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Wprowadzenie
Zarzàdzanie
organizacjà

Niniejszy pakiet szkoleniowy powsta∏ z myÊlà o stymulowaniu rozwoju dobrze zarzàdzanych organizacji
m∏odzie˝owych w ca∏ej Europie. W tym celu przedstawiono w nim teoretyczne podstawy i praktyczne
zastosowania technik zarzàdzania organizacjà.
Pakiet ma s∏u˝yç:
• szkoleniowcom i innym osobom przekazujàcym
wiedz´ z zakresu zarzàdzania organizacjà,
• mened˝erom (tj. sekretarzom generalnym, koordynatorom wspó∏pracy zagranicznej, dyrektorom naczelnym, przewodniczàcym/prezesom
itp.) ma∏ych i Êrednich pozarzàdowych organizacji m∏odzie˝owych.
Zarówno s∏owo „mened˝erowie”, jak i s∏owo „zarzàdzanie” mogà czasem brzmieç nieco obco
w porównaniu z ˝argonem u˝ywanym w organizacjach m∏odzie˝owych. ChcielibyÊmy jednak podkreÊliç, ˝e zarzàdzanie odnosi si´ nie tylko do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Pami´taç
warto, ˝e ka˝dy wolontariusz organizujàcy jednodniowà wycieczk´ zarzàdza ludêmi i Êrodkami.
Istotne jest wi´c, by poszczególne osoby identyfikowa∏y si´ z koncepcjà zarzàdzania.
Autorzy niniejszego pakietu szkoleniowego nie starajà si´ rozwiàzaç wszystkich problemów organizacji m∏odzie˝owych. Rozwiàzania sà równie niepowtarzalne jak same organizacje i poszczególni
ludzie. Nie istniejà zatem cudowne recepty, proponujemy natomiast techniki i metody, które mo˝na
dostosowaç do realiów swojej organizacji i które
mogà pomóc w usprawnianiu jej dzia∏alnoÊci.
W publikacji o obj´toÊci niniejszego pakietu nie ma
doÊç miejsca na dog∏´bne przeanalizowanie wszystkich zagadnieƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem organizacjà. Z tego wzgl´du autorzy musieli dokonaç selektywnego wyboru omawianych zagadnieƒ. Dobór
zagadnieƒ w niniejszym pakiecie szkoleniowym
oraz ich zgrupowanie w czterech rozdzia∏ach jest
wynikiem o˝ywionej dyskusji wÊród autorów, którzy
w ten sposób podzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami
w zakresie praktyki i teorii zarzàdzania. Zaplanowano te˝ wydanie innych pakietów szkoleniowych dotyczàcych takich specjalistycznych zagadnieƒ jak
pozyskiwanie funduszy. W niniejszej publikacji podano równie˝ uzpe∏niajàcà bibliografi´ obejmujàcà
ró˝nà tematyk´.
Prezentowany pakiet szkoleniowy zosta∏ podzielony na cztery g∏ówne dzia∏y, które mo˝na traktowaç

jako niezale˝ne opracowania, ale równie˝ jako
ca∏oÊç przedstawiajàcà pewien sposób na zarzàdzanie organizacjami. Ka˝dy dzia∏ zbudowany jest w
ten sam sposób, obejmuje: podstawy teoretyczne,
analiz´ oraz specjalne çwiczenia majàce pomóc
szkoleniowcom w ich pracy.
W rozdziale 1 przedstawiliÊmy organizacje jako systemy, które sà powiàzane ze Êrodowiskiem zewn´trznym, a równoczeÊnie mogà tworzyç specyficzne Êrodowisko wewn´trzne, okreÊlane jako
„kultura”. S∏owa „Êrodowisko” u˝ywamy celowo,
chodzi bowiem o to, by osoby zajmujàce si´ zarzàdzaniem mog∏y najpierw rozwa˝yç kontekst funkcjonowania organizacji m∏odzie˝owych oraz ich rol´
w dzisiejszym spo∏eczeƒstwie.
Rozdzia∏y 2 i 3 sà poÊwi´cone ludziom, tj. najwa˝niejszym „zasobom” organizacji; rozdzia∏ 2 dotyczy
zarzàdzania (czy kierowania) samym sobà – zasadniczego elementu poprzedzajàcego zarzàdzanie innymi. W tym rozdziale zajmujemy si´ odkrywaniem w∏asnego potencja∏u, który umo˝liwia
pe∏nienie funkcji mened˝era i lidera, a tak˝e poznajemy proces uczenia si´ i znaczenie stosunków mi´dzyludzkich w zarzàdzaniu.
Rozdzia∏ 3 dotyczy zarzàdzania ludêmi. Zarzàdzanie postrzega si´ nie jako czynnik kontrolujàcy,
lecz raczej jako funkcj´ koncentrujàcà si´ na misji
organizacji. Zarzàdzanie umo˝liwia zdefiniowanie
i zrealizowanie celu poprzez adaptacj´ do zmian.
Pozwala tak˝e na utrzymywanie równowagi mi´dzy ró˝nymi cz´sto kolidujàcymi ze sobà koniecznoÊciami wyst´pujàcymi w pracy.
W rozdziale 4 analizujemy zarzàdzanie procesami
(czy „zasobami poza-ludzkimi”) w obr´bie organizacji i poza organizacjà. Procesy traktujemy jako te
elementy w ˝yciu organizacji, które stale si´ zmieniajà, rozwijajà i stanowià reakcj´ na bodêce z
zewnàtrz.
S∏owo „organizacja” pochodzi od greckiego s∏owa
„organon”, które oznacza narz´dzie lub instrument. Mamy nadziej´, ˝e informacje zawarte w kolejnych rozdzia∏ach u∏atwià organizacjom m∏odzie˝owym dzia∏anie w charakterze efektywnego
narz´dzia, po to by mog∏y zaspokoiç potrzeby m∏odych ludzi w ca∏ej Europie.
Mamy równie˝ nadziej´, ˝e b´dziecie z przyjemnoÊcià czytaç niniejszy pakiet szkoleniowy.
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1. Ârodowisko:
kontekst i kultura
europejskich organizacji m∏odzie˝owych

Zarzàdzanie
organizacjà

1.1. Wprowadzenie
Istnieje wiele terminów, za pomocà których
okreÊla si´ i definiuje organizacje m∏odzie˝owe,
ale ˝aden z nich nie wydaje si´ dostatecznie szeroki, by uwzgl´dniç ich pe∏nà ró˝norodnoÊç.
W∏aÊciwie definicje wr´cz ograniczajà t´ ró˝norodnoÊç, a ona stanowi jednà z najwyraêniej widocznych cech organizacji m∏odzie˝owych.
Warto jednak przyjrzeç si´ treÊci kilku spoÊród
tych definicji, poniewa˝ w wi´kszoÊci z nich
podkreÊla si´ kluczowe aspekty pozwalajàce
okreÊliç miejsce, jakie zajmujà organizacje m∏odzie˝owe w spo∏eczeƒstwie oraz rol´, jakà
w nim odgrywajà.

wane w dzia∏ania, które b´dà przyczyniaç si´
do wype∏nienia ich misji.

1
c) Sà to organizacje pozarzàdowe: nie wchodzà
one w sk∏ad administracji publicznej, co jednak nie oznacza, ˝e nie mogà byç przez nià
wspierane (np. finansowo)1.
d) Sà to organizacje m∏odzie˝owe: tworzà je
grupy ludzi, którzy zmierzajà do zrealizowania ∏àczàcych ich wartoÊci w ramach wspólnej struktury i organizacji. M∏odzi ludzie odgrywajà wyraênà rol´ w co najmniej jednym
z poni˝szych aspektów:

a) Sà to cz´sto organizacje ochotnicze: wprawdzie niektóre zatrudniajà pracowników odp∏atnie, jednak ich organy decyzyjne (kierownicze)
wy˝szego
szczebla
tworzà
wolontariusze.
b) Sà to organizacje niekomercyjne (typu „nonprofit”): nie chodzi tu o to, ˝e nie mogà one
osiàgaç zysków finansowych, lecz o to, ˝e
wszelkie zyski zostanà ponownie zainwesto-

• odpowiadajà za prowadzenie organizacji;
sami nie muszà byç beneficjentami, poniewa˝ ich dzia∏alnoÊç mo˝e byç ukierunkowana na dziedzictwo kulturalne, Êrodowisko
czy ludzi starszych,
• sà beneficjentami prowadzonej przez organizacj´ dzia∏alnoÊci; samà organizacjà dzia∏aƒ mogà natomiast zajmowaç si´ doroÊli.

Propozycje çwiczeƒ
Niektórzy mogà sàdziç, ˝e wszystkie osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç organizacji m∏odzie˝owej wiedzà o tej organizacji tyle samo i tak samo jà postrzegajà, ale w wielu wypadkach wcale tak nie jest. To
pierwsze çwiczenie powinno stworzyç grupie mo˝liwoÊç przedyskutowania ró˝nych sposobów patrzenia
na organizacj´ z punktu widzenia ka˝dego cz∏onka grupy. Dzi´ki temu grupa stworzy wspólny obraz organizacji oraz wspólne dla wszystkich „s∏ownictwo” opisujàce organizacj´.
• Grupa analizuje powy˝sze definicje i dyskutuje o tym, które z powy˝szych cech pasujà do ich organizacji i w jaki sposób. Nast´pnie uczestników prosi si´ o podanie innych cech, które mogà wyraêniej okreÊlaç specyfik´ ich organizacji.
• Aby grupa uwzgl´dni∏a w dyskusji wszystkie istotne aspekty, uczestnikom mo˝na rozdaç poni˝szà list´,
przy czym powinni oni odnieÊç te aspekty do swojej organizacji.
– Cele
– Od kiedy dzia∏a
– Stopieƒ sformalizowania
– Struktura wewn´trzna
– Dziedzina dzia∏alnoÊci
– Grupa odbiorców
– Geograficzny zasi´g dzia∏alnoÊci
– Ciàg∏oÊç dzia∏aƒ
– Rodzaj dzia∏aƒ
– Stosunki z innymi organizacjami

1 Punkty a, b i c zaczerpni´to z: Alfred Vernis Domenech i inni, 1998 r.
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GdybyÊmy porównali ró˝ne definicje i role czy
funkcje organizacji m∏odzie˝owych w ca∏ej Europie, nietrudno by∏oby dostrzec, ˝e w ró˝nych krajach istniejà w tej kwestii bardzo odmienne poglàdy. Ta odmiennoÊç wp∏ywa w znacznym stopniu
nie tylko na rol´, jakà organizacje m∏odzie˝owe
odgrywajà w spo∏eczeƒstwie, ale tak˝e na to, w ja-

1

wiedz´ o nowych zjawiskach zachodzàcych w ich
Êrodowisku, aby zmiany ich nie zaskoczy∏y bàdê
te˝ nie umkn´∏y ich uwadze. Na przyk∏ad uruchomienie przez w∏adze publiczne nowego rodzaju us∏ug mo˝e oznaczaç zakoƒczenie problemu, który organizacja m∏odzie˝owa stara si´
rozwiàzaç poprzez swà dzia∏alnoÊç; jeÊli organi-

Propozycje çwiczeƒ
• Po uzgodnieniu najwa˝niejszych cech, które definiujà organizacj´ m∏odzie˝owà, powinniÊmy
postàpiç krok naprzód i zastanowiç si´ nad rolà organizacji w spo∏eczeƒstwie. W tych rozwa˝aniach
pomocne mogà byç nast´pujàce pytania:
– Czy organizacje m∏odzie˝owe same tworzà przestrzeƒ do swej dzia∏alnoÊci, czy te˝ wype∏niajà
pewnà luk´?
– Czy prowadzà one pewnego rodzaju prace, które powinny byç wykonywane przez w∏adze? A mo˝e
proponujà odpowiedzi i alternatywne rozwiàzania okreÊlonych problemów, które majà wp∏yw
na nasze spo∏eczeƒstwa, a w szczególnoÊci na m∏odzie˝?
– Na czym w istocie polega wk∏ad organizacji m∏odzie˝owych w podnoszenie ÊwiadomoÊci
i obron´ praw?
– Czy w spo∏eczeƒstwie istniejà inne grupy lub osoby, które ju˝ prowadzà takà dzia∏alnoÊç? JeÊli tak,
czy te dzia∏ania sà prowadzone w taki sam sposób? Na czym polegajà ró˝nice?
– Czy organizacje m∏odzie˝owe stwarzajà m∏odym ludziom mo˝liwoÊç odgrywania aktywnej roli
w spo∏eczeƒstwie?
– Dlaczego dzieje si´ tak, ˝e niektórzy ludzie pracujà na zasadzie wolontariuszy, a inni nie?
– Czy praca ochotnicza jest przemijajàcà modà, czy te˝ jest to
trwa∏y sposób uczestnictwa m∏odzie˝y?
– Czy organizacje m∏odzie˝owe promujà i realizujà wartoÊci
i postawy, które majà istotne znaczenie dla spo∏eczeƒstwa?
– Czy organizacje m∏odzie˝owe stanowià faktycznie reprezentacj´
m∏odzie˝y w Europie, czy te˝ reprezentujà jedynie mniejszoÊç,
która w nich uczestniczy? Czy w zwiàzku z tym organizacje
m∏odzie˝owe mo˝na uznaç za prawdziwych rzeczników
m∏odzie˝y, czy te˝ nie sà one uprawnione do odgrywania tej roli?

ki sposób odgrywajà one t´ rol´. Warto pami´taç
o ró˝nych scenariuszach, w które wpisuje si´
dzia∏alnoÊç organizacji m∏odzie˝owych w Europie, wszystkie te ró˝nice mogà bowiem mieç
wp∏yw na sposób zarzàdzania organizacjami.
Na te pytania nie ma po prostu jednej w∏aÊciwej
odpowiedzi – zadaniem grupy jest ustalenie, która z tych sytuacji tworzy ramy jej dzia∏alnoÊci.
Kolejne uwarunkowanie wynika z tego, ˝e organizacje m∏odzie˝owe nie funkcjonujà w pró˝ni.
˚yjà one w okreÊlonym Êrodowisku, które wywiera na nie wp∏yw. Z tego wzgl´du organizacje
m∏odzie˝owe powinny stale aktualizowaç swà
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zacja nie przewidzi takiego rozwoju wydarzeƒ
i nie b´dzie stosownie do tego dzia∏aç, utraci ona
swój cel i pr´dzej czy póêniej b´dzie musia∏a
rozwiàzaç si´ albo nadaç swej dzia∏alnoÊci nowy
kszta∏t czy kierunek. Nowe mo˝liwoÊci w takiej
sytuacji otwiera czasem wi´ksze uwra˝liwienie
si´ na pewne zagadnienia, co mo˝e stanowiç centralny element prac organizacji.
W tym miejscu chcielibyÊmy podkreÊliç, ˝e zasadniczà sprawà dla osób pe∏niàcych w organizacjach m∏odzie˝owych funkcje kierownicze jest
to, ˝e muszà one umieç odczytywaç otaczajàce
ich realia, jest to bowiem jedyny sposób umo˝li-
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wiajàcy aktywne dzia∏anie i rozwój organizacji
zgodny z aktualnymi i przysz∏ymi potrzebami
spo∏eczeƒstwa.

1.2. Kontekst historyczny
Je˝eli wiemy ju˝, gdzie znajdujemy si´ obecnie,
powinniÊmy ustaliç, jak znaleêliÊmy si´ w tym
miejscu, poniewa˝ wiele aspektów i sposobów
dzia∏ania organizacji ma swe korzenie w ich historii. Korzenie organizacji powinny zatem poznaç i zrozumieç przynajmniej te osoby, które
zajmujà si´ zarzàdzaniem. Czasem nie∏atwo jest
zrozumieç pewien sposób dzia∏ania, nie poznajàc wczeÊniej pod∏o˝a historycznego, a to z kolei
mo˝e mieç wp∏yw na sposób postrzegania pracy
w organizacji przez nowych wolontariuszy. JeÊli
nawet pewne zadania wykonywano zawsze
w okreÊlony sposób, nie gwarantuje to samo
w sobie jakoÊci wykonania; powinniÊmy zatem

przeanalizowaç t´ kwesti´, je˝eli chcemy poprawiç funkcjonowanie naszych organizacji.
Zanim przystàpimy do planowania, zanim zaczniemy zastanawiaç si´, dlaczego coÊ w organizacji dzia∏a dobrze lub nie dzia∏a i zanim b´dzie
mo˝na podjàç jakiekolwiek decyzje, mened˝erowie powinni poÊwi´ciç troch´ czasu na poznanie
i zrozumienie swoich organizacji. Wnioski z historii mogà staç si´ elementem wspólnej wiedzy
o organizacji i mo˝na je wykorzystaç przy planowaniu przysz∏ych dzia∏aƒ.

1

Uczestników nale˝y poprosiç o to, by starali si´
zachowaç maksymalny obiektywizm, zw∏aszcza
gdy odpowiadajà na trzy ostatnie pytania. Nale˝y uwzgl´dniç prawdopodobny subiektywizm,
który ujawni si´ zw∏aszcza przy okazji odpowiedzi na te trzy pytania.
Na poczàtku tego dzia∏u wspomniano, ˝e to, czym
organizacja m∏odzie˝owa jest obecnie, ma swe korzenie w jej historycznym rozwoju. Tà kwestià zajmowaliÊmy si´ w poprzednim çwiczeniu, nale˝y

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy zbierajà informacje o historii organizacji i przygotowujà jej wizytówk´. To çwiczenie
gwarantuje, ˝e wszystkie osoby zajmujàce si´ zarzàdzaniem b´dà posiadaç takà samà podstawowà wiedz´ o organizacji. W wizytówce powinny znaleêç si´ przynamniej nast´pujàce informacje:
Nazwa organizacji
Dziedzina dzia∏alnoÊci
Data za∏o˝enia
Liczba cz∏onków
Struktura
Najwa˝niejsze wydarzenia w ˝yciu organizacji (w porzàdku chronologicznym)
Najwa˝niejsze wydarzenia majàce miejsce poza organizacjà,
które mia∏y na nià wp∏yw (w porzàdku chronologicznym)
Wnioski z historii: jakie kluczowe czynniki (wewn´trzne
i zewn´trzne) decydujà o stabilnoÊci i rozwoju?
Wnioski z historii: jakie powtarzajàce si´ wàtki wskazujà
na przyczyny niestabilnoÊci?
W jaki sposób organizacj´ postrzega Êrodowisko zewn´trzne?
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wi´c teraz powróciç do czasów obecnych i przystàpiç do dok∏adniejszej analizy organizacji
w dniu dzisiejszym. Proponujemy przyjrzenie si´
aktualnym programom i powiàzanej z nimi infrastrukturze organizacji. W tym celu mo˝na opracowaç charakterystyk´ organizacji zgodnie z opisanymi ni˝ej trzema etapami.

1

Etap 1: Wymieƒcie wszystkie specjalne dzia∏ania
i us∏ugi zwiàzane z programami realizowanymi
przez organizacj´, tj. doradztwo i wsparcie, zakwaterowanie/pomoc mieszkaniowa, informacja,
poszukiwanie miejsc pracy w firmach, aktualizacja informacji dotyczàcych polityki publicznej itp.
Odnotujcie aktualnà skal´ dzia∏aƒ i zasi´g aktualnych programów w∏àcznie z takimi danymi jak np.
liczba obs∏ugiwanych klientów, koszt jednostkowy
us∏ugi, obs∏ugiwane miejsca/miejscowoÊci itp.
Etap 2: Pogrupujcie te dzia∏ania i us∏ugi zwiàzane
z realizacjà programów wed∏ug wspólnych efektów, kategorii, podobnego rodzaju us∏ug itp. Spróbujcie spojrzeç na te grupy jak na wyznaczone zadania.
Etap 3: Przygotujcie charakterystyk´ infrastruktury, uwzgl´dniajàc informacje o podstawowych funkcjach kierowniczych i wykonawczych,
które wspierajà realizacj´ aktualnego programu,
np. zarzàdzanie kadrà, pozyskiwanie funduszy,
marketing, zarzàdzanie obiektami i finansami
oraz funkcjonowanie zarzàdu.
Uwzgl´dnijcie tu informacje o aktualnej liczbie
pracowników zatrudnianych odp∏atnie i dzia∏ajàcych w charakterze wolontariuszy w ramach
wszystkich programów i w ca∏ej organizacji, jak
równie˝ liczb´ cz∏onków zarzàdu. Podsumujcie
równie˝ krótko êród∏a i wykorzystanie funduszy,
analiz´ warunków finansowych oraz inne pokrewne dane zwiàzane z zarzàdzaniem organizacjà. Przy prezentowaniu tych danych pomocne
sà wykresy i rysunki. 2
Dotychczas zajmowaliÊmy si´ koncepcjà organizacji: najpierw staraliÊmy si´ okreÊliç, czym jest
organizacja m∏odzie˝owa, nast´pnie zastanawialiÊmy si´ nad jej rolà we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie europejskim, a na zakoƒczenie odkryliÊmy kilka kluczowych aspektów naszych
organizacji.
Pierwszy termin u˝yty w tytule nast´pnego dzia∏u
wydaje si´ wi´c ju˝ zrozumia∏y, ale co z drugim?

2 Michael Allison i Jude Kaye 1997 r.
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1.3. Kultura organizacji
1.3.1. Czym jest kultura?
Istnieje wiele definicji tego terminu. W s∏owniku
wspó∏czesnego j´zyka angielskiego Longmana
kultur´ definiuje si´ jako „zwyczaje, przekonania, sztuk´, muzyk´ oraz wszystkie inne produkty myÊli ludzkiej, które zosta∏y stworzone przez
okreÊlonà grup´ ludzi w okreÊlonym czasie”.
Bardzo cz´sto poj´cie „kultura” odnosi si´ po
prostu do folkloru lub sztuki. JeÊli jednak spojrzymy na to poj´cie nieco szerzej, dostrze˝emy
równie˝ kilka innych elementów, np. humor,
kuchni´ czy nawet zwiàzki rodzinne. JeÊli chcielibyÊmy wyjaÊniç to poj´cie w bardzo prosty sposób, moglibyÊmy powiedzieç, ˝e kultura jest
okreÊlonym sposobem zachowania lub dzia∏ania
pewnej grupy ludzi. I tu nietrudno dostrzec analogi´: organizacje m∏odzie˝owe sà grupami ludzi, którzy wykonujà pewne zadania w okreÊlony
sposób.
Problem polega na tym, ˝e pewne elementy, które mo˝emy uwa˝aç za cz´Êç kultury, nie sà tak
wyraênie widoczne jak inne. Z przedstawionego
ni˝ej rysunku wynika, ˝e w rzeczywistoÊci tylko
jedna dziesiàta komponentów kultury jest wyraênie widoczna, a wi´c 90% kultury ma charakter podÊwiadomy. W tym sensie kultur´ postrzega si´ jako gór´ lodowà, której widoczny jest
tylko czubek, ale oczywiÊcie nale˝y braç pod
uwag´ ca∏oÊç.
Przyst´pujàc teraz do badania kultury organizacji, musimy zachowaç ostro˝noÊç. Trzeba zawsze pami´taç, ˝e musimy wykraczaç w naszej
analizie poza to, co wyraênie widoczne, w innym
razie umknie nam bowiem dziewi´ç dziesiàtych
elementów tworzàcych naszà kultur´.
Wielu autorów pisa∏o ju˝ o kulturach organizacji, wskazujàc na pewne wzorce zachowania,
z którymi z ∏atwoÊcià mo˝e identyfikowaç si´
wi´kszoÊç organizacji.
Istniejà aspekty kultury, które sà szczególnie
istotne z punktu widzenia zarzàdzania naszymi
organizacjami. Musimy pami´taç, ˝e ka˝da kultura reaguje w inny sposób na ten sam problem,
a – co równie wa˝ne – jednostki pasujà lub nie

sztuki pi´kne, literatura,

b´dàcych na utrzymaniu, teoria chorób, podejÊcia do rozwiàzywania problemów,

wzorce grupowego podejmowania decyzji, poj´cie czystoÊci, postawy wobec osób

mobilizujàce do pracy, koncepcje przywództwa, tempo pracy,

definicja grzechu, Sposoby uwodzenia, poj´cie sprawiedliwoÊci, bodêce

stosunek do zwierzàt, wzorce stosunków z prze∏o˝onymi/podw∏adnymi,

idea∏y kierujàce wychowaniem dzieci, rodowody, kosmologia,

koncepcje skromnoÊci, poj´cie pi´kna,

taƒce ludowe, gry, kuchnia, styl ubierania si´

dramat, muzyka klasyczna, muzyka pop,

èród∏o: AFS Orientation Handbook, 1984, tom IV, str. 14.

cz´stotliwoÊç interakcji spo∏ecznych, koncepcje dojrzewania, aran˝acja przestrzeni itp.

koncepcja przesz∏oÊci i przysz∏oÊci, porzàdkowanie czasu, preferowanie konkurencji lub wspó∏pracy,

wzorce kontrolowania emocji, wzorce prowadzenia rozmowy w ró˝nych kontekstach spo∏ecznych,

wzorce percepcji wzrokowej, j´zyk cia∏a, mimika, koncepcje logiki i zasadnoÊci,

klasy, pokrewieƒstwa itp., definicja szaleƒstwa, charakter przyjaêni, koncepcja „ja”,

koncepcja mobilnoÊci spo∏ecznej, komunikacja wzrokowa, rola a status wed∏ug wieku, p∏ci,

G∏ównie poza ÊwiadomoÊcià

G∏ównie w ÊwiadomoÊci

Rys. ZO-1: Koncepcja kultury jako góry lodowej
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pasujà do okreÊlonej kultury. To ostatnie ostrze˝enie wskazuje na oczywiste skutki dla grup ludzi, którzy ∏àczà si´ dla osiàgni´cia wspólnego
celu.
Autorzy niniejszego pakietu szkoleniowego uwa˝ajà, ˝e do ich koncepcji kultury w odniesieniu
do organizacji m∏odzie˝owych pasuje ostatnia
definicja. Jest ona prosta i praktyczna, która –
mamy nadziej´ – u∏atwi osobom dzia∏ajàcym
w organizacjach poznanie i zrozumienie bytu, do
którego przynale˝à.

1

Propozycje çwiczeƒ
Poni˝sze definicje kultury organizacji
mo˝na wykorzystaç do pobudzenia dyskusji. Które definicje najch´tniej stosowaliby
cz∏onkowie grupy?
• Definicja Trompenaarsa: „... istotà kultury nie jest to, co widoczne na powierzchni, lecz wspólne sposoby rozumienia i interpretowania Êwiata przez grupy
ludzi.”
• Definicja Morgana: „Mówiàc o kulturze,
mamy zazwyczaj na myÊli wzorzec rozwoju, który znajduje odzwierciedlenie
w systemie wiedzy, ideologii, wartoÊciach, prawach i codziennych zwyczajach spo∏eczeƒstwa”.
• Definicja Wilkinsa: „przyjmowane za
pewnik i wspólne znaczenia, jakie ludzie
przypisujà swym umowom spo∏ecznym”.
• Definicja Ouchi i Jacksona: „jak robi si´
tutaj ró˝ne rzeczy”.
Ouchi i Jackson twierdzà równie˝, ˝e „Organizacje sà mini-spo∏eczeƒstwami, które
majà swe odr´bne wzorce kultury i subkultury. Te wzorce przekonaƒ czy wspólnych znaczeƒ... mogà wywieraç decydujàcy wp∏yw na zdolnoÊç organizacji jako
ca∏oÊci do podejmowania wyzwaƒ, przed
jakimi staje.”

1.3.2. Style organizacji
Pami´tajàc o tym, co oznacza dla nas poj´cie
kultury organizacji, mo˝emy teraz przeanalizowaç pewne podstawowe style organizacji
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(za: Charles Handy). Przedstawione charakterystyki pomogà nam okreÊliç kultur´ naszej organizacji, a to z kolei pomo˝e nam odpowiedzieç na
nast´pujàce pytania:
– Dlaczego w naszej organizacji ró˝ne rzeczy robi si´ w okreÊlony sposób?
– Jakie sà zalety i wady tej metody dzia∏ania?
– Dlaczego ludzie, zale˝nie od swej osobowoÊci,
pasujà lub nie pasujà do naszej organizacji?
Odpowiedzi na wszystkie te pytania stanowià dla
nas niezb´dnà podstaw´ podejmowania decyzji,
gdy jako mened˝erowie staramy si´ znaleêç nowe drogi rozwoju naszych organizacji.
Poni˝sze charakterystyki sà streszczeniem opartym na opracowanej przez Handy’ego klasyfikacji
czterech g∏ównych kategorii kultur organizacji.

Kultura klubu
Organizacj´ mo˝na najbardziej obrazowo opisaç
jako paj´czyn´, poniewa˝ klucz do ca∏ej organizacji znajduje si´ w jej centralnym punkcie, otoczonym coraz bardziej rozszerzajàcymi si´ kr´gami
wp∏ywów. Im bli˝ej pajàka, tym wi´ksze wp∏ywy.
Koncepcja organizacji w kulturze klubu zak∏ada, ˝e
organizacja istnieje wy∏àcznie jako „przed∏u˝enie”
cz∏owieka stojàcego na jej czele czy nawet za∏o˝yciela. Je˝eli móg∏by on wykonaç ka˝de zadanie, organizacja w ogóle by nie istnia∏a, istnieje ona bowiem faktycznie dlatego, ˝e nie jest on w stanie
sam wykonaç pewnych zadaƒ. Organizacja powinna zatem byç „przed∏u˝eniem” szefa lub za∏o˝yciela i dzia∏aç w jego imieniu, a wi´c stanowiç klub podobnie myÊlàcych ludzi.
A oto kilka zalet takiej kultury:
– Organizacja jest produktywna.
– Cele organizacji zostanà osiàgni´te w ten czy
inny sposób.
– Praca jest wykonywana sprawnie i efektywnie
oraz nadzorowana.
– System mo˝na utrzymaç, a organizacja mo˝e
robiç wszystko.
– Wielkà zaletà takiej organizacji jest jej zdolnoÊç do natychmiastowego i intuicyjnego reagowania na szanse lub kryzysy dzi´ki temu, ˝e
Êcie˝ki komunikacji sà bardzo krótkie, a w∏adza jest scentralizowana.
Ta kultura ma jednak równie˝ pewne wady:
– Produkcja nie zawsze zaspokaja potrzeby.
– Decyzje podejmuje si´ w sposób arbitralny.
– Nie mo˝na uwolniç si´ od ró˝nego rodzajunacisków i koniecznoÊci.
– Egzystowanie w niej wywo∏uje urazy, gniew
oraz ch´ç zemsty u przegranych.
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Rys. ZO-2: Klasyfikacja kultur
organizacji wed∏ug Handy∑ego

Kultura klubu

Kultura zadaniowa

1

e o e cu u e
Kultura ról

Kultura jednostek

èród∏o: Charles Handy, Understanding Voluntary Organisations, 1990, ISBN 0-14-01438-6, str. 86, 88, 90, 92.
Przedruk za zgodà Penguin Books Ltd.
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– Zmusza ludzi do zaj´cia pozycji defensywnych.
– Nie zaspokaja indywidualnych potrzeb cz∏onków.
Kultur´ najbardziej obrazowo przedstawia si´
w postaci schematu organizacyjnego, jaki posiada wiele organizacji. Schemat wyglàda jak piramida sk∏adajàca si´ z okienek oznaczajàcych poszczególne stanowiska pracy. W ka˝dym okienku
podaje si´ nazw´ stanowiska, a poni˝ej, mniejszymi literami, nazwisko osoby aktualnie zajmujàcej dane okienko; oczywiÊcie gdy dana osoba
odchodzi z organizacji, okienko pozostaje.

1

Kultura ról
U podstaw koncepcji organizacji w tej kulturze le˝y za∏o˝enie, ˝e organizacje stanowià zbiory ról
okreÊlonych przez okienka stanowisk. Role sà ze
sobà powiàzane w sposób logiczny i uporzàdkowany, dzi´ki czemu ∏àcznie pozwalajà wykonywaç
prac´ organizacji. Organizacja to element in˝ynierii strukturalnej, w którym role u∏o˝one sà pi´trowo, a zakresy odpowiedzialnoÊci i zadania sà ze sobà powiàzane. Jednostki sà wykonawcami ról
posiadajàcymi swój zakres obowiàzków czy opis
stanowiska, w którym efektywnie okreÊlono zarówno samà rol´, jak i jej granice. Co pewien czas,
w zwiàzku ze zmianà priorytetów, organizacja
zmienia ustawienie ról i ich wzajemne powiàzania,
a nast´pnie zmienia przydzia∏ jednostek do ról
zgodnie z nowym uk∏adem.
Zalety:
– Dobrze zdefiniowane i przestrzegane role, zadania i funkcje.
– Wysoka jakoÊç pracy.
– Dobrze zdefiniowane i przestrzegane zale˝noÊci finansowe i hierarchiczne.
– Cz∏onkowie majà poczucie, ˝e sà wa˝ni, a ich
opinie sà brane pod uwag´.
Wady:
– TrudnoÊci w sytuacji, gdy trzeba stawiç czo∏o
nieprzewidzianym problemom.
– Czasoch∏onnoÊç; gdy trzeba zmieniç struktur´,
niewiele osób potrafi i mo˝e to zrobiç.
– Odrzucanie
nieplanowanych/nieprzewidzianych dzia∏aƒ.
– Opóênienia w podejmowaniu decyzji.

Kultura zadaniowa
Kultura zadaniowa powsta∏a w zwiàzku z zapotrzebowaniem na takà form´ organizacji, która
by∏aby w stanie reagowaç na zmiany w sposób
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mniej indywidualistyczny ni˝ kultura klubowa,
a równoczeÊnie szybciej ni˝ kultura ról.
Koncepcja organizacji w tej kulturze zak∏ada, ˝e
do realizacji projektu, rozwiàzania problemu lub
wykonania zadania potrzebna jest grupa lub zespó∏ utalentowanych i pomys∏owych osób. W ten
sposób ka˝de zadanie wykonuje si´ zgodnie z jego wymogami, przy czym metody nie muszà
wcale byç ujednolicone w ca∏ej organizacji. Poza
tym sk∏ad grup mo˝na zmieniaç, grupy mo˝na
rozwiàzywaç bàdê rozszerzaç stosownie do tego,
jak zmienia si´ zadanie.
Kultur´ zadaniowà preferuje wielu fachowców,
poniewa˝ pracujà oni w grupach, dzielàc si´ zarówno umiej´tnoÊciami, jak i obowiàzkami.
Zalety:
– Cz∏onkowie majà poczucie, ˝e czegoÊ dokonali
oraz motywacj´ do dalszej pracy.
– Ludzie sà kompetentni, majà specjalistyczne
kwalifikacje, sà racjonalni, niezale˝ni i analityczni.
– Szczegó∏owo analizuje si´ przyczyny i skutki
problemów oraz ewentualne rozwiàzania.
Wady:
– Trudno skierowaç energi´ cz∏onków na zarzàdzanie codziennymi zadaniami, wzbudziç zainteresowanie szerszych kr´gów spo∏eczeƒstwa
i rozpowszechniaç informacje.
– TrudnoÊci z przedstawieniem w sposób zrozumia∏y w∏asnego stanowiska.
– Trudno uzyskaç zgod´ ludzi, gdy konieczna
jest zmiana.

Kultura jednostek
Kultura jednostek ró˝ni si´ znacznie od poprzednich trzech kultur, poniewa˝ na pierwszym miejscu stawia cele indywidualne, a z organizacji
czyni kuêni´ czy êród∏o indywidualnych talentów. Najbardziej oczywistym przyk∏adem sà ci
fachowcy (np. lekarze, prawnicy, architekci),
którzy dla w∏asnej wygody tworzà grupy Êwiadczàce us∏ugi w okreÊlonym zawodzie.
U pod∏o˝a koncepcji organizacji w tej kulturze
le˝y za∏o˝enie, ˝e najwa˝niejszy jest talent jednostki, a utalentowane jednostki powinny byç
obs∏ugiwane przez jakàÊ organizacj´, której
dzia∏alnoÊç ograniczona jest do minimum.
Poszczególni fachowcy w tych organizacjach uwa˝ajà kierownictwo za kategori´ o ni˝szym statusie,
która, jeÊli to rzeczywiÊcie konieczne, powinna

Zarzàdzanie
organizacjà

dysponowaç jedynie ograniczonymi formalnymi
Êrodkami kontroli nad fachowcami. Fachowcy wolà na ogó∏ takie poj´cia jak: praktyka, izby/stowarzyszenia czy partnerstwo/spó∏ki.
Zalety:
– Zaspokajanie w pewnym stopniu indywidualnych potrzeb (bezpieczeƒstwo, poczucie w∏asnej wartoÊci itp.) cz∏onków.
– Bliskie, przyjazne, otwarte stosunki mi´dzy
ludêmi, zak∏adajàce wzajemny szacunek.
– Dà˝enie do intelektualnej i emocjonalnej integracji cz∏onków.
Wady:
– Trudno jest natychmiast uzyskaç wyniki
i wdra˝aç decyzje.
– Powoduje marnotrawstwo czasu i sprawia, ˝e
energi´ kieruje si´ na inne sprawy ni˝ cele
i powstajàce problemy.

Propozycje çwiczeƒ
• Grupa zastanawia si´ nad tym, czy klasyfikacja kultur organizacji Handy’ego jest
dziÊ nadal aktualna. Czy obecnie dzia∏ajàce organizacje mogà dodaç jakieÊ nowe
elementy do tej klasyfikacji? Jaki wp∏yw
na kultur´ organizacji ma baza w postaci
silnie zakorzenionych wartoÊci i polityka
dotyczàca wolontariatu?

Po tej krótkiej charakterystyce ró˝nych stylów
kultury nale˝y dodaç, ˝e niektóre organizacje stanowià raczej mieszank´ tych stylów ni˝ model
jednego z nich w czystej postaci. O okreÊlonym
stylu organizacji decyduje wiele czynników, a styl
nie jest cz´sto wynikiem wyboru, lecz kszta∏tuje
si´ przypadkowo lub na drodze ewolucji.

stylu pasuje okreÊlony typ cz∏owieka. Obecnie prowadzi si´ wa˝ne badania, których celem jest okreÊlenie indywidualnych cech pasujàcych do ka˝dej
kultury organizacji. Cooke i Laferty opracowali
katalog kultur organizacji („Organisational Culture Inventory”) „jest to instrument pomiarów iloÊciowych; za jego pomocà mierzy si´ dwanaÊcie
rodzajów norm zachowania opisujàcych style myÊlenia i zachowania, które mogà byç poÊrednio lub
bezpoÊrednio wymagane, aby jednostka pasowa∏a
do organizacji lub jej dzia∏u oraz spe∏nia∏a oczekiwania ca∏ej organizacji lub jej dzia∏u. Te normy zachowania okreÊlajà, w jaki sposób wszyscy cz∏onkowie organizacji (...) majà podchodziç do swej
pracy i jak majà wyglàdaç interakcje mi´dzy
nimi”. Wp∏ywa to równie˝ na ró˝ne sposoby uczenia si´ przez jednostki, ten aspekt omówiono bardziej szczegó∏owo w cz´Êci dotyczàcej samoÊwiadomoÊci. Choç badania przeprowadzone przez
Cooke’a i Laferty’ego wykraczajà poza zakres niniejszej publikacji, chcieliÊmy podkreÊliç znaczenie kultury w organizacjach.
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Propozycje çwiczeƒ
• Po zapoznaniu si´ z podanymi wy˝ej charakterystykami kultury grupa wskazuje,
która kultura istnieje w jej organizacji.
Pierwszym krokiem mo˝e byç przeglàd
najwa˝niejszych cech ka˝dego typu. Grupa
powinna byç w stanie uzgodniç, która kultura lub które kultury majà najwi´cej
wspólnych cech z ich organizacjà. Nast´pnie uczestnicy powinni przeanalizowaç zalety i wady swej kultury oraz powiàzaç je
z realiami, w jakich dzia∏a ich organizacja.
Grupa musi zdawaç sobie spraw´ z tego,
˝e kultura nie jest elementem statycznym –
ewoluuje ona wraz z organizacjà zarówno
pod wp∏ywem czynników wewn´trznych,
jak i zewn´trznych.

Wprawdzie w tym miejscu nie wyjaÊniamy tego
zagadnienia, warto jednak dodaç, ˝e do ka˝dego
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2.1 Wprowadzenie
M∏odzi ludzie cz´sto zajmujà w organizacjach m∏odzie˝owych stanowiska kierownicze nie dlatego, ˝e
chcà byç mened˝erami, ale dlatego, ˝e majà mo˝liwoÊç popracowania dla danej organizacji przez
okreÊlony czas. Nierzadko wi´c takie osoby nie odby∏y wczeÊniej odpowiedniego szkolenia w zakresie zarzàdzania i dopiero ta sytuacja sprawi∏a, ˝e
muszà po raz pierwszy sprostaç takiemu zadaniu.
W niniejszym dziale zajmujemy si´ potrzebà zarzàdzania czy kierowania samym sobà w tej nowej sytuacji, radzenia sobie z nowymi obowiàzkami, nowymi
ludêmi i nowymi emocjami. Na ogó∏ chcia∏oby si´
przede wszystkim jak najszybciej przystàpiç do
dzia∏ania. W prezentowanym pakiecie sugerujemy
jednak, abyÊcie najpierw pomyÊleli przez chwil´
o sobie, swoim dotychczasowym ˝yciu oraz o tym,
w jaki sposób za∏atwiacie ró˝ne sprawy i uk∏adacie
sobie stosunki z innymi, a zw∏aszcza o tym, w jaki
sposób uczycie si´. Po zakoƒczeniu kierowniczej
pracy w organizacji odkryjecie, ˝e najwa˝niejsze jej
efekty zwiàzane sà z uczeniem si´ – zarówno w sensie zdobywania umiej´tnoÊci i kszta∏towania postaw,
jak i w sensie rozwoju w∏asnych mo˝liwoÊci.

2.2. SamoÊwiadomoÊç
2.2.1. Uczenie si´ tego, jak si´ uczyç
Istniejà ró˝ne definicje uczenia si´, które dotyczà
wiedzy i zdolnoÊci lub umiej´tnoÊci. Nie ma jednej
najlepszej metody. Uczenie si´ mo˝na okreÊliç jako
poznawanie swojego potencja∏u; ten potencja∏ ukazuje si´ w postaci nowej wiedzy, nowych zdolnoÊci,
nowych postaw i nowych umiej´tnoÊci, a przede
wszystkim jako po∏àczenie tych wszystkich elementów w ca∏oÊç, którà mo˝na nazwaç fachowoÊcià.
Uczenie si´ to nie tylko czynnoÊç umys∏u. W formalnym systemie kszta∏cenia zbyt cz´sto uczy si´ dzieci
i m∏odzie˝ takich metod nauki, które opierajà si´ wy∏àcznie na wykorzystywaniu umys∏u. Nauczanie zak∏ada, ˝e odbiorca jest w pewnym sensie pasywny,
natomiast uczenie si´ ma charakter aktywny. O ile
centralnà postacià w procesie nauczania jest cz´sto
nauczyciel, w procesie uczenia si´ jest nià sama
uczàca si´ osoba. Istnieje tu zasadnicza ró˝nica.
A kto jest centralnà postacià w szkoleniu? Czy jesteÊmy tacy jak nauczyciele?
Zdaniem Petera Valla, dzi´ki temu, ˝e stosujemy
nowoczesne technologie i mamy bardziej wygod-

ne ni˝ kiedyÊ krzes∏a czy fotele, jesteÊmy dziÊ
sk∏onni wierzyç, ˝e w naszym Êrodowisku uczenia
si´ nie odtwarzamy otoczenia, w jakim przebiega
formalne kszta∏cenie. Na czym polega ró˝nica
mi´dzy Êrodowiskiem kszta∏cenia formalnego
a proponowanym przez nas podejÊciem?
W kszta∏ceniu nieformalnym zamiast terminu nauczanie u˝ywa si´ raczej terminu uczenie si´. Centralnym elementem w∏asnego rozwoju staje si´ zatem indywidualna nauka oraz uczenie si´ tego, jak
si´ uczyç. W tym procesie uczenia si´ niezwykle
istotne znaczenie majà: Êrodowisko i inni ludzie,
poniewa˝ te dwa elementy tworzà kontekst i wnoszà dodatkowà jakoÊç z punktu widzenia uczàcej
si´ osoby.
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W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie kapita∏ intelektualny zastàpi∏ rozumiany bardziej tradycyjnie kapita∏,
który warunkowa∏ powodzenie w dzia∏alnoÊci gospodarczej czy ˝yciu. Koncepcja uczenia si´, jak si´
uczyç opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e istniejà ró˝ne sposoby uczenia si´, wymagajàce od cz∏owieka ca∏oÊciowego zaanga˝owania, co oznacza zaanga˝owanie umys∏u, emocji, cia∏a i zdolnoÊci do myÊlenia.

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy zbierajà przys∏owia/powiedzenia z ró˝nych kultur dotyczàce uczenia
si´, nauczania, kszta∏cenia i szkolenia
(uwzgl´dniajàc równie˝ przyj´tà w Unii
Europejskiej definicj´ „uczenia si´ przez
ca∏e ˝ycie” /life-long learning”/).
• Dzielà je na kategorie i sprawdzajà.
• Zestawiajà ró˝nice i podobieƒstwa.

2.2.2. Uczenie si´ poprzez doÊwiadczenie i style uczenia si´
Peter Honey i Alan Mumford wyodr´bnili ró˝ne
style uczenia si´. Zgodnie z ich teorià, ka˝dy cz∏owiek uczy si´ analizujàc okreÊlone sytuacje. ZdolnoÊç do stosowania ró˝nych stylów uczenia si´ zak∏ada, ˝e cz∏owiek potrafi uczyç si´ analizujàc
ró˝ne sytuacje i doÊwiadczenia, maksymalizujàc
w ten sposób mo˝liwoÊci nauki. W pewnych Êrodowiskach szkolenie stwarza zatem okazj´ do
przemyÊlenia w∏asnego doÊwiadczenia i uczenia
si´, korzystajàc z tego doÊwiadczenia.
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Honey i Mumford przygotowali ankiet´ o stylach
uczenia si´, obejmujàcà 80 stwierdzeƒ sytuacyjnych,
które majà u∏atwiç skoncentrowanie si´ na w∏asnym
zachowaniu. Na podstawie opracowanych reakcji na
te stwierdzenia ustala si´ preferowany styl uczenia
si´ danej osoby. Nast´pnie twórcy ankiety wyjaÊniajà, na czym polegajà cztery ró˝ne style uczenia si´,
omawiajà sytuacje najlepiej dostosowane do tych
stylów i przedstawiajà propozycje radzenia sobie
w sytuacjach, gdy nale˝a∏oby raczej zastosowaç
mniej preferowane style. PowinniÊcie jednak pami´taç, ˝e t´ ankiet´ opracowano w Stanach Zjednoczonych, a w zwiàzku z tym pewne stwierdzenia mogà
odzwierciedlaç specyfik´ kultury tego kraju.
Honey i Mumford udoskonalili równie˝ ko∏o Kolba
uczenia si´ poprzez doÊwiadczenie. Ko∏o to
zmieniono poni˝ej na spiral´, aby podkreÊliç ciàg∏oÊç rozwoju. Zgodnie z tà teorià istotne jest nie

2

to, co przydarza si´ cz∏owiekowi, ale to, jak wykorzystuje si´ te zdarzenia. Przyjmuje si´, ˝e uczenie
si´ poprzez doÊwiadczenie to proces sk∏adajàcy si´
z 4 etapów. Niewa˝ne jak d∏ugo trwa ten proces;
najistotniejsze jest to, by przejÊç od fazy doÊwiadczenia do przemyÊlenia tego doÊwiadczenia, krytycznej analizy oraz uogólnienia i dojÊç do planowania tego, jak wykorzysta si´ nowo zdobyte
kompetencje.
Etap 1 – Dzia∏anie i doÊwiadczanie stanowià cz´Êç
codziennego ˝ycia, ale mo˝na równie˝
specjalnie zaaran˝owaç takà sytuacj´.
Etap 2 – Obserwacja i refleksja nad tym, co nam
si´ przydarzy∏o.
Etap 3 – Wyciàganie wniosków z doÊwiadczenia
i uogólnianie.

Rys. ZO-3: Uczenie si´ (ko∏o/spirala)

Dzia∏anie
Refleksja

Rozwój nowych
kompetencji

Dzia∏anie Obserwacja

èród∏o: Peter Honey i Alan Mumford, The Manual of Learning Styles, 1992, ISBN 0-9508444-7-0, str. 3.
Wersja dostosowana

20

Zarzàdzanie
organizacjà

Rys. ZO-4: Style uczenia si´ – zalety i wady
Dzia∏acz
Zalety

Wady

Ma elastyczny i otwarty umys∏
Ch´tnie podejmuje próby

Ma sk∏onnoÊç do podejmowania dzia∏aƒ, które wydajà
si´ oczywiste na pierwszy rzut oka, bez ich przemyÊlenia

Ch´tnie stawia czo∏o nowym sytuacjom

Cz´sto podejmuje zb´dne ryzyko

Jest optymistycznie nastawiony do wszelkich nowoÊci, a wi´c nie b´dzie prawdopodobnie przeciwstawia∏ si´ zmianom

Ma sk∏onnoÊç do robienia zbyt wielu rzeczy samemu
i eksponowania siebie kosztem innych
PoÊpiesznie przyst´puje do dzia∏aƒ bez odpowiedniego przygotowania
Nudzi go wdra˝anie/utrwalanie

MyÊliciel
Zalety

Wady

Staranny

Cz´sto unika bezpoÊredniego udzia∏u

Skrupulatny i metodyczny

Powoli namyÊla si´ i powoli podejmuje decyzje

Rozwa˝ny

Jest nadmiernie ostro˝ny i zbyt rzadko podejmuje
ryzyko

Potrafi s∏uchaç innych i przyswajaç informacje
Rzadko zdarza mu si´ pochopnie wyciàgaç wnioski
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Brakuje mu asertywnoÊci – nie jest to typ szczególnie
rozmowny i nie nadaje si´ do towarzyskich pogaduszek

Teoretyk
Zalety

Wady

Ma umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia wertykalnego*

Ma ograniczonà zdolnoÊç myÊlenia lateralnego*

Racjonalnie podchodzi do problemu i jest obiektywny

Nie∏atwo znosi niepewnoÊç, nieporzàdek i niejasnoÊç

Umie zadawaç pytania sonda˝owe

Nie toleruje niczego, co subiektywne czy intuicyjne

Jest zdyscyplinowany

Nieustannie przypomina, co powinno si´, trzeba,
nale˝y
Pragmatyk

Zalety

Wady

Ch´tnie sprawdza rozwiàzania w praktyce

Jest sk∏onny do odrzucania wszystkiego, co nie ma
oczywistego zastosowania

Ma praktyczne i realistyczne podejÊcie do problemu
Jest rzeczowy – od razu przechodzi do sedna sprawy
Potrafi sprawnie korzystaç ze zdobyczy techniki

Niezbyt interesuje si´ teorià czy podstawowymi zasadami
Ma sk∏onnoÊç do chwytania si´ pierwszego doraênego rozwiàzania problemu
Niecierpliwie reaguje na gl´dzenie
Skupia si´ na zadaniach, a nie na ludziach

* „MyÊlenie wertykalne” – rozwiàzywanie problemów za pomocà konwencjonalnych procesów logicznego myÊlenia. „MyÊlenie lateralne” – rozwiàzywanie problemów za pomocà poÊredniego i kreatywnego podejÊcia, na ogó∏ poprzez rozwa˝anie problemu
w sposób nowy i nietypowy (zgodnie z New Oxford Dictionary of English) [przyp. t∏um.]

èród∏o: Peter Honey i Alan Mumford, The Manual of Learning Styles,1992, ISBN 0-9508444-7-0 str. 47-48.
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Etap 4 – Zastosowanie nowo zdobytych kompetencji lub planowanie nowego doÊwiadczenia.
Te cztery style uczenia si´, przedstawione jako typ
dzia∏acza, myÊliciela, teoretyka i pragmatyka, sà
powiàzane z czterema etapami uczenia si´.
Na ka˝dym etapie istnieje preferowany styl
uczenia si´.
Osoby preferujàce styl dzia∏acza sà dobrze przygotowane do etapu 1.
Osoby preferujàce styl myÊliciela sà dobrze
przygotowane do etapu 2.
Osoby preferujàce styl teoretyka sà dobrze przygotowane do etapu 3.
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Osoby preferujàce styl pragmatyka sà dobrze
przygotowane do etapu 4.
Najlepiej przygotowane do przejÊcia przez
wszystkie cztery etapy sà niewàtpliwie osoby
wszechstronne, potrafiàce uczyç si´ w sposób zintegrowany. Wi´kszoÊç ludzi preferuje jednak
okreÊlone style uczenia si´, które u∏atwiajà przejÊcie przez pewne etapy, a utrudniajà przejÊcie
przez inne. Te preferencje dotyczàce stylu decydujà w ogromniej mierze o tym, jakiego rodzaju
zaj´cia czy dzia∏ania stwarzajà ludziom najlepsze
mo˝liwoÊci do nauki.
• Dzia∏acze najlepiej uczà si´ z doÊwiadczeƒ
gdy:
– majà do czynienia z nowymi doÊwiadczeniami, problemami i mo˝liwoÊciami stanowiàcymi okazj´ do uczenia si´;
– mogà zaanga˝owaç si´ w takie krótko trwajàce
zaj´cia „tu i teraz” jak gry symulujàce prowadzenie firmy, zadania konkursowe, çwiczenia
polegajàce na odgrywaniu ról;
– sà w centrum uwagi i zajmujà si´ czymÊ
spektakularnym;
– „rzuca si´ ich na g∏´bokà wod´”, zlecajàc im
wykonanie zadania, które uwa˝ajà za trudne.
• Z kolei myÊliciele najlepiej uczà si´ gdy:
– zach´ca si´ ich do obserwacji, przemyÊlenia
i „prze˝ucia” dzia∏aƒ;
– mogà zastanowiç si´ przed podj´ciem dzia∏ania, przyswoiç informacje przed wyg∏oszeniem w∏asnych uwag;
– majà mo˝liwoÊç przeanalizowania i ocenienia
tego, co si´ zdarzy∏o i czego si´ nauczyli;
– mogà podejmowaç decyzje we w∏aÊciwym sobie
tempie, bez nacisków i napi´tych terminów.
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• Teoretycy najlepiej uczà si´ gdy:
– majà czas na metodyczne zbadanie powiàzaƒ
i wzajemnych zale˝noÊci mi´dzy koncepcjami, zdarzeniami i sytuacjami;
– funkcjonujà w uporzàdkowanych sytuacjach
o jasnych celach;
– majà mo˝liwoÊç krytycznego rozwa˝enia
i wypróbowania podstawowej metodologii,
za∏o˝eƒ czy logiki le˝àcej u pod∏o˝a zdarzeƒ
czy rozwiàzaƒ;
– gdy sà zmuszeni do wysi∏ku umys∏owego.
• Pragmatycy najlepiej uczà si´ gdy:
– istnieje oczywisty zwiàzek pomi´dzy omawianà sprawà a problemem lub mo˝liwoÊcià
w pracy;
– przedstawia si´ im techniki wykonywania zadaƒ, które majà oczywiste praktyczne zalety
i które mo˝na aktualnie zastosowaç na ich
stanowisku pracy;
– majà mo˝liwoÊç wypróbowania i çwiczenia
technik pod nadzorem instruktora oraz wys∏uchania uwag wiarygodnego eksperta;
– mogà skoncentrowaç si´ na kwestiach praktycznych.
JeÊli wiecie ju˝, który styl bàdê które style uczenia si´ preferujecie, powinniÊcie dobrze przemyÊleç relatywne zalety i wady ka˝dego stylu. Wybór odpowiednich mo˝liwoÊci czy okazji do
uczenia si´ polega zasadniczo na tym, by znaleêç
zaj´cia, w których wykorzysta si´ plusy, a minusy

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy otrzymujà opracowanà przez Honey’a i Mumford’a ankiet´ o stylach uczenia
si´* oraz arkusz punktacji bez definicji stylów
uczenia si´.
• Uczestników dzieli si´ na grupy wed∏ug wyników ankiety.
• Ka˝da grupa wymienia doÊwiadczenia, które stwarzajà dla niej najlepsze mo˝liwoÊci
nauki, oraz opracowuje charakterystyki stylów uczenia si´, wybierajàc jedynie wspólne
elementy.
• Te charakterystyki porównuje si´ ze stylami
uczenia si´ okreÊlonymi przez Honey’a i Mumford’a.
Nale˝y pami´taç, ˝e wiele osób ma wi´cej ni˝
jeden styl uczenia si´.

* Ankieta jest obj´ta prawami autorskimi. Zamieszczono
jà w publikacji: Peter Honey i Alan Mumford (1992), The
manual of learning styles.
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nie b´dà stanowiç zbyt powa˝nej przeszkody.
W tej analizie pomogà Wam wskazówki z tabeli na
s. 21. Preferowany styl uczenia si´ ma wp∏yw na
to, jak wykonujecie swe obowiàzki w charakterze
mened˝era, jak sami uczycie si´ i jakimi jesteÊcie
szkoleniowcami; najwa˝niejsze jest rozwini´cie
niedostatecznie rozwini´tych stylów, chodzi bowiem o to, abyÊcie mogli uczyç si´ w bardzo ró˝nych sytuacjach.
Warto równie˝ pami´taç, ˝e podczas szkolenia czy
w pracy na kierowniczym stanowisku wykorzystujemy najcz´Êciej swój preferowany styl bàdê preferowane style uczenia si´. JeÊli wspó∏praca z ludêmi
majàcymi ró˝ne style uczenia si´ ma uk∏adaç si´
dobrze, powinniÊcie organizowaç zaj´cia odpowiadajàce czterem stylom uczenia si´, aby ka˝dy mia∏
mo˝liwoÊç nauki.

2.2.3. Uczenie si´ emocjonalne
W eksperymentach poÊwi´conych temu, jak dzia∏ajà emocje i kiedy nas zawodzà, zwrócono uwag´ na
to, ˝e emocje sà istotne w ˝yciu spo∏ecznym, poniewa˝ majà wp∏yw na nasz stosunek do samych siebie
i innych. Nie ma zgody co do êród∏a emocji, coraz
wi´cej dowodów wskazuje jednak na to, ˝e u pod∏o˝a naszych fundamentalnych zasad etycznych le˝à
predyspozycje emocjonalne. W badaniach nad emocjami stosuje si´ trzy g∏ówne podejÊcia: biologiczne,
poznawcze i konstruktywistyczne. W podejÊciu biologicznym emocje grupuje si´ w nast´pujàcych podstawowych kategoriach: gniew, strach, szcz´Êcie,
mi∏oÊç, wstr´t i smutek. Emocje majà charakter uniwersalny, poniewa˝ sà wyrazem biologicznych
sk∏onnoÊci do dzia∏ania. Zgodnie z hipotezà „reagowania twarzà” nasze uczucia wzmacniajà ÊwiadomoÊç naszej ekspresywnoÊci, a w zwiàzku z tym

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy wymieniajà uczucia, których wyra˝anie jest dopuszczalne
w ich kulturze.
• Zastanawiajà si´ nad tym, jakie uczucia sà zmuszeni bàdê powinni wyra˝aç w okreÊlonych sytuacjach.
• Opisujà, w jaki sposób mogà wyra˝aç
swe uczucia.
• Jakie istniejà ró˝nice mi´dzy p∏ciami,
jeÊli chodzi o wyra˝anie uczuç?
• Uczestnicy porównujà swoje odpowiedzi ze wzorcami z innych kultur.

uÊmiech wzmacnia nasze poczucie zadowolenia
(Ekman).
W podejÊciu poznawczym przyjmuje si´, ˝e ka˝da
emocja wyst´puje wraz z ogólnym poczuciem pobudzenia, a emocje klasyfikujemy zgodnie z konwencjami spo∏ecznymi. Wynika z tego, ˝e uczymy
si´, jakie emocje sà dozwolone w okreÊlonych sytuacjach. Sk∏onnoÊci biologiczne sà nast´pnie kszta∏towane przez nasze doÊwiadczenia ˝yciowe i naszà
kultur´. Emocje sà równie˝ niejednoznaczne, a terminy je okreÊlajàce wybieramy w porozumieniu
z innymi (Schachter).
W podejÊciu konstruktywistycznym stwierdza
si´, ˝e emocje sà jedynie zachowaniami spo∏ecznymi, o których decydujà zasady okreÊlajàce w∏aÊciwà ekspresywnoÊç emocjonalnà.
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Badania, o których wspomniano wy˝ej, nie pozwoli∏y dotychczas rozwiàzaç problemu dychotomii
g∏owa-serce; niektórzy wskazujà na przewag´ serca, a inni majà odmienne zdanie. Umys∏ dzia∏a zarówno emocjonalnie, jak i racjonalnie. Mo˝na w∏aÊciwie powiedzieç, ˝e mamy dwa umys∏y – umys∏,
który myÊli, i umys∏, który czuje. Te dwa zasadniczo odmienne sposoby rozpoznawania i odbioru
rzeczywistoÊci oddzia∏ujà na siebie, sk∏adajàc si´
na nasze ˝ycie psychiczne. Te dwa umys∏y dzia∏ajà
przewa˝nie w Êcis∏ej harmonii, splatajàc ze sobà
swe tak odmienne sposoby rozpoznawania i odbioru rzeczywistoÊci, by prowadziç nas przez Êwiat.
Dzia∏ajà one cz´Êciowo niezale˝nie, a ka˝dy z nich
odzwierciedla funkcjonowanie odr´bnego, ale powiàzanego z drugim, systemu obwodów w mózgu.
Cz´sto czy najcz´Êciej te dwa umys∏y sà znakomicie skoordynowane – bez uczuç nie ma myÊli, a bez
myÊli nie ma uczuç. Ale gdy wzbierajà nami´tnoÊci, naruszona zostaje równowaga.
Goleman sugeruje, ˝e w mózgu cz∏owieka istnieje
punkt, w którym spotykajà si´ myÊli i emocjeTo jak
gdyby brama otwierajàcae drog´ do tych pok∏adów, gdzie gromadzimy zdobywanà w ciàgu ˝ycia
wiedz´ o tym, co lubimy i czego nie lubimy. Odci´cie si´ od pami´ci emocjonalnej powoduje, ˝e nie
wyst´pujà ju˝ u nas reakcje emocjonalne, które by∏y zakorzenione w tej pami´ci, a wszystko nabiera
szarej, neutralnej barwy.
Wynika z tego, ˝e cz´sto pope∏niamy b∏´dy, poniewa˝ nie pami´tamy odczuç powiàzanych z wczeÊniejszymi dzia∏aniami. Uczucia sà zatem niezb´dne do podejmowania racjonalnych decyzji; to
w∏aÊnie one wskazujà nam w∏aÊciwy kierunek, gdy
˝elazna logika mo˝e byç mniej przydatna. Dzi´ki
emocjonalnemu uczeniu si´ wysy∏ane sà sygna∏y,

23

Zarzàdzanie
organizacjà

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy k∏adà si´ na pod∏odze i tworzà
„∏aƒcuch” w ten sposób, by g∏owa jednej
osoby dotyka∏a brzucha nast´pnej osoby.
Osoba, która trzyma g∏ow´ na brzuchu
drugiej osoby, poczuje ruchy brzucha i zacznie automatycznie odtwarzaç te same
ruchy.
• Osob´, która le˝y na poczàtku ∏aƒcucha
prosi si´, ˝eby si´ rozeÊmia∏a – a wtedy
oka˝e si´, ˝e wszyscy kolejno zacznà si´
Êmiaç na zasadzie przewracajàcych si´
kostek domina.
• Uczestników dzieli si´ na pary i prosi, by
symulowali uczucia za pomocà ró˝nych
wyra˝eƒ. Nast´pnie grupa przygotowuje
s∏owniczek ze zwrotami wyra˝ajàcymi
uczucia.
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które odpowiednio ukierunkowujà nasze decyzje,
wykluczajàc pewne rozwiàzania, a eksponujàc inne.
W rozumowaniu uczestniczy zarówno mózg myÊlàcy, jak i mózg emocjonalny. ZdolnoÊç do odczuwania emocji kieruje podejmowanymi przez nas
w ka˝dym momencie decyzjami, a w naszych emocjach rol´ wykonawczà odgrywa mózg myÊlàcy.
W starym paradygmacie istnia∏ idealny rozum wolny od nacisków emocji. Nowy paradygmat sk∏ania
nas do harmonizowania dzia∏aƒ g∏owy i serca. Ponadto, w miar´ jak badamy zwiàzek pomi´dzy cia∏em, umys∏em i duszà, stwierdzamy, ˝e nasze stany
emocjonalne i myÊlowe wp∏ywajà na naszà kondycj´ fizycznà i odwrotnie. Przyjrzyjmy si´ po prostu
swemu cia∏u – gdy odczuwamy radosne uniesienie,
nasze cia∏o wydaje si´ lekkie, a energia roÊnie; gdy
jesteÊmy przygn´bieni, cia∏o wydaje si´ ci´˝kie,
a energia spada; a gdy czujemy si´ niepewnie, ramiona pochylajà si´ do przodu, r´ce cz´sto krzy˝ujemy w geÊcie obrony itd.

2.2.4. Uczenie si´ myÊlenia
Czy myÊlenie to umiej´tnoÊç? Czy mo˝emy nauczyç si´ myÊleç i wykorzystywaç nasze mo˝liwoÊci myÊlenia. Na to pytanie mo˝na odpowiedzieç
dwojako zale˝nie od tego, w co cz∏owiek wierzy.
Po pierwsze, myÊlenie mo˝na uznaç za przejaw
inteligencji zdeterminowanej genami i mierzonej
testami ilorazu inteligencji.
Po drugie, myÊlenie mo˝na uznaç za umiej´tnoÊç, którà doskonali si´ poprzez szkolenie i çwiczenie. Te dwa przeciwstawne stanowiska mo˝-
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na jednak równie˝ z ∏atwoÊcià po∏àczyç – tak jak
w definicji De Bono: „myÊlenie to umiej´tnoÊç
operacyjna, poprzez którà inteligencja dzia∏a na
podstawie doÊwiadczenia”.
Co wynika z tej definicji? Inteligencja mo˝e byç pu∏apkà w rozwoju umiej´tnoÊci myÊlenia. Bardzo inteligentna osoba mo˝e zajàç w pewnej sprawie
okreÊlone stanowisko, a nast´pnie u˝yç swej inteligencji do obrony tego stanowiska. Im bardziej inteligentna jest taka osoba, tym lepiej broni tego stanowiska. Im lepiej broni si´ przyj´tego stanowiska,
tym mniejszà dostrzega si´ potrzeb´ poszukiwania
alternatywnych rozwiàzaƒ czy s∏uchania innych ludzi. Drugi aspekt pu∏apki inteligencji wià˝e si´
z tym, ˝e osoba, która ros∏a w przekonaniu, ˝e jest
bardziej inteligentna ni˝ inni, chce, by ta inteligencja sprawia∏a jej jak najwi´kszà satysfakcj´. A takà
satysfakcj´ odczuwa si´ wtedy, gdy udowodni si´
komuÊ innemu, ˝e nie ma racji.
åwiczenie nie prowadzi automatycznie do poprawy.
Nale˝y poÊwi´ciç nieco uwagi samym metodom myÊlenia. Lekcji myÊlenia nie przewidziano w szkolnym programie nauczania, poniewa˝ edukacja wpada w pu∏apk´ tradycji. DoÊwiadczenie i wartoÊci
tych, którzy podejmujà stosowne decyzje, majà swoje êród∏o wy∏àcznie w przesz∏oÊci. Priorytet przyznaje si´ informacjom, poniewa˝ one wskazujà, co
nale˝y robiç. Uznaje si´, ˝e myÊlenia nie mo˝na
uczyç oddzielnie, lecz jedynie w po∏àczeniu z innymi
przedmiotami, a w ten sposób kwestionuje si´ wartoÊç samego myÊlenia.
Najbardziej znanym sposobem myÊlenia jest myÊlenie krytyczne. Wywodzi si´ ono z greckiego znaczenia s∏owa osàdzanie. MyÊlenie krytyczne przebiega
w trzech fazach: analiza, osàd i argumentacja. JeÊli
przyjrzymy si´ nauce i technice, stwierdzimy, ˝e
sukcesy w tych dziedzinach nie wynikajà z krytycznego myÊlenia, lecz z systemu mo˝liwoÊci, który
tworzy hipotezy i wizje.
Najistotniejszym elementem myÊlenia jest percepcja. Percepcja to sposób postrzegania przez nas
Êwiata – co bierzemy pod uwag´, jak porzàdkujemy
sobie Êwiat. Obecnie wydaje si´ prawdopodobne, ˝e
percepcja dzia∏a jak samoczynnie organizujàcy si´
system informacji. Taki system pozwala wyznaczyç
kolejnoÊç, w jakiej nadchodzà informacje, by nast´pnie stworzyç okreÊlone wzorce. Nasze myÊlenie
jest zatem uwi´zione w pu∏apce tych wzorców.
Narz´dzia s∏u˝àce do myÊlenia sà równie niezb´dne jak narz´dzia do wszelkich innych czynnoÊci.
Sà to narz´dzia ukierunkowujàce uwag´ – bez
nich uwaga jest podporzàdkowana wzorcom wy-
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znaczonym przez doÊwiadczenie i nie mo˝emy
wydostaç si´ z pu∏apki. Wyobraêcie sobie kolorowà mapk´. Je˝eli musicie znaleêç na niej autostrad´, Waszà uwag´ przyciàgnie linia w kolorze, którym (jak wiecie) oznacza si´ autostrady. Teraz
wyobraêcie sobie, ˝e znajdujecie si´ w pokoju.
KtoÊ prosi Was, ˝ebyÊcie zamkn´li oczy i wymienili wszystkie zielone przedmioty znajdujàce si´ w
tym miejscu. Prawdopodobnie trudno by∏oby
Wam wymieniç wszystkie takie przedmioty. Te
przyk∏ady dowodzà, ˝e myÊlenie lepiej spe∏nia
swà funkcj´, jeÊli jest ukierunkowane.
TrudnoÊci pojawiajà si´ wtedy, gdy myÊlenie odbywa si´ równoczeÊnie na ró˝nych poziomach, czyli:
logiki, informacji, wra˝liwoÊci i kreatywnoÊci.
W takiej sytuacji sami mamy zam´t w g∏owie i nie∏atwo jest nam równie˝ porozumieç si´ z innymi.
Je˝eli, na przyk∏ad, przy podejmowaniu decyzji pozwolimy naszym myÊlom okreÊliç, co chcielibyÊmy
zrobiç, czego powinniÊmy unikaç, co czujemy itp.,
mo˝emy utknàç w martwym punkcie.
Edward De Bono zaproponowa∏ szeÊç ról myÊlenia,
które opisuje za pomocà szeÊciu kolorowych kapeluszy.
Bia∏y kapelusz – wyra˝a liczby, dane, obiektywnoÊç i to, co znane. Tu nie pozwala si´ na wyra˝anie osobistych opinii. Mo˝na jedynie s∏uchaç bez
dyskusji. To, co si´ mówi, nie zawsze ma zastosowanie do wszystkich; sà to jedynie wskazówki,
które nale˝y rozwa˝yç jako takie, w sposób neutralny.
Czerwony kapelusz – pozwala wyra˝aç emocje
i uczucia bez uzasadnienia i logicznych podstaw.
Nie musimy domyÊlaç si´, co odczuwajà inni ludzie, mo˝emy o to po prostu zapytaç. Dzi´ki mo˝liwoÊci swobodnego wyra˝ania uczuç jesteÊmy
w stanie w∏àczaç i wy∏àczaç emocje w ciàgu kilku
sekund, nie musimy ich wypieraç, ukrywaç czy
modyfikowaç.
Czarny kapelusz – wyra˝a logik´ negatywnà;
wszystko, co nie mo˝e logicznie funkcjonowaç w danej sytuacji.
Takie podejÊcie mo˝na by uznaç za pesymistyczne, ale jest ono logiczne, a nie emocjonalne. WyjaÊnia, dlaczego nie uda si´ nam czegoÊ zrobiç i eksponuje ryzyko, zagro˝enia oraz luki w danej
sytuacji lub przedsi´wzi´ciu. Ten sposób myÊlenia daje mo˝liwoÊç konfrontacji z doÊwiadczeniami z przesz∏oÊci, przedstawia je na tle chwili
obecnej i pozwala oszacowaç prawdopodobieƒstwo pope∏nienia b∏´dów czy nara˝enia si´ na niepowodzenie w przysz∏oÊci.

Propozycje çwiczeƒ
• Pracujàc indywidualnie lub w grupach,
uczestnicy wybierajà jakiÊ problem, sytuacj´ lub projekt.
• Zak∏adajà kolejno wszystkie kapelusze
i odgrywajà odpowiednie role.
• Wyra˝ajà swobodnie swoje myÊli i uczucia
(wiedzàc, ˝e chroni ich odgrywana rola).
• Nie sprzeczajà si´ z pozosta∏ymi (osobami
i/lub rolami).
• Wk∏adajà niebieski kapelusz i wyciàgajà
wnioski.

˚ó∏ty kapelusz – wyra˝a pozytywne myÊlenie,
optymizm i ma charakter konstruktywny. Pozwala oceniç pozytywne aspekty danej koncepcji, przedsi´wzi´cia czy sytuacji. Trzeba znaleêç
jak najwi´cej przekonujàcych argumentów na
poparcie swych optymistycznych deklaracji. JeÊli nawet danej koncepcji nie mo˝na w pe∏ni poprzeç deklaracjami, i tak warto je przedstawiç.

2

Zielony kapelusz – wyra˝a kreatywne myÊlenie,
nie uwzgl´dniajàc uprzedzeƒ, logiki, uwag krytycznych ani ró˝nych interpretacji. Chodzi tu
o poszukiwanie rozwiàzaƒ stanowiàcych alternatyw´ dla tego, które nale˝a∏oby wybraç z logicznego punktu widzenia. Ten sposób myÊlenia to
przeskakiwanie od jednej koncepcji do drugiej.
Zach´ca nas do odejÊcia od typowych wzorców
myÊlenia.
Niebieski kapelusz – s∏u˝y kontrolowaniu samego
myÊlenia. Wskazuje, jaki proces myÊlowy jest
niezb´dny do zbadania danej kwestii. Porzàdkuje
wszystkie inne role, koncentrujàc si´ na tym, co
jest niezb´dne, aby zajàç si´ wszystkimi aspektami danej sytuacji i je sklasyfikowaç oraz podsuwajàc odpowiednie pytania. Pe∏ni funkcj´ koordynacyjnà – nadzoruje, podsumowuje, rozwiàzuje
konflikty i przechodzi do wniosków.
Kapelusze sà równoczeÊnie narz´dziami i zasadami. Ta klasyfikacja myÊlenia to jedynie model, ale
pami´tajcie, ˝e z kolei mapa to nie rzeczywisty teren. Korzystanie z tego modelu u∏atwi Wam powy˝sze çwiczenie.

2.2.5. Uprzedzenia
Zanim zajmiemy si´ uprzedzeniami musimy zdefiniowaç postawy jako sk∏onnoÊç do szybkiego, pozytywnego lub negatywnego, reagowania na okre-
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Êlony obiekt lub grup´ obiektów3. Na postaw´ sk∏ada si´ treÊç (obiekt) oraz wartoÊciujàcy osàd, pozytywny lub negatywny, o obiekcie. Postawy majà
charakter uporczywy4 .

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy wymieniajà uprzedzenia wobec
kategorii ludzi, do której nale˝à.
• Dzielà je na uprzedzenia pozytywne i negatywne, intencjonalne i nieintencjonalne,
ukryte i otwarcie ujawniane.
• Wskazujà te, które utrwalajà poprzez wypowiadanie okreÊlonych sàdów lub zachowywanie si´ zgodnie z tymi uprzedzeniami.
• Wskazujà te, którym przeciwstawiajà si´,
i opowiadajà, w jaki sposób wyra˝ajà swój
sprzeciw.
• Opowiadajà, co robià, aby przekonaç innych, ˝e ich wypowiedzi czy zachowania
nie powinny byç podyktowane uprzedzeniami, które wzbudzajà ich sprzeciw.
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Podobne cechy ma równie˝ uprzedzenie, a zatem
mo˝na je uznaç za postaw´. Wyró˝niamy trzy
g∏ówne aspekty uprzedzenia:

– aspekt poznawczy: ca∏oÊç poj´ç/koncepcji
i percepcji dotyczàcych obiektu lub grupy
obiektów;
– aspekt emocjonalny: uczucia, jakie wzbudza
obiekt czy grupa obiektów;
– aspekt behawioralny: dzia∏ania, jakie wywo∏uje obiekt czy grupa obiektów.
Uprzedzenie mo˝emy zdefiniowaç jako okreÊlonà pozytywnà lub negatywnà postaw´ wobec danej osoby, je˝eli ta osoba nale˝y do okreÊlonej kategorii ludzi. W momencie gdy uprzedzenie
przek∏ada si´ na konkretne zachowanie, mo˝emy
mówiç o dyskryminacji.
Dyskryminacja mo˝e wywo∏ywaç dwa negatywne
skutki: a) zagro˝enie naszego poczucia w∏asnej
wartoÊci (gdy czujemy si´ gorsi uwa˝amy, ˝e nie jesteÊmy nic warci) i b) niepokój, ˝e poniesiemy pora˝k´ (podobnie jak determinacja, by odnieÊç sukces) jest proporcjonalny do postrzeganego
prawdopodobieƒstwa sukcesu.
Dyskryminacja mo˝e równie˝ mieç charakter pozytywny. Jest to istotny element, który warto
uwzgl´dniç w kontekÊcie zarzàdzania i pe∏nienia
funkcji kierowniczych: zachowujemy si´ stosownie do oczekiwaƒ i w ten sposób wype∏niamy
przepowiednie5, utrwalajàc uprzedzenia. W sytu-
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• Grup´ dzieli si´ na pary i ka˝dej osobie przydziela si´ rol´ z dyskryminowanej kategorii ludzi. Ka˝dy odgrywa kolejno rol´ osoby dyskryminowanej lub osoby atakujàcej osob´ dyskryminowanà. Jedna osoba atakuje
i przytacza wszelkiego rodzaju stereotypy dotyczàce osoby dyskryminowanej, a druga musi si´ broniç. Jedna runda takiej „rozgrywki” powinna
trwaç oko∏o 5 minut. Na zakoƒczenie mo˝na zadaç nast´pujàce pytania:
• Czy zmieniliÊcie swoje zachowanie?
• Jak czuliÊcie si´, gdy atakowaliÊcie drugà osob´?
• Jak czuliÊcie si´, gdy sami byliÊcie ofiarà dyskryminacji?
• Czy byliÊcie lepiej przygotowani do obrony, czy te˝ do ataku?

3
W literaturze angloj´zycznej „uprzedzenie” (prejudice) u˝ywane jest zarówno w odniesieniu do opisania stosunku silnie pozytywnego, jak i silnie negatywnego (czyli stosunków przeciwstawnych co do znaku i podobnych co do intensywnoÊci), to w tradycji europejskiej zwyk∏o si´ mówiç o uprzedzeniach tylko w odniesieniu do stosunku negatywnego. Uprzedzenia opisuje si´ jako emocjonalny stosunek, jako postaw´, jako predyspozycj´, czy te˝ system emocjonalnie zabarwionych przekonaƒ, nakazujàcy „byç dalej”, „byç
przeciw”, „spodziewaç si´ czegoÊ z∏ego”. Mo˝na powiedzieç, ˝e uprzedzenie spo∏eczne (etniczne, wyznaniowe, wiekowe itd.) to aprioryczna, powzi´ta z góry niech´ç do innych tylko dlatego, ˝e nale˝à do jakiejÊ wyodr´bnionej grupy spo∏ecznej. Niech´ç ta jest podstawowà i zgeneralizowanà przes∏ankà reakcji na grup´ lub na jej przedstawicieli [przyp. red. za: Jan Strelau (red. 2000) Psychologia.
Podr´cznik akademicki. Jednostka w spo∏eczeƒstwie i elementy psychologii stosowanej. Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdaƒsk]
4
5

To znaczy, ˝e sà wzgl´dnie trwa∏e, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat mo˝liwoÊci zmiany postaw [przyp. red.]

Zgodnie z zasadà „samospe∏niajàcego si´ proroctwa” które jest zjawiskiem polegajàcym na tym, ˝e ludzie majà okreÊlone oczekiwania dotyczàce innej osoby, co wp∏ywa na ich post´powanie wzgl´dem tej osoby, które powoduje, ˝e zachowuje si´ ona w sposób zgodny z ich wyjÊciowymi oczekiwaniami (przyp. red. za: Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Psychologia spo∏eczna. Serce
i umys∏, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa)
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acji gdy pe∏nimy funkcje kierownicze (czy prowadzimy szkolenie), mamy do czynienia z czterema
elementami wywierania wp∏ywu na innych:
• Êrodowisko emocjonalne – pozytywne wyró˝nianie
czy wyra˝anie uznania wobec niektórych osób;
• informacja – przekazywanie niektórym osobom pe∏niejszej informacji;
• zmiana zachowania – poÊwi´canie wi´cej uwagi
tym, których lubimy/kochamy najbardziej;
• zakres i cz´stotliwoÊç przekazywania opinii –
przekazywanie w sposób ciàg∏y i bardziej zrozumia∏y w∏asnych opinii czy ocen tym wspó∏pracownikom (lub uczestnikom szkolenia),
których lubimy bardziej ni˝ innych.
Istnieje tak˝e dyskryminacja instytucjonalna.
Badania wykaza∏y, ˝e skutki dyskryminacji sà
ró˝ne i zale˝à od ich miejsca w historii.
DziÊ znamy ju˝ lepiej wiele grup ludzi, a cz´Êç
z nich nie funkcjonuje ju˝ pod tak wielkà presjà spo∏ecznà. Ludzie sà równie˝ bardziej Êwiadomi swych
praw i z mniejszym l´kiem domagajà si´ ich przestrzegania. Uprzedzenia znajdujà wyraz w zachowaniach, ale zmiany zachowaƒ nie zawsze odpowiadajà zmianom postaw. Czasem zmiany sà trudne,
poniewa˝ uprzedzenia sà spo∏ecznie akceptowane
i postrzegane jako sposób pozyskiwania nowych
przyjació∏ bàdê budowania w∏asnej pozycji.
Uprzedzenia sà zjawiskiem normalnym, nienormalne sà wypaczenia. Problemy powstajà wtedy,
gdy chcemy narzuciç innym swoje dobre pomys∏y,
tradycje itp. Wypaczenie uprzedzeƒ wià˝e si´
z w∏adzà, jakà posiadamy, oraz wykorzystywaniem
tej w∏adzy w sytuacji, gdy pe∏nimy funkcje kierownicze bàdê prowadzimy szkolenie.
Poni˝ej przedstawiamy sposoby radzenia sobie
(w kolejnych etapach) z uprzedzeniami. Pierwszy
etap to rozpoznanie uprzedzeƒ w sobie i innych –
uÊwiadomienie sobie i przyznanie, ˝e w nas samych
oraz innych ludziach istniejà pewne uprzedzenia.
Drugi etap to przejÊcie na pozycj´ osoby nieuprzedzonej – powstrzymanie si´ od zachowaƒ
podyktowanych uprzedzeniami i zdystansowanie
si´ do uprzedzeƒ.
Trzeci etap to przejÊcie na pozycj´ osoby przeciwnej uprzedzeniom – aktywne zach´canie innych do tego, by zdali sobie spraw´ z w∏asnych
uprzedzeƒ i zmienili swe zachowanie. Od pierwszego do trzeciego etapu prowadzi d∏uga droga.
Te zagadnienia zosta∏y równie˝ dok∏adniej omówione w pakiecie szkoleniowym poÊwi´conym
uczeniu si´ mi´dzykulturowemu.

2.3. Zarzàdzanie
w∏asnymi zasobami
Pierwsza cz´Êç niniejszego dzia∏u pozwoli∏a nam
odkryç i poznaç siebie oraz swój potencja∏, natomiast w tej cz´Êci przeanalizujemy techniki s∏u˝àce zarzàdzaniu w∏asnymi zasobami.

2.3.1. Od kompetencji do fachowoÊci
Naszà istot´ mo˝na okreÊliç jako coÊ, co jest nasze w∏asne czy nam w∏aÊciwe – chodzi tu o potencja∏, z którym przyszliÊmy na Êwiat, a nie o to,
co zdobyliÊmy dzi´ki kszta∏ceniu, naszym ideom
i przekonaniom. Ârodowisko – zarówno Êwiat
przyrody, jak i Êwiat cz∏owieka oraz relacje mi´dzy tymi Êrodowiskami stwarzajà mo˝liwoÊci,
które pomogà nam rozwinàç w∏asny potencja∏
i staç si´ ludêmi kompetentnymi, jeÊli zostanà
odpowiednio wykorzystane. Znaczenie niektórych kompetencji zmienia si´ wraz z up∏ywem
czasu. Musimy zatem ustaliç, jakie kompetencje
sà niezb´dne na naszym etapie rozwoju, uwa˝nie
analizujàc w tym celu to, co dzieje si´ wokó∏ nas.
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Na kompetencj´ sk∏adajà si´ ∏àcznie wartoÊci,
umiej´tnoÊci, postawy oraz wiedza i doÊwiadczenie. WartoÊci to reakcje w postaci ró˝nych zachowaƒ bàdê dzia∏ania odpowiadajàce moralnym przekonaniom jednostki lub organizacji.
Umiej´tnoÊci to zdolnoÊci do robienia czegoÊ –
dzi´ki nim to, co mamy w g∏owie, przek∏adamy
na prac´ ràk. Postawy mo˝na opisaç w ten sposób, ˝e kiedy pomyÊlimy o czymÊ, te myÊli wywo∏ujà w nas okreÊlone odczucia i stosownie do
nich reagujemy. Wiedza odnosi si´ do posiadania
informacji, a rozumienie pozwala nam manipulowaç wiedzà i wykorzystywaç jà w praktyce.
Kompetencje mo˝na tak˝e okreÊliç w inny sposób – sà wynikiem tego, co wiemy i robimy oraz
kim jesteÊmy.
Le Boterf twierdzi natomiast, ˝e niezale˝nie od
tego, jak opiszemy kompetencje, nie majà one
w∏asnego ˝ycia. Nie istniejà, je˝eli nie sà powiàzane z cz∏owiekiem, który sprawia, ˝e zaczynajà
˝yç. Nale˝y równie˝ dodaç, ˝e istnieje ró˝nica
mi´dzy dzia∏aniem w sposób kompetentny a posiadaniem niezb´dnych Êrodków do takiego dzia∏ania. Zasoby sà dwojakiego rodzaju: zewn´trzne,
np. dane, jednostki, organizacje oraz wewn´trzne, np. wiedza, umiej´tnoÊci, cechy, doÊwiadczenia, emocje itp. A zatem fachowoÊç to zdolnoÊç
do ∏àczenia ró˝nych zasobów (Êrodków) w celu
prowadzenia kompetentnych dzia∏aƒ.
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Proces myÊlowy u cz∏owieka nie ma struktury linearnej i nie obejmuje jedynie logicznych operacji;
pewnà rol´ odgrywajà równie˝ metafory i analogie.
Cz∏owiek reaguje na sygna∏y nie majàce jednego
okreÊlonego znaczenia, lecz nieskoƒczonà liczb´
znaczeƒ, a w zwiàzku z tym nie mo˝emy kontrolowaç warunków sprzyjajàcych powstawaniu i wykorzystywaniu ca∏okszta∏tu wiedzy, którà dysponuje
jednostka. Prawdziwa kompetencja fachowca polega na tworzeniu prognoz o wysokim stopniu prawdopodobieƒstwa. Nie istnieje jeden model profesjonalnego post´powania w danej sytuacji. Ró˝ne
zachowania mogà byç zarówno dobre, jak i z∏e. FachowoÊç wyra˝a si´ zdolnoÊcià do opisywania z∏o˝onych obrazów i sytuacji poprzez wybieranie ich
kluczowych elementów oraz interpretowanie ich
bez ich zubo˝ania czy upraszczania. Im bogatszy
obraz, tym wy˝szy poziom profesjonalnoÊci.
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W sytuacjach tak z∏o˝onych, jak nasza dzisiejsza
rzeczywistoÊç, planowanie mo˝na zastàpiç ˝eglowaniem po wyznaczonym kursie. JeÊli jednak ˝eglowanie nie ma byç jedynie w∏ócz´gà, warto
ustaliç pewne kluczowe punkty. W tym uj´ciu zarzàdzanie/kierowanie i szkolenie nie dotyczà kontroli, lecz pozwalajà nadaç sens, wyznaczyç kierunek i motywowaç. W zwiàzku z tym, ˝e nie
jesteÊmy w stanie kontrolowaç ca∏ego naszego ˝ycia, ta filozofia pomaga nam uÊwiadomiç sobie, co
mo˝emy, a czego nie mo˝emy. Pomocne mogà tu
byç pewne narz´dzia, np. plany w∏asnego rozwoju
(wytyczanie sobie celów), plany przejmowania
uprawnieƒ (przyjmowanie na siebie odpowiedzialnoÊci/obowiàzków pod nadzorem opiekuna/zwierzchnika) czy plany samooceny, m.in. opisane ni˝ej tworzenie map kompetencji.
• Wymieƒcie swoje najlepsze/ najwy˝sze kompetencje (wiedza, umiej´tnoÊci, postawy).
• NanieÊcie je na map´ kompetencji wraz z ocenà punktowà (0=brak, 1=bardzo niski poziom,
5= bardzo wysoki poziom).
• Zaznaczcie najwy˝ej i najni˝ej po∏o˝one punkty na mapie.
• Wska˝cie prac´ lub zadanie, które macie wykonaç, i przygotujcie list´ niezb´dnych do tego
kompetencji.
• Porównajcie map´ z niezb´dnymi kompetencjami.
• Przyjrzyjcie si´ lukom.
• OkreÊlcie mo˝liwoÊci poprawy.
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• Po pewnym czasie wykonajcie to çwiczenie ponownie i sprawdêcie, jakie sà ró˝nice na liÊcie
kompetencji i w ich punktacji lub porównajcie
swoje wyniki z wynikami kolegów i kole˝anek,
starajàc si´ ustaliç, w jaki sposób si´ uzupe∏niacie.

Propozycje çwiczeƒ
Plan w∏asnego rozwoju
• Wymieƒcie maksimum 5 aspektów swego
˝ycia, z których nie chcecie zrezygnowaç.
• Wymieƒcie maksimum 5 aspektów swego
˝ycia, z których nie jesteÊcie zadowoleni.
• Spróbujcie powiàzaç je ze sobà i wskazaç
ewentualne Êcie˝ki, które mogà zaprowadziç Was do planu w∏asnego rozwoju.

Analiza SWOT (S – Strengths, W – Weaknesses, O – Opportunities, T – Threats)
• Wymieƒcie swoje mocne strony (strengths).
• Wymieƒcie swoje s∏abe strony (weaknesses).
• Wska˝cie mo˝liwoÊci (opportunities), jakie
oferuje Êrodowisko.
• Wska˝cie zagro˝enia (threats), jakie stwarza Êrodowisko.

2.3.2. Motywacja wewn´trzna
Dzia∏alnoÊç m∏odzie˝owa jest prowadzona g∏ównie
w grupach. W organizacjach m∏odzie˝owych decyzje podejmuje si´ grupowo. W strukturach organizacyjnych znajdujà si´ komitety. Spotkania sà zawsze êród∏em prze˝yç, zarówno przyjemnych jak i
zwiàzanych z obowiàzkami. Przygotowanie i wdra˝anie decyzji zleca si´ cz´sto jednej osobie. Ona na
co dzieƒ zajmuje si´ zarzàdzaniem organizacjà i na
niej wszyscy polegajà. Motywacj´ rozbudzajà dzia∏ania grupowe, natomiast trudno jà czasem znaleêç
w sobie, zw∏aszcza gdy pracujemy sami i na na-
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• Postawcie sobie pytanie: Co i kto mnie
motywuje?
• Zróbcie oddzielnà list´ Co i Kto, a nast´pnie pogrupujcie wymienione osoby
i sprawy.
• Je˝eli lista Kto jest d∏u˝sza ni˝ lista Co,
zacznijcie od tej pierwszej listy.
• Wymieƒcie te dziedziny i zaj´cia, w których mog∏yby Was motywowaç wymienione na liÊcie osoby.
• Pomó˝cie im rozbudziç w Was motywacj´. W ten sposób pomagajàc im przyjàç
wobec Was odpowiednià postaw´, mo˝ecie znacznie zwi´kszyç w∏asnà motywacj´.

szych barkach spoczywa ci´˝ar prowadzenia ca∏ej
organizacji i nie mamy obok siebie nikogo, z kim
moglibyÊmy podzieliç si´ swoimi myÊlami. Motywacja wewn´trzna jest wtedy niezb´dnà umiej´tnoÊcià, poniewa˝ trudnoÊci zdajà si´ byç nie do pokonania i wydaje si´, ˝e wszystko wymyka si´ nam
spod kontroli.
Motywacja to si∏a popychajàca nas do dzia∏ania,
która jest powiàzana z emocjami, potrzebami
i oczekiwaniami. Wi´kszoÊç teorii motywacji opiera si´ na koncepcji potrzeb, motywujàcych ludzi
do dzia∏aƒ. W naszym spo∏eczeƒstwie najbardziej
podstawowe ludzkie potrzeby (tzn. jedzenie,ubranie i mieszkanie), zosta∏y zaspokojone. Oprócz
nich istniejà tak˝e potrzeby „Êredniego poziomu”:
gwarancja sta∏ego zatrudnienia, godziwe zarobki,
dobre warunki pracy. Jednak êród∏em d∏ugotrwa∏ej motywacji ludzi sà tzw. wy˝sze potrzeby. Do tej
ostatniej kategorii nale˝à: potrzeba przynale˝noÊci
do grupy, zdobycia okreÊlonego statusu spo∏ecznego, potrzeba kontrolowania w∏asnego ˝ycia, potrzeba samorealizacji i poczucie godnoÊci, potrzeba indywidualnego rozwoju. Kwesti´ motywacji
w miejscu pracy omówiono dok∏adniej w dziale poÊwi´conym zarzàdzaniu ludêmi.
Pracownicy m∏odzie˝owi i wolontariusze narzekajà cz´sto, ˝e ich Êredniego poziomu potrzeby
nie sà zaspokajane. Jednak pozostajà oni w organizacji i wykonujà swà prac´. Czy Êwiat wolontariatu ró˝ni si´ czymÊ pod wzgl´dem motywacji
od innych organizacji? W sektorze biznesu ludzie
nie pozostajà na ogó∏ w danej organizacji, jeÊli
ich Êredniego poziomu potrzeby nie sà zaspokajane. Zastanówcie si´ nad tymi elementami, któ-

re zach´cajà Was do lepszej pracy. Pot´˝nym
czynnikiem motywujàcym jest pochwa∏a. JeÊli
nie b´dzie obok nikogo, pochwalcie si´ g∏oÊno sami. Czasem wystarczy sobie powiedzieç „Dobra
robota!” bàdê zrobiç w nagrod´ to, co szczególnie
lubimy.
Paw∏ow wprowadzi∏ do teorii motywacji element
oczekiwania. Jak dowiod∏y jego badania, po otrzymaniu odpowiedniej nagrody (np. w postaci pochwa∏y, premii, uznania kolegów) za wykonanie
pracy zgodnie z wymogami, zaczynamy oczekiwaç, ˝e odpowiednio wykonana praca prowadzi do
nagrody. Na takiej samej zasadzie, jeÊli nieodpowiednio wykonamy prac´, spodziewamy si´ dezaprobaty, utraty premii itp.
Badania Mayo i Herzberga wykaza∏y, ˝e ludzi motywuje poÊwi´canie im uwagi i wyra˝anie uznania
oraz udzia∏ w podejmowaniu decyzji. Istotnym
czynnikiem motywujàcym jest poczucie, ˝e jesteÊmy wa˝ni bàdê nawet niezb´dni w organizacji.
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Sami równie˝ jesteÊcie w stanie zwi´kszyç w∏asnà motywacj´, post´pujàc w nast´pujàcy sposób:
• UÊwiadomienie sobie w∏asnej wartoÊci – napiszcie w pi´ciu wierszach w∏asnà charakterystyk´,
podkreÊlajàc swoje mocne strony. Dla wi´kszoÊci ludzi jest to niezwykle trudne, poniewa˝ kultura uczy nas skromnoÊci. Starajcie si´ znaleêç
10 mocnych stron. JeÊli to Wam nie wychodzi,
mo˝ecie wypróbowaç metod´ pisania dziennika.
W ma∏ym kieszonkowym dzienniczku zapisujcie
codziennie trzy wydarzenia, które rzeczywiÊcie
sprawi∏y Wam przyjemnoÊç. Dzi´ki temu ∏atwiej b´dzie sobie przypominaç o swoich dziesi´ciu zaletach!
• UÊwiadomienie sobie, ˝e mo˝ecie coÊ zmieniç
– chodzi tu o przejÊcie od etapu obowiàzku do
etapu woli. „Robi´ to nie dlatego, ˝e to mój
obowiàzek, ale dlatego, ˝e chc´”.
• Pozytywne myÊlenie – przede wszystkim
uwierzcie, ˝e mo˝ecie odnieÊç sukces. Niepowodzenie to poj´cie ze Êwiata doros∏ych, dzieci
nie obawiajà si´ b∏´dów. Wybierzecie sobie
i zapiszcie jakiÊ aspekt, który chcielibyÊcie
zmieniç, a nast´pnie wska˝cie i zapiszcie bariery utrudniajàce lub uniemo˝liwiajàce t´ zmian´. Czy jesteÊcie pewni, ˝e te bariery sà nie do
pokonania?
• Wytyczanie sobie celów – zapiszcie je i przypominajcie sobie o nich! Zdecydujcie, jakimi Êrodkami
chcecie je osiàgnàç, i wyznaczcie sobie terminy.
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Nie spieszcie si´ i pami´tajcie, ˝e motywacja jest
zaraêliwa.

2.3.3. Zarzàdzanie czasem
Zarzàdzanie czy gospodarowanie czasem jest jednym z aspektów dobrego zarzàdzania i jednym
z najistotniejszych elementów zarzàdzania samym
sobà. Jest to wa˝ne dla wszystkich, ale zw∏aszcza
dla tych, którzy odpowiadajà za innych.
Czym jest czas?
• Czas jest naszym najwa˝niejszym zasobem
i trzeba go maksymalnie wykorzystywaç.
• Czas jest jedynym zasobem, którego nie mo˝emy pomno˝yç. JeÊli nam umknie, nie mo˝emy
go odzyskaç.
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• Ka˝dy z nas ma tyle samo czasu, tj. 24 godziny
w ciàgu doby. Jedyna ró˝nica polega na tym,
jak go wykorzystujemy.
• Okradanie innych z czasu jest niewybaczalne. JeÊli szanujecie swój w∏asny czas, b´dziecie te˝ szanowaç czas innych ludzi. Spóênianie si´ na spotkania czy posiedzenia oznacza marnowanie czasu
innych ludzi, którzy czekajà na Wasze przybycie.
• W ró˝nych chwilach dnia, momentach czy etapach w ˝yciu czas wydaje si´ p∏ynàç w innym
tempie. Kiedy jesteÊmy czymÊ poch∏oni´ci lub dobrze si´ bawimy, czas biegnie szybko, a kiedy jesteÊmy znudzeni czy sfrustrowani, p∏ynie powoli.
Istnieje kilka podstawowych zasad zarzàdzania
czasem. Te zasady pomogà Wam okreÊliç kryteria
umo˝liwiajàce lepsze zarzàdzanie czasem.

• Planowanie – Trzeba nauczyç si´ planowaç
ka˝dy dzieƒ, tydzieƒ, miesiàc i rok, jest to bowiem pierwszy krok ku temu, ˝ebyÊcie nauczyli si´ kontrolowaç swoje obcià˝enie pracà. Pozwala Wam to równie˝ realistycznie oceniaç,
ile pracy mo˝ecie wziàç na siebie, ile czasu zajmie Wam jej wykonanie i czego ta praca b´dzie
wymagaç.
• Ustalanie priorytetów – JeÊli chcecie dobrze
zarzàdzaç swoim czasem, musicie nauczyç si´
wyodr´bniaç zadania pilne i wa˝ne oraz oceniaç, które aspekty Waszej pracy powinny staç
na pierwszym miejscu.
• Dobry system pracy – Musicie wypracowaç
sobie rutynowy tryb dzia∏ania; istotnà rol´
w codziennej pracy odgrywajà wszystkie takie elementy jak skuteczne za∏atwianie spraw
papierkowych i telefonów, komunikacja ze
wspó∏pracownikami i prowadzenie dokumentacji.
• Wykorzystywanie swego dzienniczka jako narz´dzia – Dzienniczek odgrywa zasadniczà rol´
w zarzàdzaniu czasem, a wi´c powinny si´
w nim znaleêç: plany, lista zaj´ç/dzia∏aƒ, wa˝ne notatki oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczàce pracy.
• Nauczenie si´, jak mówiç NIE – Jednà z przyczyn nadmiernego obcià˝enia pracà jest to, ˝e
automatycznie mówimy tak, gdy ludzie proszà
nas o zrobienie czegoÊ. Jedna ze z∏otych zasad
zarzàdzania czasem wymaga od nas tego, ˝ebyÊmy nauczyli si´ mówiç NIE. Nic nie jest tak
wa˝ne, byÊmy przez kilka minut nie mogli realistycznie zastanowiç si´ nad tym, czy rzeczy-

Propozycje çwiczeƒ
• Podczas dyskusji opartej na zasadach tzw. burzy mózgów grupa przygotowuje list´ wszystkiego, co jest jej potrzebne do wykonania okreÊlonych zadaƒ.
• Zadania hierarchizuje si´ wed∏ug wa˝noÊci w kolejnoÊci chronologicznej.
• Grupa decyduje, kto wykona poszczególne zadania.
• Uczestnicy szacujà, ile czasu zajmie im wykonanie ka˝dego zadania przy swym aktualnym obcià˝eniu pracà.
• Ustalajà, jakie dodatkowe zasoby mogà byç potrzebne.
• Wyznaczajà termin wykonania ka˝dego zadania.
• Z tych zadaƒ sporzàdzajà list´ codziennych zadaƒ, którà przenoszà do swego dzienniczka.
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Rys. ZO-5: Metoda identyfikowania z∏odziei czasu*

Rzadko

Czasami

Cz´sto

Poni˝sze pytania u∏atwià Wam kontrolowanie swego czasu w pracy
i zidentyfikowanie z∏odziei Waszego czasu.

Zawsze

Prawda

Zawracajà mi g∏ow´ telefonami, kiedy jestem na zebraniu lub przygotowuj´
wa˝ny dokument.
Rozmowy telefoniczne prawie zawsze trwajà d∏u˝ej ni˝ trzeba.
Asystenci lub wspó∏pracownicy zmuszajà mnie do przerwania pracy/zaj´ç, poniewa˝
przychodzà do mnie, ˝eby opowiedzieç o swoich problemach, lub na pogaw´dk´.
Interesanci/sprzedawcy przeszkadzajà mi w pracy, pojawiajàc si´ bez zapowiedzi.
Podczas roboczych posi∏ków i przyj´ç mam ci´˝kà g∏ow´ i czuj´ sennoÊç.
Zebrania trwajà zbyt d∏ugo i odbywajà si´ zbyt cz´sto.
Nie przygotowuje si´ programu zebraƒ bàdê program jest êle przygotowany.
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Zbyt cz´sto zdarzajà si´ awarie komputerów.
Sekretarki sà przepracowane.
Asystent dzwoni do mnie podczas weekendów i uroczystoÊci rodzinnych.
Na moim biurku pi´trzà si´ sprawy do za∏atwienia.
Trudno mi ustaliç terminy i dotrzymaç tych terminów, chyba ˝e dzia∏am pod presjà.
Mam zbyt du˝o papierów na biurku, a czytanie poczty i innych dokumentów
zabiera zbyt wiele czasu.
Zadania, które wymagajà ode mnie du˝ej koncentracji, odk∏adam na ostatnià chwil´.
Nie potrafi´ jasno zdefiniowaç swoich celów i priorytetów. Sà pogmatwane
i chwiejne.
Zbyt cz´sto zajmuj´ si´ sprawami drugorz´dnymi.
Nie przygotowuj´ codziennego planu pracy.
Nie zlecam innym cz´Êci swoich obowiàzków.
Mam sk∏onnoÊç do przesadnej perfekcji. Zanadto poch∏aniajà mnie drobiazgi.
Cz´sto musz´ rozwiàzywaç problemy, którymi inni mogliby zajàç si´ w sposób równie kompetentny.
Podsumujcie punkty w ka˝dej kolumnie.
Pomnó˝cie sum´ z ka˝dej kolumny przez przypisanà jej wartoÊç.
Obliczcie ∏àcznà sum´.

=
=
=
=
X0 X1 X2 X3
=
=
=
=
=

Od 0 do 30 punktów:

Od 41 do 50 punktów:

Codziennie pozwalacie si´ okradaç z∏odziejom czasu.
Okradajà Was z tego kapita∏u, poniewa˝ nie planujecie swego czasu.

DoÊç dobrze zarzàdzacie swoim czasem, ale w swoim
systemie kontroli dostrzegliÊcie pewne problemy i s∏abe
punkty, które z∏odzieje mogà próbowaç wykorzystaç,
rzucajàc si´ z bronià w r´ku na Wasz kapita∏ czasu.

Od 31 do 40 punktów:

Od 51 do 59 punktów:

Staracie si´ zainstalowaç system zabezpieczeƒ, ˝eby
chroniç si´ przed z∏odziejami czasu. System nie dzia∏a jednak dostatecznie sprawnie lub regularnie, ˝ebyÊcie faktycznie zapewnili sobie takà ochron´.

Wasz kapita∏ czasu nie wpadnie prawdopodobnie
w r´ce z∏odziei. Gratulacje, jesteÊcie wzorem dla
wszystkich tych, którzy chcà nauczyç si´, jak zarzàdzaç swoim czasem.

* Autorzy nie zdo∏ali stwierdziç, kto posiada prawa autorskie do tej tabeli, czekajà wi´c na „zg∏oszenie roszczeƒ”.
Mile widziane b´dà wszelkie informacje umo˝liwiajàce im skontaktowanie si´ z posiadaczem praw autorskich.

31

Zarzàdzanie
organizacjà

wiÊcie zdà˝ylibyÊmy wykonaç jakàÊ dodatkowà prac´.
• Czy jestem odpowiednià osobà do tej pracy? –
Cz´sto zgadzamy si´ coÊ zrobiç, nie zastanawiajàc si´ nad tym, czy posiadamy umiej´tnoÊci, wiedz´ bàdê tyle pewnoÊci siebie, by zrobiç to, o co nas si´ prosi. Cz´sto mamy po
prostu poczucie winy i mówimy, tak. Warto
natomiast oceniç, czy dane zadanie jest zgodne z ca∏oÊcià naszych obowiàzków bàdê zakresem zadaƒ na naszym stanowisku.
To çwiczenie, jeÊli b´dziecie wykonywaç je codziennie, pomo˝e Wam racjonalnie zarzàdzaç
swoim czasem.
PowinniÊcie równie˝ pami´taç, ˝e poj´cie czasu
ma inne znaczenie zale˝nie od szerokoÊci geograficznej. W niektórych kulturach spóênianie si´
jest zachowaniem nie do przyj´cia, natomiast
w innych jest dopuszczalne bàdê nikogo nie zaskakuje. Wynika z tego, ˝e w ró˝nych miejscach
inaczej postrzega si´ czas. Czas ma równie˝ zwiàzek z koncepcjà jakoÊci i w∏adzy oraz oczekiwaniami. Niezale˝nie jednak od tego, pod jakà szerokoÊcià geograficznà mieszkacie, powinniÊcie
mieç ÊwiadomoÊç tego, w jaki sposób wykorzystujecie swój czas i czas innych ludzi. Na wypoczynek b´dziecie mieli wolnà chwil´ jedynie wtedy,
gdy nauczycie si´ w∏aÊciwe wykorzystywaç swój
czas!
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Wiersz irlandzki
Nie ˝a∏ujcie czasu na prac´,
bo to jest cena sukcesu.
Nie ˝a∏ujcie czasu na myÊlenie,
bo to jest êród∏o si∏y.
Nie ˝a∏ujcie czasu na zabaw´,
bo to jest sekret m∏odoÊci.
Nie ˝a∏ujcie czasu na czytanie,
bo to jest ziarno màdroÊci.
Nie ˝a∏ujcie czasu na ˝yczliwoÊç,
bo to jest klucz do szcz´Êcia.
Nie ˝a∏ujcie czasu na marzenia,
bo t´dy wiedzie droga do gwiazd.

2.3.4. Panowanie nad stresem
Stres pojawia si´ wtedy, gdy zachwiana zostaje
równowaga mi´dzy wymaganiami wobec danej
osoby czy jej obcià˝eniami a zasobami, jakimi ona
dysponuje, by im sprostaç. Wymagania czy obcià˝enia mogà byç rzeczywiste (chodzi tu o to, co znajduje si´ poza kontrolà danej osoby). Zasoby mogà
byç rzeczywiste (fakty) lub subiektywnie postrzegane (co myÊlimy, czujemy, wyobra˝amy sobie).
Do zasobów zaliczamy:
• zdolnoÊci fizyczne: zdrowie, sprawnoÊç fizycznà i si∏´;
• zdolnoÊci umys∏owe: zdolnoÊç do kompleksowego myÊlenia i rozwiàzywania problemów;
• zdolnoÊci emocjonalne: zdolnoÊç do precyzyjnego okreÊlania uczuç i konstruktywnego zaspokajania potrzeb.
Pozytywny stres mo˝e mieç korzystny wp∏yw na
cz∏owieka. Tego rodzaju stres wyst´puje wtedy,
gdy w obliczu wyzwania mózg i cia∏o chcà rozciàgnàç si´, aby zareagowaç na sytuacj´. Taki
efekt nast´puje wtedy, gdy cz∏owiek czuje si´ tak
jakby:
1. Mia∏ propozycje ewentualnych rozwiàzaƒ
w odpowiedzi na wyzwanie („Spójrzcie, ile
jest mo˝liwoÊci!”);
2. Posiada∏ zasoby (wewn´trzne i zewn´trzne)
pozwalajàce sprostaç wyzwaniu („Potrafi´ to
zrobiç!”);
3. Kontrolowa∏ w pewnym stopniu to, co si´ dzieje („Mam wybór!”);
4. Mia∏ wczeÊniej doÊç czasu na wypoczynek
mi´dzy kolejnymi wyzwaniami.
Ci´˝ki stan stresu to intensywnoÊç lub poziom
stresu, który odczuwa si´ w wyniku stresu bàdê
zdarzenia czy sytuacji powodujàcej stres. Istniejà
pewne czynniki, które wp∏ywajà na stopieƒ ostroÊci odczuwanego stresu, a tym samym na fizyczne
i psychiczne samopoczucie cz∏owieka.
Tymi czynnikami sà:

Nie ˝a∏ujcie czasu na mi∏oÊç,
bo daje nam radoÊç ˝ycia.
Nie ˝a∏ujcie czasu na przyjemne zaj´cia,
bo to jest muzyka duszy.
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• cechy tzw. stresora (tj. czynnika powodujàcego
stres);
• nasze postrzeganie stresora.
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Ka˝de zdarzenie czy sytuacja ma pewne cechy,
które decydujà o sile wp∏ywu wywieranego na
nas przez stresor. Stresor i wynikajàcà z niego
intensywnoÊç stresu mo˝na scharakteryzowaç
za pomocà nast´pujàcych cech:
• Znaczenie – jak krytyczne lub istotne znaczenie ma dla cz∏owieka dane zdarzenie (Êmierç,
niepowodzenie na egzaminie, rozstanie z ch∏opakiem/dziewczynà) i jak wielkie b´dà zmiany,
z którymi musimy sobie poradziç. Im wi´ksze
znaczenie i skala zmian, tym silniejszy wp∏yw
stresora.

go siebie, odpornoÊci cia∏a na stres, wieku oraz
zewn´trznych zasobów, jakimi dysponujemy. Te
elementy omówiono szczegó∏owo poni˝ej.
Obraz samego siebie
Ta koncepcja opiera si´ na teorii potrzeb mi´dzyludzkich6 , zgodnie z którà ka˝dy cz∏owiek ma
nast´pujàce potrzeby emocjonalne:
• Potrzeba odkrywania swej niepowtarzalnej
to˝samoÊci i bycia uznawanym za cz∏onka grupy (poczucie, ˝e jesteÊmy doceniani i wa˝ni)
dzi´ki tej niepowtarzalnej to˝samoÊci.

• Czas oddzia∏ywania – je˝eli stresor oddzia∏uje
na nas przez d∏ugi czas, poziom stresu b´dzie
wy˝szy.

• Potrzeba posiadania mo˝liwoÊci kontrolowania
lub wywierania wp∏ywu na to, co robimy i co
nam si´ przydarza.

Rozwa˝my przyk∏ad zm´czenia: jeÊli nie b´dziemy wysypiaç si´ przez d∏u˝szy czas, poziom stresu b´dzie wy˝szy ni˝ w sytuacji, gdybyÊmy mieli za sobà jednà nieprzespanà noc.

• Potrzeba wiàzania si´ z innymi i odczuwania,
˝e jesteÊmy lubiani i zas∏ugujemy na mi∏oÊç.

• Efekt kumulacyjny – taki efekt wyst´puje wtedy, gdy stresory gromadzà si´ przez pewien
czas, a nie dzia∏ajà mechanizmy ich redukowania lub uwalniania. Na przyk∏ad d∏uga seria
drobnych irytujàcych epizodów mo˝e doprowadziç do pot´˝nego konfliktu w rozmowie mi´dzy dwiema osobami.
• MnogoÊç – szereg stresorów wyst´pujàcych
równoczeÊnie prowadzi do wy˝szego poziomu
stresu. Na przyk∏ad k∏ótnia z rodzicami w po∏àczeniu z nadchodzàcymi egzaminami koƒcowymi i rozstaniem z ukochanym b´dzie dla nas
znacznie bardziej stresujàca ni˝ ka˝de z tych
zdarzeƒ majàce miejsce oddzielnie.
• Zbli˝ajàcy si´ termin – je˝eli na wykonanie jakiegoÊ zadania mamy kilka tygodni lub miesi´cy, stres b´dzie zwi´ksza∏ si´ w miar´ zbli˝ania
si´ terminu wykonania. Je˝eli, na przyk∏ad, na
realizacj´ danego projektu mamy dwa miesiàce, termin ten b´dzie wydawa∏ si´ zbyt odleg∏y,
by od razu przystàpiç do pracy. JeÊli natomiast
termin b´dzie przybli˝a∏ si´ coraz bardziej,
a prace nie b´dà zakoƒczone, poziom stresu
b´dzie wzrasta∏ do czasu, gdy zajmiemy si´
tym projektem.
Ka˝dy cz∏owiek inaczej postrzega potencjalne
stresory. Sposób postrzegania stresora i poziom
stresu, jaki on wywo∏uje, zale˝y od obrazu same6
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W∏aÊnie dlatego, ˝e mamy te potrzeby, które zaspokoiç mogà tylko inni ludzie, wa˝ni w naszym
˝yciu ludzie mogà mieç wp∏yw na to, kim si´ stajemy i jak oceniamy naszà wartoÊç. Je˝eli te potrzeby sà zaspokajane w zdrowy sposób, czujemy si´ docenieni za to, ˝e jesteÊmy sobà,
kompetentni, przydatni, podziwiani, kochani
i popierani, a w efekcie mamy pozytywny obraz
samych siebie i poczucie w∏asnej wartoÊci. Je˝eli natomiast te potrzeby nie sà zaspokajane, czujemy si´ bezwartoÊciowi, bezu˝yteczni i niewarci mi∏oÊci, czego efektem jest negatywny obraz
samego siebie i brak samoakceptacji.
Obraz samego siebie dzia∏a jak filtr, a w zwiàzku
z tym Êwiat zewn´trzny postrzegamy zale˝nie od
wewn´trznego nastawienia. Je˝eli mamy niskà
samoocen´ (tj. poczucie niskiej wartoÊci), mo˝emy uwa˝aç, ˝e nie jesteÊmy w stanie sprostaç
wyzwaniu czy przezwyci´˝yç przeszkody. Gdy
znajdziemy si´ w sytuacji, której musimy stawiç
czo∏o, odczuwamy niepokój i l´k, poniewa˝ nie
jesteÊmy pewni, czy b´dziemy potrafili postàpiç
w∏aÊciwie, a nawet – czy w ogóle b´dziemy wiedzieli, co mamy zrobiç.
Je˝eli czujemy si´ kochani i myÊlimy o sobie pozytywnie, silne przekonanie o w∏asnej wartoÊci
i wiara we w∏asne mo˝liwoÊci dodajà nam si∏, byÊmy mogli daç sobie rad´ ze stresorem! Pozytywny obraz samego siebie zapewnia nam te si∏y wewn´trzne, które mo˝emy wykorzystaç, gdy
mamy sprostaç obcià˝eniom. Pozwala nam to zareagowaç na stres.

W innych publikacjach mo˝na odnotowaç okreÊlenie „teoria potrzeb spo∏ecznych”. [przyp. red.]
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Rys. ZO-6 : Jak radziç sobie ze stresem – wskazówki
Niektórzy z Was zechcà mo˝e skopiowaç t´ stron´ i zaglàdaç do tych wskazówek w przsz∏oÊci! Schowajcie jà w swoim dzienniczku i zaglàdajcie do niej w chwilach intensywnych prze˝yç. Zosta∏y opracowane dla uczniów szkó∏ i studentów kolegiów, ale majà oczywiste zastosowanie dla mened˝erów
z europejskich organizacji m∏odzie˝owych.

" Zarzàdzajcie swoim czasem i planujcie
swój czas tak, by zachowaç równowag´
mi´dzy pracà i zabawà.

" Zastanówcie si´, jak wykorzystujecie czas:
nie marnujcie godzin, gdy najlepiej myÊli
si´ i tworzy, na oglàdanie telewizji czy czytanie gazety; na te zaj´cia wygospodarujcie raczej czas o tej porze dnia, gdy umys∏
wykazuje najmniejszà aktywnoÊç.
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" Nie zwlekajcie, gdy przychodzi pora
na odrobienie lekcji, prac´ nad projektem
czy nauk´.

" Je˝eli macie sk∏onnoÊç do odk∏adania
rzeczy na póêniej, uczcie si´ lub pracujcie
z kolegà i wzajemnie sprawdzajcie
co godzin´ swoje post´py.

" Wyznaczcie sobie cele w postaci drobnych
kroczków i terminy, ˝ebyÊcie mogli
widzieç post´py i posuwaç si´ naprzód.

" Pijcie jak najwi´cej wody (dobrze wp∏ywa
na funkcjonowanie mózgu).

" Róbcie sobie przerwy, starajcie si´ poÊmiaç z kimÊ (nie z kogoÊ).
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" Zawsze zadawajcie pytania, gdy potrzebujecie dalszych wyjaÊnieƒ.

" Starajcie si´ zrozumieç, ˝e czasem nie b´dziecie w stanie zrobiç wszystkiego, co
chcielibyÊcie zrobiç (np. czasem zamiast
pójÊç na przyj´cie trzeba poÊwi´ciç czas
na nauk´!).

" Sp´dzajcie aktywnie czas na dworze, wdychajàc jak najwi´cej Êwie˝ego powietrza
(tlen jest niezb´dny dla efektywnej pracy
mózgu).

" Przed przystàpieniem do pracy spiszcie
sobie wszystko, co musicie zrobiç – to da
Wam pe∏ny obraz czynnoÊci/zadaƒ, jakie
nale˝y wykonaç!

" Wykonujcie çwiczenia oddechowe poprawiajàce krà˝enie krwi – dzi´ki temu substancje od˝ywcze ∏atwiej docierajà do mózgu. åwiczenia pozwalajà tak˝e zu˝yç
nagromadzonà adrenalin´, cukier itp., które zosta∏y uwolnione w wyniku stresu.

" Od˝ywiajcie si´ zdrowo – zdrowe od˝ywianie to bystrzejszy umys∏!

" Rozmawiajcie z ludêmi, którym ufacie, ˝eby uwolniç si´ od stresu.
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OdpornoÊç cia∏a na stres
To poj´cie odnosi si´ do dawki stresu, jakà cia∏o
jest w stanie wytrzymaç, nie za∏amujàc si´ przy
tym zupe∏nie. Zale˝y to od naszych zasobów fizycznych, innymi s∏owy – od tego, jak zdrowe jest
cia∏o, a o tym decyduje z kolei nasza sprawnoÊç,
iloÊç snu i w∏aÊciwe od˝ywianie.
Wiek
Z ka˝dym etapem rozwoju cz∏owieka zwiàzany
jest specyficzny zestaw stresorów.
Na etapie niemowl´cym najwa˝niejszym dla
rozwoju zadaniem jest ukszta∏towanie poj´cia

siebie samego i zapewnienie sobie zaspokajania
przez rodzin´ wspomnianych wy˝ej potrzeb
spo∏ecznych i emocjonalnych. W póêniejszym
okresie dzieciƒstwa i w okresie dorastania naszà
uwag´ przyciàga w mniejszym stopniu rodzina,
a w coraz wi´kszym rówieÊnicy oraz zwiàzane
z tym ˝ycie towarzyskie i szko∏a. Wielu nastolatków odczuwa stres z powodu pojawiajàcej si´
wtedy presji – majà robiç wra˝enie i odnosiç
sukcesy.
Ze spo∏ecznego punktu widzenia przyjaciele i popularnoÊç mogà staç si´ êród∏em silnego stresu,
je˝eli m∏ody cz∏owiek nie ma tylu przyjació∏, ilu
chcia∏by mieç. Mo˝e staraç si´ zachowywaç w ta-

Rys. ZO-7*
2

Okno
Johariego

Znane
sobie
Stawianie
pytaƒ

Widoczne (Informacja

Niewidzialne

zwrotna
(ujawnianie)

Opowiadanie

Znane
innym

Nieznane
innym

Nieznane
sobie

Ukryte

Nieznane

*Autorzy nie zdo∏ali stwierdziç, kto posiada prawa autorskie do tej tabeli, czekajà wi´c na „zg∏oszenie roszczeƒ”. Mile widziane b´dà
wszelkie informacje umo˝liwiajàce im skontaktowanie si´ z posiadaczem praw autorskich.
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ki sposób, by wyglàdaç (i czuç si´) jak ktoÊ, kto robi na innych wra˝enie i ma powodzenie. W szkole
pojawiajà si´ naciski wewn´trzne i zewn´trzne.
Stresory cz∏owieka doros∏ego sà jakoÊciowo inne, ale i tak jest ich bardzo wiele. Osoba nie majàca rodziny musi sama gospodarowaç swoimi
pieni´dzmi, zapewniç sobie poczucie bezpieczeƒstwa w ˝yciu, pracowaç i znajdowaç czas
na ˝ycie towarzyskie. Wszystkie te stresory oddzia∏ujà ze zwielokrotnionà si∏à na cz∏owieka
majàcego rodzin´, poniewa˝ trzeba zadbaç o siebie, ma∏˝onk´/ma∏˝onka i dzieci. DoroÊli majà
bardzo wiele obowiàzków, a zwiàzana z nimi presja, frustracje i konflikty prowadzà do wysokiego poziomu stresu.
U osoby na emeryturze stres jest powodowany
przez pi´ç najwa˝niejszych czynników: utrat´
zdrowia, status, prac´, niezale˝noÊç i przyjació∏,
przy czym wzrasta uzale˝nienie od innych (finansowe, fizyczne, emocjonalne). W ró˝nych
okresach ˝ycia pewne stresory wywierajà wi´kszy wp∏yw ni˝ inne, zale˝nie od sytuacji danej
osoby, jej potrzeb i ˝yciowych doÊwiadczeƒ.

2

Zasoby zewn´trzne
Gdy musimy stawiç czo∏o stresujàcej sytuacji,
poziom stresu mo˝na zmniejszyç, je˝eli mamy
z kim dzieliç si´ swoimi odczuciami. Znacznie
trudniej jest radziç sobie ze stresem, je˝eli mamy poczucie, ˝e jesteÊmy zdani na w∏asne si∏y
i sami musimy uporaç si´ z danà sytuacjà. Dotychczas zajmowaliÊmy si´ stresorami, ale powinniÊmy tak˝e uwzgl´dniç czynniki pozytywne,
stanowiàce przeciwieƒstwo stresorów.
Te czynniki to doÊwiadczenia czy prze˝ycia, które
pomagajà nam zapewniç sobie dobre samopoczucie
i szcz´Êcie, zwi´kszajàc nasze wewn´trzne si∏y witalne. Zapewne pami´ç mo˝e podsunàç Wam wspomnienia takich zdarzeƒ. Ka˝dy cz∏owiek i ka˝da
spo∏ecznoÊç powinna rozpoznaç swe w∏asne stymulatory dobrego samopoczucia i pami´taç o nich, poniewa˝ dzi´ki nim spo∏ecznoÊciom ˝yje si´ lepiej.

2.3.5. Zarzàdzanie komunikacjà
Wszystko, co robimy, mówi coÊ o nas samych –
s∏owa, dzia∏ania, gesty, spojrzenia itp. Symboliczne czy umowne znaczenie majà nie tylko s∏owa;
wszystko ma jakieÊ znaczenie, które wyznaczy∏a
kultura i okreÊlony kontekst. Nie wszyscy u˝ywamy tych samych symboli bàdê gdy ich u˝ywamy,
nies∏usznie zak∏adamy, ˝e symbole b´dà tak samo interpretowane.
7
8
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[przyp. red.]
[przyp. red.]

W komunikacji mi´dzy ludêmi wa˝niejszà rol´
ni˝ s∏owa odgrywajà uczucia, percepcje (postrzeganie Êwiata)7, wczeÊniejsze doÊwiadczenia, historia i oczekiwania, poniewa˝ to one powodujà
szum lub interferencje w Êrodkach komunikacji,
zniekszta∏cajàc bàdê wzmacniajàc sam przekaz.
W komunikacji istnieje zawsze wysy∏ajàcy
(nadawca przekazu) i odbierajàcy przekaz (odbiorca)8. Zadaniem odbiorcy jest interpretowanie
przekazu otrzymanego od nadawcy oraz wys∏anie w odpowiedzi przekazu potwierdzajàcego.
Konieczne jest zatem, by nadawcy i odbiorcy
u˝ywali tego samego kodu, sk∏adajàcego si´ nie
tylko ze s∏ów, ale tak˝e gestów i symboli. Nale˝y
zwróciç uwag´ nie tylko na s∏owa, ale na ca∏y
system komunikacji wokó∏ nas.
Warunkiem skutecznej komunikacji sà zawsze
nast´pujàce elementy:
• treÊci – co chcecie przekazaç;
• Êrodki – jaka jest najlepsza metoda komunikacji w danej sytuacji (przekaz s∏owny, przekaz
pisemny, obrazy, symulacja, çwiczenia);
• znaczenie – jaki sens ma przekaz dla ka˝dego
uczestnika lub grupy;
• kierunek – czy przekaz daje mo˝liwoÊç odpowiedzi, czy te˝ jest jedynie informacjà.
• efekt – sprawdêcie to za pomocà informacji
zwrotnych, a nast´pnie dostosujcie komunikacj´.
Przedstawione
wskazówki
u∏atwià
Wam
przejÊcie od systemu komunikacji linearnej do
komunikacji ko∏owej.
Zajmijmy si´ teraz kontekstem – Êrodowiskiem
naturalnym i spo∏ecznym, interpretacjami
uczestników, to˝samoÊcià (rolami i funkcjami)
nas samych i innych osób, wczeÊniejszymi zdarzeniami i oczekiwaniami.
Kontekst pozwala lepiej zrozumieç przekaz, poniewa˝ dzi´ki niemu zachowujemy si´ w sposób
zgodny z przyj´tymi przez ogó∏ regu∏ami. W tym
miejscu warto przypomnieç sobie model góry lodowej omówiony szczegó∏owo w rozdziale 1.
W Êrodowisku wielokulturowym powinniÊmy zawsze sprawdziç, czy przekaz zosta∏ w∏aÊciwie
zrozumiany. Kiedy mówimy w obcym j´zyku,
cz´sto u˝ywamy okreÊlonych s∏ów w ró˝nym zna-
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czeniu, poniewa˝ próbujemy zaadaptowaç je do
swego j´zyka ojczystego. Najlepiej zadawaç wtedy pytania, aby upewniç si´, ˝e sami w∏aÊciwie
zrozumieliÊmy przekaz innej osoby oraz ˝e nasz
przekaz zosta∏ w∏aÊciwie zrozumiany9. Przekazywanie informacji zwrotnej to sztuka, a nie tylko
narz´dzie s∏u˝àce lepszemu rozumieniu.
Jednym z najbardziej przydatnych modeli opisujàcych proces interakcji mi´dzy ludêmi jest
model Okno Johariego. Jest to skrót pierwszych
liter imion jego twórców: Josepha Lufta i Harry’ego Inghama. W oknie, sk∏adajàcym si´ z czterech szyb, samoÊwiadomoÊç podzielono na cztery
ró˝ne typy, przedstawione w postaci czterech
czworokàtów: widocznego, ukrytego, niewidzialnego i nieznanego. Linie oddzielajàce cztery szyby – grupujàce aspekty naszego „ja”, które sà znane lub nieznane nam samym bàdê znane lub
nieznane innym – sà czymÊ w rodzaju rolet, które
mogà zwijaç si´ lub rozwijaç w miar´ post´powania interakcji.
Pewien stopieƒ otwartoÊci ma pozytywny wp∏yw na
stosunki z innymi, wzmacnia poczucie w∏asnej wartoÊci i pozwala stworzyç bardziej stabilny wizerunek samego siebie. Zmieniajàc to, co znajduje si´ za
jednà z szyb, zmieniamy to, co znajduje si´ za pozosta∏ymi szybami. Je˝eli staramy si´ uzyskaç informacje zwrotne od ludzi, dowiadujemy si´ o sobie
czegoÊ, o czym nie wiedzieliÊmy wczeÊniej, a czego
inni byli Êwiadomi. W ten sposób te informacje
przesuwajà si´ z okna „niewidzialne” do okna „widoczne”. Je˝eli przekazujemy innym informacj´
zwrotnà o sobie, odpowiednie dane przenosimy
z okna „ukryte” do okna „widoczne”. Wszystko to
wymaga otwarcia si´, gotowoÊci do zaufania innym,
co wià˝e si´ z podejmowaniem ryzyka, poniewa˝
ujawniamy innym to, co dotychczas zachowywaliÊmy dla siebie. W naszym spo∏eczeƒstwie otwartoÊç
podlega pewnym ograniczeniom: osoby o wy˝szym
statusie na ogó∏ ujawniajà mniej informacji o sobie
ni˝ ludzie o ni˝szym statusie; kobiety na ogó∏ ujawniajà wi´cej innym kobietom ni˝ m´˝czyznom.
OtwartoÊç uwa˝a si´ cz´sto za wskaênik zdrowia
psychicznego. OtwartoÊç zak∏ada zaufanie do innych i samoakceptacj´, zmniejsza potrzeb´ zachowaƒ obronnych i prawdopodobieƒstwo odczuwania zak∏opotania. Âwiadczy o pewnoÊci siebie i jest
cz´sto odwzajemniana. Je˝eli odkryjemy si´
przed innymi, zach´cimy ich prawdopodobnie
do tego, ˝eby w zamian wyjawili nam coÊ o sobie.
Poza tym dzi´ki otwartoÊci poznajemy lepiej samych siebie; mo˝emy odkryç, ˝e cechy, które
9

wprawiajà nas w zak∏opotanie lub które uwa˝amy
za wstydliwe, sà akceptowane przez innych – tego
jednak nie dowiemy si´ nigdy, jeÊli nie b´dziemy
gotowi ujawniç czegoÊ o sobie.
Proces powi´kszania okna „widoczne” mo˝na nazwaç wyjawianiem siebie, a polega on na dawaniu
i braniu w interakcjach z innymi ludêmi. Je˝eli wyjawiamy jakieÊ informacje o sobie (przenoszàc je
z okna „ukrytego” do „widocznego”), a druga strona
chce nas poznaç, rewan˝uje nam si´ tym samym,
ujawniajàc informacje z okienka „ukrytego”.

2.3.6. Zarzàdzanie zmianà
Metody zarzàdzania zmianà sà tak liczne i ró˝ne
jak same zmiany.

2
Zmiana wià˝e si´ z niepewnoÊcià. Zarzàdzanie
zmianà jest procesem przechodzenia od aktualnego stanu do wizji przysz∏oÊci i pociàga za sobà
pewnà przemian´, która mo˝e byç bolesna.
W tym rozdziale zajmujemy si´ zmianami dokonujàcymi si´ w ludziach.

Propozycje çwiczeƒ
Uwaga: çwiczenie mo˝na przeprowadzaç
jedynie w grupie uczestników, którzy znajà
si´ dobrze, majà do siebie zaufanie i zachowujà si´ wobec siebie delikatnie.
• Wszystkie osoby w grupie prosi si´ o zapisanie na kartce drobnej zmiany, którà
ka˝da z nich chcia∏aby wprowadziç, aby
lepiej jej si´ ˝y∏o.
• Nast´pnie uczestnicy wymieniajà si´ karteczkami.
• Po tym etapie, jedna osoba odczytuje na
g∏os zapiski na karteczce, którà dosta∏a.
• Nast´pnie wszystkich prosi si´ o to, by
klaskali, je˝eli chcieliby wprowadziç proponowanà zmian´.
• Oka˝e si´, ˝e niektóre propozycje spotkajà
si´ z du˝à aprobatà, a inne nie.

Istniejà ró˝ne rodzaje zmian.
• Zmiana mo˝e mieç charakter wzrostowy, np.
przejÊcie od r´cznego rejestrowania informacji

Jest to rodzaj parafrazowania, czyli ujmowania w inne s∏owa przekazu sformu∏owanego przez nadawc´ [przyp. red.]
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(pisania) do obecnie u˝ywanych komputerów
przenoÊnych o zaawansowanych technologiach
dajàcych mo˝liwoÊci dokonywania poprawek.
Ta zmiana dokona∏a si´ w kilku etapach. Ka˝dy
etap oznacza przyrost i wymaga wykszta∏cenia
umiej´tnoÊci oraz wy∏o˝enia kapita∏u.
• Zmiana mo˝e te˝ mieç wi´kszà skal´. Przyk∏adem takiej zmiany jest metamorfoza, która wymaga ca∏kowitej zmiany stanu i stanowi powa˝ny wstrzàs dla status quo (w wi´kszoÊci
przypadków wymaga „fazy snu” pozwalajàcej
uporaç si´ ze zmianà).
Zmiany wywo∏ujà ró˝nego rodzaju obawy i stany
niepewnoÊci. W zwiàzku z tym zmieniamy si´ tylko wtedy, gdy rzeczywiÊcie musimy. Trudno jest
doprowadziç do zmian w organizacji, je˝eli jej
cz∏onkowie nie widzà ku temu powodów, nie uwa˝ajà, by zmiany by∏y zasadne i nie przyjmà do wiadomoÊci, ˝e sà one konieczne. Je˝eli mamy uporaç
si´ z niepewnoÊcià zwiàzanà ze zmianà, potrzeba
nam silnego katalizatora. Najpot´˝niejszym katalizatorem okazujà si´ cz´sto trudne okolicznoÊci.
Ludzie przeciwstawiajà si´ zmianom z wielu ró˝nych powodów i w rozmaitym stopniu. Ten opór
wobec zmian jest cz´sto wprost proporcjonalny do
tego, co majà utraciç, oraz do niepewnoÊci sytuacji, w jakiej si´ znaleêli. I odwrotnie sprzeciwu
nie wywo∏uje w ludziach robienie tego, co jest dla
nich zrozumia∏e i co, ich zdaniem, przyniesie im
korzyÊci. Na opór natrafia natomiast to, co jest im
narzucone, co niezrozumia∏e i to, nad czym nie panujà bàdê na co nie majà wp∏ywu.

2

Najwa˝niejsze pytania, które warto sobie zadaç:
Jakie sà kluczowe wewn´trzne katalizatory
zmiany w cz∏owieku?
Jakie sà kluczowe zewn´trzne katalizatory zmiany w cz∏owieku?
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˝owaç si´ w realizacj´ celów organizacji, nale˝y im zapewniç dost´p do informacji;
• ZdolnoÊç radzenia sobie w niejasnych sytuacjach – ka˝da organizacja musi nauczyç si´, jak
dzia∏aç w warunkach niepewnoÊci. Ludzie muszà byç w stanie znosiç sytuacje, gdy nie znajà
wszystkich odpowiedzi, nauczyç si´ stale zadawaç pytania oraz wykszta∏ciç w sobie gotowoÊç
do zmiany dzia∏aƒ, gdy pojawiajà si´ nowe mo˝liwoÊci i konkretyzujà si´ zagro˝enia.
• InnowacyjnoÊç – sukcesy odnoszà te organizacje, które uwalniajà i odpowiednio wykorzystujà innowacyjny potencja∏ ka˝dego cz∏onka.
• Podejmowanie ryzyka – mo˝liwoÊç podejmowania ryzykownych decyzji i dzia∏aƒ powinna stanowiç cz´Êç kultury organizacji. Ca∏a organizacja
powinna przemyÊleç swój „stosunek do b∏´dów”.
• Etos zespo∏owy – zach´canie do myÊlenia
i dzia∏ania w imieniu zespo∏u czy organizacji,
a nie z myÊlà o sobie samym.
• Elastyczne lecz sprawnie funkcjonujàce systemy
– w organizacjach, które efektywnie zarzàdzajà
zmianami, mened˝erowie dbajà o to, by ich procedury, polityka i systemy by∏y proste.
• ZdolnoÊç do radzenia sobie z konfliktami – organizacje odnoszàce sukcesy zach´cajà do
przedstawiania i konfrontowania odmiennych
propozycji i poglàdów, a jednak potrafià doprowadziç do tego, ˝e to Êcieranie si´ poglàdów
jest procesem kreatywnym.
Wymienione cechy mo˝na równie˝ odnieÊç w pewnym stopniu do jednostek. ZdolnoÊç do akceptowania i wprowadzania zmian w nas samych odpowiada jednemu z nast´pujàcych etapów:

Jakie sà najwa˝niejsze bariery utrudniajàce
zmian´ w cz∏owieku?

• Wstrzàs i niedowierzanie – uczucie zaskoczenia czy wytràcenia z równowagi, gdy przydarza si´ nam coÊ niespodziewanego. „Nie, to
niemo˝liwe. JesteÊ pewien?”

Cechy warunkujàce sukces b´dà si´ zmieniaç, wi´c
jednostki – podobnie jak organizacje – muszà dostosowywaç si´ do zmian zachodzàcych z biegiem czasu. Wiemy, ˝e organizacje, które reagujà na zmiany,
majà okreÊlone cechy. Organizacje, które trafnie
zdiagnozujà oddzia∏ywanie wp∏ywów zewn´trznych,
stawiajà im czo∏o i ˝ywo reagujà na zmiany, mo˝na
scharakteryzowaç za pomocà nast´pujàcych cech:

• Wina/gniew/projekcja – uczucie frustracji
(„Dlaczego nam nie powiedzieli?”). Wina („Powinienem by∏ wype∏niç t´ ankiet´”). W zwiàzku
z tym, ˝e nie jesteÊmy w stanie wytrzymaç
uczucia gniewu i poczucia winy przez d∏u˝szy
czas, zaczynamy przenosiç je na innych. „Oni”
stajà si´ wrogiem, ponoszà odpowiedzialnoÊç za
zmian´ i wynikajàce z niej problemy.

• Dost´p do informacji – je˝eli zmiana ma faktycznie nastàpiç, a ludzie majà pe∏niej zaanga-

• Racjonalizacja – zaczynamy wychodziç poza
same uczucia i u˝ywaç rozumu. Staramy si´

Bezruch

Odrzucenie

Gniew

CZAS

Depresja

Negocjacje

èród∏o: Neil R. Jones, The Managing Change Pocketbook, Management Pocketbooks Ltd., 1995, s. 56.
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EMOCJONALNA

Aktywna

Akceptacja

Sprawdzian

Nale˝y spodziewaç si´ negatywnej reakcji na zmiany.
Zmiana to jest coÊ innego i wielu ludzi b´dzie sprzeciwiaç si´ jej dla zasady niezale˝nie od tego, co faktycznie dla nich oznacza.

REAKCJA NEGATYWNA

LUDZIE

PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY

Rys. ZO-8

Zarzàdzanie
organizacjà

2

39

CZAS

Optymizm wynikajàcy
ze znajomoÊci rzeczy

Realizm w po∏àczeniu
z nadziejà

èród∏o: Neil R. Jones, The Managing Change Pocketbook, Management Pocketbooks Ltd., 1995, s. 61.
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Statyczny
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Styl zmian w organizacji

Niski

POZIOM ZDOLNOÂCI PRZYSTOSOWANIA SI¢ KIEROWNICTWA DO ZMIAN

Wysoki
Wysoki

Niski

èród∏o: Neil R. Jones, The Managing Change Pocketbook, Management Pocketbooks Ltd., 1995, s. 61.
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zrozumieç problemy lub je zracjonalizowaç
i wymyÊlamy sposoby ich rozwiàzywania.
• Integracja – próbujemy uwzgl´dniç to, co wynika ze zmian, w swoich zachowaniach. Zaczynamy dzia∏aç, ˝eby wprowadziç zmian´.
• Akceptacja.

2

Nast´pnie wprowadzamy zmian´ w czterech etapach:
• UÊwiadomienie sobie zmiany – potwierdzenie,
˝e zmiana nast´puje.
• Zrozumienie – zak∏ada otwartoÊç przy rozwa˝aniu argumentów za i przeciw; wymaga
udzia∏u w procesie; konieczna jest otwarta komunikacja; nale˝y zapewniç mo˝liwoÊci
kszta∏cenia i szkolenia.
• Zaanga˝owanie – pojawia si´ wtedy, gdy ludzie
zaczynajà doceniaç zmian´ i pojmowaç, ˝e
zmiana oznacza popraw´.
• Dzia∏anie – udzia∏ w opracowywaniu planów
wprowadzania zmian; jasne okreÊlenie ról
i obowiàzków.
Ludzie sà nierozerwalnie zwiàzani z kulturà. Program zmian wp∏ynie na sposób dzia∏ania organizacji i jej cz∏onków. Ludzie ró˝nie reagujà na zmiany
zale˝nie od tego, jakie sami majà plany, w jakiej sà
sytuacji i w jakim stopniu rozumiejà zachodzàcy
proces. ¸atwiej wywo∏aç reakcje negatywne ni˝
pozytywne. Tym, którzy wyra˝ajà sprzeciw, nale˝y
oczywiÊcie poÊwi´ciç sporo uwagi, ale zmiany b´dà
równie˝ mia∏y wp∏yw na tych, którzy opowiadajà
si´ za ich wprowadzeniem, i tymi osobami nale˝y
tak˝e odpowiednio pokierowaç. Pami´tajcie, ˝e to
ludzie, a nie organizacje sprzeciwiajà si´ zmianom!
Je˝eli ludzie w organizacji – na wszystkich szczeblach od kierownictwa do szeregowych pracowników – nie sà zaanga˝owani w dokonywanie zmian,
nie uda si´ ich wprowadziç. Nie macie wyboru –
bez takiego zaanga˝owania wszelkie przedsi´wzi´cia sà skazane na niepowodzenie. W∏aÊciwe zarzàdzanie zmianà zak∏ada pociàgni´cie ludzi za sobà.
Zmiana nie koƒczy si´ w momencie, gdy zostaje
wprowadzona. Nale˝y poÊwi´ciç jej wiele uwagi

na wszystkich trzech etapach: rozmra˝ania (akceptacja potrzeby zmian), uruchamiania (planowanie i wprowadzanie zmian) i zamra˝ania
(Êwi´towanie sukcesu i wzmocnienie procesu
wprowadzanych zmian).
T´ sekwencj´ mo˝na powtarzaç wielokrotnie.
Wa˝ne jest, by wi´ksze zmiany dzieliç na mniejsze – ∏atwiej wtedy nimi zarzàdzaç, a zakoƒczenie poszczególnych etapów daje poczucie satysfakcji i podnosi na duchu. Poza tym widaç wtedy
wyraênie, ˝e zmiany faktycznie majà miejsce!
Pami´tajcie jednak, ˝e gdy ten proces powtarza
si´ zbyt cz´sto, mo˝na mieç poczucie wiecznej
niestabilnoÊci. Pewne wskazówki co do tego, jak
z powodzeniem wprowadzaç zmiany w sobie,
przedstawili Pasini i Donato.
1. Odkrywamy dziedziny, które chcemy zmieniç
PowinniÊmy zrozumieç, ˝e mamy ró˝ne postawy
w ró˝nych dziedzinach ˝ycia. OkreÊlcie dziedzin´, w której chcielibyÊcie wprowadziç zmiany
i sprawdêcie, jak pozwoli zmieniç si´ Wam Êrodowisko, w którym ˝yjecie.
2. Uczymy si´ marzyç.
Zmiana zak∏ada marzenie o czymÊ nowym i nieznanym, o czymÊ, co trzeba sobie wymyÊliç; marzenie o czymÊ lepszym, wyobra˝anie sobie, jacy
chcielibyÊmy byç. Dopiero wówczas powinniÊcie
okreÊliç strategi´ osiàgni´cia tego celu.
3. Nie oczekujmy, ˝e inni rozpocznà za nas zmiany.
Naj∏atwiej jest przyjàç, ˝e win´ za nasze niezadowolenie ponosi ktoÊ inny. Musicie znaleêç te w∏asne wewn´trzne Êrodki/zasoby, które chcielibyÊcie zmieniç, nie popadajàc przy tym
w pesymizm.
4. Tworzymy dynamiczne zwiàzki.
Zbyt cz´sto myÊlimy w kategoriach stabilnych
zwiàzków. Ka˝dy z nas zmienia si´, a w zwiàzku
z tym wolimy czasem mieç do czynienia z obcymi
ni˝ przyjació∏mi czy kolegami. Jednak wprowadzanie zmian wraz z innymi zarówno wymaga dynamicznych zwiàzków, jak i prowadzi do stworzenia takich zwiàzków.

3. Zarzàdzanie ludêmi
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3.1. Wprowadzenie
Kim sà ludzie?
Stwierdzenie, ˝e ludzie sà najcenniejszym zasobem organizacji, brzmi ju˝ dziÊ jak bana∏, ale to
nadal prawda. A ludêmi trzeba zarzàdzaç w taki
sposób, by umo˝liwiç im samorealizacj´ w pracy
i wykorzystywanie ich potencja∏u – zarówno z myÊlà o nich samych, jak i organizacjach, w których
dzia∏ajà.
Celem wielu europejskich organizacji m∏odzie˝owych jest rozwój ludzi, a wi´c mo˝e warto zaczàç
od tych, którzy sami dzia∏ajà w organizacjach –
pracowników pobierajàcych wynagrodzenie i wolontariuszy, personelu szeregowego i cz∏onków
kierownictwa. Ka˝dym cz∏owiekiem – dzia∏ajàcym w grupie bàdê indywidualnie – trzeba zarzàdzaç i prowadziç go w taki sposób, by móg∏ zrealizowaç swój potencja∏ oraz s∏u˝yç swej organizacji
w sposób maksymalnie efektywny i sprawny.
Ka˝dy wnosi do swej pracy uzdolnienia i umiej´tnoÊci, wiedz´ i doÊwiadczenie. W niniejszym pakiecie te elementy nazywamy ∏àcznie kompetencjà. Ka˝dy posiada jedyny w swoim rodzaju zestaw
kompetencji, które mo˝na wykorzystywaç w ró˝ny
sposób i w ró˝nych sytuacjach. Na przyk∏ad pracujàcy ochotniczo cz∏onek zarzàdu mo˝e wnieÊç d∏ugoletnie doÊwiadczenie w zarzàdzaniu finansami,
umiej´tnoÊci analizowania i interpretowania bilansów oraz prawdziwy talent do objaÊniania danych finansowych kolegom z mniejszym doÊwiadczeniem. Minusem mo˝e byç to, ˝e opisywane
doÊwiadczenie pochodzi z innego sektora – Êwiata
handlu, w którym si∏à nap´dowà jest zysk – a takiemu cz∏onkowi zarzàdu trudno jest zrównowa˝yç
bilans zysków i spo∏ecznych celów organizacji.
Z kolei pracownik m∏odzie˝owy, który potrafi nawiàzaç kontakt z m∏odzie˝à na ulicy i posiada wrodzony talent do wyst´powania w roli doradcy, mo˝e mieç trudnoÊci z ksi´gowaniem wydatków.
Obydwaj posiadajà niepowtarzalny zestaw kompetencji i obydwaj mogà wnieÊç znaczny wk∏ad
w dzia∏alnoÊç organizacji. Zarzàdzanie ludêmi to
optymalne wykorzystywanie ich kompetencji
i dbanie o ich dalszy rozwój.
Prezentowany dzia∏ pakietu poÊwi´ciliÊmy zagadnieniom zarzàdzania ludêmi. Wiele miejsca
przeznaczyliÊmy na omówienie koncepcji pracy
zespo∏owej i przywództwa, poniewa˝ te dwa elementy tworzà podstaw´, na której opiera si´
znaczna cz´Êç pozosta∏ego materia∏u. Skoro odpowiedzieliÊmy ju˝ na pytanie Kim sà ludzie, to

nast´pnych rozdzia∏ach staramy si´ odpowiedzieç na pytanie, jak zarzàdzamy ludêmi?”.
W ca∏ej tej cz´Êci przedstawiamy propozycje tematów do dyskusji i hase∏ do burzy mózgów, a w niektórych przypadkach podajemy równie˝ szereg
ewentualnych odpowiedzi na postawione pytania.

3.2. Zespo∏y i ich liderzy
3.2.1. Praca zespo∏owa i przywództwo
Wi´kszoÊç europejskich organizacji, a mo˝e nawet
wszystkie, podczas wykonywanej pracy, funkcjonujà dzi´ki ludziom, którzy pracujà na rzecz wspólnych celów. Pozwala to osiàgnàç znacznie wi´cej ni˝
mog∏yby osiàgnàç jednostki nie majàce wspólnej wizji. Cz´sto jednak nasze zespo∏y sà geograficznie
rozproszone i majà niejednorodny sk∏ad, sà w nich
bowiem osoby pracujàce za wynagrodzeniem
i ochotniczo, w pe∏nym i niepe∏nym wymiarze, ludzie m∏odzi i starsi, a tak˝e – jeÊli wolno nam to
stwierdziç – osoby kompetentne i niekompetentne.
Ta ró˝norodnoÊç przynosi korzyÊci i stawia wyzwania, dotyczàce lepszej organizacji pracy.
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Propozycje çwiczeƒ
Czym jest zespó∏?
Czy jest to grupa stworzona do realizacji
okreÊlonego wspólnego celu?
Czy cz∏onkowie sà gotowi przed∏o˝yç cele
zespo∏u nad swe cele osobiste?
Co decyduje o efektywnoÊci zespo∏u?
Umiej´tnoÊci komunikacji i przekazywania
informacji zwrotnej?
ZdolnoÊç do utrzymania grupy?
Wsparcie dla liderów?
Równowaga odpowiednich kompetencji?
Atmosfera zaufania, otwartoÊci i wspólnoty?
Pe∏ne uczestnictwo i ch´ç uczestnictwa?
Zaanga˝owanie w realizacj´ celów zespo∏u?
Jakie sà minusy pracy zespo∏owej?
Czasoch∏onnoÊç?
Utrata indywidualnej to˝samoÊci?
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W tym dziale chcielibyÊmy przedstawiç narz´dzia,
które pozwalajà zoptymalizowaç funkcjonowanie
zespo∏u. Warto zaczàç od poni˝szych pytaƒ, które
mo˝na nast´pnie wykorzystaç w çwiczeniu.
JeÊli chodzi o role, w jakie wcielajà si´ poszczególni cz∏onkowie zespo∏u, istotny wk∏ad wniós∏
Meredith Belbin. Jako cz∏onkowie, a zw∏aszcza liderzy zespo∏ów musimy dobrze poznaç najbardziej odpowiednie dla siebie role. Belbin podzieli∏
osoby, które warto mieç w zespole na 8 typów opisanych w poni˝szej tabeli.
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• Porównajcie role
w zespole
okreÊlone przez Belbina
(rys. ZO-11)
z rolami w swoim
zespole.

Jak widaç, ka˝da z tych ról – podobnie jak ka˝da
osoba w zespole – ma swoje zalety, ale te˝ i wady.
Najwa˝niejsze jest jednak to, byÊmy zrozumieli
i doceniali wszystkie te role, a tak˝e potrafili dostrzec luki w sk∏adzie naszych zespo∏ów.

3

Role, w jakie wcielajà si´ cz∏onkowie zespo∏ów, majà nierzadko charakter p∏ynny i dynamiczny, cz´sto
jednostka odgrywa kilka ról. Zarzàdzanie mo˝na
nawet podzieliç na szereg funkcji, które w ró˝nym
czasie b´dzie pe∏ni∏o kilka ró˝nych osób.
Terminów przywództwo w zespole i zarzàdzanie
zespo∏em u˝ywa si´ cz´sto tak, jakby by∏y równoznaczne, ale w rzeczywistoÊci sà to dwie odr´bne
role. Od liderów oczekuje si´ cz´sto, ˝e b´dà dobrymi mened˝erami, a od mened˝erów wymaga
si´ cz´sto odgrywania roli liderów wobec osób,
którymi kierujà.
Ró˝nic´ mi´dzy tymi poj´ciami mo˝na wyraziç has∏em: Mened˝erowie robià wszystko, jak nale˝y, natomiast liderzy robià to, co nale˝y; inaczej mówiàc,
czasem uwa˝a si´, ˝e liderzy odpowiadajà za skutecznoÊç, a mened˝erowie odpowiadajà za wydajnoÊç. Istotà rzeczy dla lidera jest ukierunkowanie
i koncentracja na celach organizacji, a dla mened˝era – metoda pracy i jej zastosowanie. Liderem
by∏aby, na przyk∏ad, osoba, która wyst´puje z inicjatywà opracowania planu strategicznego, wprowa-
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dza nowe koncepcje i/oraz zach´ca do dyskusji
i krytyki metod czy wyników dzia∏ania dotychczasowej polityki organizacji. Z kolei mened˝er stara
si´ dopilnowaç, by trzymano si´ uzgodnionej polityki oraz wybrano i stosowano odpowiednie wskaêniki i mierniki wyników pracy. Mened˝er zajmuje si´
zastosowaniem czy wykonaniem, natomiast lider
anga˝uje si´ raczej w projektowanie. Tych dwóch
elementów – przywództwa i zarzàdzania – nie da si´
∏atwo rozdzieliç. W rzeczywistoÊci niektóre osoby
zajmujàce odpowiedzialne stanowiska sà bardziej
kompetentne w roli przywódców ni˝ w roli mened˝erów, a inne odwrotnie – i to jest kolejny powód
przemawiajàcy za przyj´ciem zespo∏owego podejÊcia w kierowaniu organizacjà.
Organizacje tworzà ludzie, którzy chcà wspólnie
osiàgnàç okreÊlony cel bàdê realizowaç okreÊlone zadanie. Przywództwo polega w du˝ej mierze
na wyjaÊnianiu tego celu i jednoczeniu ludzi
w pe∏nym zaanga˝owania dzia∏aniu na rzecz tego
celu. John Adair sugeruje, ˝e realizacja zadania
zale˝y od tego, ile uwagi lider poÊwi´ca zarówno
potrzebom jednostek, jak i potrzebom grupy (lub
zespo∏u) jako ca∏oÊci.

Propozycje çwiczeƒ
• Wymieƒcie ró˝ne funkcje mened˝era
Koordynacja
Stymulacja
Motywacja
Stanowienie wzoru
do naÊladowania
Rekrutacja
Wytyczanie celów
i docelowych wyników
Dbanie o to, by praca
zosta∏a wykonana
Oglàd ca∏oÊci

Ci, którzy przewodzà grupom ludzi, a w∏aÊciwie
zarzàdzajà czy kierujà grupami, powinni zastanowiç si´ nad tym, jakà cz´Êç czasu i ile wysi∏ku
przeznaczajà na ka˝dy ze wspomnianych wy˝ej
trzech obszarów, tj. potrzeby zwiàzane z samym
zadaniem, potrzeby jednostek i potrzeby zwiàzane
z utrzymaniem zespo∏u (zob.: rys. ZO–12). JeÊli
wk∏adamy wiele pracy w podtrzymanie to˝samoÊci i morale grupy, ale nie dbamy o indywidualne
potrzeby jej cz∏onków, ucierpi na tym z pewnoÊcià
realizacja zadania. Podobnie b´dzie wtedy, gdy poÊwi´cimy ca∏à naszà uwag´ potrzebom (czy wyma-
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Rys. ZO-11: Osoby, które warto mieç w zespole10
Typ

Typowe cechy

Zalety

Dopuszczalne wady

Organizator

Konserwatywny,
obowiàzkowy
i przewidywalny.

Umiej´tnoÊci
organizacyjne, zdrowy
rozsàdek, pracowitoÊç,
samodyscyplina.

Brak elastycznoÊci
i niech´ç do
wprowadzania
niesprawdzonych
pomys∏ów/koncepcji.

Lider

Spokojny, opanowany
i pewny siebie.

ZdolnoÊç do
dostrzegania potencja∏u
tkwiàcego w ludziach.
Traktowanie wszystkich,
którzy mogà coÊ wnieÊç,
indywidualnie i bez uprzedzeƒ. Wyraêne ukierunkowanie na cele.

Umys∏ i zdolnoÊci
twórcze
nie wykraczajàce poza
przeci´tny poziom.

Poszukiwacz
(promotor)

Bardzo spi´ty,
dynamiczny, stawiajàcy
wyzwania.

Zapa∏ i gotowoÊç do
zwalczania inercji,
samozadowolenia,
nieskutecznoÊci czy
samooszukiwania si´.

Sk∏onnoÊç
do niecierpliwoÊci,
irytacji i prowokacji.

Twórca
(innowator)

Indywidualista,
powa˝ny
i niekonwencjonalny.

Wielki talent,
wyobraênia, umys∏
i wiedza.

Bujanie w ob∏okach,
sk∏onnoÊç do pomijania
szczegó∏ów
praktycznych
czy lekcewa˝enia
protoko∏u.

Cz∏owiek kontaktów

Ekstrawertyk, pe∏en
entuzjazmu, ciekawy
Êwiata i komunikatywny.

Umiej´tnoÊç
nawiàzywania
kontaktów z ludêmi
i badania nowoÊci.
ZdolnoÊç reagowania
na wyzwania.

Nierzadko traci
zainteresowanie
sprawà, gdy tylko minie
pierwsza fascynacja.

Oceniajàcy

Trzeêwo myÊlàcy,
beznami´tny i rozwa˝ny.

Umiej´tnoÊç oceny, dyskrecja i zdolnoÊç
do ch∏odnej kalkulacji.

Brak inspiracji
lub umiej´tnoÊci
motywowania ludzi.

Podtrzymujàcy

Zorientowany
spo∏ecznie, doÊç
∏agodny i wra˝liwy.

Umiej´tnoÊç
odpowiedniego
wczuwania si´ w ludzi
i sytuacje oraz
wzbudzania ducha
zespo∏u.

Niezdecydowanie
w momentach
kryzysowych.

Doprowadzajàcy
do skutku

Skrupulatny, porzàdny,
przejmujàcy si´
i sumienny.

Umiej´tnoÊç
doprowadzania spraw do
koƒca, perfekcjonizm.

Sk∏onnoÊç do
zamartwiania si´
drobiazgami. Niech´ç
do pozostawiania spraw
swojemu biegowi.

3

èród∏o: R.M. Belbin, Management Teams, Heinemann, 1981; przedruk za zgodà Butterworth Heinemann Publishers, oddzia∏u Reed Educational and Professional Publishing Ltd.
10

Zaprezentowane przyk∏ady kategorii ról w zespo∏ach sà kompilacjà propozycji t∏umaczki niniejszego pakietu i przyk∏adów dokonanych przez
innych t∏umaczy opisujàcych t´ samà tabel´. Wi´kszoÊç polskich odpowiedników poszczególnych typów zosta∏a oparta na t∏umaczeniu zawartym w:
Dorothy M. Stewart (red.), (1994) Praktyka kierowania. Jak kierowaç sobà, innymi i firmà, PWE, Warszawa. Ze wzgl´du na ró˝nice w t∏umaczeniach, cytuj´ nazwy typów ról zamieszczone w angloj´zycznym oryginale prezentowanego pakietu: Company worker, Chairman, Shaper, Plant,
Resource investigator, Monitor evaluator, Team worker i Completer finsher [przyp. red.]
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Rys. ZO-12: Model przywództwa ukierunkowanego
na dzia∏anie
Funkcje zadania
Zdefiniowanie zadania - Opracowanie planu – Rozdzielenie pracy i zasobów – Kontrolowanie
jakoÊci tempa pracy – Sprawdzanie wyników pracy wzgl´dem planu – Dostosowywanie planu

Funkcje zwiàzane
z utrzymaniem zespo∏u
OkreÊlanie norm – wzorów
Utrzymywanie dyscypliny
Budowanie ducha zespo∏u
Pochwa∏y, motywowanie,
tworzenie poczucia celu
Wyznaczanie dodatkowych
liderów
Zapewnianie komunikacji
w grupie
Szkolenie grupy

Funkcje zwiàzane
z poszczególnymi
cz∏onkami zepo∏u

Potrzeby
zwiàzane
z zadaniem

Potrzeby
zwiàzane
z utrzymaneim
zespo∏u

Potrzeby
indywidualne

Zajmowanie si´ problemami
indywidualnymi
Pochwa∏y dla poszczególnych
osób
Nadawanie statusu
Rozpoznawanie i wykorzystywanie indywidualnych zdolnoÊci/umiej´tnoÊci
Szkolenie poszczególnych
osób

Efektywnie dzia∏ajàcy lider
A) jest Êwiadomy potrzeb zwiàzanych z zadaniem, potrzeb zwiàzanych z utrzymaniem zespo∏u i indywidualnych potrzeb w grupie.
B) posiada odpowiednie umiej´tnoÊci i zosta∏ odpowiednio przeszkolony, by zaspokajaç te potrzeby
zgodnie z priorytetami danej sytuacji.
èród∏o: John Adair, Effective Leardership: a Self Development Manual, Gower, Aldershot,1983, ISBN 0-330-28100-3.

3
ganiom!) jednego lub dwóch cz∏onków grupy kosztem spójnoÊci grupy i poczucia wspólnoty. Poza
tym, jeÊli b´dziemy stale koncentrowaç si´ na zadaniu, jakie mamy wykonaç, nie starajàc si´ przy
tym budowaç z grupy ludzi zespo∏u i nie dbajàc
o potrzeby rozwojowe ka˝dej jednostki, trudno b´dzie utrzymaç to, co zostanie osiàgni´te i mo˝emy
zejÊç z drogi prowadzàcej do celu.
Zespo∏y majà charakter p∏ynny i dynamiczny,
a zatem lider musi byç zarówno elastyczny, jak
i dynamiczny. Tak zwanà bezwzgl´dnoÊç znanych z historii przywódców Êwiatowych, mo˝na
chyba cz´sto interpretowaç jako jednokierunkowe zaanga˝owanie w spraw´ – zaanga˝owanie,
które jest podzielane przez ich zwolenników
i które jest najwa˝niejsze w tym typie relacji.
Jednak w europejskich organizacjach m∏odzie˝owych, u progu nowego tysiàclecia, zasadnicze
znaczenie dla osiàgni´cia celów majà: demokracja, wspólne podejmowanie decyzji i podejÊcie
zespo∏owe. Wprawdzie przywództwo wielkich
postaci nadal pozwala osiàgnàç wiele, to jednak
przywództwo zak∏adajàce przekazywanie upraw-
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• Uczestnicy omawiajà w ma∏ych grupach
postaci wybranych z historii przywódców i zastanawiajà si´ nad tym, co zadecydowa∏o o ich sukcesie i skutecznoÊci.

nieƒ i anga˝ujàce szerszy kràg osób umo˝liwia
zaspokojenie wi´kszej liczby potrzeb, oferujàc
wi´cej rozwiàzaƒ.
Odpowiadanie na potrzeby stanowi racj´ bytu
wielu, jeÊli nie wszystkich, naszych organizacji.
Potrzeby sà cz´sto ró˝ne i zmienne, a zatem liderzy organizacji powinni zarówno szybko reagowaç, jak i byç proaktywni. T´ kwesti´ mo˝emy lepiej zrozumieç, pos∏ugujàc si´ poj´ciem stylu
przywództwa. Je˝eli przywództwo ma byç dynamiczne i elastyczne, lider musi byç w stanie rozpoznawaç i interpretowaç sytuacje – zadania, ze-
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spo∏y i jednostki – oraz decydowaç o tym, jak nale˝y na nie zareagowaç. RównoczeÊnie decyzje lidera tworzà sytuacje – nowe zadania, ÊciÊlej powiàzane wewn´trznie zespo∏y, lepiej rozwini´te
jednostki (bàdê sytuacje odwrotne). Sposób podejmowania tych decyzji stanowi odzwierciedlenie przyj´tego stylu przywództwa.

Szereg autorów po∏àczy∏o swoje opisy stylu przywództwa z w∏asnà interpretacjà dróg rozwoju zespo∏ów. Ich modele pomagajà oceniç, w jakim stopniu okreÊlony styl przywództwa jest odpowiedni na
okreÊlonym etapie rozwoju zespo∏u.
Poni˝szy model pozwala dostrzec wyraênie zarysowane etapy rozwoju zespo∏u. W rzeczywi-

Rys. ZO-13: Jak wybraç wzorzec
przywództwa

Rys. ZO-14: Model Êliskiego
masztu

Poni˝sze sytuacje mo˝na alternatywnie przedstawiç
w nast´pujàcy sposób:

WYKONANIE

•
•
•
•

NORMA

• Nowe cele
• Atmosfera szczeroÊci, tolerancji i gotowoÊci do wys∏uchania
innych
• G∏´bsze zwiàzki mi´dzyludzkie, zrozumienie dla wartoÊci
wyznawanych przez innych i wk∏adu,
jaki wnoszà
• Wykonywanie zadaƒ zgodnie ze zdolnoÊciami/umiej´tnoÊciami poszczególnych osób i ca∏ego zespo∏u
• Wprowadzenie w∏asnej
zespo∏owej dyscypliny
• Rozwijanie asertywnoÊci

Obszar zachowanej w∏adzy

Obszar w∏adzy dzielonej z innymi
Nakazuje

Sprzedaje

Testuje

Konsultuje

Dzieli si´

Nakazuje
Mened˝er MyÊli, planuje, decyduje
Grupa
Podporzàdkowuje si´, dostosowuje, wyra˝a
zgod´

Sprzedaje
Mened˝er Decyduje, a nast´pnie przedstawia decyzj´ zespo∏owi, aby uzyskaç jego zgod´
Grupa
Wys∏uchuje koncepcji/pomys∏ów i wyra˝a zgod´

Testuje
Mened˝er Planuje i przedstawia grupie ró˝ne rozwiàzania, a nast´pnie podejmuje decyzj´
Grupa
Przedstawia opinie o rozwiàzaniach, a nast´pnie zgadza si´ na wybrane rozwiàzanie

SZTORM

• Wyra˝anie odczuç, jakie
wzbudzajà w nas inne osoby
• EmocjonalnoÊç
• Brak ukierunkowania
• Brak poczucia bezpieczeƒstwa
• Dzia∏ania/post´powanie ludzi niezgodne z oczekiwaniami

FORMA

•
•
•
•
•
•
•

Konsultuje
Mened˝er Przedstawia grupie problemy i pyta o ewentualne rozwiàzania, a nast´pnie decyduje
Grupa
Uczestniczy w rozwa˝aniach i rozwiàzywaniu
problemów, ale nie bierze udzia∏u w podejmowaniu decyzji czy kontroli

Dzieli si´
Mened˝er Wspólnie z grupà podejmuje wszystkie decyzje
i sprawuje kontrol´
Grupa
Wspólnie sprawuje kontrol´ i staje si´ cia∏em
demokratycznym.

èród∏o: R. Tannenbaum i W.H. Schmidt, How to choose
a leadership pattern w: Harvard Business Review, maj-czerwiec 1973; prawa autorskie: President and Fellows of Harvard College 1973; wszystkie prawa zastrze˝one.

Pozytywne ukierunkowanie
KreatywnoÊç
Inicjatywa
Otwarte i szczere stosunki
mi´dzyludzkie
• Zaanga˝owanie, poczucie dumy w zespole, duch zespo∏owy
• Dojrza∏oÊç

3

Kto za kim podà˝a
S∏aba umiej´tnoÊç s∏uchania
Skrywanie uczuç
P∏ytkie stosunki mi´dzyludzkie
Brak elastycznoÊci
ÂwiadomoÊç statusu w∏asnego i innych
Dzia∏anie/post´powanie
zgodnie z tym, czego oczekujà
od nas inni
• MyÊlenie o w∏asnych
potrzebach i problemach

èród∏o: B.W. Tuckman, Developmental sequences in
small groups w: Psychological Bulletin, 1965,
tom 63, str. 384-399; prawa autorskie: American Psychological Association; przedruk za
zgodà APA.
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stoÊci etapy nie sà nigdy tak wyraênie wyodr´bnione, a zespó∏ mo˝e przez ca∏y lub pewien czas
zsuwaç si´ i wspinaç po maszcie na drodze swego rozwoju i w drodze do osiàgni´cia odpowiednich wyników pracy.
Z poni˝szego modelu wynika, ˝e w∏adz´ czy uprawnienia do podejmowania decyzji przekazuje si´
grupie stopniowo, w miar´ jak rozwija ona – zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo – kompetencje potrzebne do wykonania zadania. Grupa, która potrafi znakomicie wykonaç zadanie i ma odpowiednie
doÊwiadczenie, nie b´dzie reagowaç dobrze na nakazowy (czy autorytarny) styl przywództwa. Z kolei zespó∏, który powsta∏ dopiero niedawno – jeÊli
nawet sk∏ada si´ z bardzo kompetentnych jednostek – potrzebuje na poczàtku informacji i ukierunkowania, by móg∏ stopniowo dà˝yç do wspólnego
podejmowania decyzji.
Podobnie jak ka˝da inna rola czy funkcja w zespole
przywództwo, niezale˝nie od stylu, wymaga rozwijania kompetencji i nie chodzi tu tylko o umiej´tnoÊç dobierania odpowiedniego stylu w odpowiednim czasie. W tym miejscu nale˝y poÊwi´ciç nieco
uwagi poj´ciu delegowania czy przekazywania
uprawnieƒ, poniewa˝ tym terminem okreÊla si´ zarówno sam styl przywództwa, jak i jednà z umiej´tnoÊci majàcych zastosowanie w wielu stylach. „Delegowanie
jako
termin
okreÊlajàcy
styl
przywództwa oznacza przekazywanie cz∏onkom zespo∏u uprawnieƒ do podejmowania decyzji. Wymaga to zaufania zarówno do lidera, jak i do zespo∏u
oraz pe∏nego zrozumienia zadania i kompetencji

3

Propozycje çwiczeƒ
Pytania i çwiczenia dla uczestników szkolenia (przerabiane indywidualnie lub
w grupie):
• Uczestnicy przygotowujà dwie listy – na jednej opisujà sytuacj´ w idealnych zespo∏ach,
uwzgl´dniajàc takie aspekty funkcjonowania grupy, jak np. komunikacja, podejmowanie decyzji, zaufanie, wsparcie itp.; na
drugiej przedstawiajà typy ludzi, którzy powinni znaleêç si´ w idealnym zespole, np. lider, osoba wynajdujàca Êrodki niezb´dne
do realizacji zadania, kontroler czasu, koordynator, pracownik. Nast´pnie porównuje
si´ te listy z charakterystykami zespo∏ów,
których cz∏onkami sà uczestnicy, znajduje si´
luki i wskazuje, co si´ powtarza.
• Jakie sà, Waszym zdaniem, najwa˝niejsze
umiej´tnoÊci i cechy idealnego lidera
w Waszej organizacji?
• Kierujàc si´ modelem Êliskiego masztu
(rys. 14), wybierzecie zespó∏, któremu
przewodzicie i zastanówcie si´, na jakim
etapie rozwoju si´ znajduje. Jaki styl przywództwa jest najbardziej odpowiedni, by
zapewniç rozwój i realizacj´ zadania?

zespo∏u. Delegowanie jako umiej´tnoÊç niezale˝na
od stylu równie˝ wymaga zaufania i zrozumienia,
ale tak˝e umiej´tnoÊci decydowania, jakie zadania

Rys. ZO-15: „Najbardziej odpowiedni” wariant
Autokratyczny

Styl

Demokratyczny

Lider
Osoby, którym przewodzi
Zadanie
Kontekst

Przedruk za zgodà B600 “The Capable Manager”, The Open University, 1994 r.
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i obowiàzki powinno si´, a jakich nie powinno si´
przekazywaç.
Na zakoƒczenie tego dzia∏u warto przypomnieç, ˝e
zajmowaliÊmy si´ zespo∏ami jako dynamicznymi
i rozwijajàcymi si´ grupami oraz liderami jako dynamicznymi i elastycznymi ludêmi w tych grupach. MogliÊmy przekonaç si´ o tym, ˝e nale˝y
proporcjonalnie dzieliç uwag´ mi´dzy samo zadanie, potrzeby jednostek i potrzeby grupy stanowiàcej zespó∏.
W innej cz´Êci niniejszego pakietu rozwa˝aliÊmy
kontekst dzia∏ania organizacji – kontekst wewn´trzny, który tworzy kultura organizacji, i kontekst zewn´trzny, wyznaczony warunkami spo∏ecznymi, technicznymi, gospodarczymi, politycznymi i Êrodowiskowymi, w jakich dzia∏amy
(ang. Social, Technical, Economic, Political and
Environmental, STEPE).
Zasadnicze znaczenie w tym wszystkim ma przywództwo, a najbardziej efektywni liderzy znajdujà najbardziej odpowiednie rozwiàzanie
uwzgl´dniajàce wymogi czterech nast´pujàcych
elementów: stylu preferowanego przez lidera,
stylu preferowanego przez zespó∏, najbardziej
odpowiedniego stylu dla danego zadania i najbardziej odpowiedniego stylu dla danego kontekstu.
W kolejnym dziale omówimy te kwestie i kompetencje, które pomagajà nam zapewniç dobre funkcjonowanie zespo∏ów.
W tym celu przygotujemy zestaw narz´dzi stosowanych w zarzàdzaniu i omówimy, jak i dlaczego
mened˝erowie wybierajà okreÊlone narz´dzia.

3.2.2. Motywowanie ludzi
W rozdziale 2 omówiliÊmy poj´cie motywacji
wewn´trznej, natomiast w tym dziale zajmiemy
si´ tym, jak motywujemy innych, zw∏aszcza
w Êwietle pewnych modeli teoretycznych.
JeÊli z tych list wybierzemy jeden element,
np. pieniàdze, mo˝emy nast´pnie zastanowiç si´
nad tym, jak ten element mo˝e dzia∏aç zarówno
jako czynnik motywujàcy, jak i czynnik obni˝ajàcy motywacj´. Herzberg wystàpi∏ z tezà, ˝e pewne rzeczy mogà dawaç nam poczucie zadowolenia, ale ich brak niekoniecznie prowadzi do
niezadowolenia. I podobnie – pewne rzeczy mogà
wywo∏ywaç w nas poczucie niezadowolenia, ale
ich brak nie musi wcale oznaczaç zadowolenia,
lecz raczej brak niezadowolenia.

Propozycje çwiczeƒ
W ramach wprowadzenia do problematyki motywacji musimy zadaç nast´pujàce
pytania:
• Co sprawia Wam przyjemnoÊç i/lub satysfakcj´, a co jest nieprzyjemne i/lub powoduje Wasze niezadowolenie z pracy (p∏atnej
lub nieodp∏atnej) w Waszej organizacji?
• PomyÊlcie o innej pracy, jakà moglibyÊcie
wykonywaç w swojej organizacji lub innych organizacjach – co (jeÊli cokolwiek)
zmieni∏oby si´ na Waszej liÊcie?

Czynniki motywujàce = czynniki
zapewniajàce satysfakcj´/zadowolenie
= treÊç pracy
= opisane przez Maslowa potrzeby
wy˝szego rz´du
Czynniki higieniczne = czynniki powodujàce
niezadowolenie = warunki pracy
= opisane przez Maslowa potrzeby
ni˝szego rz´du

Propozycje çwiczeƒ
3

• Wracajàc do list, które pozycje sklasyfikowalibyÊcie jako czynniki higieniczne,
a które jako czynniki motywujàce?

Maslow przedstawi∏ swà hierarchi´ potrzeb w takiej formie jak na poni˝szym rysunku, sugerujàc, ˝e
po zaspokojeniu potrzeb na jednym poziomie cz∏owiek przechodzi do kolejnego poziomu potrzeb.
JeÊli nie sà zaspokojone potrzeby ni˝szego rz´du (1,
2 i 3), potrzeby wy˝szego rz´du nie majà znaczenia.
Kiedy zastanawiamy si´ nad ludêmi, którymi zarzàdzamy, wydaje nam si´, ˝e najpierw nale˝a∏o-

Propozycje çwiczeƒ
• Jak ja, jako mened˝er, dbam o to, by zaspokajane by∏y potrzeby wy˝szego rz´du osób, które dla mnie pracujà?
Jak dbam o ich podtrzymanie?
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by skierowaç wysi∏ki na zaspokojenie potrzeb
ni˝szego rz´du, tj. czynniki powodujàce niezadowolenie – czynniki higieniczne u Herzberga.
W naszych organizacjach, a tak˝e w wielu innych,
mówi si´ cz´sto, ˝e te potrzeby ni˝szego rz´du sà
ju˝ zaspokojone, a zadaniem mened˝era jest
skoncentrowanie si´ na takich potrzebach wy˝szego rz´du jak osiàgni´cia, uznanie, poczucie
w∏asnej wartoÊci, rozwój wewn´trzny i samorealizacja.
Czynniki motywujàce (potrzeby wy˝szego rz´du,
rozwojowe) kontrolujà jakoÊç ˝ycia zawodowego
oraz jakoÊç doÊwiadczeƒ w pracy. Cz´Êç z nich stanowi integralny element pracy, np. poczucie dokonania czegoÊ w zwiàzku z realizacjà zadania, inne
sà
natomiast efektem dobrego zarzàdzania,
np. szacunek innych i dla innych, mo˝liwoÊci rozwoju i praca stanowiàca wyzwanie.

Alderfer (w: Handy, 1990) zgrupowa∏ potrzeby
z hierarchii Maslowa w trzech dzia∏ach: potrzeby
egzystencjalne (kategoria 1 i 2 u Maslowa), potrzeby zwiàzane ze stosunkami mi´dzyludzkimi
(kategoria 3 i cz´Êç kategorii 4 u Maslowa) oraz
potrzeby rozwojowe (cz´Êç kategorii 4 i kategoria
5 u Maslowa). Stwierdzi∏ on, ˝e te potrzeby sà
chroniczne, tj. zawsze obecne, lub epizodyczne, tj.
wyst´pujàce niekiedy. Mo˝na tu znaleêç pewne
wyraêne powiàzania z modelem przywództwa
ukierunkowanego na dzia∏anie, opracowanym
przez Johna Adaira i przedstawionym w poprzednim dziale (Rys. 12) – potrzeby egzystencjalne sà
zbli˝one do potrzeb zwiàzanych z zadaniem, potrzeby zwiàzane ze stosunkami mi´dzyludzkimi
sà zbli˝one do potrzeb zwiàzanych z zespo∏em,

Propozycje çwiczeƒ
• Zastanówcie si´ nad swoim doÊwiadczeniem zwiàzanym z zarzàdzaniem innymi
ludêmi oraz sytuacjami, gdy inne osoby
zarzàdza∏y Wami. Jak skomentowalibyÊcie
te dwie teorie? Jakie dowody moglibyÊcie
sami przytoczyç na poparcie ka˝dej z nich?

Propozycje çwiczeƒ
• Zastanówcie si´ nad tym, jaki wp∏yw mo˝e mieç styl przywództwa na motywacj´
cz∏onków Waszego zespo∏u. Czy pewne
style przywództwa koncentrujà si´ na
czynnikach higienicznych, a inne na
czynnikach motywujàcych?

èród∏o: A.H. Maslow, Motivation and Personality,
1954; przedruk i kopie w postaci elektronicznej za
zgodà Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,

3

Rys. ZO-16: Potrzeby indywidualne

Samorealizacji
Rozwój ogólny
Rozwój osobowoÊci
Poczucie sukcesu
Uznania (poczucia w∏asnej wartoÊci)
Szacunek dla samego siebie Status Uznanie
Spo∏eczne
Przynale˝noÊç do grup(y)
Dzia∏ania prowadzone z innymi (spo∏ecznie) Mi∏oÊç Przyjaêƒ
Bezpieczeƒstwa
Bezpieczeƒstwo

Ochrona przed niebezpieczeƒstwami.
Fizjologiczne

G∏ód
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a potrzeby rozwojowe do potrzeb indywidualnych.
McGregor sugerowa∏ w swojej teorii X i teorii Y,
˝e style mened˝erów dzielà si´ na dwie kategorie
zgodnie z teoriami dotyczàcymi ludzkiej motywacji do pracy. Zgodnie z teorià X wi´kszoÊç ludzi
jest leniwa, niezdyscyplinowana i nie potrafi kontrolowaç swej pracy, ceni sobie bezpieczeƒstwo
i unika odpowiedzialnoÊci. A zatem ludzie potrzebujà zach´ty zewn´trznej i trzeba im mówiç, co
majà robiç.
Z kolei zgodnie z teorià Y praca jest dla wszystkich ludzi czymÊ naturalnym, wszyscy akceptujà
samodyscyplin´, ch´tnie przyjmujà na siebie odpowiedzialnoÊç i podejmujà zobowiàzania. Ludzie mogà wi´c zrealizowaç swój potencja∏ jedynie wtedy, gdy pozwala si´ im wykorzystywaç
ich inwencj´ i kreatywnoÊç.
Uwaga: na okreÊlenie grupy potrzeb spo∏ecznych
u˝ywa si´ w polskim piÊmiennictwie psychologicznym nazw´ – potrzeby przynale˝noÊci i mi∏oÊci
a czasem przynale˝noÊci i u˝ytecznoÊci 11.

3.2.3. Przekazywanie uprawnieƒ
Z wszystkimi rozwa˝anymi tu kwestiami splata si´
poj´cie przekazywania uprawnieƒ. Nawiàzujàc do
przedstawionego w poprzednim dziale modelu
Tannenbauma i Schmidta (Rys. 13), przypomnijmy, ˝e liderzy (i/lub mened˝erowie) mogà zachowywaç w∏adz´ w swoich r´kach lub przekazywaç
jà innym poprzez swój styl przewodzenia (lub zarzàdzania). Przekazywanie uprawnieƒ nie musi
wcale oznaczaç przekazywania w∏adzy przez osob´, która jà posiada, podw∏adnemu. Niektórzy myÊliciele stwierdziliby, ˝e ka˝dy ju˝ posiada w∏adz´,
a przekazujàcy uprawnienia mo˝e jedynie umo˝liwiç korzystanie z tej w∏adzy. Pracujàc, w szczególnoÊci z m∏odzie˝à, musimy zastanowiç si´, w jakich
punktach przekazujemy jej zbyt wàskie uprawnienia, w jakich nadmiernie jà obcià˝amy uprawnieniami, a gdzie ubezw∏asnowolniamy ich, nie pozwalajàc im wykazaç si´ wiedzà, umiej´tnoÊciami
czy kreatywnoÊcià.
Wróçmy znów do stwierdzenia, ˝e celem wielu naszych organizacji jest umo˝liwienie m∏odzie˝y pe∏nej
realizacji swego potencja∏u. W takim podejÊciu do
zarzàdzania pracujàcymi z nami ludêmi, które zak∏ada przekazywanie uprawnieƒ, chodzi w∏aÊnie przede
wszystkim o realizacj´ pe∏nego potencja∏u zasobów
ludzkich w organizacji.

I w koƒcu, powinniÊmy ponownie rozwa˝yç czynnik
dynamizmu. Ludzie i organizacje zmieniajà si´ podobnie jak Êrodowiska i konteksty. Ta zmiennoÊç
musi wp∏ywaç na motywacj´: poprzez doÊwiadczenia z przesz∏oÊci (wychowanie, kszta∏cenie, doÊwiadczenia w pracy i poza miejscem pracy), poprzez sytuacje, w jakich znajdujemy si´ obecnie
(w∏asny punkt widzenia jednostki i postrzeganie
punktów widzenia kolegów) oraz poprzez postrzeganie przysz∏oÊci (perspektywy w organizacji i poza
nià, w∏asne aspiracje, praca wykonywana odp∏atnie
lub nieodp∏atnie). M∏ody wolontariusz, który ma
ustabilizowanà sytuacj´ rodzinnà, dobre wykszta∏cenie i s∏yszy s∏owa zach´ty od swoich kolegów i liderów ma zupe∏nie innà motywacj´ ni˝ osoba, której
brak takiej zach´ty i która dotychczas doÊwiadcza∏a
jedynie niepowodzeƒ i odrzucenia. Obydwie osoby
mogà mieç dobrà motywacj´, ale zupe∏nie inaczej
∏àczà si´ u nich wspomniane wy˝ej czynniki higieniczne i motywujàce, a tak˝e inne jest ich êród∏o.
Wskazane przez Maslowa potrzeby najwy˝szego
rz´du koncentrujà si´ na rozwoju indywidualnym
i realizacji potencja∏u. Drogà do motywacji w ca∏ej
naszej organizacji jest podejÊcie zak∏adajàce przekazywanie uprawnieƒ, oparte na ÊwiadomoÊci istnienia kolejnych poziomów naszych potrzeb i pe∏nym zaanga˝owania dzia∏aniu na rzecz realizacji
tych kolejnych potrzeb.

3.2.4. OdpowiedzialnoÊç
W Êwiecie, w którym obowiàzki wskazuje si´
i definiuje coraz cz´Êciej za pomocà przepisów,
mened˝erowie muszà rozpatrywaç swe obowiàzki na kilku poziomach.

3

Na poziomie indywidualnym naszym zadaniem jest
zarzàdzanie obcià˝eniem pracà czy iloÊcià pracy.
Jak na ironi´, w wielu organizacjach dzia∏ajàcych
w imi´ pewnych wartoÊci przyjmuje si´ cz´sto za∏o˝enie, ˝e ka˝dy pracownik b´dzie automatycznie
bra∏ na siebie coraz wi´cej obowiàzków – wy∏àcznie
z mi∏oÊci do pracy! Z czasu, jaki poÊwi´camy na
prac´, musimy rozliczaç si´ wobec przyjació∏ i rodziny, uwzgl´dniajàc tak˝e wp∏yw, jaki ma praca na
nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. Nad tym
aspektem muszà oczywiÊcie zastanowiç si´ mened˝erowie, którzy godzà si´ na takie praktyki w pracy, nie starajàc si´ ich zwalczaç, bàdê wr´cz do nich
zach´cajà, wymagajàc coraz wi´cej od swoich pracowników.
Na kolejnym poziomie mened˝erowie muszà rozwa˝yç kwesti´ fachowoÊci – zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do swoich pracowników. Brak

11
Wersja t∏umaczenia potrzeb spo∏ecznych jako „potrzeb przynale˝noÊci i u˝ytecznoÊci” wyst´puje w niektórych poradnikach z zakresu
zarzàdzania, np. w: Tadeusz Oleksyn (1997) Praca i p∏aca w zarzàdzaniu Mi´dzynarodowa Szko∏a Mened˝erów. Warszawa [przyp. red.]
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wynagrodzenia nie usprawiedliwia nieprofesjonalnego post´powania, a zatem wymóg fachowoÊci
odnosi si´ w takiej samej mierze do wolontariuszy
i cz∏onków zarzàdu, jak do pracowników pobierajàcych wynagrodzenie. Musimy zastanowiç si´
nad takimi kwestiami jak: granice bliskoÊci w stosunkach z innymi w miejscu pracy, uprzedzenia
i dyskryminacja, zdrowie, bezpieczeƒstwo, uczciwoÊç i prawoÊç. Na poziomie organizacyjnym musimy zastanowiç si´ nad tym, jakie systemy wprowadziliÊmy w swojej organizacji, aby uchroniç
pracowników przed zarzutami o niew∏aÊciwym post´powaniu w którejkolwiek z tych dziedzin. Takie
rozwiàzania wymagajà Êrodków finansowych i innych zasobów. Chocia˝ te kwestie sà uregulowane
w wielu przepisach, o zaanga˝owaniu w te sprawy
powinny równie˝ decydowaç wartoÊci, które sà
wa˝ne w naszej organizacji.
Na jeszcze wy˝szym poziomie powinniÊmy pami´taç, ˝e ze wzgl´du na charakter europejskich organizacji m∏odzie˝owych spoczywajà na nas tak˝e obowiàzki wykraczajàce poza w∏asnà organizacj´.
Odpowiadamy przed za∏o˝ycielami tych organizacji,
a chyba przede wszystkim – wobec ludzi, dla których istniejemy. O tym, jak powa˝nie traktujemy
wszystkie swoje obowiàzki, Êwiadczyç b´dzie jakoÊç
wykonywanych us∏ug i dostarczanych informacji.

3.3. Szkolenie, rozwój
i ocena

3

3.3.1. Uczàca si´ organizacja
Wiele europejskich organizacji m∏odzie˝owych
koncentruje si´ na ca∏oÊciowym rozwoju m∏odzie˝y. Ka˝da organizacja podchodzi do tego zadania
w inny sposób i ka˝da k∏adzie w innej mierze nacisk na rozwój kadry i pracowników. Ukierunkowanie wielu naszych organizacji na realizacj´ pewnych wartoÊci zderza si´ niekiedy z trudnymi
warunkami realizacji programów przy bardzo
ograniczonych Êrodkach. Ta kolizja mo˝e zmuszaç
do przyjmowania rozwiàzaƒ kompromisowych,

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy przyglàdajà si´ swoim organizacjom w Êwietle powy˝szych zasad.
Jakie sà ich mocne i s∏abe strony? Gdzie
sà blokady i jakie sà mo˝liwoÊci?
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gdy chodzi o czas i pieniàdze na nauk´. Istnieje jednak kilka kluczowych cech organizacji, które mo˝na okreÊliç mianem uczàcych si´ organizacji.
U podstaw tego poj´cia le˝y za∏o˝enie, ˝e organizacje rozwijajà si´ dzi´ki indywidualnemu rozwojowi tych osób, które w nich pracujà. Zasadnicze
zasady dzia∏ania uczàcych si´ organizacji to:
• Kadra pracujàca odp∏atnie i wolontariusze dostrzegajà korzyÊci i doceniajà wartoÊç sta∏ego
rozwoju.
• Wszystkich pracowników – pobierajàcych wynagrodzenie i wolontariuszy – zach´ca si´ do
tego, by sami zapewniali sobie mo˝liwoÊci nauki i dbali o w∏asny rozwój.
• Struktury organizacyjne sà zarówno dostatecznie dobrze zaprojektowane, jak i doÊç elastyczne, by umo˝liwiç indywidualny rozwój.
• Stymuluje si´ klimat sprzyjajàcy uczeniu si´,
u∏atwiajàc nauk´ poprzez doÊwiadczenie i nauk´ na podstawie przekazywanych przez innych opinii oraz dopuszczajàc mo˝liwoÊç pope∏nienia b∏´dów.
• Strategi´ i polityk´ opracowuje si´ w drodze
konsultacji, a samo opracowywanie strategii
i polityki stanowi Êwiadomie ukierunkowany
proces uczenia si´.
• Poprzez efektywne planowanie bud˝etu podejmuje si´ zobowiàzania finansowe w celu
wspierania procesu uczenia si´.
Zach´cajàc do uczenia si´, zw∏aszcza m∏odych ludzi, zapominamy cz´sto, ˝e rozwój indywidualny
ma prowadziç do rozwoju organizacji. Bez jasnych
celów i misji organizacji nie mo˝na oceniç, czy in-

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy grupy zastanawiajà si´ nad
trzema zaistnia∏ymi ostatnio sytuacjami,
podczas których czegoÊ si´ nauczyli. Nast´pnie majà wyjaÊniç, w jaki sposób skorzysta z tej nauki ich organizacja, oraz opisaç proces uczenia si´ w tych sytuacjach.
• Które osoby odegra∏y w ciàgu ostatnich
trzech lat kluczowà rol´ w najwa˝niejszych
momentach ich rozwoju indywidualnego?
Co zadecydowa∏o o ich kluczowej roli?
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dywidualna nauka pomo˝e w ich realizacji, ani te˝
czy warto przeznaczaç na nià czas i pieniàdze.
Trudno by∏oby, na przyk∏ad, uzasadniç wydatkowanie pieni´dzy i czasu na kursy j´zyka hiszpaƒskiego
dla osób zatrudnionych w organizacjach, które dzia∏ajà g∏ównie na terenie Bia∏orusi!
Cz´sto jesteÊmy równie˝ sk∏onni nalegaç na udzia∏
w kursach szkoleniowych, przyjmujàc, ˝e jest to jedyny sposób uczenia si´. Termin szkolenie i rozwój
oznacza coÊ wi´cej ni˝ samo ucz´szczanie na kursy,
a s∏owa uczenie si´ u˝ywa si´ ju˝ cz´sto w znaczeniu obejmujàcym wszelkie doÊwiadczenia, które –
poprzez odpowiednie u∏atwienia – prowadzà do indywidualnego rozwoju. Jako mened˝erowie uczàcych si´ organizacji musimy byç otwarci na ró˝ne
mo˝liwoÊci, które pozwolà naszym pracownikom
rozwijaç si´, a tym samym bardziej efektywnie wykonywaç swojà prac´. Mo˝e tu chodziç zarówno
o kompetencj´, w∏àcznie z wiedzà i umiej´tnoÊciami, jak i motywacj´, wiar´ w siebie czy umiej´tnoÊç pracy w zespole. Mo˝e te˝ chodziç o sposób
patrzenia na dany problem czy samà organizacj´ –
na przyk∏ad dzi´ki wizycie w innym oddziale w∏asnej organizacji bàdê nawet innej organizacji pracownik mo˝e zupe∏nie inaczej spojrzeç na dany
problem i znaleêç przeoczone wczeÊniej rozwiàzanie. Przyk∏adami mo˝liwoÊci nauki poza kursami
szkoleniowymi sà: obserwowanie pracy /job shadowing/ (gdy zatrudniony za wynagrodzeniem pracownik lub wolontariusz sp´dza pewien czas u boku innego pracownika, dos∏ownie jako jego cieƒ
/shadow/, w swojej organizacji lub innej organizacji, aby zobaczyç, na czym polega ta praca i jak ta
osoba jà wykonuje), szkolenie w czasie pracy,
uczestnictwo w konferencjach, korzystanie z odpowiednich zestawów do nauki.
Ocenà wyników pracy zajmujemy si´ wprawdzie
w dalszej cz´Êci niniejszego dzia∏u, warto jednak
w tym miejscu odnotowaç, jak wa˝ne jest planowanie nauki w kontekÊcie regularnych przeglàdów wyników pracy oraz zapisywanie i akredytowanie nauki we wszelkich postaciach. Idealnym narz´dziem
sà tu dzienniczki indywidualnego rozwoju.
W rzeczywistoÊci jednak o wielu europejskich organizacjach m∏odzie˝owych nie mo˝na powiedzieç, ˝e sà uczàcymi si´ organizacjami. Zbyt cz´sto nie przewiduje si´ nawet wprowadzenia
nowego pracownika do samej organizacji i zbyt
cz´sto kadra pobierajàca wynagrodzenie pracuje
w du˝ej mierze w izolacji – czasem w sprzecznoÊci
z dzia∏aniami cz∏onków swego zarzàdu. W praktyce zasadniczym elementem uczàcej si´ organizacji
jest zdolnoÊç do tworzenia sieci – w swojej organizacji bàdê z innymi podobnymi organizacjami.

3.3.2. Style uczenia si´
Promujàc ide´ indywidualnego uczenia si´, powinniÊmy zwróciç uwag´ na to, ˝e ka˝dy cz∏owiek preferuje okreÊlony sposób czy styl uczenia si´. Niektórzy wolà poznaç jakieÊ zagadnienie, rozwiàzujàc
konkretny problem. Inni wolà wys∏uchaç teorii
i dokonaç pewnych uogólnieƒ, zanim zastosujà je
w konkretnej sytuacji.
W poprzednim dziale o zarzàdzaniu sobà wprowadziliÊmy poj´cie stylów uczenia si´. W tym dziale
nie musimy ju˝ powracaç do szczegó∏owych wyjaÊnieƒ, ale powinniÊmy zastanowiç si´ nad tym, jak
style uczenia si´ osób, którymi zarzàdzamy, wp∏ywajà na sposób, w jaki nimi zarzàdzamy.
Czy jako mened˝erowie optymalnie wykorzystujemy dzia∏aczy, pozwalajàc im skakaç na g∏´bokà wod´? Czy dbamy o to, by myÊliciele w naszych zespo∏ach mieli doÊç czasu na
przyswojenie i rozwa˝enie informacji, zanim zaczniemy ich naciskaç, by podj´li decyzj´? Czy
pozwalamy teoretykom krytycznie analizowaç
nasze metody i czy optymalnie wykorzystujemy
zdolnoÊç pragmatyków do przenoszenia wiedzy
zdobytej w jednej sytuacji na innà sytuacj´?
Podobne pytania warto sobie zadaç, gdy rozwa˝amy
rodzaj doÊwiadczeƒ sprzyjajàcych uczeniu si´, które szczególnie polecamy naszym podw∏adnym: Czy
styl uczenia si´ odpowiada temu, w jaki sposób wiedza czy umiej´tnoÊci sà nam przekazywane w danej
sytuacji? Jedna z zalet opisanego przez Kolba cyklu
uczenia si´ w wyniku doÊwiadczenia polega na tym,
˝e zawiera on elementy, które sà istotne dla ka˝dego
z czterech stylów uczenia si´ opisanych przez Honey’a i Mumforda. AktywiÊci lubià faz´ wykonania,
myÊlicielom ∏atwiej jest anga˝owaç si´ w faz´ oceny
czy rewizji, teoretycy uczestniczà najefektywniej
wtedy, gdy pozwoli si´ im przemyÊleç kluczowe
punkty, a pragmatycy najlepiej stosujà swój preferowany styl uczenia si´, gdy wykorzystujà w nowej
sytuacji to, czego si´ nauczyli.

3

3.3.3. Ocena pracy i przeglàd wyników
pracy
Je˝eli nasze organizacje majà stale rozwijaç si´
dzi´ki rozwojowi swych cz∏onków, potrzebujemy
mechanizmu umo˝liwiajàcego regularnà ocen´
tego procesu. Narz´dziem stosowanym przez wiele organizacji komercyjnych w ich systemach wynagradzania powiàzanego z wynikami pracy jest
ocena roczna. W ten sam sposób wykorzystuje to
narz´dzie wiele organizacji pozarzàdowych. Problem pojawia si´ wtedy, gdy taka ocena koncentruje si´ na dotychczasowych wynikach pracy,
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a nie na przysz∏ych mo˝liwoÊciach. Mniej groênie
brzmi termin przeglàd wyników pracy, a narz´dzie to pozwala zachowaç równowag´ mi´dzy tymi dwoma elementami. Dok∏adnego przemyÊlenia wymaga kwestia regularnoÊci i cz´stotliwoÊci
przeglàdów wyników pracy: sprawdzonà normà
jest pe∏ny przeglàd dokonywany raz w roku, po∏àczony z pó∏rocznym przejÊciowym przeglàdem
post´pów w kierunku uzgodnionych celów.
Niestety zarzàdy sprawiajà cz´sto zawód swoim
pracownikom i wolontariuszom, nie przeprowadzajàc takich przeglàdów wyników pracy. Je˝eli zarzàd nie ma odpowiednich kompetencji, nale˝y zorganizowaç dla jego cz∏onków szkolenie bàdê zlecaç
wykonywanie takich przeglàdów organizacji czy
osobie z zewnàtrz. Regularne przeglàdy wyników
pracy sà u˝ytecznym narz´dziem pozwalajàcym
sprawdziç zasadnoÊç i adekwatnoÊç zakresów obowiàzków przydzielonych pracownikom i wolontariuszom. Zakresy obowiàzków mogà równie˝ pomóc opracowaç program przeglàdów. Z kolei
przeglàdy wyników pracy pozwalajà tak˝e pokonaç
opór wobec zmian, poniewa˝ stwarzajà znakomità
okazj´ do rozwa˝enia wk∏adu ka˝dej jednostki
w rozwój organizacji na poziomie strategicznym.
Oceniajàc dotychczasowe wyniki pracy, niezale˝nie od przyczyn takiej oceny, warto wykorzystaç szereg kryteriów zapewniajàcych równe
traktowanie i akceptacj´.

3
1. Ocen´ trzeba zaplanowaç. – Ten proces wymaga dok∏adnego wyjaÊnienia oraz czasu na planowanie i przygotowania. W planie nale˝y równie˝
przewidzieç konsultacje w sprawie wyboru danych, które majà przedstawiaç wyniki pracy.
2. Wyniki pracy nale˝y mierzyç wed∏ug jakiegoÊ
punktu odniesienia. – Cele czy docelowe wyniki
nale˝y uzgodniç ju˝ na samym poczàtku okresu
obj´tego ocenà, a nast´pnie odnotowywaç wszelkie zmiany. Mierniki czy normy, na podstawie
których dokonuje si´ oceny, muszà byç jasne
i adekwatne do pracy na okreÊlonym stanowisku
– i tu znów przydatne sà zakresy obowiàzków.
W tym miejscu warto przypomnieç J.W. Humble’a, którego kojarzy si´ szczególnie z tzw. zarzàdzaniem przez cele (Management by Objectives, MBO) i który przywiàzywa∏ szczególnà
wag´ do analizy kluczowych wyników (Key Results Analysis, KRA). Krytyka jego koncepcji dotyczy∏a tego, ˝e proces wykorzystywania zakresu
obowiàzków, w którym wymienia si´ najwa˝niejsze obowiàzki, zale˝noÊci s∏u˝bowe, cele i bud˝et, jako podstawy do ustalania kluczowych wyników jest zbyt mechaniczny. Przypisywany na
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ogó∏ temu procesowi mechanizm polega∏ na tym,
˝e wyraênie preferowano cele iloÊciowe oraz ˝e
te cele nie musia∏y prowadziç do takich wyników
dzia∏alnoÊci gospodarczej, jakie zamierzano
osiàgnàç. Bioràc pod uwag´, ˝e ca∏y ten proces
by∏ powiàzany z nagrodà pieni´˝nà, mo˝na ∏atwo
zrozumieç opór wobec poddawania si´ takiej obróbce. Ten system lub jego warianty sà oczywiÊcie kuszàcym rozwiàzaniem dla du˝ych organizacji. Jego zaletami sà jednolitoÊç, obiektywnoÊç
i precyzja.
3. Opinie (informacje zwrotne) muszà byç jasne
i konstruktywne. – W ocenie stosowaç mo˝na
jedynie ustalone i uzgodnione kryteria i nale˝y
wykorzystywaç wszelkie dost´pne dane. Je˝eli
dost´pne sà dodatkowe dane, ale nie zosta∏y
one zebrane, nale˝y stworzyç takà mo˝liwoÊç.
Je˝eli pojawiajà si´ niespójnoÊci czy sprzecznoÊci, nale˝y je wyjaÊniç i rozstrzygnàç. Opiniowanie mo˝e prowadziç do g∏´bokich podzia∏ów mi´dzy ludêmi, a zatem bardzo wa˝ne
jest to, by obydwie strony zachowywa∏y si´ delikatnie i otwarcie. Najcz´Êciej w takich sytuacjach podaje si´ „hamburgera” – wierzch
i spód stanowià uwagi pozytywne, pochwa∏y
i wyrazy uznania, a w Êrodku mamy elementy
wymagajàce poprawy. Do przekazania opinii
nale˝y wybraç odpowiedni moment, a same
opinie powinny byç precyzyjne, konkretne,
trafne i ukierunkowane na przysz∏oÊç.
• åwiczenie zamieszczone na koƒcu dzia∏u o treningu przedstawia znakomità metod´ pozwalajàcà opanowaç umiej´tnoÊç wys∏uchiwania opinii o swojej opinii!
Podane ni˝ej kryteria mogà byç pomocne
w okreÊlaniu dalszych potrzeb uczenia si´.
1. Poszczególne osoby powinny byç w stanie okreÊliç
aktualny poziom swoich kompetencji oraz swoje

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy kursu opracowujà plan regularnego przeglàdu pracy. Jaki okres ma
obejmowaç przeglàd? Jakie pytania nale˝a∏oby zadaç przed przeglàdem
i w trakcie przeglàdu?
• Uczestnicy rozwa˝ajà wyniki regularnego
przeglàdu pracy. Co zrobiç, ˝eby by∏y konkretne, mierzalne, osiàgalne, realistyczne
i uj´te w pewnych ramach czasowych?
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Rys. ZO-17: Spektrum podejÊç do treningu

PodejÊcie nakazowe

PodejÊcie u∏atwiajàce

Charakterystyka

Charakterystyka

Trener wskazuje problem.

Trener wskazuje problem.

Trener decyduje o rozwiàzaniu.

Nie nakazuje.

Nakazuje.

Zadaje pytania otwarte.

Nie ma dyskusji.

Wys∏uchuje.

Rzadko wys∏uchuje.

Uczàc si´ wskazuje rozwiàzania.

W d∏u˝szej perspektywie, jest ono
obcià˝ajàce czasowo trenera.

Uczàcy si´ wie,
˝e to jego w∏asne rozwiàzanie.

Uczàcy si´ mo˝e nie kupiç tej metody.

Przydatne
– przy rozwiàzywaniu doraênych, pilnych
lub stresujàcych problemów;

Uczàcy si´ zdobywa nowe
umiej´tnoÊci, staje si´ mniejszym
obcià˝eniem, a w d∏u˝szej
perspektywie
oszcz´dza czas i pieniàdze

3

Przydatne
– w celu wyksztacenia u uczàcego si´
pewnoÊci siebie;

– je˝eli uczàcy si´ nie ma podstawowej wiedzy
– stworzenia mu mo˝liwoÊci
– w celu podniesienia jego wyników.
wykorzystania w∏asnego potencja∏u.

Trenerzy efektywni:
Dzia∏ajà w sposób elastyczny, wykorzystujàc podejÊcia z ca∏ego spektrum zale˝nie od
okolicznoÊci.
Trenerzy nieefektywni:
Majà sk∏onnoÊç do stosowania podejÊcia nakazowego niezale˝nie od okolicznoÊci.

Przedruk za zgodà Paula J.P. Hazella.
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cele d∏ugofalowe. Nale˝y ustaliç, jakich kompetencji wymaga osiàgni´cie tych celów.
2. Mo˝liwoÊci uczenia si´ powinny byç dostosowane do potrzeb w tym zakresie. Nale˝y
uwzgl´dniç preferowany styl uczenia si´ danej osoby i wybraç odpowiednie sytuacje
spoÊród jak najwi´kszej liczby mo˝liwoÊci.
3. Mened˝erowie muszà zobowiàzaç si´ do sta∏ego wsparcia. Spotkanie poÊwi´cone ocenie powinno byç postrzegane jako element ciàg∏ego
procesu, którym mened˝er jest ˝ywotnie zainteresowany. Nale˝y uzgodniç, w jaki sposób
pomo˝e si´ zainteresowanym wybraç odpowiednie mo˝liwoÊci uczenia si´, przygotowaç
si´ do nich i zrewidowaç wyniki nauki, a nast´pnie uwzgl´dniç te uzgodnienia w planie na
nadchodzàcy okres.
4. Mened˝er powinien wspólnie z pracownikami
uzgodniç sposób dokumentowania oceny wyników pracy oraz plany i zobowiàzania na przysz∏oÊç, nast´pnie uzgodnienia te nale˝y zapisaç.
Powy˝sze punkty napisano celowo w stylu formalnym, jakiego u˝ywa si´ cz´sto przy wprowadzaniu
procedur dotyczàcych przeglàdów wyników pracy
czy oceny pracy. Jednak w rzeczywistoÊci, zw∏aszcza w europejskich organizacjach m∏odzie˝owych,
korzyÊci wynikajàce z takiej procedury zale˝à
w mniejszym lub wi´kszym stopniu od jakoÊci stosunków mi´dzy pracownikami i mened˝erami niezale˝nie od tego, czy pobierajà oni wynagrodzenie,
czy te˝ pracujà ochotniczo. Otwarte i szczere stosunki oraz umiej´tnoÊç przekazywania i wys∏uchiwania opinii sprawià, ˝e regularne przeglàdy wyników pracy stanà si´ po˝ytecznym, a nawet
przyjemnym doÊwiadczeniem.

3

3.4. Trening, mentoring
i doradztwo
3.4.1. Trening
Trening to proces pomagajàcy poprawiç wyniki
pracy – ten termin naj∏atwiej nam tradycyjnie zrozumieç w odniesieniu do sportu. Ale i tu, w kontekÊcie wyników pracy, mo˝emy mówiç o wyÊcigach
czy zawodach bàdê biciu poprzednich rekordów.
Trenerem jest osoba, która umo˝liwia popraw´
wyników poprzez stosowanie wybranych podejÊç,
stylów i technik odpowiednich dla danej dyscypliny sportu, rodzaju zawodów i trenowanej osoby.
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• Zastanówcie si´ nad tym, jakie kwestie
∏atwiej by∏oby rozstrzygaç, problemy
rozwiàzywaç czy zadania wykonywaç po
odbyciu treningu przez pracowników
i wolontariuszy w Waszej organizacji.
• Zastanówcie si´, jak istotne jest to, by trener pozna∏ techniczne szczegó∏y pracy
osoby, którà si´ opiekuje. Czym ró˝ni si´
to od innych elementów przywództwa?

Trening w sporcie oznacza na ogó∏ wspó∏prac´
dwóch osób i podobnie dzieje si´ w Êwiecie pracy.
Trening mo˝e byç organizowany w nast´pstwie
przeglàdu pracy bàdê w zwiàzku z takimi innymi
sytuacjami, jak rozpocz´cie pracy w nowym miejscu czy na nowym stanowisku lub rozpocz´cie projektu. W przedstawionym wczeÊniej modelu Przywództwa ukierunkowanego na dzia∏anie (Rys. 12)
trening ma zastosowanie g∏ównie do ko∏a oznaczajàcego potrzeby jednostki. Warto tu jeszcze dodaç,
˝e równie˝ w kontekÊcie treningu kluczowym s∏owem sà stosunki mi´dzyludzkie.
Podobnie jak sprawowanie przywództwa, trening –
który najlepiej chyba okreÊliç jako jedno z wielu
narz´dzi lidera czy mened˝era – mo˝na prowadziç
w ró˝nych stylach, obejmujàcych ca∏e spektrum
od stylu nakazowego do stylu u∏atwiajàcego.
Z przedstawionego ni˝ej modelu wynika, jak
wa˝ne w procesie uczenia si´ sà stosunki z drugà
osobà. Zaufanie pozwala budowaç stosunki umo˝liwiajàce dojÊcie do okreÊlonych celów w sposób
cykliczny.

Propozycje çwiczeƒ
• Wybierzcie zaj´cie, podczas którego trener mo˝e obserwowaç wykonywanie
przez innà osob´ uczestniczàcà w kursie
przydzielonego jej zadania (np. prezentacji zagadnienia). Oszacujcie czas na
przygotowanie prezentacji, a nast´pnie
przeprowadêcie wywiad z trzecim cz∏onkiem grupy, który obserwowa∏ przebieg
wydarzeƒ (w relacji powinna byç
uwzgl´dniona opinia o sposobie przekazywania informacji zwrotnej).
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Rys. ZO-18: Wykres kawalerzysty

Trening: Proces kawalerzysty
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Przedruk za zgodà Paula J.P. Hazella.
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Zasadniczym elementem treningu jest przekazanie opinii. Trening pomaga ludziom wype∏niç luki w ich pracy, natomiast opini´ przekazuje si´
po to, ˝eby wiedzieli oni, w jakim stopniu uda∏o
si´ im te braki uzupe∏niç.
Przekazywanie opinii wymaga okreÊlonych
umiej´tnoÊci, a opinia jest zarówno wynikiem,
jak i podstawà wspomnianych wczeÊniej stosunków opartych na zaufaniu.
Lista praktycznych wskazówek dotyczàcych
przekazywania opinii:
1. Zacznijcie i zakoƒczcie pozytywnà nutà – wyobraêcie sobie, ˝e przekazujàc opini´, podajecie hamburgera: w bu∏eczce sà pozytywne
uwagi, a w mi´sie elementy do poprawy.
2. Skoncentrujcie si´ na faktach i bàdêcie przygotowani na podanie konkretnych przyk∏adów.
3. PomyÊlcie o j´zyku swego cia∏a. Jakie sygna∏y
wysy∏acie swojà postawà i poprzez kontakt
wzrokowy (lub jego brak)!

i doradztwo u˝ywa si´ cz´sto w znaczeniu mentoringu, ale mamy nadziej´, ˝e w tej cz´Êci poradnika uda nam si´ dostatecznie wyraênie wskazaç
ró˝nice pomi´dzy tymi trzema poj´ciami.

Propozycje çwiczeƒ
• Poni˝ej przedstawiono komentarz podsumowujàcy rol´ mentora. Najpierw zastanówcie si´, jak kompetentnie wykonywalibyÊcie ka˝de z zadaƒ tej roli, a nast´pnie –
która spoÊród znanych Wam obecnie osób
mog∏aby pe∏niç wobec Was rol´ mentora.
MENTORZY
Kierujà zwiàzkiem
z podopiecznym.
Zach´cajà podopiecznego.
Wychowujà podopiecznego.
Uczà podopiecznego.
Odwzajemniajà szacunek.
Odpowiadajà
na potrzeby podopiecznego.

4. Zadbajcie o to, by opinia by∏a przekazywana
jak najszybciej po zebraniu spostrze˝eƒ.
5. Stosowanie podejÊcia u∏atwiajàcego daje uczàcemu si´ czas na przygotowanie w∏asnych rozwiàzaƒ. Pomocne sà tu otwarte pytania.
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Wys∏uchiwanie opinii równie˝ wymaga umiej´tnoÊci, a chyba przede wszystkim – ch´ci uczenia
si´. Warto skorzystaç z poni˝szych wskazówek.
1. Pami´tajcie, ˝e osoba wyg∏aszajàca swojà opini´ jest po Waszej stronie. Mo˝e wiele ryzykowaç, rozmawiajàc z Wami w ten sposób.
2. PomyÊlcie o j´zyku swego cia∏a. Jakie sygna∏y
wysy∏acie swojà postawà i poprzez kontakt
wzrokowy?
3. S∏uchajcie uwa˝nie, w razie potrzeby poproÊcie
o wyjaÊnienia i nie starajcie si´ usprawiedliwiaç czy broniç, dopóki Was o to nie poproszà.

3.4.2. Mentoring
O ile trening uwa˝a si´ na ogó∏ za narz´dzie wykorzystywane przez mened˝era, o tyle terminu mentoring u˝ywa si´ w dzisiejszych czasach cz´sto,
choç nie jedynie, w odniesieniu do zwiàzku czy rodzaju stosunków powstajàcego poza uk∏adem mened˝er–podw∏adny. To poj´cie pochodzi z mitologii
greckiej – Odyseusz powierzy∏ swego syna opiece
starego przyjaciela Mentora. Terminów: trening
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We wprowadzeniu do ksià˝ki Davida Clutterbucka
„Ka˝dy potrzebuje mentora” („Everyone Needs
a Mentor”) z 1991 r. przedstawiono bardzo wiele
ró˝nych definicji. Przytoczmy kilka z nich w skrócie: „po∏àczenie ojca z kolegà pracujàcym na równorz´dnym stanowisku”, „model spe∏niania wymogów roli, trener, przewodnik i powiernik”,
„zwiàzek o charakterze opiekuƒczym, w ramach
którego mo˝e odbywaç si´ nauka i eksperyment,
mo˝na rozwijaç potencjalne umiej´tnoÊci i mierzyç wyniki pod kàtem kompetencji, a nie zakresu
przerobionego materia∏u z programu szkolenia”.
Mentoring dotyczy zatem indywidualnego rozwoju, który nie musi mieç bezpoÊredniego zwiàzku z pracà podopiecznego. Jest to coÊ w rodzaju
trwa∏ego zwiàzku, w którym podopiecznego zach´ca si´ do ciàg∏ego badania, dyskutowania, do-

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy zastanawiajà si´, jak mogliby
wykorzystaç swój zwiàzek z mentorem.
Jakie kwestie warto by, ich zdaniem,
przedyskutowaç z mentorem. Jak g∏´boko sà gotowi wejÊç w te zagadnienia?
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Êwiadczania, ponownie dyskutowania i ewentualnie wyciàgania wniosków. Równie˝ i w tej relacji
zasadnicze znaczenie ma zaufanie i uczciwoÊç
wobec drugiej osoby oraz trwa∏e zaanga˝owanie
w proces zarówno mentora, jak i podopiecznego.
Niektórzy wybierajà na mentorów osoby spoza swej
organizacji, natomiast inni wolà koleg´, poniewa˝
lepiej zna realia organizacji. W organizacjach nowych lub takich, w których dzia∏ajà wy∏àcznie m∏odzi ludzie, równie po˝yteczny mo˝e byç mentoring
prowadzony przez koleg´ z równorz´dnego stanowiska, a obopólne korzyÊci mo˝e przynieÊç uk∏ad,
w którym mentorem osoby pracujàcej odp∏atnie
jest wolontariusz bàdê cz∏onek zarzàdu.
Patrzàc na ten model, trudno znaleêç argumenty
przeciw prowadzeniu mentoringu przez osoby
z równorz´dnych stanowisk.
Powy˝szy skrótowy opis roli mentora pomo˝e nam
znaleêç mentorów dla siebie, a i odwrotnie – oceniç,
w jakim stopniu sami nadajemy si´ do tej roli. Szereg wskazówek podaje Clutterbuck. Sugeruje on,
˝ebyÊmy szukali mentorów, którzy:
1. Ju˝ skutecznie wspierali rozwój innych ludzi;
2. Naprawd´ chcà wspieraç rozwój innych ludzi
i potrafià wykorzystaç w tym celu problemy,
jakie same mieli;
3. Posiadajà wiele aktualnych umiej´tnoÊci przydatnych dla innych;
4. Dobrze znajà danà organizacj´, wiedzà, jak dzia∏a i dokàd zmierza;
5. Sà cierpliwi i umiejà nawiàzaç dobry kontakt z innymi, a równoczeÊnie potrafià pracowaç w ramach nieustrukturowanego programu;
6. Mogà poÊwi´ciç zwiàzkowi z podopiecznym dostatecznie du˝o czasu;
7. Zyskajà szacunek podopiecznego;
8. Majà w∏asnà sieç kontaktów i wp∏ywów.
Uwa˝a si´, ˝e zdrowym rozwiàzaniem jest wyraêne wyznaczenie poczàtku i koƒca relacji mentor–podopieczny, choç nierzadko takie stosunki
przekszta∏cajà si´ w wieloletnie przyjaênie. Jednak pierwotny uk∏ad oznacza przyj´cie na siebie
du˝ej odpowiedzialnoÊci, cz´sto powstaje on bowiem na ˝yczenie organizacji i w∏aÊnie jej ma ostatecznie s∏u˝yç.

Relacje mentorskie w du˝ych organizacjach komercyjnych koncentrujà si´ cz´sto wokó∏ okreÊlonych aspektów pracy bàdê dotyczà jasno zdefiniowanych przedsi´wzi´ç – co zapewne
pozwala skoncentrowaç si´ na rozwoju zawodowym. Punkt ci´˝koÊci le˝y natomiast gdzie indziej, je˝eli w zwiàzku mentora z podopiecznym
wykorzystuje si´ codzienne doÊwiadczenia wynikajàce z nacisków, jakie wyst´pujà w pracy
w organizacjach pozarzàdowych. W tym przypadku ponownie wracamy do koncepcji rozwoju
indywidualnego dla samego rozwoju – co stanowi chyba jednà z podstawowych wartoÊci naszych organizacji. Zwiàzek z mentorem mo˝e
wesprzeç nasz rozwój w tak wielu dziedzinach
˝ycia, jak to uzgodnià mentor i podopieczny.

3.4.3. Doradztwo
Doradztwo to kolejne s∏owo, którego u˝ywa si´
zamiennie z innymi i w ró˝nych kontekstach.
W tym opracowaniu przyjmujemy, ˝e oznacza
ono proces czy interakcj´, wyst´pujàcà w ró˝nego rodzaju uk∏adach, która pomaga ludziom
przemyÊleç okreÊlonà kwesti´ czy problem. Nie
zajmujemy si´ tu fachowym doradztwem, wymagajàcym szeregu specjalistycznych umiej´tnoÊci, choç opiera si´ ono na opisanych poni˝ej zasadach aktywnego s∏uchania. S∏owem klient
pos∏ugujemy si´ w takim znaczeniu, w jakim
u˝ywajà go (w j´zyku angielskim) specjaliÊci
z tej dziedziny.
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Techniki doradztwa sà wykorzystywane przez liderów, mened˝erów, trenerów, mentorów oraz
osoby pracujàce na równorz´dnych stanowiskach w bardzo ró˝nych uk∏adach.
Doradztwo dotyczy zasadniczo rozwiàzywania
problemów, a proces ten przebiega cz´sto w nast´pujàcej kolejnoÊci:
Kontrakt – Badanie – Zrozumienie –
Dzia∏anie – Rewizja
Kontrakt jest umowà mi´dzy doradcà a klientem. Musi on obejmowaç ograniczenia czasowe,
wyznaczaç granice poufnoÊci oraz oczekiwania
dotyczàce procesu.
Badanie to faza, w której kluczowà rol´ odgrywa
aktywne s∏uchanie. Has∏owo mo˝na to podsumowaç w nast´pujàcy sposób:
Zach´ciç
Zadaç pytania
PrzemyÊleç
Podsumowaç
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W fazie zrozumienia chodzi o to, by zarówno doradca, jak i klient dobrze i w pe∏ni zrozumieli omawiane kwestie. W tym procesie parafrazuje si´ wypowiedzi drugiej strony, zach´ca do konkretyzacji,
wskazuje na sprzecznoÊci i wyjaÊnia implikacje.
Dzia∏anie: jest to g∏ówna faza rozwiàzywania
problemów, w trakcie której problem mo˝na obrazowo przedstawiç za pomocà mapki czy wykresu. Mo˝na tak˝e zadawaç ró˝ne pytania zmierzajàce do rozwiàzania problemu (np. Analiza
SWOT: mocne strony, s∏abe strony, szanse i zagro˝enia), analizowaç sytuacj´ obecnà na tle sytuacji wczeÊniejszej bàdê zaczàç od celu (rozwiàzania) i posuwaç si´ wstecz.
Reasumujàc, jeÊli uzgodnicie, ˝e b´dziecie kontynuowaç sesj´ doradczà po uzgodnionej przerwie,
wprowadzicie element wspomaganego rozliczania
z podj´tych decyzji. Poza tym dzi´ki temu mo˝na
b´dzie monitorowaç na bie˝àco wspieranie klienta.
Ostrze˝enie – efekty doradztwa mogà byç ró˝ne.
Klient mo˝e czuç si´ dobrze i mieç motywacj´ do

3

60

realizacji uzgodnionych dzia∏aƒ. Mo˝e te˝ zdarzyç
si´ tak, ˝e sesje pozwolà mu jedynie lepiej zrozumieç problem, a do jego rozwiàzania potrzebna
b´dzie dalsza specjalistyczna pomoc. Jednak
w niektórych przypadkach klient mo˝e czuç si´
jeszcze bardziej zagubiony ni˝ wczeÊniej – np. gdy
wyeksponowany zosta∏ pewien istotny problem,
a nie widaç wyraênie drogi wyjÊcia.
Patrzàc na te problemy z punktu widzenia doradcy, pomoc udzielona cz∏onkowi zespo∏u czy
koledze mo˝e przynieÊç wielkà satysfakcj´, ale
problem klienta mo˝e równie˝ stanowiç dla doradcy pewne obcià˝enie. Zrozumienie klienta
mo˝e byç krokiem na drodze do w∏asnego rozwoju, ale mo˝e tak˝e oznaczaç wstrzàs i stres.
W fachowym doradztwie zasadnicze znaczenie
ma nadzór i wsparcie. Mened˝er wyst´pujàcy
w roli doradcy musi zastanowiç si´ nad tym, jakimi strukturami wsparcia dysponuje. Je˝eli nie
jesteÊcie pewni, ˝e potraficie poradziç sobie
z problemem, zwróçcie si´ o pomoc do kogoÊ
z zewnàtrz.

4. Zarzàdzanie procesami
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4.1. Wprowadzenie
W poprzednich dzia∏ach po∏o˝yliÊmy nacisk na podstawowe wartoÊci organizacji m∏odzie˝owej. Kierujàc si´ tymi wartoÊciami, nale˝y starannie rozwa˝yç
decyzje dotyczàce zarzàdzania organizacjà, w∏àcznie z samà jej strukturà. Trzeba zadbaç o to, by
wszystkie aspekty, które mogà byç zwiàzane z wartoÊciami, zosta∏y zachowane i w∏àczone do procesów wykorzystywanych w kierowaniu organizacjà.
Wyobraêmy sobie, na przyk∏ad, sytuacj´, w której
wszystkich m∏odych ludzi szkoli si´ w zakresie zarzàdzania: czy argumenty za zakupem komputerów
lub rowerów górskich mia∏yby zawsze wi´kszà wag´ ni˝ argumenty przemawiajàce za ulepszeniem
doradztwa dla m∏odzie˝y i zatrudnieniem dodatkowych pracowników? Z niektórych badaƒ przeprowadzonych wÊród firm wynika, ˝e podczas negocjacji o wydatkach firmy ludzie wyraênie sk∏aniajà si´
ku zakupowi sprz´tu, a mniej ch´tnie przeznaczajà
dodatkowe Êrodki na op∏acanie kadry czy infrastruktury. Czy osoby podejmujàce decyzje w Waszych organizacjach m∏odzie˝owych mia∏yby takie
same priorytety? Jaki wp∏yw na takie decyzje majà
wartoÊci Waszych organizacji?
Peter Drucker, który pisze na temat zarzàdzania od
pi´çdziesi´ciu lat, uwa˝a, i˝ jednym z b∏´dów stale
pope∏nianych w ostatnich dziesi´cioleciach jest za∏o˝enie, przyjmowane wprost lub poÊrednio, ˝e zarzàdzanie dotyczy wy∏àcznie zarzàdzania dzia∏alnoÊcià
gospodarczà. Osoby zatrudniane odp∏atnie lub pracujàce jako wolontariusze w organizacjach m∏odzie˝owych powinny mieç ÊwiadomoÊç tego, ˝e czasem
to sektor gospodarczy zwraca si´ do wolontariuszy
czy organizacji nie nastawionych na zysk w celu uzyskania inspiracji do w∏asnego rozwoju oraz informacji o szkoleniach w zakresie zarzàdzania.

4.2. Zarzàdzanie
organizacjà
Problematyka zarzàdzania pojawi∏a si´ w centrum zainteresowania pod koniec dziewi´tnastego wieku jako odpowiedê na sta∏y rozrost organizacji. Zagadnienia, o których wtedy debatowali
zarówno naukowcy, jak i praktycy, pozostajà aktualne do dziÊ. Wprawdzie niemiecki socjolog
Max Weber zajmowa∏ si´ w swojej pracy „Teoria
organizacji spo∏ecznej i gospodarczej” g∏ównie
uprawnieniami i w∏adzà, specjaliÊci piszàcy
o zarzàdzaniu analizowali przede wszystkim je-

go uwagi o biurokracji. Zalety i wady koncepcji
Webera zosta∏y omówione poni˝ej.
Wed∏ug Webera zadania w organizacjach przydziela si´ do ró˝nych stanowisk analogicznie do
obowiàzków przydzielanych w urz´dach, co zapewnia jasny podzia∏ pracy i wysoki stopieƒ specjalizacji. W prze∏o˝eniu na wspó∏czesny j´zyk
organizacji m∏odzie˝owej oznacza∏oby to specjalizowanie si´ w okreÊlonych dzia∏aniach. Weber
twierdzi∏by zatem, ˝e jednolitoÊç decyzji i dzia∏aƒ osiàga si´ dzi´ki formalnie ustanowionym zasadom i przepisom. Mia∏aby z tego wynikaç taka
korzyÊç, ˝e dzi´ki bezosobowej czy obiektywnej
orientacji osoby pracujàce odp∏atnie i wolontariusze traktujà ka˝dego, kim si´ zajmujà, w podobny sposób i sprawiedliwie. Organizacje m∏odzie˝owe odrzuci∏yby zapewne j´zyk, wydêwi´k
zaleceƒ, a nawet wszystkie zasady Webera, poniewa˝ proponowane przez niego wartoÊci stanowià antytez´ kultury m∏odzie˝owej. Jednak mened˝erowie organizacji m∏odzie˝owych mogà,
w swoich dzia∏aniach, uto˝samiaç si´ z niektórymi elementami tego sposobu myÊlenia.
Zatrudnienie w organizacji opiera∏o si´, wed∏ug
Webera, na kwalifikacjach technicznych i obejmowa∏o ca∏y okres ˝ycia zawodowego urz´dników. Taki uk∏ad ró˝ni si´ zasadniczo od rozwiàzaƒ
w organizacjach zatrudniajàcych wolontariuszy,
w tym sensie, ˝e umowy zawiera si´ na krótki
okres – z wyboru lub z koniecznoÊci. Ten obraz
odpowiada równie˝ w znacznie mniejszym stopniu realiom sektora komercyjnego pod koniec lat
90. i na poczàtku roku 2000 ni˝ w okresie, gdy Weber sformu∏owa∏ swojà teori´.
PodejÊciu Webera przypisuje si´ w skrócie nast´pujàce zalety:
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Specjalizacja
Hierarchia w∏adzy
System zasad
Bezosobowa czy obiektywna kultura.
Przeciwnicy sposobu myÊlenia Webera uznaliby, ˝e
zbyt du˝y nacisk k∏adzie si´ na zasady i procedury,
sugerujàc, ˝e prowadzenie dokumentacji i papierkowa robota mogà staç si´ wa˝niejsze ni˝ cele.
WskazywaliÊmy ju˝ wczeÊniej na ryzyko, ˝e w organizacji m∏odzie˝owej systemy mogà staç si´
wa˝niejsze ni˝ ludzie. Takie podejÊcie mog∏oby
równie˝ pociàgaç za sobà niebezpieczeƒstwo, ˝e
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osoby pracujàce odp∏atnie lub wolontariusze uzale˝nià si´ od statusu i symboli. Procedury mo˝na
ukrywaç przed osobami, które nie sà bezpoÊrednio
zaanga˝owane w podnoszenie w∏asnego statusu
i powi´kszania zakresu swojej w∏adzy. Ponadto, systemy mogà st∏amsiç inicjatyw´. Brak elastycznoÊci
koliduje ze zmieniajàcà si´ sytuacjà ludzi, zw∏aszcza m∏odzie˝y, ale tak˝e innych grup i organizacji.
U˝ywane wy˝ej s∏owo urz´dnicy mo˝e oznaczaç
mened˝erów, pracowników zatrudnianych odp∏atnie i wolontariuszy. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e
organizacje m∏odzie˝owe muszà zachowaç
w strukturach swoje podstawowe wartoÊci, trzeba podejmowaç takie decyzje, które nie spotkajà
si´ ze wspomnianymi wy˝ej zarzutami, a równoczeÊnie zapewnià organizacji efektywnoÊç.
Wszyscy mo˝emy pocieszaç si´ tym, ˝e – jak powszechnie wiadomo – nie ma jednej najlepszej
metody zarzàdzania, a zatem i jednej najlepszej
struktury zarzàdzania.

4.2.1. Struktura zarzàdzania
W organizacjach m∏odzie˝owych, podobnie jak
we wszystkich innych organizacjach, zarzàdzanie
odbywa si´ za poÊrednictwem procesów przebiegajàcych w pewnej strukturze. Nale˝y podkreÊliç,
˝e s∏owo struktura nie powinno byç kojarzone
wy∏àcznie ze sformalizowaniem i sztywnoÊcià.
Struktura mo˝e mieç, jak sugerowa∏ Weber, charakter formalny, tradycyjny i hierarchiczny, ale
równie dobrze mo˝na jà dostosowaç do potrzeb
kolejnych projektów. Mo˝e wi´c byç zaproponowana przez jednego uczestnika kursu zarzàdzania
dla m∏odzie˝y. JeÊli nawet b´dzie ona chaotyczna,
mo˝e okazaç si´ efektywna. Na m∏odzie˝owe
struktury operacyjne mo˝e tak˝e mieç wp∏yw
wspó∏praca w sieci. Krótko mówiàc, organizacja
m∏odzie˝owa mo˝e korzystaç z modeli powszechnie przyj´tych w firmach i urz´dach paƒstwowych albo te˝ zaprojektowaç niepowtarzalnà
struktur´, która odpowiada jej specyficznym celom krajowym lub mi´dzynarodowym. Niezale˝nie od tego, jakà wybierze si´ struktur´, nale˝y
mieç ÊwiadomoÊç, czym si´ ona charakteryzuje.

4

Ze strukturà wià˝à si´ poni˝sze najcz´Êciej stawiane (i) zasadnicze pytania:
Jaki jest cel i strategia organizacji?
Jakie zapatrywania polityczne (wewn´trzne i zewn´trzne) majà wp∏yw na jej prac´?
Jak majà byç rozdzielane ró˝ne zadania mi´dzy
poszczególne osoby?
Jaki stopieƒ specjalizacji czy koncentracji zadaƒ
jest po˝àdany bàdê konieczny?
Ile placówek nale˝y utworzyç w kraju i za granicà,
aby realizowaç polityk´ i strategi´ organizacji?
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W jakim zakresie uprawnienia decyzyjne powinno
si´ przekazaç ze szczebla centralnego do ni˝szych
poziomów zarzàdzania w du˝ych, a zw∏aszcza mi´dzynarodowych, organizacjach?
Zale˝nie od odpowiedzi na te pytania podejmuje
si´ nast´pnie odpowiednie decyzje dotyczàce
tworzenia (lub zmiany) omówionych ni˝ej struktur. Nale˝y pami´taç, ˝e granice podzia∏u mi´dzy
poszczególnymi rodzajami struktur nie sà sztywne, lecz doÊç p∏ynne. Rozwa˝my prosty podzia∏
przedstawiony poni˝ej.
1 Hierarchie wielopoziomowe opierajà si´, jak
wskazuje nazwa, na systemie wielu warstw i cz´sto formalnych podstawach ze znacznym stopniem specjalizacji, zarówno na szczeblu funkcyjnym, jak i operacyjnym. Przyjmuje si´, ˝e takie
tradycyjne struktury sà najbardziej odpowiednià
formà dla modelu armii czy modelu sugerowanego przez Webera, choç temu opisowi mogà tak˝e
odpowiadaç niektóre mi´dzynarodowe organizacje m∏odzie˝owe.
2 Hierarchie p∏askie powsta∏y niedawno w nast´pstwie zmniejszania firm w celu zwi´kszenia ich
efektywnoÊci i rentownoÊci. Czy sà to odpowiednie struktury dla Êrodowiska organizacji pozarzàdowych? Pos∏ugujàc si´ j´zykiem zwolenników
struktur formalnych, mo˝na powiedzieç, ˝e p∏askie struktury oznaczajà wi´kszy zasi´g kontroli.
Ta zasada mo˝e byç s∏uszna, bioràc pod uwag´,
˝e wykorzystuje si´ wolontariuszy. Przytacza si´
równie˝ argumenty przemawiajàce za tym, ˝e ta
struktura jest najbardziej odpowiednia dla uczenia si´ i rozwoju kadry.
3 Struktury powo∏ywane do zarzàdzania projektami sà
tworzone do wykonywania pracy w okreÊlonym
czasie, w taki sposób, by mo˝na by∏o reagowaç na
specyficzne i niekiedy krótkoterminowe potrze-

Propozycje çwiczeƒ
• Ka˝dy uczestnik rysuje schemat organizacyjny przedstawiajàcy najwa˝niejsze funkcje
wyst´pujàce w jego organizacji, a nast´pnie
porównuje si´ je ze schematami przygotowanymi przez pozosta∏ych uczestników
szkolenia
• Aby zach´ciç do porównaƒ z organizacjami
m∏odzie˝owymi, w których pracujà uczestnicy szkolenia, wykorzystajcie przedstawione
schematy organizacji, nie u˝ywajàc na poczàtku ich nazw.

Rys. ZO-19:
Struktury
zarzàdzania

Hierarchie p∏askie

Struktura sieciowa

Hierarchie wielopoziomowe

Struktura powo∏ana
do zarzàdzania projektem

Zarzàdzanie
organizacjà
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by. Oznacza to, ˝e mo˝na tworzyç zespo∏y do obs∏ugi okreÊlonych projektów, a nast´pnie je rozwiàzywaç. Wynika z tego równie˝, ˝e je˝eli hierarchia jest podporzàdkowana realizacji zadaƒ
czy osiàgni´ciu celów, poszczególne osoby mogà
nale˝eç do wi´cej ni˝ jednego zespo∏u projektowego. Czy ta zasada odpowiada∏aby wolontariuszom i op∏acanym pracownikom w trakcie realizacji skoordynowanych dzia∏aniaƒ?
4 Struktury sieciowe zawierajà pewne elementy
struktur powo∏ywanych do obs∏ugi projektów, ale
przewidujà równie˝ powiàzania z innymi organizacjami, a czasem wr´cz obejmujà inne organizacje. W takim przypadku konieczna by∏aby komunikacja w obr´bie organizacji oraz poza nià, tj.
obejmujàca tak˝e osoby i grupy, które same nale˝à
do odr´bnych organizacji. Wspó∏prac´ w ramach
sieci mi´dzy organizacjami m∏odzie˝owymi mo˝na ustanowiç formalnie lub nieformalnie, ale sieç
stanowi∏aby przynajmniej ustrukturowany system
organizacji o zbie˝nych celach i preferencjach.

4.3. Zarzàdzanie
systemami
Koncepcja systemów wyst´pujàcych w zarzàdzaniu wywodzi si´ z biologii. Zasada podejÊcia syste-

mowego opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e organizacja stanowi po∏àczony i ukierunkowany system, sk∏adajàcy si´ ze wzajemnie powiàzanych cz´Êci. Zwolennicy teorii systemów stwierdziliby, ˝e zdolnoÊç do
zarzàdzania ró˝norodnoÊcià zwi´ksza elastycznoÊç
organizacji. Systemy mogà byç zamkni´te i sztywne bàdê elastyczne i otwarte, zale˝nie od tego, czego ˝yczy sobie kierownictwo danej organizacji.
Teoria systemów ma swe êród∏o w pracach takich biologów jak Ludwig von Bertalanfy, który
w roku 1951 zaproponowa∏ termin teoria systemów. Jego koncepcje udoskonali∏ Boulding, który zaproponowa∏ dziewi´cioszczeblowà hierarchi´ systemów zale˝nie od ich z∏o˝onoÊci i etapu
rozwoju na ka˝dym szczeblu.
WÊród specjalistów zajmujàcych si´ zarzàdzaniem nie ma powszechnej zgody co do tego, gdzie
le˝y granica mi´dzy systemem i procesem.
W zwiàzku z tym dla okreÊlenia cz´Êci procesu zarzàdzania praktycy u˝ywajà takich terminów jak:
system komunikacji czy system szkolenia.
Istota terminu system polega na tym, ˝e uznajemy organizacje za z∏o˝one i dynamiczne cia∏a
spo∏eczne o wzajemnych – zarówno wewn´trznych, jak i zewn´trznych – zale˝noÊciach.
Wprawdzie koncepcje systemów mogà wydawaç
si´ abstrakcyjne, majà one dla organizacji dwoja-

Rys. ZO-20:
Model Siedmiu „S”

4

èród∏o: Laurie J. Mullins, Management and Organisational Behaviour, wyd. V, Pearson Education, Londyn,
1999, ISBN: 0-273-63552-2, str. 863.
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kà wartoÊç. PodejÊcie systemowe koncentruje
myÊlenie na organizacji jako dynamicznym holistycznym modelu oraz pozwala mened˝erom wybraç i wdra˝aç najbardziej odpowiednie procesy
w obr´bie ca∏oÊci.
Organizacje m∏odzie˝owe powinny koncentrowaç
si´ na interakcji kadry pracujàcej odp∏atnie, wolontariuszy i cz∏onków organizacji, bioràc przy
tym pod uwag´ zewn´trzne i wewn´trzne Êrodowisko, w jakim wszyscy dzia∏ajà. Rozwa˝ajàc jakiekolwiek podejÊcie systemowe, organizacja
m∏odzie˝owa wola∏aby zapewne uwzgl´dniç idee
pluralizmu, a nie podejÊcie zasadzajàce si´ na
jednolitoÊci. W tym kontekÊcie warto przytoczyç
zaproponowany przez firm´ konsultingowà
McKinsey and Co. model „Siedmiu S”, przedstawiajàcy odnoszàcà sukcesy organizacj´, w której
nacisk k∏adzie si´ na równoÊç i wzajemnà zale˝noÊç czynników przedstawionych na poni˝szym
rysunku. Czy termin „kadra” obejmowa∏by w tym
kontekÊcie zarówno wolontariuszy, jak i pracowników pobierajàcych wynagrodzenie?

4.4. Rozwój organizacji
Jak wynika z komentarza dotyczàcego zarzàdzania systemami, organizacja powinna byç dynamiczna i dostosowywaç si´ do potrzeb, których zaspokajaniu ma s∏u˝yç. Ponadto, wiele danych
wskazuje na to, ˝e w organizacjach gospodarczych
po∏o˝enie nacisku na zarzàdzanie ludêmi rzeczywiÊcie pozwala osiàgaç lepsze wyniki. Takie podejÊcie mo˝na zaakceptowaç ze wzgl´du na wartoÊci, jakimi kierujà si´ organizacje zajmujàce si´
m∏odzie˝à, ale dane oparte na szerokich badaniach nie zawsze sà dost´pne i mo˝na je zastàpiç
przekonaniami o s∏usznoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ.
Do stosowania strategii zarzàdzania ludêmi mogà
zach´ciç mened˝erów organizacji m∏odzie˝owych
opisane poni˝ej badania.
Z prac przeprowadzonych przez Malcolma Petersona i jego wspó∏pracowników na podstawie Sheffield
Effectiveness Programme wynika, ˝e istnieje wyraêny pozytywny zwiàzek mi´dzy postawami pracowników, kulturà organizacji, praktykami stosowanymi w zarzàdzaniu ludêmi i wynikami
osiàganymi przez organizacj´. Raport ten mia∏ g∏´boki wp∏yw na myÊlenie strategiczne i wiele organizacji wykorzysta∏o go do ukszta∏towania swoich
programów dzia∏aƒ w zakresie zarzàdzania ludêmi.
Badacze z Sheffield pos∏u˝yli si´ danymi z badaƒ
prowadzonych w sposób ciàg∏y przez 10 lat

(1991–2001), w ramach których analizowano Êrodowisko rynkowe, cechy organizacji i stosowane praktyki w zakresie zarzàdzania w ponad 100 firmach
produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. Ca∏oÊciowym
celem badaƒ by∏o wskazanie czynników, które majà
zasadniczy wp∏yw na efektywnoÊç dzia∏alnoÊci gospodarczej. Organizacje m∏odzie˝owe mogà zastàpiç ten termin terminem efektywnoÊç organizacji.
Badacze porównali, jak na przestrzeni lat zmienia∏
si´ w tych firmach poziom zysku i poziom wydajnoÊci. Obliczono ró˝nic´ mi´dzy tymi poziomami.
Nast´pnie przeanalizowano je pod kàtem okreÊlonych praktyk zarzàdzania. Okaza∏o si´, ˝e zadowolenie z pracy i oddanie organizacji, wsparcie nadzorujàcych, autonomia i szkolenie w niewielkim
jedynie procencie t∏umaczy∏y ró˝nice w wydajnoÊci. W zwiàzku z powy˝szym badacze przypisali 29
procent ró˝nic w wydajnoÊci na przestrzeni
trzech–czterech lat wymiarowi stosunków mi´dzyludzkich w organizacji.
Je˝eli te badania jedynie uwypukli∏y podstawowà zasad´, ˝e plany rozwoju organizacji powinny
opieraç si´ na ludziach, to spe∏ni∏y one swój cel.
To stwierdzenie mo˝e wydawaç si´ oczywiste,
ale wiemy, ˝e nierzadko w organizacjach – nawet
tych, które okreÊlajà same siebie jako skoncentrowane na ludziach – za g∏ównà podstaw´ planów rozwojowych przyjmuje si´, na przyk∏ad,
technologi´ czy uwarunkowania zewn´trzne.
W klasycznych podr´cznikach zarzàdzania zak∏ada si´ stabilnoÊç zatrudnienia i d∏ugoterminowe
kontrakty. W latach 80. i 90. wi´cej uwagi poÊwi´cono zarzàdzaniu w Êrodowisku, w którym dominujà umowy krótkoterminowe bàdê nie dajàce
gwarancji dalszego zatrudnienia. Praca na takich
warunkach jest bli˝sza sytuacji wolontariusza.
Pracownicy organizacji m∏odzie˝owych dobrze
wiedzà, co znaczà niepewne warunki zatrudnienia,
niskie p∏ace i du˝a fluktuacja kadr. Rozwiàzania
d∏ugofalowe sà z definicji nieodpowiednie, gdy
mamy do czynienia z umowami krótkoterminowymi. Wi´kszy nacisk k∏adzie si´ zatem nie na rozwój
kariery (przynajmniej w obr´bie organizacji), lecz
na to, by sama praca by∏a interesujàca.

4

Ponadto, kierowanie organizacjà przez zarzàd z∏o˝ony z wolontariuszy, którzy mogà mieç ró˝nà motywacj´ do uczestnictwa, wymaga specyficznego
podejÊcia do zarzàdzania. Wprawdzie naszkicowane poni˝ej zasady mogà stanowiç przydatne wskazówki, lecz podj´cie konkretnych dzia∏aƒ jest uwarunkowane indywidualnymi potrzebami i jest
powiàzane ze specyfikà danego zarzàdu.
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Rozwój organizacji wià˝e si´ ze Êrednio– i d∏ugookresowymi strategiami, które majà zagwarantowaç:
– rozwiàzywanie problemów w uzgodnionych
terminach,
– zmiany strukturalne, jakich wymaga realizacja
zmienionych lub dodatkowych za∏o˝eƒ polityki,
– optymalizacj´ komunikacji wewnàtrz organizacji oraz ze Êrodowiskiem zewn´trznym w celu promowania efektywnoÊci i unikni´cia dysonansów.
WÊród procesów zarzàdzania, które mo˝na wykorzystaç, aby zapewniç po˝àdanà popraw´ wyników dzia∏alnoÊci, na uwag´ organizacji m∏odzie˝owych zas∏ugujà procesy omówione ni˝ej.
• Tworzenie kó∏ jakoÊci, których zadaniem jest
badanie wszystkich elementów organizacji
oraz Êwiadczonych us∏ug z myÊlà o ulepszeniach. Istotà takich grup jest to, ˝e powinny
one byç ca∏kowicie pozbawione poczucia hierarchii czy w∏adzy. Uporzàdkowana i logiczna
analiza ma mniejsze znaczenie ni˝ zapa∏ do
ulepszania.
• Zasi´ganie opinii kadry pracujàcej odp∏atnie,
wolontariuszy i u˝ytkowników Êwiadczonych
us∏ug – w formie ustrukturowanej lub cz´Êciowo ustrukturowanej. Sprawdzonà technikà sà
zarówno ankiety, jak i wywiady zawierajàce
standardowe pytania.
• Organizowanie zebraƒ, aby upewniç si´, czy
rozwój jednostek i grup jest zgodny z potrzebami organizacji. Nale˝y przewidzieç, ˝e pojawi
si´ kwestia potrzeb organizacji i ich zgodnoÊci
– bàdê konfliktu – z potrzebami w∏asnego rozwoju, jakie postrzegajà poszczególni wolontariusze, i rozwiàzywaç zwiàzane z tym problemy na etapach planowania i wdra˝ania.

4.5. Podejmowanie decyzji
i opracowywanie
polityki

4

Podejmowanie decyzji i opracowywanie polityki
obejmuje wiele z∏o˝onych kwestii. Je˝eli k∏adziemy nacisk na proces zarzàdzania, czynnikiem
pierwszorz´dnym jest struktura organizacji. W du˝ych organizacjach istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e
podejmowanie decyzji b´dzie procesem przebiegajàcym w oddali.
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Tym, którzy pozostajà w pewnym oddaleniu,
grozi alienacja niezale˝nie od tego, czy chodzi
o odleg∏oÊç geograficznà, czy te˝ oddalenie wynikajàce ze struktury organizacji. Ponadto, poni˝sze uwagi nale˝y powiàzaç w szczególnoÊci
z uwagami przedstawionymi w dziale 3 dotyczàcym zarzàdzania ludêmi i kwestii przywództwa.
Decyzji nie podejmuje si´ w pró˝ni. Silny wp∏yw
wywierajà na nie nast´pujàce czynniki:
– dotychczasowe zbiorowe doÊwiadczenie organizacji,
– aktualne, postrzegane lub rzeczywiste, problemy organizacji,
– osobowoÊç decydentów,
– przekonanie, ˝e organizacja jest, jak opisano
wy˝ej, cz´Êcià systemu – sztywnego lub elastycznego.
Skutki ka˝dej decyzji trzeba rozwa˝yç pod kàtem:
– czasu przewidzianego na wprowadzenie po˝àdanej zmiany lub wdro˝enie planu dzia∏aƒ
z uwzgl´dnieniem morale zaanga˝owanej kadry,
– wszystkich zainteresowanych grup – w przypadku organizacji m∏odzie˝owej.
Przywo∏ywany cz´sto obraz pot´˝nego cz∏owieka
(zwykle m´˝czyzny) siedzàcego w odosobnieniu
za swoim biurkiem i decydujàcego o losach ca∏ej
organizacji odbiega daleko od rzeczywistoÊci. Podejmujàc decyzj´ o decyzji warto uwzgl´dniç nast´pujàce niezwykle istotne pytania:
Jak wielka przepaÊç dzieli stan obecny od po˝àdanego stanu rzeczy?
Jakie priorytety decydujà o tym, ˝e wybieramy
kwesti´ A, a nie kwesti´ B?
Czy ∏atwo podjàç t´ decyzj´? Bàdê inaczej – czy
ten problem jest ∏atwy do rozwiàzania?
Ile czasu up∏ynie od podj´cia decyzji do jej
wprowadzenia w ˝ycie?
Czy problem móg∏by rozwiàzaç si´ sam z up∏ywem czasu?
¸àczàc koncepcj´ procesów zarzàdzania z podejmowaniem decyzji, warto uwzgl´dniç podzia∏ na
nast´pujàce dwa podejÊcia:
Pierwsze, to ustanowienie metody czy mechanizmu s∏u˝àcego do podejmowania rutynowych
czy przewidywalnych decyzji.
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Rys. ZO-21: Podejmowanie decyzji

èród∏o: J.A.F. Stoner, R.E. Freeman i D.R. Gilbert, Management, wyd. VI, Pearson Education Ltd.,
Londyn, 1995,str. 250.

Drugie, to rozwa˝enie podejmowania decyzji
w kwestiach nietypowych.
Te dwa odmienne rodzaje decyzji mo˝na te˝
okreÊliç jako decyzje programowane i nieprogramowane. Jedna z metod standardowego po-

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy zapisujà decyzje lub rodzaje
decyzji, jakie podejmujà oraz okreÊlajà,
czy ich decyzje majà charakter rutynowy
lub doraêny.
• Nast´pnie sprawdza si´, w jaki sposób
postrzegajà oni formalne uprawnienia
do podejmowania decyzji. Czy, zdaniem
uczestników, istnieje w ich organizacji
proces s∏u˝àcy indywidualnemu i kolektywnemu podejmowaniu decyzji?
• Uczestnicy przedstawiajà w formie pisemnej (jednym zdaniem) decyzj´, która
ma zostaç podj´ta, a nast´pnie wykorzystujà do jej podj´cia pytania z modelu na
rys. ZO-21.

dejmowania decyzji wià˝e si´ z przeprowadzaniem konsultacji w obr´bie struktury organizacji i rozwa˝aniem reakcji na poprzednie decyzje. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e niekiedy –
pomimo wprowadzenia takiego procesu konsultacji – niektóre osoby mogà uwa˝aç, i˝ nie majà
w ramach tych konsultacji dostatecznej swobody. Proces mo˝e obejmowaç przedstawianie zaleceƒ czy wskazówek dotyczàcych podejmowanej decyzji na szczeblu indywidualnym,
szczeblu zespo∏u lub jednostki. Jednostka mo˝e
w tym kontekÊcie oznaczaç lokalnà organizacj´
m∏odzie˝owà.
Podejmowanie decyzji przebiega dla mened˝erów organizacji wzd∏u˝ pewnego kontinuum – od
pewnoÊci poprzez ryzyko do niepewnoÊci i od
wysokiego do niskiego stopnia kontroli. Podejmujàc decyzje w sprawach nietypowych, mened˝erowie muszà oceniç ryzyko zwiàzane z ich
skutkami. Wàtpliwe wydaje si´ to, by mo˝na by∏o
wskazaç konkretny mechanizm s∏u˝àcy podejmowaniu decyzji w nag∏ych wypadkach. Czasem
decyzj´ trzeba podjàç natychmiast, na miejscu
i bez konsultacji z pracownikami ró˝nych dzia∏ów struktury, a konsekwencje takiej decyzji
mo˝na oceniaç wy∏àcznie retrospektywnie. Ten
trudny aspekt podejmowania decyzji nale˝y mieç

4
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na uwadze i uwzgl´dniaç w szkoleniu mened˝erów. Proces wprowadzany w celu zapewnienia
optymalnej efektywnoÊci podejmowania decyzji

zale˝y od tego, czy koncentrujem wszystkie
uprawnienia na sobie, czydelegujemy ich cz´Êç
na inne osoby pracujàce w naszej organizacji.

Rys. ZO-22: Sieci komunikacji

Gwiazda

Ko∏o

¸aƒcuchy

Wielokana∏owa

W kszta∏cie litery Y

ZADANIA PROSTE
Sieci
scentralizowane
(np. gwiazda)

Informacje p∏ynà
do osoby
zajmujàcej
centralnà pozycj´

Osoba
zajmujàca
centralnà pozycj´
mo˝e sama
wykonaç zadanie

Dobre
wyniki

Sieci scentralizowane
sà lepszym rozwiàzaniem
w przypadku
prostych zadaƒ.

Sieci
zdecentralizowane
(np. wielokana∏owa)

Informacje
przep∏ywajà
po ca∏ej sieci

˚adna osoba
nie posiada
wszystkich
niezb´dnych
informacji

Informacje p∏ynà

Ososba
zajmujàca
centralnà pozycj´
ma wiele
informacji

S∏abe
wyniki

ZADANIA Z¸O˚ONE
Sieci
scentralizowane
(np. gwiazda)

4

do osoby
zajmujàcej
centralnà pozycj´

S∏abe
wyniki

Dobre
wyniki

Sieci
zdecentralizowane
(np. wielokana∏owa)

Informacje
przep∏ywajà
po ca∏ej sieci

˚adna osoba
nie ma wielu
informacji

Sieci zdecentralizowane
sà lepszym rozwiàzaniem
w przypadku
z∏o˝onych zadaƒ.

èród∏o: Laurie J. Mullins Management and Organisational Behaviour, wyd. V Pearson Education, Londyn, 1999 ISBN: 0-27363552-2, str. 489-490.
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Z procesem zarzàdzania wià˝e si´ wiele modeli
komunikacji. Cz´Êç z nich koncentruje si´ wokó∏
koncepcji nadawcy czy êród∏a, kodowania, przekazywania informacji do ni˝szych szczebli lub poprzez kana∏, dekodowania i odbiorcy. Pos∏ugujàc
si´ analogià sygna∏ów radiowych, autorzy tych
modeli mówià dalej o zwrotnym przekazie do
nadawcy, który w tej sytuacji staje si´ odbiorcà.

Rys. ZO-23
Planowanie

Kontrolowanie

Organizowanie

Przewodzenie

4.6. Komunikacja
i informacja
O organizacjach mówi si´ cz´sto, ˝e dysponujà kana∏ami komunikacji, a w zwiàzku z tym mo˝na automatycznie zak∏adaç, ˝e kana∏y te stanowià one integralnà cz´Êç struktury zarzàdzania w organizacji.
Komunikacja z definicji obejmuje przekazywanie informacji. Znaczenie komunikacji w procesie zarzàdzania podkreÊla∏ Henry Mintzberg,
opisujàc nast´pujàce role:
Role interpersonalne – majà miejsce wtedy, gdy
mened˝erowie dzia∏ajà jako liderzy swych cz´Êci
organizacji. Mintzberg nawiàzuje tu do badaƒ,
z których wynika, ˝e mened˝erowie sp´dzajà oko∏o
45% czasu ze swymi wspó∏pracownikami, 45%
z ludêmi spoza swych jednostek czy organizacji,
a 10% ze swymi prze∏o˝onymi. Czy tak samo wyglàda sytuacja w lokalnych organizacjach m∏odzie˝owych, organizacjach o zasi´gu krajowym i organizacjach mi´dzynarodowych?
Role nieformalne – wyst´pujà wtedy, gdy, jak twierdzi autor, mened˝erowie zasi´gajà w dowolnych
grupach bàdê u dowolnych osób takich informacji,
które mogà byç istotne dla ich pracy. W ramach wymiany informacji mened˝er równoczeÊnie rozpowszechnia je zarówno w obr´bie swej organizacji,
jak i poza nià. Uwzgl´dnia si´ tu równie˝ metody
i techniki komunikacji.
Role decyzyjne – mamy z nimi do czynienia, gdy
mened˝er wdra˝a nowe plany, rozdziela Êrodki
i prezentuje przes∏anki podj´tych decyzji innym
osobom w organizacji i poza nià.

Odwo∏ujàc si´ do mechanizmu dzia∏ania sygna∏ów radiowych, niektórzy autorzy u˝ywajà terminu szum, który ma oznaczaç pewnego rodzaju
zniekszta∏cenie przekazu w komunikacji mi´dzy
odbiorcà i nadawcà. S∏owo szum mo˝e w sposób
eufemistyczny okreÊlaç percepcj´ odbiorcy lub
nadawcy – chodzi mianowicie o to, ˝e na etapy kodowania i dekodowania wp∏ywajà takie czynniki
jak hierarchia, pog∏oski, niespójna polityka bàdê –
co ma g∏´bsze pod∏o˝e – brak wyraênego procesu
zarzàdzania s∏u˝àcego przekazywaniu informacji,
a nawet zam´t w opisanym wy˝ej cyklu.
Na rysunku ZO–22 przedstawiono dwie sieci komunikacji i oceniono je w odniesieniu do zadaƒ
prostych i z∏o˝onych. Najbardziej scentralizowana
jest sieç gwiazdy, którà proponuje si´ do prostych
zadaƒ i problemów. Najbardziej zdecentralizowana jest sieç okr´gu (ko∏a), w której majà miejsce:
znikoma kontrola i ograniczone mo˝liwoÊci liderów, jeÊli chodzi o przewidywanie posuni´ç. Niektórzy twierdzà, ˝e sieç ko∏owa u∏atwia przeprowadzanie zmian i jest odpowiednia do
rozwiàzywania z∏o˝onych problemów.
Zdecentralizowana jest równie˝ sieç wielokana∏owa, która zak∏ada pe∏nà mo˝liwoÊç dyskusji
i uczestnictwo. Pod presjà, mo˝e ona przekszta∏ciç si´ w sieç gwiazdy.
Sieç w kszta∏cie litery Y i sieç ∏aƒcuchowa mogà
nadawaç si´ do rozwiàzywania prostych problemów przy ograniczonych interakcjach w grupie.
Z badaƒ wynika, ˝e poziom zadowolenia w takich
grupach waha si´ od niskiego do Êredniego.

4

4.7. Wiedza i uczenie si´
Komunikacja jest nierozerwalnie zwiàzana z wiedzà i informacjami. We wspó∏czesnym Êwiecie
biznesu zale˝noÊci mi´dzy wiedzà, w∏adzà a przewagà konkurencyjnà sà przedmiotem analiz i debat. W zwiàzku z tym, ˝e organizacjom m∏odzie˝owym nie zale˝y na przewadze konkurencyjnej,
problematyka komunikacji zostanie omówiona
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w kontekÊcie koncepcji uczàcej si´ organizacji.
W niniejszym dziale oraz dziale 4 pt. Uczàce si´
organizacje uwzgl´dniono te zagadnienia celowo,
ze wzgl´du na znaczenie procesu uczenia si´
w kulturze nastawionej na m∏odzie˝. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e sposób prezentacji i analizy tej
problematyki wià˝e si´ z kwestià zarzàdzania innymi ludêmi przedstawionà w poprzednim dziale
oraz procesem omówionym w niniejszym dziale.

to stwierdzenie nale˝a∏oby prze∏o˝yç na j´zyk kultury organizacji m∏odzie˝owych? Czy powinny one
zaprojektowaç taki proces zarzàdzania, który zapewnia sta∏à wymian´ wiedzy, a jeÊli tak – w jakim
celu? Czy mo˝na za∏o˝yç, ˝e wymiana wiedzy i przekazywanie umiej´tnoÊci zawsze odbywa si´ w atmosferze wspó∏pracy? Czy przekazywanie i wymiana wiedzy b´dzie prowadziç do podniesienia
kompetencji jednostek i zespo∏ów w organizacji?

Uczàca si´ organizacja

Peter Senge (1990) definiuje uczàcà si´ organizacj´ jako „organizacj´, która stale rozwija swà
zdolnoÊç do tworzenia w∏asnej przysz∏oÊci. Takiej organizacji nie zadowoli samo przetrwanie.
Uczenie si´ w celu przetrwania czy, jak to si´
cz´sto okreÊla, uczenie si´ adaptacyjne, jest
wa˝ne, a nawet konieczne. Ale uczàca si´ organizacja musi ∏àczyç uczenie si´ adaptacyjne
z uczeniem si´ generatywnym – uczeniem si´
zwi´kszajàcym naszà zdolnoÊç do tworzenia”.

Zak∏ady pracy dopiero stosunkowo niedawno zainteresowa∏y si´ optymalnymi Êrodkami rozpowszechniania informacji i wiedzy w obr´bie organizacji. Jednym z pierwszych promotorów
tych zgadnieƒ by∏a firma Shell.
Grupa konsultingowa David Skyrme Associates
z siedzibà w Wielkiej Brytanii zaproponowa∏a
nast´pujàcà definicj´ uczàcej si´ organizacji, jakà uzna∏a za przydatnà dla mened˝erów:
Uczàce si´ organizacje to organizacje majàce
systemy, mechanizmy i procesy, które wykorzystuje si´ w celu sta∏ego rozwijania umiej´tnoÊci
ludzi pracujàcych dla nich lub z nimi oraz w celu
realizacji trwa∏ych celów z myÊlà o danej organizacji oraz spo∏ecznoÊciach, których sà cz´Êcià.
Cele, dla których promuje si´ tego rodzaju uczenie si´, nale˝y rozszerzyç na ca∏e Êrodowisko spo∏eczne, w którym dzia∏a organizacja.
Wprawdzie wspomniani autorzy mogà definiowaç s∏owo spo∏ecznoÊç nieco inaczej ni˝ lider
m∏odzie˝owy, jednak sam fakt jego u˝ywania
wskazuje osobom zajmujàcym si´ rozwojem m∏odzie˝y, na co powinny dodatkowo k∏aÊç nacisk.
Autorzy powy˝szej definicji wymieniajà równie˝
istotne aspekty uczàcych si´ organizacji, takie jak:
– dostosowywanie si´ do Êrodowiska zewn´trznego;
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– sta∏e rozwijanie swojej zdolnoÊci do zmian
i zdolnoÊci adaptacyjnych;
– rozszerzanie mo˝liwoÊci kolektywnego i indywidualnego uczenia si´;
– wykorzystywanie efektów nauki do osiàgania
lepszych wyników.
Arie de Geus (w: Senge, 1990) okreÊli∏ uczenie si´
jako jedyny trwa∏y atrybut konkurencyjnoÊci. Jak
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Majàc na uwadze cel niniejszego dzia∏u poÊwi´conego procesowi i systemowi zarzàdzania, proponujemy, do przemyÊlenia, przedstawione ni˝ej opisy procesów zarzàdzania i zwiàzane z nimi procedury lub
metody. Prezentowane zasady zosta∏y zapo˝yczone
od Davida Skyrme’a i dostosowane do realiów organizacji m∏odzie˝owych. Skyrme podkreÊla rol´ kultury w organizacji, a za podstaw´ poni˝szych wskazówek przyjmuje kultur´ zak∏adajàcà wspó∏prac´
i wymian´. W zwiàzku z tym, ˝e w poprzednich dzia∏ach omówiono ju˝ poj´cie kultury wewn´trznej i zewn´trznej oraz jej implikacje, w tym miejscu nie
analizujemy dok∏adniej tych kwestii.
• Planowanie strategiczne. Do planowania mo˝na
podchodziç w sposób nowatorski czy niekonwencjonalny. Organizacje m∏odzie˝owe sà cz´sto
w tej dobrej sytuacji, ˝e mogà wypróbowaç ró˝ne
sposoby myÊlenia w tym zakresie. Nale˝y wi´c
przeznaczyç czas i inne zasoby na przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem ró˝nych
metod komunikacji, a nast´pnie zmierzyç ich
efektywnoÊç.
• Analiza Êrodowiska wewn´trznego i zewn´trznego. W ramach procesu ciàg∏ego monitorowania nale˝y zbadaç wszystkie czynniki, w∏àcznie
z takimi, które mogà na poczàtku wydawaç si´
mniej istotne dla organizacji m∏odzie˝owej, jak
np. technologia czy czynniki polityczne.
• Zarzàdzanie informacjami i wiedzà. Zastosujcie
techniki, które pozwalajà identyfikowaç, kontrolowaç, wyceniaç (pod kàtem kosztów i korzyÊci) i wykorzystywaç informacje jako rodzaj zasobów (ten proces nazywa si´ zarzàdzaniem
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zasobami informacyjnymi). Informacje mogà
pochodziç ze êróde∏ wewn´trznych, od innych
mened˝erów bàdê z tradycyjnych pisemnych
materia∏ów informacyjnych czy takich elektronicznych êróde∏ informacji, jak Internet.
• Rozwój zespo∏ów i organizacji. Mo˝na wykorzystaç specjalistów, którzy pomagajà grupom
w pracy oraz przy projektowaniu stanowisk pracy czy opracowywaniu zakresów obowiàzków
bàdê schematów organizacyjnych oraz u∏atwiajà
rozwój zespo∏ów. Celem takich dzia∏aƒ jest
utrwalenie wartoÊci, opracowanie wizji, zapewnienie spójnoÊci oraz stworzenie atmosfery wytyczania zadaƒ na wyrost, wymiany i wsparcia.
• Mierzenie wyników pracy. Opracowywanie
odpowiednich wskaêników, a wi´c takich, które tworzà zrównowa˝ony i sprawiedliwy system mierzenia wyników w organizacji m∏odzie˝owej. System pomiaru musi mieç
wydêwi´k pozytywny i zach´caç do dalszego
inwestowania w nauk´.
• Systemy nagród i pochwa∏. Wprowadzenie
procesów i systemów, które pozwalajà wynagradzaç za zdobycie nowych umiej´tnoÊci
oraz zach´cajà do pracy zespo∏owej i indywidualnego wysi∏ku. Nale˝y zadbaç o szerokie
propagowanie sukcesów, aby stymulowaç dalszy rozwój pracowników i samej organizacji.
Narz´dzia i techniki. Organizacje m∏odzie˝owe znajà z pewnoÊcià dobrze poni˝sze procesy, ale nale˝y
je powiàzaç z celem, jakim jest zach´canie do nauki.
Badanie – przeprowadzanie wywiadów, poszukiwanie informacji.
KreatywnoÊç – burze mózgów, kojarzenie idei
Zg∏´bianie sensu ró˝nych sytuacji – porzàdkowanie informacji i myÊli.
Dokonywanie wyboru – decydowanie o kierunku
dzia∏ania.
Obserwowanie wyników – rejestrowanie, obserwacja.

– s∏uchanie i obserwowanie,
– tworzenie
uk∏adów
mentor–podopieczny
i wspieranie wspó∏pracowników,
– przyj´cie podejÊcia holistycznego, co oznacza
postrzeganie zespo∏u i organizacji jako ca∏oÊci,
– podejmowanie wyzwaƒ i radzenie sobie z niepewnoÊcià.

Propozycje çwiczeƒ
• Wykorzystajcie szeÊç opisanych wy˝ej procesów (od badania do przeformu∏owania
wiedzy) jako metodologi´ (podstaw´) rozwiàzania problemu przedstawionego
przez uczestnika.

4.8. Planowanie
strategiczne
Decyzja o opracowaniu planu strategicznego wywrze istotny wp∏yw na to, w jaki sposób organizacja
b´dzie oddzia∏ywaç na spo∏eczeƒstwo. B´dzie te˝
zwiàzana z wszelkimi innymi rodzajami planowania
i powinna przek∏adaç si´ na praktyczne dzia∏ania
organizacji.

4.8.1. Dlaczego planowanie jest wa˝ne
Przynajmniej niektórzy zgadzajà si´ ze stwierdzeniem, ˝e organizacje m∏odzie˝owe odgrywajà
generalnie coraz wi´kszà rol´ w spo∏eczeƒstwie.
Nale˝y jednak dodaç, ˝e to wcale nie u∏atwia sytuacji. Przeciwnie – Êrodowisko, w którym dzia∏ajà organizacje m∏odzie˝owe, nie jest stabilne,
lecz stale ulega zmianom.

Kolektywne uczenie si´ wymaga umiej´tnoÊci
wymiany informacji oraz wiedzy i zak∏ada:

– zmienna liczba cz∏onków i/lub zmienny charakter
doÊwiadczenia wnoszonego przez cz∏onków,
– brak zasobów,
– niewielkie doÊwiadczenie w dziedzinie zarzàdzania zasobami ludzkimi,
– brak ukierunkowania dzia∏alnoÊci czy programu organizacji.

– komunikacj´, zw∏aszcza ponad granicami organizacji,

Niektóre z tych problemów wyst´pujà powszechnie w wielu organizacjach m∏odzie˝o-

Przeformu∏owanie wiedzy – w∏àczanie nowych wiadomoÊci do wzorców myÊlenia, zapami´tywanie.

4

Istotne sà tak˝e pewne wewn´trzne aspekty,
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià organizacji
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wych w Europie i wyraênie wskazujà na potrzeb´ planowania.
W zwiàzku ze wzrastajàcym znaczeniem organizacji m∏odzie˝owych, powinny one byç lepiej zarzàdzane i lepiej przygotowane do reagowania
na wyzwania spo∏eczeƒstwa. W stale zmieniajàcym si´ Êrodowisku organizacje powinny równie˝ zmieniaç si´ i dostosowywaç do sytuacji, by
móc utrzymaç swoje wp∏ywy i dalej Êwiadczyç
swe us∏ugi.

4.8.2. Czym jest planowanie strategiczne
Istniejà ró˝ne definicje planowania strategicznego.
Michael Allison i Jude Kaye podajà w swojej ksià˝ce Planowanie strategiczne dla organizacji typu
„non–profit” („Strategic planning for non profit organisations”) (1997) dwie podstawowe definicje:
„Planowanie strategiczne to narz´dzie zarzàdzania, które – jak ka˝de inne narz´dzie zarzàdzania –
jest u˝ywane po to, by pomóc organizacji lepiej wykonywaç swà prac´.” Nast´pnie podajà bardziej
wyszukanà definicj´, zawierajàcà pewne kluczowe
aspekty tego rodzaju planowania: „Planowanie
strategiczne to systematyczny proces, za pomocà
którego organizacja uzgadnia priorytety majàce zasadnicze znaczenie dla jej misji i odpowiadajàce na
potrzeby jej Êrodowiska, a równoczeÊnie zjednuje
do tych priorytetów kluczowe grupy interesów.”
W poprzednich rozdzia∏ach wyjaÊniono ju˝, jak ró˝ne procedury zarzàdzania stosowane w biznesie
mo˝na wykorzystaç w organizacjach m∏odzie˝owych. Na takiej samej zasadzie, sposoby zarzàdzania realizowane w organizacjach m∏odzie˝owych
majà tak˝e zastosowanie w biznesie. Jak wspomniano wczeÊniej, organizacje m∏odzie˝owe majà
specyficzny aspekt – swoje wartoÊci – który mo˝e
stanowiç kluczowy element odró˝niajàcy je od organizacji komercyjnych. U˝ywajàc narz´dzi zarzàdzania zapo˝yczonych z sektora komercyjnego,
w ka˝dej decyzji nale˝y uwzgl´dniaç wartoÊci organizacji. Stosujàc narz´dzia firm komercyjnych
w sektorze wolontariatu, trzeba zadbaç o to, by narz´dzia te nie podwa˝a∏y wartoÊci i zasad organizacji. W innych dzia∏ach niniejszego pakietu po∏o˝ono nacisk na wartoÊci. W tym miejscu
proponujemy dodatkowà ich definicj´: wartoÊci to
normy czy zasady, idee odzwierciedlajàce wag´ lub
znaczenie czegoÊ bàdê pewnych cech, zw∏aszcza
gdy sà one wspólne dla grupy.

4

Ka˝da organizacja, niezale˝nie od jej charakteru,
ma w∏asne odr´bne wartoÊci, ale w sektorze
niekomercyjnym sà one chyba nieco inne – a mo˝e po prostu majà innà wag´ ni˝ w sektorze ko-
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mercyjnym. Organizacje m∏odzie˝owe promujà,
przynajmniej teoretycznie, wartoÊci, które przenikajà ca∏à organizacj´, w∏àcznie z takimi ich
funkcjami, jak pozyskiwanie funduszy, komunikacja, rekrutacja kadry pracujàcej odp∏atnie
i wolontariuszy. WartoÊci organizacji m∏odzie˝owej sà na ogó∏ okreÊlane przez jej za∏o˝ycieli,
a nast´pnie przekszta∏cane i wyznawane przez innych lub kolejnych cz∏onków.
Poni˝ej podsumowano ró˝ne kroki planowania strategicznego. Jednak przed przystàpieniem do planowania organizacja powinna zastanowiç si´ nad tym,
czy jest do tego gotowa. Warto, na przyk∏ad, rozwa˝yç, co wynika z odpowiedzi na poni˝sze pytania:
– Planowanie strategiczne wymaga czasu – Czy
mamy czas? Czy chcemy go na to przeznaczyç?
– Planowanie strategiczne wymaga zasobów –
Czy dysponujemy takimi zasobami? Czy chcemy je przeznaczyç na planowanie?
– Planowanie strategiczne wymaga zaanga˝owania – Czy rozpoczynajàc ten proces, wzi´liÊmy
pod uwag´ wszystkich: wolontariuszy, zarzàd,
kadr´ pracujàcà odp∏atnie, klientów....?
– Planowanie strategiczne wymaga koordynacji –
Czy mamy odpowiednich ludzi do tego zadania?
– Opór wobec planowania – Czy wszyscy sà zwolennikami planowania strategicznego? Jak
przekonamy do tego wszystkich?

Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy analizujà na kartce konsekwencje pi´ciu wymienionych wy˝ej aspektów
i oceniajà, czy ich organizacja jest gotowa do
planowania strategicznego. Na podstawie
przeprowadzonej analizy mo˝na nast´pnie
opracowaç dokument, który zostanie przedstawiony zgromadzeniu bàdê innemu cia∏u
podejmujàcemu decyzj´.
• Je˝eli organizacja nie jest jeszcze gotowa,
uczestnicy powinni dok∏adniej zbadaç
problemy, aby mo˝na by∏o je rozwiàzaç,
a nast´pnie zajàç si´ planowaniem strategicznym.

4.8.3. Kroki w planowaniu strategicznym
Planowanie strategiczne to ciàg∏y proces, który
obejmuje m.in. takie dzia∏ania, jak zbieranie informacji, dyskusje i negocjacje, podejmowanie
decyzji i który zmierza do opracowania dokumen-
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tu nazywanego planem strategicznym. Proces jednak si´ na tym nie koƒczy. Po napisaniu planu nale˝y go wprowadziç w ˝ycie i systematycznie rewidowaç. Plan mo˝e obejmowaç okresy ró˝nej
d∏ugoÊci, ale sprawdzonym rozwiàzaniem jest
plan trzyletni. OczywiÊcie niezb´dna jest regularna ocena jego realizacji na wszystkich etapach,
a wyniki oceny nale˝y uwzgl´dniaç w procesie.
Poni˝ej przedstawiono zasadnicze kroki w tym
procesie oraz dodatkowe informacje, które u∏atwià grupie przejÊcie przez poszczególne etapy.
1. Stworzenie bazy planowania strategicznego
– Kto b´dzie uczestniczy∏?
– Jak zamierzamy to robiç?
– Co b´dzie nam potrzebne?
2. Wizja i misja: opracowanie lub rewizja
– Uzgodnienie wizji dla organizacji
– Napisanie (zrewidowanie) deklaracji przedstawiajàcej misj´
3. Ocena Êrodowiska
– Badanie mocnych i s∏abych stron
– Badanie mo˝liwoÊci i zagro˝eƒ
4. OkreÊlenie kwestii strategicznych
– Podj´cie decyzji o priorytetach
– Zapisanie zamierzeƒ i celów
– Przygotowanie bud˝etu
5. Zapisanie zamierzeƒ i celów
6. Napisanie planu strategicznego
7. Wdro˝enie planu
– OkreÊlenie, napisanie i wdro˝enie planów operacyjnych
8. Ocena
Krok 1. Stworzenie bazy planowania strategicznego
JeÊli nawet za∏o˝ymy, ˝e organizacja jest gotowa
do planowania strategicznego, warto i tak rozwa˝yç pewne istotne aspekty:
Kto b´dzie uczestniczy∏?
Na to pytanie mo˝na odpowiedzieç ró˝nie, zale˝nie
od wielkoÊci organizacji. W ma∏ej organizacji warto
przewidzieç udzia∏ ca∏ej kadry i zarzàdu oraz przedstawicieli pozosta∏ych zainteresowanych osób, ,tzw.
grup interesów (grupami interesów czy osobami zainteresowanymi sà wszyscy, którzy interesujà si´
lub powinni interesowaç si´ organizacjà, tj. pracownicy zatrudniani odp∏atnie, wolontariusze, zarzàd,

klienci, za∏o˝yciele, przywódcy spo∏ecznoÊci lokalnej, byli pracownicy i byli wolontariusze, dostawcy
itp.). W du˝ych organizacjach nie jest to wykonalne,
a wi´c dobrym rozwiàzaniem mo˝e byç powo∏anie
komitetu ds. planowania, w którym powinni oczywiÊcie znaleêç si´ przedstawiciele wszystkich grup interesów. W ka˝dym przypadku wa˝ne jest jednak, by
w grupie znalaz∏y si´ ró˝ne osoby, a zw∏aszcza dyrektor naczelny i cz∏onkowie zarzàdu. Najlepiej,
jeÊli w przygotowywaniuplanu, w taki czy inny
sposób, uczestniczy jaknajwi´cej osób z organizacji.
JeÊli plan nie b´dzie sensowny dla wszystkich, nigdy
nie b´dzie mia∏ szans powodzenia.
Jak zamierzamy to robiç?
Podany tu opis planowania strategicznego jest tylko jednym z wielu. Ró˝ni autorzy majà ró˝ne podejÊcia. Niektórzy zag∏´biajà si´ w bardziej szczegó∏owe kwestie i rozwa˝ajà wi´cej kroków ni˝
inni, bàdê po prostu inaczej je okreÊlajà. Jest to
istotne w tym sensie, ˝e tego narz´dzia nie mo˝na
u˝ywaç wed∏ug sztywnych zasad. Przeciwnie – zosta∏o ono pomyÊlane jako narz´dzie elastyczne,
dajàce dostosowaç si´ do potrzeb ró˝nych organizacji. W tym momencie nale˝y wi´c spojrzeç na
nie ca∏oÊciowo i zdecydowaç, które elementy trzeba dostosowaç do realiów organizacji.
Co jest nam potrzebne?
Planowanie strategiczne wymaga czasu i zasobów.
Nie powinno to jednak powstrzymywaç organizacji od zrobienia tego, co trzeba, aby opracowaç
plan. Nale˝y przewidzieç zaanga˝owanie kadry
i wolontariuszy oraz takie zasoby, jak pieniàdze na
spotkania, informacje itp. Konieczne jest równie˝
rozdzielenie zadaƒ mi´dzy zaanga˝owane osoby.
I w koƒcu, warto czasem, jeÊli to mo˝liwe, zaanga˝owaç konsultanta z zewnàtrz, który u∏atwi ten proces.
Krok 2. Wizja i misja: opracowanie
lub rewizja
A teraz czas na marzenia. Je˝eli planujemy, musimy wiedzieç, gdzie chcemy dotrzeç, aby plany
by∏y odpowiednio ukierunkowane. Docelowe
miejsce pozwoli nam wskazaç wizja organizacji,
którà mo˝na okreÊliç jako wspólnà wizj´ sukcesu, a w∏aÊnie dà˝enie do tego sukcesu inspiruje
i motywuje ludzi do wspólnej pracy.

4

Mo˝emy zdefiniowaç 2 rodzaje wizji:
– wizja odnoszàca si´ do organizacji wewn´trznie – w tym wypadku wyobra˝amy sobie, czym
chcemy, ˝eby organizacja by∏a;
– wizja zewn´trzna, która koncentruje si´ na
tym, jak b´dzie wyglàda∏ Êwiat, je˝eli nasza organizacja osiàgnie swój cel.
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Wizja organizacji powinna stymulowaç i inspirowaç
grup´ do maksymalnego wysi∏ku podczas wspólnej
pracy na rzecz osiàgni´cia celu organizacji.
Ten cel nazywa si´ cz´sto misjà, którà mo˝na
zdefiniowaç jako racj´ bytu organizacji (Allison
i Kaye, 1997); mo˝emy tak˝e powiedzieç, ˝e misja jest rolà organizacji w odniesieniu do wizji.
Istniejà oczywiÊcie organizacje, które opracowa∏y ju˝ jasnà deklaracj´ swej misji. JeÊli tak, warto jà w tym momencie zrewidowaç.
Napisanie takiej deklaracji jest doÊç trudnym
zadaniem i zajmie prawdopodobnie nieco czasu.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e jest ona wa˝na nie
tylko dlatego, ˝e stanowi zasadniczy element
planowania strategicznego, ale te˝ dlatego, ˝e
organizacja mo˝e wykorzystaç ten proces do
w∏àczania swoich cz∏onków w dyskusje i uzgodnienia dotyczàce racji bytu organizacji.
Istniejà oczywiÊcie ró˝ne zdania na temat tego,
co powinno znaleêç si´ w deklaracji misji. Ró˝ni
autorzy podkreÊlajà ró˝ne aspekty. Podsumowujàc te stanowiska, deklaracja misji (czasem nazywana deklaracjà celu) mo˝e obejmowaç nast´pujàce elementy:
– Co organizacja zamierza osiàgnàç
– W czym jesteÊmy dobrzy – co wyró˝nia nas od
innych organizacji
– Co robimy, dla kogo to robimy i jak to robimy
– Deklaracja powinna odzwierciedlaç wartoÊci
i specyfik´ organizacji.
Deklaracje misji powinny byç zwi´z∏e, jasne i interesujàce. Poni˝ej podajemy kilka przyk∏adowych deklaracji misji ró˝nych organizacji m∏odzie˝owych.
IFM–SIE – International Falcon Movement–Socialist Educational International – stara si´ poprzez swe organizacje cz∏onkowskie kszta∏towaç
u dzieci i m∏odzie˝y umiej´tnoÊç krytycznej oceny dzisiejszego Êwiata oraz wychowywaç dzieci
i m∏odzie˝ zgodnie z podstawowymi zasadami tolerancji, równoÊci i przyjaêni.

4

TEJO – World Organisation of Young Esperantists – dà˝y do pog∏´bienia zrozumienia mi´dzy
m∏odzie˝à ró˝nych narodowoÊci i mówiàcà ró˝nymi j´zykami poprzez promowanie mi´dzynarodowego j´zyka esperanto.
YDC – Youth for Development and Co–operation –
dà˝y do wzmocnienia struktur m∏odzie˝owych,
które wspierajà wspó∏prac´ mi´dzy m∏odymi
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ludêmi, umo˝liwiajàc im aktywne kszta∏towanie
swego aktualnego i przysz∏ego ˝ycia, a tym samym rozwój zgodny z wymogami ochrony Êrodowiska, mo˝liwy z ekonomicznego punktu widzenia i spo∏ecznie sprawiedliwy.
YEE – Youth and Environment in Europe – postawi∏a sobie za cel promowanie stylów ˝ycia
w harmonii z przyrodà, ochron´ i promowanie
w∏aÊciwego u˝ytkowania zasobów w Êwiecie, anga˝owanie wszystkich w proces podejmowania
decyzji i prowadzenie kszta∏cenia na podstawie
wy˝ej wymienionych idei.
Po napisaniu misji wszyscy zaanga˝owani w ten
proces b´dà prawdopodobnie bardziej uto˝samiaç si´ z nià, a w zwiàzku z tym b´dà silniej
zwiàzani z organizacjà. Wa˝ne jest, by misja zosta∏a opublikowana i w∏àczona w jakiÊ sposób do
konstytucji czy statutu organizacji.
Krok 3. Ocena Êrodowiska
Organizacja istnieje w Êrodowisku, które – jak
przedstawiono wczeÊniej – stale si´ zmienia. To
Êrodowisko ma wp∏yw na funkcjonowanie organizacji; organizacja przejmuje pewne elementy
ze swego Êrodowiska i stale znajduje si´ pod
wp∏ywem innych jeszcze czynników Êrodowiska.
Planowanie strategiczne wymaga systemu, który zmusza organizacj´ do reagowania na te
zmiany, co z kolei wymaga analizy Êrodowiska
zewn´trznego, a w tym takich elementów, jak:
polityka, trendy gospodarcze, dane demograficzne, kwestie prawne, zagadnienia zwiàzane z ˝yciem spo∏ecznoÊci lokalnej, rywalizacja z innymi
organizacjami, zmiana wartoÊci i potrzeb cz∏onków lub beneficjentów.
RównoczeÊnie nale˝y dobrze znaç i rozumieç wewn´trznà sytuacj´ organizacji, aby mo˝na by∏o
jak najlepiej oceniç potrzeb´ zmian. Oceniajàc
Êrodowisko wewn´trzne, nale˝y przeanalizowaç
wszystkie aspekty dzia∏alnoÊci organizacji. Zale˝nie od rodzaju organizacji uwzgl´dnia si´ tu: finanse, zarzàdzanie, cz∏onków, marketing, us∏ugi,
program i dzia∏ania.
Jednym z przydatnych narz´dzi w tym procesie
jest analiza SWOT (S – strengths /mocne strony/,
W – weaknesses /s∏abe strony/, O – opportunities
/mo˝liwoÊci/, T – threats /zagro˝enia/).
– Mocne strony: co robimy dobrze?
– S∏abe strony: co mo˝emy poprawiç?
– Mo˝liwoÊci: jakie zmiany, które zasz∏y w naszym Êrodowisku, mogà pozwoliç nam lepiej
realizowaç naszà misj´?
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– Zagro˝enia: przed jakimi zmianami w Êrodowisku musimy si´ chroniç lub do jakich musimy
si´ przygotowaç (zaczerpni´te z publikacji Allison i Kaye, 1997).
Analiza SWOT powinna pomóc nam wskazaç
mocne strony organizacji, które pozwolà wykorzystaç mo˝liwoÊci oraz s∏abe strony organizacji, które musimy wyeliminowaç bàdê nad którymi musimy popracowaç, aby nie odczuç
zagro˝eƒ. Analiz´ SWOT mo˝na przeprowadzaç
na szczeblu ca∏ej organizacji bàdê na poziomie
poszczególnych programów czy oddzia∏ów.
Krok 4. OkreÊlenie kwestii strategicznych
Po zebraniu, w poprzednich fazach, wszystkich informacji nale˝y dokonaç wyboru i ustaliç priorytety. W tym momencie trzeba niekiedy powróciç do
poprzedniej fazy i dok∏adniej zbadaç niektóre
kwestie. Ta faza mo˝e byç czasem frustrujàca, ale
wyniki przynoszà ogromnà satysfakcj´.
Bryson okreÊla kwestie strategiczne jako „podstawowe zagadnienia polityki majàce wp∏yw na
mandat organizacji, jej misj´ i wartoÊci, poziom
wydajnoÊci lub dobór dzia∏aƒ, klientów, u˝ytkowników i p∏atników, koszty, finansowanie, zarzàdzanie lub struktur´ organizacyjnà”. Po ustawieniu tych elementów w porzàdku priorytetowym
na tle misji i wizji nasz plan strategiczny zacznie
nabieraç konkretnych kszta∏tów.
W tej fazie procesu chodzenie na skróty nie jest dobrym rozwiàzaniem. Wyniki analizy SWOT mogà
pomóc nam ustaliç, jak zidentyfikowane kwestie
strategiczne wyglàdajà na tle mocnych stron, s∏abych stron, mo˝liwoÊci i zagro˝eƒ.
Ostatni krok polega na zmniejszeniu liczby
mo˝liwych rozwiàzaƒ s∏u˝àcych realizacji nadrz´dnych celów organizacji. Równie˝ i w tym
przypadku ró˝ni autorzy przedstawiajà ró˝ne zasadnicze aspekty, które nale˝y wziàç pod uwag´.
Henry Migliore i inni w swej ksià˝ce „Planowanie
strategiczne dla organizacji nie nastawionych na
zysk” („Strategic planning for not–for–profit organisations”) (1994) podajà nast´pujàcà ich list´:
– liczba osób pracujàcych odp∏atnie/wolontariuszy,
– wielkoÊç zasobów i funduszy,
– reputacja i poziom akceptacji spo∏ecznej w obszarze Êwiadczenia us∏ug,
– obs∏ugiwani klienci,
– liczba programów,
– jakoÊç programów,
– efektywnoÊç liderów,
– liczba i jakoÊç us∏ug.

Krok 5. Zapisanie zamierzeƒ i celów
Dyskusje o zamierzeniach i celach prowadzi si´
w trakcie ca∏ego procesu planowania strategicznego. W tym momencie mamy jednak na uwadze
ostatni etap.
Do tego momentu podj´ta zosta∏a ju˝ wi´kszoÊç
decyzji, a ca∏oÊciowy kierunek organizacji powinien byç jasny. Nadszed∏ czas, by uzgodniç konkretne dzia∏ania i Êrodki s∏u˝àce osiàgni´ciu
uzgodnionych efektów.
W tym miejscu przydatna jest analiza SMART – ten
skrót oznacza, ˝e cele i zamierzenia powinny byç:
– konkretne /specific/: zamierzenia i cele nale˝y
napisaç zwi´êle i jasno okreÊlaç, kiedy, jak
i gdzie stan si´ zmieni;
– mierzalne /measurable/: by na ich podstawie
mo˝na by∏o dokonaç pomiaru osiàgni´ç i przebiegu procesu;
– osiàgalne /achievable/: oznacza to, ˝e powinny
stanowiç pewnego rodzaju wyzwanie motywujàce ludzi, ale równie˝ byç wykonalne, aby
uniknàç frustracji;
– trafne dobrane i realistyczne /relevant/realistic/:
w tym wypadku chodzi o koniecznoÊç skoncentrowania si´ na priorytetach organizacji;
– uj´te w kategoriach czasowych /time–bound/:
nale˝y wyznaczyç termin osiàgni´cia celów.
DoszliÊmy obecnie do momentu anga˝owania ludzi i zasobów. Trzeba rozdzieliç Êrodki. Rozdzia∏
Êrodków jest okreÊlany w bud˝ecie – dokumencie, który odzwierciedla przyj´tà lini´ post´powania, tj. decyzj´ o tym, na co przeznaczy si´
cz´sto skàpe Êrodki oraz okreÊlenie, co organizacja powinna robiç. Bud˝et jest opracowywany na
ogó∏ przez zarzàd, a zatwierdzany przez organ
decyzyjny wy˝szego szczebla (walne zgromadzenie, kongres itp.), ale i w tym wypadku im wi´ksze jest zaanga˝owanie wszystkich grup interesów, tym g∏´bsze poczucie wspó∏autorstwa.
Krok 6. Napisanie planu strategicznego
Je˝eli czytelnik, który zdecydowa∏ si´ przystàpiç
do planowania strategicznego w swej organizacji,
zacznie lektur´ od niniejszego rozdzia∏u, zorientuje si´, ˝e nie ma tu dla niego nawet jednego
przydatnego akapitu. Pisanie planu strategicznego oznacza bowiem po prostu przelanie na papier
wyników poprzednich etapów.

4

Samo napisanie planu najlepiej chyba powierzyç
jednej osobie, natomiast innym nale˝y zapewniç
mo˝liwoÊç udzia∏u w weryfikacji tekstu. Na tym
etapie najwa˝niejsze decyzje sà ju˝ jednak podj´te, nie powinno si´ wi´c wprowadzaç wielu
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zmian, inaczej bowiem istnieje ryzyko, ˝e proces
pisania b´dzie trwa∏ w nieskoƒczonoÊç.
W zwiàzku z tym, ˝e ten dokument b´dzie wykorzystywany przez wiele ró˝nych zainteresowanych
osób, powinien byç napisany w sposób przyjazny
dla u˝ytkowników, u∏atwiajàc im zrozumienie
przedstawionych koncepcji. Gotowy dokument powinien zostaç formalnie zatwierdzony przez zarzàd
i jak najszerzej rozpowszechniony w organizacji.

Finanse mogà byç elementem procesu zarzàdzania, co jest zupe∏nie zrozumia∏e, przy czym przyj´te metodologie çwiczy si´ przez lata. Nawet
w takich Êrodowiskach, finanse mogà nie byç powszechnie uznawane za istotne zagadnienia. To,
co istotne w tym kontekÊcie, mo˝na interpretowaç ró˝nie, ale niezale˝nie od tego, jakà przyjmiemy definicj´, musi ona zak∏adaç rozumienie
i udzia∏.

Czasem cz´Êç lub wszystkie te rozdzia∏y nale˝y napisaç odr´bnie dla ka˝dego oddzia∏u oraz dla organizacji jako ca∏oÊci.

Poni˝sze informacje pomogà lepiej zrozumieç te
zagadnienia, ale nie rozwià˝à kwestii udzia∏u.
Wiele ju˝ napisano i wiele dyskutowano o problemie wspó∏autorstwa. To poj´cie odnosi si´ w takim samym stopniu do wszystkich aspektów finansowania. W zwiàzku z tym, ˝e wielu
mened˝erów nie zosta∏o specjalnie przeszkolonych w zakresie finansów, najch´tniej przekazujà
oni wszystkie zwiàzane z finansami sprawy ekspertom. Organizacje m∏odzie˝owe, podobnie jak
organizacje komercyjne, sà zobowiàzane udost´pniaç informacje finansowe tym, których dotyczà
decyzje finansowe. W procesie zarzàdzania nale˝y
przynajmniej przewidzieç mo˝liwoÊç udzia∏u mened˝era w pracach nad opracowaniem.

Plany operacyjne sà bardziej szczegó∏owe ni˝ plan
strategiczny, ale dzi´ki temu ka˝dà strategicznà
kwestià b´dziemy zajmowaç si´ w sposób skoordynowany i efektywny. Wa˝ne jest, by styl, w jakim pisze si´ plany operacyjne, by∏ spójny ze stylem planu
strategicznego. Ludzie, którzy b´dà wdra˝ali plany
operacyjne, muszà widzieç zwiàzek swych dzia∏aƒ
z misjà organizacji opisanà w planie strategicznym.
Krok 8. Ocena
W planowaniu strategicznym ocena stanowi po
prostu kolejny krok, który nie tylko zakoƒczy proces, ale – co wa˝niejsze – pozwoli w∏àczyç do planu
nowe informacje i dalej go udoskonalaç. Planowanie strategiczne staje si´ zatem ciàg∏ym procesem
prowadzàcym do rozwoju organizacji.
Ocen´ nale˝y przeprowadzaç na ró˝nych etapach:
– w trakcie opracowywania planu strategicznego
oraz
– w trakcie wdra˝ania planu.
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Nie istnieje wprawdzie standardowy wzór takiego
dokumentu, ale uwzgl´dniajàc wczeÊniej opisane
kroki, w jego strukturze mogà znaleêç si´ nast´pujàce nag∏ówki:
– Wprowadzenie
– Misja i wizja
– Historia i charakterystyka organizacji
– Kwestie strategiczne i podstawowe strategie
– Zamierzenia i cele (Allison i Kaye).

Krok 7. Wdro˝enie planu
Teraz nadszed∏ czas rozruchu. Plan strategiczny
okreÊla kierunek, harmonogram i treÊci. W celu
wdro˝enia planu musimy opracowaç dzia∏ania (lub
plany operacyjne) dotyczàce ka˝dej strategicznej
kwestii. W tym miejscu u˝ywamy terminologii
dzia∏ania: w przypadku strategii rekrutacji podj´te
zostanà decyzje dotyczàce og∏aszania informacji
o wolnym stanowisku, zakresu obowiàzków, liczby
wywiadów z kandydatami, bud˝etu przeznaczonego na rekrutacj´ itp.

4

Planowanie strategiczne zdefiniowaliÊmy jako proces i dlatego ciàg∏a bàdê kumulatywna ocena b´dzie nie tylko stanowiç cz´Êç samego planu, ale
przyczyni si´ tak˝e do zapewnienia efektywnoÊci
procesu. W tym sensie ocena nigdy nie ma charakteru ostatecznego czy sumujàcego.

Informacje finansowe przedstawia si´ w wielu
formach zale˝nie od potrzeb danej organizacji.
Mo˝emy tu mówiç zarówno o rachunkowoÊci finansowej/sprawozdawczej, jak i rachunkowoÊci
zarzàdczej. Ta terminologia pozwala wyodr´bniç
rachunkowoÊç prowadzonà dla celów prawnych
i ustawowych oraz rachunkowoÊç prowadzonà
wy∏àcznie w celu wspierania decyzji podejmowanych w ramach zarzàdzania. Pierwsza kategoria
obejmuje bilanse oraz rachunki zysków i strat,
natomiast druga kategoria mo˝e obejmowaç bud˝ety i rachunki przep∏ywów pieni´˝nych.
W ka˝dym programie szkolenia w zakresie zarzàdzania finansami powinny znaleêç si´ nast´pujàce elementy:
Bud˝ety
Bilanse
Rachunki przychodów i wydatków
Rachunki przep∏ywów pieni´˝nych
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4.9.1. Bud˝et
Bud˝et to zestawienie finansowe przedstawiajàce
przewidywany rozdzia∏ wydatków na tle przychodów bàdê szacunkowe kwoty pieni´dzy, które w danym okresie zostanà przeznaczone na okreÊlone
dzia∏ania. Podobnie jak rachunki przychodów i wy-

datków, bud˝ety mo˝na przygotowywaç na okres
dogodny dla danej organizacji . Stanowià one zestawienie czy prognoz´ przysz∏ych przychodów i wydatków – w odró˝nieniu od zestawieƒ o charakterze
historycznym. Minimalny wk∏ad mened˝era w ka˝dej organizacji m∏odzie˝owej powinien polegaç
przynajmniej na przestrzeganiu dyscypliny, gdy

Rys. ZO-24: Przyk∏adowy bud˝et organizacji pozarzàdowej
Wszystkie dane w Euro
RACHUNKI

BUD˚ET

1998

2 000

60 100
40 000
8 000
6 000
3 250
18 000

59 000
40 000
8 000
6 000
3 000
15 000

135 350

131 000

95 000

120 000

230 350

251 000

Pracownicy zatrudnieni na sta∏e i do projektów
Wolontariusze/Praktykanci w biurze

75 000
10 000

80 000
12 000

Suma – wydatki zwiàzane z kadrà

85 000

92 000

Wynajem pomieszczeƒ, ogrzewanie ...
Op∏aty pocztowo-telekomunikacyjne
Wyposa˝enie
Podró˝e pracowników
Podró˝e zarzàdu + Komunikacja
Coroczne walne zgromadzenie
Reprezentacja
Komitet finansowy
Ró˝ne

5 900
16 850
3 200
4 550
9 000
9 350
8 250
1 530
3 130

6 000
14 000
4 000
5 000
10 000
9 000
6 000
1 000
4 000

Suma – wydatki niezwiàzane z kadrà

61 780

59 000

Wydatki zwiàzane z projektami (bez kadry i innych kosztów
administracyjnych)

85 000

100 000

WYDATKI ¸ÑCZNIE

231 760

251 000

Nadwy˝ka/Deficyt (bez projektów)

-11 410

-20 000

-1 410

0

PRZYCHODY
1
2
3
4
5
6

Wk∏ad organizacji cz∏onkowskich
Grant administracyjny UE
Grant administracyjny EYF
Grant rzàdu belgijskiego
Odsetki
Darowizny/sk∏adki
Suma

7

Projekty
PRZYCHODY ¸ÑCZNIE
WYDATKI

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Nadwy˝ka/Deficyt

4
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opracowuje on bud˝et bàdê pomaga przy jego opracowaniu. Natomiast zarzàdzajàc, powinien braç
pod uwag´ ograniczenia wynikajàce z bud˝etu planu finansowego. Zwa˝ywszy na to, ˝e cz´sto nie
wiadomo skàd, w jakiej wysokoÊci i czy w ogóle
otrzymamy fundusze, bud˝ety trzeba czasem przygotowywaç na podstawie ostro˝nych prognoz (tzn.
zak∏adajàc wy˝sze koszty/ni˝sze przychody ni˝
mo˝na by sàdziç). Problem opóênieƒ w wyp∏atach
funduszy przez organizacje finansujàce, to przede
wszystkim kwestia przep∏ywów pieni´˝nych.Wydatki zwiàzane z projektem czy nawet sta∏ymi kosztami ogólnymi nale˝y czasem dostosowaç do terminów i kwot wp∏ywów. W zwiàzku z tym okresy
bud˝etowe trzeba czasem ustalaç w taki sposób, by
zapewniç maksymalnà elastycznoÊç operacji prowadzonych przez organizacj´. Organizacje m∏odzie˝owe muszà przede wszystkim byç w stanie
korygowaç bud˝et w okreÊlonym czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Skorygowany bud˝et
przedstawia si´ czasem jako prognoz´.
Na ogó∏ bud˝et opracowuje si´ dla ca∏ej organizacji, a w przypadku du˝ych struktur z jednostkami lokalnymi, w drugiej kolejnoÊci przygotowuje si´ bud˝ety na ni˝szych szczeblach.
Wprawdzie poszczególni mened˝erowie majà
niekiedy niewielki wp∏yw na ∏àcznà wysokoÊç
przychodów, nale˝y ich jednak szczególnie zach´caç do udzia∏u w sporzàdzaniu i wykonywaniu bud˝etu. Cennà formà szkolenia dla mened˝erów sà posiedzenia, podczas których omawia
si´ wyniki uzyskane w ró˝nych okresach wydatkowania Êrodków. Takie posiedzenia mogà tak˝e
stanowiç element procesu podejmowania decyzji w organizacji, choç podejmowanie decyzji dotyczy raczej sporzàdzania bud˝etu. W tym miejscu nale˝y przypomnieç, ˝e po skorygowaniu
bud˝etu ca∏y proces uzyskiwania, wdra˝ania
i oceny wyników jest powiàzany z omówionym
wczeÊniej cyklem planowania, organizowania,
przewodzenia i kontrolowania (Rys. 23). Planowanie i podejmowanie decyzji wyra˝a si´ tu
w kategoriach finansowych.

6

4.9.2. Bilans
Informacje podane w bilansie odzwierciedlajà
wartoÊç organizacji w okreÊlonym terminie –
w tym kontekÊcie u˝ywa si´ czasem analogii do
zatrzymania zegara w okreÊlonym momencie.
Bilanse przygotowuje si´ na ogó∏ w cyklu rocznym. W bilansie przedstawiane sà informacje
o aktywach organizacji. Do aktywów nale˝à: nieruchomoÊci, wyposa˝enie, pieniàdze nale˝ne organizacji oraz pieniàdze przechowywane w banku. Pasywami sà pieniàdze, które organizacja
jest winna innym.
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4.9.3. Rachunek przychodów i wydatków
To zestawienie mo˝na nazwaç rachunkiem zysków i strat bàdê zestawieniem wyników finansowych. Rachunek przychodów i wydatków ma mo˝e nieco bardziej ograniczony zakres, ale
przedstawia zasadnicze informacje o pieniàdzach
dost´pnych w organizacji oraz pieniàdzach wydanych w danym okresie i mo˝e odpowiadaç potrzebom ma∏ych organizacji m∏odzie˝owych lub lokalnych jednostek wi´kszych organizacji. Dane
zamykajàce taki rachunek oznaczajà nadwy˝k´
lub deficyt w danym okresie; w firmach komercyjnych by∏by to zysk lub strata. Te zestawienia
mo˝na przygotowywaç co kwarta∏, co pó∏ roku
bàdê raz w roku, okreÊlajàc w ten sposób sytuacj´
organizacji w danym okresie. Niezale˝nie od stosowanej terminologii ten dokument ma istotnà
wartoÊç jako narz´dzie zarzàdzania. Cykliczne
monitorowanie i analizowanie zmian w przychodach, kosztach i wydatkach pozwala uzyskaç informacje, które sà przydatne przy podejmowaniu
decyzji i planowaniu przysz∏oÊci.

4.9.4. Rachunki przep∏ywów pieni´˝nych
W ka˝dej organizacji – zarówno komercyjnej, jak
i niekomercyjnej – trzeba planowaç wp∏yw i odp∏yw pieni´dzy. Chodzi przede wszystkim o to, by
przewidzieç saldo w banku lub bud˝ecie oddzia∏u. NajproÊciej mówiàc, saldem bankowym jest
ostatnia suma podana za dany okres. Je˝eli na
podstawie takiej ostatniej sumy przewiduje si´
saldo ujemne, nale˝y to uzgodniç z bankiem lub
osobà odpowiedzialnà za fundusze w organizacji.

4.10. Zawieranie umów
Umowy zawierane z organizacjà mogà mieç ró˝ne formy. W wypadku kadry pracujàcej odp∏atnie
lub wolontariuszy umowy zawierajà pewne elementy krajowych przepisów o zatrudnieniu. Warunki umów o prac´ zosta∏y omówione w nast´pnym rozdziale, tak wi´c poni˝ej skoncentrowano
si´ na umowach dotyczàcych takich Êrodków
trwa∏ych, jak budynki, pojazdy, wyposa˝enie biura i maszyny. Z myÊlà o tym, by kadrze pracujàcej
odp∏atnie, jak i wolontariuszom zapewniç odpowiednie wskazówki dotyczàce trybu post´powania, w procesie zarzàdzania nale˝y uwzgl´dniç
procedury identyfikowania czynnoÊci/dzia∏aƒ,
które mo˝na w ca∏oÊci wykonywaç w obr´bie organizacji bàdê które majà charakter wynikowy,
wskazujàc przy tym na potrzeb´ zasi´gania fachowej porady od prawnych i ksi´gowych dorad-
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ców organizacji. Przy opracowywaniu wytycznych i procedur pomocne b´dà poni˝sze pytania.
Jakà wartoÊç ma przewidziany do zakupu Êrodek
trwa∏y?
Czy stanie si´ on w∏asnoÊcià organizacji, czy te˝
zostanie wypo˝yczony?
Przez jaki okres Êrodek b´dzie amortyzowany?
(amortyzacj´ nazywa si´ te˝ czasem umarzaniem/odpisywaniem – nie dotyczy wszystkich
Êrodków trwa∏ych.)
Czy organizacja ma u siebie doradc´?
Czy mo˝na w jakiÊ sposób zweryfikowaç wiarygodnoÊç bàdê kompetencje firmy proponujàcej
sprzeda˝ lub wynajem?
Czy w regulaminie organizacji wskazano osoby,
które sà upowa˝nione do podpisywania okreÊlonego rodzaju umów z osobami trzecimi?
Na ogó∏ okreÊla si´, na przyk∏ad, osoby lub kwalifikacje osób, które mogà podpisywaç umowy o nabyciu gruntów bàdê nieruchomoÊci, ale czy wiadomo
równie˝ jak post´powaç w przypadku takich bardziej rutynowych umów jak wynajem fotokopiarek? Warto mo˝e rozwa˝yç wprowadzenie podobnych zasad w przypadku pozornie prostych umów
zale˝nie od kosztów.

4.11. Warunki zatrudnienia
Zarówno przepisy poszczególnych krajów, jak i prawo europejskie nak∏adajà na organizacje pewne wymogi dotyczàce warunków, na jakich zatrudniajà
one pracowników. Ale ka˝dy dobry pracodawca powinien i tak uzgodniç warunki zatrudnienia, które
muszà byç sprawiedliwe i odpowiednie do warunków, w jakich kadra wykonuje swà prac´. O odpowiednie procedury i dokumentacj´ powinny szczególnie zadbaç europejskie organizacje m∏odzie˝owe,
ich dzia∏alnoÊç jest bowiem podporzàdkowana pewnym wartoÊciom i koncentruje si´ na rozwoju ludzi.
Warunki zatrudnienia majà charakter indywidualny i zawierajà podstawowe informacje o stosunku pracy. W warunkach nie wymienia si´
wszystkich zale˝noÊci mi´dzy pracodawcà a pracownikiem, poniewa˝ cz´Êç umowy o prac´ stanowià równie˝ dokumenty przedstawiajàce
przyj´te plany dzia∏ania, instrukcje dla pracowników, zakresy obowiàzków i inne dokumenty.
W odniesieniu do warunków zatrudnienia trzeba
rozwa˝yç nast´pujàce elementy:
Jaki jest minimalny okres umowy, który zobowiàzuje do napisania warunków zatrudnienia?

W jakim terminie nale˝y przedstawiç pracownikowi warunki zatrudnienia?
Do jakich innych dokumentów nale˝y odwo∏aç si´ w warunkach zatrudnienia?
W warunkach zatrudnienia okreÊlanych w formie
pisemnej nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce elementy:
Kto jest pracodawcà?
Kiedy rozpoczyna si´ i koƒczy okres zatrudnienia?
Jak nazywa si´ funkcja/stanowisko pracy?
(nale˝y odwo∏aç si´ do zakresu obowiàzków)
Miejsce pracy
Wynagrodzenie (kiedy i jak wyp∏acane?)
Godziny pracy (normalne godziny, wyjàtki,
weekendy i wieczory, nadgodziny)
Umowy zbiorowe (umowy zwiàzkowe)
Jakie wydatki b´dà pokrywane?
Czy zapewnione zostanie zakwaterowanie?
Urlop (ile dni ? z jakim wyprzedzeniem nale˝y wyst´powaç o urlop?)
Powiadamianie o nieobecnoÊci
Warunki dotyczàce wynagrodzenia za czas
choroby (ustawowe i w∏asne organizacji)
Prawa emerytalne
Wiek emerytalny
Okres próbny (kiedy pracownik otrzyma potwierdzenie zatrudnienia na sta∏e na danym
stanowisku?)
Procedura sk∏adania skarg (gdy pracownik
nie jest zadowolony ze sposobu traktowania
go przez pracodawc´)
Procedura dyscyplinarna (gdy pracodawca
nie jest zadowolony z zachowania lub pracy
pracownika)
Wymogi w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy
Praca poza krajem ojczystym
Wszelkie inne ustalenia (odnoÊniki do instrukcji dla kadry, tablice og∏oszeƒ itp.)
W dokumencie przedstawiajàcym warunki zatrudnienia musi znaleêç si´ równie˝ miejsce na dat´
i podpis pracodawcy i pracownika. Dokument nale˝y sporzàdziç w dwóch egzemplarzach, aby ka˝da
ze stron mog∏a zatrzymaç jeden egzemplarz.
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W dyskusjach dotyczàcych tej problematyki niektórzy kwestionowali potrzeb´ formalnego okreÊlania
warunków dla wolontariuszy. Organizacje powinny
jednak staraç si´ nie doprowadzaç do takiej sytuacji,
w której – zgodnie z prawem – zatrudniajà jakàÊ osob´, a kwot´ przyznawanego jej kieszonkowego uznaje si´ za wynagrodzenie ni˝sze od p∏acy minimalnej.
Istnieje jednak zasada, którà nale˝y stosowaç tak
wobec kadry zatrudnianej odp∏atnie, jak i wolontariuszy – chodzi mianowicie o to, ˝e ka˝da osoba
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pracujàca dla organizacji powinna dobrze wiedzieç, jakie ma obowiàzki i czego oczekuje si´ od
niej pod wzgl´dem jakoÊci pracy. Nale˝y równie˝
rozwa˝yç mo˝liwoÊç publikowania i udost´pniania
materia∏ów dotyczàcych wszystkich planów zwiàzanych z kwestiami zatrudnienia i pracy. Wszystkie te sprawy mo˝na wyjaÊniç, na przyk∏ad, we
wspólnie uzgodnionej deklaracji oczekiwaƒ.

Propozycje çwiczeƒ
• Na przyk∏adzie jednego pracownika organizacji otrzymujàcego wynagrodzenie
i jednego nie otrzymujàcego wynagrodzenia uczestnicy oceniajà, czy warunki zatrudnienia i/lub oczekiwania sà jasne.
• Skàd to wiedzà?
Jakie procedury
istniejà w tym
zakresie bàdê jakie
nale˝y wprowadziç,
aby poprawiç sytuacj´?

4.12. Zarzàdzanie stosunkami ze Êrodowiskiem
zewn´trznym
W poprzednich dzia∏ach zasygnalizowano ju˝ kwesti´ stosunków wewn´trznych i zewn´trznych. Organizacje m∏odzie˝owe majà na ogó∏ okreÊlonà polityk´ dotyczàcà stosunków zewn´trznych. Ta
polityka powinna byç uwzgl´dniona i odzwierciedlona w ka˝dym procesie zarzàdzania. Proces zarzàdzania projektuje si´ na podstawie odpowiedzi
na poni˝sze pytania.
Jakà polityk´ prowadzi organizacja w stosunkach zewn´trznych i wewn´trznych?
Jak organizacje/instytucje ze Êrodowiska zewn´trznego postrzegajà cel i styl organizacji?
Czy formalne lub nieformalne mechanizmy bàdê
procedury pomagajà promowaç przyj´tà polityk´
w obr´bie organizacji?
Czy nale˝a∏oby rozpowszechniç w organizacji
pewne zalecenia, które zapewnià jednolite po-
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Propozycje çwiczeƒ
• Uczestnicy wymieniajà organizacje/instytucje ze Êrodowiska zewn´trznego, z którymi majà do czynienia bàdê, z którymi
kontaktujà si´ regularnie lub nieregularnie. Nast´pnie opisujà charakter tych stosunków, porównujà ró˝ne wyniki oraz
dyskutuj, w gronie cz∏onków grupy, o zaletach tworzenia i wspó∏pracy w sieci.
• Uczestnicy komentujà
poziom zadowolenia
zwiàzany z wyst´pujàcymi procesami oraz
wyniki.
• Jaki jest zwiàzek mi´dzy
procesem a wynikami?

dejÊcie w kontaktach z innymi organizacjami/instytucjami?
Z jakiego rodzaju organizacjami/instytucjami organizacja kontaktuje si´ stale lub regularnie?
W Êrodowisku zewn´trznym mogà dzia∏aç m.in. organizacje polityczne czy agendy rzàdowe, które
majà u siebie zarówno wybieralnych cz∏onków, jak
i odp∏atnie zatrudnianych pracowników; tych
ostatnich mo˝na okreÊliç jako urz´dników czy pracowników szczebla kierowniczego. Organizacje
m∏odzie˝owe powinny poznaç zalety i ograniczenia
zwiàzane z demokratycznymi zasadami, jakie le˝à
u podstaw funkcjonowania takich organizacji/instytucji. Je˝eli organizacja ubiega si´ o wsparcie,
zw∏aszcza wsparcie finansowe, u jakiejÊ organizacji/instytucji, w procesie zarzàdzania nale˝y przynajmniej zadbaç o to, by nie dopuszczaç k∏opotliwych sytuacji, polegajàcych na tym, ˝e w tym
samym celu do jednej organizacji/instytucji wyst´puje równoczeÊnie kilka osób. Podobnie jest
w przypadku kontaktów z sektorem biznesu – trzeba zadbaç o to, by ani dana firma, ani organizacja
m∏odzie˝owa nie odczu∏y negatywnych skutków
wynikajàcych z potencjalnego konfliktu interesów.
Zarzàd lub kierownictwo organizacji mo˝e zechcieç
opublikowaç swà polityk´ dotyczà stosunków zewn´trznych i wewn´trznych w specjalnym dokumencie. Alternatywnym rozwiàzaniem jest w∏àczenie zwiàzanego z tym procesu do polityki dotyczàcej
komunikacji i informacji.
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PodejÊcia do zarzàdzania – historia i wspó∏czesnoÊç
Wprowadzenie

H. Fayol (1841-1925)

Poni˝sze krótkie streszczenie ma uzupe∏niç informacje i argumenty podane w pakiecie szkoleniowym. W tym przeglàdzie nie uwzgl´dnia si´
specyfiki organizacji m∏odzie˝owych. Odwo∏ano
si´ tu do oryginalnych êróde∏, aby mened˝erowie i szkoleniowcy korzystajàcy z niniejszego
pakietu mogli sami oceniç mo˝liwoÊci zastosowania i przydatnoÊç ró˝nych koncepcji do ich
potrzeb. Uwagi dotyczàce przydatnoÊci i wartoÊci koncepcji niektórych ekspertów w dziedzinie
zarzàdzania z punktu widzenia organizacji m∏odzie˝owych przedstawiono w samym pakiecie.

Fayol by∏ in˝ynierem górnictwa, który przejà∏
upadajàce przedsi´biorstwo i stworzy∏ z niego
rentownà firm´. Wyznawa∏ nast´pujàce zasady:

PodejÊcia do badania zarzàdzania
i organizacji
Zdaniem niektórym autorów poczàtki zarzàdzania wià˝à si´ z za∏o˝eniem, ˝e zasady mo˝na weryfikowaç naukowo, a zatem istnieje mo˝liwoÊç
opracowania teorii. W poni˝szym streszczeniu
ró˝ne podejÊcia do badania zarzàdzania i organizacji przedstawiono w podziale na trzy okresy,
wyodr´bniajàc zarzàdzanie klasyczne czy naukowe, szko∏´ stosunków mi´dzyludzkich oraz
koncepcje nowoczesne czy wspó∏czesne.

Zarzàdzanie naukowe
Do „szko∏y” zarzàdzania naukowego czy szko∏y
klasycznej nale˝eli tacy praktycy, którzy stali si´
teoretykami, jak Frederick Taylor (USA), Henri
Fayol (Francja) i pu∏kownik Lyndall Urwick
(Wielka Brytania). Ich podejÊcie wywodzi∏o si´
z doÊwiadczeƒ funkcjonowania fabryk masowej
produkcji i obejmowa∏o zarówno procesy, jak
i struktur´ organizacji. Prawdopodobnie ∏àczy∏o
ich przekonanie, ˝e istnieje jeden najlepszy sposób projektowania organizacji i procesów.
Twierdzili oni, ˝e ich uniwersalne zasady majà
podstawy naukowe. Organizacje mia∏y wi´c, ich
zdaniem, formalnà struktur´ i by∏y skupione wokó∏ schematu organizacyjnego.
Jednym z pomijanych cz´sto autorów tego
wczesnego okresu jest Mary Parker Follet. Jej
poglàdy, które dotyczy∏y spo∏ecznych aspektów
pracy i charakteru spo∏eczeƒstwa, zignorowali
koledzy po fachu w Stanach Zjednoczonych
i Europie, poniewa˝ nie by∏y one zgodne z za∏o˝eniami g∏ównego nurtu myÊlenia w tamtych
czasach.

OdpowiedzialnoÊç – musi byç po∏àczona z w∏adzà
JednoÊç podporzàdkowania – polecenia nale˝y
przyjmowaç tylko od jednego prze∏o˝onego
JednoÊç kierunku – jasna polityka i jasne przywództwo
Centralizacja
Struktura podporzàdkowania – jasne linie podzia∏ów w organizacji oraz jasno okreÊlony i zrozumia∏y cel na ka˝dym szczeblu.

F.W. Taylor (1856-1915)
Taylor zajmowa∏ si´ czynnikami, które majà
wp∏yw na produkcj´, tak wi´c przedmiotem jego
zainteresowania by∏y takie elementy, jak efektywne wykorzystanie narz´dzi, optymalny rozk∏ad fabryki i logiczny przebieg produkcji. Jego
badania dotyczy∏y szczegó∏ów wykonywanych
prac, a na ich podstawie sformu∏owa∏ nast´pujàce zasady:
Obserwowanie
Zapisywanie
Doskonalenie
Te zasady pos∏u˝y∏y nast´pnie do opracowania
metod, które retrospektywnie okreÊla si´ jako
badania pracy. Badania pracy to analiza operacji (czynnoÊci wykonywanych w pracy), ich
standaryzacja i mierzenie czasu ich wykonywania. Mierzenie czasu doprowadzi∏o do wyp∏acania wynagrodzenia zale˝nie od wyników zgodnie z zasadà uczciwego dnia pracy za uczciwà
dniówk´. W póêniejszym okresie u˝ywano terminu in˝ynieria przemys∏owa.

L. Urwick (1891-1983)
Pu∏kownik Urwick opublikowa∏ swe zasady zarzàdzania w 1938 r. Kluczowe kwestie to:
Zasada celu – co spó∏ka/firma/grupa/jednostka
stara si´ osiàgnàç.
Zasada odpowiednioÊci – w∏adza i odpowiedzialnoÊç muszà byç ze sobà powiàzane.
Zasada odpowiedzialnoÊci – kierownik/prze∏o˝ony
nie mo˝e nigdy przenosiç odpowiedzialnoÊci na
innà osob´. Mo˝e przekazywaç uprawnienia,
ale musi zawsze ponosiç odpowiedzialnoÊç.
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Zasada skalarna – jak w strukturze podporzàdkowania Fayola.
Zasada zasi´gu kontroli – ˝aden prze∏o˝ony nie
mo˝e bezpoÊrednio nadzorowaç pracy wi´cej ni˝
szeÊciu podw∏adnych.
Zasada specjalizacji – ka˝dy pracownik powinien ograniczaç si´ do wykonywania jednej
g∏ównej funkcji lub czynnoÊci.
Zasada definicji – ka˝de stanowisko powinno byç
jasno okreÊlone w formie pisemnej.
Urwick mówi∏ o rozdzieleniu celów d∏ugo- i krótkoterminowych. Konflikty powstajà w wyniku
nieporozumieƒ. U podstaw tego podejÊcia le˝y
za∏o˝enie, ˝e cz∏owiek jest istotà racjonalnà
i ekonomicznà. To za∏o˝enie wzmacnia∏o przekonanie, ˝e kierownictwo wie najlepiej, a kierownictwo wy˝szego szczebla wie lepiej ni˝ kierownictwo ni˝szego szczebla.
¸atwo jest odrzuciç w ca∏oÊci podejÊcie naukowego zarzàdzania i twierdziç, ˝e wspó∏czesny
mened˝er ma bardziej oÊwiecone poglàdy. Czy
rzeczywiÊcie mo˝na tak powiedzieç o wszystkich
mened˝erach i organizacjach? Zastanówmy si´
równie˝ nad skutkami brytyjskiego i francuskiego imperializmu. Jakie podejÊcie do zarzàdzania
stosuje si´ w by∏ych koloniach? Zastanówmy si´
te˝ nad rodzàcymi si´ gospodarkami Azji, opartymi na demokratycznych lub innych zasadach,
i gospodarkami w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej, gdzie wczeÊniej istnia∏y systemy
centralnego planowania.
Oczywiste jest jednak, ˝e za∏o˝enie wczesnych
badaczy, i˝ ich metody by∏y naukowe, nie wytrzyma∏oby obecnie ˝adnej naukowej próby. By∏y to
zasadniczo spostrze˝enia praktyków zredukowane do listy stwierdzeƒ, które oni nazywali zasadami. O ile t´ empirycznà metod´ mo˝na by zaakceptowaç w prawdziwej nauce, to mo˝na mieç
wàtpliwoÊci budzi wartoÊç ich spostrze˝eƒ dotyczàcych ludzkich zachowaƒ.

Stosunki mi´dzyludzkie
W latach 20. i 30. XX wieku miejsce podejÊcia
klasycznego zaczyna∏a zajmowaç Szko∏a Stosunków Mi´dzyludzkich. Jej czo∏owi twórcy,
w wi´kszoÊci psycholodzy organizacji, Maslow,
McGregor, Argyris i Bennis, dzia∏ali g∏ównie
w Stanach Zjednoczonych od lat 20. do 60. Na
uwag´ zas∏ugujà nast´pujàce odkrycia tej grupy:
Pracownik nie jest jedynie cz∏owiekiem ekonomicznym” ale tak˝e istotà spo∏ecznà, a wa˝nà rol´ odgrywajà czynniki niematerialne.
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Te poglàdy by∏y równie˝ zgodne ze stanowiskiem wspomnianej wczeÊniej Mary Parker Follet (1868-1933), b´dàcej przyk∏adem kobiety wyprzedzajàcej swojà epok´.
IloÊç pracy, jakà mo˝na wykonaç, mo˝e byç bardziej zwiàzana ze spo∏ecznymi ni˝ fizycznymi
cechami czy zdolnoÊciami.
Kluczowy czynnik decydujàcy o motywacji i dobrym samopoczuciu pracowników, to nagrody
niematerialne.
Wàska specjalizacja nie musi byç najbardziej
efektywnà formà podzia∏u pracy.
W obr´bie organizacji formalnych istniejà i oddzia∏ujà na siebie organizacje nieformalne, których podstaw´ tworzà grupy. W zwiàzku z tym konieczne jest zrozumienie zachowaƒ grupowych
i wp∏ywu grup na funkcjonowanie pracowników.
Nale˝y zrozumieç zarówno w∏adz´, jak i uprawnienia.
Wysoka pozycja w hierarchii nie zawsze zapewnia efektywne przywództwo. Wa˝ny jest styl
przywództwa.
Dobra komunikacja jest wa˝na, ale trudna do
osiàgni´cia.
W warunkach zmian kluczowym jest czynnik
ludzki. Powodzenie we wprowadzaniu zmian zale˝y od przywództwa, konsultacji i mo˝liwoÊci
uczestnictwa.
Starajàc si´ podsumowaç prace psychologów organizacji, nazywanych cz´sto reprezentantami
nowej szko∏y stosunków mi´dzyludzkich, Silverman sugeruje, ˝e „Najlepsza jest taka forma organizacji, w ramach której próbuje si´ optymalizowaç indywidualnà i organizacyjnà potrzeb´
satysfakcji poprzez:
• zach´canie pracowników do tworzenia stabilnych grup pracy i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji;
• dobrà komunikacj´ i wyrazisty nadzór;
• nie-biurokratyczne struktury, które funkcjonujà dzi´ki wytyczaniu celów, a nie hierarchii
w∏adzy.”
Punktem wyjÊcia w szkole stosunków mi´dzyludzkich jest badanie motywów i zachowaƒ cz∏owieka, a na podstawie tych badaƒ opracowuje
si´ kryteria u∏atwiajàce projektowanie organizacji. Organizacj´ projektuje si´ tak, by stymulo-
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waç ludzi do wspó∏pracy na rzecz osiàgni´cia celów gospodarczych. Efektywnà wspó∏prac´ mo˝na osiàgnàç jedynie dzi´ki ch´tnym do wspó∏dzia∏ania jednostkom i grupom. A konkretnie,
autorzy o tej orientacji twierdzili, ˝e ich organizacje:
• osiàgajà cele, a równoczeÊnie zapewniajà satysfakcj´ cz∏onkom grupy (zgodnie z ich teorià równowag´ nale˝y utrzymywaç poprzez
zapewnianie satysfakcji);
• stymulujà wysokà wydajnoÊç i zapewniajà niski poziom absencji;
• stymulujà wspó∏prac´ i pozwalajà unikaç sporów zborowych (pewien poziom sprzeciwu akceptuje si´ jako konstruktywny).
W tym podejÊciu, badanie organizacji staje si´ badaniem zachowania – jak ludzie zachowujà si´
i dlaczego zachowujà si´ w okreÊlony sposób. Autorzy mieli nadziej´, ˝e b´dà w stanie przewidywaç zachowania w organizacjach i wskazywaç
metody jak najlepszego osiàgania celów organizacyjnych i gospodarczych. Ich podejÊcie koncentrowa∏o si´ wokó∏ nast´pujàcych zagadnieƒ:
ProduktywnoÊç jednostek i grup
Rozwój indywidualny
Satysfakcja z pracy.
BehawioryÊci wyodr´bnili w swych badaniach:
Potrzeby i wymagania jednostek
Zachowania ma∏ych grup
Zachowania prze∏o˝onych
Zachowania mi´dzygrupowe.
Prace Mayo, McGregora i Maslowa warto dok∏adniej przestudiowaç.

Poglàdy wspó∏czesne
O ile uzgodniono ju˝ w pewnej mierze sposób opisywania i klasyfikowania poprzednich okresów
rozwa˝aƒ dotyczàcych zarzàdzania, to dotychczas
nie przyj´to jednolitego sposobu przedstawiania
literatury powsta∏ej po latach 60. W sytuacji, gdy
zacz´∏y dzia∏aç firmy mi´dzynarodowe, post´powa∏a globalizacja, a autorzy spoza Êwiata zachodniego, zw∏aszcza z Japonii, zacz´li wnosiç swój
wk∏ad do teorii zarzàdzania, pojawi∏o si´ tak wiele ró˝nych szkó∏ i koncepcji, ˝e trudno je sklasyfikowaç. Dyskusje o adekwatnoÊci praktyk japoƒskich i koreaƒskich do kultur, które majà
zasadniczo zachodni pluralistyczny charakter,
wprowadzajà dodatkowy wymiar do literatury
z zakresu zarzàdzania i sprawiajà, ˝e problematyka ta staje si´ jeszcze bardziej skomplikowana dla
studenta tego przedmiotu.

Coraz cz´Êciej kwestionuje si´ poglàd, ˝e firmy
b´dà dzia∏aç w sposób po˝àdany, jeÊli narzuci si´
im jednà metod´, styl i struktur´ zarzàdzania,
a nawet ca∏oÊciowà filozofi´. Poszczególne modne podejÊcia w dziedzinie zarzàdzania, które nawet jeszcze dziÊ sà popierane przez niektórych
praktyków, sà obecnie uznawane przez specjalistów akademickich za wyjàtkowo podejrzane.
Chodzi tu m.in. o ró˝ne modne od lat 60. techniki, z których cz´Êç podniesiono do rangi filozofii
zarzàdzania. Z zapa∏em rozwijano, na przyk∏ad,
takie podejÊcia jak zarzàdzanie przez cele, zdyskontowany przep∏yw gotówki, dostawy na czas,
zarzàdzanie przez jakoÊç oraz rekonstrukcja
procesów.
W tradycyjnych szko∏ach myÊlenia, których wyrazicielami byli wszyscy wczeÊniejsi autorzy,
zak∏adano istnienie hierarchii podporzàdkowania. Wspó∏czeÊni teoretycy zwrócili uwag´ na to
za∏o˝enie i zakwestionowali jego przes∏anki.
Przez lata dok∏adnie analizowano rol´ prze∏o˝onego czy kierownika bezpoÊredniego nadzorujàcego dany odcinek. Pytania, które stawiano
w latach 60. i coraz cz´Êciej do roku 2000, doprowadzi∏y w niektórych przypadkach do zlikwidowania tej funkcji. W niektórych organizacjach takie s∏owa jak brygadzista czy
brygadzistka zastàpiono wyra˝eniem lider zespo∏u. W tym podejÊciu zak∏ada si´, ˝e osoba
wyznaczona do tej funkcji mo˝e zarówno uczestniczyç w samym wykonywaniu pracy, jak i motywowaç innych do osiàgni´cia okreÊlonych celów, pe∏niàc przy tym rol´ lidera. Kolejnym
krokiem jest wprowadzenie organizacji, w której nie ma ˝adnych nazw, które okreÊla∏yby takà
rol´, co w efekcie ca∏kowicie likwiduje jeden
szczebel zarzàdzania. Niektórzy twierdzà, ˝e takie organizacje dzia∏ajà zarówno efektywniej,
jak i sprawniej. Zastosowanie tej samej zasady
w urz´dach i organizacjach typu „non-profit”,
w których istniejà specjalistyczne funkcje kierownicze wy˝szego szczebla, mo˝e doprowadziç
do jeszcze dalszej redukcji modelu hierarchicznego. Takie zmiany mogà równie˝ byç powiàzane z ograniczeniem liczby pracowników organizacji, okreÊlanym jako zmniejszanie. Koncepcje
zwiàzane z p∏askà organizacjà szczególnie ch´tnie sà przyjmowane w przedsi´biorstwach mi´dzynarodowych, prawdopodobnie w celu obni˝ania kosztów, a nie podnoszenia efektywnoÊci
zarzàdzania.
WartoÊç tych wszystkich koncepcji zweryfikuje
obiektywna analiza, ale trzeba pami´taç, ˝e nieodzowne choç s∏abe ogniwo w tym systemie, jakim sà ludzkie zachowania, cz´sto okazywa∏o
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si´ przeszkodà utrudniajàcà po˝àdany post´p.
Niektóre z tych inicjatyw w dziedzinie zarzàdzania krytykuje Peter Wickens w „The Ascendant
Organisation”. Ma on szerokie doÊwiadczenie
w tej dziedzinie, obejmujàce zarzàdzanie europejskie, amerykaƒskie i japoƒskie, warto wi´c,
by dog∏´bniej rozwa˝yli je ci, którzy starajà si´
uczyç z doÊwiadczeƒ tego stulecia, przygotowujàc si´ do wejÊcia w nast´pne. Peter Drucker,
urodzony w Wiedniu w 1909 r., twierdzi, ˝e
wspó∏czesne zarzàdzanie nie ró˝ni si´ zasadniczo od koncepcji Taylora prezentowanych prawie sto lat wczeÊniej. Mówi on o pracowniku
dysponujàcym wiedzà i sugeruje, ˝e godnoÊç
pracy postulowana przez Marksa nigdy nie mia∏a znaczenia.
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Termin pracownik z wiedzà obejmuje mened˝erów, którzy sami cz´sto wykonujà powtarzalne
czynnoÊci czy zadania, ale u których wiedza, naukowa i inna, stanowi istotny sk∏adnik podejmowania decyzji i przywództwa. Nacisk na wiedz´ zrodzi∏ nowe koncepcje podniesione nawet do statusu
teorii; jednà z nich jest koncepcja uczàcej si´ organizacji, w której promuje si´ ustawiczne uczenie
si´, jako klucz do sukcesu. Wielu autorów powraca
jednak do koncepcji Maslowa, który twierdzi∏, ˝e
ka˝dym cz∏owiekiem trzeba zarzàdzaç w sposób indywidualny.
Czy organizacje niekomercyjne bàdê ochotnicze
mogà lepiej wywiàzaç si´ z tego zadania ni˝ organizacje podporzàdkowane si∏om rynkowym?

Za∏àcznik 2
Zarzàdzanie
organizacjà

Ocena pakietu szkoleniowego
„Zarzàdzanie organizacjà”
Mamy nadziej´, ˝e ta pierwsza wersja pakietu szkoleniowego „Zarzàdzanie organizacjà” okaza∏a si´ pomocna i przydatna. Takà publikacj´ opracowano w ramach Programu Partnerstwa po raz pierwszy i ch´tnie wykorzystalibyÊmy Wasze opinie i sugestie w kolejnych edycjach. Wasze odpowiedzi pos∏u˝à równie˝ do oceny
wp∏ywu jaki wywar∏a na Was ta publikacja. Dzi´kujemy za wype∏nienie poni˝szej ankiety – Wasze uwagi
przeczytamy bardzo uwa˝nie.
W jakim stopniu ten pakiet pomóg∏ Ci poznaç teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania technik zarzàdzania organizacjà?

Od 0%

.........................................................................................................................................................................................................

do 100%

Je˝eli jesteÊ…
(Mo˝na zaznaczyç wi´cej ni˝ jednà odpowiedê)
■ Trenerem/szkoleniowcem na szczeblu
● lokalnym
● krajowym

●

mi´dzynarodowym

Czy wykorzysta∏eÊ/∏aÊ ten pakiet podczas jakichkolwiek zaj´ç szkoleniowych?

Tak ■

Nie

■

JeÊli tak…
W jakim kontekÊcie lub w jakiej sytuacji?

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Z jakà grupà wiekowà (jakimi grupami wiekowymi)?

....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Które koncepcje/pomys∏y wykorzysta∏eÊ/∏aÊ lub zaadaptowa∏eÊ/∏aÊ?

.................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Które koncepcje/pomys∏y uwa˝asz za najmniej przydatne?

.......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

■ JesteÊ mened˝erem organizacji m∏odzie˝owej na szczeblu
●

lokalnym

●

cz∏onkiem zarzàdu

●

dzia∏asz w innym charakterze (prosz´ podaç jakim) ...........................................................................................................

Nazwa organizacji

●

krajowym
●

●

mi´dzynarodowym

pracownikiem

5
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Które techniki i koncepcje/pomys∏y z tego pakietu okaza∏y si´ najbardziej przydatne w Twojej pracy?

........

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Które by∏y najmniej przydatne?

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

■ Nie nale˝ysz do ˝adnej z powy˝szych kategorii – prosz´ podaç, czym si´ zajmujesz

......................

............................................................................................................................................................................................................................................

Co sàdzisz o strukturze ca∏ego pakietu? ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Co sàdzisz o uk∏adzie treÊci?

...........................................................................................................................................................................

Gdzie otrzyma∏eÊ/∏aÊ egzemplarz pakietu „Zarzàdzanie organizacjà”?
Jakie masz wskazówki czy sugestie dotyczàce kolejnych edycji?

....................................................................................

............................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

Imi´ i nazwisko:

......................................................................................................................................................................................................

Tytu∏/stanowisko:

..................................................................................................................................................................................................

Organizacja/placówka (jeÊli dotyczy to Ciebie)....................................................................................................................................
Twój adres:

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu:
E-mail:

......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Prosz´ odes∏aç t´ ankiet´ zwyk∏à pocztà lub pocztà elektronicznà ze strony: www.training-youth.net

Dyrektoriat M∏odzie˝ i Sport
Rada Europy – F-67075 Strasbourg Cedex
E-mail: info@training-youth.net
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Autorzy pakietu szkoleniowego
„Zarzàdzanie organizacjà”
Jonathan Bowyer (redakcja, korekta i napisanie tekstu)
zajmuje si´ wspó∏pracà europejskà w oddziale YMCA
Anglia. Ma szerokie doÊwiadczenie w zakresie zarzàdzania i szkolenia w organizacjach pozarzàdowych zarówno jako ekspert, jak i wolontariusz. Interesuje si´
szczególnie problematykà zespo∏ów, przywództwa
i rozwoju indywidualnego.
E-mail: jfb@viewfromhere.co.uk
Arthur Murphy (autor tekstu) prowadzi M&M Associates w Strasburgu, firmà konsultingowà specjalizujàcà
si´ w europejskich projektach partnerskich i wspólnych przedsi´wzi´ciach, a tak˝e wyk∏ada zarzàdzanie
na uczelniach w Strasburgu i Freiburgu.
E-mail: Amurphy127@aol.com
Paola Bortini (autorka tekstu) prowadzi∏a dzia∏alnoÊç
wspierajàcà rozwój dziewczàt i m∏odych kobiet w Europie Ârodkowej i Wschodniej w imieniu Âwiatowego
Stowarzyszenia Harcerek i Przewodniczek (World Association of Girl Guides and Girl Scoutes, WAGGGS).
Zawsze interesowa∏a si´ teoriami zarzàdzania; jest
przekonana, ˝e sektor organizacji typu „non-profit” ma
do odegrania wa˝nà rol´ i mo˝e wnieÊç istotny wk∏ad
w zmiany spo∏eczne. Jako magister porównawczych
europejskich nauk spo∏ecznych pracuje obecnie na po∏udniu W∏och, zajmujàc si´ kszta∏ceniem zawodowym
i rozwojem spo∏ecznoÊci lokalnych. Paola jest cz∏onkiem Zespo∏u Szkoleniowców przy Radzie Europy (Council of Europe Pool of Trainers) i Zespo∏u Szkoleniowców przy Forum M∏odzie˝y (Youth Forum Pool of
Trainers).
E-mail: paola.bortini@tin.it
Rosa Gallego Garcia (autorka tekstu) ma wieloletnie
doÊwiadczenie w pracy z organizacjami m∏odzie˝owymi w Hiszpanii i na szczeblu europejskim; obecnie pracuje jako Sekretarz Generalny Mi´dzynarodowej Organizacji M∏odych Przyjació∏ Przyrody (International
Young Nature Friends) z siedzibà w Brukseli.
E-mail: iynf@iynf.org
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Opublikowane pakiety szkoleniowe z serii „T-Kit”
T-kit 1:
Organisational Management (Zarzàdzanie organizacjà)
(dost´pny w j´zyku angielskim, francuskim i polskim)
T-kit 2:
Methodology in Language Learning (Metodyka uczenia si´ j´zyków)
(dost´pny w j´zyku angielskim i francuskim)
T-kit 3:
Intercultural Learning (Uczenie si´ mi´dzykulturowe)
(dost´pny w j´zyku angielskim, francuskim i polskim)
T-kit 4:
Project Management (Zarzàdzanie projektem)
(dost´pny w j´zyku angielskim, francuskim, rosyjskimi i polskim)
T-kit 5:
International Voluntary Service
(dost´pny w j´zyku angielskim)
T-kit 6:
Training Essentials
(dost´pny w j´zyku angielskim)
Planowane na rok 2003:
T-Kit 7
European Citizenship
T-Kit 8
Social Inclusion
T-Kit 9
Funding & Financial Management
Planowane na rok 2004
T-Kit 10
Evaluation
Wszystkie opublikowane pakiety szkoleniowe sà bezp∏atnie udost´pnione na stronach
internetowych Programu Partnerstwo w formie plików do Êciàgni´cia.

www.training-youth.net/tkits.htm
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