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Zainteresowanie organizacją i 
zarządzaniem przez różne dziedziny 
wiedzy
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Nauki o organizacji

■ Nauki o zarządzaniu – funkcje, przedmiot badań, podejście, 
funkcje deskrypcyjne, ekplanacyjne, prognostyczne a 
praktyczne

■ „Organizatologia” - /F.E. Kast i J.E. Rosenzweig/

■ „Dżungla teorii organizacji” – H. Koontz „The Management 
Theory Jungle”, 1961



Nauki o organizacji a nauki 
polityczne i nauki o administracji
■ Organizacyjny wymiar polityki
■ Polityczny wymiar organizacji
■ LaPalombara - koncepcja organizacyjnej luki w politologii a 

wkład politologii do nauk o zarządzaniu
■ Polityka jako proces organizacji życia społecznego –

fundamentalna zbieżność problematyki politologii i 
organizatologii

■ Pozorny kres polityki – polityka „chowa się”
■ Wielkie korporacje w polityce
■ Niezbędność warsztatu socjoorganizacyjnego w badaniu 

polityki, przydatność politologicznego podejścia w badaniu 
organizacji, politycznośc a apolityczność administracji

■ Polityczny charakter zarządzania



Nauki o organizacji a nauki o 
polityce cd

■ P. Drucker – „nowy menedżer, czy to w jakimś 
biznesie, w szpitalu czy uniwersytecie, osiągnie 
sukces wtedy, gdy przestanie widzieć siebie –
być widzianym – w roli przedstawiciela jakiegoś 
„specjalnego interesu”. Na arenie politycznej, 
zatłoczonej przez „krzyżowców” różnych 
świętych spraw, musi stanąć jako reprezentant 
wspólnego dobra, jako rzecznik „woli ogółu”. 
Nie może dalej polegać na tym, że proces 
polityczny będzie siłą integrującą; musi sam 
stać się czynnikiem integrującym” 



Nauki o organizacji a nauki o 
polityce

■ P. Senge – „kiedy zacząłem swoją pracę nad 
doktoratem, nie byłem zainteresowany zarządzaniem 
biznesem. Uważałem, że rozwiązań Wielkich Problemów 
trzeba szukać w sektorze publicznym. /…/ Stopniowo 
zacząłem sobie zdawać sprawę, dlaczego w otwartym 
społeczeństwie to właśnie biznes jest miejscem 
innowacji. Bez względu na to, jaki wpływ na biznes może 
mieć myślenie o przyszłości, biznes ma swobodę 
eksperymentowania, której brak w sektorze 
publicznym… Biznes ma również bardzo jasne i 
obiektywne kryteria sukcesu, co pozwala lepiej oceniać 
wyniki eksperymentów”



Nauki o organizacji a nauki 
polityczne

■ A. Jay – „Nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie 
wynaleziona możliwa do obrony ekonomiczna 
teoria przedsiębiorstwa. Być może nie ma to 
znaczenia; sądzę bowiem, że istnieje możliwa 
do obrony polityczna teoria przedsiębiorstwa. Ta 
nowa sztuka zarządzania jest bowiem w istocie 
kontynuacją starej sztuki rządzenia, a gdy bada 
się teorię zarządzania równolegle do historii 
polityki, dostrzega się, że to są dwie bardzo 
zbliżone gałęzie tej samej dziedziny. Każda z 
nich ułatwia wyjaśnienie drugiej.”



Piramida bogactwa 
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16.10.2020, 20:55Corporations dominate world’s top 100 economic entities | Accountancy Daily
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drive for short-term profits today seems to trump basic human
rights for millions of people on the planet. These figures show
the problem is getting worse.’

The group says its analysis and figures have been taken from a
direct comparison of the annual revenue of corporations and
the annual revenue of countries.

Corporations vs governments
revenues: 2015 data for the top 30
RankType Name Revenue (USD)

1Government United States $3,251,000,000,000
2Government China $2,426,000,000,000
3Government Germany $1,515,000,000,000
4Government Japan $1,439,000,000,000
5Government France $1,253,000,000,000
6Government United Kingdom $1,101,000,000,000
7Government Italy $876,000,000,000
8Government Brazil $631,000,000,000
9Government Canada $585,000,000,000

10CorporationWalmart $482,130,000,000
11Government Spain $473,600,000,000
12Government Australia $425,700,000,000
13Government Netherlands $336,500,000,000
14CorporationState Grid $329,601,000,000
15CorporationChina National Petroleum $299,271,000,000
16CorporationSinopec Group $294,344,000,000
17Government Korea, South $291,300,000,000
18CorporationRoyal Dutch Shell $272,156,000,000
19Government Mexico $259,600,000,000
20Government Sweden $250,800,000,000
21CorporationExxon Mobil $246,204,000,000
22CorporationVolkswagen $236,600,000,000
23CorporationToyota Motor $236,592,000,000
24Government India $236,000,000,000
25CorporationApple $233,715,000,000
26Government Belgium $226,800,000,000
27CorporationBP $225,982,000,000
28Government Switzerland $221,900,000,000
29Government Norway $220,200,000,000
30Government Russia $216,300,000,000

 

Details and the full list are here
(http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources
/corporations_vs_governments_final.pdf).

Share

(/cch_uk/tat/news_011676_hmrc_brief_8_2
020)

KPMG to replace Deloitte at petrol
forecourt giant (/kpmg-replace-deloitte-
petrol-forecourt-giant)



Corporations data 2017

■ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0
m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26c4rQM/edit -
gid=1364122473

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26c4rQM/edit


Fordyzm i postfordyzm
Fordyzm Postfordyzm
Produkcja masowa Produkcja elastyczna (krótkie 

serie)
Standaryzowane 
produkty

Zróżnicowane produkty

Taśma produkcyjna Produkcja kontrolowana 
komputerowo

Ciężki przemysł Czyste technologie
Hierarchie korporacyjne Sieci horyzontalne
Wykwalifikowany 
robotnik

Polaryzacja wykształcenia 
zawodowego

Gospodarka narodowa Gospodarka 
międzynarodowa

Ośrodki przemysłowe Nowe obszary gospodarcze
Konsumpcja masowa Zróżnicowane rynki 13



Paradygmaty wg Burrela i 
Morgana



Metafory a paradygmaty
Organizacja-Organizm

Organizacja-Maszyna

Organizacja- System polityczny

Organizacja-System polityczny

Organizacja jako transformacja i  
przepływ

Organizacja-Mózg FUNKCJONALIZM RADYKALNY 
STRUKTURALIZ
M

Organizacja-
Narzędzie 
dominacji

Organizacja-Teatr

Organizacja-
Kultura

Kolaż, mozaika

PARADYGMAT  
INTERPRE-
TATYWNY

RADYKALNY 
HUMANIZM

Organizacja 
jakowięzienie 
psychiczne
Organizacja jako narzędzie dominacji

Organizacja-Świątynia

Organizacja-Tekst

Organizacja-Tekst

Organizacja-Świątynia
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Kryterium 

Paradygmat 
funkcjonalno- 

-systemowy 

 

Interpretatywno 
-symboliczny 

 

Nurt krytyczny 
w zarządzaniu 

 

Postmodernim 
w zarządzaniu 

Elementy 
teorii 

1.Twierdzenia 
i definicje 
2. Hipotezy 
3. Zdania o 
faktach 
4. Zmienne 
5. Relacje 
przyczynowe 

1. Konstrukty 
teoretyczne 
2. Interpretacje 
3. 
Współzależności 
4. Opisy i studia 

1. Konstrukty 
teoretyczne 
2. Zdania o 
faktach 
3. Aktorzy i grupy 
4. Struktury 
władzy i interesy 

1. Narracje 
2. Dyskursy 
3. Glossy 
4. Konstrukty 
teoretyczne 

Rezultaty 
teorety- 
zowania 

Sekwencyjne 
związki 
zmiennych 
przyczynowo- 
-skutkowych 

Interpretacje 
aktorów 
organizacyjnych 
zanurzonych w 
sieciach znaczeń 

Demaskatorskie 
opisy 
zakamuflowanyh 
relacji władzy 
i opresji 
prowadzące do 
działań 

Autopoietyczne 
dyskursy 
prowadzące do 
refleksji etycznej 

Obiektywizm 
teorii 

Obiektywizm Intersubiekty- 
wizm 

Intersubiekty- 
wizm 

Subiektywizm 

Rola danego 
paradygmatu w 
zarządzaniu 

Dominująca Wzrastająca Wzrastająca Marginalna 

Weryfikacja 
i falsyfikacja 
teorii 

Weryfikacjonizm 
lub 
falsyfikacjonizm 

Interpretatywizm 
i konstruktuwizm 

Interpretatywizm 
lub słaby 
weryfikacjonizm 

Konstruktywizm 

Kluczowe 
wątki 
teoretyczne 

1. Strategia 
2. Struktura 
3. Funkcje 
zarządzania 
4. Teoria 
organizacji 

1. Język 
2. Kultura 
organizacyjna 
3. Zachowania 
organizacyjne 

1. Człowiek w 
organizacji 
2. Władza, 
opresyjność, 
manipulacja 
3. Ideologia 
menedżeryzmu 
4. 
Denaturalizacja 
zarządzania 

1. Tekstualizm 
organizacji – 
retoryka, poetyka, 
archetypy, 
metafory, 
paradoksy 
2. Moralne 
problemy 
menedżeryzmu 

Dominująca 
metodyka 

Ilościowa Jakościowa Jakościowa Brak lub 
jakościowa 

Stosunek do 
wartościowania 

Neutralność 
aksjologiczna 

Umiarkowana 
neutralność 
aksjologiczna 

Zaangażowanie w 
wartościowanie 

Zaangażowanie 
w wartościowanie 
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Paradygmat dominujący a paradygmaty alternatywne w naukach o organizacji i zarządzaniu wg Ł. 
Sułkowskiego 

Kryterium Metodologia dominującego 
paradygmatu 

Metodologia paradygmatów 
alternatywnych Poziomy badania Uogólnianie, weryfikacja, analiza, 

przewidywanie i programowanie zmian 
Rozumienie, opisanie, synteza, stymulowanie 
zmian 
Konstatacje jednostkowe Model poznania 

metodolo- 
gicznego 

Nomotetyczny Idiograficzny 

 
Wgląd w przedmiot 
badania 

Obiektywny Intersubiektywny 

Relacje między 
składni- 
kami rzeczywistości 

Przyczynowo-skutkowe 
Powtarzalne 

Współzależności 
Powtarzalne i jednostkowe 

Stosunek badacza 
do badanej 
rzeczywistości 

Obiektywny, zewnętrzny punkt widzenia Uczestnik badanych zjawisk i procesów 

Stosunek badacza 
do wartości 

Dążenie do poznania obiektywnego, 
wolnego od wartościowania 

Świadomość uwikłania w wartości (postawa 
aksjolo- 
giczna) Moc predykcyjna Wysoka moc predykcyjna Niska moc predykcyjna 

Formy metod Indukcja i dedukcja Indukcja, dedukcja I konstrukcja 
Preferowany 
rodzaj danych 

Ilościowe dane Jakościowe dane 

Preferowana 
metodologia 

Predykacje oparte na abstrakcyjnych 
systemach pojęć 

Deskryptywno-wyjaśniająca lub rozumiejąca 
(herme- 
neutyczna) Preferowana 

metodyka 
Metody standaryzowane ilościowe, 
ustrukturyzowane, statystyczne 

Metody niestandaryzowane jakościowe, 
nieustrukturyzowane, jednostkowe 

 



Emic i Etic

■ Podejścia:

■ Emic – paradygmat interpretatywno – symboliczny, 
hermeneutyka (interpretacja tekstów) i fenomenologia 
(bezzałożeniowowść, opis i ogląd tego, co bezpośrednio dane)

■ Etic – paradygmat neopozytywistyczny

18
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Podejście Emic vs. Etic wg Ł. Sułkowskiego 

Kryterium Emic Etic 

Badacz Insider, zaangażowany Outsider, zewnętrzny, 
zdystansowany Kategorie poznania 

kultry 
Wewnętrzne, swoiste dla danej 

kultury 
Zewnętrzne, uniwersalne, 
umożliwiające porównanie 

Metody badań Uczestniczące, rozumiejące, 
hermeneutyczne, jakościowe, lokalne 

Quasi-obiektywne, 
standaryzowane, reprezen- 

tatywne, ilościowe 
Techniki badań Wywiady pogłębione, obserwacje 

uczestniczące, action research,  
teoria ugruntowana,  metody 

dokumentacyjne 

Ankiety, wywiady 
standaryzowane, analizy 

statystyczne Koncepcja kultury Metafora rdzenna Zmienna zewnętrzna lub 
wewnętrzna Opis kultury „Gęsty” (Geertz 2003: 35–58), 

nasycony, aksjologiczny 
Obiektywny, porównywalny  

z innymi Znaczenie kultury 
w zarządzaniu 

Kluczowe, fundament procesów 
poznawczych i społecznych 

Istotne, jedna ze zmiennych 
kształtujących zachowania 

organizacyjne Nurty badań 
kultury w 

zarządzaniu 

Interpretatywny, dramaturgiczny, 
krytyczny, psychodynamiczny, 

kognitywistyczny 

Porównawcze badania 
kulturowe, funkcjo- 

nalistyczne badania kultur 
organizacyjnych, 
neoewolucjonizm 

Przedstawiciele L. Smircich, G. Morgan, M.J. Hatch, B. 
Czarniawska, H. Will- mott, M. 

Alvesson, K. Weick, M. Schultz, D.A. 
Goia, K. Corley, R.P. McDermott, J. 

Church 

G. Hofstede, F. 
Tromperaars, Triandis, Ch. 

Hampden-Turner, E. Schein,  
R. House, Deal, Kennedy, T. 

Peters, Waterman, Ch. 

 



Prakseologiczne ujęcie 
organizacji

• Tadeusz Kotarbiński „Traktat o dobrej robocie” 
– organizacja to „pewien rodzaj całości ze 
względu na stosunek do niej jej własnych 
elementów, mianowicie taka całość, której 
wszystkie składniki współprzyczyniają się do jej 
powodzenia”

• Interpretacja: holizm a redukcjonizm, 
współprzyczynianie się, kryteria powodzenia 
całości /teleologiczne/maszynowe  a 
systemowe/organistyczne/



Prakseologiczne ujęcie 
organizacji cd.
• Rzeczowe, atrybutowe i czynnościowe rozumienie 

organizacji
• Organizacje w ujęciu szerokim – wszelkie układy złożone 

charakteryzujące się współprzyczynianiem części do 
powodzenia całości, w ujęciu średnio-szerokim – całości, 
które powstały w rezultacie interwencji człowieka i 
których struktura jest rezultatem czynności 
organizowania, wąskim – instytucje, ich struktury, jedno 
i wielowymiarowe ludzkie działania 

• Zwrotność relacji współprzyczyniania się
• Ontologia reistyczna, ewentystyczna /zdarzenia/, 

procesualizm i ontologia pluralistyczna /R. Ingarden/



Tradycje

• Organizacja i zarządzanie – kluczowy czynnik rozwoju 
cywilizacji

• Sumeryjskie kanały nawadniające, egipskie piramidy, greckie 
miasta i amfiteatry, chiński mur, rzymskie drogi i akwedukty, 
sumeryjski system podatkowy, rola kapłanów

• Wojny, armia jako prototyp organizacji

• Produkcja, handel i wymiana

n22



Organizacja i zarządzanie w 
starożytności wg R. W. Griffina



Myśliciele

• Konfucjusz /551-479 p.n.e./ - rodzina jako model 
organizacji, potrzeba posłuszeństwa wobec władzy

• Platon /427-347 p.n.e./ - państwo filozofów
• Arystoteles / 384-322 p.n.e./ „złoty środek” także w 

podejmowaniu decyzji
• Sokrates /469-399 p.n.e./ - uniwersalne zasady 

zarządzania
• Ksenofont /430-355 p.n.e./ autor pojęcia ekonomii, 

spisał sokratejskie zasady zarządzania: dyscyplina, 
karanie, nagradzanie, właściwy dobór ludzi/

n24



Myśliciele cd
• Chazali, arabski pisarz wczesno 
średniowieczny – dobry kierownik powinien 
być sprawiedliwy, inteligentny, skromny i 
cierpliwy, unikać powinien małostkowości i 
zaściankowości

• N. Machiavelli /1469-1527/ - wizja 
skutecznego władcy w „Księciu”

• T. M. Morus /1478-1535/, T. Campanella 
/1568-1639/ - utopijne koncepcje  ładu 
społecznego i ekonomicznego

• A. Frycz Modrzewski /ok.1503-1572/ -
służebność kierownictwa wobec podwładnych



Klasyczna ekonomia

• Merkantyliści i fizjokraci

• Adam Smith /1723-1790/ - społeczny podział pracy i podział 
klasowy

• David Ricardo /1772- 1823/ - sprzeczności interesów w 
organizacji przemysłowej



Socjalizm utopijny

• Robert Owen /1771-1858/ - reformowanie misją kierowników, 
wiara w dobry przykład, siłę przekonywania, eksperyment 
społeczny, spółdzielczość, scentralizowane formy organizacji 
produkcji, zabiegi o ustawodawstwo fabryczne, poprawę 
warunków zycia społecznego i ustroju 



Socjalizm utopijny

• Claude Henri de Saint-Simon /1760-1825/ -
systemy organizacji społecznej militarny /przymus/ 
i przemysłowy /dobrowolność i umowa/ , koncepcja 
społeczeństwa przemysłowego, nowego rodzaju 
stosunków, scentralizowanej asocjacji, krytyk 
kapitalizmu i przeciwnik rewolucji tworzącej 
zagrożenie władzą nieoświeconych dyletantów, 
potrzeba racjonalnej organizacji życia społecznego i 
produkcji, praca podstawą. „Rola gadaczy zbliża się 
ku końcowi, rola działaczy zaraz się rozpocznie”. 
Podstawą hierarchii praca, zdolności i wiedza



Socjalizm utopijny

• Charles Fourier /1772-1837/ - krytyka anarchii 
produkcji, rozdrobnienia własności i 
pasożytnictwa w handlu, opowiadał się za 
uspołecznieniem, asocjacjami wytwórców i 
konsumentów/ ok.. 1600 osób/, znaczenie 
wybitnych jednostek, wyzwolenie kobiety miarą 
wyzwolenia powszechnego

• Wspólne cechy – przesłania socjalizmu 
utopijnego: industrializacja, krytyka 
sprzeczności kapitalizmu i niesprawiedliwości, 
świat nie musi być taki, jaki jest, praktyczne 
eksperymenty w zakresie organizacji życia 
społecznego



Marksizm
• Karol Marks /1818-1883/, Fryderyk Engels /1820-1895/ -

kluczowa rola czynników ekonomicznych, sił wytwórczych i 
stosunków produkcji, podejście dialektyczne, antagonizm pracy 
i kapitału, klasy i walka klas, historyczna misja proletariatu, rola 
własności prywatnej, alienacja i dezalienacja, cykliczny rozwój 
kapitalizmu, pauperyzacja, klasowa istota państwa i 
perspektywa jego obumierania, społeczny podział pracy –
aspekt techniczny i społeczny, perspektywa przezwyciężenia 
podziału klasowego

• interpretacja biurokracji jako mechanizmu panowania 
klasowego 

• krytyka biurokracji i jej dysfunkcji /”rozum urzędowy”, izolacja 
warstwowa, tożsamość pionu wykonawczego i kontrolnego, 
monopol wiedzy, nastawienie na poprawność, orientacja na cele 
pomocnicze, „wyuczona nieudolność”, przerzucanie winy, 
postawa wobec petentów, partykularne interesy/; 

• kwestia „równowagi klas”



Marksizm
• „Współczesne społeczeństwo nadal rozwija się na zasadzie 

procesów dialektycznych i dialektyczna metoda analizy, której 
pionierem był Marks, wciąż ma bardzo istotne znaczenie, nawet jeśli 
nie jest prawdopodobne, że dokładny wzorzec zmian społecznych 
dziś przybierze przewidzianą przez niego postać. Koncepcja, według 
której twórczość Marksa należy do dziedziny ideologii politycznej, 
tak się zakorzeniła w powszechnych przekonaniach, że często 
ludziom trudno jest wyrobić sobie beznamiętny, obiektywny pogląd 
na jego podstawowe twierdzenia. Kiedy jednak odrzucimy 
uproszczone hasła, charakterystyczne dla wielu opinii na temat 
marksizmu, pamiętając, że sam Marks stwierdził, iż nie jest 
marksistą, aby zwrócić uwagę na to, jak jego teoria jest błędnie 
interpretowana i nadużywana, możemy stwierdzić ogromną siłę jego 
analizy” Gareth Morgan 



Marksizm
• „Nawet antymarksiści akceptowali poglądy Marksa dotyczące 

„wewnętrznych sprzeczności tkwiących w kapitalizmie”. 
Niektórzy byli przekonani, że armia będzie utrzymywać pod 
kontrolą proletariacki motłoch, jak to się istotnie stało w 
przypadku największego dziewiętnastowiecznego kapitalisty, 
amerykańskiego bankiera J.P. Morgana /1837-1913/. 
Liberałowie różnych orientacji wierzyli, że może nastąpić reforma 
lub złagodzenie sytuacji. Ale przekonanie, że społeczeństwo 
kapitalistyczne jest społeczeństwem nieuniknionej walki 
klasowej, podzielali z Marksem praktycznie wszyscy myślący 
ludzie końca XIX wieku, a w rzeczywistości około 1910 roku 
większość myślących ludzi, przynajmniej w Europie /ale także w 
Japonii/, skłaniała się w kierunku socjalizmu. Największy z 
konserwatystów XIX wieku, Benjamin Disraeli /1804-
1881/postrzegał społeczeństwo kapitalistyczne  bardzo 
podobnie do Marksa. To samo dotyczy konserwatysty 
europejskiego Ottona von Bismarcka /1815-1898/” Peter F. 
Drucker



Makroszkoły badań nad 
organizacjami wg B. Glińskiego



Szkoły i kierunki nauk o 
organizacji i zarządzaniu
• Szkoła klasyczna: naukowe zarządzanie /Taylor, Ford, Gantt, Emerson, Le 

Chatelier, Adamiecki/i nurt administracyjny /Fayol, Gullick, Urwick, Weber/
• Szkoła „human relations” /Mayo, Mc Gregor, Maslow, Moren/ 
• Szkoła empiryczna i neoklasyczna /Dale, Chandler, Drucker, Ouchi /model typu Z/, 

Peters i Waterman – ruch na rzecz doskonałości, zarządzanie strategiczne/
• Podejście systemowe /Parsons, cybernetyka Wienera, ogólna teoria systemów 

Bertalanffy, Boulding, Rapaport, Gerard/
• Szkoła matematyczna /ujęcie logistyczne, koncepcje ilościowe, zarządzanie 

operacyjne/
• Podejście sytuacyjne /Lawrence, Lorch, Blau, Burns, Stalker, Woodward/
• Podejście socjopolityczne i koncepcje gry organizacyjnej /Cyert, March, Pfeffer, 

Crozier, Friedberg, Etzioni, Koźmiński, Zawiślak, Bolesta-Kukułka, nurt 
antropologiczno-kulturowy Berger, Luckman, Goffman/ i perspektywa symboliczno 
- interpretująca

• Satyryczne koncepcje organizacji
• Postmodernizm w naukach o organizacji



Źródła inspiracji w teorii organizacji wg M. Jo Hatch



Szkoła klasyczna – naukowe 
zarządzanie
• Frederick Taylor /1856-1915/- „Zarządzanie warsztatem 

wytwórczym”, „Zasady naukowego zarządzania”, naukowe 
opracowanie każdego elementu pracy, naukowy dobór, szkolenie 
i dostosowanie zawodowe pracowników, współpraca 
kierownictwa i robotników, planowanie pracy i odpowiedni jej 
rozdział

• Naukowe zarządzanie /Luis Brandeis, adwokat 1910, Taylor od 
1911, wcześniej „task management”

• „kapitaliści to wieprze”
• „osobowość obsesyjno-kompulsywna o podłożu analnym”
• Redukcja zatrudnienie przy ładowaniu surówki
• 15 rodzajów łopat
• Funkcjonalna struktura zarządzania – 8 majstrów funkcjonalnych 

/4 administracyjnych, 4 warsztatowych/



Szkoła klasyczna – naukowe 
zarządzanie

• Karol Adamiecki /1866-1933/ - Inżynier, 
profesor PW, prawa harmonii doboru, 
działania, duchowej; prawo optymalnej 
produkcji, podziału pracy i kompetencji, 
organizacji zbiorowej, czas najdroższym 
zasobem, potrzeba stopniowego i 
racjonalnego przeprowadzania zmian, 
tłumaczenia prac Henriego Le Chatelier’a –
zasada bezwładności, „reguła przekory”



Szkoła klasyczna – naukowe 
zarządzanie

• Henry Ford /1863-1947/ - 1914 uruchomienie produkcji 
taśmowej samochodów, 8 godzinny dzień pracy, surowe 
regulaminy, komórki socjologiczne, odwiedzanie robotników w 
domu, osiedla fabryczne, sklepy fabryczne



Szkoła klasyczna – nurt 
administracyjny

• Henri Fayol /1841-1925/ - inzynier górniczy, geolog, 
kombinat węgla i stali Commentry-Fourchambault, 
kierowania można się nauczyć

• Zasady zarządzania: podział pracy, autorytet, dyscyplina, 
jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa, 
podporządkowanie interesu osobistego interesowi 
ogółu, wynagrodzenie, centralizacja, hierarchia, ład, 
sprawiedliwość, stabilizacja personelu, inicjatywa, 
harmonia „espirt de corps”

• Funkcje zarządzania: przewidywanie /planowanie/, 
organizowanie, rozkazywanie, koordynacja, kontrola/



Szkoła klasyczna – kierunek 
administracyjny, Fayol

• Piramida uzdolnień

• Funkcje przedsiębiorstwa: techniczne /produkcja/, handlowe, 
finansowe, ubezpieczeniowe, rachunkowościowe, 
administracyjne/

• Administracja a naukowe zarządzanie

• „Administracja przemysłowa” wyd. francuskie 1916, 
amerykańskie 1947



Szkoła klasyczna – kierunek 
administracyjny, Max Weber
• Max Weber /1864-1920/ - ekonomista, historyk, socjolog, 

prawnik, tłumaczenia amerykańskie w 1947 roku /R.K. Merton, 
P. Selznick/

• Idealny model biurokracji, biurokracja jako wyraz procesu 
racjonalizacji życia społecznego i rutynizacji charyzmy –
czynności urzędowe stałe, regulowane przez przepisy, zasada 
kompetencji, hierarchia urzędowa, oddzielenie urzędników od 
własności środków administracji, stanowiska służbowe 
oddzielone od osób, zatrudnienie stałe jako zajęcie podstawowe, 
wykształcenie i kwalifikacje, dokumentacja, przepisy, urzędnicy 
osobiście wolni „Teoria organizacji społecznej”, 1924

• Rola religii protestanckiej w rozwoju kapitalizmu
• Metoda typów idealnych
• Panowanie i jego legitymacja
• Racjonalność formalna /środki/ i materialna /cele/



Szkoła klasyczna – kierunek 
administracyjny

• Chester Barnard /1886-1961/ - 40 lat w ATT, zastępca 
sekretarza skarbu, prezes United Service Company, 
Fundacji Rockefellera, założyciel Bach Society

• „Funkcje kierownicze”, „Organizacja i zarządzanie”, 
„Funkcje i patologia oznak prestiżu w organizacjach 
formalnych”, jego kontynuatorem noblista H.Simon

• Organizacje jako systemy świadomej kooperacji, 
systemy otwarte, rola organizacji nieformalnej, 
moralność a odpowiedzialność, związek zaburzeń z 
fałszywymi ideologiami, strategiczne znaczenie 
kształcenia i doboru przywódców



Szkoła „human realtions”

• Zwiastuni – Mary Parker Follet /psychologia/, 
Oliver Sheldon /filozofia zarządzania/, Hugo 
Muntzberg /twórca psychotechniki/, Chester 
Barnard

• Badania w zakładach Hawthorne Western 
Electric Company koło Chicago /1924-1933/, 
Elton Mayo i współpracownicy z Harvard 
University i zakładów Hawthorne

• Pomiar fizycznych czynników wpływających na 
wydajność pracy, wzrost morale wraz z każdą 
zmianą warunków



Szkoła „human relations”

• Druga faza – wywiady z ok.. 21 tys. 
Pracowników

• Trzecia faza – analiza porządku nieformalnego, 
kliki, grupowe systemy wartości, konformizm

• „Efekt Hawthorne” w naukach społecznych
• Abraham Maslow, socjometria Jacoba Levy 

Morena, Kurt Lewin, D. McGregor, Ch. Agryris, 
R.Likert, F.E. Fiedler, D. Katz i R.L. Kahn

• Krytyka szkoły



Teoria „X i teoria „Y” Douglasa 
Mc Gregora



Szkoła empiryczna i 
neoklasyczna

• Krytyka jednostronności „human realtions”, nacisk na cele i 
instrumentalny charakter organizacji, efektywność, zdolność 
do konkurowania, potrzeba empirycznej analizy, studiowanie 
przypadków, rola liderów, pragmatycznego punktu widzenia



Szkoła empiryczna i 
neoklasyczna

• E. Dale „The Great Organizers” /1960/ –
analiza porównawcza wielu przypadków, 
podstawą studia nad praktycznymi 
osiągnięciami wybitnych organizatorów i 
menedżerów

• E.Petersen, E. G. Plowman – naukowe 
zarządzanie: rządzenie, administrowanie, 
organizacja i dowodzenie siłami zbrojnymi, 
zarządzanie klubami i stowarzyszeniami, 
zarządzanie biznesem, naukowe zarządzanie 
własnością państwową



Szkoła empiryczna i 
neoklasyczna

• Peter F. Drucker /1909-2005/ - twórczy 
charakter zarządzania, management jako 
instytucja przywódcza i punkt zwrotny w 
historii społeczeństwa, celem biznesu jest 
tworzenie klienteli, popularyzacja 
zarządzania przez cele i kontroli przez 
wyjątki, innowacje i przedsiębiorczość, 
kierunki ewolucji organizacji przyszłości, 
społeczeństwo pokapitalistyczne



Szkoła neoklasyczna

• Model typu Z – Wiliam Ouchi, 1981, synteza zarządzania 
amerykańskiego /A/ i japońskiego /J/, znaczenie kultury 
organizacyjnej

• Ruch na rzecz doskonałości – Thomas J. Peters i Robert H, 
Waterman, doskonałe firmy: terminowość, obsesja działania, 
kontakt z klientem, popieranie przedsiębiorczości, uznanie ludzi 
za najbardziej efektywny zasób, koncentracja na wartościach, 
prosta struktura, ograniczony liczebnie zarząd, kompromis 
między centralizacją i decentralizacją, dyscypliną i swobodą

• Zarządzanie strategiczne – planowanie, łączenie władzy 
profesjonalnej z partycypacją pracowników, znaczenie 
przywództwa, szeroka interpretacja zarządzania, globalizacji

• Społeczeństwo pokapitalistyczne – Daniel Bell. W.W. rostow, P. 
Drucker



Szkoła systemowa

• Koncepcja systemów społeczno-kulturowych T. Parsonsa, cybernetyka N. 
Wienera, ogólna teoria systemów

• Talcott Parsons /1902 – 1979/ - następca Pitrima Sorokina /teoria 
zmiany immanentnej/ twórcy Wydziału Socjologii na Uniwersytecie 
Harvarda, który z kolei był uczniem Leona Petrażyckiego na 
Uniwersytecie w Petersburgu, socjologia teoretyczna

• Działanie społeczne – cel, sytuacja, orientacja aktorów, potrzeba wiedzy 
o warunkach, odczuwania subiektywnej potrzeby osiągnięcia celu, 
posiadanie kryteriów oceny celu i środków; orientacje poznawcza, 
szacująca i moralna

• Sprzeciw wobec behawioryzmu, waga uwarunkowań kulturowych
• Koncepcja AGIL /adaptation, goal, integration, latency/, funkcje a 

podsystemy systemu społecznego
• Kluczowym problemem równowaga systemu zależna od wzajemności 

oczekiwań, wspólnoty wartości, rozumienia norm i znaczeń



Zmienne wzoru Parsonsa



Szkoła systemowa

• Norbert Wiener /1894-1964/ - nauka o sterowaniu układami 
wyodrębnionymi w technice, biologii, gospodarce i 
społeczeństwie, „Tak radykalnie zmieniliśmy swoje otoczenie, 
że musimy teraz zmieniać samych siebie, żeby w tym nowym 
otoczeniu móc egzystować.” 



Szkoła systemowa – ogólna 
teoria systemów

• Society for General Systems Theory – 1954, 
biolog Ludwig von Bertalanffy, ekonomista 
Keneth Boulding, matematyk Anatol Rapaport, 
fizjolog Ralph Gerard: przepływa pojęc, modeli, 
wymiana pomiędzy dziedzinami wiedzy, 
popieranie rozwoju odpowiednich modeli 
teoretycznych, minimalizowanie dublowania 
wysiłku teoretycznego, popieranie jedności 
nauki i poprawy komunikacji między 
specjalistami



Szkoła systemowa – typologia 
systemów Bouldinga



Szkoła systemowa

• Określenie systemu i jego granic, wyodrębnienie z 
otoczenia

• Określenie podstawowych elementów
• Zidentyfikowanie struktury jako układu relacji 

pomiędzy elementami oraz pomiędzy elementami a 
całością

• Zidentyfikowanie wejść /wkłady/ i wyjść 
/wytworów/

• Konwersja wewnątrzsystemowa
• Sprzężenie zwrotne
• Funkcja genotypowa



Ujęcie analityczne a systemowe wg W. Piotrowskiego



Szkoła matematyczna

• Początek logistyki – planowanie operacji 
wojennych, konwoje przez Atlantyk w czasie II 
wojny światowej, Arthur D. Little Inc., General 
Electric – logistyka w przemyśle, dyslokacja 
pracowników, gospodarka magazynowa

• Zastosowanie w zarządzaniu technik 
ilościowych

• Zarządzanie operacyjne – programowanie 
liniowe, teorie kolejek, analizy punktów 
krytycznych, symulacje, ekonometria, gry 
decyzyjne, optymalizowanie



Podejście sytuacyjne

• P.R. Lawrence i J.W. Lorsch – 1967, „Organization and 
Enviroment”, orientacja strukturalna, P.M. Blau, J. Woodward, 
C.Perrow /proukcja a struktura, struktura a otoczenie/,  T. 
Burns, G.S. Stalker /organizacja mechanistyczna i 
organiczna/, szkoła astońska /Uniwersytet Aston w 
Birningham/



Podejście socjopolityczne –
teorie gry organizacyjnej
• R.M. Cyert, J.G. March – organizacje jako koalicje polityczne
• J. Pfeffer – relatywny charakter deficytu zasobów w stosunku do 

oczekiwań i roszczeń
• M. Crozier, E. Friedberg – organizacje jako systemy polityczno-kulturowe, 

problem redukcji niepewności, organizacja-niepewność-gra-władza-aktor
• A.F. Amitai Etzioni – organizacje wspólnotami odmiennych interesów 

ukształtowanymi na podstawie wartości
• R. Dahrendorf – teoria konfliktu
• A.K. Koźmiński, A.M. Zawiślak, K. Bolesta-Kukułka – koncepcje gry 

organizacyjnej
• A.K. Koźmiński, K. Obłój – teoria równowagi organizacyjnej
• Koncepcja elektoratu organizacji i organizacji jako instytucjonalizacji 

interesów interesariuszy, polityki organizacji jako sfery sprzecznych i 
konfliktowych interesów istotnych dla przetrwania i rozwoju organizacji, 
modele polityki organizacji



Szkoła satyryczna

• Parkinson
• “Im więcej mamy  czasu na wykonanie konkretnej pracy, tym 

więcej czasu praca ta zabierze”
• “Wydatki wzrastają proporcjonalnie do wzrostu dochodów”
• “Zwłoka jest najbardziej zabójczą formą odmowy”
• “Ekspansja oznacza złożoność, a złożoność równa się 

dekadencji, kiedy organizm się rozszerza, rodzi się konformizm. 
Konformizm jest nieuchronnością konsekwencją gigantomanii. W 
pewnym momencie różnice między ludźmi przestają istnieć’.

• “Jakakolwiek instytucja - rządowa, przemysłowa, naukowa, której 
zespół pracowników administracyjnych sięga tysiąca osób lub 
przekracza tę liczbę, by istnieć, nie potrzebuje żadnej innej 
działalności. Administracja jest samowystarczalna i żywi się 
własną pracą. Jest to administracja dla administracji.”

n60



Szkoła satyryczna

• Catt

• “Im przełożony  mniej wie, co robi, jego podwładny, tym większa 
pewność utrzymania się na stanowisku’.

• “Wobec tego sprawozdania powinny być w miarę niezrozumiałe i 
budzić  u zwierzchnika przekonanie o wielkości zadań, rozległości 
kontaktów i niepodważalności autorytetu specjalistycznego. 
Sprzyja temu  język, w którym proste, zrozumiałe terminy zostały 
zastąpione skomplikowanymi i niezrozumiałymi”.

• “Fama o wielkość pracownika idzie w górę ze szczebla na 
szczebel. W przypadku niepowodzenia zachowuje się tajemnicę i 
na szczeblach zapada w tej sprawie grobowe milczenie, ponieważ 
wszyscy się w nią zaangażowali. Chyba, że konsekwencje 
milczenia są zbyt kosztowne i nie można sobie na nie pozwolić”.

n61



Szkoła satyryczna

• Carey
• “Każda organizacja, o ile temu nie przeciwdziałać, dąży do 

pogrążenia się w chaosie”.
• Conway
• “W każdej  organizacji (instytucji) jest zawsze jedna osoba , 

która wie o co chodzi. Tę osobę trzeba natychmiast wyrzucić”.
• Haller
• “Pierwszym  mitem na temat zarządzania jest ten, że  ono 

istnieje”.
• Koźmiński
• “Każda organizacja funkcjonuje tak źle, jak tylko może”.

n62



Szkoła satyryczna

• Karwat

• “Działacz to taki człowiek, który uparł się, aby pomóc innym, choćby nawet jemu to 
nie pomogło”.

• “Bezwładność środowiska, do którego zaadresowane jest działanie, jest jeszcze 
mniejsza, niż bezwładność środowiska, z którego wychodzi działanie, a więc i 
bezwładność samego działania” 

• “Im mniej jest  prawdziwych  działaczy i im większe na nich zapotrzebowanie, tym 
trudniej jest nimi ekonomicznie gospodarować i tym łatwiej przychodzi nam ich 
marnotrawstwo”.

• “Zebrania służą efektywnie nie tyle planowaniu działań, ile planowaniu zebrań”.
• “Rozkosz organizacyjna jest uczuciem, jakiego  doznaje działacz  dryfując 

swobodnie z prądem organizacyjnej działalności”.

• “Organizacja przeciążona przerostem funkcji i przeżarta  formalizmem aż do 
wyjałowienia kreuje, hołubi i wynosi na szczyty miernoty i figurantów. Ci zaś ze swej 
strony – odwdzięczają się jej niezawodnie przyśpieszając i doprowadzając do 
końca rozkład, którego są produktem”.
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Szkoła satyryczna
• Lieberman

• “Wszyscy kłamią, nie ma to jednak znaczenia, ponieważ i tak nikt nikomu nie wierzy”.

• Manly

• “Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków”.

• Mathews

• “Ci, którzy już mają, dostaną najwięcej”.

• Murphy

• “Jeżeli coś może pójść źle, to z pewnością  pójdzie”.

• Robinson

• “W biurokracji awansuje się za dokładność, nie za wyniki”.

• Webster

• “Każda sprawa ma dwie strony z wyjątkiem przypadku, gdy rozważający jest osobiście zaangażowany. W 
takim przypadku istnieje tylko jedna strona”.

• Peter

• “W hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Z biegiem czasu każde 
stanowisko zostanie objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonania swych obowiązków. 
Pracę zaś wykonują ci, którzy nie osiągnęli jeszcze swego szczebla niekompetencji.”
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„New public management”

■ Administracja publiczna
– Ujęcie prawnicze
– Ujęcie polityczne
– Ujęcie menedżerskie, „organizatologiczne”

■ Potrzeba profesjonalizacji zarządzania 
administracją

■ Zarządzanie w biznesie a zarządzanie w 
administracji

■ Różne koncepcje new public management,  
początki w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej 
Zelandii, potem USA

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n65



Nowe podejście do zarządzanaia 
publicznego
■ Nowe zarządzanie publiczne /new public management/

■ Zarządzanie przedsiębiorcze

■ Zarządzanie menedżerskie

■ Administracja publiczna oparta na rynku

■ Nowy model kierowniczy

Istota podejścia – przekonanie, że modele, metody i środki zarządzania 
stosowane w biznesie można i warto zastosować  w sektorze 
publicznym

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n66



Cechy New Public Management

■ Ograniczanie bezpośredniego udziału sektora 
publicznego w gospodarce

■ Intensyfikacja prywatyzacji własności publicznej
■ Zwiększanie efektywności usług publicznych, 

odpowiedzialność władzy publicznej za ilość i jakość 
usług publicznych

■ Obywatel jako odbiorca usług i klient, poszukiwanie 
optymalnych relacji pomiędzy obywatelem a władzą

■ Zmniejszanie aparatu państwowego, „zarządzanie 
wielopodmiotowe”,  oddzielenie instytucji decyzyjnych 
od operacyjnych

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n67



Cechy NPM

■ Orientacja rynkowa

■ Orientacja na partycypację i delegowanie uprawnień oraz 
odpowiedzialności

■ Orientacja na deregulację

■ Tworzenie konkurencyjności w obszarze usług publicznych

■ „Odchudzanie” administracji

■ Zastępowanie rządzenia współzarządzaniem

■ Ukierunkowanie na misję i cele

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n68



Cechy NPM – cd.

■ Zastępowanie państwowego rozdzielnictwa 
poszukiwaniem alternatywnych źródeł finansowania

■ Standaryzacja realizacji usług publicznych
■ Pomiar efektów stopniem satysfakcji obywateli
■ Personalizacja usług 
■ Permanentne uczenie się
■ Nowe style przywództwa
■ Wdrażanie budżetu zadaniowego, outsorsingu, 

benchmarkingu, TQM, reengineerigu, marketingu w 
tym terytorialnego itp.

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n69



Stan polskiej administracji a 
założenia NPM
■ Słabości:  upolitycznienie, brak poczucia 

odpowiedzialności, brak koordynacji,  
nieprzestrzeganie norm państwa prawa wzmacniane 
inflacją przepisów i niskim poziomem legislacji, brak 
umiejętności zarządzania dostępną wiedzą, 
niekonkurencyjny wobec sektora prywatnego system 
motywacyjny, zamieszanie etyczne, niejasny ethos 
urzędniczy,  sztywna polityka kadrowa połączona z 
nepotyzmem, klientyzmem, niestosowaniem kryteriów 
merytorycznych i profesjonalnych, procedury jako 
procedery, nacisk na procedury a nie rezultay, słaby 
nadzór

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n70



Stan polskiej administracji a NPM

■ Koncentracja na regulacji i przymusie, złe motywowanie, słabe 
delegowanie

■ Złe raportowanie – brak procedur i metod sensownej oceny 
działań

■ Niedostateczne stosowanie nowoczesnych metod oceny  -
czynnik społeczny, ekspercki, urzedniczo – profesjonalny

■ Brak standaryzacji usług publicznych
■ Mylenie prywatyzacji z prywatą i nepotyzmem
■ Brak zachęt do efektywnego zarządzania
■ Politykierstwo, nieumiejętność koncentracji na problemach 

istotnych, brak strategicznej perspektywy

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n71



Kontrowersje wobec nowego 
zarządzania publicznego
■ Inspiracje neoliberalne

■ Uproszczone wyobrażenia na temat metod i technik 
nowoczesnego zarządzania w sektorze prywatnym

■ Niedocenianie znaczenia politycznych uwarunkowań i 
politycznych funkcji administracji

■ Obywatel a klient, role i odpowiedzialność 
administracji, kwestia równego traktowania, 
konsument w relacjach rynkowych, obywatel w 
relacjach politycznych, obywatel rządzi, klient 
konsumuje

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n72



Kontrowersje wobec NPM

■ Uproszczone oceny mechanizmów biurokratycznych, 
racjonalność biurokracji, problem sprawiedliwości 
proceduralnej

■ Odpowiedzialność funkcjonariuszy administracji 
stosujących NPM 

■ Zagrożenie zawłaszczaniem publicznej przestrzeni w 
konsekwencji nieprecyzyjnych reguł współdziałania 
biznesu i administracji

■ Kryteria rynkowe i efektywnościowe a wielokryterialna 
perspektywa oceny efektywności administracji

ndoc. dr Bohdan Kaczmarek Elementy teorii organizacji i zarządzania n73



Organizacja

• Organizacja 
– Taka całość, której części współprzyczyniają się do jej 

powodzenia – prakseologiczne ujęcie organizacji
– Organizacja jako grupa
– Organizacja jako system społeczny
– Podejście klasyczne i neoklasyczne, socjopsychologiczne, 

systemowe
– Paradygmaty i „makroszkoły” w zarządzaniu a zarządzanie 

strategiczne
– Metafory organizacji: maszyny, organizmu, mózgu, 

psychicznego więzienia, narzędzia dominacji, polityczna, 
kultury, świątyni, dialektyczna, organizacja komisarzy, 
organizacja szachownica

– Interpretacje organizacji a interpretacje strategii
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Mechanizmy obronne w 
psychoanalizie

n75



Typologia badań nad kulturą organizacji
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nRank Country/Corporation
nGDP/Revenue 2007
n$ millions
n1 United States 11,667,515
n2 Japan 4,623,398
n3 Germany 2,714,418
n4 United Kingdom 2,140,898
n5 France 2,002,582
n6 Italy 1,672,302
n7 China 1,649,329
n8 Spain 991,442
n9 Canada 979,764
n10 India 691,876
n11 Korea, Rep. 679,674
n12 Mexico 676,497
n13 Australia 631,256
n14 Brazil 604,855
n15 Russian Federation 582,395
n16 Netherlands 577,260
n17 Switzerland 359,465
n18 Belgium 349,830
n19 Sweden 346,404
n20 Turkey 301,950
n21 Austria 290,109
n22 Wal-Mart Stores 287,989
n23 BP 285,059
n24 Exxon Mobil 270,772
n25 Royal Dutch/Shell Group 268,690
n26 Indonesia 257,641
n27 Saudi Arabia 250,557
n28 Norway 250,168
n29 Denmark 243,043
n30 Poland 241,833
n31 South Africa 212,777
n32 Greece 203,401
n33 General Motors 193,517
n34 Finland 186,597
n35 Ireland 183,560
n36 DaimlerChrysler 176,688
n37 Toyota Motor 172,616
n38 Ford Motor 172,233
n39 Portugal 168,281
n40 Thailand 163,491
n41 Hong Kong, China 163,005
n42 Iran, Islamic Rep. 162,709



The Top Global Economics
Entiies, 20101                                            United States $14,256,300

2                                           Eurozone                                                                                                  $12,455,979

3                                           Japan                                                                                                         $5,067,526

4                                           China                                                                                                         $4,909,280

5                                           Germany                                                                                                   $3,346,702

6                                           France                                                                                                       $2,649,390

7                                             United Kingdom $2,174,530

8                                           Italy                                                                                                            $2,112,780

9                                           Brazil                                                                                                         $1,571,979

10                                         Spain $1,460,250

n79



Podział światowego bogactwa wg Credit Suisse 
Global Wealth Report October 2010
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Organizacja jako przepływ i 
transformacja 
• Tradycja dialektyki
• Taoizm – jin (łagodność, kobiecość, mroczność, 

bierność, ustępliwość) i jang (ruch, dynamika, światło, 
męskość), metafora rzeki

• Heraklit z Efezu – panta rei, jesteśmy i nie jesteśmy 
zarazem, prawdą jest tylko zmiana

• Zenon z Elei – szuka dochodzenia do prawdy poprzez 
zestawianie sprzecznych pogladów

• Platon – rozumienie pojęć poprzez poprzez porównanie 
ich znaczenia ze znaczeniem pojęć przeciwstawnych

• Arystoteles – sztuka prowadzenia sporów
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Jin i jang
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Dialektyka

• P. Abelard – sposób rozumowego dochodzenia 
do prawdy, G, Bruno, Mikołaj z Kuzy, D. Diderot, 
J.J. Rouseau

• Kant – nauka o antynomiach czystego rozumu

• Hegel – teoria rzeczywistości, absolutu, prawa 
dialektyki w odniesieniu do rozwoju ducha

• Marks – teoria rzeczywistości jak i teoria jej 
poznania, metoda dialektyczna
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Dialektyka współcześnie

• Organizacja jako system samowytwarzający się –
koncepcja autopoieis /Hunbemerto Maturana i 
Francisco Varela/, autonomia, okrężność i 
autoreferencyjność, otoczenie częścią systemu, system 
zamkniętą pętlą interakcji, transakcje systemu z 
otoczeniem w rzeczywistości transakcjami 
wewnątrzsystemowymi, organizacje wchodzą w 
interakcje z projekcjami samych siebie

• Struktury dysypatywne – Illya Prigogine, 1978 nagroda 
Nobla, przypadkowe zmiany mogą prowadzić do nowych 
wzorców porządku i stabilności, struktury wyłaniające 
się z chaosu

• Porządek jawny, ukryty, głęboko ukryty – koncepcja D. 
Bohma
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Prawa dialektyki

• Jedność i walka przeciwieństw
• Przechodzenie zmian ilościowych w jakościowe
• Negacja negacji /teza – antyteza – synteza/, 

negacja logiczna a negacja dialektyczna
• „Podejścia Marksa do analizy społeczeństwa 

jest z gruntu spójne z wieloma współczesnymi 
punktami widzenia” (G. Morgan)

• Poszukiwanie sprzeczności
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Organizacja jako grupa społeczna a jako 
system społeczny

• Organizacja jako grupa – problem charakteru więzi 
/obiektywna, subiektywna, formalności i celowości 

• Organizacja jako system: homeostaza, stabilność, 
entropia, synergia, ekwifinalność, redundacja, system 
otwarty, niezbędna różnorodność, systemy dysypacyjne

• Systemy konkretne i abstrakcyjne, proste, złożone i 
szczególnie złożone, deterministyczne i probabilistyczne, 
czarnej skrzynki i przezroczystej skrzynki, umyślne i 
rozmyślne, perseweracyjne – reagujące w ten sam 
sposób na dane zdarzenia i różnie na różne zdarzenia, 
między zdarzeniami istnieje wyraźne następstwo



Organizacja wg Leavitta
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Organizacja wg L. 
Krzyżanowskiego
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Organizacja wg K. Bolesty-
Kukułki
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Organizacja wg M. Bielskiego
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Elektorat organizacji
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Relacje między organizacja a 
otoczeniem
• Dwukierunkowość powiązań
• Wymiana i zaspokajanie potrzeb
• Uzależnienie i jemu przeciwdziałanie
• Kontrola
• Władza
• Niepewność i jej redukcja, turbulencja
• Sieć organizacyjna
• Otoczenie jako konstrukt społeczny
• Kooperacja i konflikt
• „Zarządzanie stosunkami międzyorganizacyjnymi jest równie polityczne 

jak kierowanie partią polityczną albo stosunkami międzynarodowymi” J.P. 
Thompson „ Organizations in Action”, N.Y. 1967



Relacje władzy między organizacją a 
otoczeniem wg W. Kieżuna

■ Władza ekonomiczna – zdolność do zmiany struktury 
rynku na swoja korzyść

■ Władza społeczna i kulturowa – kształtowanie 
społecznych nawyków, norm, wartości, mody, wzorów 
konsumpcji, stylu życia

■ Władza nad personelem – mechanizmy rekrutacji i 
selekcji

■ Władza nad środowiskiem fizycznym – przekształcanie a 
niekiedy dewastowanie środowiska naturalnego

■ Władza polityczna – oddziaływanie na rządy, urzędy, 
władze lokalne

■ Władza organizacji i kontrwładza otoczenia



Klient a organizacja wg A. Etzioniego –
oddzielenie konsumpcji i kontroli

■ Spożycie oddzielone od finansowania, usługi społeczne z 
podatków, nieodpłatne lub częściowo odpłatne

■ Monopolizacja usług ekonomicznych i pozaekonomicznych w 
wielu sferach

■ Oddziaływanie na organizacje wielu interesów nie tylko klientów, 
to tylko część elektoratu organizacji

■ Klient nie jest w stanie prawidłowo ocenić jakości i wartości 
oferowanych mu produktów i usług, może nie mieć wiedzy i 
informacji, być manipulowany np. przez reklamę i stereotypy 
kultury masowej 

■ Klient nie dysponuje skutecznymi środkami kontroli nad 
organizacją, jego indywidualna decyzja nie ma ogół znaczenia

■ Nawet jeśli zadziałają mechanizmy rynkowe to stanie się to z 
opóźnieniem i klient i tak poniesie koszty, których nie będzie w 
stanie zrekompensować



Teorie relacji z otoczeniem wg 
Mary Jo Hatch
■ Teoria uwarunkowań sytuacyjnych – otocznie stabilne i 

niestabilne, organizacja mechaniczna a organiczna

■ Teoria zależności od zasobów, Pfeffer, Salancik,  wrażliwość 
organizacji zależy od zapotrzebowania na zasoby, doniosłość 
zasobów, niedobór, władza jako przeciwwaga dla elementów 
otoczenia

■ Ekologia populacji, Hannan, Freeman, Aldrich
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Teorie relacji z otoczeniem 
ekologia populacji cd.
■ Zależność  od otoczenia ale w perspektywie darwinowskiej 

ewolucji, w której przeżywają najlepiej przystosowani 

■ Populacyjne wzorce zależności i ewolucja gatunków 
organizacji

■ Procesy ewolucyjne:  różnicowanie w wyniku 
przedsiębiorczych innowacji, selekcja, przejmowanie zasobów 
z otoczenia
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Teoria instytucjonalna

■ P. Selznick, dostosowanie się do otoczenia ale i 
wartości społeczeństwa,  kulturowa i społeczna 
podstawa wpływów otoczenia

■ R. Scott – instytucjonalizacja jako proces, w którym 
podmiot i inni ludzie powtarzają pewne czynności i 
nadają im znaczenie

■ Powell, DiMaggio – naciski oparte na przymusie i 
mimetyczne naciski instytucjonalne , kopiowanie, 
naśladowanie jako reakcja na niepewność

■ Legitymizacja społeczna jako ważny zasób
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Teoria ustanowienia i społecznej 
konstrukcji rzeczywistości

■ K.Weick – warunków otoczenia nie można oddzielać od ich 
postrzegania

■ Ludzie interpretują niepewność jako brak informacji a potem 
swe doświadczenia przypisują złożoności i zmienności 
otoczenia

■ Buforowanie i rozszerzanie granic 
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Cele organizacji

• Cel, ideał, zamierzenie, zadanie, misja
• Paradygmaty /wg K. Obłója/: klasyczny /organizacja 
środkiem realizacji celów, hierarchia celów/, 
behawioralny /wiązka, tunel celów, organizacja ma 
wpływ na cele/, systemowy /przetrwanie, cele 
środkiem/

• Cel wg J. Zieleniewskiego – „dotyczący przyszłości, 
antycypowany przez podmiot działania, stan jakichś 
rzeczy pod pewnymi względami, który jest dla podmiotu 
działającego pod jakimś względem cenny /pożądany/, 
wyznacza kierunek i struktury jego działania, 
zmierzającego do spowodowania lub utrzymania tego 
stanu rzeczy”



Typologie celów

• Deklarowane, realizowane
• Główne i pomocnicze, nadrzędne i uboczne, ogólne i szczegółowe
• Długookresowe, średniookresowe, krótkoterminowe; długofalowe i 

doraźne, strategiczne, taktyczne, operacyjne
• Stopniowalne i niestopniowalne
• Substytutywne i komplementarne, maksymalistyczne, minimalistyczne, 

satysfakcjonujące
• Ze względu na treść, np. rynek, innowacyjność, produktywność, 

zasobność, zyskowność, rozwój kadr menedżerskich, rozwój potencjału 
społecznego, odpowiedzialność społeczna

• Zlecone i własne, autoteliczne i instrumentalne, współrzędne, 
konkurencyjne, alternatywne

• Metody selekcji – kolejność przybycia, pilność, waga, korzyści, 
maksymalizacja efektu, minimalizacja kosztu



Typologie celów cd.

• Autonomizacja celów, cele ze środkami zamieniają się 
miejscami, zależność celów i środków

• Heterogenia celów – skutki działań sięgają dalej niż 
pierwotne motywy i zamierzenia „Akcja zamierzona 
wywołuje większa od siebie akcję dokonaną” E. Lipiński

• Funkcje celów: definiowanie kierunku i ujednolicanie 
działań, warunkowanie i umożliwianie planowania, 
motywowanie, tworzenie mechanizmów i kryteriów 
oceny i kontroli, integrowanie organizacji

• Konsekwencje jasności lub braku jasności co do celów, 
w tym polityczne

• Zarządzanie przez cele



Rozwój organizacji wg G.Lippitta i 
W.N. Schmitda
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Miary efektywności organizacji

• Sprawność – zdolność do przeciwdziałania entropii: prostota, 
energiczność /rzutkość, zaradność, pilność, wytrwałość, 
pracowitość/, czystość, udatność, niezawodność /solidność, 
funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, spolegliwość/

• Korzystność – wynik wartościowany pozytywnie, zgodny z 
interesem, kryterium jakościowe

• Ekonomiczność – wynik:koszt>1, formy alternatywne: wydajność i 
oszczędność, forma niealternatywna – jednoczesna 
maksymalizacja efektu i minimalizacja kosztów

• Wydajność – maksymalny rezultat przy określonym koszcie
• Oszczędność – założony rezultat przy minimalnym koszcie
• Poziomy efektywności: organizacji, procesu, stanowiska pracy



Wymiary efektywności wg 
M.Bielskiego
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Zarządzanie strategiczne

1. „Filozofie”, paradygmaty i metafory organizacji a proces 
strategiczny

2. Szkoły strategii

3. Strategia a polityka organizacji

4. Rodzaje strategii

5. Analiza strategiczna

6. Formułowanie i wdrażanie strategii

7. Uwarunkowania realizacji strategii
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Strategia

• Strategia
– Stratos – armia rozłożona obozem
– Agein – przywództwo
– Strategos – ten, który przewodził armii i tworzył 

koncepcję walki
– Plan i zamierzenie czy układ reakcji i kreacji, 

strategia rozważana a wyłaniająca się 
– Strategia w sensie subiektywnym i obiektywnym
– Strategia planowana a realizowana, trajektoria 

strategiczna
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DEFINICJE

• Definicje strategii:
– Wybór dziedziny działalności i określenie zasobów 

niezbędnych dla przetrwania i rozwoju (Strategor)
– Program definiowania i realizowania celów oraz 

pełnienia misji (Stoner, Walker)
– Zespół skoordynowanych, dostosowanych do 

sytuacji i otoczenia, sposobów osiągania celów 
organizacji (Z. Pierścionek)

– Na strategię składają się: domena działania, 
strategiczna przewaga, cele do osiągnięcia oraz 
funkcjonalne programy działania (K. Obłój)
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Definicje cd.

• Strategia ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, sukces 
lub porażkę organizacji (K. Obłój)

• Strategia określa wzór zachowań organizacji zwłaszcza w 
zakresie takiego wykorzystania zasobów w wyznaczonym przez 
konkurencje otoczeniu aby organizacja mogła realizować swoje 
cele (A.D. Chandler)

• Strategia jako sztuka tworzenia wartości – ekonomiczny sens 
strategii

• Strategie ukierunkowane są na całokształt działań organizacji, są 
totalnym planem jej rozwoju, orientują się na całościowe interesy 
a gdy w rzeczywistości sa realizowane pod wpływem interesów 
partykularnych, ich konsekwencją jest formułowanie i 
realizowanie interesu organizacji jako całości 

• Strategie odzwierciedlają systemy wartości, przekonania, 
postawy zdolności poznawcze i umiejętności organizacyjne 
decydentów(H. Steinmann i G. Schreogg)
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Koncepcja H. Mintzberga – 5P

• Plan

• Ploy – spisek

• Pattern – wzór

• Position – pozycja

• Perspektive - perspektywa
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DEFINICJE

• Definicje strategii cd.
– Strategia integruje główne cele polityki i logiki 

postępowania organizacji w całość, tworzy unikalny i 
trwały układ zasobów wyzwalający potencjał  rdzennych 
kompetencji organizacji uwzględniający jej słabe strony 
umożliwiając jej przetrwanie i rozwój poprzez 
antycypowanie zmian w otoczeniu i sytuacyjnych 
posunięć inteligentnych oponentów (J.B. Quinn)
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Strategia - podsumowanie

• Funkcja relacji pomiędzy organizacją a środowiskiem, wzór 
kreacji i adaptacji

• Odnosi się do zachowań organizacji w dłuższej perspektywie 
czasowej

• Odnosi się do interesów całości określonych przez dominujące w 
organizacje koalicje interesów i wzory ich artykulacji /agregacji/, 
w tym sensie w swej istocie ma charakter polityczny

• Może być interpretowana jako ciąg decyzji tworzących system, w 
którym da się odczytać jego podstawową logikę racjonalności

• Wiąże się z redystrybucją ograniczonych zasobów   i kontekstem 
konkurencji

• Inkrementalny i iteracyjny charakter strategii
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Szkoły strategii wg K. Obłója

• Planistyczna

• Ewolucyjna / przypadek Hondy/

• Pozycyjna

• Rdzennych kompetencji i uczenia się

• Prostych reguł /korzystanie z szans/

• Realnych opcji
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Szkoły strategii a modele procesów 
decyzyjnych w organizacjach

• Model racjonalny

• Model ograniczonej racjonalności, administracyjny, 
behawioralny, rozwiązania satysfakcjonującego

• Model polityczny

• Model anarchiczny
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Proces strategiczny jako proces 
artykulacji interesów
• Elektorat organizacji
• Organizacja jako węzeł sieci interesów interesariuszy
• Strategia jako rezultat procesu artykulacji interesów
• Artykulacja w wąskim i szerokim znaczeniu
• Agregacja, dezagregacja, selekcja i segregacja interesów
• Środki podporządkowywania interesów: ekonomiczne, 

informacyjne, ideologiczne i siłowe
• Strategia jako rezultat walki o władze w organizacji a jako 

konsekwencja sprzeczności i konfliktów interesów – różne 
rozumienia polityki także w kontekście organizacji

• Problem rozumienia władzy oraz jej podstaw /przesłanek, źródeł i 
legitymacji/
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DYSCYPLINY

• Planowanie strategiczne

• Zarządzanie strategiczne

• Polityka organizacji

• Myślenie strategiczne
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Rodzaje strategii

• strategie rozwoju

• strategie wzrostu

• strategie konkurencji

• strategie funkcjonalne
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Strategie rozwoju
• Rozwój a wzrost
• Strategie metamorfozy
• Strategie transformacji
• Strategie transgresji
• Strategie stabilizacji
• Strategie regresji
• Strategie likwidacji
• Strategie proaktywne i reaktywne
• Strategie producenckie, konsumenckie i reducenckie
• Strategie na poziomie relacji między organizacjami i ich 

gatunkami:
- konkurencji
- drapieżnictwa
- pasożytnictwa
- antybiozy
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Strategie wzrostu

• Specjalizacja: pasywna /utrzymanie aktywności/, intensywna / 
intensyfikowanie aktywności/

• Dywersyfikacja;
- pionowa: wstępująca i zstępująca
- pozioma
- gron technologicznych /drzewa bonsai/

• Strategie globalizacji
• Strategie fuzji i akwizycji:

-akwizycje poziome i pionowe
-akwizycje konglomeratowe
-alianse strategiczne

• Strategie relacyjne
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Nisza bezpieczeństwa 

• Strategie protekcjonizmu państwowego

• Strategie porozumienia

• Alianse strategiczne

• Klub dostawców dla państwa

• Strategia polityczno-technologiczna

• Strategia polityczno-związkowa
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Strategie konkurencji

• Strategie kosztowe:
- efekt doświadczenia i efekt wprawy
- strategie cenowe: dumpingu, dominacji /obniżanie cen 
dzięki niskim kosztom/, parasola /utrzymywanie cen 
mimo niskich kosztów by zwiększać marże i zyski/, 
przechwytywania /przejmowanie części rynku dzięki 
cenom niższym niż koszty/, porzucenia /wycofanie, gdy 
nie ma możliwości doścignięcia czołówki/

• Strategie dyferencjacji i koncentracji
• Strategie ofensywne, defensywne, neutralne
• Strategie najniższych cen, jakości produkcji, jakości 

obsługi, renomy
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Strategie konkurencji c.d.
• Strategie ofensywne:

- atak frontalny
- atak skrzydłowy
- oblężenie
- atak wymijający
- atak partyzancki

• Strategie obronne:
- obrona pozycyjne
- obrona skrzydłowa
- defensywa przewidująca
- kontrofensywa
- obrona ruchoma
- odwrót strategiczny
- odstraszanie

• Strategie neutralne: specjalizowanie się, naśladownictwo, usprawnianie
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Strategie funkcjonalne

• Marketingowa

• Finansowa

• Produkcyjna

• Potencjału społecznego 

• Badań i rozwoju

• Społecznej odpowiedzialności
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Analiza strategiczna i 
uwarunkowania strategii
• Analiza SWOT
• Analiza PEST
• Analiza zasobów, funkcji i rdzennych kompetencji
• Analiza potencjału strategicznego: bilans strategiczny, analiza 

kluczowych czynników sukcesu (20/80): pozycja na rynku, pozycja w 
dziedzinie kosztów, wizerunek firmy i jej produktów, rentowność i 
finansowe możliwości rozwoju, poziom organizacji i zarządzania

• Łańcuch wartości 
• Model pięciu sił konkurencji
• Macierz BCG i metody portfelowe
• Benchmarking
• Analiza elektoratu organizacji
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Organizacja a otoczenie

• Organizacja a otoczenie
– Bliskie
– Dalsze /makrootoczenie/
– Wewnętrzne
– Elektorat organizacji
– Autopoiesis
– Zaspakajanie potrzeb, wymiana, walka o kontrolę, wpływ 

i władzę, redukcja niepewności, uczenie się, 
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Analiza SWOT



Analiza PEST
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Analiza zasobów i rdzennych 
kompetencji
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Łańcuch wartości Portera
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Macierz BCG
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Kluczowe punkty

n135

1. Wizja
2. Misja 

3. Identyfikacja strategii
4. Proces zarządzania strategicznego



Wizja

• Obraz przyszłości, który organizacja i jej uczestnicy chcą 
wykreować

• Najbardziej fundamentalna aspiracja organizacji

• Znaczenie wizji i kontrowersje na ten temat
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Misja organizacji:

• Po co istniejemy?

• Skąd i do czego dążymy?

• Czy i jakie potrzeby zaspokajamy?

• Komu służymy?

• Jakie unikatowe wartości zapewniamy?

• Co nas różni od innych?

• Jakie jest nasze społeczne posłannictwo?

• Jaki jest sens tego robimy?



Misja organizacji - przykłady

• Zaspokojenie najbardziej wyszukanych gustów konsumentów 
w oparciu o wiekową tradycję wytwarzania wódek i napojów 
spirytusowych (Polmos Białystok)

• Demokratyzacja komputera – umożliwienie każdemu 
korzystania z potęgi komputera (Apple)

• Dostarczamy ciepło do mieszkań odbiorców
• Podnoszenie wartości firmy poprzez racjonalne wykorzystanie 

zasobów (KGHM)
• Wykonujemy dobrą robotę dla naszych klientów, pracowników 

i akcjonariuszy, będąc najważniejszym dostawcą dla całego 
przemysłu komputerowego na świecie (Intel)
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Misja organizacji – przykłady cd.

• Obiecujemy należycie i najniższym kosztem zabezpieczać 
wszystkie powierzone nam deklaracje podatkowe (IRS –
amerykańska administracja podatkowa)

• Cześć , nazywam się Walter. Jestem Twoim kierowcą. Zamierzam 
dostarczyć Cię na miejsce, bezpiecznie i na czas (nowojorski 
taksówkarz)

• Szkoła Główna Handlowa jest najstarszą i największą publiczna 
uczelnią ekonomiczną w Polsce. Swoją działalność edukacyjną i 
naukowo-badawczą łączy z kształtowaniem nowoczesnej myśli 
ekonomicznej i społecznej oraz tworzeniem wartości etycznych 
świata nauki i gospodarki

• Dostarczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych 
przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich 
wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-
politycznych (Misja Uniwersytetu Otwartego UW)
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Misja organizacji - hasła

• Bezpieczne i trwałe samochody – Volvo
• BMW – najlepiej opracowany pojazd
• Volkswagen – samochód dla ludzi
• Samochód przy każdych dochodach – GM
• Innowacja pracująca dla Ciebie – 3M
• Przetwarzanie informacji – IBM
• Gwarantowane dostarczenie listów i małych 

paczek w ciągu 24 godzin – Federal Express
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Misja organizacji

• Idea główna, myśl przewodnia organizacji
• Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości, wyraża marzenia i 

wyzwania, które stają się udziałem pracowników, proces jej 
realizacji jest wiarygodny (K. Obłój)

• Odzwierciedlenie osobowości, kwintesencja tożsamości 
organizacji, integruje wokół wspólnie podzielanego sensu

• Podstawa komunikacji
• Wzorzec zachowań, motywuje i kierunkuje aktywność
• Doktryna organizacji
• Azymut organizacji
• Strategiczny filtr
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Zarządzanie strategiczne - proces zarządzania 
nastawiony na formułowanie i wdrażanie 
strategii organizacji, który ma zapewnić 
możliwie pełne dostosowanie organizacji do 
otoczenia, efektywne wykorzystanie jej 
potencjału, koordynację interesów 
interesariuszy w celu zapewnienia zdolności 
organizacji do przetrwania i rozwoju.
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Etapy zarządzania strategicznego -
perspektywa racjonalna, liniowa



Kontrola strategiczna

• Kontrola jako zmuszanie zdarzeń do zgodności z planem
• Kryteria: poziom ogólności, wartości, uwzględnianie 

tego, co niepewne, przyszłe, zmienne
• Koncentracja na kwestiach kluczowych
• Potrzeba zintegrowanego systemu: zdolność do 

rozpoznania sytuacji i informowania, gospodarność w 
pozyskiwaniu informacji, przejrzystość, kompletność, 
elastyczność, akceptacja przez uczestników

• Kontrola przez kulturę, regulacja a metaregulacja
• Formy kontroli: wstępna /prewencyjna/, rezultatów, 

bieżąca
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Uwarunkowania i wdrażanie 
strategii
• Strategia a struktura
• Strategia a kultura
• Strategia a przywództwo
• Strategia a potencjał społeczny
• Strategia a komunikacja
• Strategia a etap rozwoju organizacyjnego
• Strategia a technologia
• Strategia a dominujące koalicje interesów
• Strategia a turbulencja otoczenia i poziom niepewności
• Strategia a zmiana organizacyjna, rewolucja i ewolucja strategiczna
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Źródła strategicznych problemów –
typowe grzechy

• Strategia nie sformułowana
• Strategia opracowana w izolacji
• Strategia opracowana przez zewnętrznego konsultanta
• Menedżerowie operacyjni nie są szkoleni w myśleniu 

strategicznym
• „Liczbomania”
• Banalne sformułowanie misji
• Praca nad strategią tylko w czasach kryzysu
• Nieprzemyślenie konsekwencji strategii
• Myślenie redukcjonistyczne a nie holistyczne
• Ciążenie teraźniejszości a nie przewidywanie przyszłości
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Struktura

• Struktura jako relacja pomiędzy elementami 
oraz pomiędzy elementami a całością

• D. Bohm „Ukryty porządek”, struktury jawne, 
ukryte i głęboko ukryte, holonomia i 
heteronomia – poznanie holistyczne i 
redukcjonistyczne

• Struktury bliskiego i dalekiego dystansu, 
struktury zewnętrzne i wewnętrzne

• Granice organizacji jako systemów społecznych 
a struktura
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Struktura a sposób identyfikacji 
podstawowego elementu systemu

• Relacje między ludźmi
• Relacje między ludźmi a rzeczami
• Relacje między grupami
• Zależności układów stosunków społecznych
• Związki funkcji, procesów lub zdarzeń
• Powiązania ról społecznych, pozycji, statusów, stanowisk pracy czy 

komórek organizacyjnych
• Związki działań
• Relacje między zachowaniami
• Wzory interakcji
• Zalezności pomiędzy regułami gry 
• Układy interesów
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Struktura a sposób identyfikacji 
podstawowego elementu cd

• Powiązania pomiędzy instytucjami

• Relacje między zasobami

• Układy norm, preferencji i wartości

• Powiązania między transakcjami

• Związki decyzji

• Relacje znaczeń i symboli

• Relacje pomiędzy sprzecznościami i konfliktami

n149



Względy przy pomocy których 
wyróżniamy zależności strukturalne

• Funkcje – np. integracji, adaptacji, regulacji, 
utrzymywania równowagi dynamicznej, kreacji 
ekstracji, dystrybucji, synergii, komunikacji, 
mobilizacji itp 

• Właściwości – regularność, typowość, trwałość, 
prawidłowość, powtarzalność, zdolność do 
reprodukcji

• Przyczynowy charakter, determinowanie, 
określanie, warunkowanie, kontrolowanie, 
posiadanie istotnego wpływu
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Wielowymiarowy charakter 
struktur
• Informacyjny i komunikacyjny, w tym wirtualny
• Aksjologiczny
• Percepcyjno-symboliczny
• Normatywny
• Interakcyjny
• Dystrybucji zasobów
• Konfliktów interesów
• Technologiczny
• Geograficzno-architektoniczny, struktura fizyczna organizacji
• Ekonomiczny
• Funkcjonalny
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Struktury organizacji

• Wielość struktur
• Struktura organizacyjna – jako właściwości 

konstrukcyjne organizacji
• Struktura społeczna organizacji – aspekt społeczny
• Struktura zarządzania organizacją – aspekty 

społeczne w związku z wymiarem rzeczowym, 
technologicznym, ekonomicznym

• Struktura realna a zaprojektowana
• Struktura formalna i nieformalna
• Struktury dysypatywne
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Rodzaje struktur

• Płaskie i smukłe
• Szeregowe, równoległe i mieszane
• Zorientowane hierarchicznie: liniowe, funkcjonalne, sztabowe, 

procesowe, liniowo-funkcjonalno-sztabowe, typu U. typu M, 
typu H

• Macierzowe
• Zorientowane heterarchicznie: sieciowe, organizacja 

holograficzna
• Organizacja wirtualna i wirtualizacja więzi organizacyjnej
• Kompleksowy model struktury Mintzberga i autodynamika 

struktur
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Struktury płaskie i smukłe
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Struktury szeregowe i równoległe
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Struktura liniowa
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Struktura funkcjonalna
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Struktura sztabowa
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Struktura techniczna 
/procesowa, horyzontalna/
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Struktura multidywizjonalna
/wieloddziałowa, typu M
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Struktura macierzowa
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Struktura sieciowa
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Organizacja holograficzna
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Kompleksowy model struktury 
organizacyjnej H. Mintzberga
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Koszty autonomii a koszty 
koordynacji
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Mechanizmy koordynacji

• Wzajemne dostosowanie /komunikacja nieformalna/

• Standaryzacja pracy: standaryzacja procesu pracy /proces 
konwersji/, standaryzacja wyników /wyjść/, standaryzacja 
kwalifikacji i umiejętności /wejść/

• Bezpośredni nadzór



Parametry projektowania 
struktur
• Specjalizacja /zakresy czynności/
• Formalizacja /reguły i przepisy/
• Szkolenie i indoktrynacja 
• Grupowanie jednostek: funkcje, produkty, regiony, 

technologia, klienci, czas pracy, wiedza i umiejętności, 
mieszane, 

• Wielkość jednostek organizacyjnych
• Mechanizmy spajające / stanowiska łącznikowe, zespoły i 

komitety, menedżerowie łącznikowi, macierze/
• Relacje podporządkowania: delegacja władzy – przydział 

obowiązków, uprawnień, określenie odpowiedzialności, 
centralizacja i decentralizacja – pionowa / w dół/, pozioma 
/sztabowi/



Uwarunkowania struktur

• Strategia

• Wielkość i wiek organizacji, etap jej rozwoju

• Technologia

• Otoczenie /stabilne – zmienne - burzliwe/

• Relacje władzy

• Struktura interesów

• Kultura



Kultura organizacji

• Całość fundamentalnych założeń, które grupa wymyśliła, odkryła 
lub stworzyła ucząc się rozwiązywania problemów adaptacji do 
środowiska i integracji wewnętrznej. Założenia te zostały na tyle 
potwierdzone praktyką, że można je było uznać za prawomocne i 
wpajać każdemu członkowi grupy /Schein/

• Zestaw podstawowych wartości, wzorów i norm postępowania 
oraz wytworów, które określają formy relacji między aktorami 
organizacji i sposoby ich zachowania /Dobrzyński/

• Klej 
• Zbiorowe zaprogramowanie umysłów /Hofstede/
• Charakter, dusza, osobowość organizacji
• Definiowanie kultury organizacji a definiowanie kultury



■ „Człowiek to zwierzę zawieszone w sieciach znaczeń, które 
sam uprządł, a sieciami tymi jest kultura; jej badanie nie jest 
zatem nauką eksperymentalną poszukującą praw, lecz nauką 
interpretującą poszukującą znaczenia.”

Clifford Geertz

Teoria symboliczno-interpretująca kultury 
organizacji



■ Symbol tworzy jego namacalna forma, oraz szerszy kontekst, który 
wyraża

■ Jeden symbol może wyrażać różne znaczenia, również przeciwstawne

■ Można kształtować symbole oraz sposób ich ekspozycji, jednak 
niezwykle trudno jest kształtować ich znaczenie

■ Symbole przybierają wiele form, jednak każda z nich mieści się w jednej 
z grup: przedmiotów fizycznych, zachowania, a także wyrażeń słownych

■ W prezentowanym podejściu wymaga się, aby traktować symbole jako 
wieloznaczne

■ Interpretacja symbolu powstaje w oparciu o kontekst kulturowy, jest 
tworem społecznym, nie powstaje w próżni

Symbol



■ radykalna zmiana zastanego porządku

■ empowerment – prowadzi do emancypacji (oznacza
wspieranie prowadzące do przekazania pełnej
odpowiedzialności i władzy w ręce grupy zmarginalizowanej)

Kultura organizacji w 
perspektywie krytycznej



Reprezentanci perspektywy ideologii,
postrzegają kulturę przez system wartości i
wierzeń dominującej w organizacji grupy
pracowników, tj. przez ideologię grupy.
Ideologii grupy nie można jednak
utożsamiać z kulturą całej organizacji, jest
pojęciem węższym. Badacze koncentrują
się na tych wartościach dominującej grupy,
które wpływają na działalność organizacji.

Kultura jako ideologia



Funkcje kultury organizacyjnej

• Percepcyjna, redukcji niepewności poznawczej
• Akumulacji wiedzy i historycznego doświadczenia organizacji
• Integracyjna, spajająca
• Legitymizacyjna
• Definiowania tożsamości i granic organizacji
• Standaryzacyjna – w wymiarze aksjologicznym, normatywnym i rytualnym
• Stratyfikacyjna
• Socjalizacyjna
• Adaptacyjna i kreacyjna
• Komunikacyjna, symboliczna



Uwarunkowania kultury 
organizacyjnej

■ Typ otoczenia /kultura narodowa, regionalna 
itp./

■ Typ organizacji /sytuacja rynkowa, produkty, 
technologia, branża/

■ Cechy organizacji /historia, wielkość, 
przywództwo, struktura, systemy władzy i 
administracji/

■ Cechy uczestników /wartości, postawy, 
wykształcenie, płeć wiek doświadczenie 
zawodowe, życiowe, więzi emocjonalne/



Wymiary kultur organizacyjnych

• Kolektywizm – indywidualizm

• Orientacja na ludzi – orientacja na zadania

• Otwartość – zamknięcie
• Kooperacja – konflikt

• Stabilizacja – zmiana
• Pasywność – agresywność

• Orientacja na przeszłość – orientacja na przyszłość

• Analiza – synteza
• Wynikanie – skojarzanie

• Adaptacja – kreacja
• Unikanie niepewności silne - słabe
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Wymiary kultur organizacyjnych cd.

• Przypisanie – osiąganie
• Wewnątrzsterowność – zewnątrzsterowność
• Męskość – kobiecość
• Efekty – intencje
• Emocje – racje
• Prycnypialność – pragmatyzm
• Lojalność – kompetencje
• Motywacje ekonomioczne – pozaekonomiczne
• Spontaniczność - kontrola
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Wymiary kultur organizacyjnych - cd

• Hierarchia – heterarchia
• Orientacja wertykalna – horyzontalna
• Więzi osobiste – zinstytucjonalizowane
• Specjalizacja – uniwersalność
• Fragmentaryzacja – holizm
• Autorytaryzm – demokracja
• Kontradyktoryjność – deliberatywność
• Duży dystans władzy – mały dystans władzy
• Personifikacja - depersonifikacja
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Model kultury Scheina
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Artefakty

Normy i wartości

Założenia kulturowe



Kultura organizacji jako góra 
lodowa



Góra lodowa kultury



n182

Model G.Hofstede

SYMBOLE

BOHATEROWIE

RYTUAŁY

WARTOŚCI
PRAKTYKA



• Symbole – słowa, gesty, obrazy lub przedmioty, które mają 
szczególne znaczenie i są rozpoznawalne tylko przez członków danej 
kultury.

• Bohaterowie – postacie współczesne lub historyczne, realne lub 
fikcyjne, które utożsamiają pewne cechy szczególnie cenione w 
danej kulturze i tym samym stanowią rodzaj wzorca zachowań.

• Rytuały – zbiorowe działania, które choć powierzchowne w swej 
naturze, są postrzegane przez członków danej grupy jako społecznie 
niezbędne.

• Wartości – skłonności do dokonywania określanego wyboru.
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Cechy kultur kapitalizmu /Hampden-
Turner i Trompenaars/



Koło godzenia wartości



Typologia kultur organizacyjnych 
wg G.Hofstede
G. Hofstede uwzględnia dwa kryteria: 
a) Wskaźnik unikania niepewności – poziom innowacyjności, 

ryzykowności przedsięwzięć, gotowości do zmian
b) Wskaźnik dystansu władzy – centralizacja czy decentralizacja władzy, 

struktura organizacji

Typy kultur:
1. Targowisko
2. Dobrze naoliwiona maszyna
3. Piramida
4. Rodzina
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Targowisko:

• Mały dystans władzy,
• Słabe unikanie niepewności

• Podstawową sprawą nie jest centralizacja władzy ani rozdział 
kompetencji, ale negocjacje, transakcje]

• O rozwoju sytuacji decyduje wymóg chwili, władza związana z 
sytuacją a nie z konkretnymi przepisami czy podziałem 
kompetencji

• Kraje: Dania, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, USA, Nowa 
Zelandia, Norwegia, Kanada, Australia
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Maszyna

• Mały dystans władzy

• Silne unikanie niepewności

• Synonimem tej metafory jest biurokracja. Jasny, klarowny podział zadań i 
kompetencji oraz procedur. Wszystko toczy się swoim biegiem, dopóki nie 
wprowadzone zostaną jakościowe zmiany.

• Kierownictwo interweniuje jedynie w sytuacjach kryzysowych.

• Przepis jako podstawa funkcjonowania organizacji.

• Max Weber jako przedstawiciel teorii organizacyjnej.

• Kraje: Austria, Niemcy, Finlandia, Szwajcaria, Izrael
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Piramida

• Duży dystans władzy

• Silne unikanie niepewności

• Za wszystko w firmie odowiedzialny jest wierzchołek strategiczny, to ono 
powinno dawać wytyczne dla kierowników, a oni powinni rozdzielać 
zadania między pracowników,

• Centralizacja władzy jako sposób na funkcjonowanie organizacji

• Hierarchiczność i podporządkowanie

• Kraje: Włochy, Francja, Turcja, Belgia, Portugalia, Hiszpania, Meksyk, 
Brazylia, Argentyna, Urugwaj.
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Rodzina

• Duży dystans władzy

• Słabe unikanie niepewności

• O wszystkim decyduje głowa rodziny. Jego decyzje są niepodważalne, nikt 
nie ma prawa go krytykować. Szef firmy nazywany jest albo ojcem albo 
dziadkiem.

• Zasadą różnicującą wszystkich członków organizacji jest zasada 
starszeństwa. 

• Kraje: Singapur, Tajwan, Malezja, Filipiny, Indonezja, Indie
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Typologie kultury organizacyjnej wg Quinna

Kultura klanu

n193

rozwój 
pracowników

poczucie 
odpowiedzialn
ości za 
pracowników

praca 
zespołowa

przyjazna 
atmosfera

pracy

zaangażowanie i 
lojalność
pracowników

współpraca z 
klientem

(1/4)



Typologie kultury organizacyjnej wg Quinna

Kultura hierarchii

n194

jednolite 
normy, 
zasady i 
procedury

rozliczanie 
wyników

formalizacja 
działań

liczne szczeble 
hierarchii

działania pod 
kontrolą

wydajność
i praca bez 
zakłóceń

(2/4)



Typologie kultury organizacyjnej wg Quinna

Kultura adhokracji
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kreatywnoś
ć
i 
innowacyjn
ość

łatwość w 
przystosowani

u się
tymczasowość ról

elastyczność
działania

brak schematu 
organizacyjnego

(3/4)



Typologie kultury organizacyjnej wg Quinna

Kultura rynku
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kształtow
anie 
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mechanizmach 
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wydajność
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i wyniki 

końcowe

(4/4)



Typologia kultur Deal’a i Kennedy’ego



Typologia Deal’a i Kennedy’ego

• Kultura twarda  /indywidualistów/ –
przebojowość, sukces, tempo, piętnowanie 
niepowodzeń, jednakowe traktowanie kobiet i 
mężczyzn, w polskich warunkach 
angielskojęzyczna maniera

• Kultura „pracuj ciężko i baw się” 
/hazardzistów/ - orientacja zewnętrzna, ceni 
się pracowników poświęcających się poracy ale 
potrafiących także we właściwym czasie 
wypoczywać i bawić się, nie jest dobrze 
widziana praca w weekendy i rezygnacja z 
urlopów, wspólne świętowanie uroczystości, 
system nagród



Typologia Deal’a i Kennedy’ego cd.

• Kultura spokojnego działania /zrównoważona/ -
koncentracja na racjonalnym podejmowaniu 
decyzji, narady, otoczenie jako zagrożenie, 
analizy i planowanie, kariera stopniowa, 
hierarchia, porządek, stateczność

• Kultura trwania /rutyniarzy/ - proces 
najważniejszy, cel stały, perfekcyjna realizacja 
zadań, nie wolno popełniać błędów, hierarchia, 
formalizacja, symbole statusu cenione wyżej niż 
dodatkowe korzyści finansowe, mała podatność 
na zmiany



Typologia Ch. Handy’ego

• Kultura władzy – orientacja na przywódcę, pajęczyna  szefem 
w centrum

• Kultura roli – biurokracja, procedury, wzorce, przepisy

• Kultura zadań – orientacja na rezultat

• Kultura jednostki – swobodna twórczość



Typologie kultur

• L. Zbieg-Maciąg – pozytywna /konstruktywna/ -
negatywna /biuropatologia/, introwertyczna –
ekstrawertyczna, zachowawcza – innowacyjna, 
biurokratyczna – pragmatyczna, elitarna –
egalitarna

• C. Sathe – silne i słabe
• J. Kotter i J. Heskett  - elastyczne i sztywne
• C. Sikorski – niskiej tolerancji niepewności i 

wysokiej tolerancji niepewności



Typy kultur wg M. Dobrzyńskiego



Kultury organizacyjne a kultury 
narodowe - różnice
• Dotyczą pracowników danej 

organizacji

• Kształtowana jest pod 
wpływem historii i bieżących 
działań organizacji

• Trudne do zmiany

• Środowisko socjalizacji –
osoby dorosłe, trudniej o 
przyswojenie wszystkich 
wartości, trudniej o 
indoktrynację.

• Dotyczą członków danego 
narodu

• Ukształtowana pod wpływem 
dziedzictwa historycznego 
narodu/państwa

• Bardzo trudna  do zmiany

• Środowisko socjalizacji –
dzieci, młodzież, łatwiejsze 
obiekty do manipulacji i 
indoktrynacji.
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Zarządzanie przez kulturę

Jest to podejście w zarządzaniu organizacją, zakładające, że jakiekolwiek 
poważne zmiany jakościowe w  organizacji, nie mogą obyć się bez 
zmiany kultury organizacji.

Podejście to zauważa w kulturze organizacyjnej zarówno silną 
przeszkodę jak i ogromną szansę. Przeszkodę, gdyż zmiana 
kulturowa jest bardzo trudna do uzyskania. Szansę, gdyż silna 
kultura daje większe możliwości władzy i kontroli, np. przez 
indoktrynację.
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Typowy przebieg zmiany kultury organizacyjnej 
/W.G. Dyer jr., M. Czerska/
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Warunki sprzyjające zmianie kultury 
organizacyjnej 

Wg Dobrzyńskiego:

• Kryzys w organizacji

• Nowe kierownictwo, zmiana przywództwa

• Połączenie z inną organizacją

Ponadto:

• Etap rozwoju organizacji

• Zmiana misji i strategii



Niektóre czynniki utrwalające 
kulturę organizacji

• Wzory postępowania przywództwa

• Rekrutacja osób „pasujących” do danej kultury 
organizacyjnej

• Karanie zachowań sprzecznych z kulturowymi 
normami i wzorami zachowań

• Socjalizacja / wprowadzanie nowych aktorów, 
upowszechnianie filozofii organizacji, edukacja, 
symbolika, struktura fizyczna/



Motywowanie i zarządzanie 
potencjałem społecznym
• Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie potencjałem społecznym

• Zmiana funkcji personalnej /wg M. Kostery/: 

1/ faza operacyjna /1900 – 1945/: dział kadr zajmował się płacami i pełnił 
funkcje pomocnicza

2/ faza menedżerska /taktyczna, 1945 - 1980/: dział personalny ulokowany na 
szczeblu centralnym, odpowiedzialny za administrację, utrzymywanie stosunków z 
rynkiem pracy i rekrutację, sztabowy charakter

3/ faza strategiczna / od lat 80-tych/ - dział personalny nie tylko na szczeblu 
centralnym, często zarządzanie potencjałem społecznym zdecentralizowane, 
wzrost znaczenia funkcji personalnej:

- wysokie koszty pracy

- znaczenie dla innowacyjności

- aspekt polityczny /sprzeciw, strajki/
- rola kultury organizacyjnej



Modele zarządzania 
potencjałem społecznym
• Model sita: konkurencja i rywalizacja pomiędzy 

uczestnikami od etapu rekrutacji, kolejne sita 
awansowe, przekonanie o motywacyjnym znaczeniu 
rywalizacji, dorosły człowiek istotą w zasadzie „gotową” i 
nie można go zmienić. Uwarunkowania rynkowe, 
prawne, kulturowe, instytucjonalne, strategiczne

• Model kapitału ludzkiego: kultura organizacyjna oparta 
na lojalności, zaangażowaniu i współpracy, 
długookresowe zatrudnianie, funkcje opiekuńcze 
organizacji, rozwój profesjonalny pracowników, 
szkolenie, człowiek uczy się przez całe życie, rozwój a 
nie konkurencja podstawowym czynnikiem 
motywacyjnym, odwoływanie się do motywacji wyższego 
rzędu



Modele zarządzania potencjałem 
społecznym wg A. Pocztowskiego

• Model Uniwersytetu Michigan – kluczowa rola strategii organizacji, funkcje: 
dobór pracowników, ocena efektów pracy, nagradzanie, rozwój pracowników

• Model Harward Business School – wprowadzenie w 1981 roku do programu 
MBA obowiązkowego przedmiotu human resourses management, główne 
obszary: partycypacja pracownicza, ruchliwość pracownicza /przyjmowanie, 
przemieszczanie i zwalnianie/ systemy nagradzania /bodźce, płace, udziały/, 
organizacja /strukturyzacja pracy/.

• Składniki modelu: 
a/ interesariusze
b/ sytuacja – struktura zatrudnienia, strategia organizacji, filozofia 
zarządzania, sytuacja na rynku pracy, technologia, prawo, systemy wartości
c/ Skutki bezpośrednie – produktywność, zaangażowanie, współpraca, skutki 
pośrednie – zadowolenie, dobrobyt



Model Michigan



Model Harward Business School



Modele zarządzania potencjałem 
społecznym wg A. Pocztowskiego cd.

• Model współczesny: 
- Ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji
- Cele, polityka, w sferze zarządzania potencjałem społecznym 

musza być zintegrowane ze strategią i misją organizacji
- Kluczowa rola kultury organizacyjnej, która sam powinna być 

odpowiednio kształtowana
- Rozwijana być winna partycypacja pracownicza, 

zaangażowanie w sprawy organizacji, pozytywny stosunek do 
zmian

- Decentralizacja funkcji personalnej, powierzanie większych 
uprawnień menedżerom liniowym

- Pożądana jest indywidualizacja stosunków pracy







Szczeble zarządzania potencjałem społecznym wg M. Kostery



Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi wg 
A. Pocztowskiego



Planowanie zatrudnienia

• Obsada – zapotrzebowanie w ujęciu ilościowym i 
jakościowym /kwalifikacje/, sposoby zniwelowania 
nierównowagi pomiedzy stanem zatrudnienia 
prognozowanym a pożądanym /źródła i sposoby 
rekrutacji i derekrutacji/

• Ocena – kryteria oceny rozwoju pożadanej kultury 
organizacyjnej, umiejętności i motywacji pracowników, 
sposoby i częstotliwość przeprowadzania ocen

• Wynagradzanie – sposoby i formy motywowania
• Rozwój personelu – zapewnienie pożądanej jakości, 

ustalenie kierunków kształcenia i rozwoju umiejętności, 
planowanie karier 

• Wyposażenie, koszty, warunki i stosunki pracy 



Rekrutacja

• Ustalenie źródeł pozyskania pracowników

• Przeprowadzenie naboru /werbunku/ 

• Dokonanie doboru na stanowiska pracy

• Wprowadzenie nowo przyjętych /adaptacja do pracy/



Źródła rekrutacji

• Wewnętrzne, system zamknięty – przemieszczanie 
pracowników w ramach organizacji, zmiana wymiaru i 
organizacji czasu pracy, szkolenia. Plusy: niższe koszty, 
lepsza znajomość kandydatów, mniejsze ryzyko błędu. 
Minusy: zawężenie pola wyboru, zakłócenia w 
stosunkach międzyludzkich, niedostateczna 
elastyczność

• Zewnętrzne, system otwarty – rozszerzenie pola wyboru, 
zwiększenie elastyczności zatrudnienia, podniesienie 
potencjału pracy poprzez wprowadzenie nowych, 
kreatywnych nie zrutynizowanych pracowników, „świeża 
krew”. Minusy – większe koszty, większe ryzyko, 
konieczność odpowiedniej adaptacji, demotywacja 
dotychczasowych pracowników



Techniki naboru

• Informacje ustne przekazywanie oficjalnie i nieoficjalnie

• Ogłoszenia wewnętrzne – tablice, radiowęzeł, intranet, maile, 
biuletyny

• Prasa i media 

• Urzędy pracy

• Agencje doradztwa personalnego

• Otwarte drzwi kontakt ze szkołami i uczelniami, „dni kariery”, 
warsztaty



Selekcja /N. Andersen i N. Cunningham-
Snell/

• Perspektywa predykcyjna: chodzi o 
dopasowanie osoby do danej pracy.

– Analiza pracy
– Specyfikacja osobowa – przekształcenie wyników 

analizy pracy w wykaz umiejętności, wiadomości, 
zdolności i innych właściwości

– Określenie kryteriów selekcji
– Rekrutacja – ogłoszenie naboru i wstępny odsiew, 

ograniczenie liczby kandydatów do rozsądnych 
rozmiarów

– Selekcja – wybór spośród kandydatów założonej 
liczby osób



Selekcja cd

• Perspektywa konstruktywistyczna –
potrzeba walki o najlepszych kandydatów, w 
procesie selekcji także kandydaci 
podejmują decyzje, psychologiczny kontrakt 
pomiędzy stronami, selekcja jako wzajemna 
wymiana informacji, oczekiwań i 
zobowiązań, dopasowanie osoby do zespołu 
jak i zespołu do osoby, negocjowanie, 
socjalizujący wpływ selekcji



Metody selekcji

• Problem kryteriów i doboru metod – skażenie 
kryterium, trafność diagnostyczna /w krótkiej 
perspektywie/ i prognostyczna / w długiej 
perspektywie/, trafność teoretyczna 
/abstrakcyjne cechy np. zdolności analityczne/, 
trafność treściowa /cechy, zmienność/, 
trafność fasadowa. 

– Poziom rzetelności techniki – niezmienność i 
wolność od przypadkowości

– Przeciwny wpływ
– Niesprawiedliwa dyskryminacja jawna lub utajona, 

zamierzona i niezamierzona 
– Koszty i opłacalność metod i technik selekcji



Metody selekcji cd.

• Kwestionariusze osobowe, życiorysy, dane biograficzne
• Realistyczne prezentacje pracy – kandydaci mogą zobaczyć, jak ich praca 

będzie wyglądała
• Praca na próbę /próbki pracy/
• Wywiady /rozmowy kwalifikacyjne/ ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane
• Testy zdolności poznawczych i testy osobowości
• Testy uczciwości i prawości jawne i nastawione na osobowość
• Centra oceny i warsztaty diagnostyczne
• Referencje
• Samoocena
• Grafologia i astrologia 
• Badania lekarskie



Etapy procesu oceny

• Ustalenie standardów wyników
• Wybór metody oceny ze względu na możliwości, 

dokładność, istotność, rzetelność, koszty
• Przeszkolenie oceniających
• Przeprowadzenie oceny
• Omówienie wyników oceny  z oceniającymi
• Omówienie rezultatów oceny z ocenianymi
• Wyciągnięcie wniosków z oceny wobec 

ocenianych
• Wnioski na przyszłość, ocena systemu ocen



Metody oceny

• Oceny absolutne – porównanie ze standardami, oceny 
relatywne na podstawie porównania z innymi 
pracownikami

• Metody absolutne oceny : ilościowe standardy pracy, 
punktowe skale ocen, oceny opisowe, testy, metoda 
wydarzeń krytycznych /wymaga stałej obserwacji 
ocenianego i systematycznego odnotowywania wydarzeń 
krytycznych, sukcesów i porażek/, skale behawioralne, 
zarządzanie przez cele /wspólne ustalanie i ocena 
realizacji celów/

• Metody relatywne oceny: ranking, metoda rozkładu 
normalnego, porównywanie parami



Punktowe skale ocen



Skale behawioralne



Przykładowe skale ocen wg Pocztowskiego



Niebezpieczeństwa związane z 
derekrutacją „parszywy tuzin”
• Centralizacja decyzji
• Kryzysowa mentalność, skupianie się na problemach doraźnych
• Utrata innowacyjności
• Opór wobec zmian
• Obniżone morale
• Upolitycznienie
• Zanik priorytetów
• Utrata zaufania
• Narastanie konfliktów
• Ograniczona komunikacja
• Deficyt pracy zespołowej
• Deficyt, anemia przywództwa, syndromy „kozła ofiarnego” i „oblężonej twierdzy”





Wynagradzanie

• Metody wartościowania pracy:
– Metoda rankingowa /kryterium znaczenie danej 

pracy dla organizacji/
– Klasyfikacja stanowisk /grupowanie stanowisk w 

kategorie według faktycznego zakresu zadań i 
umiejętności wymaganych na każdym stanowisku/; 
hierarchia kategorii – np. prace nie wymagające 
kwalifikacji, podstawowe kwalifikacje, prace 
analityczne, kreatywne, kierownicze, 
administracyjne, wymagające myślenia 
strategicznego

– Metoda punktowa
– Formy płacy: za czas, za wyniki



Rozwój personelu i planowanie 
karier

• Zdefiniowanie ścieżek rozwoju zawodowego

• Planowanie karier 

• Pomoc w rozwoju zawodowym, szkolenia

• Doradztwo

• Plan zastępstw i następstw



Techniki szkolenia w organizacji



Typy kariery profesjonalnej

• Kariera menedżerska

• Kariera specjalisty

• Kariera oparta na przedsiębiorczości /pozioma z dużą dozą 
samodzielności/

• Kariera oparta na autonomii



Strategie kariery



Przykładowy schemat planowania karier wg J. 
Szczupaczyńskiego





Teorie motywacji

■ Teorie treści /jakie czynniki motywują ludzi do pracy/– potrzeb 
Maslowa, ERG Alderfera /egzystencja, związek i wzrost/, 
Herzberga /dwuczynnikowa, czynniki motywacji i higieny 
psychicznej//, Atkinsona, McClellanda /osiągnięć, afiliacji i 
władzy/

■ Teorie procesu /dlaczego ludzie wybierają pewne warianty 
zachowań dla zaspokojenia swoich potrzeb/- teoria oczekiwań 
Vrooma /motywacja zalezy od siły pragnienia i oczekiwanego 
prawdopodobieństwa jego zaspokojenia/, teoria sprawiedliwości 
Adamsa / niesłuszności/ 

■ Teorie wzmocnienia – zachowania nagradzane będą powtarzane, 
karane powtarzane z mniejszym prawdopodobieństwem

■ Teoria ustalania celów
■ Podejście japońskie



Teorie 
motywacji



Typologie legitymacji i 
legitymizacji
■ Weber – charyzmatyczna, tradycyjna, legalna a rutynizacja charyzmy
■ Podgórecki: demokratyczna i realianiu styczna, pozornie demokratyczna i 

nierealistyczna, ślepego zaułka, brudnej wspólnoty, represyjna, 
tradycjonalistyczna, charyzmatyczna, awangardowa, 

■ Beentham: na poziomie reguł, przekonań i zachowań
■ Jasińska – Kania w nawiązaniu do teorii rozwoju moralnego L. 

Kohlberga: przedkonwencjonalna orientacja na posłuszeństwo i unikanie 
kar, przedkonwencjonalna orientacja na cele instrumentalne i korzyści, 
konwencjonalna orientacja na zgodę i harmonię interpersonalną, 
konwencjonalna orientacja na prawo i porządek,ty legitymizacyjne 
postkonwencjonalna orientacja na legalistyczna umowę społeczną, 
postkonwencjonalna orientacja na uniwersalne zasady etyczne

■ Lipset: legitymizacja a skuteczność i sprawność

■ Argumenty legitymizacyjne
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Źródła władzy

■ French i Raven: zdolność do nagradzania, przymus i zdolność 
do karania, utożsamianie się z władzą, wiara w zasadność 
władzy i jej legitymację, wiedza i wiarygodne kompetencje

■ Pfeffer i Salancik: uprawomocniona władza formalna, kontrola 
nad rzadkimi, krytycznymi zasobami, posiadanie informacji i 
dostęp do kanałów informacji, zdolność do pokonywania 
niepewności

■ Crozier i Friedberg: specyficzne umiejętności i funkcjonalna 
specjalizacja, kontrola powiązań organizacji z otoczeniem, 
dostęp do kanałów informacji i określonych jej typów, 
obowiązujące reguły organizacyjne, wspólny mianownik –
niepewność
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Źródła władzy wg G. Morgana
■ Formalne uprawnienia władcze

■ Kontrola nad rzadkimi zasobami

■ Wykorzystanie struktury organizacyjnej, przepisów i regulaminów

■ Kontrola nad procesem podejmowania decyzji

■ Kontrola nad wiedza i informacjami

■ Kontrola nad obszarami granicznymi

■ Zdolność radzenia sobie z niepewnością

■ Kontrola nad techniką i technologią

■ Interpersonalne sojusze, sieci zależności, kontrola nad organizacja nieformalną

■ Symbolika i zarządzanie znaczeniami

■ Płeć uczestników organizacji oraz zarządzanie relacjami między kobietami i 
mężczyznami

■ Czynniki strukturalne określające scenę działania

■ Posiadana władza
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Strukturalno – funkcjonalne 
przesłanki władzy
■ Charakter i konstrukcja systemu społecznego
■ Poziom rozwoju organizacyjnego
■ Funkcje organizacji wobec makrosystemu, systemów wyższego 

rzędu
■ Wyzwania stojące przed organizacją 
■ Wewnętrzne sprzeczności strukturalne organizacji i sprzeczności 

pomiędzy organizacją a systemami wyższego rzędu oraz 
charakter relacji pomiędzy organizacjami w systemie

■ Uwikłanie organizacji w procesy artykulacji interesów
■ Zjawiska i procesy związane z prawidłowościami rozwoju 

populacji i ekosystemów organizacyjnych 
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Kulturowe przesłanki władzy

■ Charakter i ukryte założenia kultury w której jest zanurzona i z 
której wyrasta organizacja

■ Tradycja historyczna i doświadczenie

■ Petryfikacja i rytualizacja instytucji i wzorów zachowań

■ Zinternalizowane rezultaty procesów socjalizacji

■ Wyparte do podświadomości doświadczenie organizacyjne, 
symbole, wzory zachowań, schematy poznawcze, stereotypy, 
wartości, wyobrażenia o naturze człowieka, życiu społecznym 

■ Rzeczywiście wyznawane wartości
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Władza a własność
■ Własność w sensie prawnym
■ Własność w sensie socjo-ekonomicznym

■ Własność jako dysponowanie
■ Własność jako całokształt stosunków ekonomicznych
■ Własność jako przesłanka władzy:

- Podmioty władzy jako węzły stosunków społecznych i ekonomicznych

- Własność decyduje o dostępie do zasobów i szansach w grze
- Własność determinuje reguły gry społecznej

- Własność jako cel i rezultat gry społecznej
- Prawny wyraz własności gwarantowany monopolem państwa na 

legalne stosowanie przemocy
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Koszty władzy

■ Zużycie zasobów społecznych, jakimi dysponuje władza, bezpośrednie koszty 
władzy

■ Zużycie potencjału władczego materialne i niematerialne: środków władzy, jej 
wyposażenia technicznego, know – how, legitymacji i autolegitymacji, 
umiejętności, kwalifikacji, wypalenie fizyczne i psychiczne, choroby, demoralizacja, 
patologie, znieczulenie moralne i aksjologiczne

■ Świadczenia ponoszone na rzecz władzy przez jej poddanych: podatki, daniny, 
haracze , łapówki, składki, dostawy, kontrybucje, materialne i niematerialne, 
poświęcanie życia, zdrowia, utracone korzyści, niemożność realizacji interesów i 
zaspokajania potrzeb,  demoralizacja poddanych, zafałszowanie świadomości, 
„psychiczne więzienie”

■ Wartość działań alternatywnych w stosunku do tych, które władza podjęła, wartość 
poniechanych alternatyw decyzyjnych

■ Koszty, które ponosi system społeczny czy organizacja w związku z istnieniem 
władzy, których ostateczną miarą jest ich zdolność do przetrwania i rozwoju

n248



Relacje między zarządzającymi a 
właścicielami w nawiązaniu do 
Ossowskiego

■ Organizacyjna władza właścicieli
■ Wzajemne zależności sprawujących władze i właścicieli, 

kontrakt i transakcje
■ Odgrywanie przez władze roli arbitra w konflikcie 

pomiędzy właścicielami a „pracobiorcami”, mechanizm 
równowagi klas

■ Bezpośrednie dysponowanie przez władze organizacyjną 
władzą ekonomiczną, faktyczne posiadanie własności

■ Transformacja władzy we własność, oligarchizacja
władzy, emancypacja interesów warstwy zarządzającej
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Typologia relacji władzy i własności w 
korporacjach (A.A. Berle, G.C.Means, 
R.Larner)
■ Korporacje, w których własność co najmniej 80% akcji i udziałów 

z prawem głosu - private ownership
■ Korporacje kontrolowane przez właścicieli 50 – 80% kapitału –

majority ownerhip
■ Korporacje kontrolowane przez mechanizmy wybiegów prawnych 

(emisje akcji bez prawa głosu, koalicje głosujących) – legal
device

■ Korporacje kontrolowane przez posiadaczy kontrolnego pakietu 
akcji w warunkach dużego rozproszenia kapitału akcyjnego lub 
udziałów – minority control

■ Korporacje znajdujące się pod pełna kontrolą managementu –
management control
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Nadzór korporacyjny

■ System odpowiedzialności i rozliczania zarządzających przed 
akcjonariuszami

■ Sposób komunikowania o sobie otoczeniu

■ Organizacja relacji miedzy właścicielami a menedżerami, mechanizmy 
zapewniające maksymalizację posiadania właścicieli

■ Nadzorowanie efektywności zarządzania

■ Ujednolicanie interesów akcjonariuszy i zarządzających

■ Strategiczne ukierunkowanie działalności, mechanizmy podejmowania 
kluczowych strategicznych decyzji

■ Określanie długofalowego interesu organizacji i zapewnianie jego 
realizacji przez zarządzających
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Nadzór korporacyjny wg 
OECD
■ Nadzór korporacyjny – zależności pomiędzy kierownictwem 

spółki oraz akcjonariuszami i pozostałymi grupami 
udziałowymi, określa strukturę, za pośrednictwem której 
ustala się cele podmiotu gospodarczego i środki ich realizacji 
oraz narzędzia monitorowania wyników działania
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Nadzór korporacyjny
corporate governance
■ Perspektywy podejścia wg B.Wawrzyniaka:

– System instytucjonalny
– Koncepcja przedsiębiorstwa wyznaczająca 

głównych aktorów – uczestników procesu 
nadzoru korporacyjnego

– Zasady i sposoby działania kierownictw 
organizacji rozumianych w kategoriach nadzoru 
korporacyjnego /rady, zarządy/
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Narodowe systemy nadzoru 
korporacyjnego /J. Weiner, J.C. Pape

■ Dominująca koncepcja przedsiębiorstwa
■ Zasady działania i struktura rad
■ Wpływ biernych udziałowców
■ Znaczenie giełdy
■ Rola rynku dla kontroli korporacji
■ Struktura własności
■ Zależność wynagrodzeń zarządzających od wyników firmy
■ Horyzont czasowy ekonomicznych powiązań udziałowców
■ Systemy: anglosaski, germański, łaciński, japoński
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Koncepcja przedsiębiorstwa

■ Finansowy model przedsiębiorstwa – akcjonariusze i 
zarząd kluczowymi aktorami

■ Społeczny model przedsiębiorstwa – interesariusze 
/oddziaływacze, stakeholders/ 

– Główne społeczne grupy interesów np. pracownicy, 
właściciele, menedżerowie,

– Pozostałe społeczne grupy interesów np. rząd
– Główne niespołeczne grupy interesów – środowisko 

naturalne, przyszłe generacje
– Pozostałe niespołeczne grupy interesów – np. grupy 

nacisku
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Człowiek ekonomiczny i socjologiczny 
wg. W. Morawskiego
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Funkcje rad nadzorczych i rad 
dyrektorów
■ Reprezentowanie właścicieli

■ Zapewnienie skuteczności funkcjonowania
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Teorie nadzoru 
korporacyjnego
■ Teoria zasobowa

■ Teoria interesariuszy

■ Teoria agencji

■ Teoria stewarda /gospodarza/

■ Teoria instytucjonalna

■ Teoria hegemonii menedżerskiej
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Porównanie teorii nadzoru 
korporacyjnego
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Porównanie teorii nadzoru 
korporacyjnego 
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Porównanie teorii nadzoru 
korporacyjnego cd
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Różnice w strukturze rad nadzorczych 
dużych korporacji spoza sektora 
finansowego
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Zjawisko przywództwa

■ Interdyscyplinarny problem – socjologia, politologia, 
psychologia, psychiatria, zarządzanie, filozofia

■ Zagadnienie na przecięciu paradygmatów polityki, władzy i 
organizacji

■ Występowanie na różnych poziomach rzeczywistości – mikro, 
mezo, makro i megastrukturalnym

■ Występowanie w różnych obszarach rzeczywistości społecznej 
– przywództwo polityczne, organizacyjne ale i rynkowe, 
ekonomiczne, naukowe, religijne, teoretyczne, ideologiczne, 
artystyczne, moralne, literackie 

■ Odnosi się do działań i zachowań, myśli ale i uczuć czy 
wyobrażeń
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Zjawisko przywództwa cd.

■ Może mieć charakter indywidualny, personalny ale i grupowy; 
przywództwo klas, narodów, partii, państw

■ Przywództwo idei, ideałów, wartości, systemów teoretycznych, 
kultur, 

■ Bliskoznaczne pojęcia – władza, autorytet, panowanie, wpływ, 
kontrola, zarządzanie, kierowanie, przodowanie, 
przewodzenie, wodzostwo, liderowanie

■ J. McGregor Burns – 10 000 prac, 130 definicji /1978/ -
„Przywództwo należy do najczęściej obserwowanych i i 
najgorzej rozumianych zjawisk na świecie”

■ Niekiedy teza o jałowości kategorii z naukowego punktu 
widzenia
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Przywództwo a władza

■ Przywództwo jako zjawisko odrębne od władzy –
konsens grupowy, rezultat interakcji, hierarchii 
statusów albo jako postać władzy /forma, 
rodzaj, przejaw, atrybut, instrument, aspekt/

■ Funkcjonalne rozumienie władzy a relacyjne 
pojmowanie przywództwa

■ Relacyjne pojmowanie władzy a funkcjonalne 
rozumienie przywództwa

■ Władza nie tylko ludzi nad ludźmi, relacyjny 
charakter przywództwa
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Specyficzne cechy przywództwa jako 
postaci władzy

■ Władza personalna czy spersonifikowana
■ Przywództwo a autorytet, autorytet jako cecha 

przywództwa i władzy; marksowska tradycja 
interpretacji autorytetu jako jako alternatywy władzy 
w warunkach nieistnienia antagonizmów 
wywołujących konieczność przemocy /ustrój 
rodowy, obumieranie państwa/

■ Autorytet jako dobrowolne podporządkowanie a 
przywództwo jako dobrowolne podporządkowanie, 
utopijność niektórych koncepcji
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Specyficzne cechy przywództwa – cd.

■ Przywództwo jako rola społeczna /szczególne 
usytuowanie w systemie władzy, kierownicza 
pozycja, władza najwyższa, decyzyjna, rezultat 
podziału zadań i odpowiedzialności, centrum 
komunikacji, punkt socjometryczny/ - rola ale 
jaka, jedynie punkt wyjścia

■ Ponadprzeciętna koncentracja władzy, problem 
słabego i silnego przywództwa, 
ponadprzeciętna władza, ponadprzeciętny 
wpływ

■ Charyzma – zjawisko kontekstowe, czasowe, 
ulotne, ruletkowe, nie tyle cecha przywódców, 
co potrzeba i oczekiwanie poddanych
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Specyficzne cechy 
przywództwa cd
■ Zdolność do inicjowania i kreowania struktury, zdolność 

władzy, katalizator kreowania i i inicjowania zmian 
społecznych

■ Przywództwo jako władza nieformalna lub nieformalnie 
zalegitymizowana /tradycja szkoły „human relations”/ , 
dwie struktury przywództwa grupowego – zorientowane 
na zadania i zorientowane na ludzi i grupową integrację

■ Przywództwo jako twórczość moralna
■ Charakter relacji ze zwolennikami /wyznawcami/, 

poparcie bazowe i rezerwowe. „Liderem zostaje się 
dzięki posiadaniu klientów, ludzi, którzy dają mandat do 
sprawowania władzy i przed którymi trzeba się rozliczyć” 
/M.G. Hermann/. Gra pomiędzy przywódcą a 
zwolennikami
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Rozumienie przywództwa

■ Z przywództwem mamy do czynienia wówczas, 
jeśli podmiot władzy mający określone cele 
odzwierciedlające reprezentowane przez niego 
interesy we współzawodnictwie i konflikcie lub 
kooperacji z innymi uczestnikami stosunku 
władzy potrafi skutecznie zmobilizować 
dostępne zasoby społeczne aby uaktywnić, 
zaangażować i zaspokoić potrzeby i motywacje 
zwolenników /zmodyfikowana wersja definicji J. 
MacGregora Burnasa/
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Przywództwo a zarządzanie

■ Badania empiryczne nad organizacjami odnoszącymi sukcesy 

■ Normatywne koncepcje przywództwa w rezultacie uogólnienia 
badań empirycznych lub jako postulatywne projekcje 
podyktowane np. przekonaniami etycznymi
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Zarządzanie

■ Administrowanie, realizowanie celów
■ Planowanie, konstruowanie budżetu, harmonogramy, alokacja zasobów
■ Organizowanie, zatrudnianie, ustalanie struktury jako funkcji realizacji 

celów
■ Obsadzanie struktury ludźmi
■ Formułowanie procedur, norm i ich egzekwowanie
■ Delegowanie odpowiedzialności i władzy formalnej
■ Kontrola, monitoring rezultatów, konfrontowanie ich z planem, 

identyfikowanie odchyleń, rozwiązywanie problemów
■ Wytwarzanie przewidywalności i porządku, redukcja niepewności w 

warunkach stabilnego otoczenia i rutynowej działalności
■ Zarządzanie nie tylko ludźmi, aspekt techniczno-technologiczny i alokacji 

zasobów   
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Przywództwo

■ Oddziaływanie na innych ludzi
■ Określanie wizji i misji, kreowanie strategii, definiowanie  celów a nie tylko 

dobór środków
■ Odpowiedzialność za zdolność systemu społecznego do przetrwania i rozwoju
■ Myślenie strategiczne
■ Nie tyle organizowanie, co motywowanie, inspirowanie, ustawianie ludzi, 

tworzenie zespołów, budowanie koalicji, wyzwalanie społecznej energii
■ Nie tyle dobór ludzi do struktury co struktury do ludzi
■ Wytwarzanie nie tyle przewidywalności co zmiany
■ Kontrolowanie konfliktu, także jego ustanawianie
■ Budowanie wspólnoty myślenia, podzielania schematów poznawania i 

interpretowania rzeczywistości, ustanawianie wzorców zachowań, 
komunikowanie

■ Metaregulacja, konstruowanie wartości, twórczość moralna
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Przywództwo a zaufanie

■ Ewolucja organizacji a przywództwo
■ Organizacje przyszłości – rozproszona władza, hierarchia władzy 

substytuowana wspólnotą wartości, modeli myślowych, struktur 
poznawczych i symboli

■ Dysfunkcjonalność tradycyjnych modeli władzy i przywództwa 
wobec wyzwań innowacyjności, kreatywności, twórczości

■ Przywódca jako animator, sponsor innowacji, organizator 
zbiorowego uczenia się, projektant, twórca wizji, twórca kultury, 
katalizator zmiany a nie władca, przewodnik czy nauczyciel

■ Samoprzywództwo, wspólnoty przywódców
■ Zagrożenia – nowe sprzeczności konflikty, nieciągłości i kryzysy, 

nierównomierności rozwoju, klasyczna opozycja pracy i kapitału, 
przemoc symboliczna, manipulacja, technologia w służbie 
społecznej kontroli, nowe metody kontroli i manipulacji wiedzą i 
informacjami
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Koncepcje kluczowych uwarunkowań i 
krystalizacji przywództwa

■ Mityczne i sakralne
■ Uniwersalnych cech przywódczych, w tym psychoanalityczne, atrybucji, 

przywództwa naturalnego, osobowościowych uwarunkowań preferencji
■ Behawioralne / model  Ohio i model Michigan, siatka kierownicza 

Blake’a i Mounton, skala Tannenbauma i Schmidta/
■ Teorie sytuacyjne /koncepcja F. Fiedlera i model moderatora, koncepcja 

ewolucyjna Herseya i Blancharda, modele rozwoju organizacji, w tym 
Greinera, model Vrooma-Yettona-Jago, koncepcja ścieżki do celu House’a 
i Evansa/

■ Koncepcje przywództwa transformacyjnego
■ Kulturowe koncepcje przywództwa
■ Marksowska i pomarksowska tradycja interpretacji przywództwa
■ Koncepcje substytutów przywództwa
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Koncepcje kluczowych uwarunkowań, 
krystalizacji przywództwa –
uniwersalne cechy
■ Mityczne i sakralne
■ Uniwersalnych cech przywódczych i wybitnych jednostek, szczególnych 

właściwości osobowości
- zbiory cech: ambicja, energia, pragnienie przewodzenia, uczciwość, 
prawość, wiara w siebie, poczucie misji, inteligencja, wyobraźnia, 
stanowczość, mestwo, samowystarczalność, atrakcyjność, zdolność 
wysławiania i przekonywania, wiedza specjalistyczna, lojalność, cechy 
fizyczne, bimedyczne
- R.M. Stogdiill – różnice cech przywódczych większe niż podobieństwa
- sprzeczności pomiędzy cechami
- wyjaśnienia elitystyczne – zdolności i predyspozycje przywódcze 
przysługują jedynie członkom klas i warstw uprzywilejowanych, ich 
społeczna rola wyjaśniana była ich zdolnościami przywódczymi
konfiguracje motywacji przywódczych, koncepcja D. McClellanda: 
potrzeby osiągnięć, afiliacji i władzy
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Koncepcje kluczowych uwarunkowań i 
krystalizacji przywództwa –
interpretacje psychoanalityczne
■ Popędy życia i śmierci: popęd seksualny, instynkt samozachowawczy, lęk przed 

śmiercią, mechanizmy agresji i zaborczości
■ Typologia

- przywództwo narcystyczne – poczucie nietykalności, wszechmocy, 
nieśmiertelności 
- przywództwo zaborcze – inni jako przedmiot miłości i nienawiści, popęd 
posiadania, uczucie zazdrości
- paranoidalne struktury przywództwa – nadmierna podejrzliwość, ksobność, 
mania prześladowcza, wrogość, lęk, myślenie urojeniowe, projekcje
- przywództwo uwodzicielskie – dojrzałości emocjonalna i histeryczność 
osobowości zarazem, skłonności ekshibicjonistyczne i narcystyczne, koncentracja 
na przyciąganiu uwagi innych
- przywództwo roztropne – dojrzałość psychoseksualna, życzliwość dla innych, 
odpowiednia doza paternalizmu i agresji, zdolność do działania w interesie 
zbiorowym

● Przywództwo biurokratyczne – zaabsorbowanie obsesjami analno-kompulsywnymi, 
przyciąganie i awansowanie ludzi o osobowościach analno-kompulsywnych

n277



Koncepcje kluczowych uwarunkowań i krystalizacji 
przywództwa – warianty teorii cech - teorie atrybucji, 
koncepcja przywództwa naturalnego

■ Atrybucja - przypisywanie cech przywódczych ludziom przez innych przez 
innych, problem percepcji przywództwa

■ Wpływ wyobrażeń  o przywództwie, w tym przekonania o uniwersalnych 
cechach przywódczych

■ Koncepcje przywództwa naturalnego – inteligencja emocjonalna, 
uzyskiwanie emocjonalnego współbrzmienia pomiędzy przywódcą a 
zwolennikami, kluczowe znaczenie poziomu inteligencji emocjonalnej 
liderów

■ Inteligencja emocjonalna – rozumne użycie emocji: umiejętność 
dokładnego rozpoznawania, oceny i wyrażania emocji, umiejętność 
uzyskiwania dostępu do uczuć lub ich generowania według potrzeb, 
kiedy mogą one umożliwić zrozumienie nas samych oraz innych ludzi, 
umiejętność zrozumienia emocji i wiedzy, która się z nich wywodzi, 
umiejętność panowania nad emocjami w celu wspierania rozwoju 
emocjonalnego i intelektualnego

■ Serce i głowa, uczucia i intelekt, znaczenie struktur mózgu 
odpowiadających za sprawność intelektualną i emocje 
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Koncepcje kluczowych uwarunkowań i krystalizacji  -
kompetencje przywódcze według koncepcji 
przywództwa naturalnego /Goleman, Boyatzis, McKee, 
za L. Kanarskim/

■ Samoświadomość – samoświadomość emocjonalna, 
trafna samoocena, pewność siebie

■ Samokontrola – samokontrola emocjonalna, otwartość, 
elastyczność, nastawienie na sukces, inicjatywa, 
optymizm  - kompetencje osobiste

■ Świadomość społeczna – empatia, świadomość 
organizacyjna, nastawienie na klienta,

■ Zarządzanie relacjami – inspiracja, wywieranie wpływu 
na innych, dbałość o rozwój innych, katalizowanie zmian, 
zarządzanie konfliktami, umiejętność współpracy i pracy 
zespołowej  - kompetencje społeczne
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Teorie zachowań – model 
Uniwersytetu Ohio
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Teorie zachowań – model Uniwersytetu 
Michigan /Likerta/ orientacja na ludzi i na 
zadania

n281



Siatka kierownicza Bake’a i 
Mounton
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Ciągła skala zachowań przywódczych 
R. Tannenbauma i W.R. Schmidta
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Skala Tannenbauma i 
Shmidta
■ Cechy kierowników: przeszłość i doświadczenia, 

wiedza, system wartości, osobiste skłonności, 
poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do 
podwładnych

■ Cechy podwładnych: poczucie niezależności, 
gotowość do podejmowania odpowiedzialności, 
identyfikacja z celami organizacji, wiedza i 
doświadczenie, oczekiwania

■ Cechy sytuacji: typ organizacji, charakter i treść 
zadań, presja czasu, uwarunkowania 
środowiskowe
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Teorie sytuacyjne – model F. Fiedlera

■ Pierwszy konsekwentnie sytuacyjny sposób interpretacji 
przywództwa

■ Styl przywódczy wrodzony i niezmienny, koncepcja NLW /najmniej 
lubianego współpracownika, LPC – Least Preffered Co-worker/

■ Sytuacja – stosunki miedzy przywódca a grupą, struktura 
zadania, pozycja władcza przywódcy

■ Sytuacja tym korzystniejsza im większe zaufanie pomiędzy 
przywódca i członkami grupy, im więcej sympatii i szacunki, im 
zadania bardziej ustrukturyzowane /rutynowe/, zrozumiałe i 
jednoznaczne, im silniejsza pozycja przywódcy.

■ Przywódcy zorientowani na zadania są skuteczniejsi w sytuacjach 
dla nich bardzo korzystnych lub bardzo niekorzystnych, 
zorientowani na ludzi są skuteczni w sytuacjach umiarkowanie 
korzystnych

■ Dopasowanie poprzez zmianę sytuacji. 
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Model moderatora – sytuacja jako 
zmienna zewnętrzna
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Teorie sytuacyjne – koncepcja P.H. 
Herseya i K.H. Blancharda /ewolucyjna 
koncepcja przywództwa/

■ Elastyczność stylu przewodzenia jako 
konsekwencja zmiennych warunków sytuacji

■ Kluczowe znaczenie dojrzałości 
podwładnych – psychologicznej /motywacje, 
gotowość do ponoszenia odpowiedzialności, 
szacunek dla siebie, pragnienie osiągnięć/ 
oraz funkcjonalnej /doświadczenie, wiedza i 
zdolności podwładnych/
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Ewolucyjna koncepcja 
przywództwa
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Model Greinera

n289



Model Vrooma-Yettona-Jago 
/VYJ/
■ Przewiduje, jakiego stopnia partycypacji grupy wymagają 

różne rodzaje sytuacji
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Model Vrooma
-Yettona-Jago
/drzewo 
decyzyjne/
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Koncepcja ściezki do celu R.J. 
House’a i M.G. Evansa

■ Tzw. podejście instrumentalne, nawiązanie do modelu Ohio i 
motywacyjnej teorii oczekiwań

■ Funkcja przywództwa jest zapewnienie podwładnym pożądanych 
przez nich nagród i oczekiwań oraz wskazanie sposobu ich 
osiągania, przywództwo z punktu widzenia celów organizacji 
będzie skuteczne, gdy będzie postrzegane przez podwładnych 
jako tworzące prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nich ich 
własnych celów

■ Bierze się pod uwagę zachowania przywódcze, czynniki 
sytuacyjne środowiskowe /strukturę zadania, system władzy 
formalnej, charakter grupy/ oraz dotyczące podwładnych 
/umiejscowienie poczucia kontroli, doświadczenia, postrzegane 
uzdolnienia/

■ Style: dyrektywny, wspierający, partycypacyjny i nastawiony na 
dokonania
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Koncepcja ścieżki do celu –
przykładowe konkluzje

■ W sytuacji niejednoznaczności zadań przywództwo dyrektywne prowadzi 
do wyższego stopnia zadowolenia podwładnych

■ Z przywództwem dyrektywnym pozytywnie korelują wewnątrzgrupowe 
konflikty i zewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli podwładnych

■ Przywództwo dyrektywne będzie raczej zbędne, jeśli podwładni 
charakteryzują się znacznymi doświadczeniami i umiejętnościami

■ Przywództwo partycypacyjne sprawdza się zwłaszcza wobec podwładnych 
z wewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli

■ Wysoki stopień formalizacji, biurokratyzacji wywołują oczekiwanie na 
ograniczenie dyrektywności a wzmocnienie zachowań wspierających 
przywódcy

■ Jeśli grupa daje uczestnikom poczucie wsparcia i zadowolenie, to nie 
będą oni szukali wsparcia u przywódcy, w odwrotnej sytuacji 
zapotrzebowanie na przywództwo i zachowania wspierające rośnie.

■ Logika podejścia sytuacyjnego a wyjaśnianie władzy i przywództwa w 
wymiarze makro i mega-strukturalnym
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Przywództwo transakcyjne i 
transformacyjne

■ Przywództwo transakcyjne – wymiana wartości i 
zasobów, relacje przywództwa jako kontrakt, wymiana 
określa granice kontraktu, mniejsza trwałość

■ Przywództwo transformacyjne – wykracza poza zastane 
oczekiwania, szczególne elementy – poczucie misji, 
wykraczanie poza interesy partykularne, związek ze 
zmianą społeczną, zdolność do przeprowadzenia zmiany 
całościowej, przywództwo jako siła motoryczna zmiany, 
animacja zbiorowego uczenia się, definiowanie znaczeń 
i sensów, znaczenie komunikacji, definiowania i 
redefiniowania celów i wartości

■ Przywództwo transformacyjne – zapotrzebowanie na 
charyzmę a specyfika sytuacji wywołującej 
zapotrzebowanie na takie przywództwo 
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Przywództwo transformacyjne wg J. 
MacGregora Burns’a

■ Przywództwo transformacyjne – „przywódcy i ich zwolennicy 
wchodzą we wzajemne związki, które wynoszą ich na wyższy 
poziom motywacji i moralności. Ich cele, wprawdzie na 
początku powiązane, ale oddzielne, pokrywają się ze sobą. 
Podstawy władzy funkcjonują teraz nie jako wzajemnie 
równoważące się, lecz wspomagające wspólny cel”
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Kulturowe koncepcje 
przywództwa
■ Przywództwo funkcją ustroju i kultury społeczeństwa

■ Złudność przekonania, że przywództwo jest przyczyną zdarzeń 
i siłą sprawczą procesów społecznych

■ Przywództwo jest „zatopione” w historię
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Typy kultur politycznych determinujące 
style przewodzenia wg A. Wildavsky’ego
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Przywództwo a tożsamość

■ Przywództwo jako „zarządzanie” tożsamością, 
prototypowość przywództwa, atrakcyjność 
społeczna, członkowie grupy zaczynają 
traktować przywódcę jako model

■ Kulturowy charakter tożsamości – wierzenia, 
wartości, normy, wizja świata, mity, symbole, 
legendy, bohaterowie, język, rytuały, wzory 
zachowań, tabu, programowanie umysłów

■ Czworościan – strategie, struktury, decyzje 
tożsamość /ujęcie Strategora/
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Marksowska tradycja interpretacji 
przywództwa

■ Dostrzeganie głęboko ukrytych przesłanek 
władzy i przywództwa w strukturalnych 
sprzecznościach systemów społecznych, 
poziomie ich rozwoju społeczno-
ekonomicznego, sprzecznościach interesów 
klas i wielkich grup społecznych

■ Ukryta struktura sytuacji
■ Kwestia roli jednostki w historii
■ K. Marks „Osiemnasty brumaire’a Ludwika 

Bonaparte”, „Wojna chłopska w Niemczech”, G. 
Plechanow „O roli jednostki w historii”, A. 
Gramsci „Nowoczesny książe”
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Koncepcje sybstytutów 
przywództwa
■ Przywództwo a kierunek ewolucji współczesnych organizacji
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Przywództwo polityczne a 
organizacyjne

■ Organizacyjny wymiar polityki
■ Polityczny wymiar organizacji
■ Polityczny charakter przywództwa organizacyjnego
■ Z paradygmatu organizacji – koordynacja, odpowiedzialność za całość, 

wyzwalanie synergii, potencjału, twórczość, dobro wspólne
■ Z paradygmatu władzy i polityki – dominacja, zniewolenie, manipulacja, 

petryfikacja struktury, gra interesów, demistyfikacja dobra wspólnego
■ Przecięcie się paradygmatów, „deficyt organizacji w polityce, polityki w 

organizacji”
■ Podobieństwa i różnice przywództwa politycznego i organizacyjnego, 

przenikanie się
■ Problem państwa, przemocy, prawa, kryteriów skuteczności, złożoności 

rzeczywistości i struktur interesów, celów, koncentracji władzy, 
umiejętności komunikacyjnych a rządzenia i zarządzania, orientacji na 
cele a podtrzymywanie struktury poparcia
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Modele zmiany organizacyjnej 
wg E. Masłyk-Musiał

■ Model Kurta Lewina – rozmrożenie, zmiana, zamrożenie

■ Beckhard i Harris – stan obecny, stan przejściowy, stan 
przyszły

■ Kanter – rozstanie z nakazami tradycji i opanowanie kryzysu 
/zamętu/, strategiczne decyzje i pierwsze ruchy, dalsze 
działania przygotowujące wehikuł zmian i ich 
instytucjonalizacja
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Modele zmiany wg E. Masłyk-
Musiał cd.

■ Beer – brak satysfakcji, proces zmieniania, model 
docelowy

■ Tichy i Devanna – akt I przebudzenie, akt II mobilizacja, 
akt III epilog /wzmocnienie/

■ Nadler i Tushman – przypływ energii, unaocznienie, 
umożliwienie

■ OD „badanie w działaniu” – percepcja problemu, 
„wejście” konsultanta, zbieranie danych, dzielenie się 
informacjami z klientem, wspólne planowanie działań, 
działanie, ocena, przekazanie danych klientowi, wspólne 
planowanie działań /kontynuacja cyklu/
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Modele zmiany cd.

■ Zmiana planowa wg Lippita, Watsona i 
Westleya: uświadomienie potrzeby zmian, 
ustalenie relacji miedzy elementami w 
zmianach, zaangażowanie się w zmiany 
/działanie/, diagnoza, poszukiwanie 
alternatyw, wprowadzania zmian bieżących, 
uogólnienie i stabilizacja zmian bieżących, 
uzyskanie zaplanowanych relacji miedzy 
elementami
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Rodzaje zmian wg E. Masłyk - Musiał
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Diagnozowanie potencjału 
organizacyjnego

■ Otoczenie – czym się charakteryzuje i jakim zmianom ulegają 
te jego cechy?

■ Strategia – Jak jest i czy pasuje do otoczenia i samej 
organizacji?

■ Ludzie – Jakie występują luki w zakresie postaw i 
umiejętności? Jak efektywne jest kierownictwo? Czy styl 
kierowania jest odpowiedni? Jaka jest kultura organizacyjna?
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Diagnozowanie potencjału 
organizacyjnego

■ Systemy – czy i jak funkcjonują systemy w 
zakresie operatywnego zarządzania, 
zapewniania ciągłości zasobów ludzkich, 
wynagradzania, komunikowania, rekrutacji, 
selekcji, rozwoju zawodowego, oceny 
efektywności pracy?

■ Struktura – jaka jest, czym się charakteryzuje, 
jaki jest zasięg kontroli, szczeble, zakresy 
obowiązków, podział zadań, czy struktura 
dotychczasowa się sprawdza?
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Stymulatory zmian wg L. Clarke
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Proces zmiany organizacyjnej

■ Zmiana zaczyna się od nas samych: sposób myślenia, zmiana 
parydygmatów, wiara we własne możliwości sprawcze, 
stosunek do przeszłości, styl kierowania, od „ciekawskiego” 
do „stratega”
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Od „ciekawskiego” do „stratega”
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Reakcja ludzi na zmiany

■ Entuzjazm
■ Szansa
■ Wyzwania podniecenia
■ Nowe umiejętności
■ Nowa wiedza
■ Wynagrodzenie
■ Spełnienie
■ Przetrwanie
■ Nowy początek

■ Obawa
■ Niepokój
■ Szok
■ Nieufność
■ Złość
■ Stres
■ Uraza
■ Chaos
■ Dezorientacja
■ Niepewność
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Reakcje ludzi na zmiany

■ Nowe alternatywy
■ Nowe doświadczenia
■ Uczenie się
■ Motywacja

■ Brak motywacji
■ Depresja
■ Utrata poczucia własnej 

wartości
■ Utrata poczucia 

tożsamości
■ Zburzenie relacji 

międzyludzkich
■ Odcinanie się od 

przeszłości
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Reakcje ludzi na zmiany cd.

■ Dekoncentracja
■ Kłopoty rodzinne
■ Bezsenność
■ Konflikty
■ Układy
■ Reakcje krytyczne
■ Bunt
■ Ryzyko
■ Unieważnianie
■ Opór 
■ Brak zrozumienia
■ Zmiana osobowości
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Obawy kadry zarządzającej

■ Utrata kontroli

■ Dlaczego to robicie?

■ Niepewność i niejednoznaczność

■ Nagłe niespodzianki

■ Nie stracić twarzy

■ Czy sobie poradzę ?

■ Więcej pracy
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Kluczowe wyzwania w procesie 
zmian
■ Wizjonerskie przywództwo
■ Destabilizacja status quo: przyśpieszanie 

rozmrażania, konstruowanie konfliktów i 
zarządzanie nimi, wydobywanie 
niezadowolenia, rozpoznawanie wspólnego 
wroga,

■ Komunikacja „aż do bólu”, orientacja oddolna i 
odgórna, formalizacja nieformalnego i 
„nieformalizacja” formalnego, kanały 
komunikacyjne

■ „Długa ciemna noc innowatora”
■ Zamrożenie a zdolność do dalszych zmian
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Wizjonerskie przywództwo
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Opór wobec zmiany i jego 
przezwyciężanie

■ Analiza pola sił

■ Mapa zaangażowania

■ Ośrodki oporu

■ Agenci zmiany

■ Konsultacje

■ Rozpoznanie sieci istotnych interesów 
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Taktyki pozyskiwania aktywnych uczestników zmian wg 
M. Czerskiej
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Długa ciemna noc innowatora
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Jak wykorzenić innowacyjność –
satyryczna recepta M. Kanter
■ Podchodź podejrzliwie
■ Przed wyrażeniem zgody wymagaj zebrania podpisów 

innych
■ Zachęcaj do wzajemnego podważania propozycji i 

krytyki
■ Krytykuj i nie chwal
■ Traktuj problemy jak porażki
■ Wszystko sam kontroluj
■ Decyzje podejmuj w sekrecie i obwieszczaj je znienacka
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Recepta na bezwład cd.

■ Nie udostępniaj informacji

■ Pod szyldem delegowania uprawnień ceduj odpowiedzialność 
za niepopularne decyzje, które sam podjąłeś

■ Nigdy nie zapominaj, że Ty i Twoi koledzy z kierownictwa 
wszystko wiecie najlepiej
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Główne źródła i wskazówki 
bibliograficzne
1. Szczegółowa literatura została zawarta w programie 

zajęć, tam również znajdują się propozycje 
podręcznikowe

2. Źródłem znacznej części materiału eksponowanego 
na slajdach jest B. Kaczmarek „Organizacje. 
Polityka władza struktury”, Warszawa 2001, tamże 
odnośniki dotyczące niektórych źródeł pierwotnych

3. W części dotyczącej zarządzania potencjałem 
społecznym wykorzystano głównie A. Pocztowski 
„Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Wrocław 
Warszawa Kraków 1996 oraz M. Kostera 
„Zarządzanie personelem”, Warszawa 1999 a także 
materiały Międzynarodowej Szkoły Menedżerów
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Źródła – cd.

5. Prezentacje zagadnień dotyczących nadzoru 
korporacyjnego oparto m.in. na B. Wawrzyniak „Nadzór 
korporacyjny – perspektywy badawcze”, w:  W. Kieżun 
/red./ „Krytyczna teoria organizacji”, Warszawa 2004 
oraz M. Jarzemowska „Nadzór korporacyjny”, 
Warszawa 2002  a a dotyczacych zmiany 
organizacyjnej na pracach L. Clarke, E. Masłyk – Musiał 
i M. Czerskiej

6. Materiały mają charakter jedynie roboczy i pomocniczy, 
na egzaminie najistotniejszy będzie zakres zagadnień  i 
treści przekazane na wykładzie i zawartych w 
programie. Warto również sięgnąć do literatury 
pomocniczej rozwijającej omówione tam zagadnienia.
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