działanie i interakcje z innymi. Wykorzystuje się niemal wszystkie oka-
zje do uczenia się, takŜe nieformalne procesy uczenia się zachodzące poza miej-
scem pracy i poza szkołą. Liczy się uczenie permanentne, przez całe Ŝycie,                
w kaŜdej moŜliwej sytuacji.  

We współczesnej edukacji menedŜerskiej moŜna wyróŜnić kilka podsta-
wowych podejść i grup teorii. Są to:  

Podejście transferu informacji. DuŜe znaczenie przypisuje się w nim wy-
szukiwaniu informacji, a nauczyciele są postrzegani jako eksperci w danym 
temacie. Wykorzystywane są tu metody pozwalające głównie na jednokie-
runkowy transfer wiedzy, która zazwyczaj jest sprawdzana w trakcie egza-
minu, który polega na tym, Ŝe uczeń ma znaleźć odpowiednie informacje. 
Podejście to jest często stosowane w trakcie szkoleń polegających na przy-
swojeniu wiedzy w oparciu o czytane teksty, np. przy uczeniu się przepisów 
prawnych.  

PRZYKŁAD 5.2. 

Tradycyjny wykład prowadzony przez eksperta w danej dziedzinie. Bardziej 
współczesnym przykładem jest e-learning, czyli wykorzystanie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych do przekazywania wiedzy w formie szkoleń on-
line, np. szkolenie z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolnie z za-
kresu zmian w prawie pracy. 



 

160 

Podejście oparte na teoriach poznawczych. Jest ono przeciwieństwem 
podejścia transferu informacji. Uczenie się koncentruje się tu wyłącznie na 
jednostce, na jej stylu postrzegania i interpretowania informacji. Uczenie 
się następuje poprzez zmianę schematów poznawczych człowieka, inaczej 
mówiąc zmianę sposobu postrzegania i interpretowania otaczającego świa-
ta. Teorie poznawcze obejmują teŜ wgląd w siebie i czasem prowadzą do 
tzw. efektu „aha!”. Uczeń doświadcza nowych sytuacji, które są dobierane 
przez nauczyciela. Takie podejście obejmuje całościowe spojrzenie na 
uczącego się oraz na to, czego i jak się uczy. Wiedza ma tu charakter osobi-
sty, subiektywny. Podejście oparte na teoriach poznawczych jest przydatne 
wtedy, gdy trzeba zmieniać postawy oraz gdy wiedzę trzeba wykorzysty-
wać w nowych, trudnych sytuacjach. Czyli takie podejście jest przydatne 
dla kaŜdego menedŜera. Procesy coachingowe takŜe wykorzystują teorie 
poznawcze.  

Teorie oparte na wzmocnieniach. Podstawową metodą uczenia się jest tu 
powtarzanie i praktyka właściwych reakcji. Mimo Ŝe nie rozwija ono me-
nedŜerów w szerokim tego słowa znaczeniu, jest często stosowane w trak-
cie treningów dla nauczania wybranych umiejętności, np. asertywności, 
prezentacji. Podejście to jest krytykowane za mechanistyczny charakter, 
bowiem zapamiętywanie odbywa się przez wielokrotne powtarzanie wy-
branych reakcji.  

PRZYKŁAD 5.3. 

Kierownik ma problemy z twórczym rozwiązywaniem problemów. Na pod-
stawie dostarczonych przez trenera ćwiczeń osobiście przekonał się, Ŝe główną 
przyczyną jego problemów jest zbytnie poleganie na tradycyjnych schematach, 
stereotypowe myślenie oraz uprzedzenia. Teraz, kiedy juŜ tego doświadczył 
osobiście, wie, przekonał się, Ŝe musi to zmienić. Planuje następny etap rozwo-
ju. Będą to ćwiczenia pozwalające inaczej spojrzeć na problemy, z jakimi bę-
dzie musiał wkrótce sobie radzić. 

PRZYKŁAD 5.4. 

Nowy kierownik działu obsługi klienta nie potrafi radzić sobie z trudnymi 
klientami. Bierze udział w tygodniowym treningu asertywności. Wybrani 
uczestnicy odgrywają rolę trudnych klientów. Kierownik w trakcie zajęć kilka 
razy odgrywa swoją zawodową rolę w zaimprowizowanych scenkach. Po kaŜ-
dej scence dostaje instrukcje od prowadzącego i członków grupy, co powinien 
poprawić. Wraz z liczbą powtórzeń sprawia mu to coraz mniej problemów. 
Nabiera wprawy, a potem wykorzystuje w pracy. 



 

161 

Podejście oparte na dzieleniu się doświadczeniami i aktywnym ekspe-
rymentowaniu. Jest to koncepcja holistycznego uczenia się, w której sta-
wia się na autonomię ucznia i jego własne wybory. Uczenie się jest natural-
nym procesem wzrostu, a aktywność leŜy nie po stronie nauczyciela, ale 
uczącego się. DuŜe znaczenie przypisuje się tu dzieleniu się i uczeniu się             
w grupie. Zakłada się, Ŝe menedŜerowie mają duŜo wiedzy związanej ze 
swoją pracą, a wielu z nich szuka okazji, by skorzystać z wiedzy i doświad-
czeń innych osób.  

Podejście oparte na modyfikacji cech. Zakłada się, Ŝe uczący się mają 
określone cechy, które moŜna identyfikować za pomocą testów, następnie 
modyfikować profil tych cech poprzez trening. Przed rozpoczęciem trenin-
gów określa się szczegółowe cele dla poszczególnych elementów kompe-
tencji, tj. dla wiedzy, umiejętności, postaw. Zakłada się, Ŝe posiadanie okre-
ślonych cech wpływa na proces uczenia się albo bezpośrednio poprzez pre-
ferowany styl uczenia się, albo pośrednio poprzez fakt, Ŝe cechy osobowo-
ści wpływają na przebieg procesu uczenia się ludzi.  

Z dwoma ostatnimi podejściami, tj. modyfikacji cech i dzielenia się do-
świadczeniami, łączy się teoria stylów uczenia się. Teoria ta podkreśla, Ŝe lu-
dzie uczą się przez całe Ŝycie na postawie swoich wcześniejszych doświadczeń. 
Pełny cykl uczenia składa się z sekwencji następujących czterech wydarzeń (rys. 
5.1.): 

PRZYKŁAD 5.5. 

W trakcie szkolenia zorganizowanego na zewnątrz  gminy spotyka się grupa 
kierowników z róŜnych miast. Uczestnicy zostają podzielni na grupy i dostają 
do dyskusji problem. KaŜdy z nich ma nieco inne doświadczenia i inne spoj-
rzenie na problem. Wymieniają swoje doświadczenia, opowiadając o dobrych 
praktykach stosowanych w ich gminach. Są zadowoleni, Ŝe dowiedzieli się, jak 
inaczej moŜna rozwiązać niektóre problemy. 

PRZYKŁAD 5.6. 

Nowo przyjmowani pracownicy przechodzą testy psychologiczne. Przyjęto 
grupę pięciu nowych osób. Na podstawie wyników testu opracowuje się pro-
gram integrującego szkolenia, uwzględniający potrzeby uczestników. Jedna 
osoba jest zbyt zamknięta. Dlatego zaprojektowano odpowiednie ćwiczenia               
i stosownie podzielono grupę. Osoba ta została przydzielona do grupy, od któ-
rej moŜe otrzymać bezpieczne informacje zwrotne, co pomoŜe jej otworzyć się 
na innych. 
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1. Podejmujemy się określonego działania bądź miało miejsce pewne zda-
rzenie, w którym wzięliśmy aktywny udział. Konkretne doświadcze-
nia, czyli aktywator (A). 

2. Następnie to, co się wydarzyło przywołujemy w pamięci, zastanawiamy 
się nad tym – aktywne myślenie o doświadczeniu i jego znaczeniu. Re-
fleksyjna obserwacja, czyli kontemplator (K). 

3. Po tych czynnościach wyciągamy wnioski, miejmy nadzieję, Ŝe w rezul-
tacie tych przemyśleń czegoś się nauczyliśmy, tworzymy własne teorie. 
Generalizowanie na podstawie doświadczenia w celu stworzenia róŜ-
nych koncepcji i pomysłów, które mogą być zastosowane w podobnych 
sytuacjach. Abstrakcyjna konceptualizacja, czyli teoretyk (T). 

4. WdraŜamy do praktyki nasze przemyślenia lub planujemy nasze działa-
nia inaczej niŜ te dotychczas. Testowanie koncepcji i pomysłów w no-
wych sytuacjach. Podstawa nowego konkretnego doświadczenia dająca 
początek nowemu cyklowi. Aktywne eksperymentowanie, czyli 
pragmatyk (P). 

RYSUNEK 5.1.  
Cykl uczenia się na podstawie doświadczeń według D. Kolba 

K

P

A

T

 
Źródło: D. Kolb, Experiential Learning: experience as the source of learning and development, 
Prentice Hall, New Jersey 1984. 

Uczenie się w oparciu o doświadczenia obejmuje cztery stadia (odpowiada-
ją im odpowiednio typy zachowań: aktywator, kontemplator, teoretyk i pragma-
tyk). Większość ludzi przejawia wyraźne preferencje do jednego bądź dwóch 
stylów i ma tendencję do przyjmowania tych stylów uczenia się w trakcie wyko-
nywania zadań menedŜerskich.  

Powinno się jednak pamiętać o wzmocnieniu naszych mniej preferowanych 
stylów uczenia się, jeŜeli chcemy doświadczyć kompletnego cyklu uczenia się           
w oparciu o wykonywane zadania. Znajomość stylów uczenia się powinna być 
wykorzystywana do planowania procesów szkoleniowych oraz do budowania 
efektywnych zespołów.  
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Charakterystyka poszczególnych stylów uczenia się 

Aktywator Jego dewizą jest „Wszystkiego muszę spróbować”  
AngaŜuje się bez reszty i bez zahamowań w nowe doświadczenia i zadania. 
To osobnik o otwartym umyśle, z entuzjazmem myśli o wszystkim, co no-
we. Zdarza się, Ŝe aktywator moŜe postępować zgodnie z zasadą: najpierw 
zrób, a potem myśl o konsekwencjach. To typ bardzo szybki. Często roz-
wiązuje problemy metodą „burzy mózgów”. Kiedy słabnie fascynacja za-
daniem, intensywnie szuka następnego wyzwania. Nowe wyzwania fascy-
nują go we wczesnych etapach realizacji, ale stosunkowo szybko się nudzi. 
To jednostka towarzyska, ale jednocześnie lubiąca, kiedy działania koncen-
trują się wokół niej. 
Kontemplator „Trzeba to jeszcze raz rozwaŜyć”  
Lubi z pewnym dystansem i wstrzemięźliwością podchodzić do nowych 
doświadczeń i zadań oraz rozwaŜać je z róŜnych punktów widzenia. Zbiera 
informacje, zarówno u źródła, jak i od innych. Lubi wszechstronnie prze-
myśleć, zanim sformułuje wnioski. Kluczowa dla niego jest kompletność 
danych. Ma skłonność do odwlekania ostatecznych wniosków. Bardzo 
ostroŜny w działaniach. Kontemplator to człowiek myślący, który dąŜy do 
wszechstronnej analizy sprawy i jej skutków, zanim wykona jakikolwiek 
ruch. Na zebraniach i komisjach woli być „w drugim rzędzie”. Lubi obser-
wować innych w działaniu. Chce wysłuchać poglądów innych ludzi, zanim 
wyrazi swoje zdanie. Często skromny, zachowujący dystans wobec innych. 
Podejmując działania ocenia je z szerokiej perspektywy, w której liczy się 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, opinie innych ludzi i własne. 
Teoretyk „Z czego to wynika i do czego to prowadzi” 
Teoretyk stara się układać swoje spostrzeŜenia w skomplikowane, ale lo-
giczne teorie. Analizuje problem wielopłaszczyznowo, etapowo, logicznie. 
Stara się zbierać luźne fakty w zwarte teorie. Osoba perfekcyjna, dociekli-
wa. Ma skłonności do formułowania syntetycznych opinii. Lubi systemowe 
myślenie. Wykorzystuje załoŜenia, zasady, teorie i modele. Naczelną jego 
zasadą są racjonalność i logika. „Jeśli coś jest zgodne z logiką, to jest do-
bre”. Bazuje na racjonalnym obiektywizmie. Stosuje konsekwentnie logicz-
ne podejście do problemów. Preferuje maksymalizację pewności. Stroni od 

PRZYKŁAD 5.7. 

W gminie są tworzone trzy zespoły robocze do rozwiązania nowych proble-
mów. JeŜeli w pierwszej grupie znajdą się pracownicy o dominującym stylu 
kontemplatora, w drugim o dominującym stylu aktywatora, a w trzecim grupa 
będzie zróŜnicowana, to jakich moŜemy spodziewać się pierwszych efektów? 
Grupa druga skończy pracę pierwsza, grupa trzecia trochę później, ale zrobi to 
najlepiej, grupa pierwsza będzie potrzebowała jeszcze duŜo czasu. 
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subiektywnych i emocjonalnych sądów oraz aktywnego eksperymentowa-
nia. 
Pragmatyk „Jak to praktycznie wykorzystać”  

Pragmatyk wykazuje skłonności do praktycznego testowania pomysłów, 
teorii czy technik, aby sprawdzić, czy zadziałają w praktyce. Uporczywie 
szuka nowych pomysłów oraz okazji ich praktycznego zastosowania. Taki 
typ człowieka wraca zwykle z kursu szkoleniowego „naładowany” pomy-
słami, które natychmiast pragnie wykorzystać w praktyce. W czasie dysku-
sji nie prowadzących do konkluzji szybko się niecierpliwi. Osoba szybka               
i bardzo praktyczna. Lubi podejmować konkretne decyzje i rozwiązywać 
rzeczywiste problemy. Nowe okazje, jak i problemy traktuje jak wyzwania. 
Jego zasady to: „musi być lepszy sposób wykonywania pracy” oraz „jeśli to 
działa, to juŜ dobrze”. 
KaŜdy z tych stylów wiąŜe się z preferencją do wykonywania określonych 

zadań i stosowania wybranych metod doskonalenia. Pokazuje to tabela 5.1. 

TABELA 5.1.  
Zestawienie preferowanych metod i stylów uczenia się 

 Najbardziej preferowane Najmniej preferowane 

Aktywator  odgrywanie ról, bycie w centrum,  
nowe doświadczenia, problemy, 
okazje; 
zadania krótkoterminowe, zmienne; 
sytuacje kryzysowe i ekscytujące, 
zadania reprezentacyjne, prezenta-
cje; 
szukanie pomysłów, współpraca           
z innymi; 
inicjowanie nowych idei; 
wyzwania i „rzucanie się na głębo-
ką wodę”; 

słuchanie o tym „jak to zrobić”;  
przyswajanie informacji; 
szczegółowe analizowanie da-
nych;  
praca indywidualna w odosobnie-
niu; 

Kontemplator  praca samodzielna;  
obserwacje i przemyślenia; 
prowadzenie badań i gromadzenie 
danych; 
przeglądy post factum; 
sporządzanie raportów i analiz; 
dochodzenie do decyzji bez presji 
czasowej; 

potrzeba natychmiastowej reakcji;  
otrzymywanie gotowych instruk-
cji; 
działanie pospieszne, pod presją 
czasu; 

Teoretyk budowlanie modeli, tworzenie sys-
temów; 
szukanie i badanie współzaleŜno-
ści; 
wyzwania intelektualne; 
sytuacje wymagające logiki i racjo-
nalności; 

sytuacje emocjonalne;  
brak zgrania z innymi zadaniami;  
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Podsumowanie  

W nowoczesnej edukacji menedŜerskiej wykorzystywane są róŜnorodne 
metody doskonalenia. MoŜna je porządkować według róŜnych kryteriów. Tabela 
5.1. prezentuje przykłady tych metod. 

Pierwszym kryterium moŜe być podział na grupę metod tradycyjnych (np. 
wykład) oraz metod nowoczesnych (np. teatr improwizacji, e-learning). 

Na metody doskonalenia moŜna takŜe spojrzeć z perspektywy miejsca do-
skonalenia. Na tej podstawie moŜna wyróŜnić metody doskonalenia dostępne 
wewnątrz organizacji (np. obserwacje, praktyki, kursy) oraz występujące na ze-
wnątrz organizacji (np. kursy, konferencje, staŜe). 

Od lat 80. XX w. coraz większe znaczenie ma stopień aktywności uczącego 
się. Zgodnie z tym moŜna wyróŜnić metody: aktywne (np. odgrywanie ról, dys-
kusje) i metody pasywne (wykład) oraz metody grupowe (np. dyskusje w gru-
pie) i metody indywidualne (np. testy, analizy przypadków).  

Na edukację menedŜerską moŜna teŜ spojrzeć od strony stopnia formaliza-
cji procesu edukacji. Na tej podstawie wyróŜnia się metody formalne (np. studia, 
kursy) i metody nieformalne, przypadkowe (np. uczenie się poprzez nowe do-
świadczenia poza pracą). 

Jednym z kryteriów podziału metod doskonalenia moŜe być stopień wyko-
rzystania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (e-learning, 
prezentacje multimedialne, wirtualne klasy, filmy wideo).  

Ze względu na obszar nauczania będzie to doskonalenie specjalistyczne, 
ogólnorozwojowe, standardowe, szyte na miarę albo teŜ praktyczne i teoretycz-
ne.  

Innymi kryteriami są: czas trwania (krótkie kursy, wieloletnie studia), po-
ziom strukturalizacji (szczegółowo sprecyzowane, swobodne), zakres planowa-
nia (uczenie planowane, uczenie przypadkowe), moda (popularne i mało popu-
larne), koszt (tanie i kosztowne).  

wysuwanie ciekawych pomysłów               
i koncepcji; 
udział w złoŜonych sytuacjach; 
porządkowanie sytuacji;  
okazje do analizowania i uogólnia-
nia; 

Pragmatyk praktyczne zadania i ćwiczenia 
ukazujące związek z praktyką;  
okazje do wdraŜania wyników; 
koncentracja na problemach prak-
tycznych; 
jasne powiązania między proble-
mami;  
okazje do rozwiązywania rzeczy-
wistych problemów; 

wykładanie; 
głębokie analizowanie; 
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TABELA 5.2.  
Metody doskonalenia kadry kierowniczej 

Źródło: A. Rakowska, Kompetencje menedŜerskie we współczesnych organizacjach, Wyd. UMCS, 
Lublin 2007. 

Na zakończenie jeszcze kilka zdań na temat e-learningu. Obserwowany 
obecnie szybki rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych poszerza 
moŜliwości wykorzystania tej metody w edukacji menedŜerskiej. Na rynku ro-
śnie liczba multimedialnych programów, które są coraz bardziej przyjazne dla 
uŜytkownika. Zastosowanie takich programów ma wiele zalet, ale wymaga po-
siadania wysokiej jakości sprzętu, który zazwyczaj duŜo kosztuje. 

Trudno nie dostrzec, Ŝe nowe technologie zmieniają jakościowo proces 
uczenia. Właściwe połączenie obrazu, dźwięku i słowa zwiększa efektywność 
uczenia się. Nie moŜna jednak dać się oczarować technicznymi efektami. O war-
tości programów e-learningowych powinno decydować nie tylko to, Ŝe jest to 
nowoczesny środek przekazu wiedzy, ale głównie to, w jakim stopniu zaspokaja 
potrzeby rozwojowe pracowników.  

W przypadku kształtowania kompetencji przywódczych nadaje się on 
przede wszystkim do przekazywania wiedzy specjalistycznej, wymiany infor-
macji, nauki języków, ale w mniejszym stopniu rozwija umiejętności społeczne. 
Generalnie jest to metoda bardzo efektywna, ale wtedy gdy jest stosowana w po-
łączeniu z tradycyjnymi metodami. 

Metody tradycyjne Metody nowoczesne 

Metody klasowe 
Metody  

pozaklasowe 
Metody klasowe 

Metody  
pozaklasowe 

wykłady,  
ćwiczenia, 
seminaria,  
dyskusje,  
pokazy i prezenta-
cje, 
testy diagnostyczne 

obserwacje próbek 
pracy i innych w 
działaniu, 
uczenie się w miej-
scu pracy, staŜe, 
praktyki, 
konferencje,  
czytelnictwo wła-
sne, 
dyskusje z doświad-
czonymi kolegami, 
ekspertami  

symulacje z wyko-
rzystaniem IT, 
odgrywanie ról, 
takŜe z wykorzy-
staniem IT, 
prezentacje z wyko-
rzystaniem technik 
multimedialnych, 
teatr improwizacji, 
muzyka, spirytu-
alizm, analogie do 
sportu 

uczenie się na odle-
głość, e-learning                   

z wykorzystaniem 
technik multime-
dialnych,  
wideokonferencje, 
coaching, 
mentoring, 
outdoor training 
grupy projektowe, 
zespoły wirtualne 
 

samodoskonalenie tradycyjne samodoskonalenie z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii informacyjnych  

współczesne podejście, tj. szyte na miarę, stanowiące połączenie metod tradycyjnych              
i nowoczesnych w zaleŜności od obszaru doskonalenia (wiedza, umiejętności, posta-
wy),  
łączenie strategii firmy z kompetencjami pracowników, np. uniwersytety korporacyj-
ne.  
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Od kilku lat obserwuje się powstawanie platform edukacyjnych. Platformy 
edukacyjne to coś znacznie więcej niŜ tylko nowa metoda dostarczania i korzy-
stania z wiedzy, to takŜe wielka zmiana jakościowa, nowe spojrzenie na eduka-
cję. Aby je w pełni wykorzystać, potrzebne są duŜe pieniądze na zakup sprzętu              
i programów, a takŜe chęci i umiejętności uczących się, ale teŜ posiadanie kom-
petentnych pracowników zarządzających treścią zamieszczaną na platformach. 

Z punktu widzenia uczącego się, największymi zaletami e-learningu są: 
swoboda dostępu o dowolnej porze, własne tempo uczenia się, minimalizacja 
nieśmiałości, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów.                
Z kolei głównymi wadami są: brak bezpośredniego kontaktu z pozostałymi 
uczestnikami i nauczycielem, słabnąca z czasem motywacja do nauki oraz fakt, 
Ŝe monitor po pewnym czasie nuŜy.  

Opłacalność e-learningu jest przedmiotem szerszej dyskusji, poniewaŜ za-
zwyczaj większość wkładu początkowego zwraca się po pewnym czasie, gdy 
wystąpi efekt ekonomii skali. Opracowanie materiałów kompatybilnych                    
z e-learningiem jest bardziej czasochłonne niŜ opracowanie tych tradycyjnych, 
chociaŜ zwraca się, gdy są one wykorzystywane przez większą grupę ludzi.  

E-learning moŜe być wspaniałym narzędziem edukacji menedŜerskiej, ale 
w duŜej mierze to od uczących się zaleŜy, jak je wykorzystają. Warto takŜe pa-
miętać, Ŝe nie wszyscy ludzie lubią taką formę edukacji. KaŜdy ma swój ulubio-
ny styl uczenia się. Niektórzy ludzie najbardziej są zmotywowani do nauki, gdy 
mogą komunikować się i wymieniać swoje doświadczenia z innymi ludźmi.  

Warto więc pamiętać o tym, Ŝe dostęp do Internetu czy platformy nie wy-
starczą. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia strategia rozwoju, silna motywacja, 
duŜa samodyscyplina, a od czasu do czasu potrzebne są kontakty z innymi 
ludźmi. W praktyce najlepsze rezultaty daje tzw. blended learning, czyli metoda 
mieszana (metody standardowe i e-learning). 

5.3. Samorozwój 

Samozadowolenie to przyjaciel naszego status quo, ale i wróg udoskonale-
nia. Niektórzy zadowoleni z siebie ludzie nie widzą potrzeby zmian i z upodo-
baniem powtarzają przećwiczone działania, szczególnie wtedy, gdy wszystko 
„idzie dobrze i po staremu”. 

Praktyka pokazuje, Ŝe nie wszyscy menedŜerowie chcą się uczyć. Zazwy-
czaj tłumaczą się brakiem czasu. A niektórzy z nich o wiele łatwiej znajdą czas 
na rozwaŜanie kupna nowego samochodu, niŜ skłonni są przemyśleć, co robić ze 
swoim Ŝyciem. Są wśród nich i tacy kierownicy, którzy uwaŜają, Ŝe skoro juŜ 
doszli na szczyt hierarchii, to są tak doskonali, Ŝe nie muszą juŜ więcej uczyć 
się. I są w błędzie. 
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Kierownicy, aby być skuteczni, muszą odpowiednio kierować własnym 
rozwojem. Rozwój własny to świadomy, przemyślany proces doskonalenia się 
dokonywany drogą: uczenia się przez doświadczenie, treningi, wymianę poglą-
dów, formalną edukację, czytelnictwo i inne moŜliwe formy. Istotne przy tym 
jest to, Ŝe nie jest to proces przypadkowy, ale wynikający z systematycznej ana-
lizy własnego potencjału, z oceny własnych słabych i mocnych stron, swojego 
stylu uczenia się, relacji z innymi, oceny dotychczasowych poczynań, refleksji 
nad nimi.  

Rozwój własny musi być efektem świadomych działań, a nie szczęśliwego 
przypadku. Samorozwój zakłada, Ŝe moŜliwy jest rozwój samego siebie, nie tyl-
ko zewnętrznych zachowań, ale takŜe wewnętrznego procesu myślenia i uczuć, 
zmiany postaw i wartości. Jednocześnie w procesie samorozwoju zakłada się, Ŝe 
to sam zainteresowany musi go zorganizować i jest za niego w pełni odpowie-
dzialny. Bo kto inny lepiej niŜ sam zainteresowany wie, czego potrzebuje.  

Panuje przekonanie, Ŝe przywódcy są odpowiedzialni za rozwój swoich lu-
dzi. BliŜsze rozpoznanie sytuacji dowodzi, Ŝe nie jest to do końca prawdziwe. 
Przywódcy są odpowiedzialni za stworzenie swoim ludziom warunków rozwoju, 
ale wykorzystanie oferowanych moŜliwości zaleŜy wyłącznie od nich samych.  

Z podjęcia trudu samorozwoju mogą płynąć niewątpliwe korzyści. Po 
pierwsze zwiększa się własny potencjał, co stwarza nowe moŜliwości w pracy. 
Świadoma decyzja o samokształceniu moŜe pomóc zamienić nawet najbardziej 
nudną sytuację w interesujące nowe doświadczenie. Samorozwój potrzebny jest 
teŜ przede wszystkim dlatego, aby unikać poraŜek i odnosić kolejne sukcesy.  

Odpowiedni rozwój pozwala na to, aby zostać przywódcą odnoszącym suk-
cesy w szerszym wymiarze niŜ tylko jednorazowy awans. WaŜne jest to, aby 
wiedzieć, na czym koncentrować się, aby osiągnąć pełny sukces. OtóŜ w strate-
gii samorozwoju trzeba koncentrować się w swoim rozwoju na trzech obszarach. 
Są to:  

1) rozwijanie umiejętności potrzebnych do zwiększania efektywności pracy 
własnej, tworzenia warunków pracy, które pozwolą wyzwalać w swoich 
podwładnych to, co w nich najlepsze oraz rozwijać umiejętności two-
rzenia wartości dla organizacji, 

2) rozwijanie umiejętności podąŜania własną ścieŜką sukcesu, 
3) rozwijanie umiejętności poprawy dobrobytu materialnego i duchowego.  
Pełny sukces musi być efektem synergii w tych trzech obszarach jednocze-

śnie. WaŜne jest, aby rozwój przebiegał harmonijne, tj. nie tylko w obszarze za-
wodowym, ale takŜe w duchowym i materialnym. Potrzebne więc są przemyśla-
ne wysiłki oraz samodyscyplina.  

Badania analizujące czynniki sukcesów i poraŜek wielkich szefów dowo-
dzą, Ŝe ci, którzy ponoszą poraŜki, często mają zbyt jednostronne spojrzenie na 
swoje mocne i słabe strony i swój styl kierowania130. Nie przywiązują odpo-
wiedniego znaczenia do tego, jak są postrzegani przez innych. Często przecenia-
                                                 
130 A. Rakowska, Kompetencje menedŜera sukcesu w dynamicznym otoczeniu, Prace i Materiały 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s.1101-1112 . 
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ją znaczenie umiejętności, dzięki którym w przeszłości odnosili sukcesy. Zakła-
dają, Ŝe mocne strony dobre w przeszłości wystarczą do tego, aby osiągać dalsze 
sukcesy. Na nowe problemy patrzą ze starej perspektywy. W rezultacie nie do-
skonalą się.  

Inne badania na temat upadków wielkich szefów prowadzą do podobnych 
wniosków131 . Szefowie odnoszący kiedyś sukcesy, a potem klęski, ponieśli je 
nie dlatego, Ŝe nie chcieli się uczyć, ale dlatego, Ŝe wcześniej zbyt dobrze się 
nauczyli kilku lekcji. Zaniedbali rozwój nowych kompetencji. Polegli, poniewaŜ 
zaufali wąskiej grupie kompetencji, które były kluczowe dla poprzednich sukce-
sów. Licząc, Ŝe to wystarczy, nie uczyli się i nie potrafili dostrzec nowych szans.  

W odróŜnieniu od nich menedŜerowie, którzy odnoszą trwałe sukcesy, mają 
świadomość swojego potencjału, a nawet oceniają go zbyt skromnie. DuŜą uwa-
gę przywiązują do informacji zwrotnych o swoich osiągnięciach. Nieustannie 
szukają moŜliwości doskonalenia się. Zdobywają coraz szersze kompetencje, co 
pozwala im dobrze funkcjonować w nowych sytuacjach.  

Oznacza to, Ŝe brak rozwoju własnego często prowadzi do poraŜki. Oto kil-
ka wskazówek waŜnych dla rozwoju kaŜdego przywódcy.  

Przywódca dbający o rozwój:  
– analizuje informacje zwrotne dotyczące osiąganych wyników, stara się 

poprawiać wyniki, 
– analizuje informacje zwrotne dotyczące oddziaływania swoich zacho-

wań na innych ludzi, 
– świadomie wyszukuje okazji do samokształcenia,  

– kaŜdą sytuację traktuje jako okazję do nauczenia się czegoś nowego;, 
moŜe to być praca, dom, prywatne spotkania, podróŜe, 

– regularnie dokonuje samooceny własnych mocnych i słabych strony 
oraz swoich potrzeb,  

– planuje swój rozwój, sam stawia sobie cele i zadania, słuŜące samoro-
zwojowi, ocenia własne postępy,  

– jest otwarty na zmiany, eksperymentuje, próbuje nowych, innych do-
świadczeń, 

– analizuje własne doświadczenia,  
– wyciąga wnioski z przeŜytych doświadczeń, tworzy własne teorie, 
– układa plan, jak wprowadzić w Ŝycie to, czego się nauczył, godząc się 

na krótkotrwały dyskomfort, jeśli tylko ma to przynieść dobre efekty. 
Aby moŜliwy był właściwy rozwój przywódców, niezbędne są informacje 

zwrotne. Mogą temu słuŜyć treningi, rozmowy z zaufanymi ludźmi, porówny-
wanie się z innymi przywódcami czy testy. W przypadku braku regularnego od-
zewu ze strony innych ludzi, pozostaje jedynie poddawanie swojego zachowania 
stałej samokontroli. Jej celem nie jest podwaŜanie własnej wiarygodności, lecz 
otwarcie się na moŜliwości samodoskonalenia. Oczywiście wiemy, Ŝe w prakty-
ce nie jest to takie proste. Dlatego trzeba mieć odpowiedni stosunek do siebie, 

                                                 
131 Ibidem. 
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do swoich poczynań, do wygłaszanych przez innych ludzi opinii. 
Dlatego przywódca powinien zapamiętać następujące rady:  
– Ilekroć nie uda ci się uzyskać poŜądanych rezultatów, załóŜ, Ŝe poraŜka 

jest wynikiem twojego działania, a nie czynników pozostających „poza 
twoją kontrolą”. Przeprowadzaj dokładną analizę swoich zachowań             
i sporządź listę wszystkiego, co mogłeś zrobić lepiej.  

– Nie popadaj w zbytnie samozadowolenie. Jeśli uzyskujesz dobre wyniki, 
poddawaj swoje zachowanie okresowym ocenom i sporządź listę 
wszystkiego, co moŜesz robić lepiej. Często wiesz, Ŝe stać cię na lepszy 
wynik. Rozczarowanie samym sobą jest istotnym źródłem informacji.  

– Kiedy jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki inni ludzie reagują na 
ciebie, załóŜ (nawet, jeŜeli to nie jest prawdą), Ŝe wina leŜy po twojej 
stronie. Takie podejście zmusza cię do kontrolowania i modyfikowania 
swojego zachowania, zamiast zrzucania winy na innych. W tych rzad-
kich przypadkach, kiedy ludzie otwarcie cię krytykują, przyjmij to                   
z wdzięcznością, zamiast rzucać się do kontrataku w swojej obronie. 
Krytykę łatwiej znieść, jeśli potrafi się na nią zareagować konstruktyw-
nym działaniem. Chcąc wiedzieć, w jakim kierunku rozwijać siebie, ła-
twiej ci przyjąć krytykę, a nawet samemu domagać się jej od innych. 
Zdobywając się na odwagę, by zapytać, moŜemy łatwo zdobyć informa-
cję na temat tego, jak postrzegają nas inni. 

Na zakończenie, pamiętaj, Ŝe kaŜdy ma swój ulubiony styl uczenia się. Za-
stanów się jak najefektywniej uczysz się i wykorzystuj to. 

5.4. Coaching 

Coaching to jeden z bardziej skutecznych sposobów pomagania ludziom                
w ich profesjonalnym rozwoju. Poprzez coaching uczymy się, jak zwiększać 
skuteczność działania pracowników i współpracowników, zadając właściwe py-
tania we właściwym czasie, jak pomagać innym w pomaganiu samym sobie. 
Badania pokazują, Ŝe coaching i mentoring naleŜą do grupy najbardziej prefero-
wanych przez kierowników metod doskonalenia.  

Coaching to proces, w którym pomaga się ludziom analizować i oceniać, 
wyciągać wnioski oraz planować tak, aby robili mniej błędów oraz odnosili wię-
cej sukcesów. 

Coaching ma na celu pomóc ludziom w opanowaniu sztuki uczenia się po-
przez doświadczenie, w moŜliwie najprostszy, rutynowy sposób.  

Jednak coaching nie sprawdza się w kaŜdej organizacji. Wymaga ukształ-
towania odpowiedniej kultury organizacyjnej, w której pracownicy są otwarci     
i chętnie dzielą się wiedzą.  
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Słowo „coaching” ma swoje korzenie w tradycji XIX-wiecznego angiel-
skiego uniwersytetu. Coaching wówczas oznaczał coś w rodzaju współczesnych 
korepetycji. Coach to nie tylko korepetytor, ale takŜe w innym znaczeniu osoba, 
która kieruje dyliŜansem. Pod koniec XIX wieku coach pojawił się takŜe w ame-
rykańskim sporcie. Współcześnie moŜna spotkać się z róŜnymi rodzajami co-
achingu (tab. 5.3.). 

TABELA 5.3.  
Odmiany coachingu 

Źródło: opracowanie własne.  

Coaching moŜna zdefiniować jako zaplanowany dwustronny proces, w któ-
rym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rze-
telną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzęŜenie zwrotne. Coaching 
jest procesem mającym pomóc w osiąganiu lepszych wyników działań w Ŝyciu 
osobistym i zawodowym. Działanie coacha polega na wspólnym z pracowni-
kiem poszukiwaniu sposobu rozwiązania problemu w taki sposób, aby umoŜli-
wić uczącemu się pozyskanie nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia 
przy samodzielnym wykonywaniu zadań. Coach zachęca do samodzielności, 
ofiarując jednak wsparcie i pomoc wówczas, kiedy jest to niezbędne. Jest to pro-
ces, w którym menedŜer drogą dyskusji i ukierunkowanych czynności pomaga 

Odmiana  
coachingu 

Opis 

Organizacyjny 
forma interwencji w procesie rozwoju organizacji słuŜąca popra-
wie efektywności pracy jednostki i zespołów 

Indywidualny 
(kariery) 

coach usiłuje pomóc osobie coachowanej/klientowi ustanawiać 
priorytety, porządkować cele i pomaga znaleźć metody ich reali-
zacji 

Zespołowy 
podobny do coachingu indywidualnego, ale dotyczy poprawy 
efektywności pracy całego zespołu, często spotykany takŜe                   
w przypadku sportowych gier zespołowych 

Systemowy 
systemowe podejście nakierowane na poprawę efektywności 
funkcjonowania rodziny, zespołu, czy teŜ całych społeczności 

Biznesowy 
niesienie pomocy właścicielowi firmy, przede wszystkim w za-
kresie tworzenia własnego planu działania biznesu 

MenedŜerski 

ma na celu doskonalenie kompetencji podwładnych oraz stwa-
rzanie im sprzyjających warunków do rozwoju i uczenia się lub 
teŜ w innym rozumieniu – dotyczy podnoszenia kompetencji ka-
dry menedŜerskiej 

Executive 
ma na celu poprawę kompetencji i wyników pracy menedŜerów, 
a w rezultacie poprawę konkurencyjności organizacji 

Fast coaching 
doraźne szkolenie pracownika, zwykle o charakterze krótkoter-
minowym 
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współpracownikowi (koledze) rozwiązać dany problem lub wykonać dane zada-
nie w doskonalszy sposób. W tym sensie coaching pozwala doskonalić spraw-
ność (jakość) pracy i rozwijać zawodowo pracownika.  

Właściwy, efektywny coaching polega na ustanowieniu partnerskich sto-
sunków pracy, w ramach których pracownik występuje w roli uczącego się. Co-
aching moŜe być takŜe potraktowany szerzej – jako filozofia lub styl zarządzania, 
który powinien przejawiać się w kaŜdej funkcji menedŜera, jako system pracy 
przełoŜonego z podwładnym. Coaching moŜna traktować jako proces, który 
składa się z czterech etapów: definiowania potrzeb, planowania, rozwoju i oceny 
wyników. Podstawowymi metodami działania coacha w tym procesie są: obser-
wacja, stawianie i definiowanie problemów, stawianie pytań, słuchanie, przeko-
nywanie, informacja zwrotna. Skuteczny coaching wymaga umiejętnego połą-
czenia róŜnych narzędzi stosowanych w edukacji, psychologii i zarządzaniu. 
UmoŜliwia aktywizację procesów uczenia się i zastosowanie sprawdzonych                
w psychologii metod wprowadzania zmian (terapia). 

Zadaniem coacha jest pomoc pracownikowi w ustaleniu celów i przełoŜenie 
ich na plan działań oraz dostarczanie potrzebnych narzędzi i wsparcia. 

Termin „mentoring” funkcjonał juŜ w średniowieczu i był utoŜsamiany               
z terminowaniem. Współcześnie ze względu na rodzaj relacji moŜna wyróŜnić 
mentoring formalny i mentoring nieformalny. Mentoring formalny jest elemen-
tem polityki rozwoju zasobów ludzkich. Mentoring moŜe dotyczyć zarówno 
grupy nowo przyjętych pracowników, menedŜerów, jak i grupy pracowników                
o wysokim potencjale dla organizacji.  

Mentoring jest procesem sprawowania opieki nad pracownikiem w róŜnych 
stadiach jego rozwoju i kariery w przedsiębiorstwie oraz doskonalenia kompe-
tencji poprzez wykorzystanie doświadczenia pracowników o wyŜszych kompe-
tencjach i pozycji w hierarchii organizacyjnej. W odróŜnieniu od coacha, mentor 
dzieli się swoją wiedzą z innym menedŜerem, przyspiesza jego proces uczenia 

PRZYKŁAD 5.8. 

Do  gminy przyjęto nowego pracownika. Kierownik pokazał mu na swoim 
przykładzie – obsługując konkretnego klienta (w tym przypadku bardzo agre-
sywnego klienta) – jak naleŜy radzić sobie z trudnymi przypadkami. Podsu-
mował to, co zrobił i udzielił praktycznych zaleceń nowemu pracownikowi. 
Teraz kolej na pracownika. Właśnie przyszedł drugi klient, który jest takŜe 
nieco zdenerwowany. Tym razem obsługuje go nowy pracownik. Kierownik                 
z boku bacznie obserwuje jego poczynania. Potem obaj siadają i wspólnie do-
konują podsumowania. Kierownik zadając pytania naprowadza pracownika 
tak, aby ten sam doszedł do odpowiednich wniosków. Potem pracownik po raz 
drugi obsługuje klientów, a kierownik go obserwuje. Następnie omawiają to, 
co zaszło. Sytuacja powtarza się kilka razy, aŜ do momentu, kiedy uzna się, Ŝe 
pracownik posiada odpowiednie przygotowanie. 
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oraz pozwala uniknąć pewnych błędów. Mentoring to współpraca i pomoc                
w rozwoju pracownika poprzez dzielenie się doświadczeniem i udzielanie porad.  

Sprawowanie roli coacha i mentora wymaga posiadania pewnych umiejęt-
ności. Kluczowymi umiejętnościami coacha są: skuteczne uczenie innych, za-
dawanie pytań skłaniających do refleksji i wniosków, konstruktywne przekazy-
wanie informacji zwrotnej, motywowanie do rozwoju, sprawianie, Ŝe uczenie się 
staje się naturalną częścią Ŝycia biznesowego, dostarczanie wsparcia w sytu-
acjach kryzysowych. Natomiast dla usprawniania roli mentora kluczowe jest po-
rządkowanie wiedzy, poszukiwanie obszarów doświadczenia, które mogą być 
wartościowe dla innych, przemyślenia i świadomość własnych błędów, trudnych 
sytuacji, przeszkód we własnej karierze i zastanowienie się nad metodami ra-
dzenia sobie z nimi. 

Na uwagę zasługuje indywidualny coaching menedŜerski, dzięki któremu 
kierownicy otrzymują od doświadczonych coachów (zwykle moŜna ich znaleźć 
w firmach konsultingowych) pomoc w osiąganiu własnych celów i wykorzysta-
niu swoich moŜliwości, pomoc w analizie trudności, radzeniu sobie z emocjami, 
co pozwala wypracowywać najkorzystniejsze sposoby działania. WaŜne przy 
tym jest zachowanie podstawowych zasad coachingu, a w tym przede wszystkim 
kształtowanie relacji zaufania między uczącym się a coachem. Przy wdraŜaniu 
coachingu kierownicy zwykle popełniają takie błędy, jak:  

– sporadyczne spotkania kierownika z pracownikiem, zwykle wtedy do-
piero, gdy juŜ pojawił się jakiś problem, 

– czepianie się pracownika, brak umiejętności konstruktywnej krytyki,  
– narzucanie własnych rozwiązań.  
W niektórych organizacjach coaching stał się tylko modnym hasłem. Warto 

pamiętać, Ŝe bez właściwego zrozumienia jego istoty, przygotowania kultury or-
ganizacyjnej i odpowiedniego przygotowania coachów, taka metoda nie spraw-
dzi się. Jeśli jednak zastosuje się go profesjonalnie – to gwarantuje on optymalne 
wykorzystanie potencjału pracowników i stanowi podstawę organizacyjnego 
uczenia się. 

Przedmiotem coachingu moŜe być takŜe doskonalenie juŜ posiadanych 
kompetencji i dostosowanie ich do zmieniających się warunków.  

PRZYKŁAD 5.9. 

Osoba, która kiedyś była wójtem, na podstawie swojego doświadczenia udziela 
rad młodszemu koledze, który właśnie objął takie stanowisko. Uczula go na to, 
jakie groŜą mu błędy, wskazuje, w jaki sposób moŜna się ich potencjalnie 
ustrzec. Rady, jakich mentor udziela młodszemu koledze, wynikają z tego, co 
sam przeŜył. Celem mentora jest podzielenie się własnymi spostrzeŜeniami, 
zasadami po to, aby młodszy kolega nie musiał popełniać błędów wójta i sku-
tecznie pokierował swoją karierą. 



 

174 

W przypadku doskonalenia umiejętności kierowniczych coaching zazwy-
czaj obejmuje takie umiejętności, jak: komunikowanie się, motywowanie siebie            
i innych, efektywne podejmowanie decyzji, rozwijanie kreatywności, organiza-
cję czasu, zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem, zwiększanie efek-
tywności uczenia się, radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi.  

Jedną z odmian coachingu jest tzw. fast coaching, czyli szkolenia doraźne. 
Fast coaching moŜe być skuteczną formą wspomagania rozwoju kompetencji 
zawodowych, która ma zastosowanie w ograniczonych warunkach czasowych, 
np. w przypadku doskonalenia sprzedawców czy pracowników obsługi klienta. 
Takie szkolenie, pomimo iŜ jest krótkoterminowe (czas jednej sesji to czasem 
kilka minut), moŜe być bardzo skuteczne w rozwijaniu wybranych umiejętności 
zawodowych. Ma pragmatyczny charakter i dotyczy koncentracji na znalezieniu 
kluczowych rozwiązań konkretnego problemu. Korzyścią fast coachingu, oprócz 
niskiej czasochłonności, jest wzmacnianie samodzielności podwładnych, po-
przez rozwijanie ich umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, co 
z czasem moŜe zmniejszać wykorzystanie szkoleń doraźnych.  

Podsumowanie coachingu 

W procesie coachingu kierownik spełnia rolę trenera, tutora, a takie ułoŜe-
nie stosunków sprzyja rozwojowi pracownika. Jest to inwestycja przynosząca 
długotrwałe korzyści. Plusem coachingu jest takŜe moŜliwość delegowania za-
dań. Główną barierą w stosowaniu cochingu jest zazwyczaj brak czasu, obawa 
przed utratą zajmowanej pozycji, brak odpowiednich umiejętności do pełnienia 
roli coacha. 
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Rozdział 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

6.1. Uwagi wprowadzające 

Kierowanie ludźmi jest ciągłym rozwiązywaniem problemów, które wystę-
pują w układzie przełoŜony-podwładny. Ludzkie zachowania, odczucia i posta-
wy są niekiedy bardzo róŜne. Jest to konsekwencją zróŜnicowania samych ludzi, 
którzy mają róŜne doświadczenia, poglądy i aspiracje, czasem róŜnie teŜ widzą 
swoją rolę w organizacji i rolę kierownika w urzeczywistnieniu ich celów. Kie-
rowanie jest więc procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontro-
lowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich in-
nych jej zasobów do osiągnięcia ustalonych celów132.  

Termin zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) ogólnie definiuje wszelkie 
działania organizacji na rzecz pozyskiwania, rozwoju i utrzymania pracowni-
ków. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe to nie ludzie są zasobem, ale ich wiedza, do-
świadczenie, umiejętności oraz indywidualne predyspozycje.  

Nacisk w ZZL jest kładziony nie tylko na realizację zadań zleconych pra-
cownikom, ale równieŜ na komunikację z pracownikami, ich utoŜsamianie się              
z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi133. 

6.2. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja pracowników 

Planowanie zatrudnienia stanowi z jednej strony integralną część planowa-
nia biznesowego, z drugiej zaś integralną część zarządzania zasobami ludzkimi. 
Wynika to z rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego jako czynnika konkuren-
cyjności współczesnych organizacji i wymaga wcześniejszego przewidywania          
w następujących kwestiach: 

– ilu i jakich pracowników będziemy potrzebowali w przyszłości, 
– jaką część zatrudnionych powinni stanowić pracownicy, a jaką podmio-

ty zewnętrzne (prace zlecone), 
– jakie formy zatrudnienia będą najbardziej adekwatne do naszych po-

trzeb, 
– w jaki sposób moŜna zwiększyć lub zmniejszyć stan zatrudnienia, 
– jak najlepiej jest inwestować w rozwój kapitału ludzkiego, 
– jak moŜna minimalizować koszty i maksymalizować produktywność 

pracy, 

                                                 
132 Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl. 
133 Ibidem. 
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– jak moŜna skutecznie oddziaływać na zachowania poszczególnych osób 
i grup świadczących pracę dla danej organizacji, 

– czy i w jakim okresie będzie potrzebne przeprowadzenie restrukturyza-
cji zatrudnienia134. 

W ogólnym znaczeniu zatrudnienie oznacza aktywność zawodową ludzi, 
której istotą jest ekwiwalentne zaangaŜowanie posiadanej przez nich wiedzy, 
umiejętności i zdolności w świadczenie usługi pracy135. Pozyskiwanie personelu 
to podejmowane działania ukierunkowane na zapewnienie organizacji odpo-
wiedniej liczby kompetentnych osób świadczących usługę pracy. Optymalne 
dopasowanie ludzi i pracy, przy uwzględnieniu specyfiki danej organizacji, 
umoŜliwia stosowanie przemyślanej strategii pozyskiwania pracowników, tu 
moŜna wyróŜnić: 

– strategię doboru pracowników do wymogów stanowisk pracy w myśl 
zasady właściwy człowiek na właściwym miejscu, 

– strategię dopasowania pracowników do kultury organizacyjnej, 
– strategię rekrutowania elastycznych pracowników dla potrzeb organiza-

cji przyszłości, zdolnych bardziej do wnoszenia wkładu w jej sukces niŜ 
dopasowywania się136. 

Punktem wyjścia w procesie identyfikowania moŜliwych źródeł pozyski-
wania osób świadczących pracę jest segmentacja rynku pracy, tj. podział tegoŜ 
rynku na części według określonych kryteriów o charakterze zawodowym, prze-
strzennym czy organizacyjnym. Następnie naleŜy zdecydować, czy rekrutacja,             
a zwłaszcza prowadzony w jej ramach nabór kandydatów, będzie szeroka czy 
wąska. Rekrutacja szeroka oznacza oddziaływanie na cały segment rynku pracy, 
tak by zainteresować ofertą pracy szeroką rzeszę potencjalnych pracowników. 
Ten typ rekrutacji stosuje się w pierwszej kolejności przy poszukiwaniu pra-
cowników do wykonywania prac prostych, nie wymagających specjalistycznego 
przygotowania zawodowego. Natomiast rekrutacja wąska oznacza, Ŝe kierujemy 
ofertę pracy do względnie ściśle określonej grupy kandydatów. Jest ona ukie-
runkowana nie tyle na przyciągnięcie duŜej liczby zainteresowanych podjęciem 
pracy, ile na dotarcie do jasno określonych grup kandydatów, najczęściej osób           
o wysokich i stosunkowo rzadko występujących kwalifikacjach zawodowych137. 

Ogólnie moŜna wyróŜnić dwa główne źródła pozyskiwania pracowników,            
a mianowicie wewnętrzny rynek pracy i zewnętrzny rynek pracy. Pozyskiwanie 
kandydatów do objęcia wakujących stanowisk pracy z wewnętrznego rynku pra-
cy oznacza kierowanie określonych ofert pracy do juŜ zatrudnionych pracowni-
ków. W praktyce oznacza ono pokrywanie potrzeb personalnych przez zmianę 
istniejących warunków pracy i płacy wybranych pracowników, a takŜe odbywa 
się przez przemieszczenia pracowników w ramach organizacji, zmiany wymiaru 
i organizacji czasu pracy, szkolenia oraz strukturyzację pracy. Pozyskiwanie 

                                                 
134 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 101. 
135 Ibidem, s. 131. 
136 Ibidem, s. 132. 
137 Ibidem, s. 135. 
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kandydatów do pracy z zewnętrznego rynku pracy oznacza kierowanie ofert pra-
cy na zewnątrz danej organizacji. Rekrutacja odbywa się w tym przypadku przez 
zawarcie nowych umów o pracę – zarówno na czas określony, jak i nieokreślony 
– lub przez leasing personelu z innej firmy, czy od specjalistycznych agencji 
pracy czasowej. 

Do głównych zalet wewnętrznych źródeł pozyskiwania pracowników nale-
Ŝy zaliczyć niŜsze koszty, lepszą znajomość kandydatów do objęcia określonych 
stanowisk pracy, a tym samym mniejsze ryzyko popełnienia błędu przy obsa-
dzaniu wakujących stanowisk pracy, stwarzanie zatrudnionym pracownikom 
moŜliwości rozwoju zawodowego, a przez to wzmocnienie ich motywacji do 
pracy. Do potencjalnie ujemnych stron wewnętrznych źródeł rekrutacji pracow-
ników naleŜy przede wszystkim: zawęŜenie pola wyboru, niedostateczna ela-
styczność pracowników w zakresie gotowości do podjęcia nowych zadań oraz 
zakłócenia w stosunkach międzyludzkich. 

Zalety pozyskiwania kandydatów do pracy z zewnątrz organizacji to roz-
szerzenie moŜliwości wyboru kandydatów do pracy, zwiększenie elastyczności 
zatrudnienia przez wprowadzenie nowych pracowników na nowych warunkach, 
podniesienie potencjału pracy zatrudnionego personelu przez przyjęcie nowych, 
kreatywnych i nie obarczonych przeszłością w danej firmie pracowników, co 
ponadto moŜe wpływać na poprawę stosunków międzyludzkich. Wśród poten-
cjalnych wad pozyskiwania pracowników z zewnętrznego rynku pracy moŜna 
wymienić m.in. wyŜsze koszty, większe ryzyko popełnienia błędu przy doborze 
kandydatów, konieczność podjęcia działań mających na celu moŜliwie szybką 
adaptację do pracy nowo przyjętych, demotywujący wpływ na juŜ zatrudnionych 
pracowników, który moŜe wynikać np. z zawiedzionych nadziei na awans138. 
Zatrudnienie pracownika lub innej osoby do wykonywania pracy jest decyzją              
o charakterze inwestycyjnym w odniesieniu do kapitału ludzkiego, co oznacza, 
Ŝe inwestując czas oraz pieniądze i podejmując związane z tym ryzyko, oczeku-
jemy wymiernego zwrotu z tej inwestycji139. 

6.3. Rozmowa dyscyplinarna 

Z zarządzaniem ludźmi wiąŜe się równieŜ utrzymywanie dyscypliny. Naru-
szanie zasad regulaminu pracy, spóźnienia, brak kultury w miejscu pracy, czy 
teŜ zakłócanie spokoju innym pracownikom, to tylko przykładowe powody, dla 
których kierownik ma prawo podjąć działania dyscyplinarne wobec pracownika. 
Pierwszą fazę procedury dyscyplinarnej stanowi ostrzeŜenie ustne w formie tzw. 
rozmowy dyscyplinarnej. 

                                                 
138 Ibidem, s. 136. 
139 Ibidem, s. 137. 
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Rozmowa dyscyplinarna to spotkanie co najmniej jednego menedŜera               
z pracownikiem (któremu moŜe towarzyszyć kolega lub przedstawiciel związku 
zawodowego), mające na celu zbadanie wykroczenia pracownika oraz zajęcie 
się tą sprawą w sposób uczciwy i konsekwentny. Sprawne przeprowadzenie tej 
rozmowy pozwala postawić kwestię braku zdyscyplinowania pracownika i zna-
leźć sposób na zaradzenie problemowi, moŜe zapobiec konieczności podjęcia 
dalszych i powaŜniejszych działań przeciwko pracownikowi oraz wspierać 
ogólne morale. Jeśli rozmowa okaŜe się nieskuteczna, moŜe mieć negatywne 
skutki w postaci pozostawienia pracownika w niepewności co do istoty proble-
mu i nie wskazując mu, jak moŜe się poprawić, moŜe prowadzić do oskarŜeń                 
o bezprawne zwolnienie, jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie bądź moŜe 
zmniejszyć szacunek pracownika do menedŜera140.  

Praktyczne wskazówki – krok po kroku 

1. Przygotuj się do rozmowy 
Przygotowanie i zaplanowanie rozmowy przed jej przeprowadzeniem 

ma zasadnicze znaczenie dlatego, Ŝe w podejmowaniu decyzji w kwestii 
postępowania pracownika naleŜy być uczciwym i dokładnym. Przebieg 
rozmowy i jej ton powinny być w miarę moŜności pozytywne, aby doszło 
do poprawy zachowania i aby pomóc pracownikowi w unikaniu powtarza-
nia się negatywnych zachowań. 
Zgromadź wszystkie fakty 

NaleŜy zebrać wszelkie dowody na piśmie (na przykład listę obecności 
w pracy czy liczbowe zestawienia wyników), które mogą rzucić światło na 
przypadek nagannego zachowania pracownika. Aby wyrobić sobie właści-
wy pogląd, rozpatrzyć naleŜy wszelkie szczególne okoliczności w miejscu 
pracy i poza nim, które mogą pomóc w wyjaśnieniu problemu, biorąc pod 
uwagę na przykład zbyt małą obsadę etatów, przeciąŜenie lub kłopoty oso-
biste, takie jak konieczność opieki nad chorym dzieckiem. 
Sprawdź akta personalne pracownika 

NaleŜy poszukać w aktach, czy pracownik juŜ kiedyś otrzymał jedno lub 
więcej upomnień w ramach postępowania dyscyplinarnego. 
Przejrzyj zasady postępowania dyscyplinarnego w organizacji 

NaleŜy się upewnić, jakie są moŜliwości postępowania, jeśli pracownik 
jest winny wykroczenia, pamiętając o tym, jakie zapisy dotyczące dyscypli-
ny znajdują się w jego aktach oraz jak powaŜne jest wykroczenie. 
Poszukaj podobnych przypadków i zastosowanych rozwiązań 

NaleŜy porozmawiać z pracownikami, aby się dowiedzieć, czy mieli do 
czynienia z podobnymi przypadkami141 . Jakie rozwiązania zastosowano, 
czy wykroczenie nie naleŜy do powszechnie popełnianych (np. uporczywe 

                                                 
140 Przeprowadzanie rozmowy dyscyplinarnej, [w:] Biznes – Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca 
zbior., Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 145. 
141 Ibidem, s. 145. 
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naruszanie przepisów dotyczących palenia papierosów lub niepunktual-
ność). Być moŜe pracownik został niesłusznie „wyróŜniony” za wykrocze-
nie, którym naleŜałoby się zająć w całej firmie. 
Ustal schemat rozmowy 

ChociaŜ nigdy dwie rozmowy dyscyplinarne nie będą przebiegały do-
kładnie tak samo, powinno się sporządzić krótki plan rozmowy. Zacząć na-
leŜy od tego, co chcemy dzięki niej osiągnąć. Zanotujmy najwaŜniejsze 
sprawy do omówienia, zastanówmy się nad przyczynami, okolicznościami 
łagodzącymi, usprawiedliwieniami, jakie moŜemy usłyszeć od pracownika, 
pomyślmy, jak to zapisać, aby potem móc wszystko sprawdzić. Zdecyduj-
my, kto powinien być obecny przy rozmowie, łącznie ze świadkami. 
2. Poinformuj pracownika o rozmowie 

Pracownik powinien zostać poinformowany na piśmie: o powodzie we-
zwania na rozmowę dyscyplinarną, o czasie i miejscu jej przeprowadzenia, 
o tym, kto będzie obecny w trakcie rozmowy i kto moŜe mu towarzyszyć. 
Trzeba teŜ podjąć decyzję, czy wszyscy obecni powinni mieć dostęp do 
wszystkich dokumentów, w pewnych przypadkach moŜe to nie leŜeć w in-
teresie pracownika. Pracownik powinien otrzymać informację, aby móc 
przygotować się do rozmowy. Powinna się ona odbyć w pomieszczeniu, 
które pomieści uczestników rozmowy. Telefon moŜe być niezbędny do we-
zwania na rozmowę świadków, jednak naleŜy poprosić o niełączenie innych 
nie związanych rozmów, aby uniknąć przerw. Ktoś powinien zostać wyzna-
czony do sporządzania notatek. NaleŜy teŜ uprzedzić świadków, aby czekali 
na wezwanie. Jeśli świadek nie moŜe być obecny, powinien dostarczyć 
oświadczenie na piśmie. 
3. Przeprowadź rozmowę 

Rozmowy dyscyplinarne są stresujące zarówno dla menedŜera, jak i dla 
pracownika. Ich ostatecznym celem jest stworzenie zadowalającego środo-
wiska dla wszystkich pracowników. NaleŜy pamiętać o zachowaniu spoko-
ju i opanowaniu, nie pozwolić, aby rozmowa zmieniła się w ogólną py-
skówkę. Upewnijmy się, Ŝe pracownik zdaje sobie sprawę z tego, iŜ ta roz-
mowa to coś więcej niŜ nieformalna reprymenda. Czas trwania rozmowy 
zaleŜy od wielu czynników, ale w kaŜdym jej stadium moŜe się okazać, Ŝe 
problem został wyjaśniony, albo Ŝe potrzebne będzie dalsze dochodzenie. 
W obu przypadkach powinno się odroczyć postępowanie. Rozmowę naleŜy 
równieŜ przerwać, jeśli wymiana zdań staje się gwałtowna lub niekonstruk-
tywna. Nie ma ustalonego schematu przebiegu rozmowy dyscyplinarnej. 
Jedno z podejść znajduje się poniŜej. 
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4. Poinformuj pracownika o tym, jakie działanie zostanie podjęte 
Po naradzie i podjęciu decyzji, spotkaj się z pracownikiem i jego przed-

stawicielem i poinformuj ich o tym, jakie działanie ma być podjęte (jeśli                    
w ogóle będzie podjęte). Jeśli będzie to zasadne, uzgodnij działania mające 
naprawić sytuację (pamiętaj, Ŝe mogą one dotyczyć zarówno pracodawcy, 
jak i pracownika). Obydwie strony powinny podpisać uzgodniony doku-

                                                 
142 Ibidem, s. 146. 

PRZYKŁAD 6.1. 

Rozpocznij spotkanie 
1. Przedstaw sobie obecnych i wyjaśnij, dlaczego ich zaproszono (łącznie              

z menedŜerem występującym jako świadek i robiącym notatki oraz przed-
stawicielem związku zawodowego). 

2. Przedstaw przyczynę zorganizowania rozmowy dyscyplinarnej. Podkreśl, 
Ŝe jest to element postępowania dyscyplinarnego w organizacji i ma na ce-
lu zapewnienie wszystkim pracownikom jednakowego i sprawiedliwego 
traktowania. 

3. Opisz planowany przebieg rozmowy – najpierw zarzuty wobec pracowni-
ka, a potem odpowiedź na zarzuty. 

Przedstaw zarzuty wobec pracownika 
1. Szczegółowo opisz sprawę, podając, kiedy nastąpiło naruszenie dyscypli-

ny. Jeśli wykroczenie juŜ było przedmiotem postępowania dyscyplinarne-
go, powiedz, jaki był jego przebieg, jakie podjęto działania i z jakim wy-
nikiem. 

2. Wezwij świadków, aby powiedzieli, co widzieli lub słyszeli albo o czym 
wiedzą. Jeśli świadkowie nie mogą się zgłosić, przeczytaj napisane przez 
nich oświadczenia. 

Dopuść pracownika do głosu 
1. Pozwól pracownikowi odpowiedzieć na zarzuty, przedstawić dowody, 

wezwij świadków lub odczytaj ich oświadczenia. 
2. UwaŜnie słuchaj, co ma do powiedzenia pracownik, nie przerywając mu.  

Omów sprawę. Pozwól obu stronom zadawać pytania, zwłaszcza dotyczące 
niejednoznacznych dowodów. Zadawaj pytania otwarte, aby uzyskać ogólny 
obraz, a takŜe pytania szczegółowe o konkretne sprawy. Pamiętaj, Ŝeby się 
upewnić, czy w przypadku tego pracownika były jakieś okoliczności łagodzą-
ce, o których nie wiesz. Pozwól pracownikowi zaproponować sposoby upora-
nia się z problemem. Po dyskusji podsumuj sprawę, powtarzając główne argu-
menty obu stron142. Kiedy strony uznają, że podsumowanie nie jest ścisłe, od-
rocz rozmowę, Ŝeby mieć czas na zastanowienie się, jakie działania podjąć               
i czy sprawa wymaga dalszych dochodzeń. Postaraj się, Ŝeby przerwa trwała 
moŜliwie krótko, tak aby ograniczyć do minimum niepokój czy wątpliwości 
pracownika. 
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ment. Ustal datę sprawdzenia rezultatów podjętego działania. Jeśli pracow-
nik nie zgadza się z wynikiem rozmowy lub uwaŜa, Ŝe potraktowano go 
niesprawiedliwie, poinformuj go o stosowanej w przedsiębiorstwie proce-
durze odwoławczej143. 

6.4. Okresowe oceny pracowników 

Ocena pracy to wyraŜenie, w formie ustnej bądź pisemnej, opinii o zacho-
waniach, postawach, cechach osobowości i efektach pracy pracownika. Spełnia 
waŜne funkcje z punktu widzenia organizacji jako całości, dostarczając informa-
cji niezbędnych do podejmowania decyzji personalnych w kwestii np. dalszego 
zatrudnienia, szkolenia, planowania karier, wynagrodzenia. Dla pracownika sta-
nowi źródło systematycznej informacji na temat jego mocnych i słabych stron, 
wymagań i Ŝywionych wobec niego oczekiwań, potwierdzenia bądź korekty je-
go samooceny, szans dalszej kariery w danej firmie. Jako zaspokojenie natural-
nej potrzeby uznania, pozytywna ocena jest potęŜnym motywatorem i wzmaga 
zaangaŜowane dobrych pracowników w sprawy przedsiębiorstwa.  

System ocen pracowniczych (performance appraisal system) powinien być 
powtarzalny, zaplanowany, sformalizowany, nakierowany na rozwój procesu 
oceny pracowników. W skład tego systemu wchodzą następujące elementy: cele 
oceniania, techniki oceniania – kryteria oceniania, podmiot oceniania, oceniają-
cy, częstotliwość oceniania, sposób oceniania, narzędzia oceny oraz zasady 
wprowadzania zmian do systemu. 

Aby uniknąć podejrzenia o stronniczość, ocenianie powinno być zorgani-
zowane w sposób formalny i systemowy, tzn. formułować w sposób jasny i jaw-
ny: cele, przedmiot oceny (co oceniamy? – np. potencjał czy efekty), kogo oce-
niamy (najlepiej wszystkich bez wyjątku zatrudnionych), kto ocenia (przełoŜony 
czy konsultant zewnętrzny), kiedy oceniamy (w sposób ciągły, czy są to tzw. 
oceny okresowe), wedle jakich technik i kryteriów oceniamy. 

Oceny pracowników są dokonywane przy zastosowaniu coraz lepszych na-
rzędzi i technik. Są juŜ postrzegane jako waŜny środek do celu, jakim jest prze-
trwanie i rozwój organizacji. Ocena pracy jest istotną częścią skutecznego za-
rządzania działalnością firmy i efektywnością pracy pracowników. Pracownicy 
potrzebują informacji zwrotnych, aby wiedzieć, jak zdaniem przełoŜonego wy-
konują swoją pracę i jak mogą poprawić uzyskiwane wyniki. Nikt nie planuje, 
Ŝe zostanie niekompetentnym, unikającym pracy pracownikiem. JeŜeli szef 
uwaŜa, Ŝe jego pracownicy są nieefektywnymi i niechętnymi do pracy osobni-
kami to oznacza, Ŝe poniósł klęskę. 

                                                 
143 Ibidem, s. 147. 
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Znaczenie oceny pracy: 
Dla pracownika: 
– większe poczucie pewności pracy, 
– docenienie jego pracy, 
– jasne pojęcie o tym, czego się od niego oczekuje, 
– informacja zwrotna o tym, jak poprawić słabe punkty, 
– jasna informacja o awansie lub nagrodzie. 
Dla przełoŜonego: 
– lepsza kontrola pracy, 
– lepsze stosunki z pracownikami, 
– większe poczucie pewności, 
– stanowi dokumentację postępów pracownika, 
– pomaga w zmianie celów pracownika, jeśli jest to konieczne, 
– jasne kryteria dla podjęcia decyzji o awansie lub nagrodzeniu pracowni-

ka. 
Dla firmy: 
– pozwala oszacować niewykorzystany potencjał, 
– zmniejsza liczbę konfliktów między przełoŜonym i pracownikami, 
– pracownicy identyfikują się z firmą i świadomie realizują jej cele, 
– system nagradzania i awansów nie jest przypadkowy. 
Główny cel, jaki musi spełniać ocena pracy: 
– motywacja pracownika do jeszcze efektywniejszej pracy. 
Pozostałe cele oceny to: 
– omówienie, na ile pracownik wywiązał się ze swoich zobowiązań, 
– określenie mocnych i słabych stron pracownika, 
– sprecyzowanie jego niewykorzystanych moŜliwości i potrzeb rozwoju, 
– dowiedzenie się, czego pracownik oczekuje od przełoŜonego i firmy, 
– określenie celów i zadań pracownika na następny okres, omówienie za-

kresu niezbędnych szkoleń lub określenie planu poprawy i czasu po-
nownej oceny. 

Kryteria oceny okresowej pracownika: 
− obiektywne – oceniać naleŜy pracę, a nie osobowość pracownika, 
− wynikające z procesów kontroli na stanowisku pracy, 
− wynikające ze strategii firmy. 

Przygotowanie do oceny pracy 

PrzełoŜony musi przygotować się do oceny, aby zapewnić pracownikom 
konstruktywne informacje zwrotne. Powinien przez cały oceniany okres zbierać 
dane o działaniach i wynikach pracownika tak, aby ocena podsumowywała pełen 
okres i wszystkie osiągnięcia pracownika. PrzełoŜony powinien określić cele na 
następny okres oceny lub w przypadku oceny poniŜej oczekiwań określić plan 
poprawy. PrzełoŜony planuje następny etap rozwoju pracownika oraz niezbędne 
szkolenia pomocne w osiągnięciu przez niego celów. 
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Przeprowadzenie oceny pracy, czyli kilka praktycznych wskazówek dla 
oceniającego. 

Struktura rozmowy: 
1. Zaplanowanie miejsca i czasu rozmowy. 
2. Jasne określenie celu spotkania. 
3. Przedstawienie kryteriów podlegających ocenie. 
4. Wysłuchanie samooceny pracownika. 
5. Omówienie rezultatów oceny – pozytywnych i do poprawy lub nega-

tywnych. 
6. Ustalenie przyczyn pojawienia się niezadowalających i negatywnych 

rezultatów. 
7. Uzgodnienie wspólnych stanowisk. 
8. Ustalenie niewykorzystanych moŜliwości pracownika i jego potrzeby 

rozwojowe. 
9. Wysłuchanie oczekiwań pracownika wobec przełoŜonego i firmy. 
10. Wyznaczenie celów na następny okres lub ustalenie planu poprawy             

i wyznaczenie następnego spotkania oceniającego. 
Rozmowę naleŜy zakończyć pozytywnym akcentem – komunikatem wzmac-

niającym. Przygotowując się do okresowej oceny pracowników naleŜy pamiętać 
o odwołaniu się w niej do Opisu Stanowiska Pracy. Opis Stanowiska Pracy jest 
podstawową procedurą personalną, do której nawiązują i na której opierają się 
pozostałe procedury i procesy personalne zachodzące w kaŜdej organizacji.                  
W tym takŜe i ocena pracy144. 

6.4.1. Metoda wielopodmiotowa – Model 360° 

W tradycyjnym podejściu do oceniania pracowników arkusz oceny wypeł-
nia bezpośredni przełoŜony. W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje 
się wielopodmiotowa i wielopoziomowa metoda oceny określana jako model 
360 stopni lub feedback 360 stopni. Charakteryzuje ją to, Ŝe oceniany pracownik 
otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy od wielu osób, z którymi 
współpracuje na co dzień. Mimo iŜ wiodącą rolę w procesie oceny pracownika 
powinien odgrywać bezpośredni przełoŜony, zasada obiektywizmu wymaga, aby 
krąg osób oceniających był szerszy. Stanowi to wyraz dąŜenia do uwzględnienia 
takŜe innych punktów widzenia i stwarza korzystne warunki do partycypacji 
pracowników w Ŝyciu organizacji oraz promuje filozofię zarządzania w duchu 
marketingu personalnego zaangaŜowania organizacyjnego. Oceniany otrzymuje 
ocenę syntetyczną, natomiast oceny cząstkowe dokonane przez poszczególne 
osoby pozostają poufne. System oceny i rozwoju pracownika jest wprowadzany 
nie po to, aby dokonać sądu nad przeszłością, lecz po to, aby kształtować kie-
runki rozwoju pracowników zgodne z celami strategicznymi firmy. PrzełoŜeni      
w sposób ciągły śledzą wyniki, efekty pracy swoich podwładnych, oceniają 

                                                 
144 http://kadry.nf.pl/Artykul/6318/Str_2/Okresowa-ocena-pracownika-czesc-ii/. 
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równieŜ ich rozwój. Wspieranie rozwoju pracowników powinno być jedną                  
z podstawowych wartości w organizacji. 

Kryteria oceniania pracowników wynikają przede wszystkim z celu, jakie-
mu słuŜy ocenianie. Ogół moŜliwych do zastosowania kryteriów oceniania moŜ-
na podzielić na trzy grupy: 

– kompetencyjne, 
– efektywnościowe, 
– behawioralne. 
Kryteria kompetencyjne obejmują cechy i właściwości pracowników, które 

są powiązane w sposób przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez nich wyso-
kimi efektami pracy, obejmują swoim zakresem motywy, cechy osobowości, po-
stawy i wartości, zdolności, wiedzę i umiejętności. 

Kryteria efektywnościowe obejmują wyniki pracy w ujęciu rzeczowym                 
i wartościowym, osiągane indywidualnie przez pracownika. Ocena oparta na 
kryteriach efektywnościowych jest jednym z głównych elementów systemu za-
rządzania przez efekty. 

Kryteria behawioralne słuŜą do oceniania zachowań pracowników lub ze-
społów. Stosuje się je wówczas, gdy na stanowiskach pracy nie jest moŜliwe 
mierzenie efektów. Wówczas określa się poŜądane wzorce zachowań na tych 
stanowiskach pracy i ocenia się odchylenie od wzorca. 

Do kompleksowych metod oceniania pracowników naleŜy zaliczyć ocenia-
nie przez określanie celów (związane z management by objectives MBO, zarzą-
dzanie przez cele ZPC) oraz zarządzanie przez efekty (performance manage-
ment). Istotą tego podejścia do oceniania jest wspólne ustalanie celów przez pra-
cownika i przełoŜonego. Taka technika zarządzania przez określanie celów, 
uwzględniona w procesie oceny pracownika, jest ukierunkowana na umoŜliwie-
nie pracownikowi partycypowania w formułowaniu celów w organizacji, w jego 
obszarze działania oraz na wzmacnianie zaangaŜowania pracowników w sprawy 
firmy przez nastawianie ich na osiąganie celów i nagradzanie za skuteczną reali-
zację ustalonych zadań145. 

                                                 
145  A. Kozińska, D. Wieczorek, Styl kierowania nastawiony na motywowanie, http://zzl.ipiss. 
com.pl/1_2005/A_Koz_1-2005.pdf., s. 13-14. 
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6.5. Rozwijanie podwładnych 

Nieodłącznym elementem przywództwa jest rozwój podwładnych, który 
przekłada się na efekty zarówno całej organizacji, jak i pojedynczych jednostek. 
Argumenty przemawiające za rozwijaniem swoich pracowników są dobrze 
ugruntowane. Ma to sens dla organizacji, dla zespołu i dla zainteresowanych 
jednostek. Z punktu widzenia organizacji, jak najlepsze wykorzystanie zdolno-
ści, jakimi dysponuje społeczność pracowników, jest oczywiście dobrodziej-

PRZYKŁAD 6.2. 

Wzór arkusza oceny w ramach modelu 360° 

Arkusz oceny – model 360° 
1. Nazwisko, imię osoby ocenianej: 
…………………………………….......................………… 
2. Relacja do ocenianego:  

� współpracownik 
� przełoŜony 
� podwładny 
� klient 
� samoocena 

3. Skala ocen: 
Znakomicie Bardzo  

dobrze 
Dobrze Dostatecznie Słabo 

5 4 3 2 1 
 
4. Kryteria oceny: 
Określenie kryterium: 
…………………..............................…. 
………………..………………………. 

Charakterystyka kryterium: 
…………………........................... 
…………….…………………….. 

Ocena: 1 2 3 
 
Charakterystyka opisowa pracownika w ramach danego kryterium: 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 241. 
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stwem. Jest tak dlatego, Ŝe niewiele czynników moŜe się tak liczyć w konkuren-
cji, jak kreatywność i wyobraźnia ludzi wpływających na losy organizacji. 

Z punktu widzenia zespołu, wykorzystywanie jego zbiorowego talentu 
zwiększa jego efektywność i stwarza motywację do uczenia się, rozwoju i więk-
szego zaangaŜowania w przydzielone wszystkim role. Z punktu widzenia jed-
nostki, doskonalenie stwarza nowe moŜliwości rozwoju kariery, a takŜe obiecuje 
nagrody i uznanie za zwiększanie w rezultacie wartości organizacji. Utrwalanie 
kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi pracowników będzie takŜe ko-
rzystnie odbijało się na menedŜerze, który organizuje proces doskonalenia i po-
maga ludziom osiągać ambitne cele. Jeśli sztuka doskonalenia ludzi jest upra-
wiana w sposób właściwy, nie ma „przegranych”, ale na drodze do sukcesu 
przedsiębiorstwa pojawiają się pewne problemy wymagające negocjacji. 

Ludzie nie będą robić z zapałem czegoś, do czego nie mają przekonania. 
WaŜne jest, aby przywódca zespołu otwarcie słuchał pracowników i kierował 
ich zapał na zaspokajanie potrzeb całej organizacji, a nie ich własnych. Jeśli pra-
cownicy wybierają takie, a nie inne szkolenie, naleŜy ich poprosić, aby wyjaśni-
li, dlaczego wybrali właśnie to, jakie to przyniesie korzyści dla całej organizacji. 
MoŜna wspólnie uzgodnić przyszłe działania z pracownikami, które będą 
uwzględniały elementy potrzeb ich, jak i przywódcy146. 

Doskonalenie nie powinno być działaniem mało wymagającym, którego 
wynikiem są przypadkowe umiejętności, ale musi być programem o ściśle okre-
ślonym zakresie, wiąŜącym cele organizacji ze zdolnościami i umiejętnościami 
kaŜdego pracownika. Takie skoncentrowanie się jest niezbędne, jeśli planowane 
doskonalenie ma pomóc ludziom w osiąganiu ich celów. WaŜne jest zatem roz-
poczęcie procesu od „diagnozy” wykrywającej luki w wiedzy lub umiejętno-
ściach, które powodują nieefektywność organizacji lub – co gorsza – naraŜają ją 
na załamanie lub upadek. Diagnoza ta opiera się na załoŜeniu, Ŝe misja organi-
zacji jest wyraźnie sformułowana i Ŝe wszyscy pracownicy uczestniczą w jej re-
alizacji. 

Rozpoznanie potrzeby – perspektywa organizacji 

Najbardziej oczywiste oznaki tego, Ŝe organizacji potrzebne jest doskonale-
nie pracowników, wynikają z sytuacji finansowej. Jeśli towarzyszy temu wzrost 
absencji, utrata części kluczowych pracowników oraz słaba motywacja, organi-
zacja na pewno musi zacząć działać szybko i zdecydowanie. Po rozpoznaniu 
problemu trzeba dokonać uczciwej i precyzyjnej oceny, aby ustalić, na czym na-
leŜy skoncentrować doskonalenie personelu, aby szybko osiągnąć poprawę wy-
ników, następnie organizacja będzie musiała podjąć działania przewidziane na 
dłuŜszy czas, aby zagwarantować sobie stały dopływ utalentowanych ludzi. Do 
tych działań moŜe naleŜeć specjalny proces rekrutacji i plan sukcesji, czyli poli-

                                                 
146 Rozwijanie swoich pracowników, [w:] Biznes – Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbior., 
Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 237. 
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tyka personalna pozwalająca na stałe doskonalenie ludzi i na osiąganie celów 
organizacji. 

Analiza potrzeb szkoleniowych – perspektywa zespołu 

Analizę potrzeb szkoleniowych moŜna sensownie przeprowadzić tylko 
wtedy, kiedy cele całej organizacji zostaną rozczłonkowane i przełoŜone na za-
dania dla funkcji, działów i zespołów – wszyscy aktorzy muszą znać swoje role, 
aby zrozumieć, czy są w stanie bądź teŜ nie odgrywać je w odpowiedni sposób. 
Wykrycie luk w wiedzy i kwalifikacjach pozwoli ustalić plan doskonalenia              
i uzyskać obraz niedociągnięć całego zespołu. W macierzowych lub płaskich 
strukturach organizacyjnych (w których nie istnieje hierarchia jako taka) zespoły 
zwykle są mobilne, a ich członkowie przybywają i odchodzą zaleŜnie od tego, 
nad jakim projektem właśnie się pracuje. Jedna osoba moŜe takŜe być członkiem 
kilku zespołów. 

Oceny okresowe – perspektywa jednostki 

W odniesieniu do poszczególnych jednostek badanie metodą „oceny 360°” 
oraz oceny okresowe ukazują te obszary, którymi jednostka powinna szczegól-
nie się zajmować. Dziedziny te powinny być zestawione z dalszymi planami ka-
riery zawodowej danej osoby, tak aby zapewnić pełne jej zaangaŜowanie w plan 
rozwoju i zrealizowanie jego załoŜeń. Jeśli ludzie nie są motywowani do uczenia 
się nowych umiejętności lub poszerzania swojego doświadczenia, będą tylko 
przeszkadzać w dokonującym się wokół nich postępie. Wszystkie strony powin-
ny uzgodnić, jak naleŜy działać dalej oraz zapewnić zasoby wspierające dosko-
nalenie ludzi. Udzielanie informacji zwrotnych na temat celów rozwoju nie po-
winno być zastrzeŜone dla (prawdopodobnie dorocznych) ocen pracowników – 
częste przekazywanie pozytywnej informacji zwrotnej to dobry sposób udziela-
nia pracownikom pomocy w uczeniu się i przystosowywaniu w trakcie bieŜącej 
działalności. Pochwały za dobrą pracę pomogą „ugruntować” nowe zachowania. 

Zidentyfikowanie moŜliwości doskonalenia 

Minęły juŜ czasy, kiedy jedynym remedium na brak wiedzy, kwalifikacji 
czy doświadczenia był program szkolenia. Przestarzałe jest juŜ nastawienie, we-
dług którego „to samo pasuje do wszystkich”, natomiast coraz bardziej docenia 
się wyjątkowe uzdolnienia jednostki i potrzebę jej osobistego rozwoju. Jeśli 
trzeba w szerokim zakresie wykorzystywać talenty pracowników, tworzenie pla-
nu rozwoju wymaga więcej wyobraźni i wyŜszego stopnia dostosowywania go 
do zasobów ludzkich. MoŜna nie tylko wybierać między programem specjalnie 
opracowanym dla własnej organizacji a programem otwartym, ogólnie dostęp-
nym, ale są takŜe inne moŜliwości wyboru: staŜ pracy pod okiem doświadczonej 
osoby, dzielenie etatów, „kroczący” przydział zadań, zlecanie wykonywania 
specjalnych projektów, urlopy naukowe, tymczasowe przeniesienia, coaching                   
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i mentoring. Są równieŜ moŜliwości uczenia się na odległość, a takŜe przezna-
czanie – za zgodą pracodawcy – części godzin pracy na uczestniczenie w pro-
gramach szkoleniowych. Ostatnio dzięki rozwijaniu narzędzi do „e-learningu” 
pracownicy sami mogą wybierać programy, które ich zdaniem najskuteczniej 
pomogą im podnosić kwalifikacje. 

Ocena efektywności 

Kiedy juŜ organizacja doceniła znaczenie rozwijania pracowników i zain-
westowała w nich, musi sprawdzić, czy otrzyma coś w zamian. Nie zawsze jest 
to łatwe, gdyŜ korzyści w większości są „miękkie”, trudne do oszacowania. Na 
przykład jaką wartość moŜna przypisać umotywowanym pracownikom, dobrym 
stosunkom z kolegami czy zadowoleniu klientów147? Niektórzy specjaliści są 
przekonani, Ŝe moŜliwe jest oszacowanie wartości finansowej tych wyników 
przez przyjrzenie się, jakie byłyby koszty ich nieosiągnięcia, podczas gdy inni 
opowiadają się za takim ścisłym dostosowaniem celów szkolenia do wyników, 
Ŝe wycena zwrotu z inwestycji po uwzględnieniu wszystkich istotnych kosztów 
to tylko proste zadanie matematyczne. Wynik końcowy (we wszystkich znacze-
niach) jest taki, Ŝe inwestycja w rozwój pracowników musi być skutecznym spo-
sobem budowania pomyślniej działającej organizacji. 

Przegląd i kontynuacja 

Kiedy juŜ minie początkowy zapał wywołany pilną potrzebą rozwoju pra-
cowników, łatwo jest utracić impet, a wtedy całe przedsięwzięcie umyka z cen-
trum uwagi. Aby podtrzymywać zainteresowanie tą sprawą, naleŜy dokonać 
przeglądu wszelkich podjętych działań w tym zakresie w zestawieniu z osiąga-
nymi wynikami pracy oraz ustalić nowe cele dla zapewnienia korzyści. Niedo-
brze jest, kiedy uruchamia się jakieś nowe przedsięwzięcie z pompą i paradą, by 
potem spokojnie sobie wygasało, dopóki następny alarm w firmie nie wymusi 
podjęcia nowej inicjatywy. Takie działanie zrywami wywołuje w ludziach cy-
nizm i wkrótce nie zechcą juŜ podejmować wysiłku niezbędnego do efektywne-
go doskonalenia. Stworzenie kultury nastawionej na wyniki rodzi oczekiwania               
i sprzyja upowszechnianiu języka, którego moŜna uŜywać do podtrzymywania 
impetu. Pomagają w tym powaŜnie traktowane i często omawiane plany dosko-
nalenia. 

Przez całe Ŝycie gromadzimy doświadczenia i uczymy się nowych rzeczy. 
Doskonalenie się jest naturalną cechą człowieka, towarzyszącą mu, dokądkol-
wiek zmierza. MoŜna równieŜ jak najlepiej wykorzystać tę cechę i kierować nią 
zgodnie z osobistymi celami i zadaniami. Rozwijanie ludzi jest łatwe, kiedy po-
trafi się wykorzystać wyznawane przez nich wartości oraz ich naturalny entu-
zjazm czy pasję. Obserwowanie, jak ludzie świetnie się rozwijają pod naszą 
opieką przynosi ogromną satysfakcję. ToteŜ naleŜy zmobilizować się do roz-

                                                 
147 Ibidem, s. 238. 
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mów z członkami swojego zespołu, aby się przekonać, czy moŜna znaleźć z nim 
taki sposób pracy, aby zidentyfikować ich potrzeby w dziedzinie doskonalenia 
oraz rozbudzić ich zainteresowanie rozwojem osobistym i zawodowym. 

 
 

PRZYKŁAD 6.3. 

Często popełniane błędy 
Narzucasz komuś swoje poglądy 

Jeśli sądzimy, Ŝe wiemy, czego „potrzebuje” inna osoba i narzucamy jej swoje 
mniemanie, to na pewno stracimy sporo czasu, pieniędzy i energii, zanim zgo-
dzi się z nami. Dla osoby podlegającej doskonaleniu zawodowemu waŜne jest 
uczestniczenie w ustalaniu celów i podejmowaniu decyzji, jeśli satysfakcja ma 
być odczuwana na poziomie zespołu.  
Zakładasz, Ŝe wszyscy będą mieli odpowiednią motywację 

Kiedy juŜ gdzieś zostanie ustanowiona kultura nastawiona na doskonalenie 
pracowników, łatwo jest zakładać, Ŝe kaŜdy ma motywację do uczenia się oraz 
do poświęcania czasu i energii na realizację swojego planu rozwoju. Jednak nie 
zawsze tak jest i moŜe znaleźć się ktoś, kto naprawdę nie chce brać na siebie 
większej odpowiedzialności lub dbać o własny rozwój kariery. Jeśli stwier-
dzisz, Ŝe wśród osób, którymi zarządzasz, jest ktoś, kto tak myśli, poświęć tro-
chę czasu na zastanowienie się i zrozumienie, jakiego rodzaju satysfakcję chce 
naprawdę czerpać z pracy taka osoba i skieruj ją do wykonywania czynności 
wymagających kompetentnego i konsekwentnego działania. 
Zbyt wiele oczekujesz od innych 

Rozwój pracowników zabiera bardzo duŜo czasu i nieuchronne jest dokonywa-
nie wyboru, który moŜe mieć wpływ na osobiste Ŝycie jednostki. Poświęcanie 
czasu na naukę moŜe na przykład oddziaływać na Ŝycie rodzinne tej osoby albo 
teŜ powoduje przerzucanie części obowiązków na jej kolegów lub członków 
zespołu, co z kolei zmusi ich do dokonywania wyboru lub do pewnych po-
święceń. Zadbaj, aby w Ŝadnym przypadku plan rozwoju nie był przeładowany 
i od nikogo nie oczekuj, Ŝe będzie pracował przez długie godziny w celu spro-
stania wymaganiom i pracy, i doskonalenia zawodowego. Postaraj się uczynić 
zadania związane z rozwojem częścią zadań przewidzianych dla roli pracowni-
ka tak, aby oba te typy zadań słuŜyły sobie nawzajem. Na przykład dobrym 
pomysłem jest uczenie pracownika, jak sporządzać budŜet lub planować pro-
jekt w istniejącym układzie (zlecając tej osobie opracowanie prawdziwego bu-
dŜetu, który ma być wykonany lub zaplanowanie potrzebnego akurat projektu). 
Pozwala to zmniejszyć obciąŜenie twoje i zespołu, a poza tym szybko przynosi 
organizacji wartość. 
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Rozdział 7. Psychologiczne aspekty przywództwa 

7.1. Uwagi wprowadzające 

Psychologiczne aspekty przywództwa związane są przede wszystkim z inte-
ligencją emocjonalną (IE). Osoby z wysokim ilorazem IE są bardziej stabilne 
emocjonalnie, a takŜe potrafią kontrolować emocje własne i wpływać na emocje 
innych. Umiejętność ta jest niezwykle potrzebna na stanowiskach wymagają-
cych wywierania wpływu. A takie – między innymi – zadania stoją przed wój-
tami gmin. 

WaŜną cechą osobowościową w przypadku zachowań przywódczych jest 
odporność na stres. Jest to szczególnie istotne przy wdraŜaniu zmian, kierowaniu 
ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów, a takŜe balansowaniu pomiędzy róŜnymi si-
łami politycznymi. Odporność na stres dotyczy pewnego progu wytrzymałości 
właściwego dla kaŜdego człowieka, ale takŜe umiejętności niwelowania stanów 
napięcia emocjonalnego, gdy takie się pojawią. 

Okazuje się bowiem, Ŝe osoby długotrwale poddane stresowi i jednocześnie 
nie umiejące korzystać z technik antystresowych są znacznie bardziej podatne na 
syndrom wypalenia zawodowego, które prowadzi do poczucia bezsensu podej-
mowanych działań. Skutki wypalenia zawodowego są odczuwalne nie tylko dla 
samego wypalonego, ale takŜe dla jego otoczenia – w tym wypadku zawodowe-
go i prywatnego.  

Zapobieganie nasilonemu poczuciu stresu oraz niedopuszczanie do wypale-
nia zawodowego związane jest z dbałością o harmonię w Ŝyciu zawodowym              
i prywatnym. Gwarantuje ona właściwy balans i dystans do pojawiających się 
problemów. A tego niewątpliwie wymaga praca na kluczowych stanowiskach               
w urzędzie gminy. 

7.2. Inteligencja emocjonalna 

Inteligencja emocjonalna (kompetencje emocjonalne) to zdolność do iden-
tyfikowania, kontrolowania i wykorzystywania emocji swoich i innych do osią-
gania sukcesów w Ŝyciu zawodowym i prywatnym. Jest to niezwykle waŜne                
w przypadku wójtów gmin. Od ich dojrzałości emocjonalnej zaleŜy w duŜym 
stopniu, jak będą wyglądały relacje z radnymi i pracownikami urzędu gminy.  

Wszystkie emocje są w istocie rzeczy bodźcami skłaniającymi do działania, 
szybkimi planami uratowania albo podtrzymania Ŝycia, w które wyposaŜyła 
człowieka ewolucja. Jak wykazują charakterystyczne biologiczne sygnatury, 
kaŜda emocja z emocjonalnego repertuaru pełni wyjątkową rolę. 
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W złości do rąk napływa krew, dzięki czemu łatwiej jest chwycić za broń 
albo wymierzyć cios wrogowi. Wzmaga się rytm uderzeń serca, a zwiększone 
wydzielanie się takich hormonów, jak adrenalina, powoduje przypływ energii 
wystarczającej do podjęcia dynamicznego działania.  

W strachu krew napływa do duŜych mięśni szkieletowych, takich jak mię-
śnie nóg, dzięki czemu łatwiej jest rzucić się do ucieczki. Powoduje to odpływ 
krwi z twarzy, przez co staje się ona blada. Jednocześnie ciało zastyga, choćby 
tylko na moment, w bezruchu, po to, by był czas ocenić, czy lepszą reakcją nie 
byłoby ukrycie się. Połączenia w sterujących emocjami ośrodkach mózgowych 
uruchamiają napływ fali hormonów, które zmuszają całe ciało do czujności, 
sprawiając, Ŝe staje się wraŜliwe na wszelkie zewnętrzne bodźce i gotowe do 
działania, natomiast cała uwaga skupia się na bezpośrednim zagroŜeniu, aby 
moŜna było lepiej ocenić, jak na nie zareagować.  

Do głównych biologicznych zmian zachodzących w organizmie w chwilach 
szczęścia naleŜy zwiększona aktywność ośrodka mózgu, który powstrzymuje 
uczucia negatywne i powoduje wzrost dostępnej energii oraz wyciszenie tych 
ośrodków, które generują trapiące i dokuczliwe myśli. Nie pojawiają się jednak 
Ŝadne szczególne zmiany fizjologiczne, oprócz uspokojenia, które sprawia, Ŝe 
ciało szybciej uwalnia się od biologicznego pobudzenia przygnębiających emo-
cji. To zestawienie czynników wprawia ciało w ogólny spokój, jak równieŜ wy-
twarza gotowość i zapał do wykonania bezpośrednio stojących zadań oraz dąŜe-
nie do osiągnięcia przeróŜnych celów.  

Miłość, czułość i zadowolenie seksualne pociągają za sobą pobudzenie 
układu przywspółczulnego, co jest fizjologicznym przeciwieństwem mobilizacji 
organizmu do walki lub ucieczki powodowanej przez strach i złość. Schemat 
pobudzenia przywspółczulnego układu nerwowego, określany równieŜ mianem 
reakcji relaksacyjnej, jest zespołem reakcji całego ciała wywołującym stan ogól-
nego zadowolenia i spokoju, który ułatwia współpracę.  

Uniesienie brwi w chwilach zaskoczenia pozwala na szersze ogarnięcie 
spojrzeniem przedpola, a jednocześnie zwiększa dopływ światła do siatkówki. 
Dzięki temu dociera więcej informacji (wizualnej) o niespodziewanym wyda-
rzeniu i pozwala szybciej zorientować się, co się dzieje i opracować lepszy plan 
działania.  

Główną funkcją smutku jest niesienie pomocy w pogodzeniu się ze znaczną 
stratą, taką jak śmierć kogoś bliskiego albo wielkie rozczarowanie. Smutek po-
woduje obniŜenie energii i zapału do podejmowania róŜnych czynności Ŝycio-
wych, zwłaszcza dających rozrywkę lub przyjemność, a w miarę jego pogłębia-
nia się i nadchodzenia depresji obniŜa się i ulega spowolnieniu metabolizm cia-
ła. To wycofanie się stwarza okazję do opłakania straty albo zawiedzonej na-
dziei, zrozumienia konsekwencji, jakie ma to dla Ŝycia i, kiedy powróci energia, 
zaplanowania wszystkiego od nowa. 

Istnieje pięć podstawowych obszarów inteligencji emocjonalnej, w ramach 
których wyróŜnia się kompetencje osobiste (samoświadomość, samoregulację 
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oraz motywację) oraz kompetencje społeczne (empatia i umiejętności społecz-
ne). Szczegółowy ich wykaz prezentuje tabela 7.1. 

TABELA 7.1.  
Obszary inteligencji emocjonalnej 

Inteligencja emocjonalna 
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Samoświadomość 
Wiedza o swoich 
stanach we-
wnętrznych, prefe-
rencjach, moŜli-
wościach i intu-
icyjnych ocenach 

– Świadomość emocjonalna – rozpoznawanie swo-
ich emocji i ich skutków; 

– Poprawna samoocena – poznanie swoich silnych 
stron i ograniczeń; 

– Wiara w siebie – silne poczucie własnej wartości             
i świadomość swoich moŜliwości i umiejętności. 

Samoregulacja 
Panowanie nad 
swoimi stanami 
wewnętrznymi, 
impulsami i moŜ-
liwościami 

– Samokontrola – kontrolowanie szkodliwych emo-
cji i impulsów; 

– Spolegliwość – utrzymywanie norm uczciwości               
i poprawności; 

– Sumienność – przyjmowanie odpowiedzialności za 
swoje działania; 

– Adaptacja – elastyczność w dostosowaniu się do 
zmian; 

– Innowacyjność – łatwe przyjmowanie nowator-
skich pomysłów i informacji. 

Motywacja 
Skłonności emo-
cjonalne, które 
prowadzą do no-
wych celów lub 
ułatwiają ich 
osiągnięcie 

– DąŜenie do osiągnięć – starania o lepsze wyniki 
albo spełnienie kryteriów doskonałości; 

– ZaangaŜowanie – utoŜsamianie swoich celów z ce-
lami grupy lub organizacji; 

– Inicjatywa – gotowość do wykorzystania szans i 
okazji; 

– Optymizm – wytrwałość w dąŜeniach do osiągnię-
cia wytyczonego celu mimo przeszkód i niepowo-
dzeń. 
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Empatia 
Uświadamianie 
sobie uczuć, po-
trzeb i niepokojów 
innych osób 

– Rozumienie innych – wyczuwanie uczuć i punk-
tów widzenia innych osób oraz aktywne zaintere-
sowanie ich troskami, niepokojami i zmartwienia-
mi; 

– Doskonalenie innych – wyczuwanie u innych po-
trzeby rozwoju i rozwijanie tych zdolności; 

– Nastawienie usługowe – uprzedzanie, rozpozna-
wanie i zaspokajanie potrzeb klientów; 

– Wspieranie róŜnorodności – tworzenie i podtrzy-
mywanie szans na osiągnięcia dzięki wykorzysty-
waniu róŜnych typów ludzi; 

– Świadomość polityczna – rozpoznawanie emocjo-
nalnych „prądów” grupy i stosunków wśród osób               
z władzy. 
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Źródło: opracowanie na podstawie D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnic-
two Media Rodzina, Poznań 2007. 

Z punktu widzenia skuteczności wójta, najistotniejsza jest jego wewnętrzna 
motywacja, a takŜe empatia i umiejętności społeczne. Ta pierwsza pozwala kon-
sekwentnie dąŜyć do wcześniej postawionych celów, empatia natomiast pozwala 
wyczuwać nastroje społeczne i daje świadomość polityczną, a umiejętności spo-
łeczne są podstawą do wpływania na innych, łagodzenia konfliktów i tworzenia 
więzi. Wszystko to jest podstawą efektywnego przeprowadzania zmian rozwo-
jowych w gminie. 

Rozwijając wątek umiejętności społecznych stworzono takŜe pojęcie tzw. 
„inteligencji społecznej”. Określa ona, jak dobrze człowiek potrafi odnaleźć się 
w grupie społecznej. Z punktu widzenia zachowań przywódczych w gminie, jest 
to kluczowa umiejętność wójta i wszystkich osób pełniących funkcje społeczne.  

Do obszarów inteligencji społecznej zalicza się następujące kompetencje: 
− organizowanie grup: podstawowa umiejętność przywódcy, na którą 

składa się inicjowanie i koordynowanie wysiłków zespołów ludzi, 
− negocjowanie rozwiązań: talent mediatora, zapobieganie konfliktom al-

bo gaszenie tych, które juŜ wybuchły, 
− nawiązywanie stosunków osobistych: łatwość wchodzenia w kontakty              

z innymi osobami, co ułatwia zawieranie znajomości i rozpoczynanie 
rozmów, prawidłowe rozpoznawanie trosk innych ludzi, 

− przeprowadzanie analiz społecznych: zdolność do wykrywania i intu-
icyjnego domyślania się uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym, 
jak i co czują inni, moŜe prowadzić do łatwego wytworzenia się zaŜyło-
ści z nimi albo poczucia wzajemnego zrozumienia. 

Osoby o duŜej inteligencji społecznej łatwo nawiązują stosunki z innymi 
oraz właściwie interpretują reakcje swoje i innych. JeŜeli jednak mamy kłopoty 
ze zrozumieniem własnych uczuć, moŜe to doprowadzić do fałszywego wize-
runku społecznego. 

Umiejętności 
społeczne 
Umiejętność 
wzbudzania w in-
nych poŜądanych 
reakcji 

– Wpływanie na innych – opanowanie metod sku-
tecznego przekonywania; 

– Porozumienie – słuchanie bez uprzedzeń i wysyła-
nie przekonujących komunikatów; 

– Łagodzenie konfliktów – pośredniczenie w spo-
rach i rozwiązywanie ich; 

– Przewodzenie – inspirowanie jednostek i grup lub 
kierowanie nimi; 

– Katalizowanie zmian – inicjowanie zmian i/lub 
kierowanie nimi; 

– Tworzenie więzi – pielęgnowanie stosunków z in-
nymi; 

– Umiejętności zespołowe – organizowanie współ-
działania wszystkich członków grupy dla osiągnię-
cia zbiorowego celu. 
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7.3. Odporność na stres 

W dobie coraz szybszych zmian, zarówno w Ŝyciu zawodowym, jak i pry-
watnym, stres jest nieodłącznym towarzyszem Ŝycia kaŜdego człowieka. Dopóki 
stres działa mobilizująco, nie jest niczym złym. Natomiast gdy na skutek stresu 
pojawiają się problemy emocjonalne, fizyczne, społeczne – sprawa staje się po-
waŜna. 

Stres jest psychofizjologicznym stanem, wywołanym sytuacją trudną (stre-
sorem), który prowadzi do zmian w funkcjonowaniu organizmu. Stan stresu jest 
stanem dynamicznym, rozwijającym się. 

RYSUNEK 7.1. 
Przebieg procesu stresu 
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Źródło: opracowanie własne. 

Mobilizacja – to wzrost intensywności reakcji i większa energia działań; to 
poziom aktywacji (w układzie nerwowym centralnym i obwodowym, pobudze-
nie układu wegetatywnego i hormonalnego), a takŜe wzrost tempa pracy                 
i sprawności działania; wzrost wraŜliwości na bodźce zewnętrzne, koncentracja 
uwagi oraz wzrost tempa uczenia się, myślenie twórcze itp. W tej fazie występu-
je pełna mobilizacja i wykorzystanie potencjalnych moŜliwości jednostki. Reak-
cje emocjonalne są adekwatne do sytuacji, a ich ekspresja w pełni kontrolowana. 

Rozstrojenie – aktywacja nadal rośnie, ale gwałtownie spada poziom wy-
konania czynności, obniŜa się precyzja działań, wzrasta liczba błędów, decyzje 
stają się pochopne, rozwiązania mało kreatywne, występuje pustka w głowie lub 
natłok myśli i działań (chaos), a emocje nasilają się, słabnie ich kontrolowanie. 

Destrukcja – to dalszy wzrost aktywacji. Wzrasta napięcie emocjonalne, 
prowadząc do zaburzenia organizacji działań i ich kontrolowania. Pojawiają się 
istotne trudności w percepcji, zaburzenia pamięci, uwagi i myślenia. Człowiek 
nie jest w stanie sprostać sytuacji. Występują reakcje skrajne: złość stymulująca 
do ataku, agresji; lęk powodujący chęć wycofania się, ucieczka z sytuacji itp. 
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WNIOSEK: W miarę wzrostu pobudzenia wzrasta sprawność działania do 
momentu przekroczenia progu odporności stresowej. Jeśli poziom dalej rośnie, 
sprawność i adekwatność działań spadają. Świadomie obniŜając napięcie ciała 
lub je rozładowując moŜna obniŜyć poziom aktywacji i kontrolować natęŜenie 
stresu.  

Umiejętność radzenia sobie ze stresem to odnajdywanie w Ŝyciu sensu                    
i harmonii. Pozwala to zachować zdrowie, zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. 
Stres wyzwala się wtedy, gdy umysł i ciało reagują na jakąś realną lub wyimagi-
nowaną sytuację. Warto jednak pamiętać, Ŝe to, jak intensywna jest ta reakcja 
lub jak długo trwa, zaleŜy od subiektywnej oceny danej sytuacji, czyli od tego, 
jak bardzo jest ona według danej osoby stresująca czy niebezpieczna. 

Reakcja na stres, zwykle potrzebna i pełniąca ochronną rolę, moŜe stać się 
szkodliwa w dwóch przypadkach: 

– jeśli zbyt często człowiek jest w sytuacji zagroŜenia, 
– jeśli zbyt często umysł takiej osoby postrzega sytuację jako zagraŜającą. 
Do fizycznych symptomów stresu negatywnego naleŜą: zawroty głowy, 

rozszerzone źrenice, napięty kark i ramiona, szybkie i płytkie oddychanie, skur-
cze Ŝołądka, mdłości, pocenie się, suchość w gardle, zaciśnięte gardło, wilgotne, 
zimne dłonie, uginające się kolana itp. 

Natomiast psychiczne symptomy stresu negatywnego związane są z nastę-
pującymi reakcjami: apatia, tłumienie uczuć, zamykanie się w sobie, zapomina-
nie, lęk, napięcie emocjonalne lub nadmierne szukanie odosobnienia, koszmary 
senne, nerwowy śmiech, poczucie niezadowolenia, poirytowanie, draŜliwość, 
słaba koncentracja, częstsze uleganie wypadkom, nadmierna skłonność do pła-
czu, ucieczki lub pobudzenia, tendencja do łatwego wpadania w stany przeraŜe-
nia i lęku. 

Ze stresem wiąŜą się takŜe róŜnego rodzaju choroby psychosomatyczne 
(dające objawy fizyczne, ale mające podłoŜe psychiczne). NaleŜą do nich w 
szczególności: wrzody Ŝołądka lub dwunastnicy, atak serca, wylewy krwi, rak, 
podwyŜszone ciśnienie krwi, bóle głowy, zaburzenia trawienia, mdłości, nad-
mierne pocenie się, reumatyzm, bóle mięśni, bezsenność i inne zaburzenia snu, 
utrata apetytu/nadmierny apetyt, wysypki, alergie, astma, omdlenia, jąkanie się, 
długotrwały lub silny ból pleców, przeziębienia, grypa, infekcje wirusowe i bak-
teryjne, chroniczne zmęczenie itp.  

Skuteczne radzenie sobie ze stresem polega na nadaniu sensu Ŝyciu, odna-
lezieniu harmonii i zachowaniu zdrowia. Mają na to wpływ dwa obszary:  

1. Obszar działania (około 10%) – w tym obszarze warto nauczyć się co 
robić, by lepiej radzić sobie ze stresującymi sytuacjami (m.in. techniki 
antystresowe). 

2. Postawa (około 90%) – w tym obszarze chodzi o ogólne nastawienie do 
świata, które kaŜdy ma w swojej głowie (m.in. inteligencja emocjonal-
na). 

Plan radzenia sobie ze stresem powinien obejmować następujące działania: 
1) identyfikację źródeł stresu w poszczególnych sferach Ŝycia człowieka; 



 

196 

2) sporządzenie planu pozwalającego skutecznie radzić sobie ze stresem 
negatywnym w poszczególnych obszarach; 

3) znalezienie sposobu na przyjęcie pozytywnej postawy wobec Ŝycia; 
4) poznanie sposobów niedopuszczania do powstania stresu oraz technik 

pozbywania się stresu. 
Stres moŜe pojawić się w róŜnych sferach Ŝycia człowieka. Są to obszary 

związane nie tylko z pracą, ale i domem. NaleŜą do nich w szczególności: lu-
dzie, pieniądze, praca, ciało, umysł i czas wolny. Sfery te, mimo iŜ są róŜne, to 
łączą się ze sobą. Inaczej jednak moŜna odczuwać symptomy stresu pochodzą-
cego z róŜnych obszarów, co przedstawia tabela 7.2. 

TABELA 7.2.  
Symptomy stresu a źródła stresu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Boenisch, C.M. Haney, Twój stres, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. 

Warto takŜe zwrócić uwagę na mechanizmy ich powstawania. Jest to istot-
ne takŜe dlatego, Ŝe stres powstający w jednej sferze Ŝycia stopniowo narasta,                
a potem zaczyna przenosić się na inne sfery. Typowymi mechanizmami są: 

Społecznik – osoba udzielająca się w bardzo wielu róŜnych organizacjach                
i stowarzyszeniach, rzadko widuje się z rodziną, Ŝyje z zegarkiem w ręku. 

Pracoholik – osoba, która dzięki determinacji i cięŜkiej pracy odniosła 
sukces zawodowy. Mimo to wciąŜ duŜo pracuje i przynosi pracę do domu. 

Źródło Przykładowe symptomy stresu 

Ludzie 
Samotność, poirytowanie, frustracja, niezrozumienie, przytłoczenie, wy-
czerpanie odpowiedzialnością, bez energii potrzebnej do okazywania 
miłości. 

Pieniądze Bezradność, frustracja, złość. 

Praca Zdenerwowanie, przytłoczenie, odczuwanie presji, brak satysfakcji. 

Ciało 

Napięcie karku i ramion, zimne, wilgotne dłonie, zgrzytanie zębami, bó-
le głowy/migreny, zawroty głowy, zaburzenia Ŝołądkowe, nadmierne 
pocenie się, suchość w gardle, przyspieszone bicie serca, uginające się 
kolana, lęk, nerwowość, nadpobudliwość, gwałtownie zmieniające się 
nastroje, utrata apetytu lub nadmierny apetyt, brak energii, zmęczenie, 
nerwowe zwyczaje: obgryzanie paznokci, pocieranie dłonią karku, ner-
wowe poruszanie stopą lub palcami. 

Umysł 

Dezorientacja i poczucie bezsilności, nieumiejętność podejmowania de-
cyzji, gniew, osamotnienie, strach, apatia, kłopoty z pamięcią, depresja, 
napięcia emocjonalne i nadmierne pobudzenie, koszmary senne, brak sa-
tysfakcji, draŜliwość, słaba koncentracja, silna potrzeba płaczu, chęć 
ucieczki, szukanie odosobnienia, skłonność do nieadekwatnej reakcji na 
bodźce. 

Czas wolny Poczucie winy, dezorientacja, uczucie przytłoczenia, frustracja. 
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Większość wieczorów spędza przy komputerze, mało czasu poświęca rodzinie 
lub jej nie ma. 

Hobbista – zajmuje się tym, co go pasjonuje, przez co zapomina o całym 
świecie. Obawia się, Ŝe róŜne nieprzewidziane okoliczności zewnętrzne mogą 
sprawić, Ŝe będzie miał problemy z uprawianiem swojego hobby w przyszłości. 

PoŜeracz stresu – zajada stres. Je nie dlatego, Ŝe jedzenie sprawia mu przy-
jemność, ale dlatego, Ŝe odczuwa rodzaj nieodpartej skłonności, je z przyzwy-
czajenia, z powodu nudy, lęku, a nawet uzaleŜnienia. SpoŜywa głównie mało-
wartościowe produkty, szybkie, gotowe dania i ma odrazę do wszystkiego, co 
nosi nazwę „zdrowej Ŝywności”. Często pali takŜe papierosy i/lub naduŜywa al-
koholu. Nie smakuje potraw, ale ma skłonność, by traktować jedzenie jako rytu-
ał. 

Zwycięzca – najpierw zaczyna się od hobby (np. bieganie dwa razy w ty-
godniu dla zdrowia), a po jakimś czasie zajęcie to przeradza się w zacięty wy-
ścig, by być najlepszym (np. trenowanie sześć razy w tygodniu, nawet wbrew 
swojej wytrzymałości). 

PRZYKŁAD 7.1. 

Zadanie: 
Sprawdź teraz, na kogo głównie oddziałują stresory (na Ciebie samego, na 
współmałŜonka, współpracownika itp.), kiedy głównie ujawniają się stresory 
(nieustannie, w czasie weekendu, wieczorami) i gdzie występują (w pracy,               
w domu, wśród znajomych itp.). 
Na koniec zastanów się, co mogłoby Ci pomóc. Co chciałbyś/łabyś zrobić ze 
swoim stresem? Te pomysły mogą dotyczyć odpoczynku, asertywności, ak-
tywność fizycznej, nawyków Ŝywieniowych, gospodarowania czasem itp. 
Gdy stresują Cię ludzie: myśl o innych, uśmiechaj się, miej hobby, rozwijaj 
zainteresowania, odnajdź się po rozwodzie/separacji, pozwól sobie na przeŜy-
wanie Ŝałoby, nie siedź przed telewizorem, stań się asertywny, nadaj codzien-
nym czynnościom blasku, ciesz się z posiłków, organizuj narady rodzinne, radź 
sobie z niewłaściwymi zachowaniami dzieci, bądź dobrym rodzicem, zaanga-
Ŝuj dzieci w prace domowe, planuj rodzinne wakacje, chroń dziecko przed 
stresem, pielęgnuj przyjaźnie, „zrób to sam”, gotuj, zrób coś nowego z uko-
chaną osobą. 
Gdy stresują Cię pieniądze: przejmij kontrolę, sporządź plan działania, zano-
tuj to, zarządzaj pieniędzmi kierując się rozumiem, a nie sercem, poproś o zry-
czałtowanie niektórych opłat, zwróć uwagę na rachunki telefoniczne, wybierz 
raczej rekreację, a nie rozrywkę, lepiej kontroluj wydatki – miej dwa konta, 
zauwaŜ znaki ostrzegawcze, „zrób to sam” – jest taniej, kupuj rozsądnie, nie 
unikaj wierzycieli, bądź ostroŜny, gdy łączysz kilka długów w jeden, trzymaj 
rachunki w jednym miejscu, płać rachunki w terminie, najpierw wydawaj na 
potrzeby, potem na zachcianki, zmniejsz dług na karcie kredytowej, zwróć się 
o pomoc, unikaj uzaleŜniania się, spojrzyj na swoją sytuację finansową z dys- 
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7.4. Syndrom wypalenia zawodowego 

Praca jest źródłem zadowolenia, wiąŜe się z poczuciem kompetencji i satys-
fakcji, moŜe być czynnikiem podbudowującym psychiczną i fizyczną kondycję 

tansu, planuj zakupy spoŜywcze, zachowaj rozsądek jedząc poza domem, zre-
zygnuj z samochodu, uwaŜaj na wydatki związane ze słuŜbą zdrowia, oszczę-
dzaj, nie martw się, staraj się być szczęśliwy, szukaj nowych pomysłów na Ŝy-
cie. 
Gdy stresuje Cię praca: pielęgnuj swoje związki, ustal hierarchię waŜności, 
ustal terminy realizacji zadań, przejmij kontrolę, pamiętaj o krótkim relaksie            
w pracy (np. trzy minuty), daj odpocząć umysłowi, spaceruj, unikaj hałasu, 
ustal, kiedy moŜna Ci przerywać, unikaj nadgodzin, organizuj punktualne ze-
brania, nie rozmawiaj przez telefon o niczym, martw się później i nie martw się 
rzeczami, na które nie masz wpływu lub które są niewaŜne, bądź asertywny, 
bądź gotowy na zmianę pracy, wykorzystaj jak najlepiej zmianę pracy, miej 
wolne wieczory, zlikwiduj to, co przeszkadza w pracy, przeciwdziałaj stresowi              
w miejscu pracy. 
Gdy stresuje Cię ciało: rozładuj stres w sposób konstruktywny (krzycz gło-
śno, gdy jedziesz sama autem, posprzątaj, prześpij się), a nie destrukcyjny (wy-
ładowując się na innych lub bijąc zwierzęta), pracuj jako wolontariusz, ćwicz 
(np. uprawiaj boks), odŜywiaj się zdrowo, przystąp do grupy wsparcia, rzuć pa-
lenie, nie przesadzaj z alkoholem, nie uzaleŜniaj się od lekarstw, znajdź sobie 
spokojne miejsce, czerp radość z seksu, Ŝyj harmonijnie, dbaj o stopy, pamiętaj 
o zapachach, znajdź swój rytm, obejmij drzewo, zrelaksuj się, śpij dobrze, sto-
suj feng shui, doceń się, rób przerwy, podbuduj swoje „ego” i uwierz w siebie. 
Gdy stresuje Cię umysł: znajdź w Ŝyciu sens i miej poczucie spełnienia, bądź 
zadowolony z siebie, zacznij medytować, aranŜuj sytuacje, w których czułeś 
się spełniony, pobądź sam z sobą, relaksuj się, zrezygnuj z telewizji, czytaj, 
zmień swoje myśli, podróŜuj, dyskutuj, uprawiaj jogę, przejmij kontrolę, zor-
ganizuj się, szukaj nowych dróg. 
Gdy stresuje Cię czas wolny: znajdź odpowiednią dla siebie formę spędzania 
wolnego czasu, zaplanuj czas wolny, naucz się cieszyć drobnymi sprawami, 
uciekaj w wyobraźni (marzenia, wspomnienia miłych chwil), uciekaj w rze-
czywistości (ciepła kąpiel, czytanie, sauna, słuchanie muzyki, obserwowanie 
ludzi, opieka nad zwierzętami domowymi, pielęgnacja roślin itp.), starannie 
wybieraj programy telewizyjne, miej przyjaciół, nagradzaj siebie, wygospoda-
ruj miejsce do spędzania czasu wolnego, kontroluj swoje ciało, uatrakcyjnij 
przerwy na lunch (klub zdrowia, muzeum, telewizja, przerwa dla urody, sklep 
itp.), czytaj ilustrowane magazyny, spędzaj wolny czas z rodziną. 
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człowieka. W szczególnych przypadkach moŜe stać się jednak źródłem apatii, 
beznadziejności, niezadowolenia z Ŝycia, moŜe powodować poczucie niedosto-
sowania i niekompetencji. Wypalenie zawodowe to kolejna choroba cywiliza-
cyjna, która moŜe dotknąć kaŜdego. Problemem wypalenia zawodowego jest 
efekt  „stopniowej  utraty  złudzeń”, charakterystyczny  dla  osób, które począt-
kowo są pełne dobrych intencji i nadziei, idealistycznie nastawione do swojej 
zawodowej roli. Spodziewają  się, Ŝe ich sukces w pracy da im poczucie egzys-
tencjalnego znaczenia (sensu Ŝycia).  

Wypalenie zawodowe najczęściej opisuje się jako stan wyczerpania ciele-
snego, duchowego lub uczuciowego. Trudno jest określić dokładny początek te-
go procesu. Najczęściej sugeruje się, iŜ proces ten zaczyna się bardzo powoli             
i niezauwaŜalnie, a ujawnia się nagle i z duŜą siłą. Objawy mają ogromny 
wpływ na Ŝycie zawodowe, czas wolny od pracy, relacje ze znajomymi, związki 
partnerskie i funkcjonowanie jednostki w rodzinie. Często towarzyszy im awer-
sja i myśli oraz zachowania ucieczkowe.  

PRZYKŁAD 7.2. 

Gdy Roman F. został wójtem, postanowił dać innym przykład, jak naleŜy 
sprawować ten urząd. Przychodził do pracy punktualnie, nigdy nie wychodził 
jako pierwszy. Od razu postawił sobie bardzo ambitne zadania i zaangaŜował 
w to takŜe innych. Jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy, Roman F. czuł 
się coraz bardziej zmęczony. Natłok obowiązków i ciągłe zmiany uniemoŜli-
wiały mu zaplanowanie czegokolwiek. O urlopie z rodziną nawet juŜ nie my-
ślał. Nie moŜna tego jednak było powiedzieć o jego Ŝonie. Coraz częściej robi-
ła mu wyrzuty, Ŝe zaniedbuje ją i dzieci. Na tym tle coraz częściej zaczęło do-
chodzić do rodzinnych kłótni. Potem to była nawet dobra wymówka, by jesz-
cze więcej czasu spędzać poza domem, na kolejnych słuŜbowych spotkaniach, 
wyjazdach, konferencjach i szkoleniach. Po kolejnych sześciu miesiącach Ro-
man F. zaczął mieć problemy ze snem. Często budził się w nocy i rozmyślał              
o wyzwaniach kolejnego dnia. Gdy sen nie przychodził, następnego dnia poja-
wiały się bóle głowy. Be je zniwelować, Roman F. wspomagał się proszkami 
przeciwbólowymi, a w godzinach wieczornych odreagowywał słuŜbowymi ko-
lacjami zakrapianymi alkoholem. Po pewnym czasie zdał sobie jednak sprawę, 
Ŝe to wszystko zmierza donikąd. Przestał mieć ochotę do dalszej tak wytęŜonej 
pracy. Trudno jednak było o jakikolwiek urlop w natłoku spraw bieŜących. 
Roman F. zupełnie wycofał się z Ŝycia rodzinnego i kontaktów towarzyskich. 
Po powrocie do domu (a były to z reguły późne godziny wieczorne) zamykał 
się w swoim pokoju i zastanawiał się, co ma robić dalej. Zaczął czuć się wy-
czerpany, zniechęcony do pracy i Ŝycia. Koniak wypijany w samotności przed 
snem przestał pomagać, a zaczął być problemem, bo nadmierne ilości alkoholu 
wywoływały poranne bóle głowy i kaca. śycie powoli zaczęło tracić sens.             
A mogło być tak pięknie... 
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Do wypalenia zawodowego dochodzi w wyniku szeregu działań i sytuacji 
stanowiących pewien ciąg zdarzeń: 

STADIUM 1. Przymus ciągłego udowadniania własnej wartości. Chęć wy-
dajnej pracy przekształca się w przymus efektywnego działania z uwagi na 
zbyt duŜe oczekiwania względem własnej osoby. Zmniejsza się gotowość 
do akceptowania własnych ograniczeń i moŜliwości. Kluczowym momen-
tem jest dostrzeŜenie cienkiej granicy między dąŜeniem do efektywnego 
działania a wewnętrznym przymusem własnej efektywności i samodzielne 
ustalenie własnego tempa pracy i tempa Ŝycia. 
STADIUM 2. Wzrost zaangaŜowania w pracę. Nasila się poczucie, Ŝe trze-
ba robić wszystko samemu, by udowodnić własną wartość. Delegowanie 
zadań postrzegane jest jako uciąŜliwe i czasochłonne, a czasami traktowane 
w kategoriach zagroŜenia dla własnej niezbędności. W tym stadium waŜne 
jest ćwiczenie umiejętności delegowania zadań. 
STADIUM 3. Zaniedbywanie własnych potrzeb. Chęć odpręŜenia, przy-
jemnych kontaktów społecznych i temu podobne zaczynają być coraz moc-
niej spychane na dalszy plan, nasila się poczucie, Ŝe w ogóle juŜ nie ma ta-
kich potrzeb, w tym równieŜ potrzeb seksualnych. Nierzadko dochodzi do 
naduŜywania alkoholu, nikotyny, kofeiny, ale równieŜ tabletek nasennych, 
poniewaŜ najpóźniej w tym stadium pojawia się zaburzenie snu.  
STADIUM 4. Zaburzona proporcja między potrzebami wewnętrznymi               
a zewnętrznymi wymogami, tak zwanymi przymusami, skutkuje utratą du-
Ŝej energii, a wreszcie jej wyczerpaniem. Zaczynają pojawiać się niewła-
ściwe zachowania, na przykład niepunktualność, mylenie terminów spotkań 
i tym podobne. W tym stadium waŜne jest to, by nie tłumaczyć niewłaści-
wego zachowania wyłącznie przeciąŜeniem, lecz dostrzegać swój udział                
w nasilającym się procesie utraty energii. 
STADIUM 5. Przewartościowanie. Zmienia się kolejność priorytetów, 
kontakty społeczne postrzegane są jako obciąŜenie, waŜne cele Ŝyciowe są 
przewartościowane. Reaktywowanie wcześniejszych przyjaźni moŜe w tym 
stadium pomóc w cofnięciu dokonanego negatywnego przewartościowy-
wania. 
STADIUM 6. Aby móc dalej Ŝyć, człowiek musi zastosować mechanizm 
wyparcia w konfrontacji z pojawiającymi się problemami. To jedyny spo-
sób, by nadal funkcjonować. Symptomami takiego stanu są: odizolowanie 
się od otaczającego świata, który równieŜ jest przewartościowany, moŜe 
pojawić się cynizm, agresywne deprecjonowanie rzeczywistości, brak cier-
pliwości i nietolerancja. Znacznie teŜ spada efektywność i pojawiają się do-
legliwości fizyczne. Kontakty z innymi osobami cechuje bezradność, brak 
gotowości niesienia pomocy, brak empatii. Począwszy od tego stadium, ko-
nieczna jest juŜ profesjonalna pomoc. 
STADIUM 7. Następuje ostateczne wycofanie się. Kontakty społeczne po-
strzegane są jako wróg. Obecny stan człowieka cechuje brak orientacji, 
utrata perspektyw i nadziei na przyszłość oraz zupełne wyobcowanie. Za-
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stępczego zaspokojenia szuka się często w alkoholu, narkotykach lub le-
kach. Ma się poczucie skrępowania i automatyzacji własnych działań.                
W końcowym efekcie skutkuje to przejściem do stadium 8. 
STADIUM 8. Znaczące zmiany w zachowaniu. Nadal postępuje proces 
izolowania się i wycofywania się z Ŝycia. KaŜdy przejaw zainteresowania 
ze strony otaczającego świata jest interpretowany jako atak. Mogą równieŜ 
pojawić się reakcje paranoidalne. 
STADIUM 9. Utrata poczucia, Ŝe się ma własną osobowość. Pojawienie się 
poczucia, Ŝe nie jest się autonomiczną jednostką, lecz Ŝe funkcjonuje się ra-
czej automatycznie. 
STADIUM 10. Pustka wewnętrzna. Człowiek czuje się wyjałowiony, znie-
chęcony i pusty, co pewien czas doświadcza aktów paniki i reakcji fonicz-
nych, odczuwa lęk przed innymi ludźmi i ludzkimi skupiskami. Niekiedy 
obserwowane są takŜe próby zastępczego zaspokajania potrzeb (np. nad-
mierne objadanie się, naduŜywanie leków, alkoholu itp.). 
STADIUM 11. Ogólny stan determinuje depresja. Rozpacz, wyczerpanie, 
obniŜenie nastroju. Uczucie wewnętrznego bólu występuje naprzemiennie            
z apatią, pojawiają się myśli samobójcze. 
STADIUM 12. Wypalenie pełnoobjawowe. Na plan pierwszy wysuwa się 
całkowite wyczerpanie psychiczne, fizyczne i emocjonalne, duŜa podatność 
na infekcje, ryzyko wystąpienia chorób serca, układu krwionośnego i po-
karmowego. 
By zapobiec dalszemu rozwojowi syndromu wypalenia zawodowego, naj-

później w stadium 7 konieczna jest profesjonalna pomoc, by zapobiec dalszemu 
rozwojowi syndromu.  

Istnieje wiele objawów i sygnałów, które wspólnie tworzą syndrom wypa-
lenia się. Są to: 

– wyczerpanie fizyczne – chroniczne zmęczenie bez widocznej przyczy-
ny; widoczna moŜe być utrata wagi i apetytu; 

– bezsenność; 
– napięcie mięśniowe – róŜnorodne bóle bez wyraźnej przyczyny; 
– migrenowe bóle głowy; 
– zamartwianie się – branie pracy do domu, co powoduje stopniowe zacie-

ranie się róŜnic pomiędzy Ŝyciem zawodowym a prywatnym i zagarnia-
nie tego drugiego; 

– niezdolność do podejmowania decyzji – podjęcie najprostszej decyzji 
wymaga coraz większego wysiłku; 

– poczucie winy za wyniki swojej pracy – obwinianie siebie za stresujący 
charakter pracy; 

– zawalenie pracą – niemoŜność poradzenia sobie z ilością pracy, spadek 
jakości pracy; 

– utrata entuzjazmu – mechaniczne reagowanie na zadania; często poja-
wiająca się nuda, przy czym nudzenie się moŜe być tylko pozorne (to 
raczej stan niemocy do podjęcia działań); 
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– oskarŜanie innych za własne niepowodzenia – niezaleŜnie od tego, czy 
niepowodzenie jest prawdziwe czy nie; 

– niecierpliwość i wybuchy irytacji; 
– utrata zainteresowania innymi – dotyczy to depersonalizacji relacji mię-

dzyludzkich; 
– nieprzyswajanie nowych idei – postawa typu „wszystko juŜ było i oka-

zało się bezsensowne”; 
– uzaleŜnienia – przyjmowanie nadmiernych ilości środków uspokajają-

cych, alkoholu, nikotyny; 
– cynizm. 
To, czy wypalenie nastąpi, zaleŜy od układu wielu czynników osobistych            

i środowiskowych. Jako szczególnie waŜne w budowaniu syndromu wymienia 
się:  

– stawianie sobie wysokich wymagań przy niewielkich moŜliwościach 
wpływu na sytuację;  

– działania niezgodne ze swoimi wartościami, nadmiarowe zachowania 
agresywne lub uległe w róŜnych rolach (dom, praca, sytuacje społecz-
ne);  

– Ŝyczeniowa interpretacja wydarzeń, nadmierna racjonalizacja, defen-
sywna postawa wobec trudności, wyolbrzymianie poraŜek;  

– brak lub mała dbałość o swoje ciało, dietę, ćwiczenia fizyczne, rytm snu, 
relaks i podstawową higienę;  

– perfekcjonizm i nadodpowiedzialność;  
– zaniedbywanie rozwoju zawodowego;  
– brak partnerskich relacji i systemu wsparcia, zaniedbywanie intymności, 

sztywność ról;  
– brak lub słaba organizacja czasu prywatnego i czasu pracy. 
PoniewaŜ nie istnieje złoty środek przeciw wypaleniu zawodowemu, jednak 

moŜna stosować róŜne strategie zwalczania wypalenia, które mogą być dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb i danej sytuacji. Przyczynę wypalenia sta-
nowią jedynie pośrednio warunki pracy, stres, przeciąŜenie. Jednak nie ma uni-
wersalnych recept na radzenie sobie z obciąŜeniami, stresem, pośpiechem i sa-
mym sobą. KaŜdy człowiek posiada inny profil osobowościowy, ukształtowany 
przez otoczenie, wychowanie, kulturę, doświadczenie, wiedzę i nastawienie do 
Ŝycia. W przypadku wypalenia dochodzą do tego jeszcze: niespełnione nadzieje, 
iluzoryczna ocena rzeczywistości i wynikające z tego rozczarowania oraz specy-
ficzne wzorce zachowania. PoniewaŜ kaŜdy człowiek ocenia i przeŜywa sytuacje 
obciąŜające w odmienny sposób, potrzebuje zindywidualizowanych strategii               
i środków, Ŝeby naprawdę skutecznie sobie z nimi poradzić. Jedną z podstawo-
wych koncepcji walki z syndromem wypalenia jest koncepcja przemiany we-
wnętrznej, która składa się z sześciu faz. Koncepcja ta związana jest z mobiliza-
cją do dalszego rozwoju osobowościowego.  

FAZA I – OdciąŜenie. Stworzenie dystansu, wydostanie się ze spirali wy-
palenia, odbudowa zasobów energetycznych, pozyskanie sprzymierzeńców. 
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FAZA II – Odczarowanie. Zaprzestanie negowania problemu, łudzenia 
siebie samego, zaakceptowanie rzeczywistości, rozumienie, doświadczenie, 
odczuwanie. 
FAZA III – Odkrycie. Odzyskanie i rozwój samoświadomości, zmiana 
punktu widzenia, stworzenie nowej rzeczywistości, wizja, misja, koncentra-
cja na własnych celach i wartościach. 
FAZA IV – Decyzja. Przygotowanie zmiany zachowania, akceptacja wła-
snego siebie, bycie autentycznym, zmiana kierunku myślenia, zmiana na-
stawienia i zachowania, obniŜenie poziomu własnych wymagań, zawarcie 
ugody z samym sobą. 
FAZA V – Rozwinięcie. Działanie – przemiana – integracja, rozwój no-
wych strategii, wdroŜenie konkretnych działań, przyjęcie na siebie odpo-
wiedzialności, nauka pierwszych kroków w nowej przestrzeni, stopniowe 
poszerzanie pola własnej aktywności. 
FAZA VI – OdpręŜenie. Świętowanie zmiany, techniki relaksacyjne i me-
dytacja, lekkość, koncentracja, rozluźnienie, bycie radosnym, oddawanie 
się pasjom, poświęcenie czasu samemu sobie, praca we własnym rytmie, 
spoŜytkowanie zmian. 
Wszystkie środki wymagają indywidualnego podejścia. Racjonalne, inte-

lektualne wnioski nie wystarczą, by dokonać prawdziwej i trwałej przemiany.              
Z racjonalnego punktu widzenia wszystkie osoby dotknięte syndromem wypale-
nia uznają konieczność zmiany. Jednak skuteczna przemiana dokonuje się tylko 
wtedy, gdy przeprowadza się ją w absolutnej zgodzie z własnym potencjałem, 
wartościami, wizją Ŝycia i intuicją (wewnętrzną przemianą). Kroki podjęte w ce-
lu zmiany nawyku stawiania sobie zbyt wysokich Ŝądań mogą słuŜyć do odzy-
skania równowagi i harmonijnego połączenia róŜnych aspektów Ŝycia, o czym 
mówi następny rozdział. 

7.5. Harmonia w Ŝyciu przywódcy 

Rozwiązaniem pojawiających się problemów z zakresu stresu, wypalenia 
zawodowego jest dbałość o harmonię w Ŝyciu zawodowym i prywatnym wójtów 
gmin. Pozwala to równowaŜyć odmienne aktywności oraz dostarczać energii 
niezbędnej do codziennych wyzwań zawodowych.  

Odnalezienie harmonii, ustalenie właściwych proporcji między elementami 
Ŝycia, jest jedynym sposobem na odzyskanie w nim radości, a przede wszystkim 
poczucia sensu. Harmonia Ŝyciowa to umiejętność decydowania o kształcie wła-
snego Ŝycia; to równowaga między rodziną, karierą i potrzebą rozwoju osobiste-
go; to zachowanie właściwych proporcji między potrzebą sukcesu a troską             
o związki międzyludzkie, między rzeczami a ludźmi, a takŜe między „posiada-
niem” a „byciem”.  



 

204 

Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacjach zawodowych, które coraz 
częściej zmuszają wójta do pracy w ponadnormatywnym czasie pracy. Co praw-
da, pracoholizm jest chyba jednym z uzaleŜnień, które uzyskują powszechne 
przyzwolenie społeczne, jednak na dłuŜszą metę prowadzi to do wypalenia za-
wodowego lub pojawienia się problemów w relacjach interpersonalnych lub 
psychosomatycznych.  

Dobrym rozwiązaniem moŜe być wprowadzenie do Ŝycia tzw. strategii 
work-life balance (z ang. równowaga praca-Ŝycie). Zakłada ona, Ŝe produktyw-
ność nie jest pochodną czasu spędzanego w pracy, a raczej energii zainwestowa-
nej w nią. A tylko wtedy pracownik moŜe być efektywny i pełen energii, jeśli 
jest wypoczęty i usatysfakcjonowany takŜe z innych obszarów swojego Ŝycia.             
W ramach tej strategii moŜna eksperymentować z nowymi formami pracy dla 
osiągnięcia większej elastyczności, w tym jak, kiedy i gdzie praca jest wykony-
wana. Jest to szczególnie waŜne takŜe dla osób mających problemy z pełną dys-
pozycyjnością, np. pracownice w ciąŜy, osoby posiadające małe dzieci i opieku-
jące się nimi, a takŜe osobami niepełnosprawnymi. Strategia work-life balance 
to równieŜ kreowanie realistycznych celów biznesowych, zorientowanych na 
wyniki pracy, a nie na czas pracy, eliminowanie niepotrzebnej pracy oraz wspie-
ranie pracowników w realizacji ich potrzeb osobistych. 



 

205 

Rozdział 8. Prawne i etyczne aspekty przywództwa 

8.1. Uwagi wprowadzające 

Prawo wyznacza obszar dopuszczalnego działania nie tylko wszystkim 
obywatelom, ale równieŜ urzędom i pracującym w nich urzędnikom. Samorząd 
terytorialny, a w szczególności samorząd gminny, z uwagi na charakter wyko-
nywanych funkcji i bliskość obywatela, któremu ma słuŜyć, odgrywa szczególną 
rolę w procesie budowania praworządności państwa. Funkcjonowanie organiza-
cji, a w szczególności organizacji, jaką jest jednostka samorządowa, opiera się 
na ścisłych regulacjach prawnych.  

Z punktu widzenia analizowanych w podręczniku zagadnień, waŜne jest 
określenie ram prawnych funkcjonowania instytucji, którą jest jednostka samo-
rządu terytorialnego – gmina. Ramy organizacyjno-prawne samorządu teryto-
rialnego w znaczący sposób wpływają na zakres uprawnień podmiotów podej-
mujących decyzję, jak i sam charakter decyzji. 

8.2. Prawne aspekty funkcjonowania administracji  
samorządowej 

Szczególny charakter jednostki samorządu terytorialnego został podkreślo-
ny w aktach międzynarodowych. Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego148 
stanowi, iŜ „samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do 
lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społecz-
ności lokalnej” (art. 2 ust. 1) oraz Ŝe zarówno zasada samorządu lokalnego, jak          
i podstawowe kompetencje władz lokalnych powinny być zapisane w Konstytu-
cji lub ustalone w drodze ustawowej (art. 1 i 3 ust 3)149. Podobne zapisy znalazły 
się w dwóch później powstałych dokumentach uznawanych za podstawowe do-
kumenty dotyczące zasad funkcjonowania administracji samorządowej w Zjed-
noczonej Europie – Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego (EKST) oraz 
Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji (EKDA)150. 

                                                 
148 Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego – uchwalona na 27. Światowym Kongresie Mię-
dzynarodowego Związku Władz Lokalnych w dniach 22-26 września 1985 r. w Rio de Janeiro. 
149 B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 18. 
150 Dokumenty te pod względem prawnym mają charakter umowy międzynarodowej, tym samym 
moc i zakres obowiązywania ich postanowień uzaleŜnione są od ich ratyfikacji przez poszczególne 
państwa członkowskie. 
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Europejski Kodeks Dobrej Administracji jest zbiorem zasad i standardów 
dotyczących funkcjonowania administracji publicznej. W polskim prawodaw-
stwie znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego151 ma na celu ujednolicenie 
zasad funkcjonowania administracji. W EKST podkreślono podstawowe zasady 
ustroju demokratycznego, w tym prawo obywateli do uczestnictwa w kierowa-
niu sprawami publicznymi. Ustalono, Ŝe podstawową formą organizacji Ŝycia 
publicznego jest samorząd terytorialny stanowiący jedną z zasadniczych pod-
staw ustroju demokratycznego. Przyjęto, Ŝe to właśnie na szczeblu lokalnym 
prawo moŜe być realizowane w sposób najbardziej bezpośredni (zasada bezpo-
średniości), a społeczności lokalne wyposaŜone w rzeczywiste uprawnienia 
stwarzają warunki dla skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bli-
skości obywatela. Zaznaczono, Ŝe do budowy Wspólnej Europy w oparciu o za-
sady demokracji i decentralizacji niezbędna jest ochrona i ugruntowanie samo-
rządu terytorialnego, wyposaŜanego w organy decyzyjne ukonstytuowane                
w sposób demokratyczny i korzystające z szerokiej autonomii odnośnie kompe-
tencji, sposobów ich wykonania oraz środków niezbędnych do ich realizacji. 
Strona (państwo ratyfikujące Kartę) zobowiązuje się do uznania za wiąŜące co 
najmniej dwudziestu ustępów zawartych w części I Karty, z których co najmniej 
dziesięć zostanie wybranych spośród następujących ustępów: 

– zagwarantowanie ustawowej lub w miarę moŜliwości konstytucyjnej za-
sady samorządności lokalnej (art. 2); 

– przyjęcie koncepcji samorządu lokalnego oznaczonego jako prawo                
i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do 
kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na wła-
sną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców (art. 3 ust. 1); 

– zapewnienie funkcjonowania organów samorządowych (rad lub zgro-
madzeń), w których skład wchodzą członkowie wybieralni w wyborach 
tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych i które mogą dyspo-
nować organami wykonawczymi im podległymi. Co nie wyklucza moŜ-
liwości odwoływania się do zgromadzeń obywateli, referendum lub kaŜ-
dej innej formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli, jeŜeli ustawa 
dopuszcza takie rozwiązanie (art. 3 ust. 2); 

– podstawowe kompetencje społeczności lokalnej są określone w Konsty-
tucji lub w ustawie. To postanowienie nie wyklucza jednakŜe moŜliwo-
ści przekazania społecznościom lokalnym uprawnień niezbędnych do 
specyficznych zadań, zgodnie z prawem (art. 4 ust. 1); 

– społeczności lokalne mają – w zakresie określonym prawem – pełną 
swobodę działania w kaŜdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich 
kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji innych organów 
władzy (art. 4 ust. 2); 

– kompetencje przyznane społecznościom lokalnym powinny być w zasa-
                                                 
151  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została ratyfikowana przez Polskę w całości              
26 kwietnia 1993 r. i obowiązuje od 1 marca 1994 r. 



 

207 

dzie całkowite i wyłączne, mogą zostać zakwestionowane przez inny or-
gan władzy, centralny lub regionalny, jedynie w zakresie przewidzianym 
prawem (art. 4 ust. 4); 

– kaŜda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga uprzedniego prze-
prowadzenia konsultacji z zainteresowaną społecznością, moŜliwie                 
w drodze referendum, jeśli ustawa na to zezwala (art. 5); 

– status przedstawicieli wybieranych do władz lokalnych powinien za-
pewnić swobodne wykonywanie ich mandatu (art. 7 ust. 1); 

– wszelka kontrola administracyjna działalności społeczności lokalnych 
powinna w zasadzie mieć na celu jedynie zapewnienie przestrzegania 
prawa i zasad konstytucyjnych. Kontrola administracyjna moŜe jednakŜe 
obejmować kontrolę celowości realizowaną przez organ wyŜszego 
szczebla w odniesieniu do zadań, których wykonanie zostało społeczno-
ściom lokalnym delegowane (art. 8 ust. 2); 

– społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospo-
darczej, do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, 
którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywanych swych 
uprawnień (art. 9 ust. 1); 

– wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnej powinna być do-
stosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konstytucję lub 
przez prawo (art. 9 ust. 2); 

– przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych po-
winna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość spo-
łeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą (art. 9 
ust. 3); 

– wykonując swoje uprawnienia, społeczności lokalne mają prawo współ-
pracować z innymi społecznościami lokalnymi oraz zrzeszać się z nimi 
– w granicach określonych prawem – w celu realizacji zadań, które sta-
nowią przedmiot ich wspólnego zainteresowania (art. 10 ust. 1); 

– społeczności lokalne mają prawo do odwołania na drodze sądowej w ce-
lu zapewnienia swobodnego wykonania uprawnień oraz poszanowania 
zasad samorządności lokalnej, przewidzianych w Konstytucji lub              
w prawie wewnętrznym (art. 11). 

EKST oprócz postanowień obligatoryjnych, które muszą być wprowadzone 
do porządku prawnego państwa ratyfikującego, zawiera katalog postanowień fa-
kultatywnych, wśród nich art. 6 Karty, dotyczący dostosowania struktury i środ-
ków administracyjnych do zadań społeczności lokalnych, a statusu pracowników 
samorządowych tak, aby umoŜliwiać zatrudnianie pracowników wysoko wy-
kwalifikowanych, w oparciu o kryterium umiejętności i kompetencji; w tym celu 
naleŜy przewidzieć odpowiednie zasady szkolenia, wynagradzania oraz moŜli-
wości awansu zawodowego. 

Podstawowe zasady i gwarancje wynikające z EKST zostały zapisane                 
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w Rozdziale 
VII „Samorząd Terytorialny” (art. 163-172), w art. 164 Konstytucja stanowi, Ŝe 
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„podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”’, która wykonuje 
wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeŜone dla innych jedno-
stek. Szczegółowe kompetencje, zasady działania organizacyjno-finansowe 
gminy zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Ustawa ta w art. 1 
stanowi, Ŝe mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową 
wyposaŜoną w osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądo-
wej. 

Gmina realizuje zadania własne oraz zlecone przez organy administracji na 
mocy ustaw szczegółowych, jak i umów. Przekazanie nowych zadań własnych 
wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w po-
staci zwiększenia dochodów własnych gminy, dotacji lub subwencji152. Zarówno 
zadania własne, jak i zlecone są zadaniami publicznymi, a gmina wykonuje je               
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Ten publiczny charakter zadań nakłada na gminę bezwzględny 
obowiązek ich realizacji opartej na systemie zamówień publicznych. 

Wypełniając zasady jawności, bezstronności, uczciwej konkurencji w dzia-
łaniu organów gminy w zarządzaniu publicznymi środkami materialno-
finansowymi art. 7 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym, enumeratywnie wy-
mienia zadania własne gminy (zaznaczając w ust. 2, Ŝe ustawy szczególne okre-
ślają, które zadania własne mają charakter obowiązkowy)153. 

Wymienione zadania, w interesie społeczności lokalnej z wykorzystaniem 
własnych zasobów materialnych, finansowych i ludzkich, samorządnie realizują 
wybieralne w wyborach bezpośrednich, równych i tajnych organy gminy, któ-
rymi są;  rada gminy – organ stanowiący i  kontrolny, wójt – organ wykonawczy 

                                                 
152 Dotacje przydziela się na realizację konkretnych zadań, zaś subwencję stanowi dofinansowanie 
całości działalności gminy. Subwencje ogólne w ustalonej przez Ministra Finansów wysokość 
przekazywane są gminom bezpośrednio z budŜetu państwa. Subwencję wyrównawczą otrzymują 
gminy, których wskaźnik podstawowych dochodów przypadających na jednego mieszkańca jest 
niŜszy od wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin. 
153 Zadania własne obejmują, w szczególności, sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólno-
ty dotyczące: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu 
zbiorowego,  ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych 
i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i tury-
styki, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŜarowej  i przeciwpowodziowej, 
w tym wyposaŜenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gmin-
nych obiektów urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki pro-
rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, jak rów-
nieŜ  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
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i jednoosobowy kierownik urzędu gminy – aparat pomocniczy do realizacji 
ustawowych zadań.  

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wój-
ta/burmistrza/prezydenta miasta określają ordynacje wyborcze (art. 11 ust. 2 
Ustawy o samorządzie gminnym). 

Działalność organów gminy jest jawna. Zakres działania rady gminy jest 
toŜsamy z zakresem działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 
ust. 1 Ustawy). W ust. 2 artykułu 18 ustawodawca enumeratywnie wymienia 
kompetencje wyłącznie naleŜące do rady. Wyłączność wymienionych kompe-
tencji polega na tym, Ŝe rada nie moŜe upowaŜnić innego organu do działania             
w tych sprawach. Działania innego organu w sprawach naleŜących do wyłącznej 
kompetencji rady z mocy prawa są niewaŜne. 

Rada gminy pełni funkcje kontrolne działalności wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Organizację wewnętrzną 
oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy, podlegający ogłoszeniu               
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc 
od dnia wyboru (art. 16). 

W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Art. 25 ust. 1 mówi, Ŝe rozwią-
zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Rada 
gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeŜeli podstawą 
rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radne-
go mandatu (ust. 2 art. 25). 

 

PRZYKŁAD 8.1. 

Kowalski jest radnym  gminy X i jednocześnie pracownikiem średniego szcze-
bla w przedsiębiorstwie Y. W związku z częstymi nieobecnościami w pracy, 
wynikającymi z udziału Kowalskiego w pracach  rady, pracodawca (przedsię-
biorca) planuje jego zwolnienie uzasadniając swoją decyzję tym – Ŝe Kowalski 
nie wykonuje właściwie swoich obowiązków.  
Taka decyzja pracodawcy wymaga zgody rady gminy. 

PRZYKŁAD 8.2. 

Kowalski jest radnym  gminy X i jednocześnie pracownikiem średniego szcze-
bla w przedsiębiorstwie Y. W związku z restrukturyzacją zakładu pracy wywo-
łaną głębokim kryzysem finansowym pracodawca planuje zwolnienie 20 pra-
cowników – w tym Kowalskiego.  
Wydaje się, Ŝe w takim wypadku zgoda  rady  gminy na zwolnienie nie jest 
wymagana – bowiem decyzja pracodawcy ma charakter czysto ekonomiczny. 
JednakŜe praktyka jest taka, Ŝe  rady z zasady nie wyraŜają zgody na rozwią-
zanie umowy o pracę z radnym, mimo Ŝe podstawa rozwiązania nie miała 
związku z wykonywaniem mandatu. 
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Art. 25b ustawy wprowadza zakaz łączenia mandatu radnego gminy z man-
datem posła lub senatora, z wykonywaniem funkcji wojewody, wicewojewody             
i członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawa wprowadziła zakaz nawiązywania z radnym stosunku pracy                   
w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat. Nie moŜe on równieŜ pełnić funkcji 
kierownika, jak i zastępcy gminnej jednostki organizacyjnej. Zakaz ten dotyczy 
równieŜ osób wybranych, a zatrudnionych lub pełniących funkcje w jednostce 
organizacyjnej. Osoby te są zobowiązane przed przystąpieniem do wykonania 
mandatu złoŜyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyborów przez właściwy organ wyborczy (art. 24b ust. 1). NiezłoŜenie przez 
radnego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Radny otrzy-
muje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy, na 
okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiące po jego wygaśnięciu (art. 24b).  

Ustawa zakazała wójtom powierzania radnemu gminy, w której uzyskał 
mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d). 
Radni, jak i ich małŜonkowie, nie mogą równieŜ prowadzić działalności gospo-
darczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem 
mienia komunalnego gminy, a takŜe zarządzania taką działalnością, być przed-
stawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności.  

JeŜeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził taką 
działalność, jest zobowiązany do zaprzestania jej prowadzenia w ciągu 3 miesię-
cy od dnia złoŜenia ślubowania. W przypadku radnego wykonującego funkcję 
kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzo-
nej przez gminę w czasie kadencji, termin wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia 
lub utworzenia tej jednostki. Niewypełnienie obowiązku sankcjonuje utratą 
mandatu.  

Radni nie mogą posiadać pakietu większego niŜ 10% udziałów lub akcji                   
w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przed-
siębiorców. 

Radny nie moŜe być równieŜ członkiem władz zarządzających lub kontrol-
nych i rewizyjnych ani pełnomocnikiem spółek handlowych utworzonych przez 
tę jednostkę samorządu terytorialnego. Nie oznacza to jednak zakazu zasiadania 
we władzach spółek utworzonych przez inne jednostki samorządowe. 

PRZYKŁAD 8.3. 

Sytuacja taka będzie miała miejsce np. w przypadku radnych, którzy dzierŜa-
wią od gminy grunty rolne do prowadzenia na nich gospodarstwa rolnego. 
Związek taki nie będzie miał natomiast miejsca w sytuacji, w której radny za-
warł umowę o świadczenie usług na rzecz podmiotu, który działalność gospo-
darczą na mieniu komunalnym prowadzi lub jeŜeli do swej działalności wyko-
rzystuje mienie komunalne ogólnie dostępne (np. świadczenie usług przewo-
zowych po drogach naleŜących do gminy, korzystanie z naleŜących do gminy 
przystanków). 
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Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik 
jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządza-
jącego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne                    
w imieniu wójta są obowiązani do złoŜenia oświadczenia o swoim stanie mająt-
kowym (oświadczenie majątkowe). Jak pokazała praktyka obecnej kadencji or-
ganów gminy, nieterminowe bądź niekompletne złoŜenie wymaganych art. 24h 
oświadczeń majątkowych sankcjonuje wygaśnięciem mandatu lub funkcji wójta 
(prezydenta), a przynajmniej powaŜnym kryzysem politycznym angaŜującym 
Trybunał Konstytucyjny. 

Wójt jest organem gminy wybieralnym, jego kadencja rozpoczyna się                 
w dniu rozpoczęcia kadencji rady lub wyboru przez radę i upływa z dniem 
upływu kadencji rady (art. 26a). Na mocy art. 26a ustawy, wójt w drodze zarzą-
dzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa liczbę 
zastępców, on teŜ wnioskuje do rady gminy o powołanie i odwołanie skarbnika 
gminy, który jest głównym księgowym budŜetu oraz sekretarza gminy (art. 18). 
Wygaśniecie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z od-
wołaniem jego zastępcy lub zastępców (art. 28e).  

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami 
prawa, w szczególności do jego zadań naleŜy: przygotowywanie projektów 
uchwał, określenie sposobu wykonania uchwał, gospodarowanie mieniem ko-
munalnym, wykonanie budŜetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych, kierowanie bieŜącymi sprawami gminy, repre-
zentacja gminy na zewnątrz, wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach                 
z zakresu administracji publicznej (o ile przepisy szczególne nie stanowią ina-
czej (art. 39 ust. 1). Art. 28 nakłada równieŜ na wójta obowiązek złoŜenia dekla-
racji majątkowej. 

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie moŜna łączyć z: funkcją wójta lub je-
go zastępcy w innej gminie, członkostwem w organach jednostek samorządu te-
rytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą, zatrudnieniem 
w administracji rządowej, mandatem posła lub senatora. 

Członkowie rady gminy i wójt to nie jedyne stanowiska pracownicze samo-
rządu terytorialnego. Stanowiska pracownicze moŜna podzielić na siedem grup:  

(a) wójtowie, starostowie i marszałkowie,  
(b) pracownicy inni, zatrudnieni na podstawie wyboru,  
(c) pracownicy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,  
(d) pracownicy na stanowiskach urzędniczych,  

PRZYKŁAD 8.4. 

Własne oświadczenie majątkowe naleŜy złoŜyć najpóźniej 30. dnia od daty 
ślubowania. Z kolei oświadczenie o działalności gospodarczej małŜonka trzeba 
przedstawić w ciągu 30 dni od wyboru. Po wyborach samorządowych w 2007 
roku ta rozbieŜność terminów sprawiała samorządowcom największą trudność. 
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(e) robotnicy publiczni i pracownicy interwencyjni,  
(g) pracownicy na stanowiskach pomocniczych,  
(h) pracownicy obsługi154.  
W przypadku pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, 

w celu zapewnienia wykonywania samorządowej słuŜby publicznej wolnej od 
powiązań biznesowych, towarzyskich, rodzinnych, politycznych, do ustawy               
o pracownikach samorządowych wprowadzono procedurę naboru. Ponadto in-
tencją ustawodawcy było stworzenie ram do zatrudniania w samorządzie osób                
o najwyŜszym poziomie kwalifikacji, fachowości i doświadczenia 155 . Bez-
sprzeczną konsekwencją wprowadzenia przepisów o naborze do ustawy o pra-
cownikach samorządowych stało się ograniczenie prowadzenia swobodnej poli-
tyki kadrowej przez pracodawców samorządowych. Status pracowników samo-
rządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych. Ustawa w swojej treści wypełniła wymogi EKST, która stanowiła, Ŝe 
„status pracowników samorządowych powinien umoŜliwiać zatrudnienie pra-
cowników wysoko wykwalifikowanych, w oparciu o kryterium umiejętności              
i kompetencji; w tym celu naleŜy przewidzieć odpowiednie zasady szkolenia, wy-
nagradzania oraz moŜliwość awansu zawodowego”156.  

Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 24 i 25 do podstawowych 
obowiązków pracownika samorządowego zalicza dbałość o wykonywanie zadań 
publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz 
indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności: przestrzeganie Konsty-
tucji i innych przepisów prawa, wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie 
i bezstronnie, informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostęp-
nianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeŜeli prawo tego nie 
zabrania, dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, zachowanie uprzejmości 
i Ŝyczliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracowni-
kami oraz w kontaktach z obywatelami – zachowanie się z godnością i stałe 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

                                                 
154 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U.01.143.1593),  komentarz, LEX/el. 2008.  
155 J. Borowicz, Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 10, s. 46. 
156 J. Filek, Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego: poradnik dla samorządów, 
Kraków 2004, s. 110. 

PRZYKŁAD 8.5. 

Godność to takie zachowanie, które wskazuje na wysoką rangę pracownika 
samorządowego w hierarchii społecznej i nie podwaŜa zaufania do pracodawcy 
samorządowego. Z obowiązkiem godnego zachowania w miejscu pracy,                  
a zwłaszcza poza nim, koresponduje zakaz wykonywania zajęć, które pozostają 
w sprzeczności z jego obowiązkami. Jednym z nich są zajęcia wymagające 
niegodnego zachowania poza pracą (np. praca w agencji towarzyskiej). 
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NaleŜy podkreślić, iŜ w doktrynie pojawiają się pewne wątpliwości związa-
ne z nałoŜeniem na pracowników samorządowych obowiązku równoczesnego 
przestrzegania interesu państwa i indywidualnych interesów obywateli, bowiem 
bardzo często będą one pozostawały ze sobą w sprzeczności. Któremu obowiąz-
kowi pracownik samorządowy ma dać pierwszeństwo? Problem ten w doktrynie 
uznaje się za nierozwiązywalny. MoŜna tylko sformułować ogólną regułę postę-
powania, zgodnie z którą pracownik samorządowy powinien dać pierwszeństwo 
temu interesowi, który w jego ocenie w największym stopniu w danej sytuacji 
zasługuje na ochronę, o ile wskazówki do rozstrzygnięcia tego konfliktu nie 
tkwią w przepisach odrębnych (np. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.; 
dalej: k.p.a.)157.  

Działania mające na celu ograniczenie zachowań nieetycznych  
i korupcyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego  

W ostatnich latach zarówno parlament, jak i rząd zaktywizowały działania 
legislacyjne ukierunkowane na ograniczenie zjawiska korupcji i zachowań nie-
etycznych w administracji publicznej, zwiększenie przejrzystości, sprawności                
i obiektywizmu w procesie podejmowania decyzji, poprawę poziomu obsługi 
ludności, zagwarantowanie jawności Ŝycia publicznego158. Znajomość uregulo-
wań prawnych stanowi bazę do podejmowania decyzji, a tym samym do sku-
tecznego zarządzania. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe obowiązujące prawo nigdy 
nie będzie w stanie zapewnić tzw. zupełności, co oznacza, Ŝe z uwagi na róŜne 
okoliczności – przedłuŜającą się procedurę jurysdykcyjną czy chociaŜby brak 
zapobiegliwości ustawodawcy, pozostaną w nim luki. Nauka prawa pozwala               
w pewnych sytuacjach na uzupełnianie luk za pomocą wykładni prawa, polega-
jące w duŜym uproszczeniu na zastosowaniu metod logicznych, w celu dopaso-
wania obowiązujących przepisów do stanu faktycznego. Problem pojawia się 
jednak, gdy takie działanie jest nieskuteczne lub nawet niemoŜliwe. JednakŜe               
z najtrudniejszą sytuacją spotykają się urzędnicy wtedy, kiedy prawo (jakiś zapis 
prawny) zdaje się nie być zgodne z zasadami etycznymi, obowiązującymi w da-
nym społeczeństwie. ChociaŜ prawo jest zasadniczo pewnym zinstytucjonalizo-
waniem obowiązujących na danym terenie zasad społecznych, jednak nie zaw-
sze to, co zapisane w prawie, jest jednocześnie etyczne, obszar prawa bowiem 
nie zawsze pokrywa się dokładnie z obszarem etyki, o czym kaŜdy urzędnik po-
winien pamiętać159. 

                                                 
157 A. Rzetecka-Gil, Komentarz…, op. cit.  
158 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 115. 
159 Ibidem, s. 125. 
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Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie moŜe 
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, 
które wykonuje w ramach obowiązków słuŜbowych wywołujących uzasadnione 
podejrzenie o stronniczość lub sprzecznych z obowiązkami wynikającymi               
z ustawy. Działalność taka jest podstawą niezwłocznego rozwiązania stosunku 
pracy. Od strony form zajęć, przepis obejmuje wszelkie postacie aktywności po-
dejmowanej poza pracą u pracodawcy samorządowego160. 

Kolejną gwarancją bezstronnego podejmowania decyzji w trakcie wyko-
nywania zadań, przewidzianą w ustawie, jest obowiązek składania przez pra-
cowników samorządowych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodar-
czej. 

Oświadczenie takie powinno być złoŜone w terminie 30 dni od dnia zatrud-
nienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. NiezłoŜe-

                                                 
160 H. Szewczyk, Ograniczenie prawa do pracy w samorządzie po wejściu w Ŝycie reformy admini-
stracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 11, s. 53. 

PRZYKŁAD 8.6. 

Pracownicy samorządowi są zobligowani do sumiennego i starannego wyko-
nywania poleceń przełoŜonego. JednakŜe pracownikowi samorządowemu nie 
wolno: wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania sta-
nowiłoby przestępstwo, wykroczenie lub groziłoby niepowetowanymi stratami 
(art. 25 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych). 

PRZYKŁAD 8.7. 

JeŜeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie jest niezgodne              
z prawem, pracownik powinien przedstawić przełoŜonemu swoje zastrzeŜenia. 
W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiada-
miając równocześnie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu teryto-
rialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o zastrzeŜeniach. 
Forma przedstawienia zastrzeŜeń przez pracownika jest prawnie obojętna. Mo-
Ŝe być zarówno ustna, jak i pisemna. Wymóg formy pisemnej odnosi się wy-
łącznie do potwierdzenia wykonania polecenia sporządzonego przez przełoŜo-
nego. Wykonanie na skutek pisemnego potwierdzenia polecenia niezgodnego           
z prawem usuwa sprzeczność z prawem postępowania pracownika, jednakŜe 
pracownik samorządowy, który nieświadomie naruszył prawo, wykonując bez-
prawne polecenie przełoŜonego, poniesie odpowiednie konsekwencje. 
Pracownik samorządowy moŜe wskazać konkretny przepis prawa karnego, któ-
rego naruszeniem byłoby wykonanie otrzymanego polecenia albo moŜe twier-
dzić, Ŝe wykonanie polecenia stworzy tego rodzaju stan faktyczny, w którym 
czyjeś mienie dozna straty i strata ta będzie nieodwracalna. 
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nie oświadczenia w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną,                      
a podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu powoduje odpowie-
dzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego161. 

Obiektywizm urzędnika gwarantować powinien obligatoryjny nakaz wyłą-
czenia od udziału w sprawie pracownika organu administracji publicznej oraz 
samego organu w sytuacjach mogących budzić wątpliwości co do ich bezstron-
ności. Zachodzi w następujących sprawach:  

– w których pracownik jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim 
stosunku prawnym, Ŝe wynik sprawy moŜe mieć wpływ na jego prawa 
lub obowiązki,  

– swego małŜonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,  
– osoby związanej z pracownikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli,  
– w której był świadkiem, biegłym albo przedstawicielem jednej ze stron,  
– w której pracownik brał udział w wydawaniu w niŜszej instancji zaskar-

Ŝonej decyzji,  
– z powodu której wszczęto przeciw pracownikowi dochodzenie słuŜbo-

we, postępowanie dyscyplinarne lub karne,  
– w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 

nadrzędności słuŜbowej162.  
Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące 

zwłoki ze względu na interes społeczny lub waŜny interes stron. Bezpośredni 
przełoŜony pracownika jest obowiązany na jego Ŝądanie lub na Ŝądanie strony 
albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, o ile zostanie uprawdo-
podobnione istnienie innych okoliczności wywołujących wątpliwości co do bez-
stronności pracownika163. W przypadku wyłączenia pracownika jego bezpośred-
ni przełoŜony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. Podobne 
regulacje znajdują się w ordynacji podatkowej oraz w ustawie o zamówieniach 
publicznych. 

Odnosząc się do ogólnych zasad obowiązujących jednostki samorządowe 
warto równieŜ zwrócić uwagę na regulacje dotyczące „transparentności” ich 
działań. Szczególny charakter zadań powierzonych samorządowi gminnemu 

                                                 
161 Art. 31 Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.   
162 Kodeks postępowania administracyjnego. 
163 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 122. 

PRZYKŁAD 8.8. 

Pracownik wydziału ochrony środowiska ubiega się o pozwolenie na wycięcie 
drzewa na swojej działce. W tym celu wypełnia stosowny wniosek. Sprawa tra-
fia „zgodnie z rozdzielnikiem” do jego referatu. W takim wypadku pracownik 
ten zobowiązany jest odstąpić od rozpatrywania własnej sprawy. 
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wymaga właściwego informowania o podejmowanych przez niego działaniach. 
Obywatele mają prawo dostępu do informacji, a tym samym moŜliwość uczest-
niczenia w procesie tworzenia prawa miejscowego. Jawność działania organów 
samorządowych odnosi się równieŜ do podejmowania uchwał przez władze 
gminy, powiatu i województwa. Zasada jawności działania organów samorządu 
terytorialnego została poszerzona o prawo dostępu obywatela do informacji pub-
licznej (na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pub-
licznej). Do udostępnienia informacji publicznej zobowiązane są władze pub-
liczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Na mocy tej ustawy 
została utworzona strona główna Biuletynu Informacji Publicznej, a podmioty 
publiczne wymienione w ustawie, w tym organy samorządu terytorialnego, zo-
stały zobowiązane do utworzenia własnych stron i udostępniania na nich treści 
informacji publicznych z zakresu działania danej jednostki samorządu164.  

Atrybut jawności działania organów władzy publicznej jest szczególnie 
mocno wyeksponowany w sferze gospodarki środkami finansowymi samorządu 
terytorialnego. We wszystkich jednostkach samorządu obowiązuje ten sam ka-
non jawności gospodarki finansowej, składający się m.in. z obowiązku debaty 
budŜetowej, obowiązku opublikowania uchwały budŜetowej oraz sprawozdań              
z jej wykonania i przedstawiania do publicznej wiadomości pełnego wykazu 
kwot dotacji celowych udzielanych z budŜetu jednostki samorządu terytorialne-
go. Gwarancje jawności finansów publicznych zawarte są w ustawie o finansach 
publicznych165. 

Pamiętając, Ŝe ustawa o pracownikach samorządowych to nie jedyna regu-
lacja dotycząca ich działań, naleŜy wspomnieć, Ŝe odpowiedzialność pracowni-
ków administracji publicznej moŜe być rozpatrywana na gruncie prawa karnego 
i prawa cywilnego, jak równieŜ moŜe wynikać z pragmatyki słuŜbowej oraz in-
nych aktów normatywnych zawierających przepisy o odpowiedzialności tych 
pracowników. Nieprawidłowe działania funkcjonariuszy administracji publicz-
nej, w tym działania o charakterze korupcyjnym, jako działania bezprawne, na-
ruszające normy naleŜące do róŜnych dziedzin prawa, uruchamiają złoŜony sys-
tem odpowiedzialności. MoŜemy mówić o: odpowiedzialności samego funkcjo-
nariusza za działania korupcyjne i ich skutki (art. 222-231 Kodeksu karnego), 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza osobom trzecim 
(np. działaniem korupcyjnym) – (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP i art. 417-420² 
Kodeksu cywilnego), odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej (art. 108-
113 Kodeksu pracy)166. 

                                                 
164 Ibidem, s. 122. 
165 Ibidem, s. 125.  
166 Ibidem, s. 125. 
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8.3. Etyka w organizacji – rola przywódcy 

Etyka jako nauka filozoficzna jest związana z ethosem rozumianym jako 
„charakter”, z tak rozumianego „charakteru” wypływają obyczaje i to one 
świadczą o nim. W rozwoju moralnym człowieka moŜna wyróŜnić stadia od 
przestrzegania norm, które jest wymuszone przez autorytet lub sankcje, do kie-
rowania się własnymi zasadami moralnymi, wynikającymi z wewnętrznego po-
czucia obowiązku. Jak podkreśla M. Rybak, na początku rozwoju moralnego 
człowiek jest skupiony na sobie, a jego posłuszeństwo wynika ze świadomości 
kary, jaką moŜe ponieść. Następnie działania skupiają się na zdobyciu nagrody, 
bez rozumienia istoty dlaczego to jest dobre, a to nie. Rozwijając się człowiek 
zaczyna być skupiony na innych. Dostosowuje się do oczekiwań innych ludzi 
względem siebie, aby uzyskać pewne nagrody. Następnie człowiek widzi, Ŝe 
powinien przestrzegać praw i obowiązków społecznych, a w społeczeństwie od-
grywać określoną rolę, aby utrzymać je jako całość. Na ostatnim poziomie roz-
woju człowiek jest skupiony na zasadach uniwersalnych – dobru wspólnym. Po-
jawia się niezaleŜność od konkretnych norm społeczeństwa, aŜ do uzyskania 
pełnej dojrzałości moralnej, w której pojawiają się uniwersalne zasady moralne, 
których wybór przez daną osobę powinien stać się wyborem dla kaŜdego               
z osobna. Kiedy człowiek jest juŜ moralnie ukształtowany, ma poczucie obo-
wiązku, Ŝe powinien kierować się wartościami, dokonując sądów i podejmując 
decyzje167.  

RYSUNEK 8.1.  
Źródła kształtowania indywidualnych norm etycznych 

 
Źródło: M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 117. 

                                                 
167 Szerzej M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 113-117. 
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8.3.1. Etyka osobista a etyka biznesu 

Etyka bada zakres ludzkiego działania, które moŜe być skierowane bądź na 
siebie, na własny rozwój, bądź na inne osoby – rodzinę, bliskich, przyjaciół, 
bądź teŜ na rzeczy – wytwarzanie dóbr lub usług. Jeśli te czyny rozwaŜamy pat-
rząc na zasady, wzory, modele czy idee, to wykonujemy ocenę etyczną. Często 
bywa tak, iŜ inaczej oceniamy działania we własnym interesie, a inaczej działa-
nia w interesie innych. Gdy chcemy ocenić odpowiedzialność osobistą, w firmie 
pojawiają się trudności związane z ograniczonym poznaniem podmiotu, jak                 
i słaba zdolność do przewidywania rezultatów podejmowanych działań i podej-
mowanych decyzji168. 

Jeśli człowiek sam widzi siebie w kontekście pełnionych ról i inni równieŜ 
go tak postrzegają, wówczas w kaŜdej z nich jest odpowiedzialny w zakresie 
wskazanym przez te role. JeŜeli zobowiązania powstałe w wyniku pełnienia róŜ-
nych ról zostają we wzajemnym konflikcie, wówczas ustalenie osobistej odpo-
wiedzialności staje się bardzo trudne. Dodatkowo, widzenie człowieka typowe 
dla klasycznej ekonomii jako podporządkowanego firmie doprowadziło do 
ograniczenia postrzegania jego moralnej odpowiedzialności169.  

Stosowanie presji tylko na moralność jednostek, pomijając przy tym fakt, iŜ 
kaŜdy z nas Ŝyje we wnętrzu instytucjonalnych ograniczeń i jest zmuszony do 
podejmowania działania i decyzji biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania 
przedsiębiorstwa, jest nie tylko czymś niesprawiedliwym, ale takŜe niebezpiecz-
nym. Moralność więc powinna być instytucjonalnie zabezpieczona. Chodzi o ta-
kie utworzenie porządku, aby umoŜliwiał i ułatwiał właściwe postępowanie we 
wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Jak pisze M. Rybak: „Musimy 
mieć moralne osoby, jeśli chcemy mieć moralny biznes. Ale to tylko jedna strona 
prawdy. Musimy mieć takŜe rozwiązania instytucjonalne, które wspierają, a nie 
utrudniają moralne postępowanie.”170. 

Zatem wartości realizowane i wyznawane przez menedŜerów i pracowni-
ków organizacji mają podstawy w osobistych przekonaniach wnoszonych do or-
ganizacji i zaczerpniętych z kultury organizacyjnej. Bez względu na róŜnicę              
w spojrzeniu na kulturę organizacyjną, wpływa ona dość silnie na sposób my-
ślenia i zachowania jej członków. Intelektualne ukształtowanie się kaŜdej osoby 
osiągane jest na trzech poziomach171:  

– indywidualnym – odpowiednim dla cech osobowości właściwych kaŜ-
demu człowiekowi; 

– uniwersalnym – wynikającym z cech ludzkiego gatunku, a więc odpo-
wiadającym wszystkim; 

                                                 
168 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Wyd. Centrum Informacji MenadŜera, Warszawa 
1997, s. 12. 
169 M. Rybak, Etyka menedŜera…, op. cit., s. 122. 
170 Ibidem, s. 123. 
171 Ibidem, s. 123. 
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– kolektywnym – jednakowym dla grup społecznych powstających na 
podstawie róŜnych cech przynaleŜności.  

RYSUNEK 8.2.  
Czynniki kształtujące indywidualne wybory etyczne i zachowania  

kadry kierowniczej 

 

 
Źródło: M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. 
PWN, Warszawa 2004, s.124. 

KaŜdy zawód ma swoją specyfikę, charakteryzuje się jakimś rodzajem dzia-
łań, dlatego w etyce tego zawodu potrzebne są reguły określające sposób wyko-
nania tych działań oraz ewentualne zakazy, mające przestrzec pracowników 
przed nieodpowiednim postępowaniem172. 

J. Filek pisze, Ŝe etyka zawodowa „ułatwia wykonywanie określonego za-
wodu, wpływa na jego prestiŜ, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, przyspiesza 
podejmowanie decyzji, daje wskazówki obyczajowe i dotyczące perfekcjonizmu 
zawodowego, zakreśla i uzasadnia granice odstępstwa od norm powszechnych, 
nakazuje w pewnych wypadkach traktować obowiązki ogólnie uznane za nad-
zwyczajne jako podstawowe”. 173 Etyka zawodowa daje pewien rodzaj zabezpie-
czenia moralnego, zwłaszcza w sytuacjach nowych pozwala na szybsze podej-
mowanie właściwych decyzji. Znając etos zawodowy, łatwiej podjąć właściwą 
decyzję w sytuacjach nowych i nieoczekiwanych lub bardzo zagmatwanych.  

Najefektywniej uczymy się etyki od ludzi, których szanujemy i podziwia-
my. Dlatego tak waŜne jest, by ludzie, którzy sprawują nad nami władzę, postę-
powali w sposób etyczny. 

Wyraz „etyka” pochodzi od greckiego wyrazu „ethos”, który oznacza zwy-
czaj, przyzwyczajenie, to co powstaje dzięki przyzwyczajeniom. Był on tłuma-

                                                 
172 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 36.  
173 Ibidem, s. 37.  
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czony na łacińskie słowo mores – obyczaj, rozumiany jako stały sposób postę-
powania. O zwyczaju mówimy umiejscawiając jednostkę w jakiejś zbiorowości. 
Obyczaj zaś to coś zbiorowego, gromadnego, a zarazem uświęconego tradycją, 
co panuje w pewnej zbiorowości, w pewnej grupie, klasie społecznej czy              
w pewnym narodzie174. Patrząc na obyczaje danej zbiorowości, moŜemy oceniać 
je dodatnio bądź ujemnie. Członkowie danej grupy albo się tym obyczajom pod-
dają, albo je odrzucają, bądź wprowadzają nowe. Oznacza to, Ŝe obyczaj nie ma 
raz na zawsze ustalonego charakteru, ale jest to swego rodzaju norma w postę-
powaniu społecznym, która moŜe ulegać modyfikacjom, przekształceniom lub 
moŜe po prostu zaginąć. 

8.3.2. Narzędzia podnoszenia poziomu etycznego instytucji  
publicznej 

Jeśli instytucja publiczna chce uzyskać opinię instytucji sprawnie i etycznie 
działającej, powinna zdecydować się na prowadzenie długofalowej polityki 
etycznej. Pytaniem zasadniczym wydaje się, jak instytucja moŜe kształtować po-
litykę etyczną, a dokładniej jak praktycznie instytucja moŜe wpłynąć na podnie-
sienie swego poziomu etycznego. Jak podaje J. Filek, specjaliści od etyki zawo-
dowej wypracowali kilka podstawowych narzędzi, pozwalających organizacjom 
podnieść swój poziom etyczny, a tym samym wpłynąć na ukształtowanie swego 
wizerunku jako organizacji etycznej. 

Do narzędzi tych naleŜą175: 
– system selekcji i rekrutacji, 
– szkolenie pracowników, 
– przyjęcie strategii działania w zakresie etyki, 
– przywództwo etyczne, 
– budowanie i umacnianie kultury etycznej, 
– kodeksy etyczne, 
– instytucja doradcy do spraw etyki, 
– komitety etyczne, 
– techniki działań indywidualnych. 
Polityka instytucji w zakresie etyki bardzo ściśle wiąŜe się z innym narzę-

dziem, jakim jest przywództwo etyczne. W instytucji publicznej, jak w kaŜdej 
organizacji, inicjatorem podniesienia poziomu etycznego moŜe i powinien być 
ten, kto nią kieruje. Jeśli będzie posiadał odpowiednią charyzmę, moŜe swoim 
przykładem etycznego postępowania zachęcić innych do jego naśladowania. 
Tym, co odróŜnia przywódcę od zwykłego, kompetentnego, profesjonalnego 
menedŜera, jest jego zdolność do stworzenia organizacji, która staje się czynni-
kiem sprawczym samorealizacji i równowagi wewnętrznej dla swych członków. 

                                                 
174  J. Dietel, W. Gacparski  (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 
s. 16. 
175 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 46. 
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Przywództwo etyczne polega na prezentowaniu przez kadrę kierowniczą wła-
ściwego zachowania, które moŜe stać się przykładem dla pozostałych pracowni-
ków176.  

Wyznawane i realizowane przez kierowników wartości moralne oraz ich 
cnoty etyczne są podstawą wyróŜnienia trzech modeli kierowania: niemoralne-
go, amoralnego i moralnego177. 

Kierowanie niemoralne (nieetyczne) to takie, gdzie działania są z gruntu 
niemoralne. Działania i decyzje mają na celu maksymalizację własnych zysków 
i są podejmowane świadomie naruszając etyczne zasady. Często działalność 
menedŜerów jest nie tylko nieetyczna, ale równieŜ nielegalna. Jak podkreśla              
M. Rybak178 „(…) niemoralne kierownictwo nie dba o innych uczestników Ŝycia 
gospodarczego, którzy domagają się uczciwego i sprawiedliwego traktowania. 
Co więcej niemoralne kierownictwo nawet prawo traktuje jako barierę, którą               
w miarę moŜliwości naleŜy omijać, aby osiągnąć to, czego się pragnie (…)”. 

W praktyce spotkać się moŜna z dwoma rodzajami amoralnego zrządzania. 
Pierwszy wiąŜe się z całkowicie świadomym, drugi z nieświadomym amoral-
nym zarządzaniem. 

Całkowicie świadome amoralne zarządzanie ma miejsce wówczas, kiedy to 
kierownictwo nie uwzględnia przy podejmowaniu decyzji aspektów etycznych 
twierdząc, Ŝe działalność gospodarcza znajduje się poza sferą osądów moral-
nych. Przy nieświadomym amoralnym zarządzaniu mamy do czynienia z sytu-
acją, gdzie menedŜerowie nie są w ogóle świadomi faktu, iŜ ich decyzje mają 
etyczny aspekt, a więc mogą wpływać na działania innych osób. Nieświadomie 
amoralnie działający menedŜerowie dąŜąc do osiągnięcia zysku ignorują aspekty 
moralne, które mogłyby zawęzić im pole do podjęcia decyzji. „Jedynym wy-
znacznikiem na ich drodze do osiągnięcia zysku jest prawo i rynek”179. 

Kierowanie moralne to takie, które jest zgodne z etycznym zachowaniem. 
Przyjmuje się, Ŝe „celem moralnego zarządzania jest osiągnięcie zysku z uw-
zględnieniem obowiązującego prawa, norm moralnych i standardów profesjo-
nalnego postępowania”180. 

Na pytanie, dlaczego kierownicy zachowują się etycznie, M. Rybak za                 
L. Kohlbergim odpowiada: „większość z kierowników zachowuje się etycznie, 
aby uniknąć jakiejś kary lub otrzymać nagrodę. Niektórzy z nich są wraŜliwi na 
potrzeby rodziny, przyjaciół i swoich szefów. Inni chcą być dobrymi obywatela-
mi. Niewielu z nich robi to, co uwaŜa za dobre podąŜając za ideałem, który 
uznają za dobry z własnego punktu widzenia, jak i innych ludzi”181. 

Oczywiście samo etyczne postępowanie przełoŜonego nie spowoduje na-
tychmiastowej poprawy zachowania pracowników, jednakŜe daje na nie szansę 

                                                 
176 M. Rybak, Etyka menadŜera…, op. cit., s. 115. 
177 Ibidem, s. 119. 
178 Ibidem, s. 120. 
179 Ibidem, s. 120. 
180 Ibidem, s. 120. 
181 Ibidem, s. 121. 
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w przyszłości. Stosowanie tego narzędzia nie wymaga Ŝadnych nakładów finan-
sowych, co – obok jego motywacyjnego charakteru – jest jego najpowaŜniejszą 
zaletą. O jego słabości decyduje jednak skłonność tkwiąca w naturze kaŜdego              
z nas, skłonność do zapamiętywania na długo czyjegoś nieuczciwego zachowa-
nia, przy stosunkowo „krótkiej pamięci” wobec jego zasług, czy wobec jego 
szczególnie etycznego postępowania. Innymi słowy, na wizerunek etycznego 
przełoŜonego trzeba długo pracować, natomiast na opinię nieuczciwego zarabia 
się bardzo szybko182. 

Z polityką etyczną oraz przywództwem etycznym wiąŜe się bardzo ściśle 
kolejne narzędzie, jakim jest budowanie kultury etycznej. Im akcent na wartości 
etyczne w budowanej kulturze organizacyjnej jest większy, tym silniejsza kultu-
ra etyczna. Wiele polskich urzędów bazuje na kulturze organizacyjnej, będącej 
pozostałością poprzedniego okresu. Mówiąc o kulturze organizacyjnej, jako na-
rzędziu podnoszenia poziomu etycznego instytucji, nie chodzi o jakikolwiek 
sposób prowadzenia działalności, ale o taki sposób organizowania działań po-
dejmowanych przez instytucję, który oparty jest o wartości etyczne, takie jak: 
sprawiedliwość, równość, uczciwość czy teŜ o wartości prakseologiczne, takie 
jak: terminowość, szybkość, dokładność. Kultura organizacyjna to stopień do-
skonałości, sprawności w opanowaniu jakiejś specjalności czy umiejętności183. 

Kolejnym narzędziem podnoszenia poziomu etycznego instytucji są kodek-
sy etyczne. Kodeksy etyczne organizacji wyznaczają ramy odpowiedzialności jej 
organów, wypływających z przyjętych przez firmę zobowiązań w stosunku do 
społeczeństwa. Zobowiązania te zawierają się zazwyczaj w promocji dobra, 
ludzkich praw, korzyści i dobrobytu społecznego, a zabranianiu działań i uzna-
nych za zagraŜające wskazanym wartościom zachowań. Dodatkowo, kodeks wy-
jaśnia obowiązki firmy i jej pracowników w stosunku do innych podmiotów, 
głównie interesariuszy. Kodeks powinien jasno określać, co moŜna zaakcepto-
wać, a co kategorycznie nie mieści się w granicach uczciwego działania. Dzięki 
kodeksowi pracownicy w prostszy sposób ustrzegą się błędu, aniŜeli w przypad-
ku, gdy działają po omacku lub intuicyjnie. W sytuacji prowadzenia negocjacji 
jest jasne, gdzie znajduje się granica przyzwoitego zachowania dla przedsiębior-
stwa, a negocjatorzy wyczuleni na nieetyczne zachowania będą niechętnie 

                                                 
182 J. Filek, Etyczne…,  op. cit., s. 49. 
183 Ibidem, s. 50. 

PRZYKŁAD 8.9. 

Wójt  gminy X w godzinach swego urzędowania zajmuje się nadzorowaniem 
budowy swojego domu, dodatkowo poleca sekretarce, Ŝeby „przedzwoniła” do 
sklepów w celu ustalenia, który z nich ma najlepszą ofertę na pokrycia dacho-
we. Widząc takie zachowanie przełoŜonego pracownicy czują, Ŝe mają „przy-
zwolenie” na załatwianie prywatnych spraw w godzinach urzędowania. 
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wchodzić na ryzykowny grunt184. Do zalet regulacji kodeksowej naleŜy równieŜ 
jasne określenie tego, co obowiązuje i tego, co jest zakazane. W tym znaczeniu 
pozwala ona na większą racjonalność działania organizacji i jej pracowników185.  

Sformalizowanie zasad postępowania oparte na przyjęciu kodeksu etyczne-
go, którym kieruje się przedsiębiorstwo, wspomaga kadrę zarządzającą w pro-
wadzeniu przedsiębiorstwa i staje się pomocnym narzędziem przy postępowaniu 
z pracownikami. Jest pomocne przy podejmowaniu decyzji etycznych oraz jest 
podstawą w rozwiązywaniu konfliktów natury etycznej. Działanie oparte na za-
sadach wyznaczonych przez przedsiębiorstwo jest działaniem pewnym i zdecy-
dowanym. Kodeks etyczny jest równie waŜny dla menedŜerów, jak i pracowni-
ków. Dzięki swoim jednoznacznym i jasno określonym zasadom pozwala na 
jednakowe i równe traktowanie wszystkich pracowników. Określa czynności 
dopuszczalne i bezwzględnie zakazane. SłuŜy równieŜ jako ochrona dla tych, 
którzy przez swoje etyczne zachowanie naraŜają się nie tylko swoim kolegom, 
ale równieŜ przełoŜonym. Niekiedy kodeksy poprzez zawarcie ogólnych zasad               
i procedur postępowania, pomagają w sytuacjach niepewności co do interpretacji 
niektórych obowiązków. Zawierają równieŜ informacje o karach za niestosowa-
nie się do zaleceń kodeksu i w rezultacie motywują do zachowań etycznych. Je-
Ŝeli przedsiębiorstwo będzie stosować się do swojego kodeksu etycznego, bę-
dzie bardziej wiarygodne w oczach swoich parterów gospodarczych, a takŜe 
moŜe zyskać Ŝyczliwość środowiska, w którym funkcjonuje, co przełoŜyć się 
moŜe na osiągane wyniki186. 

Nie moŜna nie wspomnieć tutaj o negatywnych stronach kodeksów etycz-
nych. WyraŜane są przekonania, iŜ zachęcają one do moralnego minimalizmu, 
czyli do działania kierującego się zasadą co nie jest zabronione, to jest dozwolo-
ne. Zarzuty tego typu wynikają między innymi stąd, Ŝe nierzadko kładzie się                
w nich wyłącznie nacisk na uczciwość pracowników oraz ich oddanie wobec or-
ganizacji, natomiast w znacznie mniejszym stopniu zwraca się uwagę na obo-
wiązki przedsiębiorstwa. Następną wadą jest to, iŜ kodeksy formułowane są na 
wzór dokumentów prawnych, pomijając próby uzasadnienia przyjętych wartości, 
form i reguł postępowania. Niedokładność zawartych w nich postulatów jest ko-
lejnym niedociągnięciem kodeksów. Sformułowania w nich zawarte popierają 
takie ogólne wartości, jak doskonalenie gospodarczego systemu, dobro wspólne 
czy ochrona środowiska, co do których nie ma wątpliwości, a przez to uznawane 
są za banalne, nie wnosząc przy tym Ŝadnej siły motywacyjnej. Aby kodeks był 
skuteczny, powinny zostać spełnione następujące warunki187:  

– stworzenie kodeksu winno być poprzedzone długim okresem konsulta-
cji, badań i dyskusji, przez wszystkich tych, których kodeks ma doty-
czyć;  

                                                 
184 M. Rybak, Etyka menadŜera…, op. cit., s. 139. 
185 G. Szulczewski, Etyka w biznesie. O moŜliwościach i barierach stosowania kategorii etycznych 
do zarządzania, SGH,  Warszawa, s. 1. 
186 M. Rybak,  Etyka  menadŜera…, op. cit., s. 140. 
187 Ibidem, s. 140. 
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– kodeks nie moŜe zostać narzucony przez zarząd, powinien natomiast być 
traktowany jako własność kaŜdego, kto miał na niego jakikolwiek 
wpływ; 

– wprowadzenie kodeksu powinno zostać poprzedzone programem szko-
lenia i rozwoju załogi. 

8.3.3. Kodeksy etyczne jednostek samorządu terytorialnego 

Regulacja pewnych standardów zachowań pracowników administracji sa-
morządowej została wprowadzona Ustawą o pracownikach samorządowych 
(rozdział III Ustawy), dodatkowo samorządy same przystąpiły do tworzenia 
własnych kodeksów etycznych, wzorując się najczęściej na Kodeksie Etyki 
SłuŜby Cywilnej. W większości powstałych w Polsce kodeksach pracowników 
jednostek samorządowych zawarty został katalog standardów zachowań etycz-
nych, które wprowadzają pewne zasady zachowania oraz postępowania pracow-
ników samorządu.  

J. Filek uwaŜa, Ŝe w przypadku pracowników samorządowych kodeksy 
etyczne pełnią dwie funkcje: doradczą oraz kontrolną. Doprowadzają do harmo-
nizacji postępowania oraz pomagają w realizacji głównego celu administracji, 
jakim jest realizacja dobra wspólnego. Oceniając kodeksy etyki urzędniczej 
ustanowione dla poszczególnych gmin zauwaŜyć moŜna, Ŝe opierają się one na 
wspólnych podstawowych zasadach.  

Pierwszą z nich jest zasada profesjonalizmu (kompetencji) – oznaczająca 
stały rozwój wiedzy zawodowej, znajomość prawa i stanów faktycznych spraw, 
gotowość do współpracy ze zwierzchnikami i ekspertami, uzasadnianie wła-
snych decyzji i sposobu postępowania, dbałość o jakość merytoryczną swej pra-
cy i dobre stosunki międzyludzkie, dąŜenie do rzeczowego uwzględniania roz-
bieŜnych opinii, zapobieganie napięciom w pracy i przestrzeganie zasad po-
prawnego zachowania188. 

Drugą grupą zasad jest zasada słuŜby publicznej (tzw. zasada interesu pu-
blicznego albo lojalności) i neutralności politycznej. Podkreśla ona słuŜebność 
władzy w stosunku do praw obywateli, przedkładania dobra publicznego nad in-
teresy własne. Bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne, obiek-
tywizm porad i opinii udzielanych zwierzchnikom, unikanie aktywności poli-
tycznej, eliminowanie wpływów politycznych na rekrutację i awanse w słuŜbie 
cywilnej.  

Kolejne zasady to: zasada rzetelności – postulująca sumienność, wnikli-
wość, rozwaŜność, równieŜ odpowiedzialność przy wykonywaniu obowiązków; 
zasady bezstronności i unikania konfliktu interesów – stanowiące gwarancje roz-
strzygania spraw przez urzędników na podstawie znajomości przepisów prawa               
i prawdy obiektywnej; zasada zaufania obywateli do urzędników i urzędników 
do obywateli, gdzie zaufanie moŜe być rozwijane i utrwalane głównie na pod-

                                                 
188 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 113. 
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stawie wysokiego morale zarówno urzędników, jak i obywateli; zasada jawności 
i zasada poufności – określają celowość utrzymywania w tajemnicy niektórych 
informacji, pozostających w gestii urzędników, dotyczy zakresów udostępniania 
albo ograniczania informacji o sprawach prowadzonych przez urzędników. 

Większość powstających kodeksów etycznych pracowników samorządo-
wych składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to określenie misji pracowni-
ków, drugą część stanową zapisy o charakterze szczegółowym. 

8.4. Patologia w organizacji 

Przyjmuje się, Ŝe patologia organizacji jest względnie trwałą niesprawno-
ścią organizacji, która powoduje marnotrawstwo przekraczające granice spo-
łecznej tolerancji189. 

Zdaniem Z. Chmala „patologia kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach to 
takie działania, które z załoŜenia, świadomie i celowo są szkodliwe, czyli więcej 
niŜ dysfunkcjonalne dla kierowanych, natomiast przynoszą nieuzasadnione ko-

                                                 
189 W. KieŜun, Sprawne Zarządzanie Organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997,               
s. 375. 

PRZYKŁAD 8.10. 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SOKOŁY 
 

Urząd Gminy Sokoły tworzą kompetentni, sprawnie działający urzędnicy samorządowi. 
SłuŜymy mieszkańcom i przedsiębiorcom naszej gminy. Jesteśmy po to, by wspierać 
działania organów samorządowych gminy w realizacji jej zadań. NajwaŜniejsze dla 

nas jest zadowolenie i satysfakcja interesantów w kontakcie z Urzędem. Stosujemy sku-
teczne metody komunikowania się z mieszkańcami. Wszystkich obsługujemy w sposób 

profesjonalny, Ŝyczliwy, jesteśmy pomocni w załatwieniu spraw. 

Misja Pracowników Urzędu Gminy Sokoły 
 

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracow-
nikom samorządowym Urzędu Gminy Sokoły, wyraŜone w art. 15, 16 i 18 ustawy         
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1593 z późniejszymi zmianami) oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji                
w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Sokoły oparty 
na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, 
godności i lojalności.  

Pracownicy Urzędu Gminy Sokoły  
http://sokoly.podlaskie.pl/dzial/276/278/. 
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rzyści kierującym”190. Patologie organizacji stanową przedmiot zainteresowania 
wielu dziedzin nauki, w tym nauk prawnych i nauk o zarządzaniu. 

Objawy patologii organizacji moŜna zazwyczaj łatwo zauwaŜyć – poprzez 
objawy finansowe, kłopoty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Drugą 
grupą objawów patologicznych występujących w zachowaniu kierownictwa są 
łatwo dostrzegalne patologie, ujawniające się w sferze wartości, ograniczenia 
poznawcze, ograniczenia osobowościowe. Trzecia grupa to patologie w zakresie 
nieprawidłowości operacji procesów, przejawiające się wadliwym funkcjonowa-
niem procesów. Czwarta sfera to patogenne oddziaływanie środowiska organi-
zacji191. 

Najprostszym wytłumaczeniem dla działań patologicznych w organizacji 
jest załoŜenie, Ŝe człowiek próbuje zapewnić najlepsze warunki Ŝycia sobie                      
i swojej rodzinie, dąŜąc do równowagi pomiędzy „ja” i „oni”, pomiędzy „szczę-
ściem moim” a „zadowoleniem organizacji”, do której przynaleŜy. Z drugiej 
jednak strony w ramach altruizmu i lojalności wobec grupy człowiek próbuje 
neutralizować konflikty (gdy mu się to nie udaje, pojawiają się zachowania neu-
rotyczne), a na dłuŜszą metę najbardziej liczą się interesy grupy socjoekono-
micznej. 

Analiza organizacji, jaką jest administracja publiczna, pozwala, zdaniem 
KieŜuna, na wysnucie wniosku, Ŝe istnieje pewna specyfika patologii tej organi-
zacji. KieŜun mówi o Czterech Jeźdźcach Apokalipsy Administracji:  

– gigantomania (nadmierny rozrost komórek organizacyjnych, stanowisk 
kierowniczych i zatrudnienia); 

– luksusomania (komfortowy wystrój budynków, bogactwo oprawy repre-
zentacyjnej itd.); 

– korupcja – która bierze swoje źródło w „kapitalizmie urzędniczym”, 
opartym o regułę: urzędnik + gospodarka = korupcja; 

– arogancja władzy przejawiająca się w pogardliwym i obraŜającym sto-
sunku władzy do władanych osób i organizacji. 

8.4.1. Korupcja 

Korupcja jest patologią społeczną, czyli takim zachowaniem instytucji czy 
teŜ jakiegoś elementu systemu społecznego, który stoi w sprzeczności ze świa-
topoglądem i systemem wartości akceptowanymi w danej społeczności. Za ko-
rupcję uznaje się: łapówkarstwo – przyjęcie łapówki (sprzedajność), łapownic-
two bierne, danie łapówki (przekupstwo), łapownictwo czynne pośredniczenie                
w łapówkarstwie, sprowokowanie łapówki, opłacany protekcjonizm, nepotyzm, 
defraudację pieniędzy publicznych. 

                                                 
190 Z. Chmal, Patologie kierowania ludzkimi w czasie zmian systemu, [w:] Z. Janowska, J. Cewiń-
ska, K. Wojtczak, Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005,                    
s. 9. 
191 W. KieŜun, Sprawne..., op. cit., s. 376. 
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Zjawisko korupcji moŜna rozpatrywać z punktu widzenia etyki, jednakŜe 
jeŜeli dotyczy funkcjonariuszy państwowych – moŜe być równieŜ przestęp-
stwem. Kodeks karny w rozdziale XXIX (art. 222-231) zawiera regulacje odpo-
wiedzialności za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego. Przeprowadzona w 2003 r. nowelizacja Kodeksu 
karnego 192  wprowadziła zmiany umoŜliwiające skuteczniejsze, bardziej efek-
tywne zwalczanie przestępczości korupcyjnej. 

Celem nowelizacji było poszerzenie zakresu penalizacji korupcji na działa-
nia, które dotychczas nie były nią objęte (m.in. korupcja w sektorze gospodar-
czym), wprowadzenie mechanizmów łamiących solidarność przestępczą biorą-
cych i dających korzyści majątkowe lub osobiste, a takŜe dokonanie korekty 
mechanizmów pozwalających na pozbawienie sprawców przestępstw korupcyj-
nych osiągniętych korzyści193. Wypada podkreślić, Ŝe sprzedajność i przekup-
stwo godzą w zasady bezstronności i jednakowego traktowania obywateli oraz            
w prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorial-
nego. Przedmiotem ochrony w obu przypadkach jest bezinteresowność osób 
pełniących funkcje publiczne oraz zaufanie społeczne do rzetelności działań in-
stytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych                          
w państwach obcych i organizacjach międzynarodowych194. 

Przepisy art. 228-230 Kodeksu karnego określają znamiona przestępstw ko-
rupcyjnych. 

Przestępstwo łapownictwa popełnia ten, kto w związku z pełnieniem funk-
cji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub 
takiej korzyści Ŝąda (łapownictwo bierne art. 228 k.k.), oraz ten, kto udziela lub 
obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję pu-
bliczną (łapownictwo czynne art. 229 k.k.). Przedmiotem ochrony w tych prze-
pisach jest zaufanie do działalności instytucji państwowych i samorządowych. 
Przez korzyść majątkową naleŜy rozumieć kaŜde dobro, które jest w stanie za-
spokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Przyj-
muje się, Ŝe korzyścią majątkową moŜe być nie tylko przyrost majątku, ale                     
i wszystkie korzystne umowy, np. poŜyczka udzielona na korzystnych warun-
kach. Korzyść osobista natomiast jest świadczeniem o charakterze niemajątko-
wym polepszającym sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, 
odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu). 

                                                 
192 Z dniem 1 lipca 2003 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061). 
193 J. Filek, Etyczne…, op. cit., s. 118. 
194 http://www.prokuratura.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:korupcja 
-w-polskim-prawie-karnym&catid=15:obywatelska-karta-antykorupcyjna&Itemid=44. 
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Ustawodawca wprowadził w art. 229 k.k. nową normę prawną przewidują-
cą odstąpienie od wymierzenia kary wobec sprawcy łapownictwa czynnego,                 
w przypadku gdy korzyść majątkowa lub osobista zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany 
do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, 
zanim organ ten dowiedział się o nim (art. 229 § 6 k.k.). Przyjęte rozwiązanie 
ma na celu złamanie solidarności przestępczej biorcy i dawcy korzyści mająt-
kowej lub osobistej.  

Przestępstwo płatnej protekcji, powoływania się na wpływy (art. 230 k.k.) 
polega na powoływaniu się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, 
organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce orga-
nizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywoływaniu przekonania 
innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów                  
i w związku z tym podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu sprawy w za-
mian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Przestępstwo to po-
lega na podjęciu się przez sprawcę załatwienia sprawy w zamian za korzyść ma-
jątkową lub osobistą, przy czym sprawca powołuje się na wpływy w określonym 
kręgu podmiotów albo wywołuje przekonanie u udzielającego korzyści lub 
utwierdza go w przekonaniu o istnieniu takich wpływów. Wpływy, na które po-
wołuje się sprawca, nie muszą być jego własnymi wpływami. Liczą się takŜe 
wpływy cudze, np. wpływy krewnego, który według zapewnień sprawcy bądź 
stwarzanych przez niego pozorów jest w stanie załatwić sprawę, gdyŜ pracuje               
w instytucjach wymienionych w przytoczonym wyŜej przepisie195. 

                                                 
195 http://www.prokuratura.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:korupcja 
-w-polskim-prawie-karnym&catid=15:obywatelska-karta-antykorupcyjna&Itemid=44. 

PRZYKŁAD 8.11. 

Kowalski w rozmowie z urzędnikiem, wiedząc, Ŝe ma on problemy finansowe 
sugeruje, Ŝe się „odwdzięczy” i załatwi mu na preferencyjnych warunkach kre-
dyt w banku, jeŜeli zostanie szybko zmieniony plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy, tak aby na naleŜących do niego terenach rekreacyjnych 
mógł powstać supermarket.  
Godząc się na warunki Kowalskiego urzędnik popełnia przestępstwo łapownic-
twa biernego. 
Kowalskiemu moŜna przypisać – przestępstwo łapownictwa czynnego. 

PRZYKŁAD 8.12. 

X nie mogąc załatwić sprawy w urzędzie, w rozmowie z Y dowiaduje się, Ŝe Y 
ma w urzędzie „swoich ludzi” i moŜe pomoc w „przepchnięciu dokumentów”. 
Za tę przysługę Y Ŝąda 1000 zł.  
W tym wypadku Y – popełnia przestępstwo płatnej protekcji. 
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8.4.2. Patologie wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy 

Oprócz przejawów korupcji, formą patologii w organizacji jest równieŜ na-
ruszanie praw pracowniczych wynikających z prawa pracy. NaleŜy podkreślić, 
Ŝe w przypadku pracowników samorządowych podstawa nawiązania stosunku 
pracy moŜe być inna niŜ w przypadku „zwykłych pracowników”, ale jeśli od-
bywa się na mocy innych regulacji prawych (patrz uwagi w rozdziale 8.2.), to 
jednak w sprawach nie uregulowanych odrębnie równieŜ do tych pracowników 
stosuje się przepisy prawa pracy.  

Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy, tj. stosunki społeczne, w ra-
mach których wykonywana jest praca przez jeden podmiot na rzecz drugiego, 
odpowiadające kryteriom określonym w Kodeksie pracy. Normatywne zasady 
prawa pracy wynikają z dwóch źródeł Konstytucji i prawa pracy. Wprost wyar-
tykułowane w tych dwóch aktach normatywnych zasady to: 

– zasada wolności pracy – zasada swobody nawiązywania stosunku pracy 
(art. 65 Konstytucji i art. 11 k.p.). 

– zasada poszanowania godności pracownika (art. 30 Konstytucji i art. 11¹ 
k.p.). 

– zasada równego traktowania pracowników (art. 32 ust. 1 Konstytucji art. 
11² k.p.). 

– zasada niedyskryminacji pracowników (art. 32 ust. 2 Konstytucji i art. 
11³ k.p.). 

– prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę (art. 13 k.p.). 
– prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 

Konstytucji, art. 15 k.p.). 
– obowiązek pracodawcy zaspokajania bytowych, socjalnych i kultural-

nych potrzeb pracowników (art. 16 k.p.). 
– obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych (art. 17 k.p.). 
W drodze wykładni (wnioskowania) przepisów prawa pracy moŜna wy-

wnioskować dodatkowe reguły. Są to: ochrona trwałości stosunku pracy; ochro-
na wynagrodzenia pracowniczego; ograniczona odpowiedzialność materialna 
pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy nieumyślnie. 

Choć naruszanie kaŜdej z wymienionych zasad jest zachowaniem patolo-
gicznym, to omawiając tematykę przywództwa i zarządzania ludźmi na szcze-
gólną uwagę zasługuje problematyka związana z poszanowaniem przez praco-
dawcę godności i innych praw pracowniczych, zasadą równego traktowania                
i zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. 

Zasada poszanowania przez pracodawcę godności i innych praw osobistych 
pracownika uregulowana jest w art. 30 Konstytucji, który stanowi: „przyrodzona 
i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka                    
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych”. W myśl art. 111 k.p. pracodawca jest obowiązany sza-
nować godność i inne dobra osobiste pracownika. Czym zatem jest „poszanowa-
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nie godności”? Przyjmuje się, Ŝe poszanowanie oznacza co najmniej nieczynie-
nie niczego, co godzi w tę godność. Pracodawca naruszający zasadę poszanowa-
nia godności nie musi się odznaczać jakimś szczególnym wyrachowaniem bądź 
złośliwością, bowiem przyjmuje się, Ŝe mogą być to czyny, których mogłaby się 
wobec danej jednostki dopuścić równieŜ kaŜda osoba trzecia, np. przez obraźli-
we słowo czy gest. Wśród czynności naruszających godność moŜna wyróŜnić 
czynności pracodawcy stanowiące wykonywanie przez niego uprawnień kie-
rowniczych ze stosunku pracy, jeŜeli są dokonywane sprzecznie z prawem lub                
z zasadami współŜycia społecznego (wydawanie pracownikowi poleceń w treści 
lub w formie upokarzających go, formułowanie nieuzasadnionych, niesprawie-
dliwych, negatywnych, a zwłaszcza obraźliwych ocen jego pracy, kwalifikacji, 
umiejętności lub cech charakteru, nakładanie niezasłuŜonych kar porządko-
wych). 

W Kodeksie pracy brak jest wprost określonej sankcji przeciwko praco-
dawcy za naruszenie obowiązku poszanowania godności pracownika. Jedynie                
z art. 55§11 k.p. wynika, iŜ w sytuacji, gdy naruszenie godności pracownika jest 
na tyle powaŜne, Ŝe moŜe być uznane za cięŜkie naruszenie obowiązku praco-
dawcy, pracownik moŜe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia oraz za-
Ŝądać od pracodawcy stosownego odszkodowania. Ponadto pracownik moŜe po-
szukiwać ochrony godności i innych „dóbr osobistych”, naruszonych przez pra-
codawcę, w przepisach art. 23 i 24 k.c.  

Zasada równego traktowania pracowników ma swoją podstawę w art. 32 
ust. 1 i art. 33 Konstytucji oraz art. 11² k.p. Z przepisów tych wynika, Ŝe pra-
cownicy powinni mieć równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich 
samych obowiązków. W art. 33 Konstytucji oraz art. 11² k.p. w sposób szcze-
gólny podkreślono konieczność równego traktowania pracy kobiet i męŜ-
czyzn196.  

Komplementarną zasadą w stosunku do zasady równego traktowania jest 
zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy (art. 32 ust. 2 Konstytucji oraz 
art. 11³ k.p.). Zasada ta sprowadza się do: 

– zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu: bezpośredniej i po-
średniej;  

                                                 
196 Kwestia ta w ostatnich latach przyciąga uwagę społeczności międzynarodowej, co znalazło 
swój wyraz w licznych dokumentach, z których najwaŜniejszym pozostaje ratyfikowana przez 
Polskę w 1980 roku Konwencja ONZ z 1979 roku w sprawie Likwidacji Dyskryminacji Kobiet 
(Dz.U.1982 r. Nr 10, poz. 71). 

PRZYKŁAD 8.13. 

Wójt w rozmowie z zastępcą, zdenerwowany brakiem efektów w komórce 
zajmującej się pozyskiwaniem funduszy ze środków UE stwierdza –„PrzecieŜ 
tam pracują sami idioci… a tego durnia Kowalskiego trzeba by było zwolnić”. 
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– zakazu jakiegokolwiek ograniczania uprawnień pracowniczych; 
– zakazu zwiększania obowiązków lub pogarszania warunków wykony-

wania pracy z uwagi na właściwości osobiste człowieka nie mające cha-
rakteru kwalifikacji pracowniczych (płeć, wiek, niepełnosprawność, ra-
sę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność (brak 
przynaleŜności) do związków zawodowych, pochodzenie etniczne, wy-
znanie oraz orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nie-
określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.  

W wymiarze praktycznym nauka prawa wyróŜnia następujące rodzaje dys-
kryminacji: 

– dyskryminacja bezpośrednia (art. 18³a par. 3 k.p.), 
– dyskryminacja pośrednia (art. 18³a par. 4 k.p.), 
– działania polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady 

równego traktowania w zatrudnieniu, 
– molestowanie (art. 18³a par. 5 k.p.), 
– molestowania seksualne (art. 18³a par. 6 k.p.). 
Z dyskryminacją bezpośrednią (art. 18³a par. 3 k.p.) mamy do czynienia, 

gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn „dyskryminacyjnych” był, jest lub 
mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni 
pracownicy.  

Dyskryminacją pośrednią (art. 18³a par. 4 k.p.) jest zachowanie naruszające 
interesy wszystkich albo znacznej liczby pracowników, gdy na skutek pozornie 
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania, 
występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść 

PRZYKŁAD 8.14. 

Art. 18³a prawa pracy stanowi, Ŝe: „Pracownicy mają prawo do równego trak-
towania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków za-
trudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, w szczególności bez względu na wiek, niepełnosprawność, 
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe ze względu na 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy”. 

PRZYKŁAD 8.15. 

Gmina X poszukując pracownika na stanowisko starszego referenta w komórce 
zajmującej się ochroną środowiska, wśród warunków merytorycznych za-
mieszcza zapis, Ŝe ma to być długowłosa blondynka o niebieskich oczach. 
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wszystkich lub znacznej liczby pracowników naleŜących do grupy wyróŜnionej 
ze względu na jedną lub kilka przyczyn dyskryminacyjnych, jeŜeli dysproporcje 
te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Dyskryminacja 
pośrednia nie dotyczy pojedynczego pracownika. 

 

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie będzie naruszała: odmowa 
zatrudnienia pracownika ze względu na wiek, płeć itp., jeŜeli jest to uzasadnione 
ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodo-
we stawiane pracownikom, np. zatrudnianie wyłącznie męŜczyzn przy pracach 
wymagających znacznego wysiłku fizycznego, jak równieŜ wypowiedzenie pra-
cownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeŜeli jest 
to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników (stosowanie ustawy 
o zwolnieniach grupowych). Pracodawca moŜne równieŜ stosować środki, które 
róŜnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, 
wiek lub niepełnosprawność pracownika. RównieŜ nie jest dyskryminacją usta-
lanie warunków zatrudnienia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania               
i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych — z uwzględnieniem kryterium staŜu pracy. 

PRZYKŁAD 8.16. 

W  gminie X zakłada się, Ŝe tylko męŜczyzna jest w stanie w całości „oddać 
się” powierzonym obowiązkom, bowiem kobiety muszą dzielić czas pomiędzy 
pracę zawodową a dom. Dlatego teŜ pracownice, z uwagi na mniejsze zaanga-
Ŝowanie w spełnianie swoich obowiązków, dostają wynagrodzenie niŜsze                  
o 10% od męŜczyzn zatrudnionych ma równorzędnych stanowiskach. 

PRZYKŁAD 8.17. 

Wójt  gminy podejmuje decyzję, Ŝe na szkolenia mogą być delegowane tylko 
osoby młode. Za jego decyzją stoją względy ekonomiczne, bowiem uznaje, Ŝe 
nie warto inwestować w pracowników w okresie przedemerytalnym. 
Takie zachowanie naleŜy uznać za dyskryminację pośrednią. 

PRZYKŁAD 8.18. 

Dyskryminowaniem nie jest przyjęcie zasady, Ŝe na objęcie wyŜszego stanowi-
ska wymagany jest dłuŜszy staŜ pracy, składanie oferty pracy na dane stanowi-
sko zawierającej wymóg doświadczenia zawodowego. Nie naleŜy uznać za 
dyskryminujące działań pracodawcy podejmowanych przez określony czas, 
zmierzających do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pra-
cowników wyróŜnionych z powodu płci, niepełnosprawności itp., przez 
zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, np. ak-
cje, których celem jest ułatwienie działalności zawodowej kobiet. 
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Kolejnym naruszeniem przepisów prawa pracy jest molestowanie. Przez 
molestowanie naleŜy rozumieć zachowanie, którego celem lub skutkiem jest na-
ruszenie godności lub upokorzenie pracownika (art. l8³a §5 pkt 2 k.p.). Szcze-
gólnym rodzajem molestowania jest molestowanie seksualne (art. 18³a §6 k.p.), 
czyli „kaŜde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odno-
szące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno-
ści lub poniŜenie albo upokorzenie pracownika”. 

Osobnej regulacji w prawie pracy doczekało się zjawisko określane jako 
mobbing (art. 94³ k.p.). Mobbing to patologiczne zjawisko społeczne, spowodo-
wane przez ekstremalne czynniki stresogenne obecne w świecie pracy. Mobbing 
oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane prze-
ciwko pracownikowi polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub za-
straszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniŜoną ocenę przydatności zawo-
dowej, powodujące lub mające na celu poniŜenie lub ośmieszenie pracownika, 
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.  

WaŜną przesłanką w walce z mobbingiem jest fakt, Ŝe to na pracodawcy 
spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, przy czym sprawcą mob-
bingu moŜe być zarówno pracodawca, przełoŜony pracownika, jak i inny pra-
cownik. JednakŜe w ewentualnym postępowaniu sądowym odpowiedzialność 
ponosi pracodawca.  

PRZYKŁAD 8.19. 

Większość osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, Ŝe za molestowanie sek-
sualne moŜna uznać kawały o zabarwieniu seksualnym, wywieszanie kalenda-
rzy przedstawiających kobiece akty, czy nawet zbyt skąpy ubiór w pracy. 

PRZYKŁAD 8.20. 

Zachowaniami noszącymi cechy mobbingu są: nadmierne krytykowanie, kon-
trolowanie, negatywne komentowanie kaŜdego postępowania i kaŜdej decyzji 
pracownika. Ciągłe, nieuzasadnione krytykowanie wykonywanej przez pra-
cownika pracy. PrzeciąŜanie nadmiarem pracy lub wręcz przeciwnie – pozba-
wianie odpowiedzialnych zadań lub przydzielanie zadań poniŜej kompetencji              
i umiejętności, odbieranie prac poleconych wcześniej do wykonania, wydawa-
nie sprzecznych poleceń, zarzucanie wciąŜ nowymi pracami do wykonania              
w terminie, w którym obiektywnie nie da się ich zrealizować, traktowanie 
wszelkich prób obrony pracownika przed atakami jako bezprawnego buntu, 
pomijanie przy awansach, stałe przerywanie wypowiedzi, unikanie przez prze-
łoŜonego rozmów z pracownikiem, rozpowiadanie plotek o pracowniku, np. Ŝe 
leczy się psychiatrycznie, ma problem z alkoholem lub narkotykami. 
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Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, moŜe dochodzić 
od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pienięŜnego za 
doznaną krzywdę. JeŜeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pra-
cę (za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia), ma prawo dochodzić od pra-
codawcy odszkodowania w wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Obydwa roszczenia mogą być dochodzone w jednym procesie. Jednak-
Ŝe udowodnienie, Ŝe mobbing miał miejsce w przypadku danego pracownika 
spoczywa na pracowniku, inaczej niŜ przy dyskryminacji, gdzie to pracodawca 
musi udowodnić, Ŝe wszystkich pracowników traktuje jednakowo (brak dyskry-
minacji). 

8.5. Savoir-vivre menedŜera 

Normy obyczajowe są waŜnym elementem uzupełniającym katalog norm 
funkcjonujących w społeczeństwie. Jak podkreśla E. Pietkiewicz, normy te de-
terminują zachowanie człowieka i dotyczą sposobu bycia, wyglądu zewnętrzne-
go i spoŜywania pokarmów. Choć współczesne społeczeństwo przywiązuje do 
norm obyczajowych coraz mniejszą wagę (moŜna mówić o kontestacji tych re-
guł), to jednak znajomość norm obyczajowych, świadomość ich istnienia ułatwia 
Ŝycie w społeczeństwie. Właściwe zachowanie w odpowiedniej sytuacji jest klu-
czem do sukcesu zarówno towarzyskiego, jak i w wielu wypadkach zawodowe-
go.  

Normy określane jako „bon ton” coraz częściej stosowane są w kontaktach 
zawodowych. Wśród wielu podręczników dobrego zachowania pojawia się co-
raz częściej zagadnienie nazwane etykietą biznesu. Przez etykietę biznesu rozu-
mie się zbiór zasad, właściwych zachowań w Ŝyciu zawodowym i społecznym, 
będących międzynarodowo uznanym systemem kurtuazji i form, który słuŜy 
tworzeniu i utrzymywaniu stosunków międzyludzkich w sytuacjach słuŜbowych, 
dlatego teŜ etykieta biznesowa moŜe w pewnych sytuacja róŜnić się od etykiety 
towarzyskiej. Generalne zasady etyki biznesu w kręgach międzynarodowych 
to197: 

– zasada dostosowania – po przekroczeniu granicy państwa naleŜy się do-
stosować do kultury danego państwa; 

– zasada procedencji (pierwszeństwa) – której podstawą jest ranga i status, 
a nie wiek i płeć; 

– szacunek dla innych – gdzie szacunek zawsze naleŜy okazywać drugiej 
osobie.  

Jak podkreślają psychologowie, pierwsze pięć minut kontaktu z drugim 
człowiekiem jest podstawą do budowania stereotypów dotyczących danej osoby, 

                                                 
197 Szerzej: I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji, Stu-
dio EMKA, Warszawa 2003, s. 85. 
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zatem nienaganny ubiór połączony z elegancją w zachowaniu są istotne z punktu 
widzenia budowy zaufania i moŜliwości dalszej współpracy. W procesie komu-
nikowania się wygląd człowieka wyraŜa zarówno jego samoocenę, jak i stosu-
nek do innych osób198. Dlatego to, jak się zachowujemy, w jaki sposób przed-
stawiamy się, ale równieŜ jak się prezentujemy ma znaczenie.  

W komunikacji 58% informacji przekazujemy kanałem niewerbalnym, 35% 
poprzez intonację, a tylko w 7% słowami. Zasady etykiety mówią jednoznacz-
nie: im mniej gestykulacji, tym łatwiej o dobry wizerunek i tym łatwiej zdobyć 
autorytet. Zdaniem specjalistów od komunikacji niewerbalnej osoba, która robi 
duŜo ruchu i hałasu wokół siebie, która na krześle lub fotelu przybiera postawę 
półleŜącą, która trzyma ręce w kieszeni, zakłada nogę na nogę lub nonszalancko 
opiera się o mebel, przekazuje słuchaczom informację, Ŝe ma kompleksy, czuje 
niską wartość siebie i musi za wszelką cenę sama zwrócić na siebie uwagę, bo 
inaczej nikt tego nie zrobi. Nasze gesty często mówią głośniej niŜ słowa. Aby 
zaś nas słyszano, i co waŜniejsze, słuchano – nie trzeba być głośnym, tylko 
przekonującym. Rezygnując z gestykulacji podczas rozmowy uzyskujemy dobrą 
postawę ciała – będziemy trzymać ręce opuszczone swobodnie wzdłuŜ tułowia, 
mając przy tym prostą postawę i pogodną twarz, a siedząc przyjmujemy pozycję 
w delikatnym rozkroku (dotyczy męŜczyzn), obie stopy nie wykraczają poza ob-
szar wielkości kartki A4, w takim przypadku przekazana kanałem niewerbalnym 
informacja mówi, Ŝe jesteśmy spokojni, godni, pewni siebie i nie czujemy skrę-
powania. To zaś przysporzy nam autorytetu u rozmówcy199. 

Ubiór 

WaŜnym elementem w budowaniu wizerunku jest ubiór. Dobrze ubrany 
człowiek to taki, którego ubiór jest dostosowany do okazji i współgra z jego cha-
rakterem. „Strój dobrze ubranego człowieka charakteryzuje się umiarem w do-
borze kolorów i fasonów, dopasowaniem do figury i typu urody, zharmonizowa-
niem wszystkich elementów od stóp do głów”200 . W kontaktach słuŜbowych 
uŜywany jest tzw. ubiór słuŜbowy. Przy wyborze garderoby zarówno męskiej, 
jak i kobiecej istnieją pewne zasady. Choć zmieniają się one wraz ze zmieniają-
cą się modą, to jednak główne zasady dotyczące ubioru słuŜbowego najkrócej 
moŜna określić jako: konserwatywny, elegancki, skromny, drogi. 

Ubiór męski 

Formalnym strojem biznesowy męŜczyzn jest garnitur. Zasady doboru to: 
jakość wykorzystanego materiału, kolor, krój. Jakość materiału zazwyczaj połą-
czona jest z jego ceną, ale nie warto na tym oszczędzać, ubranie z dobrego mate-
riału posłuŜy dłuŜej niŜ niejeden średniej klasy garnitur. Kolor garnituru ma 

                                                 
198 Ibidem, s. 85. 
199 Ibidem, s. 85. 
200 E. Pietkiewicz, Savoir-vivre dla kaŜdego, Świat KsiąŜki, Warszawa 1997, s. 117. 
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równieŜ ogromne znaczenie – najczęściej uŜywany w kręgach biznesowych jest 
kolor granatowy lub szary w róŜnych odcieniach o kroju dostosowanym do syl-
wetki. Naturalnym dopełnieniem garnituru jest koszula – zawsze niezaleŜnie od 
pogody z długim rękawem. Kolor koszuli – klasycznie biały – jednakŜe obecnie 
przyjmuje się, Ŝe powinien być dopasowany do karnacji osoby. Dlatego teŜ                
w klasycznym stroju biznesowym dopuszcza się koszule w kolorze kości sło-
niowej lub kremowym. Jedynym elementem mogącym wyraŜać osobowość i in-
dywidualny styl to krawat – jednakŜe naleŜy unikać krawatów bardzo wzorzys-
tych (np. w Ŝabki czy myszki). W pewnych sytuacjach, indywidualność moŜe 
podkreślić muszka, którą jednak naleŜy nosić z odpowiednią koszulą. 

Buty powinny być dopasowane do ubioru kolorem (czarny, szary, granato-
wy garnitur – zatem buty czarne) najlepiej skórzane na skórzanej podeszwie. 
Choć moŜna by snuć wywód, ile dziurek na sznurowadło powinno być w kaŜ-
dym z nich (bowiem w literaturze nie ma jednolitych poglądów na ten temat), to 
jednak znowu naleŜy zarekomendować zasadę – buty powinny być zawsze czy-
ste i zadbane. I ostatnia sprawa – skarpetki. Kiedyś uznawano, Ŝe elegancki 
męŜczyzna ma skarpety dobrane do koloru krawata, dziś jednak przyjmuje się, 
Ŝe powinny one być dobierane do koloru butów. Istotną sprawą jest długość 
skarpety – skarpeta powinna być na tyle długa, Ŝe przy siadaniu i ewentualnym 
zakładaniu nogi na nogę nie powinna wystawać goła łydka201.  

Ubiór kobiety 

Ubiór biznesowy kobiety nie jest tak restrykcyjnie określony w protokole, 
jak ubiór męski. Związane jest to z krótszą historią aktywności zawodowej ko-
biet i ustępstwami, które wynikają ze stałego podąŜania za modą. JednakŜe za-
równo specjaliści od bon tonu, jak i wizaŜyści zgodnie twierdzą, Ŝe kobiecy 
ubiór biznesowy równieŜ rządzi się pewnymi zasadami. Podobnie jak w stroju 
męskim, znaczenie ma jakość materiału, z którego jest wykonany, dobranie do 
typu sylwetki oraz kolor. NaleŜy pamiętać, Ŝe ubiór ten powinien być schludny, 
kobiecy, ale nie przywołujący skojarzeń seksualnych. A zatem materiał, z które-
go wykonane jest ubranie, powinien być dobrej jakości, nie przezroczysty,                  
a w wypadku sukienek – nie nazbyt miękki. 

Gama kolorów w garderobie kobiety jest znacznie bogatsza niŜ garderoby 
męskiej. Przyjmuje się, Ŝe oprócz czerni, bieli, granatu czy szarości dopuszczal-
ne jest uŜywanie koloru czerwonego, niebieskiego, zielonego, brązowego, kre-
mowego, kości słoniowej czy nawet róŜu, pod warunkiem, Ŝe kolory te będą 
stonowane202. 

Najbardziej konserwatywnym typem biznesowego ubioru jest kostium 
składający się z marynarki i spódnicy lub sukienki. Oprócz wyboru materiału 
szczególną uwagę naleŜy przywiązywać do kroju – bowiem spódnica czy su-
kienka powinna być odpowiedniej długości i nie nadmiernie dopasowana. Su-

                                                 
201 Ibidem, s. 116. 
202 I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 108. 
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kienka czy spódnica „do pracy” nie powinna być krótsza ani dłuŜsza niŜ 6 cm od 
środka kolana. NaleŜy unikać zbyt duŜych rozcięć, bowiem przy siadaniu moŜe 
odsłaniać zbyt duŜe partie ciała, a tym samym być krępujące dla samej kobiety. 
Do konserwatywnego „garnituru damskiego” moŜna załoŜyć bluzkę lub top. 
Elementem dopełniającym moŜe być apaszka, której zadaniem jest oŜywienie 
stroju i skoncentrowanie uwagi na twarzy. 

Przyjmuje się, Ŝe buty „do pracy” powinny być dobrane do stroju, koloru 
torebki i innych dodatków. Jednocześnie powinny spełniać dodatkowe „wyma-
gania”. Powinny zakrywać zarówno palce, jak i pięty, a wysokość obcasa nie 
powinna być wyŜsza niŜ 6 cm. Warto pamiętać, Ŝe słuŜbowy strój to równieŜ 
gładkie, w kolorze cielistym rajstopy.  

W sytuacjach słuŜbowych torebką kobiety jest neseser plus ewentualnie ak-
tówka, oczywiście dopasowane do butów.  

Wiele kobiet uwaŜa, Ŝe bez biŜuterii czuje się nieubrana, ale i przy doborze 
biŜuterii naleŜy stosować zasadę skromności, mając w pamięci zdanie „biŜuteria 
powinna podkreślać urodę kobiety, a nie ją zastępować”203. Zatem naleŜy unikać 
bogato zdobionej, wysadzanej cennymi kamieniami, „zwisającej” biŜuterii204.  

Precedencja – formy przedstawiania osób 

Z punktu widzenia własnego wizerunku, jak i z uwagi na poszanowanie 
godności innych osób, umiejętność właściwego przedstawiania osób to waŜna 
umiejętność, pozwalająca budować swój wizerunek jako osoby mającej obycie              
i znającej zasady. W regułach przedstawiania bardzo istotne jest, kto zostaje 
przedstawiony komu. W kręgach biznesu przedstawianie osób odbywa się na 
podstawie precedencji, czyli pierwszeństwa wynikającego z rangi i statusu, a nie 
płci. NajwaŜniejszą zasadą jest, Ŝe osobie, która zajmuje wyŜsze stanowisko, 
przedstawia się osobę o stanowisku niŜszym. 

JeŜeli mamy przedstawić sobie osoby o tej samej randze, moŜna zastosować 
zasady etykiety towarzyskiej, czyli jeŜeli osoby przedstawiane dzieli znaczna 
róŜnica wieku, wówczas przedstawiamy osobę młodszą starszej, męŜczyznę ko-
biecie lub jeŜeli przedstawiamy sobie osoby tej samej płci w tym samym wieku 

                                                 
203 Ibidem, s. 111. 
204 Szarzej: I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit.; E. Pietkiewicz, Savoir-vivre…, 
op. cit. 

PRZYKŁAD 8.21. 

Panie Ministrze, pozwoli Pan, Ŝe przedstawię, Pan Henryk Wiśniewski, Prezy-
dent Krakowa. 
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– przedstawiamy je wtedy w kolejności alfabetycznej205. Kolejną zasadą jest, Ŝe 
osobę niepubliczną przedstawiamy zawsze osobie publicznej  

I. Kamińska-Radomska podkreśla, Ŝe podczas prezentacji osoba przedsta-
wiająca nie powinna uŜywać gestów. Jej zachowanie niewerbalne ogranicza się 
do zwrócenia się twarzą najpierw do osoby na wyŜszym stanowisku, przy rów-
noczesnej prośbie o pozwolenie na prezentację, następnie kierujemy wzrok na 
osoby przedstawiane. Podczas przedstawiania, oprócz wymienienia imion, na-
zwisk, stanowisk i tytułów, waŜne jest dodanie czegoś na temat tych osób, aby 
ułatwić im zainicjowanie rozmowy. JeŜeli osoba przedstawiająca popełniła błąd, 
wymieniając imiona, nazwiska, stanowiska lub nazwy reprezentowanych firm, 
naleŜy to natychmiast skorygować. Jeśli spotkamy się z taką sytuacją, Ŝe ktoś 
koryguje informacje, które błędnie przedstawiamy, bez względu na to, z czego 
wynikła pomyłka, powinniśmy przeprosić. 

JeŜeli większa grupa osób jest w pomieszczeniu i wchodzi kolejny gość, to 
bez względu na jego rangę – przedstawia się go osobom będącym juŜ na miej-
scu. Następnie naleŜy przedstawić mu gości według rangi zajmowanych przez 
nich stanowisk. 

Etykieta dopuszcza równieŜ moŜliwość autoprezentacji (przedstawiania 
się samemu). Zasadą jest, Ŝe prezentacji dokonuje gospodarz spotkania. MoŜe 
jednak się okazać, Ŝe w czasie spotkań w licznej grupie prezentacja taka będzie 
niemoŜliwa, w takim wypadku podchodząc do osoby, z którą chcemy się poznać 
uŜywamy słów: „Pozwoli Pan/Pani, Ŝe się przedstawię, jestem Kowalski”, na-
stępnie obie strony podają sobie ręce. Osoba, którą poznaliśmy, wymienia swoje 
nazwisko i ewentualnie podaje zakład pracy.  

Tytułowanie 

Etykieta wymaga, aŜeby po zapoznaniu, nawiązując rozmowę, uŜywać od-
powiednich tytułów. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pod pojęciem tytuł rozumie się nie 
tylko tytuły kurtuazyjne, ale równieŜ w polskiej kulturze słowa „Pani”, „Pan”. 
Formy „Pan/Pani” uŜywamy do osób, z którymi nie jesteśmy w stosunkach za-
Ŝyłych lub poufałych bądź do osób mniej nam znanych. W bezpośrednich roz-
mowach z określoną osobą lub w wypowiedziach o niej uŜywamy zwrotu 
„Pan/Pani” połączonego z nazwiskiem, imieniem, stanowiskiem, posiadanym ty-
tułem (Pan Kowalski, Pan Dyrektor, Pan Profesor). Zwracając się listownie 
uŜywamy zwrotu grzecznościowego „Szanowny Panie”206. 

UŜywanie tytułów to nieodłączny ceremoniał oficjalnych spotkań, konfe-
rencji czy zjazdów. Rozpoczynając referat w pierwszych słowach zaznaczamy, 
do kogo głównie się zwracamy. Dotyczy to przedstawicieli władz państwowych, 
gospodarczych i innych. Następnie zwrot grzecznościowy kierujemy do wszyst-
kich obecnych. 

                                                 
205 E. Pietkiewicz, Savoir-vivre…, op. cit., s. 65. 
206 Ibidem, s. 90. 
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NaleŜy pamiętać, Ŝe zabierając głos w dyskusji, zwracam się przede 
wszystkim do przewodniczącego spotkania i osoby zasługującej na wyróŜnienie. 

W kontaktach bezpośrednich częste uŜywanie tytułów moŜe być bardzo 
męczące, dlatego teŜ E. Pietkiewicz sugeruje, aŜeby tytuł przysługujący nasze-
mu rozmówcy wtrącać od czasu do czasu. 

Jak podkreśla Pietkiewicz, moment przejścia na „ty” z daną osobą powinien 
być dobrze przeanalizowany, bowiem nie determinuje go ani głębsza zaŜyłość 
czy poufałość, lecz zaufanie. Tak więc na pytanie, kiedy moŜemy sobie pozwo-
lić na stosowanie mniej oficjalnej formy, naleŜy odpowiedzieć, Ŝe nie naleŜy się 
z tym spieszyć. Trzeba spokojnie poczekać na dogodny moment, czasami nastę-
puje on po kilku spotkaniach, a bywa i tak, Ŝe dopiero po kilku latach znajomo-
ści, a propozycja mówienia sobie po imieniu moŜe wyjść od osoby stojącej wy-
Ŝej w hierarchii, nigdy na odwrót.  

Co zrobić, jeŜeli nam nie odpowiada zwracanie się do siebie po imieniu – 
przede wszystkim moŜemy kontynuować oficjalną formę, dając w ten sposób do 
zrozumienia, Ŝe ta będzie właściwsza207. NaleŜy dodatkowo pamiętać, Ŝe fakt 
pozostawania na stopie towarzyskiej ze swoim szefem „po imieniu” nie upo-
waŜnia nas do tego, abyśmy w relacjach słuŜbowych, szczególnie wobec osób 
trzecich, naduŜywali tego przywileju. 

                                                 
207 I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 29. 

PRZYKŁAD 8.22. 

Formuła grzecznościowa moŜe brzmieć: 
„Panie Prezydencie, Szanowni Goście” lub „Pani Minister, Panie i Panowie”. 

PRZYKŁAD 8.23. 

Zdanie: „Panie kierowniku, czy zechciałby pan kierownik zapoznać się z do-
kumentacją? JeŜeli pan kierownik nie ma czasu, to moŜe przyjdę później” – 
jest po prostu niezrozumiałe. W takim wypadku wystarczyłoby je sformułować 
następująco: 
„Panie kierowniku, czy zechciałby pan zapoznać się z dokumentacją? JeŜeli 
pan nie ma czasu, to moŜe przyjdę później.” 
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Powitanie  

Uścisk dłoni „to jedyny kontakt fizyczny, na jaki moŜemy pozwolić sobie 
w biznesie”208. Ten symboliczny gest moŜe wyraŜać szacunek, przywiązanie, 
Ŝyczliwość, dumę czy lekcewaŜenie. Prawidłowy uścisk dłoni jest ciepły, ser-
deczny, zdecydowany i krótki209.  

Tak prosta i najczęściej mechanicznie wykonywana czynność niesie ze sobą 
dodatkowe informacje, wkraczające w sferę psychiki człowieka. Po sposobie 
podania dłoni moŜna podobno wnioskować o tym, czy osoba dokonująca uści-
sku jest zdecydowana, otwarta i wie czego chce, czy moŜe prezentuje postawę 
wycofania. Dlatego teŜ podstawą prawidłowego uścisku jest właściwe podanie 
dłoni, to znaczy z kciukiem odchylonym do góry, a pozostałymi palcami wypro-
stowanymi. Ręka podana do uścisku nie powinna być podana zbyt wysoko – do-
tyczy to w szczególności pań – wysokie podanie ręki sugeruje, Ŝe oczekujemy 
jej ucałowania, a w stosunkach biznesowych zwyczaj całowania w dłoń jest ra-
czej anachronizmem. Podanie samych opuszków palców czy podanie „zwiędłej” 
ręki przy jednoczesnym delikatnym uścisku jest równieŜ niemiłe dla osoby,               
z którą się witamy, dodatkowo osoby, które witają się w ten sposób, odbierane 
są jako słabsze, mające trudności w podejmowaniu decyzji, chętniej podporząd-
kowujące się. Odbierając taki uścisk mamy wraŜenie, jakby ktoś nam mówił: 
„Wiesz, ja tutaj nic nie znaczę"210. 

Przy powitaniu naleŜy unikać zamykania dłoni osoby, z którą się witamy 
swoją drugą dłonią (tzw. uścisku na rękawiczkę). Taki uścisk powinien być sto-
sowany jedynie przy gratulacjach lub składaniu kondolencji211 . Pociągnięcie 
dłoni w dół wraz z dłonią osoby witanej moŜe równieŜ zostać źle odebrane – 
chociaŜby jako próba zdominowania. Zbyt długie potrząsanie ręką rozmówcy, 
tzw. „pompowanie”, równieŜ jest błędem.  

                                                 
208 Dorothea Johnson za: I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 17. 
209 I. Kamińska- Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 18. 
210 Ibidem, s. 18. 
211 E. Pietkiewicz, Savoir-vivre…, op. cit., s. 66. 

PRZYKŁAD 8.24. 

Wójt w trakcie spotkania okolicznościowego w gminie zaproponował, aŜeby 
wszyscy mówili sobie po imieniu. Następnego dnia sekretarka poproszona      
o przyniesienie kawy zaproszonym gościom z ministerstwa mówi: „JuŜ się ro-
bi, Janeczku”. 

PRZYKŁAD 8.25. 

Analizując propozycję przejścia na „ty” warto mieć na uwadze to, Ŝe trudniej 
jest usłyszeć od kogoś: „Panie Janku, jest pan idiotą” niŜ „Jesteś idiotą”. 
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Podając dłoń naleŜy patrzeć w twarz osoby, z która się witamy. Jak pisze                
I. Kamińska-Radomska: „wzrok skierowany poniŜej linii oczu świadczy o tym, Ŝe 
myśli naszego rozmówcy odbiegają od głównego tematu rozmowy. Natomiast je-
śli wzrok skierowany jest w okolice nosa i ust, jest to kontakt towarzyski. Jeśli 
natomiast wzrok wędruje w okolice poniŜej twarzy (szyja, dekolt, klatka piersio-
wa, pas i poniŜej pasa), jest to kontakt intymny” 212. 

Inicjowanie powitania  

Inicjowanie powitania za pomocą uścisku dłoni wywołuje czasem wątpli-
wości, w a konsekwencji prowadzi do niezręcznych zachowań. Reguły dobrego 
wychowania mówią, Ŝe kobieta podaje pierwsza rękę męŜczyźnie, starszy młod-
szemu, przełoŜony podwładnemu213. JednakŜe w międzynarodowej etyce bizne-
su panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”214. Przyjmuje się, Ŝe w sytuacjach 
słuŜbowych, inaczej niŜ w kontaktach towarzyskich, płeć nie ma Ŝadnego zna-
czenia, zatem dopuszczalna jest sytuacja, kiedy męŜczyzna przy powitaniu 
pierwszy wyciąga dłoń do kobiety, szczególnie gdy kobieta zajmuje znacząco 
niŜsze stanowisko słuŜbowej. 

Jak naleŜy się zachować, gdy spotykamy się z grupą osób o róŜnej hierar-
chii/statusie, a hierarchia jest nam znana? Wypada w pierwszej kolejności uści-

                                                 
212 I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 25. 
213 E. Pietkiewicz, Savoir-vivre…, op. cit., s. 65. 
214 I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 20. 

PRZYKŁAD 8.26. 

Wójt witając się z sekretarką jako pierwszy wyciąga rękę (zasada „przełoŜo-
ny podaje rękę swoim pracownikom”). 

1. Przy powitaniu męŜczyzn skarbnika gminy – z sekretarzem, dopuszczal-
ne są trzy „scenariusze” – wójt pierwszy wyciąga rękę do przywitania, 
obie osoby w tym samym czasie wyciągają dłoń do uścisku, skarbnik 
pierwszy wyciąga dłoń. Ta sama zasada obowiązuje, gdy jedną z witają-
cych się osób będzie kobieta (zasada równych stanowisk); 

2. Do urzędu, gdzie prezydentem jest męŜczyzna, a zastępcą kobieta, przy-
jeŜdŜa minister. Cała trójka spotyka się w gabinecie prezydenta – przy 
powitaniu minister przywitał się z zastępcą – kobietą, a następnie z pre-
zydentem – takie zachowanie jest nieprawidłowe, bowiem zawsze naj-
pierw witamy się z gospodarzem. 

3. W sytuacji gdy spotkanie ministra, prezydenta i zastępcy odbywa się               
w gabinecie zastępcy – stosując zasadę, Ŝe pierwsze powitanie powinno 
nastąpić z gospodarzem – minister powinien jako pierwszy przywitać się 
z zastępcą, a następnie z prezydentem. 
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snąć dłoń temu, kto ma najwyŜszy status. Jeśli grupa jest większa i przemiesza-
na, nie wypada rozglądać się i zastanawiać, kto następny, ale podchodzić po ko-
lei do innych, tak jak stoją. Nieładne byłoby pomijanie osób na niŜszych stano-
wiskach215. 

Ukłon 

NaleŜy podkreślić, Ŝe nie zawsze w relacjach z innymi osobami konieczne 
jest podawanie dłoń, czasem wystarczy ukłon będący symbolem uprzejmości 
względem innego człowieka. Na ma jasnej odpowiedzi na pytanie, kto komu 
pierwszy powinien się ukłonić. E. Pietkiewicz pisze: „(…) część osób wyznaje 
zasadę, Ŝe pierwszy kłania się ten, kto jest lepiej wychowany, inni – Ŝe wymiana 
ukłonów odbywa się równocześnie, jeszcze inni formułują pewne zasady. Zgod-
nie z tymi zasadami męŜczyzna kłania się kobiecie, idący stojącemu, pracownik – 
przełoŜonemu, wchodzący obecnym, pojedyncza osoba grupie, 
idący schodami w górę – schodzącemu w dół, idący szybciej idącemu wolniej, 
osoba młodsza starszej (…)”.  

W kontaktach z interesantami urzędu zachodzi pytanie, czy urzędnik powi-
nien witać się przez podanie ręki, czy moŜe wystarczy ukłon. Zasadą powinno 
być, Ŝe pracownik urzędu wita interesanta miłym wyrazem twarzy i zaprosze-
niem, by usiadł. Decyzja, czy powitanie powinno odbyć się z podaniem dłoni 
czy nie naleŜy zawsze do gospodarza216. Gdy wchodzimy do pomieszczenia 
współpracownika, z którym zazwyczaj witamy się przez podanie dłoni, widząc, 
Ŝe jest zajęty pracą przy biurku, nie naleŜy go odrywać od zadań, które wykonu-
je, za powitanie wystarczy skinienie głowy.  

Uwaga: Nie wypada podawać ręki przez „biurko”, osoba siedząca za 
biurkiem powinna wstać z miejsca i zrobić krok do osoby, z którą się wita.  

Bilety wizytowe – wizytówki 

Wizytówka to dobre narzędzie dla osób nawiązujących kontakty. Bilety wi-
zytowe są środkiem informującym o osobie, którą się poznało oraz o instytucji, 

                                                 
215 Ibidem, s. 21. 
216 E. Pietkiewicz, Savoir-vivre…, op. cit., s. 65. 

PRZYKŁAD 8.27. 

Problemem moŜe być sytuacja, gdy do pomieszczenia wchodzi kobieta bę-
dąca przełoŜonym męŜczyzn znajdujących się w pokoju. W takim wypadku 
obowiązuje zasada, Ŝe wchodzący pozdrawia osoby znajdujące się w po-
mieszczeniu. 
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którą ta osoba reprezentuje. Jak podkreśla E. Pietkiewicz: „wizytówki utrwalają 
zawartą znajomość i ułatwiają utrzymywanie nawiązanych kontaktów”. 

Zasadą podstawową wyglądu biletu wizytowego jest to, Ŝe im prościej, tym 
bardziej elegancko. Wizytówka powinna być nieskazitelnie czysta i nudna217. 
Zatem czarny tekst powinien być wydrukowany na białym papierze. Wybór ko-
lorowego papieru, róŜne kroje uŜytych czcionek, nadmiar tekstu sprawiają, Ŝe 
wizytówka staje się nieczytelna w swoim przekazie. Istotny jest równieŜ wymiar 
wizytówki (9x5 cm) – bowiem przy większym rozmiarze moŜe ona sprawić kło-
pot osobie, której będzie wręczana. 

Informacje, które zamieszczamy na bilecie wizytowym, to imię i nazwisko, 
nazwa firmy, adresy i telefony. Wizytówka powinna być drukowana jednostron-
nie.  

Wizytówka moŜe w wyjątkowych sytuacjach słuŜyć równieŜ do przekazy-
wania krótkich informacji, a jeŜeli zachodzi konieczność dokonania jakichś za-
pisów na wizytówce, umieszczamy je zawsze na jej frontowej stronie. 

Wymiana biletów wizytowych 

Nie ma zgodności, kiedy naleŜy wręczać wizytówki. Najnowsze podręczni-
ki zalecają w kontaktach biznesowych przekazywać wizytówkę na początku spo-
tkania – jest to związane z funkcją informacyjną biletu wizytowego – wtedy 
rozmówcy będą wiedzieli z kim są prowadzone rozmowy. Istnieje jednak moŜ-
liwość wręczenia wizytówki po spotkaniu – szczególnie gdy moŜe ona ułatwić 
późniejszy kontakt. 

Wizytówki ponadto moŜemy wręczyć osobie poznanej na przyjęciu słuŜ-
bowym, seminarium czy konferencji. W relacjach biznesowych nie wypada 
„wciskać” swojej wizytówki osobie o wyŜszym stanowisku, chyba Ŝe o to sama 
poprosi218. Nie jest w dobrym tonie zbyt hojne rozdawanie wizytówek. Otrzymu-
jąc wizytówkę naleŜy poświęcić jej chwilę uwagi – zapoznać się z jej treścią,                 
a następnie schować do swojego wizytownika (gdy ma przeznaczone na to prze-
gródki) lub schować do wewnętrznej kieszeni marynarki, kobiety mogą schować 
ją do torebki. 

                                                 
217 I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu…, op. cit., s. 34. 
218 Ibidem. 

PRZYKŁAD 8.28. 

Przekazując materiały do zaopiniowania urzędnikowi wydziału komunalnego 
wójt na wizytówce, pod swoim nazwiskiem, dokonuje odręcznego zapisu „pro-
szę o opinię w sprawie”. 
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Rozdział 9. Najczęściej popełniane błędy  
przywódcze 

9.1. Uwagi wprowadzające 

Ostatnia część opracowania poświecona jest najczęściej popełnianym błę-
dom przywódczym, jakich dopuszczają się sprawujący władzę na szczeblach lo-
kalnych. Błędy te związane są z róŜnymi rodzajami aktywności na szczeblu sa-
morządowym. W szczególności moŜna tutaj przywołać takie obszary, jak: 

– relacje z radą gminy; 
– relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej; 
– strategiczne zarządzanie urzędem gminy i realizacja strategii rozwoju 

gminy; 
– indywidualne postępowanie z pracownikami; 
– ocena jakości pracy; 
– delegowanie; 
– tworzenie i kierowanie zespołami zadaniowymi; 
– przekazywanie informacji. 
Błędne postępowanie w jednym obszarze moŜe przynosić skutki daleko 

wykraczające poza ten obszar. I tak przykładowo problemy w kształtowaniu re-
lacji z radą gminy mogą przełoŜyć się na relacje z przedstawicielami społeczno-
ści lokalnej, a nieumiejętne przekazywanie informacji moŜe odbić się na póź-
niejszej ocenie ich pracy. NaleŜy więc podchodzić do zagadnienia komplekso-
wo. 

9.2. Najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania lub 
naprawiania 

Błędy w strategicznym zarządzaniu urzędem gminy i realizacji strategii 
rozwoju gminy 

 Największym błędem w tym obszarze jest niedotrzymywanie słowa. 
Ogranicza to zaufanie, a kilkukrotne niedotrzymanie słowa sprawia, Ŝe społecz-
ność lokalna, pracownicy i radni nabierają przekonania, Ŝe na wójcie nie moŜna 
polegać. Dlatego zanim coś zostanie obiecane, warto dokładnie przemyśleć real-
ność takiego rozwiązania. A w sytuacji danego słowa i pojawienia się nieprze-
widzianych okoliczności warto – tak szybko, jak to moŜliwe – skontaktować się 
z osobami zainteresowanymi i udzielić im stosownych informacji o przyczynach 
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takiego stanu rzeczy. Szczególnie waŜne na stanowisku wójta gminy – jest do-
trzymywanie obietnic wyborcom, a takŜe ludziom, którzy bezpośrednio z nim 
pracują lub współpracują (w urzędzie gminy lub w ramach sesji rady gminy). 

Nieskuteczni wójtowie to takŜe ci, którzy koncentrują się na błędach, nie 
wyciągając z nich stosownych wniosków i nie tworząc czegoś nowego. Nad-
mierne przywiązywanie wagi do przeszłości, a takŜe nieumiejętność oddzielenia 
ludzi od problemu (personalne krytykowanie i wracanie do sytuacji konflikto-
wych z przeszłości) są powodem tego, Ŝe realizacja strategii gminy moŜe prze-
biegać mniej efektywnie niŜ zaplanowano.  

Czasami w realizacji strategii gminy przeszkadza brak dbałości wójta o po-
znanie wszystkich faktów związanych z daną sytuacją czy decyzją, skutkiem 
czego przejawia on stronniczość nie zawsze korzystną dla społeczności lokalnej. 
Prowadzi to najczęściej do krytyki jego osoby. Odrzucanie krytyki, bez chwili 
refleksji na temat jej źródeł moŜe świadczyć o poczuciu zagroŜenia w danej sy-
tuacji, ale teŜ o chęci realizacji bardziej partykularnych interesów niŜ interesów 
społeczności lokalnej. Takie zachowania powinny zostać na stałe wymazane                 
z zestawu przywódczych zachowań wójta gminy. 

Jednym z błędów jest ignorowanie mieszkańców, zwłaszcza gdy ci przy-
chodzą do wójta ze swoimi problemami. W dłuŜszej perspektywie prowadzi to 
do niezadowolenia społecznego i nikłej szansy na ponowną elekcję w wyborach 

PRZYKŁAD 9.1. 

Cztery godziny pełne skrajnych emocji – tak wyglądała ostatnia, nadzwyczaj-
na, sesja  rady  gminy X. Udział w niej wzięła grupa mieszkańców zbierająca 
podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta. Lista zarzu-
tów wobec wójta jest długa. Mieszkańcy oskarŜają go m.in. o bierność w spra-
wie planów postawienia spalarni śmieci, czy niedotrzymanie słowa odnośnie 
budowy dróg. 

PRZYKŁAD 9.2. 

– Pani Magdo, myślałem, Ŝe ma pani więcej rozsądku. Zobowiązała się prze-
cieŜ pani do zamknięcia tej sprawy bez konsultacji ze mną – strofuje wójt jed-
ną ze swoich pracownic. 
– Myślałam, Ŝe mamy poczekać jeszcze na stanowisko przedstawicieli gminy 
w tej sprawie i nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić – 
oponuje pani Magda. 
– Nie obchodzi mnie, co pani myślała. Nie chcę, by ktokolwiek, a zwłaszcza 
pani, podejmował jakiekolwiek decyzje bez konsultacji ze mną! Czy to jasne? 
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samorządowych. Niezadowolenie społeczne moŜe teŜ utrudnić realizację przed-
sięwzięć gospodarczych zaplanowanych w gminie.  

Problemem znacznie utrudniającym realizację działań w gminie jest takŜe 
brak współpracy pomiędzy wójtem a radnymi. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj 
oddzielanie ludzi od problemów (koncentrowanie się na faktycznych powodach 
zajmowania określonych stanowisk, a nie samych stanowiskach jako takich)             
i stosowanie strategii „wygrana - wygrana”. Warto więc w tym zakresie zainwe-
stować w stosowne szkolenia z zakresu negocjacji i konstruktywnego rozwiązy-
wania konfliktów na szczeblu samorządowym.  

Błędy w indywidualnym postępowaniu z pracownikami 

Do najczęstszych błędów w postępowaniu z pracownikami moŜna zaliczyć 
m.in. zachęcanie do niezdrowej rywalizacji w nadziei, Ŝe tak nastawieni pra-
cownicy będą osiągać lepsze rezultaty. Jest to niebezpieczne, poniewaŜ burzy re-
lacje interpersonalne w grupie. Negatywne skutki takiego zachowania uwidacz-
niają się szczególnie w późniejszej pracy zespołowej takiej grupy ludzi. 

Niebezpiecznym zachowaniem wójta jest takŜe faworyzowanie niektórych 
osób. Z reguły wynika to z innej – pozazawodowej relacji pomiędzy takim pra-

PRZYKŁAD 9.3. 

Autentyczny przypadek w jednej z gmin dotyczący postawienia na osiedlu 
masztu telefonii komórkowej: 
Zaproszeni przedstawiciele urzędu gminy, jak powiedzieli mieszkańcy, po raz 
kolejny ich zignorowali. Wójt na zebranie nie przyjechał, tylko w urzędzie 
gminy, przed kamerą jednej ze stacji telewizyjnych wygłosił monolog, w ogó-
le nie reagując na zadawane przez dziennikarza pytania. Zaś na pytanie, czy 
prawdą jest, Ŝe przed objęciem stanowiska wójta miał do czynienia z firmą te-
lekomunikacyjną, nabrał wody w usta. W miarę jak mieszkańcy oswajali się             
z kamerą, zaczęło padać coraz więcej zarzutów pod adresem wójta i urzędu 
gminy. 

PRZYKŁAD 9.4. 

- Jurku, myślałem, Ŝe uda ci się skończyć to sprawozdanie wcześniej. Joanna 
juŜ dawno oddała mi swoje. Chyba nie chcesz być od niej gorszy? 

- No nie, ale ja chciałem jeszcze dopracować kwestie związane z... 
- Nie obchodzi mnie, co chciałeś. Pamiętaj, Ŝeby wymyślić jakiś sposób, by 

następnym razem zrobić to szybciej. W końcu nie chcesz chyba pokazać, 
Ŝe jesteś słabszy od baby? 
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cownikiem a wójtem. Czasami teŜ jest to efekt mechanizmu podobieństwa. Po-
lega on na tym, Ŝe osoba odnajdująca swoje podobieństwa w drugim człowieku 
zaczyna go bardziej lubić, a następnie lepiej oceniać. W skrajnych przypadkach 
faworyzowanie takiej osoby moŜe przesłaniać jej faktyczną postawę i umiejęt-
ności. Wśród innych pracowników sytuacja taka rodzi poczucie niesprawiedli-
wości i obniŜa ich poziom motywacji. 

Sytuacją problemową jest równieŜ taka, gdy mianowany na stanowisko 
wójt wcześniej pracował w urzędzie gminy jako pracownik, a teraz musi spra-
wować funkcję kierowniczą. Następuje tu mieszanie się dwóch ról: szefa i pod-
władnego. Oznacza to, Ŝe dotychczasowi koledzy stają się teraz podwładnymi,              
z którymi nie tylko się Ŝartuje, ale często od których trzeba coś wyegzekwować 
czy podjąć co do nich niepopularną decyzję. Dobrym rozwiązaniem jest otwarte 
przekazanie pracownikom – po zmianie roli z pracownika na szefa – informacji 
o tym, Ŝe pragnie się zachować dotychczasowe dobre relacje interpersonalne, ale 
jednocześnie rola szefa wymaga takŜe takich zachowań, jak wydawanie poleceń, 
kontrolowanie, dawanie negatywnych informacji zwrotnych itp. Aby w nowej 
roli zbudować sobie autorytet, nowo wybrany wójt musi być konsekwentny                  
w swoich działaniach, oddzielać ludzi od problemów, wymagać, ale i nagradzać 
i na bieŜąco wyjaśniać wszelkie pojawiające się niedomówienia. Warto równieŜ 
porzucić niektóre dotychczasowe zachowania, takie jak wspólne plotkowanie, 
skarŜenie się na swoich podwładnych i nie zachłystywać się swoją nową rolą. 

Brak dyskrecji równieŜ zalicza się do listy „grzechów głównych w postę-
powaniu z pracownikami”. Nie naleŜy poruszać spraw osobistych pracowników 
w rozmowach z innymi. Jeśli pomiędzy podwładnym a wójtem ma występować 
zaufanie, takie zachowanie jest niedopuszczalne. W sytuacji odwrotnej jedynym 
rozwiązaniem jest przeproszenie pracownika i wyciągnięcie wniosków na przy-
szłość. NaleŜy jednak liczyć się z tym, Ŝe odbudowanie zaufania nie będzie za-
daniem łatwym. 

PRZYKŁAD 9.5. 

Przechodząc korytarzem urzędu, wójt przypadkowo usłyszał fragment rozmo-
wy prowadzonej pomiędzy kilkoma pracownikami: 
- Wiesz, nie rozumiem, co się ze Zbyszkiem [przyp. wójtem] dzieje. Jeszcze 

parę tygodni temu po pracy chodził z nami w najlepsze na piwo i nie było 
problemu, ale odkąd wygrał wybory, to chyba sodówka uderzyła mu do 
głowy. 

- Dokładnie, masz rację – dodaje drugi pracownik – ostatnio wezwał mnie 
do gabinetu, i ni z tego, ni z owego, zaczął objeŜdŜać za jakieś niedokoń-
czone sprawy.  

- Właśnie. Najpierw chce być kolegą, a potem szefem. Nigdy nie myślałam, 
Ŝe będzie się na nas tak wyŜywać, kiedy awansuje. Jestem naprawdę roz-
czarowana... 
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Sprawowanie władzy prowadzi czasami do nienaleŜytego poszanowania in-
nych. Dotyczy to nie tylko relacji interpersonalnych, ale takŜe nadmiernego wy-
korzystywania czasu i umiejętności pracowników. W przypadku przydzielania 
pracownikowi dodatkowych zadań warto docenić jego zaangaŜowanie i podzię-
kować mu za pomoc. Błędem jest zakładanie, Ŝe w takiej sytuacji najskutecz-
niejszy będzie rozkaz. Znacznie lepiej sprawdza się prośba.  

Wielu zwierzchników wychodzi z złoŜenia, Ŝe skoro obowiązkiem pracow-
nika jest naleŜyte wykonywanie powierzonych mu zadań, to nie naleŜy chwalić 
go, gdy wykona je dobrze, a jedynym skutecznym narzędziem poprawy efek-
tywności jest ustawiczna krytyka i wieczne niezadowolenie.  

Brak naleŜytego wykonania przez podwładnego zadania moŜe wynikać               
z kilku powodów, które nie są związane z motywacją pracownika (chodzi tutaj               
o niedostateczny poziom kompetencji do wykonania danego zadania, brak środ-
ków i narzędzi, by zadanie takie wykonać w sposób zadowalający, brak jasnej 
informacji, co dokładnie ma być zrobione). Przy udzielaniu informacji zwrotnej 
naleŜy skupiać się na własnych – jako szefa – oczekiwaniach wobec pracowni-
ka, na zadaniu i zachowaniu pracownika, a nie na pracowniku jako takim. In-
formacje zwrotne mogą dotyczyć kilku sytuacji: 

– czego oczekiwano od pracownika, a czego pracownik nie zrobił; 
– czego nie chciano, a się wydarzyło; 
– co pracownik powinien był zrobić, a tego nie zrobił; 
– co pracownik zrobił dobrze i co powinno powtarzać się takŜe w przy-

szłości. 
Przeciwieństwem nadmiernej surowości jest nadmierna pobłaŜliwość w sto-

sunku do pracowników. Uciekanie od dawania informacji zwrotnych na temat 
zachowań niepoŜądanych wywołuje podwójną szkodę. Po pierwsze pracownicy 
nie mają świadomości, czego tak naprawdę się od nich oczekuje, a po drugie 
wcale nie traktują bardziej Ŝyczliwie osoby, która udaje, Ŝe błędów nie zauwaŜa 
(prowadzi to znacznie częściej do utraty autorytetu przez wójta wśród pracowni-
ków). 

PRZYKŁAD 9.6. 

Pani Zofio, uwaŜam, Ŝe pomysł, by obsługiwać jednocześnie dwa stanowiska 
był co najmniej nierozsądny. 
- AleŜ panie wójcie, ja najzwyczajniej chciałam pomóc. Widziałam, Ŝe Ka-

sia musi na chwilę wyjść do lekarza... 
- No i co z tego, pani i tak nie udało się sprostać wszystkiemu, a dodatkowo 

mieszkańcy byli niezadowoleni z tego, Ŝe kolejka posuwa się tak wolno. 
- Panie wójcie, moŜe i nie była to najlepsza decyzja, ale – tak jak mówiłam – 

ja chciałam najzwyczajniej pomóc. UwaŜam więc, Ŝe zasługuję na coś 
więcej niŜ tylko krytykę z pana strony! 
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Błędem dość często popełnianym przez osoby zajmujące kierownicze sta-
nowiska jest brak troski o rozwój podwładnych lub pozostawianie tej kwestii 
samym zainteresowanym, co oznacza, Ŝe albo nie podejmują oni wysiłku zwią-
zanego z podnoszeniem kompetencji, albo rozwijają się niekoniecznie w obsza-
rze, który jest potrzebny organizacji. Szkolenia mają na celu nie tylko nabycie 
nowych kompetencji, ale takŜe odświeŜenie tych juŜ posiadanych. Warto więc 
zadbać o regularność i powtarzalność takich działań w odniesieniu do kaŜdego 
zatrudnionego. Brak chęci do rozwoju powinien być sygnałem ostrzegawczym 
dla wójta. 

Odmianą wyŜej opisanego błędu jest osłabianie motywacji do rozwoju 
podwładnych, gdy ci wykazują inicjatywę. Czasami wynika to z błędnego prze-
konania o zasobach finansowych organizacji, a czasem z obawy o to, by pra-
cownik nie był lepszy. Warto pamiętać, Ŝe ograniczając uzasadniony rozwój 
pracowników, moŜna znacznie osłabić ich motywację do wykonywania aktual-
nych zadań.  

Działanie takie moŜe teŜ pozbawić organizację wystarczających zasobów 
ludzkich (warto zatroszczyć się, by kaŜdy w organizacji miał swojego zastępcę 
potrafiącego przejąć obowiązki osoby, gdy ta będzie np. na urlopie lub zwolnie-
niu). 
 

PRZYKŁAD 9.7. 

Po raz kolejny nie ma w pracy pana Józefa. I nie chodzi o to, Ŝe jest na zwol-
nieniu, ale o to, Ŝe nie przekazał swoich zadań, przez co interesanci skarŜą się 
na opóźnienia w wydawaniu decyzji, w urzędzie panuje ogólny rozgardiasz                
i niepotrzebna atmosfera nerwowości. Wójt juŜ kilkakrotnie obiecywał sobie, 
Ŝe powie panu Józefowi, co o tym myśli, ale jakoś nigdy nie było właściwego 
momentu. Poza tym szkoda nerwów, bo i tak nic z tego nie wyniknie. Lepiej 
więc i tym razem machnąć na to ręką... 

PRZYKŁAD 9.8. 

Fragment rozmowy wójta z pracownicą referatu finansowo-księgowego. 
- Pani Aniu, nie rozumiem, co się z panią dzieje. Mam wraŜenie, Ŝe przychodzi 
pani do mnie co dwa tygodnie i namawia, bym wysyłał panią ciągle na jakieś 
nowe kursy i konferencje. PrzecieŜ w zeszłym roku była pani na szkoleniu do-
tyczącym kalkulacji kosztów, kiedy to zmienialiśmy system finansowo-
księgowy. I jak pamiętam, rewolucji z tego Ŝadnej nie było, więc nie pojmuję, 
czemu ciągle zawraca mi pani głowę tym, Ŝebym pozwolił jechać pani na coraz 
to nowe szkolenia. Proszę nie zapominać, Ŝe gdy pani się szkoli, praca w urzę-
dzie stoi w miejscu! 
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Błędy w ocenie jakości pracy 

Błędy w ocenie jakości pracy mogą być związane z brakiem precyzyjnych 
wytycznych. Rodzi to pole do dowolnej interpretacji polecenia wydanego przez 
wójta. A czym mniejsza precyzja komunikatu, tym większe ryzyko, Ŝe efekt 
pracy będzie odmienny od oczekiwanego. Karanie pracownika w takiej sytuacji 
obniŜa jego motywację i powoduje rozgoryczenie. Chcąc uniknąć tego błędu 
warto zadbać o precyzję w komunikowaniu się, związaną z tym co, jak, na kiedy 
naleŜy zrobić i kto ma to wykonać oraz jak będzie za to rozliczony. 

Innym powaŜnym problemem związanym z niską jakością pracy jest brak 
określenia norm i standardów pracy. W takiej sytuacji pracownicy nie czują spo-
czywającej na nich odpowiedzialności, nie mają teŜ świadomości, jak ich praca 
powiązana jest z jej efektami, takŜe w kontekście całego urzędu gminy i otocze-
nia zewnętrznego. Błąd ten pojawia się często w organizacjach ze zbiurokraty-
zowaną kulturą organizacyjną. 

W podobnych okolicznościach moŜe wystąpić inne niedociągnięcie kie-
rownicze, polegając na kurczowym trzymaniu się raz przyjętych norm i zasad, 
mimo iŜ w otoczeniu dawno juŜ zaszły zmiany. Aby chronić się przed tym błę-
dem, naleŜy regularnie przyglądać się zmianom zachodzącym poza urzędem, 
słuchać uwaŜnie pojawiających się uwag krytycznych (zwłaszcza pochodzących 
od interesantów i społeczności lokalnej) i nie zachęcać pracowników do rutyno-
wego działania. 

ObniŜenie jakości pracy moŜe być efektem bezpodstawnego chwalenia pra-
cowników lub nagradzania zachowań przeciętnych. MoŜe to być związane                
z ustanowieniem zbyt niskich norm doskonałości lub skoncentrowaniu się na 
niewłaściwych punkach kontroli pracy. Dlatego zanim podejmie się decyzję                 
o przekazaniu pozytywnej informacji zwrotnej, warto najpierw sprawdzić fakty 
oraz dokładnie przemyśleć charakter podejmowanych działań bądź teŜ strukturę 
i treść wypowiedzi. 

PRZYKŁAD 9.9. 

Panie Włodku, chcę panu pogratulować sukcesu – ekscytuje się wójt – odwalił 
pan naprawdę kawał dobrej roboty. Od miesięcy nie widziałem czegoś podob-
nego. Myślę, Ŝe zasługuje pan na uznanie i zostanie specjalnie wyróŜniony. 
- Panie wójcie, to była cięŜka praca, ale zawsze staram się pracować jak naj-

lepiej. 
Tymczasem podczas przerwy wójt usłyszał następujący fragment rozmowy 
pomiędzy kolegami pana Włodka: 
- Jak to moŜliwe, Ŝe tylko Włodek zebrał laury? PrzecieŜ gdybyśmy mu nie 

pomagali i nie kierowali w wielu kwestiach, do dzisiaj nie ruszyłby z tą ro-
botą! Pamiętasz, jak nie wiedział, od czego zacząć? 

- Tak, to bardzo niesprawiedliwe, ale wójt jest nim po prostu zachwycony, 
sam przecieŜ słyszałeś. Ale popatrz na to z drugiej strony: moŜe Włodka 
awansuje, a wtedy będziemy mieć go z głowy! 
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Paradoksalnie do obniŜenia jakości pracy moŜe takŜe doprowadzić niedo-
strzeganie dobrze wykonanej pracy. Jest to związane ze spadkiem motywacji                
i rozgoryczeniem pracowników. 

Czasami teŜ sam wójt ucieka od problemu niskiej jakości pracy w urzędzie 
sądząc, Ŝe jest to sprawa przejściowa, albo bojąc się narazić pracownikom. 
Tymczasem brak reakcji daje podwładnym jasny komunikat, Ŝe niska jakość 
pracy spotyka się z aprobatą przełoŜonego, co zachęca ich do kontynuowania ta-
kiej postawy. 

Inną postawą wójta jest chronienie pracowników przed popełnieniem błędu. 
MoŜe to wynikać z niechęci do samodzielnego poprawiania pracy innych, dąŜe-
nia do doskonałości w oczach zwierzchnika, a takŜe lęku przed odpowiedzialno-
ścią za błędy podwładnych. Tymczasem są dwa istotne powody, dla których na-
leŜy podwładnym pozwalać na popełnianie błędów. Pierwszy dotyczy poznania 
konsekwencji błędu i uczenia się na własnych doświadczeniach. Drugim powo-
dem jest sprawdzenie moŜliwości i ograniczeń pracownika do wykonania okre-
ślonego zadania. Warto więc nauczyć się odróŜniać sytuacje, w których inter-
wencja jest rzeczywiście konieczna od tych, gdzie moŜna pracownikom pozwo-
lić na popełnienie błędu. 

PRZYKŁAD 9.10. 

Wójt przygląda się dokumentacji, nad którą właśnie przestała pracować pani 
Monika. Nie trzeba być geniuszem, aby sporządzić specyfikację przetargową,                 
a wójt juŜ na pierwszy rzut oka widzi kilka powaŜnych błędów. W paru miej-
scach informacje przeczą sobie wzajemnie. Jest teŜ błąd w kalkulacji koszto-
wej. Wójt ma ochotę przedyskutować wszystko z panią Moniką, ale po chwili 
porzucą tę myśl. Monika nie potrafi spokojnie przyjąć Ŝadnych uwag krytycz-
nych pod swoim adresem. Od razu zaczyna się bronić, a zdarzało się, Ŝe nawet 
się popłakała. Wójt wyciąga więc długopis i podpisuje dokumentację „zatwier-
dzone”... 



 

252 

I wreszcie niska jakość pracy moŜe być wynikiem braku systemu ocen 
okresowych, niewyciągania konsekwencji po ich przeprowadzeniu lub poleganiu 
w ocenie pracownika wyłącznie na tym narzędziu (pomijanie bieŜących reakcji 
na wyróŜniające się/naganne zachowanie pracownika). Tymczasem ocena okre-
sowa powinna być pewnym podsumowaniem wyników ocen bieŜących, z które-
go to podsumowania pracownik ma określone konsekwencje ogólne (np. pod-
wyŜkę, awans, premię lub zwolnienie, brak premii itp.). 

Błędy w delegowaniu 

Podstawowym błędem w delegowaniu jest niedostatecznie precyzyjne i ja-
sne przekazywanie poleceń i oczekiwań wobec pracowników. Konsekwencją te-
go jest nieefektywne wykorzystywanie czasu pracy pracowników (często wyko-
nują oni inne – od oczekiwanych – zadania) i spadek ich motywacji (gdy muszą 
zadanie poprawiać). Aby uniknąć nieporozumień na tym tle warto jasno defi-
niować problem, dokładnie określać, czego oczekuje się od pracowników               
i ewentualnie wspomnieć o tym, czego pracownik nie musi robić. Na zakończe-
nie rozmowy warto uzgodnić terminy.  

PRZYKŁAD 9.11. 

- Pani GraŜyno, oto jest plik dokumentów, które trzeba skserować przed wy-
słaniem pocztą tradycyjną. Trzeba jednak najpierw zająć się tymi foldera-
mi, zanim zacznie pani uaktualniać dokumentację, w przeciwnym razie nie 
da pani rady utworzyć odrębnego pliku, do którego moŜna przepisać resztę 
danych.... – instruuje wójt swoją sekretarkę. 

- Panie wójcie, wydawało mi się, Ŝe mogę zacząć od kserowania, zaoszczę-
dziłoby mi to czasu przy uaktualnianiu danych. 

- Nie, pani GraŜyno. Po prostu proszę zrobić to, co mówię, a wszystko pój-
dzie gładko. 

- Jeśli pan tego chce, to oczywiście, ale chciałabym sprawdzić, czy moŜna to 
zrobić inaczej. 

- MoŜe innym razem – ale wójt i tak doskonale wie, Ŝe „inny raz” nie nadej-
dzie, dopóki on zajmuje to stanowisko. 
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Delegowanie zadań ciągle na tych samych pracowników to kolejny problem 
w zarządzaniu ludźmi. Co prawda dobrze wykonane zadanie w przeszłości daje 
nadzieję na podobny efekt w przyszłości, ale moŜe teŜ prowadzić do spadku mo-
tywacji podwładnych (zwłaszcza jeśli za dodatkową pracą nie idzie dodatkowa 
gratyfikacja, a pozostałym pracownikom – dlatego, Ŝe są mniej efektywni – nie 
przydziela się zadań). Aby unikać tego typu sytuacji, warto raz na jakiś czas 
przyglądać się obowiązkom poszczególnych pracowników i od razu reagować, 
jeśli któryś z nich jest przeciąŜony lub niedociąŜony. 

W tym celu naleŜy określić listę zadań, jakie do tej pory wykonują pracow-
nicy, sprawdzić, jakie mają do tego kompetencje (jeśli za niskie lub za wąskie, 
to moŜe warto je rozwinąć lub poszerzyć). Jeśli jednak okaŜe się, iŜ mimo po-
siadanych kompetencji, efekty pracownika nie są zadowalające, naleŜy przepro-
wadzić z nim rozmowę wyjaśniającą i ustalić konkretne działania na przyszłość, 
mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji. 

Przeciwieństwem ww. błędu jest zatrzymywanie dla siebie najbardziej am-
bitnych zadań. Taka praktyka jest szkodliwa co najmniej z trzech powodów. Po 
pierwsze zadaniem wójta nie jest samodzielne wykonywanie wszystkich zadań, 
ale umiejętna organizacja pracy podległego zespołu. Po drugie postępowanie ta-
kie wyklucza to, Ŝe zespół nauczy się czegoś nowego. Po trzecie moŜe osłabiać 

PRZYKŁAD 9.12. 

- Panie Wojtku, co to jest? – pyta wójt swojego pracownika – prosiłem pana 
jakiś czas temu, by przygotował mi pan prostą kalkulację cen. Nie chcia-
łem wyczerpującego omówienia kosztów całkowitych. Jak pan mógł 
skomplikować tak proste zadanie? 

- Sądziłem, Ŝe zrobiłem dokładnie to, o co mnie pan prosił. Powiedział pan, 
Ŝe potrzebuje dokładnie wiedzieć, jak wygląda nasza strona finansowa. 
Więc starałem się pokrótce omówić wszystkie istotne czynniki, które bie-
rzemy pod uwagę w tej materii. Skąd mogłem wiedzieć, Ŝe nie będzie pan 
potrzebował tych informacji? 

PRZYKŁAD 9.13. 

- Panie Mirku, czy mógłby pan pomóc w opracowaniu załoŜeń naszego pla-
nu przebudowy infrastruktury drogowej? Chciałbym, Ŝeby przyjrzał się 
pan aktualnej sytuacji i przygotował wstępny zarys problemu na sesję rady 
gminy. 

- Zaraz, zaraz – protestuje Mirek – ja mam do zrobienia jeszcze drugi bardzo 
waŜny projekt. Ale pani Irena nie ma teraz nic do roboty. A tylko ja dostaję 
ostatnio „same waŜne zadania specjalne”. MoŜe wreszcie zrobiłby to ktoś 
inny, kto teŜ jest kompetentny? 
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to motywację zespołu, a takŜe burzyć autorytet wójta (w myśl zasady „nie ma co 
się wysilać, i tak zostanie to zrobione przez wójta”). Zatrzymywanie najtrudniej-
szych zadań dla siebie ma sens tylko wtedy, gdy kieruje się grupą młodych, nie-
doświadczonych pracowników. 

Delegowanie zadań, nawet jeśli wydawane polecania są jasne, nie ma sen-
su, gdy nie określi się granic odpowiedzialności. UniemoŜliwia to przeprowa-
dzenie kontroli przebiegu prac, daje równieŜ duŜą swobodę działania, która nie 
zawsze jest akceptowana przez wójta. 
Swobodę działania warto zwiększać dopiero wtedy, gdy pracownik dobrze radzi 
sobie z powierzonymi zadaniami, a do tego jego motywacja utrzymuje się na 
wysokim poziomie. 

Błędne postępowanie przy delegowaniu polega takŜe na dawaniu zbyt duŜej 
ilości szczegółów. Wtedy delegowane zadanie staje się w zasadzie wytyczną,               
a swoboda działania ma wymiar wyłącznie fikcyjny. Poza tym zbyt wiele szcze-
gółów zaciemnia zadanie, a do tego niewykluczone, Ŝe pracownik ma lepszy 
pomysł na realizację zadania (ale jeśli zostanie ograniczony szczegółami, to nie 
wykona tego po swojemu). Ponadto dawanie zbyt wielu informacji dodatkowych 
przekazuje podwładnemu sygnał, Ŝe nie wierzy się w jego umiejętności i samo-
dzielność. 

Jeśli natomiast pracownik źle wykona delegowane zadanie, sam powinien 
je poprawić. Dawanie źle wykonanej pracy osobie trzeciej niszczy autorytet pra-

PRZYKŁAD 9.14. 

Fragment końca zebrania wójta i jego pracowników: 
- Świetnie, zatem czy kaŜdy wie, co ma teraz robić? – pyta wójt. 
- Oczywiście – odpowiada Natalia – tylko kto jeszcze ma sfinalizować całą 

sprawę? 
- Jak to kto? Ja to zrobię – odpowiada wójt – mam w tym największe do-

świadczenie i potrafię zrobić to zdecydowanie lepiej i szybciej niŜ ktokol-
wiek z was. 

- A niech to! – szepce po cichu Zbyszek – a cała czarna robota znowu spada 
na nas... 

PRZYKŁAD 9.15. 

- Będzie pan odpowiedzialny za nadzorowanie bilansu – mówi wójt do pana 
Jana. – Pana zadaniem będzie dopilnowanie, by wydatki poszczególnych 
działów nie przekraczały budŜetu. Więc kiedy pan zobaczy, Ŝe ta kolumna 
wynosi ponad 75 000, a ta ponad 31 500, gdy te dwie kolumny razem wy-
noszą więcej niŜ ta tutaj... 
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cownika, a poza tym burzy relacje interpersonalne na linii przełoŜony – pod-
władny. W niezręcznej sytuacji stawia teŜ tę trzecią osobę. 

Błędy w tworzeniu i kierowaniu zespołami zadaniowymi 

Od samego początku przy budowaniu zespołu bardzo waŜny jest dobór od-
powiednich ludzi, którzy mają go tworzyć. Chodzi tutaj nie tylko o kwalifikacje 
czy umiejętności, ale przede wszystkim osobowość i system wartości. Jeśli ze-
spół zadaniowy będzie miał znamiona przypadkowości, istnieje duŜe ryzyko 
osłabionej efektywności, a w skrajnym przypadku tarć, a nawet odjeść pracow-
ników. 

Z załoŜenia teŜ zespół ma funkcjonować sprawniej niŜ tradycyjna grupa 
pracowników. Aby było to moŜliwe, kaŜdy członek zespołu musi czuć się zwią-
zany z miejscem pracy i innymi. Sprzyja temu integracja. Pozwala ona wszyst-
kim wierzyć w celowość organizowanych działań i zwiększa indywidualną mo-
tywację do wykonywania określanej pracy. Integrowanie zespołu polega więc na 
uświadomieniu wszystkim, jaki jest wspólny cel pracy zespołu i dopilnowanie, 
by wszyscy koncentrowali się właśnie na nim, a nie na celach indywidualnych. 
Jest to moŜliwe poprzez tworzenie wspólnego systemu wartości oraz poszerza-
nie świadomości siebie, jako elementu większej całości. 

Kierując zespołem zadaniowym naleŜy unikać szczególnego traktowania 
pojedynczych pracowników. Dlatego naleŜy koncentrować się na wydajności 
zespołu, nie poszczególnych jego uczestników (w ten sposób to sam zespół bę-
dzie korygował niedociągnięcia w pracy indywidualnej). 

PRZYKŁAD 9.16. 

- Słuchaj, jak to się dzieje, Ŝe u ciebie w urzędzie praca idzie tak gładko? – 
pyta wójt gminy X wójta gminy Y podczas spotkania po godzinach. 

- Nie wiem. Czy twój zespół angaŜuje się w realizację zadań, jakie przed 
nimi stawiasz? 

- Moi ludzie dokładnie wiedzą, co mają robić. I robią to. 
- Ale to nie wystarczy. Ale czy kaŜdy zaangaŜowany jest w pracę zespołu, 

dąŜy do wspólnego sukcesu? A moŜe robi to dla osobistych osiągnięć? 
- Nie, po prostu proszę ich, by wykonali swoją pracę i robili to dobrze. 
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Na szczególną uwagę zasługują konflikty pojawiające się w zespole. Jeśli 
zespół ma pracować efektywnie, to naleŜy stworzyć przestrzeń do swobodnej 
wymiany informacji, nawet jeśli przejściowo prowadzi to do burzy i zajadłej 
dyskusji. Trzeba jednak dopilnować, by w ramach zespołu wszyscy pracownicy 
traktowali siebie z szacunkiem, nawet gdy wypowiadane treści dotykają draŜli-
wych tematów. Błędem jest tłumienie konfliktów w zarodku albo dopuszczanie 
do swobodnego ich rozwoju bez poszanowania uczestników sytuacji konflikto-
wej. Aby pojawiające się konflikty mogły być rozwiązywane w sposób kon-
struktywny, warto zadbać o to, by zespół przeszedł szkolenie w tym zakresie,                      
a takŜe otrzymał po fakcie niezbędne wsparcie wójta. To samo dotyczy sesji ra-
dy gminy. 

Błędy w przekazywaniu informacji 

Największym i najbardziej powaŜnym błędem w tym obszarze jest niein-
formowanie pracowników na bieŜąco. Czasami wynika to z celowego tajenia in-
formacji, ale znacznie częściej z przekonania, Ŝe pracownikom informacje te nie 
są potrzebne. Tylko wtedy urząd gminy jest w stanie funkcjonować sprawnie, 
gdy istnieje w nim sprawny system wzajemnego komunikowania się. 

Podobnym – do poprzedniego – uchybieniem w pracy wójta jest przekazy-
wanie pracownikom niepełnych informacji. Ci dysponując niepełnymi informa-
cjami z reguły przyjmują teŜ błędne załoŜenia i źle interpretują pojawiające się 

PRZYKŁAD 9.17. 

- Pani Mario, chcę z panią porozmawiać o tych analizach, które robicie w re-
feracie finansowo-księgowym. 

- Oczywiście, ale tym zajmuje się cały zespół. MoŜe powinnam zwołać 
wszystkich, Ŝeby mogli wziąć udział w tej rozmowie? 

- To nie jest konieczne. Ja chciałbym usłyszeć Pani opinię na temat postę-
pów w pracy nad tymi analizami i o tym, kto odstaje od zespołu. A takŜe 
moŜe zasugerować parę zmian w tym obszarze. 

Pani Maria poruszyła się niespokojnie. – Przepraszam pana, ale naprawdę źle 
się czuję rozmawiając o tym bez reszty zespołu... 
- Niepotrzebnie, na ten temat zamierzam później porozmawiać jeszcze                   

z dwiema innymi osobami... 

PRZYKŁAD 9.18. 

- Jestem głęboko rozczarowany tym, co usłyszałem ostatnio. Dorośli ludzie 
kłócący się zawzięcie niczym banda rozwydrzonych bachorów! Nigdy                   
w Ŝyciu nie widziałem, by ludzie tak skakali sobie do oczu. Postanowiłem 
poczekać, byście trochę ochłonęli. W kaŜdym bądź razie nie chcę więcej 
widzieć podobnych scen! 
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sytuacje. W konsekwencji oznacza to, Ŝe przekazując pracownikowi niepełną in-
formację istnieje znacznie większe ryzyko popełnienia przez niego błędu. Są 
jednak wyjątki od reguły pełnego informowania podwładnych. Zwłaszcza w sy-
tuacji, gdy informacja jest poufna i dotyczy spraw szczególnie istotnych dla 
gminy (urzędu gminy), gdy informacja dotyczy planowanych zwolnień pracow-
niczych lub innych niekorzystnych dla nich posunięć lub teŜ gdy polecenie                   
o poufności informacji zostało przekazane z góry. Z drugiej jednak strony naleŜy 
mieć na uwadze, Ŝe niewiedza jest zawsze czymś najtrudniejszym do zniesienia, 
a im szybciej człowiek dowie się co go czeka, tym szybciej ma szansę na dosto-
sowanie się do nowych warunków. 

Kolejnym błędem jest brak pełnego obrazu tego, co dzieje się w gminie 
(urzędzie gminy). Takie informacje potrzebne są pracownikom, by uzyskać in-
formacje o priorytetach w działaniu, ale takŜe by mogli oni określić swoją rolę              
w tym działaniu. Dlatego warto z pracownikami dyskutować na bieŜąco główne 
załoŜenia strategiczne rozwoju gminy i zmian w urzędzie gminy, organizować 
cotygodniowe spotkania celem wymiany istotnych informacji, a takŜe dbać o to, 
by docierały do nich informacje, podejmowane na jeszcze wyŜszych szczeblach 
struktur samorządowych. 

Niedopuszczalnym uchybieniem wójta jest rozpowszechnianie wśród pra-
cowników zasłyszanych plotek. Niesie to ryzyko podjęcia przez pracowników 
nietrafionych działań (przez pryzmat postrzeganej wiarygodności wójta, plotka 
oceniana jest jako wiarygodna informacja), a takŜe podwaŜenie wiarygodności 
wójta. Dlatego zawsze naleŜy sprawdzać wiarygodność informacji i mówić tylko 
o tym, co się naprawdę wie, a nie o swoich domysłach. 

Czasami w urzędzie gminy dochodzi do zatrzymania wymiany informacji. 
Przyczyną moŜe być błędne załoŜenie, Ŝe ten, kto ma informacje, ten ma władzę. 
Ale Ŝeby otrzymywać wiadomości, naleŜy je takŜe dawać. Warto przy tym pa-
miętać, Ŝe nie wszystkie informacje przydają się wszystkim pracownikom, dla-
tego starannie naleŜy je rozdzielać i przekazywać. 

PRZYKŁAD 9.19. 

Zdaję sobie sprawę, Ŝe nie przyłoŜyłem się zbyt mocno do tego zadania – przy-
znaje się pan Michał. – Ale to nie jest aŜ tak waŜna część naszych planowa-
nych zadań na przyszłość. 
- Jak jeden z moim najlepszych pracowników moŜe być tak naiwny! – 

wścieka się wójt. – Prawie pół roku temu mówiłem, Ŝe będziemy dąŜyli 
do zmian w gminie właśnie w tym obszarze! Nie widzi więc pan, jak to 
jest waŜne dla naszego przyszłego rozwoju?! 

Teraz z kolei pan Michał oburzył się na wójta.  
- MoŜe i pan wiedział, ale mnie, ani nikogo z moich kolegów pan nie poin-

formował. Oczywiście, gdybym był tego świadomy, inaczej podszedłbym 
do sprawy, ale do licha, nie jestem specem od telepatii! 
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